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In „Cupa Dinamo" 

la schi alpin,

M. FOCȘENEANU 
A CÎȘTIGAT,

DAR D. MUNTEANU 
A IMPRESIONAT
POIANA BRAȘOV, 7 (prin 

telefon). Așteptată cu mare in
teres, atît de public, cit și de 
către schiori, „Cupa Dinamo” 
la probe alpine a strins la 
start peste 100 de concurenți 
care s-au străduit să dovedeas
că cit de mult și cit de bine 
s-au pregătit pină acum. Deo
camdată nu este cazul și nici 
locul să facem aprecieri asupra 
pregătirii. Dar slalomul de 
simbătă ne-a arătat un adevăr 
elementar : schiorii nu și-au 
intrat in ritm, nu se regăsesc, 
nu-și cunosc posibilitățile, din 
cauza lipsei de concursuri. Ma
rele număr de abandonuri și 
descalificări (41), in condițiile 
unei pîrtii aooeptabile și a unor 
trasee frumos marcate, este un 
indiciu precis al potențialului 
■de concurs în care se află sla- 
lomiștii noștri la această oră. 
Schiul, ca și tenisul, ca și alte 
sporturi, înseamnă competiții 
săptămânale, o frecvență regu
lată a asalturilor. Forma spor
tivă, valoarea, se dobîndesc ur- 
cind treptele competiționale ale 
fiecărei săptămîni și nu prin 
întreceri simbolice, lunare, așa 
cum, din păcate, se petreoe la 
noi.

în ceea oe privește disputele 
propriu-zise, vom menționa că 
la seniori am avut o plăcută 
surpriză. Dorin Munteanu, ti
marul reprezentant al A.S.A. 
Brașov, și-a devansat adver
sarii cu aproape șase secunde 
în două manșe. N-a cîștigat 

..dimir-o neatenție (a omis o 
poartă) oare, oricum, este re- 

iKproșabilă nivelului său. Dar 
?maniera de abordare a compe
tiției, stilul său agresiv, de 
[continuă accelerare, sînt carac- 
îteristici moderne care, fără 
șjindoială, îi vor aduce succese. 
^Evoluția lui Munteanu nu sca
lde, însă, din meritele cîștigăto- 
rului, Marin Focșeneanu.

Juniorii și junioarele sînt o 
grădină de talente. Dar aceasta 
nu este suficient. Talentul se 
'cultivă prin muncă și metodă, 
prin teste dificile și nu prin 
jumătăți de măsură, adică ju
mătăți de concurs, așa cum 
s-a petrecut azi (n.r. : ieri), ca 
și în alte dăți, când juniorii 
și-au disputat întîietatea într-o 
singură manșă:*’'"*'‘

In sfîrșit, o prezență agrea
bilă, inedită, dar nesemnifica
tivă sub aspect valoric, a con
stituit-o participarea la aceas
tă competiție a cîtorva repre
zentanți ai grupului de schiori 
prezenti în Poiană.

REZULTATE : seniori : 1. M. 
Focșeneanu (Cl. sp. Sinaia)
91.4 ; 2. V. Crețoi (A.S.A. Bv.)
98.5 ; 3. M. Ene (Dinamo Bv.)
99,1 ; senioare : 1. Mihaela
Sandu (Dinamo) 73.9 ; 2. Eva 
Markos (Dinamo) 78,8 ; 3. Edith 
Suteu (A.S.A.) 80,6; juniori I :
1. P. Ivănescu (Dinamo) 39,4 ;
2. Al. Bogdan (Șc. sp. Sinaia)
39.9 ; 3. I. Toitsch (Dinamo)
40.9 ; juniori II : 1. N. Stin
ghie (Creația Bv.) 35,0 ; 2. C, 
Nărea (Șc. sp. Predeal) 35,8 ;
3. VI. Olaru (Șc. sp. Predeal) 
35,9; junioare: 1. Daniela Mun
teanu (A.S.A.) 35,1 ; 2. Ne%l 
Simion (Șc. sp. Predeal) 38,1 ; 
3. Maria Roșculeț (Șc. sp. Pre
deal) 39,8.

Mihai BIRA

Antrenorii} Virgil Mărdărescu în mijlocul „australienilor", 
săi, la cîteva momente după aterizarea pe aeroportul Băneasa. 

Foto: N. DRAGOȘ 

„OLIMPICII" S-AU ÎNAPOIAT
DIN TURNEUL ÎNTREPRINS

LA ANTIPOZI
ECHIPA OLIMPICA A ROMÂNIEI — „CEA MAI BUNA 
FORMAȚIE EUROPEANA CARE A JUCAT VREODATĂ IN 

AUSTRALIA"

Aeroportul Băneasa, ieri, 
la ora 13. Peste treizeci de 
minute trebuia să sosească 
avionul de Roma, care adu
cea pe olimpicii noștri din 
lungul și victoriosul lor tur
neu la Antipozi. în hol, an
trenori, conducători de clu
buri, reprezentanți ai federa
ției, fotbaliști și ziariști. Se 
anunță că avionul are o în- 
tîrziere de aproape două 
ore. Iar acele ceasornicului 
se mișcă parcă tot mai 
înqet...

în sfîrșit, pe pistă își face 
apariția un elegant Caravelle 
al companiei Alitalia. Primul 
care coboară este Tufan. în 
urma lui, antrenorul V. Măr
dărescu, Ivăncescu, Kallo et. 
comp. Alte minute de aștep
tare pentru efectuarea for
malităților vamale. Apariția 
fotbaliștilor în holul aeropor
tului stîrnește o agitație neo
bișnuită. Rude, prieteni, cu
noștințe, amatori de fotbal 
îi iau cu asalt pe cei care 
se întorc cu... șapte victorii 
din tot atîtea meciuri. Pri
mul care scapă din îmbrăți
șări este rapidistul Angele- 
scu. îl rog să-mi spună cîteva 
cuvinte despre turneu. Emo
ționat, ezită, se scuză, cere 
o amînare, dar pînă la urmă 
cedează : „In primul rînd 
m-a impresionat primirea 
formidabilă care ni s-a fă
cut peste tot. Cei mai puter
nici adversari au fost echipa 
Israelului și selecționata 
Australiei de Sud. Un turneu

lung, obositor, dar extrem 
de interesant și util".

De-abia scăpat din brațele 
prietenilor, îl luăm în pri
mire pe antrenorul V. Măr
dărescu.

— Ce impresie a lăsat 
echipa noastră în Australia 
și ce jucători s-au eviden
țiat ?

— Un ziar din Sydney a 
scris despre echipa noastră 
că A FOST CEA MAI BUNA 
FORMAȚIE EUROPEANA 
CARE A JUCAT VREODATĂ 
IN AUSTRALIA. Cit despre 
evidențieri; ECHIPA !

— Totuși, vă rugăm să ne 
dați cîteva nume.

— Deși sînt sgîrcit la note, 
lui Adamache și Pescaru 
le-am dat 10 în toate cele 
șapte partide. Niciodată nu 
am văzut un portar român 
apărînd așa de bine. A fost 
de-a dreptul miraculos. Dar, 
toată apărarea a jucat ex
celent...

D. VL.
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în primul concurs oficial al anului

SLAVIC A ÎNVINS Șl CELE 55 DE SECUNDE
54,9 în prima cursă oficială 

a anului — iată o performan
ță care merită subliniată la 
un loc de cinste. Autorul ei, 
multiplul campion și record
man al țării. Marian Sla
vic, s-a aflat aseară, în pri
ma reuniune a întîlnirii ami
cale dintre cluburile Steaua 
și Flota Gdynia, într-o foar
te bună dispoziție, fapt pe 
care ni l-a probat prin re
marcabila ușurință cu care 
a parcurs cele trei lungimi 
ale probei de 100 m liber. 
Bucureșteanul a atins perete
le de -la sosire după 54,9 
sec. — tea mai bună perfor
manță românească a unui 
sprinter din toate tim
purile.

Recordul personal al lui 
Slavic a fost parcă un tonic 
pentru coechipierii săi, care 
s-au ambiționat să-și urme
ze căpitanul, înscriind în foi
le de concurs cifre cît mai 
bune. Cristina Balaban (65.0-

100 m liber), E. Hempel 
(72,1-100 m bras), învingător 
asupra campionului și record
manului Poloniei, Josef Klu- 
kowski, Gh. Lupu (65,1-100 
m spate) și S. Cosmescu 
(4:28,9-400 m liber) atrag a- 
tenția, în acest început de 
sezon, printr-o serie de re
zultate promițătoare.

Iată și cîteva din rezulta
tele tehnice : 100 m liber 
(m); Slavic 54,9, Cosmescu 
58,0 (r.p.); 100 m liber (f) : 
C. Balaban 65,0, A. Sterner 
67,1 ; 100 m bras : Hempei 
72.1, Klukowski (Flota) 74,2: 
200 m bras (f): A. Georgescu 
3:00,2 ; 100 m spate (m) : 
Gh. Lupu 65,1 ; 200 m spate 
(f):M. Petre 2:54,6; 100 m 
delfin (m): A. Adam 66,0 ; 
400 m liber (f): C. Balaban 
5:04,8, A. Șterner 5:13,7 (r.p.); 
400 m liber (m): Cosmescu 
4:28,9 (r.p.). întrecerile se în
cheie astăzi, de la ora 17, 
la bazinul Fioreasca.

în curind, 

in SPORTUL 

TITUS 
OZON:

( ft î li P E I E
DIN VIAȚA liEA
DE FOTBALIST

• Mingea a fost pă
pușa copilăriei mele

• Intram pe terenul 
Unirii Tricolor ca o- 
mul invizibil

• Am debutat la ju
niori sub numele 
de... Petre Sotir

• Cîrjan a început 
lupta cu egoismul 
meu de copil

• La 16 ani înfrun
tam vedete ca : Si- 
matoc, Marian, Stă- 
nescu Valentin, Coco 
Dumitrescu, Fla- 
maropol, Oană și 
alf ii.

în internaționalele de tenis de masă de la Fioreasca se întrevăd

AZI, FINALE PASIONANTE IN TOATE CELE CINCI PROBI
• MARIA ALEXANDRU CANDIDEAZĂ LA TREI TITLURI INDIVIDUALE !• ULTIMA ZI DEBUTEAZĂ CU MECIUi 

DE MARE SPECTACOL A DUPA-AMIAZĂ : CINCI FINALE • MAGDALENA LESAI A TNVINS-O SI PE AST 
GEDRAITITE

FILĂ DE CARNET

Instantanee

In ziua inaugurală a inter
naționalelor, prima noastră 
echipă feminină intra in 

concurs la ora 10,30 împotriva 
junioarelor romance. Un meci 
ce se anunța, desigur, fără pro
bleme. Totuși, la ora 9, Marla 
Alexandru se afla la masa nr. 6. 
s chim bind partenerii de joc pînă 
la un sfert de oră înaintea înce
perii partidei oficiale. Adversa
rele se schimbă, dar jocul ră- 
mlnșe...

In aceeași zi, după-amlază, bă
ieții urmau să joace cu echi
pierii cehoslovaci. Un meci îm
potriva lui Stanek șl Dvoracek 
nu este niciodată ușor. Și totuși, 
durglucă și-a făcut încălzirea cu 
o relaxare vecină dezinteresului, 
flegmatic și zeflemist. A pierdut 
apoi repede la Stanek, in ma
niera antrenamentului, făcînd în 
ambele seturi mal puține puncte 
declt cele neqesare cîștigăril u- 
nula singur. Topsplnul n-a putut 
înlocui, niciodată, conduita unul 
sportiv.,.

Meciul Amelin — Stanek, cea 
mai spectaculoasă confruntare a 
dimineții de vineri. Sosită tn 
mare grabă la Fioreasca, Ame
lina, ttnăra soție și coechipieră 
a jucătorului sovietic, se așează 
In tribună și rămine acolo ne
mișcată, timp de două seturi, 
fără glas, fără un zlmbet. Ș> 
doar la sfîrșit, o mingiiere ca 
o adiere răcoroasă, peste obrazul 
încins de efort al învingătorului. 
Iar cehoslovacul Stanek, învin
sul, care a ratat ambfiăe finalurl 
de set In virtutea crezului său

Cel mai disputat meci al zilei s sovieticii Vardanian șl Amelin (In față) au învins, în final (3—2), perechea 
poloneză Doroicz—Woznlca. Foto : AUREL, NEAGU

ofensiv, nu și-a îngăduit nici un 
gest de iritare și nemulțumire, 
deși fața îi trăda adlnca dezo
lare. Decența conștiinței de sine, 
respectarea valorii și publicului...

Cornelia Filimon, puștoaica bu- 
zoiancă de 13 ani, o întîlnește pe 
campioana Europei, Ilona Vosto- 
va. Și după ce ajunge la două 
egalurl — la 15 tn primul set și 
la 17 in cel secund —• Cornelia 
trece, emoționată de ce s-ar pu
tea în timp la, pe lingă o mare 
performanță. Cine știe insă, ce 
va fi data viitoare 7

Paul SLĂVESCU

Svb cupola sălii Fioreasca și 
ieri, spectacolul oferit de concu- 
rențll internaționalelor de tenis 
de masă a fost la înălțime. Iar 
sistemul eliminatoriu după care 
se desfășoară probele individuale 
a mărit nota de dinamism și dîr- 
zenle. Caracterul decisiv al fie
cărei întîlniri a avut darul să 
furnizeze publicului partide de 
mare atracție. De aceea, credem 
că astăzi, cînd au loc semifina
lele și finalele tuturor celor cinci 
probe, tribunele de la Fioreasca 
vor cuprinde un. număr record de 
spectatori.

Referindu-ne la partidele de sîm- 
bătă, vom sublinia că cea mal 
aplaudată șl apreciată comportare 
au avut-o Maria Alexandru și Ser
giu Luchlan, in proba de dublu 
mixt, unde au ajuns pînă în fi
nală. Pe parcurs, el au eliminat

A

CONFERINȚĂ DE PRESĂ ÎNAINTEA C. M. DE HOCHEI
a Comitetul de pre
gătire a campiona
tului mondial de 

hochei (grupele C și B, 
de la Galați și București) 
a avut loc, ieri la prinz, 
o conferință de presă..

FLORIN GHEORGHIU 
INVITAT

LA MAR DEL PLATA
O telegramă sosită ieri 

pe adresa Federației ro
mâne de șah anunță invi
tarea lui Florin Gheorghiu 
la tradiționalul turneu de 
la Mar Del Plata (Argen
tina), între 15 martie și 
10 aprilie.

