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

PANIURU (sub așteptări) - PE LOCUL 7 DUPĂ DOUĂ MANȘE

Echipajul României in timpul manșei a Il-a
SAINT MORITZ, 31 (prin 

telefon). Campionatul mondial 
de bob 4 a început sub aus
picii climatice bune, cu minus 
4 grade și o ușoară fulguială 
care nu a putut împiedica a- 
fluxul considerabil de turiști 
străini în week-end spre pîrtia 
de bob. Numai un elicopter în
chiriat de televiziunea elve
țiană a influențat, involuntar, 
la un moment dat, starea at
mosferică ; stîrnind printr-un 
zbor jos' vîrtejuri de zăpadă ca 
într-un viscol scurt, dar infer
nal. Era chiar clipa în care e- 
chipajul lui Panțuru se pregă
tea de plecare în manșa I. Ză
pada răscolită de bătaia elicei 
orizontale s-a așternut de prin 
copaci, de pe taluzuri, pe pistă, 
îngreunînd-o oricum pînă la 
opera de tasare produsă, de 
următoarele echipaje. în acest 
accident nu stă, firește, întrea
ga explicație a rezultatului 
sub așteptări — în raport cu 
performanțele de la antrena
mente — obținut în prima zî 
de formația română.

S-au prezentat la start 24 de 
echipaje din 13 țări, dar nu au 
încheiat ziua în clasament de- 
cît 21, din cauză răsturnărilor 
din manșa I, care au dus la 
descalificarea formațiilor S.U.A. 
I (în ciuda numelui de bun 
augur al Iul... Fortune), Fran
ța II (Gărard Christaud) și Ja-

ponia II (Susumu). Singura 
cădere, imediat după sosire, 
care nu a influențat perfor
manța ulterioară este cea a 
echipajului secund al Elveției, 
răsturnat < din nou exact în a- 
celași loc ca și la ultimul an
trenament oficial. Gu un curaj

Lupte a fost extrem de 
strînsă în manșa I, nu mai 
puțin de 8 echipaje realizînd 
timpi sub 1:15. Seria a fost 
însă dominată de excepționalul 
record absolut al pîrtiei 
(1:13,75) obținut de campionul 
mondial Wolfgang Zimmerer, 
care nu a ezitat să-1 ia în e-

CIOCÂLTEA-SZABO 2-1
După schimbul de amabili

tăți făcut vineri in redacție, 
Ciocâltea și Szabo au luptat 
crîncen a doua zi, în cea de a 
treia partidă a meciului care 
urmează să-1 desemneze pe 
campionul de șah al țării.

Ca și în celelalte două, s-a 
jucat o deschidere siciliana, pa- 
re-se o preferință a ambilor 
maeștri. Ciocâltea, cu albele, 
a aplicat clasicul atac Sozin, 
întors pe toate fețele de teo
ria modernă. Szabo a comis o 
mică neglijență, încurcind or
dinea mutărilor și i-a îngăduit, 
astfel, adversarului său să ia 
în stăpînire deplină centrul ta
blei. Pentru un jucător de for
ța și valoarea lui Victor Cio
câltea aceasta a fost de ajuns. 
El a condus mai departe pie
sele sale în stil de mare 
maestru, l-a supus pe Iuliu

Szabo unei apărări oarbe, lip
sită de speranțe, și-a transfor
mat avantajul de poziție în- 
tr-unul de materie, ciștigind 
un pion.

Finalul partidei a fost atrac
tiv și spectaculos datorită ci- 
torva artificii tactice încercate

de negru. Ciocâltea, insă, t 
jucat atent șl a cîștigat. O vic
torie care poate decide acest 
meci scurt.

Astăzi, de Ia ora 16, in aula 
I.P.G.G. se joacă cea de a pa
tra partidă a intilnirii. (V. Ch.)

OLIMPICII IN serie

1-0 €U VICTORIA MELBOURNE
în continuarea turneului pe care îl întreprinde in Aus

tralia, echipa olimpică de fotbal a României a întîlnit ieri 
Ia Melbourne formația Victoria. Meciul s-a terminat cu 
scorul de 1—0 (0—0) în favoarea jucătorilor români, prin 
golul marcat de Bădin în min. 78.

AL TURNEULUI INTERNATIONAL DE HOCHEI

Clasamentul primilor 10 
după două manșe : 1. R.F. a 
Germaniei I (Zimmerer) 2:28,22 
(1:13,75 + 1:14,47), 2. Italia I
(De Zordo) 2:28,39 (1:14,26+
1:14,13); 3. Elveția I "(Wic.ki) 
2:28,80 (1:14,39+1:14,31), 4. El
veția n (Stadler) 2:29,04 
(1:14,36+1:14,68), 5. Italia II
(Vicario) 2:29,43 (1:14,70 +

1:14,73) ; 6. Austria I (Delle- 
karth) 2:29,60 (1:14.75+1:14,33); 
7. România (Panțuru — Focșe- 
neanu — Pascu — Zangor) 
2:29,87 (1:14,92+1:14,95); 8. Spa
nia I (Baturone) 2:30.04 (1:14,91 
+1:15,10), 9. K.F. a Germaniei 
II (Pltka) 2:30,11 (1:15,08 +
1:15,03); 10. Marea Britanie n 
(Evelyn) 2:31,08 (1:15,52+1:15,58).

chipaj pe Bader, frînarul lui 
Floth (exclus la selecție).

Manșa a doua, cu excepția 
rocadei echipajelor elvețiene, 
nu a adus nici o modificare în 
plutonul fruntaș. De date a- 
ceasta, doar 6 echipaje au rea
lizat timpi sub 1:15 ; printre 
acestea, din păcate, nu s-a nu
mărat cel condus de Panțuru,

în ciuda unor excelente star
turi (5,40 și 5,41), întrecute 
doar de italienii lui De Zordo 
(5,36 și 5,35). Pilotul român 
incriminează patinele bobului, 
considerînd că numai slabul 
lor randament din alunecare 
poate nărui un ghidaj fără e- 
rori esențiale. Intr-un sport în 
care incredibil de scurtele su
timi de secundă determină a- 
pariția zimbetului sau a amă
răciunii pe fețele boberilor, 
sînt firește și alte (aparent) 
mici detalii care hotărăsc re
zultatul final, cum ar fi : ținu-

GALAȚI 31 (prin tele
fon). După 4 zile de Între
ceri de bun nivel tehnic și 
spectacular, care au făcut 
o bună propagandă ho
cheiului, primul turneu in
ternațional - — 1
localitate 
simbătă seara. La 
meci au participat 
două selecționate 
reștiulul. Scor : 
A — București 
(5—3, 7—1, 3—2).

Spectatorii gălățeni, care 
au simțit o adevărată 
„coup de foudre» pentru 
acest sport, s-au declarat 
satisfăcut! și de spectacolul 
oferit de hocheiștil bucu-

desfășurat în 
a luat sflrșit 

ultimul 
cele 

ale Bucu- 
Bucureștl 
B 15—6

reșteni. După prima re
priză în care pe gheață a 
existat un oarecare echili
bru, în partea secundă a 
intilnirii selecționata A 
șl-a impus categoric supe
rioritatea. Ultima treime a 
Jocului a fost 
echilibrată.

Au Înscris :
Szabo II cite 3
Sgincă și Pană — 2, Bașa, 
Varga, P. Sgincă, Iordan șl 
Molș — 1, respectiv Bol- 
descu — 3, Axinte — 2 și 
Costea — 1. Au arbitrat 
bine St. Ionescu șl A. Biro.

T. SIRIOPOL 
coresp. principal

din nou

Szabo I, 
goluri, FI.

PROPUNEREA ARSENALULUI
Printr-o telegramă adresată clubului Dinamo 

Bacău, Arsenal Londra propune ca cel de-al 
doilea meci din sferturile de finală al „C.E.T.", 
care urmează să se dispute în capitala An
gliei. să aibă loc fie Ia 11, fie la 18 martie.

extraordinar, abia ieșit din o- 
perație joi, și schimbînd un 
singur om in echipaj (pe cel 
mai rănit), comerciantul din 
Zurich, Renâ Stadler, așezat în 
bob la plecare, deci împins de 
ceilalți, a reluat cursa și in 
manșa secundă, obținînd la ca
pătul zilei al patrulea timp 1

CRISTA TRACHER Șl ANDREI OKOS 
CAMPIONI ABSOLUTI LA PATINAJ VITEZA

TUȘNAD, 31 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). După trei ani, 
titlurile de campioni absoluți la 
patinaj viteză au revenit brașo
venilor, prin dinamoviștli Crista 
Tracher șl Andrei Okoș. In for
mă deosebită la probele scurte, 
Crista Tracher a profitat în apriga 
dispută cu fosta campioană Maria 
Tașnadi, de o căzătură a acesteia 
în cursa de 1 000 m, fiind astfel 
scutită de emoții pentru cucerirea 
titlului de campioană absolută. 
Andrei Okos a cîștigat cu mult 
efort alergările pe distanțele de 
5 OOO și 10 000 m, acumulînd puncte 
prețioase și în celelalte probe. Șl 
unul și celălalt merită, împreună 
cu antrenorul lor, Ernest Urlich, 
felicitări pentru performanțe.

Iată cîștigătoril ultimelor pro
be și lista deținătorilor titlurilor 
de campioni absoluți pe 1970 ; 
Junioare II : 1 500 m — Eva Fokt 
(Mureșul Tg. Mureș) 3:10,1; ju
nioare I : 1 500 m și 3 000 m — Eva 
Markoș (Avintul Miercurea Ciuc) 
3:03.5 șl respectiv, 6:24.4: 1 000 m 
Roxana Salade (C.S.M. Cluj) 
1:56,7; Juniori I: 3 000 m, 1 500 m

și 5 000 m — Gh. Varga (Agrono
mia Cluj) 5:23.8, 2:31,2 și 9:10,1; 
seniori: 5 000 m șl 10 000 m — An
drei Okos (Dinamo Brașov) 9:09,5 
și 18:39,9; 1 500 m — Victor Soti- 
rescu (Dinamo Buc.) 2:25,1; se
nioare : i 000 m — Crista Tracher 
(Dinamo Brașov) 1:47,9; 3 000 m 
— Maria Tașnadi (Dinamo Buc.) 
5:57,5.

Campionii absoluți : senioare : 
Crista Tracher (Dinamo Brașov) 
221,600 p; seniori : Andrei Okos 
(Dinamo Brașov) 207,311 p; Juni
oare I: Eva Markos (Av. M. Ciuc), 
241,483 p; juniori I: Gh. Varga 
(Agr. Cluj) 205,676 p. Primii in 
celelalte clasamente generale: ju
nioare II: Eva Fokt (Mureșul Tg. 
Mureș) 193,666 p.; juniori II: Eugen 
Imecs (Agronomia Cluj) 164.316 
p; copii I : Sanda Frum (înv. 
Sibiu) 122,600 p șl Victor Clolacu 
(înv. Sibiu) 108.900 p; copii n : 
Carmen Dragoman (înv. Sibiu) 
51,500 p și Dan Ionescu (Constr. 
Buc.) 48,200 p.
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Un ultim efort pe linia de sosire... _
Foto : B. VASILE •

Campionatele atletice de sală * 
ale juniorilor •

Rezultate promițătoare in cele 6 probe de ieri •

i Gambitul regelui, 
'la gura sobei•••

misiunea de seară pe micul 
ecran s-a încheiat de mult. 
La geamul „sălii televizo
rului , lumina rărnîne la un 
moment dat să vegheze 
singură, ca un far, liniștea 

și pacea întregului sat. N-ai crede că 
mai există pe undeva vreo activitate. 
Și totuși...

Tn jurul unei mese, doi oameni. în 
jurul lor, alți doisprezece, sau treispre
zece. Toți tac, într-o concentrație su-I

Ipremă...
e2—e4 ; e7—e5...
Mutările se succed într-o liniște 

Iadincă, tulburată, cînd și cînd, doar 
de schimbarea piciorului de sprijin, 
amorțit, al cite unui privitor...

Joacă un băiat „de la contabilitate' 
cu brigadierul „de la a 2-a de cîmp". 
Nimic neobișnuit, pentru faptul în sine.

Dar brigadierul știe deschiderea 
„gambitul regelui".

Iar băiatul de la contabilitate știe 
răspunsul teoretic care se cheamă 
„contragambitul Falkbeer".

Și poate că nici asta nu este ieșit 
din comun.

Ceea ce î se pare ochiului de cita
din un „peisaj" cu toiul neașteptat este 
prezența, aici, în miez de noapte, în 
iurul unui biet șah, a unei duzine de 
țărani cooperatori. Nu e nimic orga
nizat. Sportul minții este iubit la sate.

