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PATINOARUL ARTIFICIAL DIN BUCUREȘTI 
ÎSI PREGĂTEȘTE TOALETA DE GALĂ 5 1

Lotul de hochei

s-a înapoiat ieri

din Cehoslovacia

I eri dimineață, patinoarul 
artificial din Capitală ne-a 
Intîmpinat vefsel, lăudîn- 
du-se cu superba sa su

prafață de gheață, marcată re
gulamentar, cu toate liniile, 
cercurile șl semicercurile dese
nate, voind parcă să spună : 
MIată cum arată un teren de ho
chei pe care se va desfășura 
grupa B a campionatului mon
dial".

Toată onoarea șl admirația pen
tru amenajatori, care vineri spre 
aîmbătă au făcut o noapte albă, 
fiindcă aflaseră că lotul vine 
cu o zi mal devreme și au dorit 
cu tot dinadinsul ca și primul 
antrenament să poată avea loc 
înaintea termenului stabilit. Ceea 
ce le va răpi jucătorilor o zi 
de odihnă cu totul meritată. Așa
dar, 
loc 
sem

„botezul ghețll" va avea 
nu miercuri, cum prevăzu- 
Inlțlal, d marți.

★
acest timp înaintează șl ee-în ____

îelalte lucrări. Sînt aproape gata 
vestiarele, cel rezervat 
române 
mobilat.

Stratul 
peră în 
teri oară 
două deschizături (la fațadă 
fundal) au fost și ele 
cu un ..burduf“ • * —
acum vor putea intra în funcțiu
ne aparatele de contracurenți, 
cele însărcinate să facă o „per
nă" de aer sub plafon spre a îm
piedica condensarea vaporilor. 

Vi^nstructorii ne asigură că nici 
o picătură de apă nu va cădea 
în incinta patinoarului.

Ieri s-au făcut ultimele legă
turi la centrala telefonică și cea 
de telex. De la patinoar se vor 
putea efectua simultan 10 con
vorbiri cu cele mai Îndepărtate 
colțuri ale lumii.

echipei 
fiind primul finisat și

izolator de vinilin aco- 
întregime suprafață ex> 
a plafonului. Ultimele 

.............. ~ ‘ ” șl 
astupate 

de tablă, așa că„burduf* In pag. a 4-a Patrulatcrul de gheață al pa
tinoarului '* ’*
reștî este 
oaspeții

artificial din Bucu- 
gata să-și primească

GABRIEL

Tot sîmbătă a început montarea 
panourilor de publicitate care vor 
da nu numai un aspect plăcut 
interiorului, dar vor aduce și 
beneficii proprietarilor bazei.

★
Lotul național de hochei este, 

în sfîrșit, acasă. Echipa s-a îna
poiat ieri din Cehoslovacia 
prima întrebare pe care a pus-o 
fiecare jucător a fost : „Care
este situația de Ia patinoar ?“

— Situația este bună ! Marți, 
primul antrenament. Succes bă
ieți ! (V. CIL).

cronicile Foto B.

Șl și comentariile grupei C
a campionatului mondial
de hochei pe gheață

In finala probei de 50 m plat Eleonora IVI on o ran u s-a clasat pe primul loc.

Foto : V. BAGEAC

Marian Slavic-54,4 s 
la 100 m liber...

în bazin de 25 de metri
REȘIȚA, 14 (prin telefon, de 

Ia trimisul nostru). Azi a înce
put în localitate concursul de 
verificare a înotătorilor din lo
turile reprezentative. Deținînd o 
bună formă sportivă și valori- 
ficînd avantajul pe care-1 con
feră bazinul scurt (25 m), vîr- 
furile natației noastre au obți
nut o serie de rezultate demne 
de luat în seamă, urmînd ca 
ele să fie confirmate la con
cursurile următoare în bazinele 
lungi, „cîmpul adevărului" în 
natația de performanță.