Cu acest prilej, tovară
șul NICOLAE BOZDOG, 
președintele Federației Ro-
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mâne de Hochei, a făcut 
un expozeu asupra stadiu
lui pregătirilor în vederea 
marii întreceri. Președin
tele F.R H. și al Comitetu
lui de organizare a decla
rat că, în MOMENTUL

DE FAȚA, SINT PUSE 
LA PUNCT TOATE A- 
MANUNTELE LEGATE 
DE BUNA DESFĂȘURA
RE A COMPETIȚIEI. Pa
tinoarul din Galați este 
gata să-și primească oas
peții, iar cel din Bucu
rești Se află în stadiul lu
crărilor de finisare. Comi
tetul s-a îngrijit, de ase
menea, să asigure condiții

perechile Resler—Csordas (Iugo
slavia), Vostova—Dvoracek (Ceho
slovacia) șl Gedraitlte—Amelin 
(U.R.s.s.), urmînd ca meciul de
cisiv să fie susținut în compania 
cuplului cehoslovac, Karllkova— 
Stanek. Cel doi sportivi romani 
au impresionat asistența prin ac
țiunile variate șl Incisivitatea lo
viturilor.

Campioana României a obținut 
calificarea (împreună cu Carmen 
Crlșan) șl în finala de dublu fe
mei Cele două victorii de ieri sînt 
meritorii, dar împotriva unc- ad
versare defensive, gen Lottaler—

Constantin COMARNISCHI 1

(Continuare in pag. a 4-a)
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optime reprezentanților , 
presei (de peste hotare au | 
fost acreditați pînă acum - 
60 de ziariști) spre a-și , 
putea exercita profesiunea. I 
_ In încheiere, tov. N. *

I

u de mult, eșalonul de elită 
al scrimei noastre a urcat la 
etajul VIII al clădirii Consi
liului Național pentru Educa- 

să 
in-

liului Național pentrt
■ w tie Fizică și Sport ca 

continue o tradiție și să 
staureze o alta.

Ei continuau tradiția întîlnirilor cu
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i
i
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Bozdog a mulțumit ziariș
tilor pentru sprijinul acor
dat acestor campionate, 
și-a exprimat convingerea 
că el va fi la fel de con
sistent în continuare și a 
răspuns la întrebările ce 
i-au fost aitresate.

diriguitorii forului de specialitate șî cu 
corpul de antrenori al loturilor, întîl-

CONCURSUL DE ATLETISM DE LA SALA „23 AUGUST"
• Participare selectă în prima zi
• Două recorduri

Sala Complexului sportiv 
„23 August** a găzduit ieri 
o reușită întrecere atletică, 
organizată de Consiliul mu
nicipal București pentru e- 
dueație fizică și sport. Cu 
aproape trei săptămîni îna
intea desfășurării Campio
natelor internaționale de 
sală ale României, atleții 
cei mai valoroși și-au dat 
întîlnire la această reuniu-

a întrecerilor
naționale egalate

ne, considerată, de altfel, 
ca o repetiție generală. Au 
luat startul Viorica Visco- 
poleanu, Vasile Sărucan, 
Gheorghe Zamfirescu, Șer- 
ban Ciochină și alții. In 
această privințăx este de 
reținut faptul că atleții 
noștri cei mai buni au re
nunțat la practica, total 
nefolositoare, a refuzului 
de a Intra într-un concurs

in
de
ță . ____ ____
nate internaționale. Publi
cul — dornic de spectacole 
atrăgătoare, dar mai cu sea
mă dornic să vadă în în-

preajma unei întreceri 
anvergură, cum se aniin- 
a fi apropiatele campio-

Ion GAVRILESCU

(Continuare in pag, a 4-a)
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CUȚOV ÎNVINGĂTOR,
BUZULIUC ÎNVINS
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niri în care nu fac numai bilanțul unui 
an de activitate pe planșele din țară 
și de peste hotare, nu numai o ana
liză — e drept, concisă, dar esențială
— a factorilor care i-au purtat spre 
rezultate de prestigiu (de foarte multe 
ori) sau a celor ce i-au împiedicat să 
se afirme (în unele cazuri), dar își 
fixează totodată coordonatele pe care 
priceperea antrenorilor și truda sporti
vilor țes, cu migală și pasiune de arti
zan, complicatul proces de pregătire 
pentru competițiile viitoare.

Consfătuirea de retrospecțiuni și 
perspective a scrimerilor, desfășurată 
zilele trecute, a instaurat — totodată
— o tradiție în această clădire din 
care sînt conduse destinele sportului 
nostru. A afirmat-o însuși președintele 
Consiliului Național pentru Educație 
Fizică și Sport, prezent în mijlocul 
scrimerilor împreună cu alfi factori de

I
I
I
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încălziți de un veritabil prolog 
pugilistic oferit de cele cinci pe
rechi de juniori, numeroșii spec
tatori care au umplut aseară 
pînă la refuz sala Dinamo au 
plecat satisfăcuți. Ropotele de 
aplauze culese de suita de di
recte ale micuțului Marin Boțea, 
precum și voința mai rutinatu
lui său coleg Augustin Iacob 
(Voința), solicitată din plin de 
dinamovistul Sandu Mihalcea. au 
creat „atmosfera”. Următoarele 
cinci meciuri de seniori au adus 
în ring, printre alții, și trei com
batanți pregătiți de Victor Alexan
dru în Orașul Gh. Gheorghiu- 
Dei. Dintre ei, Octavian Amăză- 
roaie a strălucit.

A urmat mult așteptatul reci
tal. Contrar părerii exprimate de 
unii sceptici, care afirmau că 
intîlnirea va fi „ca între colegi 
de club”, meciul de aseară a 
ținut intr-o tensiune maximă 
toată suflarea din sală. De la 
început pînă la sfîrșit am asistat 
la o luptă dezlănțuită, pentru 
care Păpălău, chiar dacă a pier
dut, poate primi o mare diplomă 
pentru curaj.

Cutov a fost permanent lucid, 
a ripostat extrem de puternic, 
potolind setea de victorie a tî- 
nărului stîngaci. Pînă la jumă
tatea reprizei a doua lupta a 
purtat amprenta echilibrului. In 
min. 2 al reprizei secunde, Cu- 
țov expediază biciuitoarele-i 
percuturi. atit de numeroase și 
de puternice, încît Păpălău a 
trebuit să se încline. A fost un 
meci de mare uzură și de mare 
spectacol. lată rezultatele : 
48 kg : Marin Peia (Dinamo) b. 
ab. II Alexandru Popa (Chimia 
Or. Gh. Gheorgliiu-Dej), Dinu 
Giugea (Dinamo) — Marin Lu- 
mezeanu (Steaua) — meci nul ; 
Cocoș :Ștefan Hîrșu (Dinamo) — 
Mircea Toni (Chimia Or. Gh. 
Gheorghiu-Dej) — meci nul : 
57 kg : Octavian Amăzăroaie 
(Chimia Or. Gh. Gheorghiu-Dej) 
b. p. Constantin Buzuliuc (Steaua); 
67 kg : Dumitru Precup (Dina
mo)—Constantin Melinte
— meci
Cuțov 

Păpălău

nul ; 63.5 kg : 
(Dinamo) b. p. 
(Dinamo).

ș

u-

(Steaua) 
( alistrat 
Nicolae

: A-

&

Aspect din timpul meciului dintre Augustin Iacob 
(Voința) dreapta — Sandu Mihalcea (Dinamo)

Citiți de săptămîna viitoare în
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răspundere ai acestui for. Sportivii 
s-au simțit — fără exagerare — ono
rați de aceste prezențe care au con
ferit dimensiuni noi colocviului lor, 
dialogului. lor cu diriguitorii scrimei și 
ai mișcării noastre sportive.

Considerațiile din raportul de activi
tate, motivările acțiunilor cuprinse în 
planul de viitor au ajuns — direct și 
simultan — la cunoștința celor intere
sați, de la prima și pînă la ultima 
treaptă. Iar discuțiile ce au urmat au 
permis conducerii C.N.E.F.S. să constate 
ce probleme îi frămîntă pe sportivi și 
pe antrenori, dacă nu cumva îi atrage 
mirajul falselor probleme sau dacă bo- 

coltă de rezultate prestigioase 
împins sub climatul moleșitor

Spre lauda celor ce și-au exprimat 
punctul de vedere, n-au existat ten
dințe de a escamota realități sau de 
a-și așterne dulce culcuș pe laurii cîș- 
tigafi. Exceptînd un oarecare convențio
nalism, manifestat la începutul discu
țiilor, vorbitorii și-au manifestat dorința 
și Încrederea în realizări mai frumoase, 
condifionîndu-le nu atît de rezolvarea 
unor dificultăți de ordin material, cît 
de voința de a elimina carențe și de 
a găsi, împreună, căi noi de perfec
ționare a procesului de pregătire. S-a 
vorbit despre pregătirea fizică gene
rală, dar nu s-a omis nici rolul din ce 
în ce mai important în activitatea de 
performanță a pregătirii psihologice.

Registrul preocupărilor a fost destul 
de larg și o dată depășite reticențele 
sau timiditățile debutului, pe măsură 
ce fiecare sportiv sau fiecare antrenor 
se va cufunda mai adînc în sine, cum 
recomanda poetul 
aceste dialoguri își 
ciența așteptată.

pe antrenori, dacă nu cumva îi atrage 
mirajul falselor probleme sau dacă bo
gata recoltă de rezultate prestigioase 
nu i-a t . ' .................. '
al suficienței.

I
I
I
I
I
I
I 
I
I 
I 
I
I 
I
I
I

------ ... turn ț
Luptei cu inerția, | 
vor dobîndi efi-

I
Ion F. BACiUIon F. BACIU

SPORTUL o mare anchetă internațională

PRELUDIU LA „EL MUNDIAL 70“
• SE POATE FACE ÎN CÎTEVA ZILE ACLIMATIZAREA PENTRU MEXIC?
• LA ÎNTRECERE CU... COSMONAU Tll ! • CAMPIONATE ÎN RITM DE GA- 
LOP • SE ÎNTORC COCORII • CINE VA FI DECANUL DE VTRSTĂ?
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FEBRUARIE
Ziarul „Românul” 
din 22 februarie 
publică o entuzi

astă cronică despre „serata 
literarie, musicale și dramati
ca a societății de arme și dare 
la senin", la succesul căreia 
și-au dat concursul printre 
alții „eminentulu artistu Pas- 
caly, d-na Rîureanu, d-ra de 
Rosella, Wiest” etc. Aplaudînd 
„din toate puterile" inițiativa 
primei societăți polisportive 
din țara noastră, semnatara 
cronicii menționează că la 
baza organizării seratei a stat 
„galanta și fără de prece- 
dentu ideia a da femeiloru un 
dreptu fără a le Impune v-o 
datorie" deoarece „domnii nu 
cătară erași a ne amuza a- 
metindu-ne cugetările și sim
țirile cu virtejele valsului” 
ci „se făcu musică și litera
tură. bună musică și bună li
teratură”.

Nu putem încheia această 
primă știre, care confirmă că 
în țara noastră sportul și arta 
și-au dat de mult mîna, fără 
a menționa numele semnata
rei cronicii citate : Constanța 
Dunka, „una din primele fe
mei publiciste române, autoa
re de piese de teatru jucate 
în Bucureștii, deținătoare a 
unor premii literare la Paris 
etc.", sora lui Tilus Dunka, 
acel „cavaler rătăcitor pe dru
murile libertății”, căruia Ti- 
beriu Avramescu i-a închinat 
meritate pagini în „Magazinul 
istoric" nr. 7—10/1983.

• Serata atît de apreciată 
de Constanța Dunka era să-l 
...coste cam scump pe iniția
torul ei, V. A. Urechii, pre
ședintele 'societății, vînător pa
sionat și, bineînțeles, poseso
rul unor arme de mare va
loare. Să dăm cuvintul unei ■ 
cronici din acel timp :

„Aseară, pe cind dl. V. A. 
Urechiă cu familia Sa se afla 
la ■ serata musical ă a Societății 
de arme, se prezentă la 
nealui acasă un domn 
se prefăcea că nu știe 
românește. Acesta intră 
să bată la ușe în biroul 
cului nostru, unde două 
vitoare dia norocire se 
lucrînd. Surprins de a nu afla 
camera deșertă, la întrebarea 
servitoarei domnișorul îngînă : 
M-a trimis d-1 Urechiă să-mi 
dați pușca să i-o duc la so
cietate. Inteligența servitoarei 
scuti pe d-1 Urechiă de pier
derea armei sale. Ea z.ise r 
Nu dau pușca, nu dau nimi
ca fără să vie semn de la 
domnul, și adause : iacă, sâ. 
meargă fata cu dumneata la 
Societate să se încredințeze.

Hoțul fugi la asemenea, 
vorbe și fuge și acum de
sigur !’’

„INFORMAȚIUNILE BUCU- 
y RESCENE"

din 21 februarie 1870

1870

dum- 
care 
bine 
fără 

ami- 
ser- 

aflau

i /

1 onr* „AVIZ AERONA- 
1031 UȚILOR. Ascen

siunile în baloa
ne devin așa de dese în 
Austria îneît toți, bogați și 
săraci, vienezii vor să se 
plimbe prin aer. Lucrul a a- 
juns atît de departe, îneît 
consiliul comunal din Viena, 
preocupat de frecvența acci
dentelor, a emanat următorul 
decret : ORICINE VA VOI SA 
SE URCE IN BALON VA 
TREBUI SA DOVEDEASCĂ, 
CA A FĂCUT UN CURS DE 
EXERCIȚII AERONAUTICE. 
ORICE OM ÎNSURAT (CARE) 
VA DORI SĂ IA PARTE LA 
O CĂLĂTORIE AERIANA 
NU VA PUTEA SA O FACĂ 
FĂRĂ CONSIMTAMÎNTUL 
NEVESTEI ȘI AL COPIILOR 
SAI. Intr-adevăr, 
recunoaștem că i 
munal din Viena 
felul

„O 
după

pentru skiuri, precum „Karpa- 
thia’’ și ț.Skiverein-Siebenbur- 
gen”, iar anul trecut Societa
tea sportivă „Brașovia". (...) 
Toate cursele de boburi, ski
uri și săniuțe au fost reușit 
cinematografiate de un 
rator pe care Societatea 
niuța” l-a obținut de la 
nisterul de război”.

Oare să nu mai existe 
o secvență acest

nici

Spînzură-te, Nae, nici la Paris 
nu scapi de boieri!“

<» DATORII... „Statul nos
tru (...) refuză să plătească 
cei 190.000 lei datorați Fede
rației Societăților Sportive Ro
mâne și habar n-are să sub
venționeze și încurajeze spor
turile.”