La gura sobei, unde arde un foc 
care ne amintește de poveștile bunicii, 
s-au .........
auzit .....__ ......

Și flacăra sportului îi ține strînși, 
în jurul pieselor ce se luptă pe cele

adunat SPORTIVI de care n-a 
niciodatâ nimeni.

64 de pătrățele, tîrziu în noapte.
O imagine simbol.
Fiecare poate s-o interpreteze 

felul său.
Citadini fiind, ne-am obișnuit 

gîndim fenomenul sportiv încadrat în
tre parametrii tehnicii moderne : com
plexe sportive, săli cu aer condiționat, 
piste cu tartan, peliculă cinematogra
fică, camere de luat vederi, blitz-uri 
etc.

în acea sală liniștită dintr-un sat în
depărtat de prin locurile Horezului 
n-a pătruns nicicînd o cameră de luat 
vederi. Altfel am fi aflat, de mult, cu 
toții, lucruri pe care ne e gteu să ni 
le închipuim altfel.

Și ne-am fi bucurat...
M. POPESCU

tn

I
I

Tr. IbANIJESCU

Coniirmînd așteptările, ti
nerii atleți care au luat star
tul ieri la cele șase probe 
prevăzute în programul pri
mei zile a campionatelor re
publicane de sală ale junio
rilor mari au realizat rezul
tate excelente. între care și 
un nou record la prăjină. 
Depășind cu 3 cm recordul 
lui Mircea Voinea, sibianul 
Adrian Dinu (4,40), antrenat 
de Gunther Ahrend a pro
dus surpriza în cadrul unui 
strîns duel cu colegul său 
Sepp Schen, clasat pe locul 
doi cu un rezultat de 4,30 m. 
O luptă strînsă s-a desfășu
rat și în proba de lungime 
fete. Pe o distanță de 3 cm 
s-au clasat trei săritoare : 
Lucia Jinga (Sc. sp. Ploiești, 
antrenor Ion Smîdu), Maria 
Ionescu (Liceul Rm. Vilcea) 
și Alina Popescu (Steaua), 
în cele din urmă ploieștean- 
ca a învins cu 5,94 m. Ma
rea revelație a concursului 
a fost Eleonora Monoranu, 
campioana junioarelor mici 
de la Cluj. Ea a realizat 
timpul de 6,7 s pe 50 m. Pe 
locurile următoare, cu ace-O spectaculoasă aruncare peste umăr

Foto i V. BAGEAC 1

ZIUA VICTORIILOR PRIN IPPON
în sala Floreasca din Capitală 

s-au desfășurat ieri preliminariile 
(tururile I, II, recalificările șl se
mifinalele) ultimului act al cam
pionatelor republicane individua
le de judo rezervate juniorilor.

Adrestndu-se atît juniorilor 
mari cit și celor mici, competiția 
a programat întreceri pentru am
bele grupe de vîrstă, corespunză
tor categoriilor de greutate spe
cifice fiecăreia dintre ele.

Hezumtnd impresiile primei zile 
a Întrecerilor specificăm, cu sa
tisfacție, nivelul valoric superior 
al multora dintre partide, calitate 
datorată atlt unei bune pregătiri 
tehnice a tinerilor Judoka cit șl 
maturității *1  seriozității au cart

au abordat aceștia ultima etapă 
a campionatelor naționale. Astfel, 
pe lingă o clarviziune superioa
ră în abordarea șl conducerea 
partidelor, am putut remarca 

prezența In concurs a unei game 
bogate de procedee tehnice — 
fapt ' ce a determinat cîștigarea 
partidelor, în marea lor majori
tate, înainte de limită, prin lppon 
— șl un plus de mobilitate tac
tică a luptătorilor pe saltea.

Confirmlnd speranțele puse In 
el, o serie de Judoka (printre 
aceștia ș! ctțlva dintre partlcipan- 
țil la „Cupa speranțelor olimpice 
de la Berlin) s-au comportat la 
Înălțime, realizînd, lingă vic
torii categorice și partide deose

bit de apectaculoase. Subliniem 
printre aceștia, pe Al. Fillp (In- 
tllnlrea iul cu campionul națlp- 
nal al categoriei, erădeanul D. 
Hlrșan a fost o adevărată de
monstrație de virtuozitate), L. 
Moldovan șl Al. Toth (toți de 
la Geamul Mediaș), M. Atomu- 
lesei (Metalul Roman), N. Gheor
ghe (I.O.R.). De altfel, tinerii 
judoka de la Geamul Mediaș, 
Metalul Roman șl Vagonul Arad 
au cele mal mari șanse să urce 
pe primele trepte ale podiumului 
de premiere la această ediție a 
naționalelor de Juniori.

Finalele Încep astăzi, la ora 9, 
tn sala Floreasca.

N. MȘ.

lași timp, s-au clasat Ma- • 
riana Filip (C. A. Roman) q 
și Veronica Anghel (Școala w 
sportivă Ploiești). La înăl- £ 
țime băieți o luptă strînsă 
s-a dat între Csaba Dosa 
(Liceul 2 Tg. Mureș) și Mi- © 
hai Negomirescu (Sc. sp. — 
Arad), terminată cu victoria © 
primului : 2,05 m. Arădanul, _ 
ocupînd cu același rezultat “ 
un meritat loc doi, anunță 
frumoase perspective. Pe lo- © 
cui trei Mircea Preda (Pe- — 
trolul Ploiești) 1,90 m. Cele- © 
lalte rezultate : 50 m plat — 
băieți: 1. Tamaș Szabo (Li- © 
ceul 2 Tg. Mureș) 5,8 s — 
record egalat, 2. Andrei Ku- ® 
ruezi (Liceul 2 Tg. Mureș) a 
6,0 s, 3. Constantin Stan ” 
(C. S. Pitești) 6,0 s ; prăjină : * 
3. Ion Dragomir (S.S.A. Buc.) v 
4,20 ; triplusalt: 1. Ștefan a
Lenghel (Sc. sp. Brașov) 
15,00 m, 2. Gheorghe Hidi a 
(Mureșul Tg. Mureș) 14,58 m, w 
3. Mihai Calimente (U. T. A- a 
rad) 14,30 m ; greutate fete : ©
l. Viorica Brad (Progresul 0 
Buc.) 13,63 m, 2. Victoria 
Cîrtea (Lie. 1 Ploiești) 12,88 •
m, 3. Maria Illy (Lie. 4 Ti- g 
mișoara) 12,37 m.

întrecerile continuă astăzi © 
de la ora 9,30 în sala earn- < 
plexului sportiv „23 August".

Gheorghe ILIUTA *

Șl TOTUȘI, TOOMEY
In ziua de 11 decembrie 

1969, americanul Bill 
omey bă tea recordul 
mii la decatlon.

Performanța realizată la Los 
Angeles de Bill Toomey (31 
de ani) este de 8417 puncte. 
Le-am putea numi puncte 
«mari*,  attt de multe și sus-

U'o- 
lu-

ținute eforturi au cerut ele 
pentru a fi realizate. în 1963, 
la debut, americanul reușise 
6 600 p. Aproximativ 300 de 
puncte pe sezon reprezintă 
un ritm de progrese propriu 
numai unui sportiv dotat și 
foarte strguincios. Nu același 
lucru se poate spune despre

Recent, un juriu compus 
din ziariștii de la publica
ția lunară „Athletisme- 
l’Equipe-Magazine“, care apa
re la Paris, a desemnat „atle
tul mondial nr. 1“ al anu
lui 1969, în persoana de- 
catlonistului american Too
mey. Iar înainte de a pre
zenta cititorilor noștri per
sonalitatea interesantă a re
cordmanului lumii Ia de
catlon, redăm lista primilor
10 clasați : 1. Toomey 87 p, 
2. Bondarciuk 69 p, 3. Nicole 
Duclos 68 p, 4. Carlos 58 p, 
5. Davenport 47 p, 6. Lusis 
31 p, 7. Kinnunen 28 p, 8. 
Colette Besson 22 p, 9. Fen
nel 14 p, 10. L. Jehlickova
11 p.

Juriul a fost compus din 
Gaston Meyer, redactor-șef 
al ziarului „l’Equipe". Marcel 
Hansenne, director al revis
tei organizatoare, Robert Pa- 
riente, redactor-șef, Gerard 
Edelstein, redactor-șef ad
junct, Roger Debaye, Guy 
Lagorce, Noel Coucdel, Alain 
Billouin și Christian Mon- 
taignac — redactori ai re
vistei.

A REUȘIT
prodigiosul vest german Kurf 
Bsndlin, un fel de Siegfried 
bucălat și sanguin, scăpat 
parcă dintr-o legendă wag
neriană, care avea exact 24

Dumitru GRAUR

(Continuare tn pag. « i-aj

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA CONTINUA SA DOMINE CAMPIONATUL FEMININ DE HANDBAL
CLUJ, 31 (prin telefon, de la 

trimisul nostru). Cel de al trei
lea turneu al campionatului 
național de handbal feminin 
s-a încheiat aseară în sala 
sporturilor din Cluj. Campioa
na țării, Universitatea Timi
șoara, a reușit să absolve cu 
brio și acest ultim test invin- 
gîndu-și adversarele directe.

UNIVERSITATEA BUCU
REȘTI — C.S.M. SIBIU 18—10 
(8—6). Formația bucureșteană 
a făcut un util antrenament în

compania sibiencelor. Decon- 
tractate, studentele au încercat 
o serie de acțiuni tactice și au 
realizat, îndeosebi în repriza 
a doua, faze remarcabile. Au 
înscris : Arghir (8), Schramko 
(4), Leonte (2), Dobîrceanu 
(2), Furcoi (2) pentru Univer
sitatea, Brezaie (5), Chitea (3), 
Walter, Vintilă pentru C.S.M. 
Sibiu. Au arbitrat bine G. Lun- 
gu (Deva) și A. Barabaș (Re
șița).

PROGRESUL — CONSTRUC

TORUL TIMIȘOARA 15—10 
(11—5). Bine conduse de maes- 
trele emerite ale sportului Ma
ria Constantinescu și Antoa- 
neta Oțelea, handbalistele de 
la Progresul au făcut un joc 
inteligent, ferm în apărare și 
variat în atac. Timișorencele 
— evident obosite de supraso
licitarea din primele două zile 
ale turneului — n-au găsit re
surse pentru a răspunde acți
unilor ofensive purtate în vi
teză de atacul bucureștencelor.

Progresul a dominat majorita
tea timpului (în mln. 38 con
ducea cu 13—5 !). Iată realiza
toarele : Butan (7), Oțelea (5), 
Seceleanu (2), Harghel pentru 
Progresul, Franz (4), Ciutac 
(2), Gavrilov (2), Nemetz, Ze- 
riu pentru Constructorul Tlmi-

Hristache NAUM

(Continuare la pag. a i-aj
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hei intilniri cu Iuliu Hațieganu
Albin Morariu ți Dorin Almășanu au întreprins publicarea 

unei importante cărți, care rtprezintâ în același timp 
un act de cultură și un pios omagiu adus uneia din

tre cele mai reprezentative figuri ale școlii medicale româ
nești ți ale educației fizice din țara noastră. Cartea, apărută 
în editura CNEFS, se numește „IULIU HAȚIEGANU Șl IDEEA 
EDUCAȚIEI FIZICE IN ROMANIA" (84 pag., bogat ilustrate). 

Considerăm că omagiem personajul evocat și eforturile 
autorilor — mai bine 
alăturatele amintiri ale

decit printr-o recenzia — publicînd 
colaboratorului nostru Virgil LUDU.

pășit

ți
pe 
in

★
cu Iuliu 

Sibiul re
in a-

ANTRENOR INSPIRAT

— De la 6 februarie vom juca după o nouă formulă!
— 1—4—2—4. 1—3—3—4 ?
— Nul... 3 din 16 numere la Loto!

desen de AL. CLENCIU

SPORTIVI SUB CUPOLA ACADEMIEI

NICI UN ÎNCEPUT DE ZI FĂRĂ PROSPEȚIMEA PE CARE
ȚI-0 ASIGURĂ ÎNSĂȘI PREGĂTIREA MIȘCĂRII

Mărturisiri ale acad. prof, dr 
NICOLAE SĂLĂGEANU

— Idicelul copilăriei mele, — 
așezare de țară din ținutul 
Mureșului — mi-a oferit bucu
riile hărăzite oricărui copil și 
chiar mai tîrziu, celui înălțat 
pe coama anilor, voluptatea 
mișcărilor în aer liber — ne 
spune academicianul prof. dr. _ . - - • - ........> fost

din
siri- 
con-

NICOLAE SALAGEANU, 
rector al Universității 
București.