Primul performer al zilei a 
fost craulistul Marian Slavic, 
care la sfîrșitul probei de 100 
m liber a fost cronometrat în 
54,4 s — cea mai bună perfor
manță românească în bazin de 
25 m. Elevul antrenorului Gh. 
Dimeca coborîse prima oară sub 
55 de secunde cu puține zile în 
urmă la bazinul de la Floreasca, 
cînd parcursese distanța în 54,9 
s. Sosit pe locul II, cu timpul 
de 57,2 s, Șerban Cosmescu a 
realizat cea mai bună perfor
manță la categoria juniori 
Reșițenii, prezențl în mica 
bună a piscinei acoperite, 
aplaudat călduros victoria 
purtată de concitadlnul lor
gen Aimer, care, înotînd 400 m 
liber în 4:20,3 a ameliorat cea 
mai bună performanță — ce-i 
aparținea tot lui — la această 
probă.

Rezultate valoroase In bazin

scurt au mal obținut Anca Geor
gescu (Dinamo Buc.) — 1:20,4
la 100 m bras, Zeno Giurasa 
(Olimpia Reșița) — 1:02,6 la 
m spate, Gh. Lupu (C.S.S.) 
1:03,6 la 100 m spate juniori 
N. Teodor (Din. Buc.) 1:06,5,
100 m delfin (copii A), Marian 
Slavic (Steaua) — 2:17,5 la 200 
m mixt și Cristina Balaban (Di
namo Buc.) — 4:56,8 la 400 m 
craul. Concursul continuă.
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Andrei Rădulescu 
printre cei 
30 arbitri

pentru Mexic
In cursul zilei de Ieri a fost 

anunțată oficial lista celor 30 de 
arbitri internaționali care vor 
conduce partidele turneului final 
al C.M. din Mexic. Printre aceș
tia se află și arbitrul român ing. 
Andrei Rădulescu. în lista fixată 
de F.l.F.A se află nume foarte 
cunoscute în lumea fotbalului ca: 
Roger Machin (Franța), Ortiz de 
Mendebil (Spania), F. Marschall 
(Austria), Gyula Emsberger (Un
garia), Tofik Baliramov (U.R.S.S.), 
J. Taylor (Anglia), Kurt Tschen- 
tscher (R.F.G).
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E TIMPUL

G. NICOLAESCU

In pag. a 3-a:

Controversatul
Ozon 

dă o replică 
opiniilor 
despre el Hliiw

SA REDEFINIM L
a 3 februarie 1970, în cadrul
Plenarei C.N.E.F.S., antrenorul 
emerit Ion Corneanu făcea 
cunoscut înaltului for de ac- 
fiune a sportului ^nostru o si
tuație gravă : luptătorii frun

tași nu au o sală în care să-și poată 
îndeplini programul de pregătire. A- 
ceea folosită anul trecut a fost afec
tată Centrului de medicină sportivă și 
transformată în cabinete și Icbora- 
toare. Instituția, menită să vegheze a- 
supra stării de sănătate a campionilor 
noștri, și să-i facă pe alți sportivi aoți 
de mari performanțe, avea nevoie de 
ea. „Dezafectarea" a fost — deci — 
pe deplin justificată. Să fie clar : fosta 
sală de antrenament a luptătorilor n-a 
devenit depozit de mere, bar de zi, 
nici măcar o anticameră pentru au
diențele fără efect, ci un lăcaș al ști
inței, pusă în slujba sportului, și o 
luptelor, în mod implicit.

Dar, și aici începe durerea, luptătorii 
au rămas pe dinafară, fără casă, la 
discreția unor soluții în disperare de 
cauză.