• „Greutăți (n. n. în sens 
de haltere) : Recordul Români
ei care o fi ? Sau nu s-a gin-

tasiu. De la Venus, linia de 
atac: FlamaropolJ Racovițăț 
Diugosch".

„SCINTEIA TINERETULUI" 
5 februarie 1945

. trebuie să 
consiliul co- 
este unic în

său !“ 
tempora..." 
75 de ani.

„UNIVERSUL" 
din 1/13 februarie 1895 
SIMPLA ȘTIRE. „Au

adăugăm noi

O _______ ___
fost puși la pensiune din ofi
ciu pe ziua de 1 aprilie a.c. 
următorii profesori din învă- 
țămîntul secundar : (...) G.
Moceanu, maestru de gimnas
tică la Liceul Sf. Sava din 
București".

Acum trei sferturi de veac, 
George Moceanu, gimnasticul 
elogiat de Hașdeu și lorga, a- 
preciat de Caragiale și atîția 
alții, își încheia cariera pro
fesorală. Cine și ce mai amin
tește școlarilor de azi de ac
tivitatea „părintelui educației 
fizice românești" 7

Știrea de mai sus a fost 
publicată de

„UNIVERSUL" 
din 12/24 februarie 1895

tnnn concursurile 
IM/I) SOCIETĂȚII1 ot-V „SĂNIUȚĂ" LA 

BRAȘOV. .„în zilele de 6, 
7 și 8 februarie au avut loc 
după o întrerupere de șase 
ierni o primă reuniune spor
tivă în împrejurimile Brașovu
lui (...) Sporturile de iarnă pot 
fi comparate acum cu un om 
care după o îndelungată boa
lă trebuie cu încetineală să 
recîștige uzagiul mișcărilor 
sale (...) Societatea Săniuța 
pentru sporturile de iarnă, 
adică veterana, căci a fost 
constituită în iarna 1908—1909, 
a luat bineînțeles inițiativa 
pentru reînceperea sporturilor 
de iarnă (...) De rîndul aces
ta a fost ales Brașovul ca 
loc de întîlnire pentru că (...) 
împrejurimile orașului, foarte 
variate permit practicarea atît 

; de bine a sporturilor cu ski- 
urile, cu bobsleighurile, cu să
niuțele (ludge) cit și patinajul 
pe gheață. Datorită acestei 
variațiuni fericite a terenului, 
s-au înființat încă de acum 
vreo 40 ani societăți localnice

TEORETIC] POSIBIL:

CAMPION MONDIAL
FĂRĂ NICI 0 VICTORIE!

R
egulamentul de disputa
re a campionatului mon
dial de fotbal este supus 
din partea multor 'spe

cialiști unei critici foarte as
pre. S-a observat astfel, 'prin
tre altele, că regulamentul dă 
posibilitate ca titlul suprem de 
campion al lumii să intre în 
posesia unei echipe fâră ca a- 
ceasta să fi cîștigat măcar un 
singur joc în fața adversarilor 
din turneul final. Desigur, ■po
sibilitatea aceasta este fohrte 
mică, dar totuși reală, iar 
pentru a dovedi această afir
mație, să vă arătăm și modul 
cum se poate ajunge în a- 
ceastă situație.

în grupe, locurile se decid 
în funcție de punctele,' reali
zate. La egalitate de puncte, 
decide golaverajul. Dcrtă ega
litatea persistă și atunci, deci
zia se ia prin tragere la sorți. 
Se poate întîmpla, deci, ca o 
echipă să obțină 'rej puncte 
din trei jocuri egale și să se 
califice în sferturi fără nici 
o victorie, avînd doar mai 
mult noroc la tragerea la sorți.

In sferturile de finală și în 
semifinale jocurile terminate 
la egalitate se, prelungesc. 
Dacă nici după prelungiri nu 
există un cîști/gător, decizia 
se ia tot prin tragere Ia sorți. 
Astfel există, cel puțin teo-

retic, posibilitatea ca o echi
pă să ajungă în finală fără 
nici o victorie. Să vedem a- 
cum ce se poate întîmpla în 
finală.

în caz de egalitate, și finala

prelungește. Dacă nici după 
cîști- 
Dacă

i mnidkționar
sportiv (1c scion

..Acceleratorul ■CEARA - 
schiorului !
CROS A — Bagheta magică > 
...a hochetstului.
MANȘA A II-A 
trage o dată ! ■<
PÎRT1E — Bobo... drom! 
PORTAR DE HOCHEI
Personaj... de 
sportiv !
PUC — Spiriduș 
SĂRITORI LA 
LINĂ - 
SCHIOR 
zilor" I

Mai

carnaval'

pe gheață! 
trambu- 

Ieari fără aripi! 
— „Omul zăpe-

se . _ .
prelungiri nu apare un 
gător, finalh se rejoacă. 
la rejucare meciul se termi
nă egal, se procedează la pre
lungiri. Dacă rezultatul ră- 
mîne egal și după_ finala re- 
jucată și 
campion 
tot prin 
acest fel 
jungă la 
semnată 
o echipă

, în stare 
parcursul

prelungită, titlul de 
mondial se atribuie 
tragere la sorți. In 
s-ar putea să se a- 
situația să fie de- 

campioană mondială 
care să nu fi fost 
să învingă pe tot 
turneului final nici

•ji.un adversar. E drept, că nici 
fjea nu ar fl fost învinsă de 
ț nimeni.
' Nu ar fi poate lipsit de In- 
iteres de a vedea care este 
’'probabilitatea de a se pro
duce un astfel de eveniment 7 
jRecurgînd la calculul proba- 
îbilității pentru a afla șansele 
teoretice de a avea un cam
pion mondial fără victorie, 
■obținem o probabilitate de 1 
la 17496.

In această situație, nu este 
cazul să ne temem de aceas- 

! tă eventualitate.
1 Dar, independent de acest 

caz foarte puțin probabil, ni 
se pare totuși absurd ca re
zultatul unui joc, în oricare 
fază a competiției, să poată 
fi decis prin tragere la sorți, 
degradind un campionat mon-, 
dial atît de prestigios „la ni
velul unei simple loterii.

N. BRAȘOVEANU

Umu din echipajele participante la concursurile de la Brașov-1920. 
După cum puteți observa, era un echipaj mixt de 3 persoane. Obișnuit, 

-----• . eu j echipieri, dacă... mărimea bobului o per-pe atunci, se concura 
mitea !

sportiv de acum o
de veac 7

Știrile sînt citate

jumătate

din
„REVISTA AUTOMOBILA"

nr. 2/1920

dit nimeni la așa ceva ! Cunos
cutul sportsman Mihail Savu 
ridicase pe vremuri 110 kg. 
Dar de atunci a mai reușit ci
neva la noi așa ceva ?“.

• RIVALITĂȚI... RUGBYS- 
TICE ! „Mărescu și Mânu, 
primul de la Stadiul Român, 
al doilea de la Tenis Club 
(n.n. : echipa sportivilor din 
protipendadă) s-au întîlnit ia
răși ea rivali (n.n. la Paris) 
în meciul amical Racing-Stade 
Franțais, Mânu ca Racing
man, și Mărescu ca Stadist. 
Cei doi căpitani din țară s-au 
luptat ca în vremurile bune 
la Șosea. De rîndul acesta, 
Racing a bătut cu 14 la 0.

„VIAȚA SPORTIVA"
nr. 4 din 1 februarie 1920

1 n A IZ HOCHEI. „Juven- 
1 fus a cîștigat

campionatul, în- 
vingind după consumarea ce
lor trei reprize de joc pe Ve
nus care i-a fost egal, cu 1—0 
(1—0 ; 0—0 ; 0—fl). Venusiștii 
au dominat și au ratat, iar 
Juventus a marcat prin Ami- 
rovici. S-au remarcat de la 
Juventus : Rațiu în mare for
mă, Sadowsky și Paul Anas-

• FOTBAL. „Confederația 
Generală a Muncii din Ro
mânia prin Comisia sportivă 
(...) a hotărît începerea unui 
campionat de fotbal asociație 
al tuturor organizațiilor și în
treprinderilor sindicalizate din 
cuprinsul Municipiului Bucu
rești”.

• BOX. — „Organizația 
Sportului Popular organizează 
un campionat de box rezervat 
școlarilor din Capitală, fapt 
care se întîmplă pentru prima 
oară la noi în țară (...) în fie
care miercuri și sîmbătă vor 
avea loc în sala de box a 
Academiei Naționale de Edu
cație Fizică cursuri și antre
namente de box absolut gra
tuite, sub conducerea profe
sorilor de specialitate".

,ROMANIA LIBERA"
8 februarie 1945

Documentar de :
Dorin ȘTEFLEA

In revista „Magazin" 
ianuarie 1970, prof. 

Gheorghe Ciul publică un do
cumentat articol despre velo- 
cipedul cumpărat în 1880 de 
Ferdinand Erlich și aflat as
tăzi la muzeul din Sebeș. Prin
tre altele se afirmă însă că 
acesta ar fi „una dintre pri
mele biciclete, dacă nu chiar 
prima, care au putut fi vă
zute în țara noastră". Ne per
mitem a reaminti citatul din 
darea de seamă pe anul 1870 
a Societății de arme, gim
nastică și dare la semn, men
ționat în rubrica noastră pe 
luna ianuarie, din care re
zultă existența unei secții de 
velocipedism încă din 1869. 
Iar în Transilvania, artistul 
Ignat Holler făcuse o demon
strație de velocipedism la 
Arad, în 1870. Și, deși sînt 
mai vechi cu un deceniu, încă 
nu sîntem convinși că aceste 
știri se referă la primele bici
clete care au putut fi văzute 
in țara noastră! (d. ștef.)

PAGINI DIN LETOPISEȚUL
9

SPORTULUI ROMÂNESC
...Atunci, in anul 1913, cind patru liceeni au întemeiat intiiul

club
fot- 
mal

sportiv românesc „COLȚEA"
„Spectator la meciurile da 

bal care angajau dispute 
mult între sportivii străini, spe
cialiști și tehnicieni aduși de peste 
hotare pentru a ti folosiți în bru
ma de industrie existentă pe 
atunci la noi, ml-am pus o Între
bare firească, deși acum Îmi dau 
bine seama, ea păstra un iz de 
precocitate pentru cel ce gîndea 
astfel, copilandrul cu șapcă de la 
Liceul „Sfîntul sava": oare de 
ce se joacă fotbal numai în clu
burile străinilor — Bukarester. 
Colentina și Prahova — și n-ar 
putea juca și românii, în vreun 
club alcătuit numai le ei, cu ti
tulatură românească ?

...Și astfel, împărtășlndu-mi gîn- 
durlle către colegii de clasă, la 
liceu, șl către prietenii de car
tier. am întemeiat clubul „COL- 
ȚEA“, al cărui nume era prezent 
mereu pe buzele noastre, ca unii 
ce locuiam în preajma ruinelor 
turnului Colțea și a așezămîntului 
spitalicesc din centrul Bueureștiu- 
lui.

Așa s-a născut clubul „Colțea", 
înfăptuit de niște puștani care au 
știut să-i ridice valoarea la sem
nificația unui simbol și să-i În
scrie faptele în paginile de în
ceput de letopiseț al sportului ro
mânesc".

Astfel a răspuns întrebării noas
tre profesorul universitar doetor- 
docent Ionel PAVEL, membru co
respondent al Academiei.

...Am în fața ochilor, o broșură. 
Timpul a îngălbenit-o, adăugtn- 
du-i patina vremii, mărturia ani
lor trăiți. A văzut lumina tiparu
lui în anul 1923 — șl poartă titlul!: 
CLUBUL SPORTIV „COLȚEA" 
1913—1923. Iar în capitolul „IN 
LOC DE ISTORIC", citim : R. ,A- 
sistam, trei liceeni, in 1913, pe te
renul de la Bolta Rece, la un 
meci între „verzi" șl „roșii", am
bele echipe compuse din strătni. 
Nu-mi amintesc decit de Verocsy, 
cu boneta lui, șl de silueta înaltă 
a paznicului aceleiași echipe. Am 
plecat de acolo toți trei îneîntați 
de joc șl, în același timp, gîndi- 
tori. Oare nu-i în firea românu
lui acest fel de joc 1 Sau, dacă 
nu e incompatibilitate între ro
mân șl fotbal, este oare teama 
Insuccesului în întrecere eu acești 
străini ?

Realizarea practică a planurilor 
elaborate la „Bolta Rece” se oprea 
la procurarea unei mingi, care 
costa 8 lei, și eram 3, și toți 
săraci. împărtășind planurile urul 
al 4-lea, l-am convins să adauge 
2 lei la cel 6 ai noștri și... iată 
mingea. Cu ajutorul acestui al 
4-lea, comitetul lua ființă : preșe
dintele, un inevitabil vice, un 
secretar șl un casier.

Membri ? Dar a existat vreodată 
minge fără „membri." ? A noastră 
mal puțin ca oricare. Au fost de 
la început atîția. că ne-au prile
juit o triere și o organizare so
lidă. care tîrzlu încă a fost pir- 
ghla de rezistență a clubului...".

Clubul Colțea s-a înfiripat, a 
crescut, s-a dezvoltat, s a afirmat, 
s-a impus șl a ținut afișul actua
lității timp de aproape trei dece
nii. A devenit înjghebare polispor
tivă, cu secții de fotbal, de atle
tism, de oină, de schi, de pati
naj șl a contribuit nu numai la 
formarea sportivă, în sensul atle
tic, al desfășurării exercițiului 
fizic — pentru generații de tineri 
bucureșteni, de toate vlrstele și 
din toate cartierele Capitalei — 
dar a fost un excelent nucleu 
educativ pentru tot acel tineret 
pentru care sportul a fost o ad
mirabilă școală, în care princi
pala virtute, cea privind respec-
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tarea drepturilor omului, genera 
însăși lupta, cu recunoașterea ad
versarului — a omului din fața 
ta.

...Din acei ani ai sportului ac
tiv, de competiție, ne spune in 
continuare distinsul interlocutor, 
mi-au rămas prietenii și amintiri 
care, laolaltă, mi-au asigurat pre
țioase învățăminte, lecții pentru 
tot restul vieții mele

Și desprind acum, din volumul 
acumulărilor mele spirituale și 
practice, că sportul este, întf-ade- 
văr, o admirabilă școală a înțe
legerii, a voinței, a convingerii de 
sine.