Alergător ca un iepure, 
tor ca o veveriță, minat, 
tinuu, de neastîmpărul mișcă
rii. — ca o căprioară, — n-am 
avut In lungul drumurilor, în 
înălțimea copacilor și nici chiar 
în învolburarea apelor Mure
șului, opreliști pentru joaca 
mea, pentru exercițiul fizic.

Elev la Liceul „Al. Papiu 
Hartan* * din Tg. Mureș, am fost 
atras de doi factori care mă 
cuceriseră deopotrivă:

Cînd în iunie 1938 am . , 
pentru Întâia oară în Parcul 
Universității, unde erau pro
gramate campionatele națio
nale de atletism pentru juni
ori, plopii aleii de la intrare 
aveau aproape statura noas
tră.

Cu emoție și bucurie adoles
centă, am colindat parcul, care 
după aceea, în ani, va deveni
Jocul atitor tabere de pregă
tire sportivă. încet, sfios, dar 
profund, parcul a început să 
facă parte din ființa noastră. 
Ii simțeam diminețile, In zori, 
răsuflarea, cind alergam ro
mantici pe iarba udă, cu pi
cioarele desculțe. îi iubeam a- 
miezile răcoroase și amurguri
le cromatice, dincolo de Someș 
și de bisericuța maramure
șeană.

Aici, in parc, am descoperit 
flacăra trandafirilor roșii, pe 
care ii regăseam la Operă, 
în muzica lui Constantin Bo- 
bescu, după piesa lui Zaharia 
Bîrsan. Aici am petrecut clipe 
de taină și am legat prietenii 
Ia „masa tăcerii" din preajma 
cabanei sportivilor, parcă mo
dest omagiu adus lui Brân- 
cuși. Aici am descoperit lu
mea de frumuseți a celorlalte 
sporturi, înotînd în bazin, ju- 
cind tenis, trăgînd la tir.

Și tot aici l-am cunoscut in- 
tîia dată pe făuritorul acestui 
parc al odihnei și visării, pe 
Iuliu Hațieganu, care ne pri
mea pe noi, gălăgioșii perfor
manțelor și recordurilor, in 
împărăția generoasă a recrea
ției și mișcării pure, dincolo 
de rulete și cronometre.

11 văd pe Iuliu Hațieganu 
bătîndu-1 pe umăr pe Moina, 
promițindu-ne un laborator de 
cercetare a eforturilor noastre 
tinerești, plimbîndu-se calm și 
înțelept în parc, asemeni unui 
filozof antic din vestita școa
lă peripatetică a lui Platon.

In acest parc am visat noi, 
generația tînără pe atunci 
(Zeno, Baciu, Miron Georges
cu, Șimu), să mutăm Institutul 
de educație fizică la Cluj sau 
să făurim unul nou. Visuri 
nerești care s-au pierdut 
drum sau s-au transformat 
alte idealuri și împliniri.

A doua intilnire 
Hațieganu a fost în 
fugiului clujean, 
nul 1942. Se organiza aici un
Congres studențesc cu întâlniri 
sportive prietenești, cu cînte- 
ce voioase și dinamice, cu lait
motivul lui Gaudeamus Igitur. 
Pe treptele Universității clu
jene din Sibiul gazdă, ne-a 
vorbit copleșitor profesorul și 
omul mereu tînăr Iuliu Hațte- 
ganu.

Ne-a vorbit despre tinerețe 
și studiu, despre mișcare și 
stadion. Ne-a invitat să fim

— viața liceului, cu tot ce 
putea oferi unui copil venit 
din mediul rural, sub rapor
tul cunoașterii, al orinduirii 
didactice ți al sistemului peda
gogic al noului;

aid, ca pretutindeni în tară, 
ca acasă, ȘI ne-a urat succes 
In Întreceri și voie bună in 
excursiile din Dumbravă și 
de la Rășinarii lui Goga.

In Iuliu Hațieganu de atunci, 
anii nu adăugaseră nimic, poa
te doar evenimentele istorice, 
prin care trecea demn și op
timist.

Ctnd vorbea Iuliu Hațieganu 
uitai unde ești. Nu te sim
țeai nici în sala de curs, nici 
la examene, nici auditor la o
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conferință a sa. ci erai 
căruia el i se adresa, cu toate 
gindurile lui bune pentru tine. 
Un prieten mai virstnic și cu 
experiență mai bogată de via
tă. Imaginea unui prieten bun, 
pe care nu-1 vei putea uita 
niciodată...

★

A treia și cea din urmă in- 
tîlnire cu cel care a fost și 
va rămine Iuliu Hațieganu am 
avut-o la o consfătuire meto
dică a orașului Cluj, în anul 
1958.

Țin minte că pregătisem cu 
grijă lucrări care să nu-1 dez
amăgească. între altele, și o 
evocare a sportului clujean, 
cu anii lui de început, cu par
cul orașului și parcul Univer
sității, cu perspectivele anilor 
care urmau.

Iuliu Hațieganu ne-a feli
citat din toată inima. A des
chis sesiunea, cu aceeași spon
tană și caldă Înțelegere a lu
crurilor, ca totdeauna. Ne-a

— ți pe alt plan: jocurile 
sportive, in care mingea ocu
pa un loc preponderent.

Cu toată firea mea medita
tivă, cu tot temperamentul meu 
retras, jucam fotbal ți, spre 
marea mea durere — durere 
fizică, durere morală, mai cum
plită chiar — am încercat dez
iluzia unui accident care m-a 
scos din vraja acestei lumi de 
începuturi: tntr-un meci de 
fotbal mi-am fracturat un braț.

— Așadar, cariera dv 
sportivă a sfirșit, pare-se, 
chiar înainte de a începe ?

— De fel! Nevoia fiziologici 
exercițiului fizic ni-a indru~a__ _  ____ , _

mat spre excursii. Ele au in
trat, aproape pe nesimțite, și 
in preocupările mele de bioloȘ, 
mijloc excelent, legat organic 
de îndeletnicirea de a cunoaș
te direct covorul vegetat, feno
menul florei și al faunei.

O descriere a itinerariilor 
mele de atunci, din anii liceu
lui, și pînă mai tîrziu, — dru-

spus că între laborator și sta
dion trebuie să existe un per
fect echilibru, că fără mișcare 
nu există tinerețea și bucuria 
de a trăi.

A vorbit, mai ales, profe
sorul nostru drag, tuturor, din 
orice colț de țară, despre ros
tul educației fizice in uni
versitate. Și în viață, căci miș
carea, sportul, pregătește nu 
numai pentru campionate, ci 
pentru marea întrecere, care 
este existența noastră moder
nă, viața dinamică 
xă de azi.

Cuvintele Iul de 
astăzi mai pline 
niciodată. Cine nu __
să vrea și să lupte, dar și să 
se odihnească activ, să se re
creeze este un învins, un nau
fragiat Multe, nenumărat de 
multe idei de care astăzi sîn- 
tem de la sine convinși, le 
forăm, fără să mai știm, 
Iuliu Hațieganu.

ți comple-

atund tint 
de tîlc ca 
știe astăzi

da- 
Iul

★
în-Acestea au fost cele trei . 

tîlniri cu profesorul și omul 
Iuliu Hațieganu. Dar ele e-au
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multiplicat in timp și pare de 
atunci că l-am intilnit mereu 
și in multe împrejurări de 
viață...

I
Virgil LUDU

De totdeauna mi-au fost tare 
simpatici clinii de vlnătoare, 
chiar dacă sportul vînătorii 

propriu zise l-arp abandonat ctnd- 
va din motive stricte și perso
nale: ca șl James Oliver Curwood, 
(eh, să fim modești. ..) am înțe
les, un pic cam tîrziu, că adevă
rata emoție a vînătorii nu constă 
în a ucide, ci în a lăsa să trăias
că ; am înțeles de asemenea, de 
data asta ceva mai devreme, că 
munții și pădurile îșî pot avea 
farmecul lor, indiferent de umbli 
sau nu cu o pușcă de vlnătoare 
în spinare. Fără să rămtn cu re
gretul după vreun paradis pier
dut, cum se-ntîmplă adesea, am 
continuat Să cresc ctini de vlnă
toare, pentru că sînt docili și in- 
teligenți șl, ce mai tura-vura, 
pentru că îmi sînt prieteni adevă- 
rați. Nu vă jucați cu clinii, or să 
creadă că sînt verii voștri pri
mari, spune un vechi proverb 
arab. Personal, proverbul nu mă 
privește, întrucît nu mă joc cu 
el și astfel nu le sînt nici rudă. 
Le sînt șef, un șef indiscutabil. 
Tar cînd teșim împreună la ver
deață sau plimbare, eu îmi spun 
că ies pentru ei, probabil ei tșt 
spun eă ies pentru mine, așa că 
sîntem cu toții, cum s-ar zice, 
chit șl plini de voie bună.

Intr-una din zilele cînd zăpada, 
începuse să se topească, am teșit 
cu Juci la Șosea.. Cățelușa aceasta 
a mea este o înțeleaptă : dind de 
mizeria de afară, m-â privit între
bător. Crezi că face 7 spuneau 
ochii ei.

— Face, am liniștit-o. Mergem 
pe bulevard, noroiul și apa sînt 
doar pe aici, un lapsus mărunt al 
măturătorilor, ceva trecător. Hat, 
iepuraș.

Hal, hai. .. dar pe unde ? Fe 
Magheru, bălțile murdare și pă
mântul cleios acopereau tot. Am 
luat-o pe 'Dorobanți, același lucru. 
Am ieșit în Eminescu, am fugit 
și de-acoto, am ajuns pe Ștefan 
cel Mare: tot mare 
mare. In Piața Victoriei, 
stropit pînă la sprlncene, 
de automobile, stropit de 
din jur, stropit, stropit, 
Juci devenise un șoarece 
mlnjit, zbl-lit, tremurător, cu coa- 
da-ntre picioare. Ne-am suit, ex
cedați, în primul troleibuz.

— Jos, mi-au poruncit taxatoa
rea și șoferul.

Are permis, am arătat per
misul.

— Jos, au miriit și călătorii. Ce-i 
cu pocitania asta printre noi ? Șt 
de ce n-are botniță ?

inundație 
eram 

Stropit 
pașii 

stropit, 
murat,

sportul

aduna poate kilo- 
și mii, ca iritr-un 
alcătuit la scară

am început si joc 
vorbindu-vă despre

meția voinicească — in zilele 
noastre, ar 
metri, sute 
uriaș atlas 
naturală.

Simultan, 
șah. Dacă, 
fotbalul începuturilor mele de 
viață liceală, am făcut remar
ca deosebirii dintre tempera
mentul meu domol și febrilita
tea efortului din jocurile spor
tive cu mingea, apoi la șah 
vă pot afirma că firea mea me
ditativă era in elementul ei, 
mă aducea intr-o lume a mea, 
prin destinație, prin definiție.

Și se pare că jocul de șah 
și-a aflat in mine un devotat 
cu înclinații și aptitudini, de 
bine ce, fără să am predilec
ții competitive, am atins totuși 
un nivel care mă opunea unor 
adversari al căror nume sub
scriu ele înseși o consacrare 
în materie, pentru mine: Tu
dor Flondor, bunăoară, acel 
excepțional dotat inginer-ato- 
mist, care a fost campionul de 
țah al României, maestrul Mi
hail Sadoveanu, recunoscut ța- 
hist de mari proporții ți, în

Cu clteva zile în urmă cî- 
țiva vînători ne aventu
ram după mistreți, un

deva în Carpațll meridionali. 
Locul se numește Plaiul Ne
mernicului. Tare nemernic 
trebuie să fi fost cel care a 
dat numele plaiului, fiindcă 
prea sus și departe a trebuit, 
cîndva, să se ascundă. Dar să 
pornim la drum...

Facem un mini-marș, doar 
trei kilometri, ca să traver
săm, pe pod, bicisnica apă 
care ne desparte de piciorul 
muntelui. Apoi începem să 
urcăm. Cu spor, apoi din ce 
în ce mai încet, trecem o cul
me, pe urmă alta. Scoatem de 
pe noi un pulovăr și-l punem 
în rucsac și ...mai trepem o 
culme. Apoi, mai scoatem un 
pulovăr și mai trecem o cul
me. Dar cum ajungem pe o 
culme, nu prea departe se și 
vede alta I Așa, am terminat 
puloverele. Culmile s-au ter
minat mult mai tîrziu. De 
vină n-a fost obișnuința noas
tră cu bulevardul sau asfal
tul bucureștean, ci faptul că 
omul n-are decît două mîini ! 
Cu o mînă trebuia să-ți ții 
pușca și să ai grijă să nu-i 
intre zăpadă pe țevi ; cu alta 
să oprești pendularea apara
tului fotografic, pentru ca, a- 
gățat de git, să nu se loveas
că de pietre, cu a treia mînă 
să te sprijini în creanga-bas- 
ton șî cu o patra să-ți ștergi, 
eventual, sudoarea de pe frun-PE PLAIUL NEMERNICULUI
te, de care, slavă Domnului, 
nu duci lipsă...