S-a oferit sala de scrimă, dar 
este prea îngustă pentru a face 
saltelelor de antrenament;

S-a propus ca sala de gimnastică de 
la Centrul „23 August*  să fie împăr
țită în două și folosită de ambele lo
turi, în detrimentul evident al amîn- 
durora ;

S-a sugerat ca pregătirea acestui lot 
chemat să facă față examenelor dras
tice ale „mondialelor" și „europene
lor*  să se mute — provizoriu — în 
sala Constructorul (fosta Recolta), ceea 
ce ar costa cam 1000 de lei pe zi și 
ar stînjeni antrenamentele și competi
țiile altor echipe ;

S-a emis, în sfîrșit, părerea „salva
toare*  a închirierii unei săli bucureș
tene (care, de fapt, nu există I).

Din păcate, ofertele, propunerile, su
gestiile și părerile nu rezolvă nimic, 
iar luptătorii știu absolut precis că la 
4 martie vor trebui să înceapă un sta
giu de pregătire centralizată. UNDE ?

Luptele reprezintă, în sistemul nostru 
de educație fizică, o ramură sportivă 
de mare rezistență. „Atleții saltelei*  a- 
duc titluri, medalii, victorii, puncte, cu 
care se mîndrește o întreagă națiune și 
din care — culmea ironiei — se în
fruptă și niște oameni absolut impasi
bili la necesitățile elementare și strin
gente ale acestei discipline fruntașe.

La 3 februarie 1970, antrenorul-emerit 
Ion Corneanu readucea în discuție o 
chestiune gravă (sesizată de ziarul nos
tru încă în toamna anului trecut)...

La 15 februarie 1970, apelul său nu 
primise încă nici un răspuns.

Oferte... propuneri... sugestii

(Steaua) 5,8 ; Seria a IV-a 
— M. Vosmlnschl (Progre
sul Buc.) 5,8 ; finala 
M. Vosmlnschl 
cord național • 
egalat), 2. A.
(C.A.U.) 5,8 
firescu 5,8 : 
FETE : Seria 
lia Petrescu 
seria a Il-a 
Monoranu 6.4, 
— Valeria Bufanu (Rapid)
6.4, seria a IV-a — Vio
rica Viscopoleanu (Steaua) 
6,4 ; finala : 1,
Monoranu

w național 
senioare), 
copoleanu 
Anghel (Șc. sp. Ploiești)
6.5. TRIPLUSALT î 1. 
Șerban Ciochină (Metalul) 
16,49 — nou record națio
nal de seniori) 2. Carol 
Corbu
Vasile Dumitrescu (Dina
mo) 
FETE :
(Tractorul Brașov) 15,20, 

2. Elic Elena Moldoveanu 
(Metalul) 14,63, 3. Lu-
creția Mărgineanu (Dina
mo) 14,35, LUNGIME FE- 

Vlorlca Vlscopo- 
Po- 
6,03, 
(Șc.

1.
5,7 (re

de seniori 
Munteanu 
Gh. Zam- 
M PLAT 

[ — Aure-

, 3.
50

I
(Steaua) 6,5
— Eleonora
seria a IlI-a

Eleonora
6,3 (nou record 

de junioare și 
2. Viorica Vis- 
6,4, 3. Veronica

(Steaua)
2.
16,48, 3.

15,90.
1.

GREUTATE 
Ana Sălăgean 
Brașov)

TE : 
leanu

In campionatul de sală al seniorilor
4

Eleonora Monoranu—revelația 
primei zile a întrecerilor

Wismut
Gera: 11-9 la box

CONSTANTA, 14 (prin teleion). 
Peste 2 000 de spectatori au apla
udat victoria, meritata, a local
nicilor. Din cele 10 partide pro
gramate, dnd s-au Încheiat Înainte 
de limită. Iat4 rezultatele tetinl- 
ee t 57 kg — F. Manole b.k.o. H 
G. Malik, W kg — A. Hle»ou 
b.ab.I W. Schuler, «3,5 kg — A. 
Bimloneeeu b.p. R. Werner, «3,5 
kg — Gh. Anton b.k.o.I G. Sat
tler, «7 kg - I. Dinu — H. Weg
ner — med nul, 71 kg — B. Rai
ner b.p. G. 
Volgtlander 
«1 kg — K.
81 kg - K.
+ 81 kg — T. Olaf b.
Bursuc.