Bunăoară, am să dau două 
exemple cu personaje cunoscute 
drept oameni ai curajului : Nae 
Secăreanu și Alexandru Papană.

El bine, atit Nae Secăreanu, 
masiv, de o înălțime atingind doi 
metri, cunoscut drept impetuos 
și dintre acel fundași în fotbal 
peste care nu se putea trece 
ușor, cit și Alexandru Papană, 
virtuoz avlator-acrobat, întâiul ro
mân devenit campion mondial de 
bob șl, în general, un sportiv al

vitezei (e posibilă oare practica
rea vitezei fără un curaj desăvîr- 
șit 7) erau, in începuturile lor 
sportive, amîndoi niște fricoși. Pe 
Nae Secăreanu îl am în față : nu 
numai că închidea ochii cind era 
îndemnat să atace, dar consimțea 
să... intre spre adversar numai 
lmpresurîndu-și figura eu brațele, 
pentru a-și menaja astfel nasul, 
ocrotit de coatele sale, de teama 
durității coliziunii cu omul pe 
care-1 avea în i'ață.

Cu răbdare, cu mijloace educa
tive în care pildele faptelor di
recte intrețineau cea mal eficientă 
terapeutică, Nae Secăreanu a în
țeles că a ataca e o virtute șl că 
virtuțile nu se practică... cu ochii 
închiși.

și astfel a devenit șl în sport 
ceea ce a reușit în muzica de 
operă, în care e unul dintre marii 
noștri bași șl cel mai de seamă 
interpret, azi, al lui Don Bazilio.

Alexandru Papană, la fel, avea 
ezitări, nu din vreo intuiție tac
tică deosebită, ci pur și simplu 
din frica de a începe... Se temea 
de clini; se înfricoșa de bezna 
nop:!l, avea fobia insectelor, a 
glzelor de toate dimensiunile. Un 
țințar ti era dușman de moarte, 
iar un. cărăbuș însemna o cata
strofă.

» A jucat fotbal la Colțea, elev de 
liceu fiind, șl l-am putut analiza 
dintr-o bucată: un fricos. un 
mare nehotărit. Dar cu calități 
sufletești deosebite, predispuse 
totuși faptelor excepționale, însă 
lipsit de educația curajului.

Am în față un document — da
tează din anul 1923 — care spune 
cit o placă radioscoplcă și un în
treg dosar cu analize- de labora
tor psihotehnlc 1 E dactilografiat, 
cu litere albastre șl în trei locuri 
cu litere roșii : COLȚEA, PA- 
PANA ȘI CLUBUL II MULȚU
MEȘTE !

îmi amintesc perfect episodul, 
de la care au trecut 47 de ani. 
Papană a făptuit atunci un act 
de curaj, ureînd noaptea în 
munte, de unul singur și îndepli
nind o misiune pe care și-a asu- 
mat-o dintr-un înalt comandament 
de voluntariat moral Iată-1 în 
această acțiune în care nimeni, 
altul nu acceptase să se angajeze, 
lată-1 luptind cu propriile-i pre
judecăți. îl recunoaștem cu toții 
— in această acțiune — pe viito
rul campion mondial de bob, pe 
viitorul mare acrobat aviatic de 
mai tîrzlu, pe viitorul as al vo
lanului automobilistic, pe moto- 
clclistul luptînd pe coastele car
patine pentru victoria în campio
natele in care concura printre 
protagoniștii vremii sale.

...Acum, la o vîrstă înaintată, 
filtrez toate acumulările mele șl 
Ie distribui orlcînd, atunci cind 
se Ivește prilejul, ca pe un bun 
ce nu-mi aparține personal, ci 
care e destinat tocmai celor ce 
vin din urmă. Ei bine, exercițiul 
fizic se cuvine practicat la orice 
virstă, in tot cursul unei vieți.

Numai că, acum cind șl tara 
noastră are specialiști cu o înaltă 
pregătire universitară în materie, 
eu practică efectivă și cu verifi
cări certe de laborator, fiecare 
trebuie să-și adapteze exercițiul 
fizic în mers cu evoluția vîrstei, 
in așa fel ca în flecare perioadă a 
cleiului de viață exercițiul fizic 
să fie în concordanță cu efortul 
pe care organismul îl suportă, cu 
predilecțiile mișcării, in așa fel 
ca simultan cu compatlbilltățile 
organismului uman mișcarea să 
satisfacă și necesitățile de diver
tisment recreativ.

Meditafii
l-a scris nea Teniță... 
Cine zicea că ne-am 
înstrăinat, ba mai rău: 
că ne-am certat ? Așa

ceva nu va fl posibil niclcîncl, 
ne cunoaștem de prea mult 
timp, ne unesc legături prea 
strînse, prea adinei, ca să pu
tem fi supărați. Nu, nu ne-am 
certat, nu i s-a mtîmplat ni
mic anormal. A plecat _ la o 
rudă din nord, pur și simplu 
să se odihnească. A încuiat 
bine casa, a pus lacăt și le- 
pivnița unde-și ține murătu
rile și uneltele de grădinărit, 
a lăsat cheia lacătului la un 
vecin amic, să vină din cind 
tn cind să-i mai pritocească 
gogoșarli și pepenașii puși la 
saramură, s-a suit in rapidul 
Ștefan cel Mare și, partenza ! 
îmi scrie o grămadă de ni
micuri interesante, de un 
concurs școlăresc de săniuțe, 
de altul de șah între pensio
nari, de două' filme cărora le 
face o cronică foarte lucidă 
Finalul scrisorii este o demon
strație la rece de logică, clar
viziune și optimism și, după 
cum o să vedeți, si cu o sur
priză, așa, ca pentru desert, 
cum s-ar spune :

„...Deci, s-au tras și grupele 
lui El Mundial de futbol atît 
de așteptate. Aici n-avem tele
vizor, iar radioul e stricat de 
cînd l-a demontat un cunos
cut, să-l repare. In simbăta 
aia eram singur în casă.

La 11 fără 10, ai mei nu 
se-ntorseseră, era normal, fu
seseră poftiți la o onomastică. 
Știam că în jur de a>ra asta 
trebuia să se anunțe rezultatul 
tragerii de la hotelul Măriei 
Isabel, dar cum să-l aflu ? Nu 
puteam da telefon, o dată ce 
nici telefon nu există în casă 
(ce fericire !). Pe urmă, cu
noșteam și familia unde 
duseseră ai mei și unde fuse
sem și eu ' . '
m-am dus, ca să citesc în li
niște fabulele lui Fedru ;. fa
milia e formată din. baritoni, 
bași și tenori amatori, copilul 
pictează, mama mare bro
dează fețe de masă și perdele 
în point de Venise : au con
tingențe cu fotbalul, cum am 
eu cu comenzile modulului 
lunar ! Am ieșit în stradă. 
Țipenie. Cofetăria de pe strada 
noastră își trăsese obloanele. 
Poșta era tocmai la capătul 
celălalt al tîrgului, telefoanele 
publice sînt trecute în planul 
pe ’71, după terminarea peri
pețiilor de pe stadionul Ja
lisco, pînă-n centru tăceam, 
trei sferturi de oră. Am văzut 
venind spre mine prin ceață 
un singur cetățean, c.zm nesi
gur pe picioare... ce conta ? 
M-am repezit la el.

— In ce grupă im căzut ? 
l-am întrebat cu înfrigurare.

— A mal nasoală, nici n-a 
clipit și ml s-a prăbușit în 
brațe, răspîndind un afrodi- 
siac miros de turț. De dimi
neață mi s-a bătut ochiu’ și 
am presimțit nenorocirea 
D-ala beau, de atunci, 
țigară ?

— Care grupă ? l-am 
țigara, i-am aprins-o 
Care grupă ?

— Grupa ce. Bobby, 
neagră, Adamek. Adio șl . 
cuvinte. Să-l pună-n națională 
pă Domide, dom’le, le ia mau’ 
la toți. Cînd o dribla Domide, 
descompune terenul.

— Și unde jucăm ?
— Cum, unde? In Mexico. La 

Guara... guala... guajadara. 
Cha-cha-cha, a mișcat din 
șolduri, m-a lăsat și s-a pier
dut în ceața din noapte, cîn- 
tînd tare „Lume-lume".

M-am uitat în atlasul nepo
țelului și- am depistat acel 
guara-guala-Guadalajara. Ci
tesc în continuare informații 
zilnice. Vrei să știi părerea 
mea ? Nu stăm rău de 
E de preferat să te bată 
glia sau Brazilia (bate te 
în lemn și pentru mine), 
cit Salvador sau Israel, 
nu T P-ormă, mai există 
șansă, mai există și altele

se

invitat, dar nu

Ai o

dat 
iute.

Perla 
n-am

V. FIROIU

Numele ți prenumele i
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1. CE ECHIPE VOR OBȚINE CALIFICAREA PENTRU
- SFERTURILE DE FINALA (reamintim : din fiecare grupă 

se califică primele DOUA CLASATE) î

GRUPA A .....................................................................

GRUPA B •

GRUPA C .....................................................................

GRUPA D....................................................... ....

2. CE ECHIPA VA CIȘTIGA CAMPIONATUL MONDIAL?

cine știe ? Un loc 4 ne strică . 
Sau 5? Din toată lumea ? 
Haida-de, eu găsesc că la o 
astfel de situație regretul 
emis de Fănuș Neagu la me
ciul cu Grecia, (îl cunoști ? 
Pare băiat dezghețat șl tmnioa 
_ și e și scriitor), cum <.a ar 
fi trebuit să petrecem in car- 
naval trei zile-n șir după acei 
miraculos 1—1 nu-și are ros
tul. O să petrecem după un 
clasament fericit in El Mun
dial. Iar dacă ctștigăm, oh- 
Dumnezeule, a-nceput să-mi 
crească pulsul, nici nu știu ce 
sd facem... poate înlocuim 
parte din statuile stricate de 
gips din Parcul Aviatorilor, cu 
altele de bronz ale băieților. 
Șl le punem mal in țață și 
p-ale bătrînilor de la Venus și 
Rlpensia, prea mi-au înetntat 
tlnerețele, mie șl atitor altora, 
șl care, să nu se supere ni
meni, dac-ar mai fl in stare 
acum, am avea mai puține 
griji cu nefericita, după unii, 
grupă C. Că-i aerul tare la 
Guadalajara ? Față de. 1 540 
de metri altitudine, caoana 
Glrbova e la 1 590... cincizeci 
de metri mai sus, și n-o să-mi 
spui că băieții din lot n-au 
suit niciodată acolo, prin Pre
deal sau Azuga. Toamna mai 
ales, drumul e de toată fru
musețea. Am citit că lotul o 
sd stea-ntr-un hotel de cartier 
liniștit, (asta-i, domnule, ca 
în Străuleștii mei '.), că am 
contractat baza sportivă a clu
bului Deportivo din localitate. 
Am mat citit că la două ore 
de mers cu mașina, (Bucu
rești—Sinaia, nu ? Și condu- 
cînd lejer, afară de simbăta 
sau duminica) se află Puerto 
Villarla, unde s-a plimbat și 
actorul englez Richard Burton 
cind a filmat „Nopțile Igua- 
nei". Filmul l-am văzut.,, mă 
băieți, păi știți voi ce-nseam- 
nă să calci Iarba pe care a 
călcat-o bărbatul Elizabethei 
Taylor ? S-avețl grijă sd 
n-amețiți, mai ales cel cu ne
veste. Burton i-a oferit con
soartei un diamant de 69 de 
carate, cel mal mare din 
lume, aproape 9 000 ooo de 
franci l Nu știu dacă l-a cum
părat chiar acolo, In lipscănia 
de la Puerto Villarla — dar 
fotbaliștii noștri să se fe
rească de ispită ca dracu* de 
tămlle. Mexicanii sînt buni 
negustori, fetele slnt ochioase, 
brunete și temperamentale... o 
clipă de uitare de sine și, 
halt ! v-au plasat diamantul, 
poate unul și mal mare ca lui 
Burton — și pe unde scoți că
mașa ? Dar să nu ne facem 
griji anticipate, nu, dacă ho
telul e liniștit, dac-or fl avlnd 
și acolo Pepsi, în afară de 
băuturile alea infernale pe 
bază de trestie de zahăr sau 
agua caliente, dacă s-or iniția 
și antrenamente inteligente, 
dacă Dumitrache n-o să fie 
gripat șl Tamango enervat din 
te miri ce, dacă or să se co
menteze 
nu s-au 
crainicii 
dacă or 
ambiție,

meciurile așa cum 
comentat deseori de 
noștri radio sau tele, 
să existe resurse șl 

, , dacă membrii clubu
lui suporterilor naționalei or 
sd știe să suporte și eșecurile 
acesteia, dacă... Dacă, dacă șl 
iar dacă — și pini la 2 iunie 
e timp sd se tot scrie, chiar 
șl după terminarea campiona
tului mai e loc să se 
Fiindcă asta-i soarta 
campionatelor 
indiferent 
continuu, 
la trecut, 
dragoste".

Bine, o 
surpriza 1 
oferită de 
și aici e un dacă. Un dacă re
dacțional. Care sper să nu fie 
invocat, nu de alta, dar ba- 
remi să-l servesc și eu o dată 
pe amicul meu, că el m-a ser
vit întotdeauna cu amabilitate 
și dezinvoltură.

scrie. 
tuturor 

__ mondiale, de 
ce : să se scrie In
ia viitor, present șt 

Te îmbrățișez cu

să-mi spuneți : șl 
Unde e surpriza 
nea Teniță ? Eh,

4

4

Al. STRUȚEANU

JIU. „La 
mondiale
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M. OANCEA, TG. 
toarele campionate 
hochei pe gheață, în ce grupă va

este de dorit ca pînă la viitoarea 
ediție a campionatelor mondiale 
de hochei canadienilor să le trea
că supărarea șl să revină acolo 
unde le este... locul : în grupa A. 
Sperăm că, pînă atunci, nici dv. 
nu veți fi atît de pornit împotriva 
lor, astfel că lucrurile vor reintra 
în normal 1

DANDU STECIUC, FĂLTICENI. 
Din repertoriul cinematografic, ați 
ales mai multe filme potrivite 
pentru C. M. de fotbal. La rîndul 
nostru, din filmele trimise de dv. 
am ales două : Maroc : NECU
NOSCUTUL DIN NORD-EXPRESS 
Brazilia, Uruguay și Italia: GOA
NA DUPĂ AUR.

juca echipa Canadei 7 
n-ar fi logic să joace tot In 
ci în grupa C. Nu de alta, 
din moment ce formația clasată 
pe ultimul Ioc în „A" retrogra
dează în „B" și așa mai departe, 
nu văd de ce și-ar menține locul 
o echipă care nici măcar n-a luat 
parte la întreceri". N-aș putea 
spune că propunerea dv. n-are u- 
nele temeiuri, in primul rînd de 
ordin disciplinar. Dar nu cred că 
o astfel de măsură ar veni în 
ajutorul hocheiului. Dimpotrivă,

A. DUMITRESCU, TIRGOVIȘTE. 
Marcel Roșea (medalie de argint, 
la pistol viteză, la J.O. din Mexic), 
este student în anul UI la Insti
tutul de teatru. Și, după succesul 
avut în concursul „Steaua fără 
nume”, se pare că și pe plan ar
tistic ar putea avea o carieră in
teresantă.