După trei ore (și după ce se 
părea că inima mi se întîlnise 
cu omușorul !) am ajuns. Or
ganizatorul vînătorii mă plan
tează pe o coamă de munte. 
Văd într-o parte și-n alta, ca 
în carte. Aici nu vine nici 
un mistreț, doar dacă a că
piat vreunul de curînd, poate 
un lup sau un rîs, mi-am zis.

— E cline de vlnătoare. Pocita
nie a devenit din pricina murdă
riei de afară. Nu mai poate merge 
pe jos, răcește. Are permis, nu 
se poa.. .

— Jos, s-a amplificat sincron 
mtrtltul autobuzului acela civili
zat, șt toți s-au intors amenință
tori spre bieții de noi doi.

Le-am făcut față, simțind că mi 
se umflă o venă de la git. (A 
stingă, mare pericol !)

— Clinele are permis, am spus 
cu glas limpede. Permisul special 
cu numărul <69, eliberat de 
AC.VPS, Asociația generală a vi- 
nătortlor și pescarilor sportivi. 
Permisul îl vede toată lumea. !l 
țin ridicat sus in mtna dreaptă.

i*»
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In conformitate cu dispozițiunile 
articolului 21 din Decretul 71 pe 
1951, clinii de vlnătoare, care 
poartă semnul distinctiv metalic, 
emis de Asociație pot circula pe 
căile publice și. intra în localurile 
publice de consum, în autobuze, 
troleibuze, tramvaie și vagoane 
de pasageri, fără a fi prevăzuți 
cu botniță. E clar ? Permis are, 
semn distinctiv metalic la zgardă 
are, cîine de vlnătoare e — ce 
mat doriți ?

— Jos, a fost unicul răspuns 
hămăit.

Vena de la alt mt s-a dezumflat 
brusc, în schimb mi s-au umflat 
nările. (Fără pericol, chestie de 
respirație). Cu toate astea, l-am 
luat iar cu binișorul.

— La una din ultimele expoztțil- 
concurs de ciini de vlnătoare, i la 
rasa spaniei, pocitania pe care o 
vedeți a luat o mențiune. . . și știți 
cum e la concursuri : după- mine, 
m.erita premiul I cu cunună și 
medalie, în sfirșit, ce-a fost a 
fost. E un cîine bun de vinătoare, 
arc un miros excepțional, este o 

sfirșit, să vă citez un nume 
care poate că e puțin cunoscut 
public sub forma jucătorului 
de șah: academicianul Gheor- 
ghe Mihoc. Concomitent cu 
activitatea mea de șahist la 
tabla de joc, urmăresc activita
tea șahului și pe plan mondial, 
revistele de specialitate, cu 
probleme ți confirmări de so
luții la care sînt prezent în 
mod tacit — numai pentru 
voluptatea mea sufletească, și 
asta Îmi dă satisfacții depline, 
după cum îmi oferă o admira
bilă gimnastică a glndirii.

Nimic temeinic nu se poate 
face fără o sănătate deplină, 
fără acea prospețime pe care 
o determină exercițiul fizic, 
mișcarea susținută, de fel în- 
ttmplătoare sau improvizată.

începutul meu de zi, — deci 
reintrarea în viața cotidiană 
— se face prin gimnastică și 
roadele ei nu întîrzie niciodată.

Ca biolog — profesor la Uni
versitatea din București, și co
laborator al Institutului de bio
logie „Troian Săvulescu" al 
Academiei, in contact continuu 
și nemijlocit cu studiul și cu 
cercetarea în specialitatea mea: 
fiziologia plantelor, mi se cere 
și îmi cer eu însumi, o perma
nentă cunoaștere a plantelor 
pe „viu“, recomandind cu stă
ruință mișcarea, — drumeția, 
ca factor indispensabil bunului 
naturalist —, ca și exercițiul 
gimnastic.

Și cu cit mă adîncesc in 
munca pedagogică sau de cer
cetare, cu cit anii încep astfel 
să adauge experienței mele 
noi trepte, o dată cu servitutile 
limitărilor și ale renunțărilor, 
deslușesc ce admirabile funcții 
active îndeplinește exercițiul 
fizic și mișcarea în viața de 
toate zilele a omului, a noas
tră, — a încheiat academicia- 
nul-biolog Nicolae Sălăgeanu, 
pe care un accident din copi
lărie l-a răpit fotbalului, dar 
nu și unei prețioase mentali
tăți în favoarea sportului, păs- 
trîndu-I, cu convingere, prin
tre sportivi.

V. FIROIU George SBĂRCEA

Dar slabă nădejde — mi-am 
amintit — în muntele ăsta 
lupi și rîși n-au fost de mult. 
Și privesc spre vale. Vecinul 
meu din dreapta (C. V.) stă 
nemișcat și drept, ca un brad. 
Celălalt, aflat mai jos, se tot 
uită pe sus, se plimbă de la 
un fag la altul...

Pornește goana. Se aud din 
vale hăulituri. Nu trece mult 
și văd că C. V. ridică pușca, 
o pune în umăr și trage. Un

scotocitoare de mare clasă, la 
rațe, -fazani și prepelițe. Are șl 
un pedigree excelent, Blanche de 
Castille e răs-străbunica ei șl Pi
rat U îl e bunic. Dick I i-a fost 
tată, provenit din Aho, frate cu 
Torni, fiii celebrului Pirat simplu, 
import senzațional englez.- însăși 
ea este mama frumosului Scor
mon, cu regretul de a nu vi-l pu
tea prezenta și pe el, dar e plecat 
la canisa vînătorilor sportivi de 
la Băneasa, în voiaj nupțial de 
montă, fiind reproducător-tip. In 
aplicația ei vinătorească, e la fel 
de îndemînatecă, la fel de dibace 
șl măiastră, ca șl un sportiv de 
performanță în aportul lui. Pentru 
asta a și fost dresată șl antrena
tă, așa cum e îndrumat și antrenat 
oricare sportiv. Dacă pe străzi 
n-ar fi ce-ar fi, v-ațl uita la ea 
ca la o minune. Dar pe străzi este 
ce este și ce știți, și nu-i vina el 
că arată cum arată. Nu merită 
tratamentul inuman pe care l-l a- 
plicațl, zău nu merită. E dine. . . 
In felul ei este un sportman de
săvârșit, un sportman ce-și face 
meseria Cinegetică cu multă tra
gere de inimă șl talent, un veri
tabil performer, de esență și cali
tate. Ați da jos din troleibuz un 
sportman înghețat și murdar fără 
voia lui, l-ați da jos, de exemplu, 
într-o situație asemănătoare, pe 
Dl Ștefano ?

— Jos, m-au îmbrîncit afară. 
Astea-s comparații nepermise, să 
se cheme miliția !

Acasă, am făcut o baie, am 
spălat-o și pe Juci. In timp ce-o 
ștergeam cu prosopul, m-a lins 
pe obraz și ml-a șoptit, dirdtind :

— E-n regulă, bătrîne. Nu fl 
amărît. Aguși-acuși vine vara. To
por zice c-o să plouă, o să bată 
vîntul șl o să curețe și mătura 
lună tot orașul, o să fim fericiți 
și-o să mergem tar pe jos, să nu 
mai fim insultați. Eu n-am insul
tat pe nimeni în viața mea... oare 
n-am și eu, cit de cît, un locșor 
sub soare ? Chiar cînd se topește 
zăpada ?

Sigur că ai, fetițo. Da’ vezi tu, 
mai sînt unii oameni, din păcate 
destul de mulți, care au uitat că 
din bezna miilor de ani scurși 
spre civilizația de astăzi, dintre 
puținii ochi prietenoși ce le-au 
călăuzit spaimele, le-au păzit a- 
vutul și i-au adorat cu credință, 
au fost șl ochit tăi buni, frumoși 
și deștepți. Ar fi bine să nu se 
uite măcar lucrul ăsta.

Al. STRUȚEANU

Duminicile unui nespor
Din cele trecute vremi («)

Nefiind ușor să te desparți 
de răsfoirea scrierilor despre 
ceea ce a fost odinioară, con
tinui și în duminica aceasta 
scoaterea în vileag a unor 
preocupări sportive de care 
dădeau dovadă, altădată, tine
rii culți și elementele cu dra
goste de o civilizație moder
nă în țara noastră. Cred că 
e bine să se știe că, înainte 
ca vînătoarea și pasionații ei 
să se fi constituit într-o aso
ciație afiliată patronatului 
sportiv, erau mulți care cu
treierau și la noi coclauril cu 
pușca pe umăr și tolba la 
șold, în căutare de pradă. 
Mulți tineri luminați, care a- 
veau să cîștige mal tîrziu re
putația unor dregători, au 
dobîndit devreme faima de 
bărbați sprinteni și iscusiți în 
ceea ce era de pe atunci sport, 
fără a i se spune astfel. Cînd, 
pe iarnă, dorința lor de miș
care și împrospătare a cor
pului era scăzută prin lînce- 
zeala Impusă de ger, vifor și 
zăpadă în mare cantitate, ei 
organizau vînători de lupi și 
iepuri. Tradiția lor se moște
nise de pe vremea cînd era 
mai des cu păhărelele, decît 
cu orînduielele, cum aflăm 
din Letopisețe. Zile în șir se 
vînau iepurii, în cîmpiile din 
ținutul Vasluiului, iar lupul 
era scos din vizuini de către 
hăitași foarte dibaci.

înainte de astfel de vînă
tori, se luau de sîrg măsurile 
și pregătirile trebuincioase. 
Se vîna și cu ogari și cu pre- 
pelicari și cu copoi, se făceau 
hăituieli de iepuri, de sitari 
și de capre. îndeosebi cele din 
pădurea de trei mii de fălci 
a Bohotinului au rămas de po
mină, fiindcă vînatul de tot 
soiul mișuna acolo în codri, 
în cîmpii, în luncile Jijiei și 
ale Prutului, în stufăriile la
zurilor. Se înțelege că prada 
era adunată în grămezi la pi
cioarele pușcașului care o do- 
borlse șl, astfel, se vedea cu 
ușurință a cui fusese tndeml- 
narea cea mai mare.

într-o 
parte, încă un foc, 
dar în același timp 
se împiedică și cade, 
întîi a început să 

cadă și pe urmă a tras a 
doua oară. Si a greșit focul. 
Din tufe izbucnește o namilă 
neagră ; un mistreț, mare cît 
o ușă răsturnată. Se năpusteș
te spre el...

Fug la vale, cu mare spor. 
Ajung la vreme ca să „pun" 
un foc „Ia ureche" mistrețului 
aflat deasupra vânătorului că
zut pe spate, în zăpada groasă 
și moale. Mistrețul tocmai 
voia să-și pună colții în lu
crare...

Abia după ce s-a ridicat din 
zăpadă și s-a convins că na
mila neagră de-alătu?i deve
nise inofensivă, C. V. i 
scos căciula și a privit 
jur. Atunci l-am văzut, 
mîndoi, pe vecinul lui 
dreapta, în vîrful fagului.

— Ce faci acolo nene ? 
mistreții nu se prea urcă 
pom 1... î-am strigat.
.— Voiam să am mai mult 

cimp de vedere și de tragere... 
s-a bîlbîit el încă înfricoșat, 
fiindcă asistase la întreaga 
scenă, destul de dramatică.

Apoi au urmat alte două 
goane, dar nimic spectaculos. 
Au căzut cuminți, încă doi 
mistreți...

Ziua s-a încheiat în jurul 
focului tradițional, învârtind 
frigările prin flăcări...

Ilie CARCIU

și-a 
în 
a- 

din

că 
în
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Nu lipsea nici obiceiul plă
cut al gustării vînătorești, care 
se prepara în bordeiele cu 
acoperămînt de ștuf din mar
ginea pădurii, unde se ardeau 
din vreme, pe farfurioare, că- 
lugărași sau lemn de odogcin, 
ceea ce nu era altceva decît 
creanga de aloe, pentru ca 
nasul vînătorilor să mai uite 
mirosul sîngelui vărsat pe cele 
întinsuri.