Neglp, 75 kg 
b.k.o.I Gh.

Pogel b.p.
Pogel b.p.

— I.
Brumă, 

Gh. Preda,
G. Sachsc, 
ab. II P.

C. POPA — coresp. principal

Cu mal puțin de o lună în ur
mă, la campionatele republicane 
ftle juniorilor mici de la Cluj, E- 
leonora Monoranu (C.A. Roman) 
a doborlt recordul național, reall- 
zînd pe 50 metri plat un rezultat 
de 6,5 s. Continuînd linia ascen
dentă a evoluției sale, atleta din 
Roman a repurtat Ieri — în ca
drul campionatelor republicane 
ale senioarelor — o nouă victo
rie, reallzînd în seriile probei 
1,4 s — nou record de junioare șl 
record de senioare egalat — iar 
în finală 6,3 s, un NOU RE
CORD REPUBLICAN DE JUNI
OARE $1 SENIOARE.

Un alt rezultat da valoare a 
fost acela al Iul Șerban Ciochină, 
oare, în proba de trlplusalt, șl-a 
doborlt propriul record, de sală, 
reușind să obțină cu 16,49 
titlul de campion „lndoor" 
anul 1970.

Alte rezultate înregistrate 
întrecerile primei zile a campio
natelor :
I - Al. 
seria a 
5,9 seria

50 M PLAT (b) : seria 
Munteanu (C.A.U.), 5,9; 
Il-a—C. Rizon (C.A.U.) 
a IlI-a Gh. Zamfirescu

Voleibaliștii români din nou învingătoriA V

1.
6,30, 2. Alina 
pescu (Steaua) 
3. Lucia Jinga
sp. Ploiești) 5,94, 

ÎNĂLȚIME BĂIEȚI: 
1. loan Șerban 
(C.A.U.) 2,12, 2. Mi
hai Negomireanu 
(Sc. sp. Arad) 2,04, 
3. A Popescu (Ra
pid), 1,95, PRĂJINA: 

Tănase 
(Dinamo) 
Nichlfor 

4,70 
Ivan

1. Dinu 
Piștalu 
4,80, 
Ligor 
3. Cristian 
(Dinamo) 4,60. 

întrecerile 
nuă astăzi 

August, începînd ■ 
cu probele : 50 m 

și fete, înălțime fete,

2.
C.A.U.

23
9,30

sala
ora
leți 
glme băieți șl greutate băieți.

contl- 
în 

de la 
g bă- 

lun-

UNELE CONCEPTE
DIN DOMENIUL

SPORTULUI
declară dl. MARCEAU CRESPIN

directorul educației fizice șl sportului
din secretariatul de stat pentru tineret

sport și recreere al Franței
— Admitețl existența u- 

nei relații de proporțlona- 
litate între dimensiunea 
excepțională a performan
țelor sportive actuale și 
potențialul fizic general al 
omenirii ?

— Nu. Performanțele cresc, 
în timp ce capacitatea fizică 
medie stagnează sau chiar 
scade. Marii atleți al epocii 
noastre sînt exemplare pro
venite dintr-un mediu seden
tar, plasate și crescute In 
condiții diferite de ale celor
lalți oameni, e o realitate ce 
nu trebuie acceptată. Nu est*  
admis să ne împăcăm cu ea. 
In Franța încercăm să o com
batem. Din 1969, Ministerul e- 
ducațlei naționale șl Ministe
rul pentru tineret și sport 
au hotărlt să introducă în 
programul săptămînal al tutu
ror școlilor 6 ore de

cație fizică șl decație fizică șl de mișcare În 
aer liber. După război, și con
secutiv lui, oamenii au ră
mas cu un fel de repulsie 
pentru cultura fizică. Fireas
că, lntr-un fel Dar se cuvi
ne combătută, * fiindcă țelul 
acestei activități s-a modifi
cat in esență. încercarea noas
tră de a face o realitate din 
ideea celor 6 ore de 
cație fizică va 
integrarea mai 
plilor in viață, 
la o virstă cit

edu- 
contribui și Ia 
deplină a co- 
incepînd 

mai
de

fragedă.