PENCIU CONTINUĂ SĂ CULEAGĂ ELOGII

nnul din ultimele numere 
ale cotidianului „Carriere del
lo Sport" din Roma publică 

elogioase aprecieri la adresa fostu
lui fundaș al reprezentativei noastre 
de rugby, Penciu.

Angajat de clubul italian Tossi 
Mobili din Rovigo (o mică localitate 
din apropiere de Veneția), club care 
joacă în prima categorie a țării, 
Penciu a reușit ca în puține luni de 
activitate pe două planuri — antre
nor și jucător — să-și cîștige stima 
coechipierilor, a conducerii clubului 
și — constatăm acum — a presei 
sportive italiene.

Sub titlul „CURA PENCIU A FO
LOSIT 15-LUI DIN ROVIGO" ziarul 
din Roma scrie printre altele :

și jucător — să-și cîștige stima 
:nipierilor,

„Nici nu mâi încape îndoială. 
Rovigo în mîna lui Penciu este o 
realitate pozitivă, menită să se dez
volte în anii ce vin, pe măsură ce

La cura Penciu ha giovato

al “qumdici" del ROVIGO
antrenorul va putea să-i înlocuiască 
pe „senatorii" care, deocamdată, 
pentru interesul echipei sînt menți
nuți în rîndurile ei".

Referindu-se la evoluția lui Penciu 
în postură de jucător, ziarul face 
următoarele aprecieri : „PENCIU, 
REVENIT LA POSTUL SAU TRADI
ȚIONAL, A ARATAT CA CEI 36 DE

ANI Al SAI NU-L ÎMPIEDICA SA 
FIE, ATUNCI CIND VREA, CEL MAI 
BUN DE PE TEREN, PRIN JOCUL 
SAU INTELIGENT, PRIN VARIETA
TEA ACȚIUNILOR SI FORȚA LOVI
TURILOR SALE DE PICIOR".

Trebuie să mai adăugăm că în 
meciul cu Lazio evoluția lui Penciu 
a fost notată de cronicarul cotidia
nului din Roma cu nota 5 (cea mai 
mare din cele acordate jucătorilor 
care au evoluat în această partidă).

Consemnăm cu satisfacție faptul 
că încă unul din reprezentanții 
sportului nostru solicitați să-și îm
părtășească experiența pe alte 
meleaguri face acest lucru într-un 
mod care i-a atras o binemeritată 
prețuire.

ADRIAN CRIȘTESCU. Dimensiu
nile unui teren de tenis fiind cele 
pe care le-am arătat săptămtna 
trecută, în aceste coloane, vă dau... 
locul pentru o precizare bineve
nită, privitoare la jocurile de sim
plu : la aceste jocuri, terenul este 
micșorat cu 1,37 m din fiecare 
flanc, lungimea rămînînd aceeași. 
Vă tentează postul de adjunct al 
acestei rubrici ? sînt gata să vl-1 
ofer !

DAN CAPITANU, TIMIȘOARA. 
Bineînțeles că aveți dreptate : 
jocurile din cele 4 grupe, la C.M. 
de fotbal din Mexic, se dispută 
în cadrul optimilor de finală ale 
acestei competiții, In „sferturi" 
callflcîndu-se primele două echipe 
din fiecare grupă. O dată încheiat 
micul campionat din grupe, com
petiția devine eliminatorie. Care 
pe care !

Ilustrații ; N. CLAUDIU
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PENTRU LUNECAREA PE ZĂPADĂ
MINISCHIUL, ABECEDARUL PREFERAT

SENSUL POETIC 
AL VIEȚII

<

Din clipa cînd s-a înăl
țat vertical către ste
lele de pe firmament, 

omul a căutat sd stea de 
vorbă cu natura. Din do
rința de a nu mai trata 
intimidat cu ea, de pe po
ziții de inferioritate, a năs
cocit o mie și unul de 
procedee ca . s-o stdpîneas- 
cd sau măcar să i se a- 
dapteze. In felul acesta au 

J luat naștere diferitele dex
terități asezonate anotim
purilor și potrivite medi
ilor : vara a înotat în 
apă, primăvara și toam
na s-a cățărat sprinten pe 
culmi, iarna a adăugat 
aripi picioarelor sale pen
tru alunecarea pe zăpadă 
și gheață, în toate lunile 
anului a scurtat distanta 
de la o măgură la 
prin alergare. Treptat, 
preocupările practice 
omului s-au înfiripat
pirații tot mai stăruitoare 
spre o cît mai mare di-, 
băcie, spre demonstrarea 
în competiție a celei mai 
mari agilități, a celei mai 
uimitou-. e rezistențe, a 
celei mai desăvîrșite ți
nute.

Cam asta ar fi mini-is- 
toria sportului în viața 
omenească sau, dacă vreți, 
explicația — pe scurt — 
a genezei lui. Firește, orice 
sport ar fi fost cu nepu
tință dacă lipsea din noi 
înclinația continuă spre 
joacă și ambiția neîntre
ruptă a întrecerii, idealul 
calității independente de 
capriciul întîmplării. Fără 
să țină socoteală de pie
dicile existente, cei 
ligenți și îndrăgostiți 
viață s-au însărcinat 
ducă la îndeplinire 
ce poate sd facă existența 
omenească mai ușoară și 
mai frumoasă.

Mai frumoasă, firește, 
căci fără năzuința aceasta 
spre frumos am înțelege 
doar pe jumătate rostul 
sportului în viața noastră. 

1 De-a lungul anului, vara 
\ și iarna, el oferă zeci de

i ------ --

inte- 
de 
să 
tot

UNDE ÎNCEPE MAIESTKIA

O
■
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Pentru acești copii „joaca" a devenit — pe neștiute — ceva serios, 
pregătire pentru marile competiții care consacra campioni al continen

tului și ai lumiitului și

Acum vreo douăzeci de 
ani nu se prea putea vorbi 
de o școală sovietică a pati
najului artistic. Abia în anul 

,<1958, patinatorii sovietici au 
’cucerit primul lor trofeu în
tr-un' campionat european! 
medalia de argint la proba de 
perechi cu Nina și Stanislav 
Juk. Ei au repetat acest suc
ces în anii 1959 și 1960. După 
1960, excelentele cupluri Lud
mila Belousova și Oleg Pro- 
topopov, Tatiana Juk și 
Alexandr Gorelik cuceresc în 
repetate rînduri titlurile de 
campioni mondiali.

Au fost, indiscutabil, suc
cese care au înrîurit dezvol
tarea acestei discipline spor
tive în toată Uniunea Sovie
tică.

Azi se poate vorbi, cu de
plin temei, de o școală so
vietică a patinajului artistic 
deoarece succesele dobîndite 
de Irina Rodnina și Alexei 
Ulanov, tinerii campioni ai 
Europei, ai lumii și olimpici 
la proba de perechi, meda
liile de argint cucerite la 
campionatele mondiale de 
dans pe gheață de Ludmila 
Pahomova și Alexei Gor- 
șkov, medalia de bronz ob
ținută la campionatele Euro
pei de Serghei Cetveruhin 
demonstrează că sportivii 
sovietici discută, acum, de la 
egal ]a egal cu cei mai mari 
virtuozi ai lumii la toate 
probele de patinaj artistic.

Aceste realizări au un solid 
fundament. De exemplu, în 
U.R.S.S. funcționează, în pre
zent, peste 30 de patinoare 
artificiale și alte zeci de pa
tinoare se construiesc sau se 
vor construi în viitorul a- 
propiat.

Alături de Moscova, Le
ningrad și Kirov au apărut 
noi centre de patinaj artis
tic, dintre ele remarcîndu-se 
orașul Voskresensk, din apro
piere de Moscova. Dezvolta
rea patinajului artistic în a- 
cest, oraș s-a datorat și fap
tului că aici s-au antrenat, 
timp de mai mulți ani, Lud
mila Belousova și Oleg Pro- 
topopov. în acest răstimp, în 
țară s-au format antrenori <ru 
înaltă calificare, ca maeștrii 
emenți ai sportului Stanislav 
Juk, Igor Moskvin, Tatiana 
Tolmaciova, Viktor Rîjkin, 
foști în repetate rînduri 
campioni ai țării. Se pare 
că într-un viitor apropiat va 
deveni antrenor și Oleg Pro- 
topopov.

Construirea da patinoare, 
specialiștii de prestigiu, bo
gatele, tradiții ale culturii co
regrafice ruse, practicarea în 
masă a patinajului artistic — 
suit elemente determinante 
în succesele sportivilor so
vietici din ultimii ani.

în prezent, cele mai multe 
asociații sportive au secții 

posibilități oricui nu nu
mai de a-și exersa cor
pul, ci și de a urmări, ca 
intr-un fel de halucinație 
fără obiect precis, care ne 
poartă pașii intr-un zbu
cium șl o căutare neînce
tate, frumosul estetic. Cei 
ce uită elementul armo
niei, al echilibrului, al 
frumosului, cate constituie 
componentele cele mai or
ganice ale sportului, îi 
trădează rostul și tîlcul. 
Cine n-a întrezărit scăpă
rarea lor în picioarele neo
bosite ale fotbaliștilor, în 
zborul patinatorilor. in 
prăvălirea săgetată pe pis
te a schiorilor, in brazda 
tăiată cu brațe suple de 
înotători în piscine, n-a 
prea înțeles mare lucru 
dim sport.

Meditația aceasta simplă 
mi-a fost deșteptată la 
Poiana Brașovului, unde 
am asistat, deunăzi, la an 
trenamentul unei mici pa 
tinatoare iscusite. Ce tresă
rire a inimii stîrnește 
spectacolul transformării 
materiei, cu lesturile ei 
de inerție, în vîlvătaie zbu
rătoare ! Ce bucurie să 
vezi cum, prin sensibilita
tea pentru frumos, miș
carea plutitoare pe gheață 
se preface într-o adevărată 
operă de artă ! Cită satis
facție poate șă dea o fată 
mică, pe patine, lunecînd, 
lunecînd fără oprire, nu 
numai fiindcă o mînă am
biția și jocul competiției 
și-al depășirii de sine, ci 
si fiindcă o poartă, în vo
lute, însuflețirea lirismu
lui interior !

Numai acest lirism in
terior desprinde pe spor
tivi din nebuloasa nedife
rențiată a simplei velei
tăți competiționale, o dată 
ce sportul este organizarea, 
prin nevoia de forță me
tamorfozată în armonie, a 
energiei noastre inegale 
și risipite.

A face sport înseamnă, 
pe undeva, a spori sensul 
poetic al vieții !

George SBARCEA /

de patinaj artistic, care cu
prind mii de tineri patina
tori. Se preconizează, acum, 
chiar și organizarea unor 
școli specializate de patinaj 
artistic. După părerea lui 
Stanislav Juk, antrenor eme
rit al U.R.S.S., aceste școli 
vor trebui să aibă multe ele
mente comune cu școlile de 
coregrafie obișnuite. Aici, în- 
cepînd de la vîrsta de 6—7 
ani, copiii își vor însuși teh
nica patinajului artistic, vor 
face coregrafie ținînd seama 
de specificul sportului prac
ticat și vor urma cursurile 
școlii generale. Prima școală 
de acest fel urmează să ia 
ființă în cadrul Clubului 
sportiv central al Armatei.

ECHIPELE DE SALVARE IN FIIINȚl
S-AI ÎNTRECUT LA ZAKOPANE
Salvarea accidentaților în 

munți nu are, la prima ve
dere, un caracter de întrecere, 
deși oamenii care îndeplinesc 
o asemenea nobilă misiune 
duc o aprigă luptă cu difi
cultățile create de eventualele 
intemperii, de terenul adese
ori foarte frămîntat, așa cum 
duc o luptă continuă cu timpul, 
străduindu-se să ajungă la 
destinație (un simplu punct 
sanitar, un dispensar sau un 
spital) cît mai curînd posibil, 

în concluzie, cei ce fac 
parte din echipele de salvare în 
munți trebuie să dețină o bună 
condiție fizică și o măiestrie a- 
parte în învingerea dificultă
ților de pe teren. După a- 
cest preambul, nu ne va mai 
surprinde, desigur, faptul că 
recent s-a disputat la Zako
pane (Polonia) un concurs in-

Cum încep copiii să practi
ce patinajul artistic ? Vom 
vorbi despre una din cele 
mai cunoscute secții de pa
tinaj artistic, cea care func
ționează la Stadionul pionie
rilor din Moscova. Aici se 
pregăteso peste 800 de tineri 
patinatori. Ca să practice pa
tinajul artistic în această sec
ție trebuie să aibă ureche mu
zicală, simțul ritmului și o 
ținută corespunzătoare, 
concursul de admitere 
prezintă 6—700 de copii 
vîrstă de 6—8 ani, dar 
admiși în clasa întîi a secției 
pregătitoare doar 100. Antre
norul îi promovează în clasa 
a doua numai pe cei care 
își însușesc cu ușurință teh
nica și sînt sîrguincioși.

în clasa a doua copiii dau 
adevărate examene. Cei care 
promovează devin elevi ai 
secției de bază. Aici, in ca
drul unor mici grupe (de 
cî.te 5—8 oameni), începe o 
muncă migăloasă, de giuvaer
giu. O dată pe săptămînă ele
vii fac acrobație, de două ori 
— coregrafie, trei zile sînt 
rezervate antrenamentului pe 
gheață (elevii mai mari ies 
pe gheață de 5 ori pe săp- 
tămină).

Tinerii sportivi participă 
la concursuri, printre care și 
la turneul unional de juniori. 
La vîrsta de 17 ani, cei mai 
buni patinatori se transferă 
la școala de înaltă măiestrie 
sportivă a Asociației sindicale 
„Trud".