Povestirile, ca șl vinul, 
curgeau atund în șuvoi nes- 
fîrșit șl, de pe acea vreme, 
minciunile vînătorești se cu
veneau a fi scurtate prin tra
gerea de mînecă a aceluia ce 
născocea Isprăvi prea de tot 
nerușinate. Unul dintre aceș
tia a fost, se pare, Alecu Ru- 
set, vînător pătimaș și un 
pușcaș fără pereche în toată 
țara. îndemînarea o moșteni
se de la tatăl său, care fusese 
călăreț bun șl țintaș greu de 
întrecut. Tot de la el moșteni
se darul scornirii de minciuni, 
nelepădîndu-se de acest obicei 
al său pînă la moarte. Poves
tea, printre altele, că într-o 
bună zi, chiar după zacusca 
matinală — cum i s-a spus 
prînzului de dimineață pînă 
acum un secol — a văzut nă- 
pustindu-se către dînsul o 
haită înfricoșătoare de lupi. 
Ce s-a gîndit, ce nu s-a gîn- 
dit, Ruset al nostru s-a stre
curat iute într-o groapă de 
capcane și de acolo, cum să
rea un lup pe deasupra — 
poc ! — îl nimerea chiar în 
burtă, încît i-a venit repede 
de hac haitei întregi. Frumoa
să ispravă, cînd te gîndești 
că, după spusele acelui Ruset, 
în haită fuseseră vreo treizeci 
de lupi!

Vînătoarea a devenit, între 
timp, un sport cu regulile și 
orînduielile lui, dar mai ales 
cu numeroase opreliști. Nici 
una din opreliștile acestea n-a 
putut Insă pune capăt năra
vului din firea vînătorilor, 
care n-are lecuire.

Agenda vînătorului
și pescarului sportiv

Februarie este, poate, luna 
cînd vinatul trece prin cele 
mai grele încercări. Timp ge
ros și zăpadă mare. De aceea, 
hrănitorile trebuie aprovizio
nate necontenit, iar potecile 
spre asemenea locuri trebuie 
asigurate în permanență. Tot
odată, pe plan piscicol, este 
necesară împrospătarea copci
lor în gheață ca și curățirea 
zăpezii de pe gheața bazine
lor cu pește.

In această lună, haitele de 
lupi fac adevărate ravagii 
printre viețuitoarele codrilor. 
Prin urmare, se cuvine o în
tețite a vînării lupilor, fie in 
grup, la goană sau la pîndă.

In aceeași perioadă este per
misă vînătoarea la mistreți, 
sitari, porumbei, cocoșari, giș- 
te și rațe sălbatice, la alt vî- 
nat de baltă ca și la dăunătorii 
cu păr și pene, în afara celor 
ocrotiți prin lege. Cu autori
zație specială se pot împușca 
și jderii.

Amatorii unditului pot să-și 
exercite frumoasa lor îndelet
nicire la copcă, sau, dacă pe 
alocuri se înregistrează un dez
gheț, se poate pescui clean, 
scobar, mreană, știucă și ' 
ban (Ultimele două specii 
bălți).

Paralel însă cu vînarea 
pescuirea speciilor permise.

bi- 
în

Și
—  —, in

tervalul de timp care urmea
ză este cel mai propice apli
cării măsurilor corespunză
toare de pază și ocrotire.

CONCURS

E
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concursuri

de 
cu 

din

Mexic, 3
Unite, 2 

200 000 in

D. Xe- 
Rădu- 
Iliescu 
nuanța 
că unii

privire este Inex- 
care, prin muțe- 
dă impresia unui 
poate transforma

milioane cai în Bra- 
milioane în 

in Statele 
In Franța,

merge 
„dresa- 

academic” înaintea dansu- 
datorită necesității de co-

nu vedem de ce nu o pu- 
asemăna cu coregrafia ? 
chiar am putea 
departe, clasind
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TRĂPAȘDE CALUL

CLUJ. Printre

BUCU-

Îndoim 
spuneți

poată relua 
afara terenului

ea j u- 
mingile 
de Joc.

Tin să precizez, de altfel, că 
leștenil n-au reușit să cJștlge 
un meci la Craiova.

un visător al poeziei". Dv. 
spus-o !

Dar, ne 
așa cum

Fier, arbitrul I. Mun- 
Reșița, n-a ridicat 
doi jucători eliminați 

asemenea

MARIUS D. POPA, COMUNA 
PRUNDENI. Un teren de tenis are 
dimensiunile 23,77 m (lungime) și 
10.97 m (lățime). La meciurile de 
simplu, un marcaj interior mlc-

MUSTEȚEA,
Haidu (Dinamo Bucu-

șorează terenul de joc cu
m, atlt in lungime cit și în lă
țime. Locul unde se construiește 
un teren de tenis trebuie să fie 
insă de 40x20 m, pentru 
cătorli să 
ricoșate în

D. NE1CULESCU. CONSTANȚA. 
.Slut un anonim al fotbalului și

Cu riscul ca 
dv. s-o concureze

DINU SAULESCU, BUCUREȘTI. 
Vă mulțumim pentru sugestiile 
dv. în legătură cu viitorul alma
nah al ziarului nostru. Ați deve
nit, în felul acesta, unul dintre 
colaboratorii lui !
ECHIPAJUL CARAVANEI 

M.R.F. 1. Cîntărețul Dan Spătaru 
a jucat fotbal la Știința (Sportul 
studențesc) București, în divizia
B. 2. Dumitrache a fost „pitic" 
la Rapid. De aid, a trecut la o 
echipă din campionatul orașului 
București : T.U.G.

G. GLIG'OR, .......... ......... ..
„Clujenele” dv. am_ întîlhit multe 
poante reușite, 
„pseudo-poșta" 
pe a mea, voi reproduce cîteva 
răspunsuri :

dlntr-as- 
Este a- 
datel de

I. BABEANU, CARANSEBEȘ. 
1. Susțineți că, într-un meci din 
campionatul județean, disputat

Tractorul 1-a izgonit din agricultură, automobilul — de pe fosele, electro
carul — din industrie, tancul — din armată. Ce-a mai rămas calul, azi ? 
Bucefal istoric, Pegas poetic, Rosinantă literară. Nu, să nu fim nedrepți. 

Calul intră, în viziunea lumii moderne, în cea mai nobilă postură a sa, aceea de 
erou sportiv. Indiferent de ipostază, independent de imagine: tractînd în tropot 

un„ swlky» purtîndu-și cavalerul în incredibil zbor planat peste obstacole și 
rivieră, făcînd în galop corp comun cu jocheul sau dănțuind elegant, cambrat, la 
comanda dresorului din șa, în manejul „Școlii spaniole de călărie" din Viena... 

Nu, calul n-a pierit. El rămîne coechipierul nostru I

ncă de la începuturile 
Jocurilor Olimpice mo
derne, inaugurate în 1896 

ia Atena, calul de sport și-a fă
cut apariția în arena olimpică. 
El a fost adoptat ulterior 
către pentatlonul modern, 
ocazia congresului C.I.O. 

I 1911, de la Budapesta.
Folosit inițial numai pentru 

l alergări, calul a devenit, da- 
! torită multiplelor sale calități, 

coechipierul omului pentru 
i probele de obstacole, cros și 

dresaj, acesta din urmă trans
format într-o veritabilă artă.

Desigur, arta dresajului nu 
poate fi pusă pe același plan 
cu poezia, pictura sau muzica, 
dar 
tem 
Ba, 
mai 
iul 
lui, 
operare cu calul. In timp ce 
dansatorul se exhibează sin
gur cu propriul său echilibru, 
călărețul are de întîmpinat 
neștiința și rezistența calului, 
căruia trebuie să-i imprime 
mersuri și mișcări elegante 
tntr-un echilibru nou. Dotat 
cu memorie și cu o suficientă 
inteligență pentru a-și însuși 
lecțiile ce 1 se predau, calul 
ajunge să perceapă intențiile 
călărețului și să-și contopeas
că simțurile ou ale acestuia, 
în așa măsură incit ai impre
sia că cele două ființe sini u- 
nite și formează o singură vo
ință pentru realizarea perfor
manței sportive. Aproape că 
este de necrezut cum un ani
mal a cărui 
presivă și 
nia Iui, iți 
absent, se 
într-un pegas înaripat și trans- 

, pune în atmosfera de concurs 
o dată cu călărețul său. Do

Rasa calului pur singe en
glez este una ți aceeași în toa
te părțile lumii. Cînd e vorba 
însă de a se defini rasa cailor 
trăpași lucrurile capătă o tur
nură destul de complicată. 
Pînă mai acum trei-patru de
cenii, cei ce s-au ocupat de 
asemenea treburi socoteau tră
pașul mai degrabă o etichetă 
a aptitudinilor lui, pentru o 
anumită alură de mers, de- 
cît o rasă propriu-zisă. Tra
pul este un mers natural al 
calului, ca ți galopul ori pa
sul, și orice cal, de orice rasă 
— afirmau ei — poate merge 
în mod normal la trap.

O seamă de cercetători zo- 
otehniști însă — printre care 
se numără și românii — 
nopol, Ionescu-Brăila, 
lescu-Calafat, G. M. 
ș.a. — au sesizat just 
diferențială, în sensul 
cai arată o aptitudine deose
bită pentru alura trapului, 
purtîndu-și picioarele într-un 
fel special. Acționînd într-o 
atare alură, aceștia au posi
bilitatea de a obține un fuleu 
ți o cadență care le permit să 
acopere o distanță mal întin
să de teren la fiecare bătaie 
a picioarelor. Din asemenea 
specimene își trage izvorul 
rasa cailor de trap și evoluția 
ei se împletește cu desfășura- 

a

și realilăji despre cai
foarte multe ori el realizează 
în competiții performanțe su
perioare celor exercitate in an
trenamente. Eroismul calului 
de sport e demonstrat de-a 
lungul anilor de excepționa
lele performanțe realizate de 
unii cai celebri, dintre care 
cităm : Crispa, Nasello, The 
Rock, Merano, Fidux, Belle
vue (Italia), Tora, Halla, Me
teor, Donald Rex (R.F.G.), AH 
Baba, Luteur B, Pomone, Roc
kett (Franța), Mister Softee 
(Anglia), Gran Gest (Brazilia), 
Uranus (Japonia), Erbach (El
veția) ți recentul medaliat cu 
aur la J.O. din Mexic, calul 
Showbound (Bill Stelnkraus — 
S.U.A.). Dintre caii românești 
s-au impus în arena interna
țională : Arta, Dephis, Dracu 
știe. Fulger, Pj’r, Jolka, Troi
ka, Rubin, Mindir, Clasic, Bir- 
san ș.a. Toți acești cai au con
tribuit Ia gloria sportivii a 
călăreților respectivi, dovedin- 
du-se excelenți coechipieri.

Eliminat total din agricul
tură și într-o măsură foarte 
mare din tracțiune, calul și-a 
păstrat, în schimb, locul în 
sport șl este solicitat din ce 
în ce mai mult pentru turis
mul călare.

Iată cîteva cifre : o statis
tică a răspindirii calului ir
landez (recunoscut ca un ex
celent cal de sport) indică, în 
1968 : 7 ‘ - - -
zilia, 5 
milioane 
milioane 
Anglia.

Pe terenurile de 
hipice din Elveția au evoluat 
în 1968 un număr de 2 523 de 
cai, iar în Franța intensitatea 
activității ecvestre s-a reflec
tat în cele 720 cluburi de că
lărie afiliate, cu 2122 de mem
bri. în Uniunea Sovietică 
funcționează 60 de scoli de

călărie cu peste 2000 de cal.
Activitatea competițională 

internă în Franța cuprinde 
peste 300 de reuniuni, in 
R.F.G. oca 190, în Elveția 177, 
în Italia 60 etc. în anul 1969 
au fost programate peste 80 
de concursuri internaționale 
in țări și localități diferite.

Pe de altă parte, turismul 
călare cunoaște o răsptndire in 
tot mai multe țări, în frunte 
sltulndu-se Franța, care a or
ganizat in 1969 cel de-al V-lea 
raliu călare, la care au par
ticipat echipe din Anglia, Bel
gia, Canada, R.F.G., Elveția, 
Spania, Italia. De asemenea, 
„Vacances a cheval", progra
mat de „Touring club de 
France" pe o distanță de 600 
km, a reunit 26 de echipe cu 
un total de 300 de cal.

Ca un omagiu adus calului 
de sport, în multe țări (in
tre care și România) a luat 
ființă Hipofilatelia, cunoscind o 
largă răsptndire șl prețuire.

Nu, nu-i o pledoarie pentru 
cai. Sînt realități izvorite din 
nevoia oamenilor de a evada 
din zgomotul orașelor, din tre
pidația motoarelor șl răsufla
rea eșapamentelor.

Nu, calul nu va pieri. C» 
un paradox al secolului vite
zei, el va fi din ce în ce mal 
solicitat pentru sport și agre
ment. EI ne apropie de na
tură, ne face întreprinzători, 
curajoși.