— Accentuarea 
nuă a spiritului ___ x__._
tiv în sportul de perfor
manță nu vi se pare 
ar conține șl primejdii 
tente, printre care cea 
deteriorării principiului 
llmplc „Important este 
participi, nu să

conti- 
competl-

că 
le

ft 
o- 
să

ciștigi"

ar fl una dintre cele mal 
grave ?

— Sportul ar trebui înțeles, 
în principal, ca o Întrecere 
a individului cu el Însuși. 
S-au produs multe și serioa
se denaturări. Cînd o echipă 
pierde, se consideră că a 
pierdut clubul. E o greșeală. 
Cînd o echipă națională în
vinge sau e înfrîntă, se afir
mă că evenimentul adaugă 
sau scade din prestigiul țării. 
Prejudiciantă eroare, pe care 
o comit publicul, presa, res
ponsabilii sportului. România, 
Franța sau alte țări nu 
cu prestigiul șifonat 
vreuna dintre echipele 
au pierdut o Întrecere _r__ 
tivă. Optica deformată a răz
bit prin multe locuri. Spor-

ies 
dacă 

lor 
■por-

(Continuare tn pag. a 4-a)

eo 
loc

I I
I I
I
I
I
II

I
I
I
I
I

PRIMUL

Aseară, în sala sporturilor din 
Suceava s-a desfășurat partida 
revanșă dintre selecționata di
vizionară A de volei (masculin) 
și formația sofiotă J.S.K. Slavia. 
Ca și în seara precedentă volei
baliștii români au obținut vic
toria cu 3—1 (13—15, 15—6, 7, 7). 
S-au remarcat : Fieraru, Costea 
și Iorga (Selecționata diviziona
ră), respectiv Gheorghiev și 
Savallov de la oaspeți. Au arbi
trat : Alexandr Alexov (Sofia) 
și Mihai Teodoriu (Suceava).

C. ALEXA, coresp. principal

i Codol găsește o breșă tn 
pajul pchlpei J.S.K, Slavia Sofia 
-Offish

ICitiți In pag. a 2-a: MAGAZIN OLIMPIC

MtlNCHEN 1972 I
I

Totul, cu excepția SĂLII I
1976

O certitudine:

Romului BALABAN

I
I

înscrierile la Dacia 1300
încep la 2 martie
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Un articol tn exclusivitate de la primarul ge 
neral al orașului, dr. Hans-Jochen Vogel

O candidatură
SION Valeriu CHIOSE

MECI DE RUGBY

AL SEZONULUI
Pe stadionul Czzztzzztz™ z „ 

ieri primul meci de rugby din 
sezon. S-au tntilnit echipele ' 
Rapid șl Constructorul, în cadrul „Cupei 
tineretului". Scor 11—8 (3—5) pentru Con
structorul. (OCTAVIAN GUȚU—coresp.)

Constructorul s-a desfășurat 
“*_1 actualul 

bucureștene Potrivit circularei afișate la ghișeele 
C.E.C., înscrierile pentru autoturismul 
Dacia 1300 încep pe ziua de 2 martie.

Un reportai de la trimisul nostru 
special Victor BANCIULESCU
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In exclusivitate pentru sportul lată macheta
12 000 de

(cuviitoarei săli a sporturilor 
locuri) de la Oberwiesenfeld.