Andrei BATAȘEV 

ternațional de salvare în 
munfi. Telegramele ce ne-au 
parvenit, o dată cu imaginea 
fotografică alăturată, ne a- 
nunță că 23 de echipe au pri
mit calificativul „foarte bine", 
în imagine, echipa austriacă 
(Hans Hejduk si Ignaz Gru
ber) desfășurîndu-și cu succes 
intervenția.

BASTO ANELOR!...
ELICEA A LUAT LOCUL

SCHI-BOBUL-ACEST
AL SPORTURILOR DE IARNA

praeticanti ai 
în decorul Al-

care 
repe- 
zăpa-
lung

Pentru cicliști schibobul pare deosebit de ispititor cu ghidonul său. Iată, 
aici, uă grup de rutieri (n dreapta, Jan Janssen) distrindu-se de minune 

într-o stațiune din Alpii fraacexl.

Un mezin — extraordinar 
de simpatic — al sporturi
lor de iarnă, schi-bobul s-a 
lansat curajos pe pîrtia suc
cesului de public. Necunos
cut încă în stațiunile noastre 
montane — deși nu vedem 
de ce n-ar intra în ar
senalul sporturilor recreative 
(măcar !) — schi-bobul și-a 
cucerit o popularitate 
creste, într-adevăr, cu 
ziciunea bulgărului de 
dă rostogolit într-un 
covor de omăt.

Cînd schiul norvegian a 
fost adaptat pentru a 
aluneca pe pante alpine, 

prima operație a fost scur
tarea acestuia pentru a se 
mula mai bine pe pantele ce 
prezentau denivelări. Incepînd 
din anul 1966 această 
fost dusă mai departe 
structorul de schi 
Puchler, de fel din 
Hintenvalden ai Elveției, cînd 
a încercat să experimenteze 
schiuri foarte scurte pentru 
cursurile de învățare a schiu-

patru ani care au 
t, noua metodă de 

învățare a fost experi
mentată cu 15 000 de 
începători, permițînd o im
portantă accelerare a proce
sului de învățare a elemen
telor fundamentale din mer
sul pe schiuri.

După metoda lui Puchler, 
începătorul pornește cu schi
uri de 6.5 cm fără să folo
sească bețe, trecînd treptat 
la folosirea unor schiuri din 
ce în ce mai lungi, la 1 me
tru, la 130 cm și în final la 
160 Cm. Tot acest proces nu 
durează mai mult de 8—10 
zile. în care timp cursanții 
capătă deprinderi care să-i 
facă apți să rezolve în con
diții bune problemele unor 
pante de dificultate medie. 
După metodele clasice, acest 
rezultat nu se obține decît 
după absolvirea mai multor 
cursuri, în răstimp de mai 
multe sezoane. Explicația a- 
cestei accelerări a învățării 
este de natură tehnică dar și 
de natură psihică, întrucît în
cepătorul nu mai trebuie să

Am văzut 
acestui sport 
pilor francezi, în Elveția și 
Austria. Am citit, de cu- 
rînd. că în faimoasa stațiune 
de sporturi de iarnă Berch
tesgaden s-au amenajat 
pîrtii speciale pentru schi- 
bob; în Elveția și R.F.G. 
s-au creat centre de inițiere 
în acest sport; ultimul nu
măr al revistei sovietice 
,.Modelist-constructor" îl re
comandă iscusinței tineretu
lui care vrea să-și asigure 
un mijloc plăcut de a-și pe
trece timpul liber pe povjr- 
nișurile troienite ale dealu
rilor și munților.

Poate a sosit timpul ca 
schi-bobul să apară și pe 
pirtiile noastre (și nu ca un 
produs de import). Pentru 
că ar trebui să reținem un 
amănunt nu tocmai de ne
glijat : schi-bobul își organi
zează de câțiva ani campio
nate europene și mondiale, 
protagoniști fiind pînă acum 
sportivii din Austria Si El
veția.

.A*

fixează în spate ca un 
rucs ac.

în competiții sportive, ci 
în scopuri utilitare sau pur 
și simplu ca divertisment.

Aparatul este un aero- 
propulsor de construcție

\

învingă în prealabil inhibi
ția provocată adeseori de di
ficultățile manevrării schiu- 
rilor lungi.

în prezent, 40 din cele 120 
de școli naționale de schi ale 
Elveției au adoptat noua me
todă a învățării cu minischi
uri. Exis.tă cursuri de schi pen
tru începători după metoda 
Puchler și la Courchevel 
(Franța), la Aspen (Colora- 
do-S.U.A.), în Alpii Bavariei 
(R.F.G.). Se crede că și șco
lile austriece, aflate în con
curență aprigă cu cele elve
țiene, Vor trebui să-și însu
șească noua 
teresul celor 
a schia cu 
în continuă

Nu-i de mirare că experi
mentele cu minischiuri au 
fost sprijinite de la început 
de fabricanții de schiuri pen
tru care o metodă cerînd 4 
modele de schiuri pentru în
vățare reprezintă o importan
tă lărgire a posibilităților de

metodă, căci in- 
ce vor să învețe 
minischiuri este 
creștere.

Schiul începe să se me- 
canizeze ? S-ar părea că 
da, ținînd seama de suc
cesul de care se bucură în 
U.R.S.S. aparatul realizat 
de ’4 maestrul sportului 
Feoktist Mălîghin, firește 
nu cu intenția de a-Jil folos) 

desfacere. De pe acum, în 
magazinele elvețiene se gă
sesc schiuri de toate lungi
mile pentru cei care învață 
să schieze după metoda lui 
Puchler.

Institutul internațional pen
tru siguranța alergării pe 
schiuri (există un institut de 
acest fel cu filiale în țările 
alpine) s-a pronunțat favora
bil față de noua metodă, rhai 
ales că experimentele su ară
tat o scădere importantă a 
accidentelor suferite de cei 
care folosesc minischiuri în 
procesul de învățare. Medicul 
acestui institut, docent dr. 
Vogel, care a avizat favora
bil schiurile scurte, și-a ex
primat părerea că nici schio
rii avansați nu ar trebui să 
mai folosească schiuri mai 
lungi de 160 cm. Schiuri mai 
lungi nu ar fi utile, după pă
rerea sa, decît pentru sportivii 
de mare , performanță.

N. B.

foarte simplă. Tntr-un ca
dru de aluminiu sau chiar 
de placaj este fixat un 
motor în doi timpi de 4 
C.P. Elicea, de a cărei di
mensiune depinde viteza 
de deplasare, este prote
jată de un colier de metpl 
și o plasă1. Aparatul se
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LENINGRAD, 7 (prin tele
fon). Vă sînt dator, stimați 

cîteva amănunte 
marginea 
încheiată

cititori, cu 
suplimentare pe 
probei feminine, 
vineri noaptea tîrziu, cu con
fortabila victorie a campioa
nei mondiale Gaby Seyjert. 
înainte de toate, însă, iată 
„argumentul” cel mai inata
cabil, clasamentul primelor 
6 : 1. Gaby Seyjert (R.D.G.) 
2 793,5 p — 9 locuri de ar-

DAN CRISTIA CALIFICAI
LA VAL GARDLNA

în- 
timp

La Val Gardena au 
ceput astăzi, pe un 
splendid, deși relativ rece 
(minus 7 grade), calificările 
pentru proba masculină de 
slalom special din cadrul 
campionatelor mondiale. Au 
luat startul mai bine de 100 
de concurenți din 32 de țări. 
Dintre români, doar Dan 
Cristea, clasat al doilea 
(60,01) în seria I (locul 1 — 
Giovanoli în 57,25), a obți
nut calificarea. Gheorghe 
Vulpe (locul 3 în seria C 
cu 59,56 și locul 2 în grupa 
de recalificare G cu 66,75) 
și Virgil Brenci (locul 4 cu 
61,64 în seria 0 și locul 2 in 
grupa de recalificare O cu 
61,64) au fost eliminați.

V».

• Medalia de „argint“ la fete decisă de
S Jacek Sztanderski
bitri; 2. Beatrix Schuba (A- 
ustria) 2 703 p — 22; 3. Zsu- 
zsa Almassy (Ungaria) 2 686,2 
p — 23; 4. Pitta Trapanese 
(Italia) 2 578,2 p — 
lisabeth Nestler 
2 554,1 p — 50; 6. 
Dodd (Anglia) 2 542

Dacă
Seyfert (intrată în 
înaintea austriecei 
se putea prevedea,. după ex
cepționala evoluție a patinatoa
rei din Karl Marx-Stadt ne
așteptat de strînsă a fost bă
tălia pentru cel de al doilea 
loc de pe podium. în cele 
din urmă, departajarea a ră
mas la latitudinea unui sin
gur arbitru (rara avis în pa
tinaj), care a avut probabil 
în vedere faptul că tînăra 
studentă din Budapesta, Al
massy, și-a început progra
mul marcată de emoții, avînd 
și o căzătură.

Privind clasamentul și 
comparîndu-1 cu ierarhia sta
bilită după exercițiile impu
se, este surprinzătoare, de
sigur, ascensiunea milanezei 
Ritta Trapanese (19 ani, 1,54 
m, 50 kg, antrenor — austri
acul Helmuth Seibt), oare a 
executat la „libere" un pro
gram neașteptat de reușit.

Ziua de sîmbătă a găzduit

42,-5. E-
(Austria) 
Patricia

P
izbînda Gabryellel 

concurs
Schuba)

51.

un singur arbitru-
„Favoritul meu rămine Patrick Pera“
ultimele exerciții impuse ale 
celei mai urmărite și comen
tate probe a campionatelor : 
cea a băieților. Sfidînd ma
joritatea pronosticurilor, ce
hoslovacul Ondrej Nepela s-a 
instalat la șefia clasamen
tului — 1217,1 p (9 locuri 
de arbitri) față de 1186,3 
(21) ale francezului Pera și, 
respectiv, 1 176,2 p (24) ale 
patinatorului de 20 de ani 
din Karl Marx-Stadt, Giin- 
ther Zoller — părînd să fi 
rezolvat definitiv problema 
medaliei de aur. Dar specu
lațiile pe marginea precarei 
sale condiții fizice bîntuie 
centrul de presă, de unde 
268 de ziariști transmit in
formații în 17 țări. în virtu
tea unei asemenea presupu
neri, Jacek Sztanderski, cu
noscutul specialist în pati
naj al ziarul polonez Prze- 
glad Sportowy, nu s-a sfiit 
să ne declare că favoritul 
său continuă 
trick Pera.

După șase impuse, repre
zentantul “
Gheorghe Fazekas (antrenor 
vest-germanul Walter Hofer 
din Fiissen) ocupă locul 22 
cu 856,8 p.

Seara, s-au consumat și figurile 
libere ale probei de dans, care 
n-au făcut altceva decît să con-

firme clasamentul primelor două 
cupluri stabilite de „impuse". Pe 
linia pronosticuul dat nouă de 
fostul as al ghețli, englezul Lau
rence Demmy, cuplul sovietic 
Ludmila Pahomova — Alexandr 
G.\>șkov au obținut titlul continen
tal (514,7 p.) ciștigind astfel
prima medalie de aur din istoria 
dansului sovietic pe gheață. Elevii 
antrenoarei Elena Cialcovskaia în
trerup, astfel, firul multelor v 'torli 
repurtate de școala de dans bri
tanică. Au mal urcat pe podium : 
frații Angelica și Erich Buck 
(499.2 p.), studenți din Ravensberg 
(R.F.G.), și tandemul moscovit 
Tatiana Voitiuk — Viaceslav Jl- 
galin (486,7 p). Surpriza serii : nici 
o pereche engleză pe podiumul 
de premiere, cuplul Getty — Brad- 
shaw clasat pe locul trei după 
„impuse" coborînd pe treapta a 
cincea a clasamentului final 1

TURNEUL DE TENIS 
DE LA PHILADELPHIA

să rămînă Pa.

țării noastre

INTERNAȚIONALELE DE TENIS DE MASĂ
(Urmare din pag. 1)

o oarecareJuhos, s-a observat 
dificultate In jocul sportivelor 
noastre.

Tot !ntr-o probă dublă, 
la bărbați, am reținut evoluția 
și rezultatul favorabil a doi ju
niori români, Teodor și Stelian, 
învingători asupra maghiarilor 
Timar șl Marosffi.

In meciurile de debut de la 
simplu fete șl simplu băieți, nu 
s-a înregistrat nici un rezultat 
deosebit, iar favorițll vor intra 
abia duminică în scenă. De alt
fel, azi, ultima gală a internațio
nalelor României, prilejuiește în
că. de dimineață întreceri atrac
tive : Alexandru — Stojcicl, A- 
melina — Karlikova, Hovestadt 
— Noworyta, Crlșan — Juhos, 
Vostova — Lesai. Confruntarea 
ultimei jucătoare (care a avut 
pină acum o comportare remar
cabilă cu campioana Europei, 
Ilona Vostova) este așteptată cu 
interes. Românca este o aprecia
tă apărătoare, în timp ce spor
tiva oaspe, o excelentă atacantă.

La băieți, dintre români sînt

dar

în cursă Giurgiucă, Rethi, Lu
chian, Sîndeanu. Cite ture t Vom 
vedea azi.

După amiază, competiția oferă 
cel mai interesant program din 
toate cele patru zile de pînă a- 
cum : semifinalele de simplu 
la femei (meciuri probabile : 
Alexandru cu Amelina sau Kar
likova și Crlșan cu Vostova) și 
la băieți (Korpa — Vardanian și 
Amelin — Stanek). Apoi, fina
lele...

Rezultate tehnice, dublu băr
bați, preliminarii : Sîndeanu, Co
vaci — Stamatescu, Panait 3—1, 
Teodor, Stelian — Gavriș, Papp 
3—0, Naftali, Șimandan — An
cei,. Macovel 3—0, Gergely, Ave
rin — Bobocică, Colțescu 3—1, 
Amelin, Vardanian — Antal,

PROGRAMUL ZILEI
Orele 9—12 : meciuri 

simplu băieți pină la 
mi Finale.