Calul este un prieten devo
tat și un excelent coechipier 
al omului.

Felix TOPESCU

rea istoriei de colonizare 
Americii de Nord..

Coloniștii europeni aduna
seră cu ei cai de rase dife
rite. Spaniolii, de pildă, folo
seau cai în care predominau 
curentele de singe oriental,

_ . _ ■■■
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arab și barb. Francezii ve
neau cu cai din diferite re
giuni ale Franței, iar englezii 
cu exemplare din rasa Norfolk 
și irlandeză.

Fără o bază zootehnică, dar 
minați de nevoile vieții, co
loniștii căutau mereu cai care, 
în luptă cu acele orare, să 
exceleze și în tracțiune, nu 
numai la călărie. Așezăminte- 
le omenești se găseau distan
țate unele de altele, iar cît 
privește diligențele acestea nu 
erau dirijate de grafice ora
re... Cum s-ar spune, colo
niștii se străduiau ca prin a- 
runcarea peste bord a oricărui 
sentimentalism, să obțină nu
mai rezultatul practic.

Dar de unde să fie procu
rați asemenea cai 7

istoriografii lumii mențio
nează primul nume r Messen
ger ! Acesta era un pur sînge 
englez care avea — moștenit 
probabil printr-un atavism de 
la vreo străbună din rasa Nor
folk — o alură de trap neo
bișnuită.

Dar în anii existenței lui a 
mai figurat cineva. Aceasta 
era o iapă fără obîrșie nobilă 
— deci fără pedigree — care 
se-nscrie menționată sub nu
mele de „iapa lui Charles 
Kent“, după numele fermie
rului Ia care se găsea. Ea 
parcursese în vara anului 
1806, „înhămată" la un soi de 
gabrioletă pentru transporta
rea grabnică a unui bolnav de 
la fermă la un medic, o distan
ță de 16 mile, deci peste 25 de 
km, în decursul unei singure 
ore, mergînd numai în trap ! 
Și ca și cum ar fi dorit să 
consolideze performanța, iapa 
Iui Charles Kent a realizat 
doi ani mai tîrziu acoperirea 
unei distanțe de 28 mile (45 
km) Intr-o oră și 47 de mi
nute, ispravă cu care a uimit 
oamenii din regiunile înveci-
nate.

La 
•-a înregistrat primul re
cord mondial de trap, pe 
o pistă din orășelul Hobo
ken — lingă New York — 
unde iapa de 10 ani numită 
Lady Suffolk, antrenată și 
condusă de Dean Bryan, a 
parcurs o milă în 2:29,3, ceea 
ce revenea la un minut și 
33 secunde pe kilometru I

De atunci, sprijinindu-se re
ciproc, omul și calul au por
nit cu avînt în lupta pentru 
cucerirea celor mai înalte 
culmi ale performanțelor. A- 
cele cronometrelor trebuiau 
să se oprească, învinse, la re
corduri din ce în ce mai fan
tastice. Prin exemplare ca 
Pelham, Flora Temple, Gold
smith Maid sau Low Dillon, 
s-a ajuns în decursul anilor, 
la cifrele de 1:12 sau 1:11,8 
pe km ale lui Peter Manning, 
Greyhound și Jayl Appermott.

Lăsînd altor colegi prilejul 
de a dezvălui parfumul suav,
pe care-1 cuprinde existența cd- 
mună a calului alăturea de 
om, voi cita doar proverbul 
oriental care spune că frumu
sețea inegalabilă pe lume a 
calului arab se datorește nu
mai dragostei cu care l-au în
văluit arabii 1...

Niddy DUMITRESCU

DE TOATE
• Orașul Aachen 

(R.F.G'.) deține recor
dul lumii cu cel 510 
ani de ctnd găzduiește 
concursuri de călărie. 
Tot aici există o sta
tuie — In mărime na
turală — a calului Me
teor, multicamplon eu
ropean șl mondial la 
sărituri.

• La Jocurile Olim
pice medaliile acordate 
In proba de călărie 
sînt printre cele mal 
numeroase : 18.
• La „Marele premiu 

al națiunilor" (probă o- 
limplcă de obstacole), 
au participat și 4 a- 
mazoane ; Marion Coa
xes (Anglia), Janou 
Lefevre (Franța), Kăt- 
ty Kusner (S.U.A.), 
Monica Bachman (Elve
ția).
• Pentru prima dată 

Ia J.O., marele premiu 
de dresaj olimpic a 
fost cîștigat în 1968 de 
o femeie : Liselotte Li- 
senhof (R.F.G.) cu ca
lul Piaff. Tot o femeie 
a cîștigat campionatul 
european in cea

temerară probă de că
lărie, «Concursul com
plet". Este vorba de 
Mary Gordon (Anglia).
• Recordul dresaju

lui de înaltă școală 
este deținut de austria
cul Louis Podhajscki, 
cîștigător al marelui 
premiu de dresaj la 
Aachen în perioada 
1928—1939 1
• Călărețul francez 

Pierre L’Oriola (dublu 
campion olimpic) a 
pierdut calul său 
Luteur B, cu care a 
mștigat medalia de aur 
la Tokio în 1964, în 
urma mușcăturilor su
ferite din partea cele
brei iepe Vouietle, pre
decesoarea lui Luteur B 
la victoriile lui D'Orio- 
la și scoasă la pensie. 
Accidentul s-a petrecut 
la înapoierea lui Luteur 
B de la Tokio, pe 
se afla împreună 
Voulette, într-un 
dock. (Să fi fost 
acces de gelozie 7).

NAMOC MIRAN, BUCUREȘTI. 
4—1 pentru Rapid, într-un meci 
cu Universitatea Craiova, în fieful 
oltenilor 7 Un astfel de rezultat 
nu s-a pomenit niciodată. Poate, 
în romanele ștllnțifico-fantastice! — - ------- • ----- - giu-

MIRCEA AMZA, TURNU 
VERIN. Nici o echipă din orașul 
dv. n-a jucat în divizia A. Fă
cînd această precizare, ne referim 
la edițiile oficiale ale acestei în
treceri. Probabil, însă, că dv. 
știți ceva despre o competiție im
provizată, organizată în 1941. A- 
tunci. da,- C.F.R. Tumu Severin 
(la . care jucau Bindea, Pavlovici, 
Oprea etc.) a participat la acel 
campionat ad-hoc șl a fost, poate, 
și... campioană. Vă urez, într-un 
viitor cît mai apropiat șl o cam
pioană oficială l

Ocna de 
teanu. din 
carnetele a .... . . 
de pe teren. Intr-un. 
caz, arbitrul riscă să rămînă el 
fără... carnet 1 
că a procedat 
dv.

MIRCEA 
REȘTI. 1. 
rești) a jucat (nu tot timpul, este 
adevărat) în echipa pe care am 
aliniat-o la 5 iunie 1968, în me
ciul cu Olanda. 2. „Văd că F.R.F. 
a programat reluarea campiona
tului diviziei A după „campam'a 
mexicană" la 21 iunie. Dar, dacă 
echipa României (balonul e ro
tund, ni se spune mereu !) va 
ajunge in finală și in acea zi va 
trebui să joace pe „Azteca", ce 
soluție se va găsi" 1 In nici un 
caz echipa noastră națională nu 
va forfalta de la finala C.M., 
fiindcă — o clipă, să cercetez pro
gramul — Dinamo București are 
meci la Craiova, cu Universita
tea ! Numai încurcături 
tea să aibă F.R.F.-ul ! 
devărat însă că fixarea ___  ..
21 iunie pentru reluarea campio
natului, înainte de a se termina 
întrecerile din Mexic, nu prea 
se încadrează în campania de 
pregătire psihologică a fotbaliști
lor noștri !

A.S. Mănăștur. Ați pierdut pa
riul. „Peneș Curcanul" n-a fost

scris de Vasile Alexandru de la 
C.F.R. Cluj.

S.M. Ecker. Feleac. Antrenorul 
C. Teașcă n-a fost niciodată an
gajat de „Collo-Collo", fosta cam
pioană a statului Chile. Este a- 
clevărat însă că, in țară, el s-a 
angajat mereu de... colo-colo.

M.E. Loman, Florești. Ne scrieți 
că ați ascultat cu multă plăcere 
la radio opereta „Secretul lui 
Marcu Paul", și ne întrebați daca 
e vorba de Marcu Paul, fostul 
jucător de Ia „U". Din păcate, 
trebuie să vă dezamăgim. E vor
ba de Marco Polo... de la alt club.

A. Filologu, Cluj. Ne rugați să 
vă spunem in ce limbi „angelo" 
însemnează „înger". De la ultimul 
meci, cu Grecia, și in limba ro
mână !
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să fructifice 
Confecția a 
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formă a lui 
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tehnic al echi- 
Joao Saldanha,

Munte- 
egali-

; campiona- 
persoane la
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ESTE OPTIMIST

fi
ore

campionatului de 
gheată al Ceho-

să- 
pe 
re- 
cu

triatul «ău
7—5.

238-168 34 
241-183 28 
235-192 28 
175-161
219-228 
225-255

cîte 11 ore 
se forța să mă.

se antrena itne- 
antrenament 
de cite două

nouă
Ghenadi Karpanosov, aspiră

numai tn

sovietici,
la un loc pe podium...

Fotoi TASS

unde va participa, 
prima oară, la un 
„open*.

valoarea lor, sâ parti- 
în tururile următoare, 
în 32. Printre aceștia 
reprezentanții noștri 
M. Țiu, I. Falb, Șț. 
Singurul floretist ro-

dimineața se vor 
tururi, după care în 
vor mai rămîne decît 
Aceștia, tot prin eli- 
10 tușe, urmează, în

Tenismanul egiptean El 
Shafei a plecat la New York,

La tel ca opereta lui Schubert — Bertă, se Intitulează familia lui 
Uwe Seeler, clin Hamburg. Faptul că are trei fetițe nu constituie un 
motiv de supărare ' ' "...................- • — - --
tlve — spune tatăl

(R. D. Ger-
Gh. Varga

...7. TS. Kă-
46,2 ; 1 500

); ...3.

versara echipei româna a fost 
reprezentativa olimpică a Ceho
slovaciei, din rîndul căreia fac 
parte o serie de tineri jucători 
din prima garnitură ca Horvath, 
frații Lukosik, Kreplndall și alții.

PARIS, 31 (prin telefon). La 
„Coubertin" au început în cursul 
dimineții întrecerile masculine de 
floretă din cadrul trofeului „Mar
tini". Sînt prezențl mal bine de 
400 de trăgători (cifra exactă 
412), ceea ce reprezintă un record 
de participare nu numai la ni
velul concursului d și al unei

configurație s 
i. 18 16 2 0

18 13 2 3 
18 13 2 3 
18 8 2 8 
18 6 3 9 
18 6 3 9

p, 2. Slovan Bratislava

x _ iama/ rtu.z:, ,
1. P. Heise 2:19,0 .
Varga 2:25,6 (non re- 
național ; v.r. 2:29,7);

L. Kărăssi 2:29,2; 3 000

Tlparali L P. „Informa|tej itr. Brezolanu or. 83—85. Buc ui eg ti

PANȚURU (SUB AȘTEPTĂRI) PE LOCUL 1 HANDBALIȘTII ROMANI AU OBJINUT O VICTORIE NETA 26-15 (117)
(Urmare din pag. 1)

ta Întregului echipaj In viraje 
(element pe care side-cariștii 
11 cunosc atlt de bine) sau a- 
mănuntele de construcție teh
nică a bobului (de la compo
ziția patinelor pînă la parale
lismul lor ideal în cursă). Con
dus cu 37 de sutimi de secun
dă de Austria I, cu 54 de Ita-

Grigore Ioanide
și Paul Goreti — arbitri

La federația noastră de tir 
a sosit o adresă din partea 
Uniunii Internaționale de 
Tir, semnată de secretarul 
general al acestui for, dl. 
Ernst Zimmermann, prin 
care se face cunoscut că 
Grigore Ioanide și Paul Go
reti au fost incluși pe tabelul 
internațional al arbitrilor-ju- 
decători. Astfel, numărul ar
bitrilor români cu drept de 
a oficia la Jocurile Olim
pice, campionate mondiale și 
europene, se ridică la trei î 
Petre Cișmigiu, Grigore Ioa
nide și Paul Goreti. O nouă 
dovadă a prețuirii de care 
se bucură tirul românesc pe 
plan internațional.

REȘEDINȚA 
VEST-GERMANILOR 

ÎN MEXIC
Fotbaliștii vest-germani au 

hotărit să locuiască într-un 
hotel din stațiunea Caman- 
jilla, cunoscută pentru apele 
ei sulfuroase, situată la 18 
km de orașul Leon. Pro
prietarii hotelului au hotărit 
să construiască un teren de 
fotbal în imediata apropiere, 
pentru a-i scuti pe jucători 
să se deplaseze la Leon în 
vederea antrenamentelor.