Foto : KEYSTONE

OLIMPIADA DRUMURILOR SCURTE
de dr. Hans Jochen VOGEL, primarul general al orașului Miinchen

1966,
64-a

cu o-
sesiuni

La 26 aprilie 
cazia celei de a 
a C.I.O. de la Roma, i s-a 
tftribuit orașului Miinchen 
organizarea J.O. 197*2.  De a- 
tuncî a trecut mai mult de 
jilihătate din timpul de pre
gătire a Jocurilor celei de 
a XX-a Olimpiade, care vor 
avea loc între 26 august și 
10 septembrie 1972. 
chen, de departe cel 
dinamic oraș al R. F. a 
maniei, s-a transformat între 
timp în cel mai mare 
tier al țării. Toți cei angre
nați în această operă sînt 
convinși că prima și cea 
mai grea disciplină olimpică 
este pregătirea propriu-zisă 
a Jocurilor.

Lucrările au trecut încă 
de vara trecută din stadiul 
de plan In faza de realiza
re: la 14 iunie 1969, prin- 
tr-un act simbolic, s-a așe
zat prima cărămidă a con
strucțiilor, care se întind pe 
O suprafață de 3 milioane 
mp, de la Oberwiesenfeld 
și care vor deveni centrul 
Olimpio al Munchenului. Aici 
se va construi stadionul o- 
limpic, care va avea 80 000 
de locuri, sala cea mare a 
sporturilor (12 000 de locuri), 
bazinul olimpio acoperit 
(8 500 de locuri), un velo
drom, o sală de volei, cen
trul de radio și televiziune, 
satul olimpia pentru 12 009 
de atleți ți antrenori, pre
cum ți centrul presei pentru 
4 000 de ziariști, cu o supra
față de 16 000 mp.

Uft turn de televiziune «n 
o înălțime de 290 m și o 
altă sală de sport (8 000 de 
Iqcuri) erau construite. în 
Miinchen va apare astfel o 
panoramă olimpică în căre 
stadioanele și celelalte con
strucții sportive vor fi înca
drate formînd astfel o uni
tate veselă, armonioasă. A- 
ceaSta este ideea de bază 
care reunește trei principii i

1. Toate construcțiile și 
instalațiile sportive se vor 
afla pe o rază de 1 km, fiind 
astfel ușor accesibile fără fo
losirea mijloacelor de trans
port Acest lucru economi
sește timp, putere și nervi. 
Pe drept cuvînt. se poate 
vOrbi despre J.O. ale „dru
murilor scurte". Această no
țiune nu se referă numai ia 
centrul olimpic, întrucît și 
distanța pînă la centru este 
de numai 4 km.

2. Concentrarea stadioane
lor, a satului olimpic, a cen
trelor de radio și de televi
ziune, precum și a centrului 
de presă Intr-nn singur 
complex ca un „oraș o- 
limpic", duce La trăirea den
să și reflectarea fidelă a e- 
venimentelor.

3. Prin formarea unor eo- 
line și a unui lao cu e su
prafață de 83 000 mp, înca
drate de parcuri, se va am
plifica această atmosferă, 
dindu-ll-se tuturor evenimen
telor un cadru festiv. Natu
ra creată de mîna! omului 
va fi dominată de turnul de 
televiziune, ușor vizibil chiar 
și din apropierea orașului, 
și de un acoperiș uriaș în 
formă de cort, care, avînd 
suprafața de 80 000 mp, se
X\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\X\\\^

MOn- 
mai 

Ger-

șan-

va întinde peste partea de 
vest a stadionului, marea 
sală sportivă și bazinul o- 
limpic.

Desigur, această idee (ca 
și, de fapt, întreaga concep
ție arhitectonică), operă a 
arhitectului prof. Giinter 
Benisch din Stuttgart, este 
un proiect îndrăzneț.