Orele 10—12 : meciuri
fete pină la serai-

de
se-
de

IV

POIANA BRAȘOV, 7 (prin te
lefon, de la trimisul nostru) 
Programate inițial la Rîșnov, fi
nalele campionatelor naționale de 
schl-fond pentru juniori 
fost găzduite de 
amenajată în stațiune,

au 
pîrtia 

. ...........      _ con
diții dificile create șl aici de 
lipsa de zăpadă. Organizatorii au 
fost nevolți să completeze anu
mite porțiuni ale pirtiei cu ză
padă din pădure șl numai astfel 
s-a putut da startul întrecerilor 

Referitor la dispute, vom amin
ti mal întîi de cursa junioarelor 
mici care a fost echilibrată și 
plină de neprevăzut, iar înyingă- 
toarea.
nu s-a 
ultima 
țlonăm 
cucerit,

în

slnăianca Maria Tocitu, 
putut desprinde decit în 
parte a traseului Men- 
că noua campioană a 

______ , cu numai o săptăminâ 
în urmă, titlul de campioană la 
copii. La junioare mari, primul 
loc a fost disputat între trei 
schioare : Elena Bășea, Rodica 
Clinciu și Luminița Gheorghieș. 
clasificate, de altfel, în această 
ordine. A venit apoi rîndul Ju
niorului de categoria a II-a, 
Samoilâ Tomoș, de a-și adjude
ca victoria. Cel mai interesant 
spectacol l-au oferit însă junio
rii mari. Reprezentanții A.S. Ali
niata Brașov, creditați cu cele 
mai bune performanțe, au greșit 
tactic și în loc ca unul dinlre 
,el să îmbrace tricoul de cam
pion. acesta i-a revenit dlnamo- 
vlstului Nicolae Dudu care a 
realizat o excelentă cursă tactică.

Rezultate : junioare II 3 km: 
1. Marla Tocitu (Sinaia) 13:5(1 ; 2. 
Juliana Pața (Vatra Dtomei) 
14:16 ; 3. Ana Bădescu (Dijnamo) 
14:18 ; junioare 1 5 km : 1. E-

)

Cufllul
In

16 : semifinalele de 
fete.

16.30 : semifinalele

simplu 
finale.

Ora
simplu

Ora
de simplu băieți.

Ora 17 : finala de sim
plu fete.

Ora 17.30 : finala de sim
plu băieți.

Ora 18 : finalele de dublu 
fete și dublu băieți.

Ora 18,30 : finala de du
blu mixt.

Ora 19 : festivitatea de 
premiere.

Danielis 3—2, Korpa, Csordas 
Firănescu, Arjoca 3—0, 
Sîndeanu, Covaci — 
Domflcz 2—3, Teodor, Stelian 
Timar, Marosffi 3—1, 
Reschke — Naftali, 
3—1*\ Gergely, Averin — Luchian, 
Ovanez 3—1, Giurgiucă, Rethi — 
Gheorghiu, Sentlvanl 
nefc. Dvoracek — 
Colcer 3—0, 
Amelin, ___
Domlcz 3—2, Giurgiucă, Rethi — 
Teodor, Stelian 3—2 ștanek, Dvo
racek — Drescher, Reschke 3—1, 
Gergely, Averin 
das 3—1, semifinale : 
Vardanian — Giurgiucă, 
3—0, Stanek, Dvoracek — 
Gergely 3—2.

Dublu mixt, turul I :
Covaci — Lunțeanu, Danlelis 3—1. 
Crlșan, Dumitriu — Feldman, Ancei 
3—0, Noworyta, Woznica — Lotta- 
ler. Marosffi 3—1. Stojcicl, Kara- 
kașevici — Toma. Stelian 3—0, 
Hovestadt. Drescher — Spiridon, 
Macovel 3—0, Ivan, Giurgiucă — 
Alexandrescu, Stamatescu 3—0, 
Kalinska. Domlcz — Tothfaluși, 
Papp 3—2, Amelina, Vardanian

turul 1 :
Woznica,

Drescher, 
Șimandan

3—2, Sta- 
___ Mureșanu, 
sferturi de finală : 

Vardanian — Woznica,

Korea. Csor- 
Amelin. 

Rethi 
Averin,

Lesai,

Meciuri internaționale 
de lupte

lena Bășea (Dinamo) 22Î21 : 2.
Rodica Cllnciu (Tractorul), 24:07 ; 
3. Luminița Gheorghieș (Rîșnov) 
24:17 : 
Tomoș 
20:13 : 
20:19 : 
21:00 ;
Dudu ________ .
hoi (A.S.A.) 38:52 ; 3. R. Cristo- 
loveanu (A.S.A) 39:11.

Duminică au ' loc ștafetele.
Paul/ IOVAN

juniori II 5 kmț: 1. S. 
(Șc sp. Energia, Brașov)

2. N. Gîrniță (Energia)
3. Gh. lonetecu (Dinamo)
juniori 1 10 km : 1. N.
(Dinamo) 38:48 ; 2. V. Di-

Formația iugoslavă de lupte 
greco-romane Radniki din 
Sombora se află de cîteva zile 
în (ara noastră. Echipa oaspe 
a susținut primul meci la Pi
tești, în compania echipei lo
cale C.S.O., 
rezultat de 
Următoarele ____
Cîmpulung Muscel (astăzi) și 
la Slatina (miine).

încheiat cu un 
egalitate : 5—5.
evoluții — la

CONCURSUL DE ATLETISM
ft mare din pag. I)

treceri vîrfurile atletismului 
românesc — a umplut tri
bunele sălii.

Comisia de atletism a Con
siliului municipal 
felicitările pentru 
acestui concurs.

La proba de 50 
rica Viscopoleanu 
cordul 
(6.4) deținut de 
rescu, Mariana 
Petrescu. La 
Alina Popeseu 
dul național de junioare (6.5), 
devenind astfel a treia alergă
toare cu acest timp (după E- 
leonora 
Goth).

Intr-o 
timpul 
Iolanda 
clarat :

— Concursul s-a 
un nivel superior, 
au confirmat forma bună in 
care se află atleții care ue vor

merită toate 
organizarea

m plat. Vio- 
a egalat re
de senioarenational

Ecaterina Nou- 
Goth și Aura 
aceeași probă, 

a egalat recor-

Monoranu și Mariana

discuție purtată în 
desfășurării 
Balaș-Soter

probelor, 
ne-a de-
ridicat la 
întrecerile

reprezenta la Internaționalele 
de sală.

Iată rezultatele primei zile 
de concurs : triplusalt : 1. An- 
toniu Berbec (Viitorul) 13,36 ; 
2. Virgil Preda (Grupul școlar 
Ploiești) 13,34 ; 3. Constantin 
Nedu (Metalul București) 13,32; 
50 m plat fete : 1. Viorica
Viscopoleanu (Steaua) 6,4 ; 
2—5. Alina Popeseu (Steaua), 
Ruxandra Marinescu (Dinamo), 
Aura Petrescu (Steaua), Viori
ca Enescu (Rapid) — toate cu 
6,5 ; 50 m plat băieți finala I: 
1. Gheorghe Zamfirescu (Stea
ua) 5,8 ; 2. Șerban Ciochină 
(Metalul) 5,8 ; 3. Vasile Săru- 
can (C.S.M. Cluj) 5,8 ; finala 
a II-a : 1. Marin Stoenescu
(Steaua) 6,0 ; 2. Ion Negescu 
(S.S.A.) 6,1 ; 3. Marin Flămin- 
zeanu (Progresul) 6,1 ; prăjină:
1. Petre Astafei (Steaua) 4.80;
2. Dinu Piștalu (Dinamo) 4,70 ;
3. Marian Sorin (C.A.U.) 4,50.

întrecerile continuă astăzi, 
de Ia ora 9.30.

PREMIAT, TORRES 
ELIMINAT

rțUj, ,Caz , unic în istoria . fotba,- 
tTuIui portughez. Doi jucători, 
Toni <je la Benfica și Estevao 
de la,.,Belenenses. au'fost elo- 
giați jfo mod publfc de direc
torul general ai sporturilor, 

,.dr. Aijpando Rocha, pentru 
V că aui-'țslgur/it protecția unui 

arbitrii In fața unei mulțimi 
dezlănțuite caza încerca să-l— 
linșeze. Celor doi fotbaliști 
le-a fost luminată' o scrisoare 
de mulțumire, în care se a- 
rată că „indiferent de pasiuni 
și cu riscul de a fi molestați 
de o mulțime sălbatică ei l-au 
protejat pe arbitrii pînă la

< vestiare". Arbitrul în cauză, 
Joao Nogueira, a declarat în- 
tr-un interviu acordat ziarului 
„Diario de Lisboa" că „Da
torită lui Toni și Estevao sînt 
încă în viață". .

Federația portugheză de 
fotbal a suspendat terenul clu
bului Benfica pînă ce va fi 
întreprinsă o anchetă amănun
țită asupra acestui incident. 
Căpitanul echipei Benfica, 
Jose Torres, a fost suspendat 
pe timp de 6 etape, iar funda
șul aceleiași formații, Malta de 
Silva, pe timp de 5 etape. 
Meciul de campionat dintre 
Benfica și Belenenses a fost 
întrerupt în min. 42, cînd su-

Iată-l.pe Pel6... încoronat, la Santiago de Chile, unde a fost declaratf 
.regele fotbalului-. Intr-adevăr, publicitatea și onorurile ieșite din 
comun care se fac pentru „perla neagra" — după cum comentează unele 
ziare sud-amerleane — sînt exagerate.

„sferturi"
In sferturile de finală ale 

probei de simplu din turneul 
„open" de la Philadelphia, 
tenismanul nr. 1 al lumii, 
Laver, l-g. întrecut pe Năs- 
tase cu 4—6, 6—2, 7—6. în 
optimile probei de dublu, 
cuplul român Năstase, Țiriac 
a eliminat cu 2—6, 6—2, 5—3 
perechea Richey, Taylor (în 
acest turneu, pentru evitarea 
meciurilor—maraton, se scur
tează după un sistem special 
setul decisiv).

Mân calificat

(

porterii au pătruns pe teren 
după ce arbitrul Nogueira îi 
eliminase din joc pe Torres 
și Silva pentru joc brutal.

TRANDAFIRI (Șl POATE...
CACTUȘI) PENTRU

MONICA

pa D in care a nimerit, lucru 
ce se reflectă — probabil — și 
sub forma acestei misive florale 
delicate, echipele componente 
ale grupei C au mult mai pu
ține motive de mulțumire. Dacă 
cumva micuța Monica va primi 
o dată cu buchetul de tranda
firi și '
cactuși, se va presupune, desi
gur, ci expeditorul trebuie cău
tat undeva în grupa C...

clte un ghlvf -1 de...

devăr, posedă o vedere slabă.' 
Totul s-a terminat în modul 
cel mai fericit : portarul a 
fost absolvit de pedeapsă, iar 
arbitrul și-a cumpărat oche
lari chiar din magazinul lui 
Grosso !

LUAȚI-L IN CĂSĂTORIE

din To- 
nu de mult 

tinere cititoa- 
scria, printre 

redacție ! Aju- 
să-mi rezolv 

Doi.

— Stephan, Reschke 3—0, Juhos, 
Timar — Hariga, Teodor 3—1, 
Vostova, Dvoracek — Babiciuc, 
Sîndeanu 3—1, Alexandru, Lu
chian — Resler, Csordas 3—2. 
Lupu, Gavriș — Condicaru. Ova- 
nez 3—1, turul II : Karlikova, 
Stanek — Lesai, Covaci 3—1, No
woryta, Woznica — Crișan, Du
mitriu 3—0, Stojcici, Karakașe- 
vici — Hovestadt, Drescher 3—2, 
Golubkova, Averin — Ivan, Giur
giucă 3—0, Amelina, Vardanian
— Juhos, Timar 3—0, Alexandru, 
Luchian — Vostova, Dvoracek 
3—0, Gedraitite, Amelin — Lupu, 
Gavriș 3—0, sferturi de finală : 
Karlikova, Stanek — Noworyta, 
Woznica 3—1, Golubkova, Averin
— Stojcici, Karakașevici 3—1, A- 
melina, Vardaman — Kalinska, 
Domicz 3—2, Alexandru, Luchian
— Gedraitite, Amelin 3—0, semi
finale : Karlikova, Stanek — Go
lubkova, Averin 3—1, Alexandru, 
Luchian — Amelina, Vardanian 
3—0.

Dublu femei, turul I : Lottaler, 
Juhos — Condicaru, Spiridon 
3—1, Resler, Stojcici — Ivan, Ge
draitite 3—1, Stephan, Howe- 
stadt — Hariga, Toma 3—0, Ka
linska, Noworyta — Babiciuc, 
Zaharia 3—0, Golubkova, Amelina,
— Popescu, Filimon 3—0, Vostova,
Karlikova — Coman, Feldman 3—0, 

sferturi de finală : Alexandru,
Crișan — Lottaler, Juhos 3—1, 
Stephan, Hovestadt — Resler, 
Stojcici 3—0, Kalinska, Noworyta
— Golubkova, Amelina 3—1, Vos
tova, Karlikova — Ilie, Căpriță 
3—0, semifinale : Alexandru, Cri
șan — Stephan, Hovestadt 3—0, 
Vostova. Karlikova — Kalinska, 
Noworyta 3—2.

Simplu bărbați, turul I : Arjoca
— Colcer 3—0, Woznica — Gheor
ghiu 3—0, Drescher — Naftali 
3—2, Danielis — Șimandan 3—2, 
Gergely — Mureșanu 3—0, Ma- 
covei — Papp 3—0, Covaci — 
Antonescu 3—0, Panait — Dinu 
3—1, Sîndeanu — Firănescu 3—0, 
Gavriș — Sentivani 3—0, Marosffi
— Ovanez 3—1.

Simplu femei, preliminarii : Fi
limon — Lupu 3—0, Spiridon — 
Ilie 3—1, Ivan — Stoian 3—1, 
Condicaru — Lunțeanu 3—2, To
ma — Tothfaluși 3—1, Gedraitite
— Hariga 3—0, turul I : Alexan
dru — Berekmeri 3—0, Stojcici- - - _ Fili_ 

Feldman 
Hovestadt — Alexandrescu 
Noworyta — Spiridon 3—0, 
— Lottaler 3—0, Crișan —

Ilona Gusenbauer-1,87!
Cu prilejul unui concurs 

desfășurat la Viena, atleta 
austriacă Ilona Gusenbauer a 
stabilit cea mai bună per
formanță mondială pe teren 
acoperit la săritura în înăl
țime : 1,87 m. Specialiștii îi 
acordă șanse mari de a do
borî anul acesta recordul 
mondial al Iolandei Balaș 
(1,91 m).

Se pare că federația vest-ger- 
mană este foarte mulțumită cu 
rezultatele tragerii la sorți a 
grupelor preliminare și care se 
datorează fetiței Maria Monica 
Canedo, In vîrstă de 10 ani. 
Mulțumirea nu este pur plato
nică, căci din ziua tragerii la 
sorți fetița continuă 
mească în " 
buchet de ______ , «__
de la cea mai elegantă florărie 
a capitalei mexicane. Delicata 
misivă se spune că va fi con
tinuată fără întrerupere pină 
la încheierea campionatelor 
mondiale pe adresa domnișoarei 
Maria Canedo: Avenida Riva- 
daria, Nr. 1096, Ciudad de Me
xico. Expeditorul este, insă, 
anonim !