șoara. Au condus foarte bine 
V. Reissner și O. Leikep (Si
biu).

I.E.F.S. — RULMENTUL 
BRAȘOV 15—10 (5—3). Abia tn 
finalul meciului au reușit stu
dentele să se detașeze de am
bițioasele lor adversare. Atunci, 
apărarea brașoveană, hărțuită 
permanent de atacul advers, 
n-a mai fost capabilă să răs
pundă cu mijloace regulamen
tare. Obstrucțiile evidente au 
fost prompt sancționate și cele 
trei lovituri de la 7 m, trans
formate de Băicoianu, au ur
cat avantajul I.E.F.S.-ulul de 
la 2 la 5 puncte. Jocul a fost, 
In general, plăcut mal ales în 
prima parte cind cele două 
formații au mers cap la cap. 
Au înscris : Băicoianu (10), 
Mihoc (3), Guță, Mamlaca 
pentru I.E.F.8., Allies (6) Șer- 
ban (2), Prundaru, Oancea 
pentru Rulmentul Au arbitrat 
bine M. Grebenlțan (Tg. Mu
reș) șl P, Radvani (Cluj).

UNIVERSITATEA TIMI
ȘOARA — CONFECȚIA 12—9 
(6—4). Derbiul turneului a co
respuns In cea mai mare par
te. Meciul a fost viu disputat 
cu faze dramatice, cu acțiuni 
rapide. Păcat insă că unele 
jucătoare de la Universitatea 
(Hrivniac — eliminată 5 min., 
Onofraș — eliminată 2 min., 
Neghină și Metzenrath) au a- 
buzat de iregularități în apă
rare șl — chiar In atac — um
brind intr-o oarecare măsură 
comportarea general bună a e- 
chipei campioane tn aceste trei 
zile de întreceri. Victoria stu
dentelor este meritată și se 
datorează 1.. mare parte mo- 

Ila II șl cu 93 de Elveția II, 
echipajul României mal poate 
spera să recupereze în ulti
mele două manșe pentru a se 
apropia mai mult de podiumul 
de premiere.

★
într-o sesiune extrem de a- 

gitată, datorită intervențiilor 
intempestive ale delegației El
veției, care dorea discutarea 
imediată (dar nestatutară) a 
propunerilor sale de modifica
re a regulamentului, Congresul 
F.I.B.T. s-a încheiat cu hotă- 
rîri calme : s-a constituit o 
comisie de studiu a statutului 
și regulamentului (din care 
face parte și delegatul român 
Petre Focșeneanu, 
neral al F.R.S.B.); 
petiții ale anului 
desfășura astfel : campionatele 
mondiale între 10—24 ianuarie 
la Cervinia (Italia) 
tele europene de 2 .
Kdnigssee (R. F. a Germaniei), 
iar cele de 4 la 
tria) ; campionatele europene 
de tineret la Saint Moritz în 
zilele de 6—7 februarie, iar 
concursul preolimpic de la 
Sapporo între 7 și 14 februarie.

secretar ge- 
marile com- 
1971 se vor

VIAREGGIO, 31 (prin te
lefon). Vineri, a început cea 
de a 22-a ediție a turneului 
internațional de fotbal la 
care participă și echipa de 
juniori Steaua.

Juniorii români au întîl- 
nit sîmbătă după-amiază, la 
Lucea, formația italiană In- 
ternazionale. Partida a luat 
sfîrșit cu un rezultat de ega-

" ‘HU’
l'G'j:. ?

■■ vi. ;

in familia fotbalistului Seeler. Toate vor fi spor- 
cu mîndrie și

Directorul 
pei Braziliei, 
a făcut cunoscută oficial e- 
chipa care va fi aliniată pe 
teren în turneul final al 
campionatului mondial, pre- 
cizind însă că „sînt încă po
sibile schimbări în perioada 
pregătitoare". Formația bra
ziliană va fi alcătuită din 
următorii 11 jucătorii Ado — 
Carlos Alberto, Baldochi, E- 
veraldo, Wilson, Piaza, Ger
son, Jairzinho, Tostao, Edu, 
Pele. El a menționat, totoda
tă, că Tostao va juca ata
cant central.

dului cum a știut 
acțiunile de atac, 
jucat la valoarea 
Numai eclipsa de 
Ilie (care a ratat
de la 7 m și numeroase a- 
tacuri) șl lipsa de incisivitate 
a lui Matache și Constandache 
au scăzut din potențialul real 
al acestei formații care aspiră 
la supremație în handbalul ro
mânesc. Au marcat : Neghină 
(7), Metzenrath (2), Hrivniac 
(2), Secheli pentru Universita
tea, Ilie (4), Constandache (2), 
Nedelcu (2), Dincă pentru Con
fecția. Au arbitrat bine V. Co- 
jocaru și I. Mihăilescu (Cra
iova).

VOINȚA ODORHEI — RA
PID 9—9 (5—6). Revelațiile a- 
cestui turneu, formațiile Voin
ța și Rapid, au Încheiat la e- 
galltate disputa lor. Rezultatul 
este echitabil, el oglindind fi
del raportul de forțe ți perioa
dele de dominare. Jocul a fort 
frumos ți ambele echipe me
rită felicitări. Au înscria Ml- 
kloț (4), Magyary (2), Baltot 
(2), Teglaț pentru Voința ți 
Gheorgha (2), Țopirlan (2), 
Petrache (2), Ștefan (2), Oan
cea pentru Rapid. Au arbitrat 
bine C. Căpățină ți T. Ena — 
Buzău.

După 18 etape clasamentul are 
următoarea coi

1. Univ. Tim.
2. Univ. Buc.
3. Confecția
4. I.E.F.S.
5. Ru’m. Bv.
6. Progresul
7. Constr.

Tim.
8. Voința 

Odorhel
9. Rapid

10. C.S.M. Sibiu

CU REPREZENTATIVA OLIMPICA A CEHOSLOVACIEI
MIELEC, 31 (prin telefon). Re

prezentativa de handbal â Româ
niei a susținut sîmbătă cea de a 
doua întîlnlre din cadrul turneu
lui Internațional ce se desfășoară 
în localitate. De data aceasta ad-

ÎN „CUPA MARTINI" (412 PARTICIPANT! I)

TOII FLORETIȘTII ROMANI
INTRE PRIMII 32

litate : 0—0. In prima parte 
fotbaliștii italieni au avut 
inițiativa, iar după pauză ju
niorii români au dominat 
mai mult timp. In min. 82, 
Helvei a ratat cea mai mare 
ocazie a meciului, cind, fiind 
singur cu portarul, a trimis 
balonul în brațele acestuia.

Luni are loc returul întîl- 
nirii.

Pe de altă parte, ziaristul 
sportiv Leonidas da Silva, 
una din fostele vedete ale 
fotbalului brazilian, s-a pro
nunțat în favoarea „respec
tării adversarilor și unei pre
gătiri serioase", dacă repre
zentativa braziliană dorește 
să iasă învingătoare. „Este 
greșită impresia că avem o 
selecționată invincibilă" — 
a declarat el.

In concursul de blatlon de la 
Llptovsky Mikulas (Cehoslovacia) 
ștafeta de 3 x 7,5 km i-a revenit 
Suediei (Arvldsson, Olsson, Pe- 
trusson) în lh 35:53 (3 penalizări). 
Echipa României .(Fontana, Mir- 
zea, Soiu) a ocupt locul 5 — lh 
42:54 (4). întrecerea juniorilor i-a 
revenit tot Suediei. în lh 38:45 
(7), urmată de Polonia — lh 40:31 
(6) și de România (Horga, Dihoi, 
Șovăială) -lh 47:53 (10).

In Austria, la Gosau, au Ioc 
campionatele europene de ju
niori (probe nordice). Proba mas
culină de 10 km l-a revenit norve
gianului Oddvar Braa — 30:05.2, 
urmat de suedezul Thomas Mag
nusson — 30:34,0 și de alt norve
gian, Ivar Fromo — 30:32,0. Finlan
deza Hilka Kuntola a cîștlgat cursa 
de 5 km în 19:36,7.

Proba de slalom uriaș de la Ma
donna dl Campigllo i-a revenit ita
lianului Gustavo Thoeni, în 3:13,75, 
urmat de elvețianul Bruggmann 
— 3:14,74 șl de francezul J. N. Au- 
gert — 3:15,20. S-au înregistrat 
70 de abandonuri, printre care al 
austriacului Messner și al elve
țianului Giovanoli. După disputa
rea acestei probe, ca șl a celei 
feminine de coborire de la Gar
misch Partenkirchen, situația in 
clasamentele „Cupei Mondiale" 
este următoarea : masculin, Indi
vidual — 1. Patrick Russel (Fran
ța) 140 p, 2. Thoeni — 131 p, 3. 
Schranz (Austria) — 106 p : femi
nin, Individual : 1. Mlchăle Jacot 
(Franța) 151 p. 2. Franqoise Macchi 
(Franța) — 143 p, * 
steurer (Franța) - 107 p; pe e- 
chlpe : 1. Franța — 1199 p ; 2. Au
stria 523 p, 3. S.U.A. 384 p.

Sîmbătă după amiază, la Mado-

CONCURSUL 
DE ATLETISM 

DE LA NEW YORK
Cu prilejul concursului in

ternațional d® atletism de«- 
flUurat pe teren acoperit la 
New York, proba de 8M 
yarzl a fost cîștigată de aus
tralianul Doubell cronome
trat în 1:49,2. Cehoslovacul 
Plachy s-a clasat pe locul doi 
cu rezultatul de 1:49,7. Cu 
mare interes a fost aștep
tată proba de 600 yarzl, care 
a fost cîștlgată în mod sur
prinzător de americanul 
McGrady în 70,0. Favoritul 
probei. Lee Evans, a sosit 
pe locul doi. Davenport s-a 
revanșat în fața Iul Gary 
Power, în cursa de 60 yarzl 
garduri cu timpul de 6,9. 

gale de scrimă I De notat absen
ța floretiștllor sovietici, care, din 
motive obiective, n-au putut a- 
junge în timp util în capitala 
Franței. In schimb, la start s-au 
aliniat toate celelalte „mărimi" 
de pe continent.

Față de o asemenea cifră de 
participant organizatorii au fost 
nevolțl să recurgă la o formulă 
houă de concurs-eliminare în 10 
tușe din primul tur. Inițial s-a 
stabilit ca o serie de trăgători, în 
funcție de 
ci pe direct 
mal precis 
se afflă și 
I. Drfmbă, 
Ardeleanu. __ ____  __
mân care a evoluat în așa-zlsele 
tururi de încălzire a fost Hau- 
kler. El a debutat victorios în 
fața francezului Rempenault 
(10—2). Dat fiind scorul net cu 
care a qlștigat acest asalt, Haukler 
a intrat și 1 “ *"
trăgători.

Duminică 
trage două 
concurs nu 
8 floretiști. 
minare în „ -----------
cursul după-amiezil, să susțină 
asalturile pentru desemnarea cîș- 
tlgătorulul trofeului.

La bursa pariurilor din 
Londra, cota echipei Angliei 
drept cîștigătoare a campio
natului mondial a scăzut de 
la 7—1 la 6—1, ceea ce este 
interpretat drept un semn al 
creșterii încrederii în capa
citățile formației engleze. în 
schimb, pe primul loc al fa- 
voriților continuă să se afle 
Brazilia, cu o cotă de 3—1,

Celebra vedetă a fotbalului 
englez, Bobby Charlton, con
sideră însă că echipa An
gliei poate să cîștige Cupa 
mondială. într-un articol scris 
în revista „Goal", Charlton 
subliniază : „De ce nu trebuie 
să ne considerăm suficient de 
buni și de pregătiți pentru 
a-i învinge pe brazilieni 7 
înainte de toate, sîntem doar 
campionii lumii !“

O STRĂBUNICĂ 
TN MEXIC I

D-na Dorothy Bailey, o stră
bunică în vîrstă de 78 de 
ani, și-a cumpărat un bilet 
pentru a pleca în Mexic, 
unde dorește să urmărească 
meciurile campionatului mon
dial. Ea a declarat că a în
ceput să îndrăgească fotba
lul după ce a văzut Anglia 
cîștigînd finala Cupei mon
diale din 1966. „Am văzut 
asta Ia televizor — a spus 
d-na Bailey. Cred că a sosit 
timpul să văd, cu ochii mei, 
și cum se petrec lucrurile 
cu adevărat pe teren".

na dl Campigllo, în concursul 
,,3-Tre", proba masculină de sla
lom special i-a revenit francezului 
Henri Brechu în 101,04, urmat de 
Thoeni — 102,01 și de Giovanoli 
— 102,20. Combinata alpină a fost 
cîștigată de Thoeni.