Jocurile Olimpice din 1968 
au arătat că sporturilor de 
sală trebuie să li se acorde 
o atenție deosebită. Mai sînt 
necesare în perimetrul par
cului de expoziție a orașului 
încă 5 săli — pentru box, 
haltere, scrimă și pentru tur
neul de baschet. Patru din 
ele există, a cincea va fi 
construită. întrucît distanța 
pînă la satul olimpic (6 
km) poate fi străbătută cu 
autobuzul în 15 minute, s-a 
putut respecta și aici princi- 

,drumurilor scurte".
se poate

piui „i
Același lucru 

spune și despre celelalte ba
ze care nu se află în peri
metrul centrului olimpic — 
pista de canotaj și caiac-ca- 
noe, poligonul pentru tir 
cu arcul (în grădina engle
zească), instalațiile sportive 
pentru pentatlon modern, 
baza hipică pentru concursul 
de dresaj (în parcul caste
lului Nymphenburg) și, în 
sfîrșit, poligonul de tir, care, 
probabil, va fi construit în 
partea nordică a orașului. 
Nici traseul pentru slalomul 
nautio ( care abia la ședința 
C.I.O. de la Varșovia a de
venit probă olimpică) nu a 
fost încă stabilit. Competiția 
va avea loc fie pe rîul Isar, 
în perimetrul orașului Miin- 
chen, fie pe rîul Lech în o- 
rașul Augsburg, unde, de 
fapt, există un asemenea 
traseu (care a găzduit cam
pionate mondiale).

Performanțele 
sistemului de transport

Concentrarea majorității 
instalațiilor sportive la O- 
berwiesenfeld necesită, în 
mod logic, înființarea unui 
sistem de transport eficace, 
capabil să-1 lege de centrul 
orașului, de împrejurimile a- 
trăgătoare ale acestuia și de 
marile artere de circulație 
naționale și internaționale, 
în oraș, nu numărul de kilo
metri constituie un indiciu, 
ci durata în eare poate fi
parcursă această distanță.
Miinchenul construiește în 
acest scop un sistem combi
nat 
din 
țea 
vai 
tea 
soane într-o oră, într-o sin
gură direcție, de la și spre 
centrul olimpic.

Inima acestui sistem o for
mează metroul și trenul ur
ban. Miinchenul a început 
încă în anul 1965, deci in
dependent de Jocurile Olim
pice, construcția unui cir
cuit de metrou lung de 12 km, 
care va fi completat cu un 
traseu lung de 4 km pînă 
la centrul olimpic. Căile fe
rate germane au început în 
L967 construcția unui tren 
urban subteran (traseul are

de transporturi, format 
metrou, tren urban, re
de străzi, linii de tram- 
și autobuz, care vor pu- 
transporta 100 000 per-

PREGĂTIRI

4 km), care leagă gara cen
trală de gara de est, totodată 
legînd între ele 13 linii sub
urbane (de circa 400 km) și 
făcînd, de asemenea, legă
tura cu centrul olimpic.

Cele două sisteme vor fi 
legate între ele printr-un 
nod subteran sub piața Ma- 
rienplatz, Incit se formează 
un sistem unic legînd orașul 
Miinchen și împrejurimile pe 
o distanță de circa 40 km. 
Astfel, In 1972 distanța Intre 
centrul olimpio și centrul o- 
rașului va fi parcursă în 
numai 10 minute, iar dis
tanța ptnă la lacul Starnberg, 
din partea de sud-vest a ora
șului, în 22 de minute. Prac
tic, acest lucru înseamnă că 
Vizitatorii „olimpici" nu vor fi 
obligați să locuiască îri oraș, ci 
vor putea fi găzduiți și la 
poalele Alpilor — regiune 
deosebit de pitorească prin 
locurile și pădurile sale —, 
fiind totuși în măsură să a- 
jungă pînă Ia centrul olimpic 
la capătul unei călătorii ra
pide și confortabile. Trenul 
urban cit și metroul vor fi 
date în folosință în primă
vara anului 1972.

Concepția care a dat naș
tere acestui sistem izvorăște 
din învățămintele trase cu o- 
cazia J.O. din Mexic. în 1968, 
lipsa mijloacelor de trans
port pe șine a dus adesea la 
perturbații ale traficului ur
ban în direcția stadioanelor, 
unii sportivi fiind forțați să 
coboare din autobuz și să 
meargă pe jos pentru a a- 
junge la timp la locul com
petiției. De altfel, în centrul 
olimpic șl In imediata lui a- 
propiere vor mai fi construite 
și 7 000 de parkinguri.