Dacă echipa vest-germană are 
de ce să fie mulțumită de gru-

O OBSERVAȚIE CU
EFECT

In ziarul „Stampa1 
rino a apărut 
scrisoarea unei 
re, in care se 
altele : „Dragă 
tă-mă, te rog,
o problemă personală, 
băieți mă cer în căsătorie. 
Unul din ei este foarte insis
tent și curajos, celălalt este 
modest și mai reținut. Pe care 
să-l aleg ?“

Redacția s-a 
rilor, instituind 
curs pentru cel 
puns. Premiul 
tigat de un suporter de

Torino: „Luați-l in 
signorina, pe cen-

adresat citito- 
chiar un 
mai bun

1 a fost

con- 
răs- 
ciș- 
fot-

fiecare zi 
trandafiri.

să pri
cite un 
expediat

Uneori. comisiile discipli
nare ale federațiilor de fot
bal se întîlnesc cu cazuri spe
ciale în care este foarte greu 
de hotărît dacă jucătorul vi
novat trebuie sau nu să fie 
pedepsit. Iată un exemplu : 
portarul Italian Grosso, în 
timpul jocului, l-a sfătuit pe 
arbitru să poarte ochelari. 
Drept urmare^ a fost eliminat 
de pe teren. La sflrșitul me
ciului, însă, s-a lămurit fap
tul că Grosso este proprieta
rul unui magazin da articole 
optica și că arbitrul. tatr>«-

bal din 
căsătorie, 
trul atacant al echipei noas
tre de fotbal. El și-a pierdut 
completamente curajul pe te
ren, iar in timpul luptei pen
tru minge se ține de-o parte. 
Dar cînd este vorba despre 
vreo primă sau premiu acor
dat de conducerea clubului, el 
devine și insistent și curajos!".

„BINE l-AȚI FĂCUT!"

— Coman 3—0, Amelina
mon 3—1, Karlikova — 
3—0, " '
3—1.
Ivan
Zaharla 3—0, Juhos — Condicaru 
3—0, Golubkova — Toma 3—0, 
Resler — Babiciuc 3—0, Kalinska
— Toma 3—0, Stephan — Căpriță 
3—0, Lesai — Gedraitite 3—2, Vos- 
tova — Popescu 3—0.

A șa a fost dintotdeau- 
na boxul profesio
nist : o lume pito
rească, zbuciumată și 
aprigă, cînd veselă 
peste măsură, cînd

tristă pe potrivă, o lume as
pră în care gloria se cucerește 
cel mai adesea după luni și 
chiar ani de trudă, dar se 
pierde — nemilos și nedrept — 
într-o singură clipă. Mai mult 
decît oricare alt sport, în box 
idolii se nasc greu, într-o vi
tregă luptă cu ei înșiși, surdă 
și chinuitoare, mal chinuitoare 
încă decît „punch“-ul celui mai 
necruțător adversar...

Se nasc greu și mor ușor 
campionii boxului profesionist, 
lăsînd în urma lor, în jurul 
unor socluri pe care se ridică 
alții, doar amintiri și regrete. 
Uneori — rar, o dată la mulți 
ani — se încalcă regula, dar 
anul trecut n-a fost așa și, ju
decat în virtutea unui aseme
nea adevăr, 1969 a fost departe 
de a se excepta.

Dincolo de nord-americanii 
Jimmy Elis și Joe Frazier, po
sesorii titlurilor mondiale la 
categoriile cele mai grele, nu
mai trei dintre campionii uni
versului pugilistic — argenti
nianul Nicolino Locche la „se- 
mimijlocie", italianul 
Benvenuti la „mijlocie", 
mericanul Bob Foster 
locie mare" — și-au 
neștirbite diamantele

Restul campionilor 
succintă trecere în re- 
vom proceda acum — 

văzut nevoiți să coboare 
dată învinși treptele rin- 
în cele 25 de

Nino
Și a* 

la „mij- 
păstrat 

coroanei. 
— la a

căror 
vistă 
s-au 
nu o 
gului 
cite a programat anul 
pentru titlul suprem, 
fiind în uitare sau 
luptei aceleia, viclene 
sibile, de a recuceri 
pierdute.

Astfel, la categoria 
simpaticul australian 
Rose a cedat supremația 
canului Ruben Olivares, 
los învingător — prin K.O. în

meciuri, 
în lupta 
alungați 

în focul 
și impo- 
pozițiile

cocoș. 
Lionel 
mexi- 
nemi-

Tiparul 1 L P. .lQÎormgllftL *tr. Brezoianu nr. 83—W, BucuraiH

îi cuprinde pe reprezentanții schiului alpin elvețian laCLASICA POZA DE ALBUM
Campionatele Mondiale de la Val Gardena (unde a și fost înregistrată imaginea). Pot fi 
recunoscuți (ne asigură legenda acestui telefoto AP-Agerpres...), de la stingă spre dreapta, 
P. Frei, J. D. Daetwyler, J. Tischhauser, D. Giovanoli, Edith Sprecher, H. Hemmi, E. Brug- 
gmann, K. Schnider, T. Berlinger, T. Griinenfelder și Anneroesli Zryd. Ar fi interesant de 
făcut, peste o săptămînă, bilanțul „medaliilor" din fotografie...

repriza a doua — în fața lui 
Alan Rudkin și, surprinzător, 
cele două foruri autorizate ale 
boxului mondial, WBA și WBC, 
și-au adus opiniile la același 
numitor, consfințind o victorie 
pe care nici... culisele n-o mai 
puteau pune la îndoială !

La „muscă", însă, sînt vehi
culate în continuare două o- 
pinii, între care prima înclină 
spre filipinezul Bernabe Wil- 
lacampo (strașnic bătut, în de
cembrie, la Tokio, de Masao 
Oba !), iar cea de a doua spre 
mexicanul Alacram Efrem

care mulți pretind — guri rele 
— că are mai mult talent pe... 
scenă, într-o repriză de „rock", 
decît între corzile ringului !

în sfîrșit, ultimele „noutăți" 
ale anului pugilistic 1969 : 
nord-americanii Mando Ramos 
și Freddie Little (deposedați 
de centură — Carlos Teolilo 
Cruz și Sandro Mazzinghi), 
precum și mexicanul de origi
ne cubană, Jose Napoles, vic
torios categoric (prin K.O.) în 
dubla întîlnire cu un alt re
prezentant al Statelor Unite, 
marinarul Curtis Cokes.

ciul cu americanul Scott. Cei
lalți continuă să-l considere, 
înțelegători și blînzi, „il cam- 
pionissimo”, marea glorie a 
sportului italian, argumentînd 
acest superlativ în special prin 
aceea că, la aproape 32 de ani, 
Nino a reușit să depășească 
cu fruntea sus recentul „mo
ment al adevărului" care a 
fost pentru el dificila întîlnire 
cu Luis Rodriguez.

Istoria acestui meci este de
sigur cunoscută t aflat în re
petate rînduri la un pas de a 
fi îngenunchlat, Benvenuti a

...Șl IDOLII S-AU PRĂBUȘIT UNUL CITE UNUL!
BILANJ ÎN BOXUL PROFESIONIST AL ANULUI 1969

„Torres”, un electrician cu ochi 
migdalați și nume de... fotba
list portughez, victorios, la 
puncte, în meciul cu japonezul 
Hanagata, meci desfășurat în- 
tr-un oraș cu palmieri și chi
tare, de care ne legăm tot mai 
multe speranțe pentru începu
tul lunii iunie, la Guadala
jara...

Trecînd mai departe, la „pa
nă", trebuie să amintim că aici 
a fost rîndul unui spaniol cu 
nume de artist, Jose Llegra, 
să piardă cununa de lauri, lă- 
sînd suporterilor iberici, 
colo de regrete, 
de a-1 vedea în 
riașul „Urtain”, 
mîini de piatră, 
niei un ultim titlu, semnul o- 
noarei nepierdute.

Dar și aici există... două 
versiuni : australianul de ori
gine franceză Johnny Fame- 
chon (W.B.C.), recent învin
gător la Londra, în fața unui 
desfigurat, Pete Gonzalez, și 
japonezul Shoro Saijo, despre

din- 
doar speranța 
curînd pe u- 

colosul cu 
aducînd Spa-

Intenționat, l-am lăsat la 
urmă pe „il campione di 
medi", blondul triestin Nino 
Benvenuti, cel despre care ul
timul număr al cunoscutei re
viste „Boxe Ring" nu se sfieș- 
te să afirme că este „unul din
tre cele mai bune produse, 
dacă nu cel mai bun, al pugi- 
lismului italian din toate tim
purile" — afirmație riscantă, 
dacă ținem seama că numai la 
ora prezentă Italia oferă bătrî- 
nei Europe patru campioni de 
box „pro” : Atzori, Zurlo, Galii 
și Arcari.

Dacă în ceea ce-1 privește 
pe Benvenuti cele două foruri 
pomenite au căzut de acord, 
specialiștii au părerile violent 
împărțite, unii taxîndu-1 drept 
un boxer îndeobște „norocos", al
ții drept un veritabil fenomen... 
Primii aduc în sprijinul teme
rarei lor afirmații deopotrivă 
refuzul lui voalat, de a încru
cișa mănușile cu nigerianul 
Dick Tiger, cît și, mai ales, 
discutabilul verdict

găsit spre final resurse nebă
nuite — împrumutate parcă de 
disperare — de a ataca și, cu 
fața tumefiată, cu ochiul drept 
sîngerînd peste măsură, l-a 
trimis pe- Rodriguez la podea 
în repriza a 11-a : K. O. 1 Ce-a 
fost pină atunci, zic admira
torii lui Nino, nu interesează, 
în viața unui mare sportiv, ca 
și în viața unui artist, dacă 
vreți, nu contează în cele din 
urmă — cum bine scria cineva 
— decît rezultatele finale...

Și Benvenuti, boxer de ge
niu sau nu, cu fruntea încăr
cată de lauri, visează acum, 
cu un calm olimpian, cu ochii 
deschiși, la cel de al treilea 
titlu mondial pe care n-ar fi 
exclus să i-1 aducă chiar anul 
abia început...

Deși — reversul medaliei — 
s-ar putea să le piardă și pe 
cele cucerite, căci, în lumea 
boxului, idolii se clatină mult, 
dar se prăbușesc o singură 
dată...

din me- I. Ov.

într-una din gazetele fran
ceze a apărut un anunț ori
ginal : „Mulțumesc din inimă 
necunoscutului, iubitor al fot
balului, care luna trecută La 
bătut pe soțul meu pe stadthv 
nul din Marsilia. Drept ur
mare, soțul s-a lecuit de psi
hoza fotbalului. Acum în fie
care «duminică stă în sinul fa
miliei și nici nu mai vrea să 
audă de fotbal... 
cele mai sincere 
omului care mi-a 
niștea. J. B.“

II exprim
mulțumiri 

readus li-

F.C. ARGEȘa

VICTORIOS
Pe stadionul Central din 

Kinshasa, fotbaliștii de la 
F.C. Argeș au prestat cel mal 
bun joc din actualul lor tur
neu african, întrecind cu 2—1 
(1—1) echipa Dragons, a doua . 
clasată în campionatul congo ( 
lez. Autorii golurilor : Jercan 
(mln. 38) și Nuțu (min. ’ 81), 
respectiv Pamoleke (min. 17).

Partida a fost deosebit de 
. spectaculoasă, Iar publicul le-a

ă
făcut sportivilor români o 
calda manifestație de simpatie 

'' la sflrșitul jocului.

FOTBAL- MERIDIANE
Brian Glanvîlle

despre C. M
LONDRA, 7 (Agerpres). — 

Brian Glanville, cunoscutul pu
blicist sportiv englez, a publicat 
recent un articol consacrat cam
pionatului mondial, în care scrie 
printre altele : „E greu de indi
cat o formație net superioară 
celorlalte sau un „unsprezece" de 
excepție, privit prin prisma 
unor individualități ieșite din 
comun. Febrila căutare a unui 
portar de către brazilieni, care 
nu mai găsesc astăzi un Barbosa 
sau un Gilmar, este simptoma
tică. Apoi, judecind la rece, e- 
chipa lui Didi nu poate avea 
un rol deosebit în acest campio
nat. R. F. a Germaniei are o 
apărare cu picioare cam îmbă
trânite, Bulgaria a fost învinsă 
de Maroc, Italia e plină de ta
lente, însă trebuie mai înty să 
ne convingă. “ *
poate spune __ ..
momentul de față aceiași jucă
tori de mare ” ’ , ' r
ne de doi atacanți foarte buni : 
Francis Lee și Georff Hurst, dar 
ei se impun mai mult prin ta
lentul fotbalistului obișnuit de la 
noi, și nu prin spontaneitatea 
rotballstului de geniu. Numai ju
cătorii de geniu vor da cheia me
ciurilor în Mexic, pentru că a- 
părerlle vor fi bine zăvorite !**

Dcspre Anglia, se 
că nu posedă in

calibru deși dispu-

ȘTIRI, REZULTATE
• Celebrul antrenor Helenlo 

Herrera (actualmente la A. S. 
Roma), a fost suspendat pină la 
stirșltul lunii de către comisia 
disciplinară a ligii italiene pen
tru declarații defăimătoare la a- 
dresa arbitrilor de fotbal italieni.

• La Caracas, echipa, Botafogo 
din Rio de Janeiro a învins cu 
2—1 (1—0) formația Spartak Tr- 
nava.
• Echipele uruguayene Nacio- 

nal și Penarol au terminat la 
egalitate : 2—2, intr-un meci pen
tru turneul hexagonal de la 
Montevideo. In clasament con
duce Naclonal cu 8 p, urmată de 
Penarol cu 7 p.
• Supus unul control la clinica 

oftalmologlcă din Houston, fot
balistul brazilian Tostao a pri
mit aviz favorabil, astfel că 
prezența sa în echipa Braziliei 
la „mondiale" este aproape certă.

TARA GALILOR—SCOȚIA 
18-9 (5-9) LA RUGBY
Ieri, la

lor cinci __,___ , _  T___
Palilor, în mare vervă, au Învins 
cu scorul de H—9 (5—9) echipa
Scoției.

Cardiff, In Turneul ce- 
națiunl, rugbyștli Țării

«3»