La Garmisch Partenkirchen, pro
ba masculină de coborire din 
concursul „Arlberg-Kandahar" a 
fost amînată din cauza proastei 
vizibilități.

Pe pîrtllle de la Val d’Isăre 
(Franța) a avut loc un concurs 
universitar. Proba masculină de 
slalom uriaș a l’ost cîștigată de 
francezul Christian Raisin (origi
nar din Grenoble) In 1:18,26, iar 
cea feminină de austriaca Anita 
Heidacher (Innsbruck) în 1:27,38. 

pentru 
turneu

concurs 
la

T Garmisch Partenkirchen, Franțolse
Macchi (în fotografie, in timpul probei de coborire) s-a 
apropiat simțitor de Michele Jacot în clasamentul „Trofeului 

Evian“

In acest med reprezentativa 
noastră a jucat mal aproape de 
valoarea sa, dar, fără a se ridica 
totuși la nivelul care a consa
crat-o anul trecut. Cu o orientare 
tactică mai bună handbaliștll ro
mâni au dominat întreaga par
tidă, avînd în Titus Moldovap, 
Guneș și portarul Dincă jucătorii 
cei mai activi. Scorul final de 
26—15 (11—7) oglindește fidel ra
portul de forțe existent pe teren. 
Pentru reprezentativa României 
au Înscris : Moldovan (5), Guneș 
(5), Gruia (3), Nlca (3), Popescu 
(2), Gațu (2), Otelea (2), Llcu (2), 
Samungi (2). Duminică handba
liștll români vor susține o întîl- 
nlre dificilă în compania repre
zentativei Norvegiei.

Eugen TROFIN 
antrenor

Pentru cititorii ziarului 
„Sportul", dar și pentru te
lespectatorii români care vor 
urmări în săptămîna care 
începe întrecerile Europe
nelor de patinaj artistic, găz
duite de Leningrad, o avan
cronică va fi desigur intere
santă.

Lupta patinatorilor șl pa
tinatoarelor pentru titlurile 
continentale va fi dată pe 
gheața patinoarului acoperit 
al sălii sporturilor „Jubi- 
leinîi", unul din cele mai 
frumoase stadioane de iarnă 
din întreaga țară. El a fost 
inaugurat recent, cu prilejul 
festivităților împlinirii a 50 
de ani de la Marea Revo
luție Socialistă din Octom
brie.

Totul este pregătit, aci la 
Leningrad, pentru buna reu
șită a acestei competiții. In
stalațiile patinoarului au fost 
încă o dată revizuite, ele 
dovedindu-se la înălțime. 
Un microclimat de aer con
diționat va permite specta
torilor să urmărească în con
diții bune întrecerile. Cabi
nele de radio și televiziune, 
ca și instalațiile telefonice 
pentru cei 250 da gazetari 

de ani cind, plesnind de 
nâtate, l-a precedat 
Toomey, tn 1967, pe lista 
cordmanilor mondiali, 
8 319 p.

Chiar dacă cele 87 kg
mușchi ale sale sînt foarte 
bine repartizate pe cei 187 
cm înălțime, Toomey nu 
mai oferă de loc imagi
nea clară și netedă a. unej 
tinereți triumfătoare. Timpul 
a început să-și pună patina. 
Nu mai are alura maiestuoa
să a acestor semi-zei ai sta
dionului, care evoluează cum
va deasupra tuturor, fără con
tingențe terestre. Viața l-a 
marcat vizibil. Dar, mereu, el 
a ripostat și dacă a ajuns în 
Olimp asta a fost mai ales 
datorită voinței puțin comune 
de care a dat dovadă în 
luptă cu greutățile și,, ade
sea, cu surprizele vieții.

încă nedezvoltat suficient, 
aproape un copil . fiind, 
Toomey a avut un prim ac
cident. Un nerv a fost a- 
tins și, ca urmare, două de
gete ale mîinii drepte au ră
mas mai mici decît celelalte, 
iar degetul mare se atrofia 
vizibil. Consecințele acestei 
tăieturi din copilărie, evident, 
n-au favorizat performanțele 
sale în aruncări. Toomey a 
muncit însă foarte mult și, la 
Los Angeles, și-a doborît re
cordul personal la aruncarea 
greutății, realizînd 14,38 m. 

în 1965, s-a accidentat ia
răși, în timp ce trecea 3,95 
la prăjină, și asta a însem
nat o lună bună de „repaus" 
în spital. Bill n-a avut' nici-' 
odată prea mult gust pentru 

sovietici și străini, care vor 
asigura transmisiile, sînt, de 
asemenea, în ordine. Repre
zentanților presei le vor fi 
puse la dispoziție seturi cu 
fotografii reînnoite din oră 
în oră, iar operatorii de ci
nema vor face un film con
sacrat tehnicii patinajului.

Evident, sala oricît de în
căpătoare, nu va putea cu
prinde pe toți solicitanții 
de bilete. Vor fi doar 60 000 
de spectatori, ceilalți trebu
ind să se mulțumească a ur
mări mersul întrecerilor pe 
micul ecran și din cronicile 
ziarelor.

în ce privește pe partici- 
panții campionatelor europe
ne, ei sînt așteptați de la 
finele săptămînii trecute la 
hotelurile Sovetskaia, Asto
ria și Evropeiski. Se fac și 
primele pronosticuri, în ce 
privește posibilii cîștigă- 
tori. Gazdele sînt foarte opti- 
rțjste în ce privește probele 
de perechi. Aci, patinatorii 
sovietici pot ocupa toate 
locurile pe podium, afară de 
cazul vreunei reveniri a pe
rechii Steiner—Walther (R. D. 
Germană). Dar precizăm, 
pentru prima oară, din 1958, 

această specialitate, care se 
transformase, de la apariția 
„rachetelor" din fibre de 
sticlă, îritr-un exercițiu de 
înaltă acrobație. Totuși, și 
aici și-a îmbunătățit perfor
manța, trecînd 4,27 m cu o- 
cazia recordului, deși pînă 
atunci nu depășise 4,20 m ! 

La sfîrșitul aceluiași an 
1965, Toomey se afla iarăși 
în spital ! Considerabil slăbit 
de o mononucleoză dublată 
de hepatită, el avea să ră- 
mînă în pat de la 24 decem- 
prie pînă la 1 aprilie 1966. 
Medicul l-a prevenit că va 
izbuti cu greu să umble în 
cursul următoarelor două 
săptămîni. Dar, abia pus pe 
picioare, el 
diat, fiecare 
ind încadrat 
de somn.

Dormea 
noapte și 
nînce, foarte consistent, de 
trei ori pe zi. După trei 
luni de regim riguros, 
participînd, la Salinas, la 
campionatul național al 
Statelor Unite, a realizat, 
spre surprinderea genera
lă, faimosul record de 
8 234 p (recordul mondial 
era pe atunci al taivane- 
zului Yang — doar 8 089 
p), record care n-a fost 
însă omologat din cauza 
gardurilor neregulamen
tare !

în 1967, s-a rănit la 
un genunchi în timpul 
unui antrenament. Doc
torii l-au examinat dar 
au rămas nehotărîți timp 
de două luni, după care 
s-au decis să-1 opereze. A 
doua zi după operație, in
firmierii au descoperit 
înspăimîntați că Bill dis
păruse din pat 1 Căutat, 
cu înfrigurare, în tot spi
talul, a fost găsit la... 
subsol. Făcea exerciții 
pentru musculatură I

Acesta este Bill Toomey. 
Un om normal, sau aproape. 
Nu un erou. După ce a de-

Echipa de fotbal a U.R.S.S., 
care se pregătește în Iugo
slavia, a susținut un nou joc 
de verificare în compania 
unei selecționate din 
negru, terminînd la 
tate: 1—1 (1—0).

prilejul unul 
atletism desfășurat 

Perth (Australia), sprinterele 
australiene Hoffmann si 
Calrd au parcurs 100 m plat 
în 11,1, dar eu ajutorul unul 
vfnt puternic. în același 
concurs, Pamela Kilborn, 
deținătoarea recordului mon
dial In proba de 200 m gar
duri, s-a accidentat si va fi 
mult timp indisponibilă.

Peste 8 000 de spectatori 
au urmărit la „Park Univer
sity", în Pennsylvania, me
ciul masculin de gimnastică 
S.U.A. — Bulgaria, în care 
gazdele au obținut victoria 
cu 168,1—167,25 p. La indivi
dual. primul loc a fost ocu
pat de americanul Emery, 
urmat de bulgarul Zoev. 

din întrecerea perechilor vor 
lipsi celebrii Ludmila $1 
Oleg Protopopov, care în a- 
cest an au ratat calificarea, 
clasîndu-se pe locul patru la 
campionatelor unionale.

Speranțe justificate avem 
și la proba de dansuri, unde 
prin trecerea la profesionism 
a invincibililor Towler— 
Ford, locul vacant poate fi 
ocupat, pe drept, de talen- 
tații Ludmila Pahomova si 
Aleksandr Gorșkov, în mare 
progres acum. în probele in
dividuale, numele cîștigăto- 
rilor nu este atît de greu da 
ghicit. Gabriele Seyfert tre
buie să aducă echipei R. D. 
Germane încă un titlu eu
ropean, după cum la băieți 
sprintenul patinator ceho
slovac Ondrej Nepela ar tre
bui să cîștige duelurile cu 
Patrick Pera (Franța), sau 
cu sovieticul Serghei Cetve- 
ruhin, și el în real progres.

Leningradul, ca și toți 
amatorii de patinaj artistic, 
așteaptă seri frumoase de 
întrecere, de înalt spectacol.

Iurî DARAHVELIDZE 
leningrad, ianuarie.

venit campion olimpic la 
Mexico, recordul lumii a 
devenit obsesia sa. l-au fost 
necesare 35 de concursuri de 
decatlon, tn cursul carierei 
(dintre care 10 
anul 1969, anul recordului) 
pentru a ajunge acolo unde 
a visat. Eliberat, Bill putea, 
în sfîrșit, să se gîndească li
niștit și ta... alte lui. Așa că, 
de curînd, s-a căsătorit cu.„ 
vicecampioana olimpică la 
Tokio, la pentatlon, engle
zoaica Mary Rand I

„viteziștilor" juniori- 
Ia Zakopane

Recent a avut loc Ia Za
kopane un concurs de pati
naj viteză la startul căruia 
au fost prezenți juniori din 
Cehoslovacia, R. D4 Germană, 
Olanda, Polonia și România. 
Iată cîștigătorii și rezultate
le românilor t băieți — 500 
m t 1. P. Heise 
mană) 43,6; ...4. 
(România) 45,9 ; 
rossi (România) 
m i 
Gh. 
cord 
...10.
m i 1. Duyn Van Voorde (O- 
landa) 4:56,5 ; ...4. Gh. Var
ga 5:12,0 (nou record națio
nal, v.r. 5:T9,7); ...13. IS. — 
rossi 5:21,9; 5 000 mi 1. 
yn Van Voorde 8:34,0 ; 2. 
Varga 9:00,0 (nou record 
țional, v.r. 9:11,9); ...11. 
KSrăssl 9:25,0 ; fete — 
m i 1. A. Lorent (Olanda) 
48,7 ; ...13. Roxana Salade 
(România) 53,7 (record națio
nal egalat); 1000 mi 1. A. 
Lorent 1:43,2 ; ...17. Roxana 
Salade 1:52,7 (nou record na
țional, v.r. 1:52,8); 1 500 mt 
1. B. Beer (R. D. Germană) 
2:42,3; ...19, Roxana Salade 
3:04,5

K<5- 
Du- 
Gh. 
na- 

IS.
500

Proba feminină de 
din cadrul „Internationale- 
lor" de tenia ale Scăndlna- 
vlel, care au loc 1*  Oslo, pe 
teren acoperit, l-a revenit 
englezoaicei Joyce William», 
care a întrecut-o pe compa
trioata sa Nell Truman cu 
6—1, 6—1. îs semifinalele 
masculine, Lundquist (Sue
dia) a dispus de Melander 
(Norvegia) cu •—4, 8—8, iar 
Aagberg (Suedia) de eompa- 

Jemsby ca 12—II,

Derby-ul 
hochei pe 
slovaciei, Dukla Jihlava — 
Slovan Bratislava, i-a reve
nit primei echipe cu 5—3 
(1—0, 1—1, 3—2).
în clasament! 1. Dukla Jihlava 
44
40 p (un meci mai puțin), 
3. Z.K.L. Bmo 37 p etc.