Investiții cu bătaie lungă

J.O. nu duc numai la dez
voltarea mijloacelor de trans
port urban șl a instalațiilor 
sportive ale orașului, , ci în
curajează (și grăbesc) con
strucția de hoteluri. Orașul 
Miinchen va beneficia pînă 
în 1972 de încă 4 000 de 
locuri în hoteluri de talie in
ternațională. într-un perime
tru de 50 km vor mai exista 
60 000 locuri la pensiuni și 
hoteluri.

Suma totală a Investițiilor 
se va ridica la 870 milioane 
de mărci, dintre care nu
mai aproximativ jumătate va 
fi folosită la construcția ba
zelor sportive, cu toate că, 
In contrast cu Tokio și Ciu
dad de Mexico, toate Insta
lațiile sportive vor fi noi. 
Suma este fără îndoială con
siderabilă, dar organizarea 
J.O. constituie o sarcină co
lectivă, Incît povara se spri
jină pe mulți umeri. Cam 
jumătate din cheltuielile to
tale vor fi acoperite cu aju
torul unei Loterii Olimpice, 
în colaborare cu concursurile 
de pronosticuri și loteriile, ca 
ți din emiterea unei monezi 
comemorative de 10 mărci. 
Cîte o treime din restul ba
nilor vor fi acordați de gu
vernul R.F. a Germaniei, 
landul Bavaria și primăria o- 
rașului Miinchen.

Este interesant de remar
cat faptul că după J.O. toate 
construcțiile vor continua să 
aducă venituri statului. Ast
fel, satul olimpic și satul 
presei vor fi transformate în

cartiere de locuințe; 
de presă va deveni 
gazin universal, iar

centrul 
un ma- 
centrul 

de radio și televiziune va fi 
transformat într-o bază cen
trală a sportului universitar.

Orașul Miinchen va fi ast
fel nu locul de desfășurare, 
ci gazda primitoare a Jocu
rilor Olimpice, a tineretului 
din toată lumea care, în a- 
cest cadru festiv, se va în
trece la diferitele ramuri 
sportive. Va fi sărbătoarea 
întîlnirilor fără deosebiri de 
graniță, păreri sau concepții, 
în folosul înțelegerii omenirii 
întregi și al păcii.
\\\\\\\\\\\\\\\\\X\\\\\\\\\\\\\\\\X\\\\\\\\\\\\\\\\X

LA SAPPORO’72
• Planurile Co

mitetului de or
ganizare a Jocu
rilor Olimpice de 
iarnă de la Sap
poro cer ca cele 
14 locuri de con
curs să fie gata 
cu un an înainte 
de deschiderea 
Jocurilor, pentru 
a putea fi folo
site în timpul 
unei Săptămîni 
internaționale a 
sporturilor. Se 
așteaptă ca aces
te piste să fie fo
losite și în tim
pul unei săptă
mîni naționale a 
sporturilor de 
iarnă. S-a calcu
lat că bugetul 
necesar pentru 
construirea aces
tor instalații se 
ridică la 25,4 mi
lioane dolari și că 
16 la sută din 
acest total (adi
că mai mult de 
4 milioane) a fost 
folosit pentru a 
acoperi cheltuie
lile de proiectare 
și de amenajări 
preliminare.

• Majoritatea 
probelor de schi 
alpin cit și cele 
de săniuțe și bob 
vor avea loc pe 
muntele Teine 
(1023 m). Aceas
tă regiune, cit și 
cea de la Moko-

manai, vor fi 
centrul de atrac
ție a Jocurilor 
Olimpice de la 
Sapporo. S-au 
terminat lucrări
le de degajare 
preliminară pen
tru pirtiile de 
slalom și slalom 
uriaș. Au Început 
lucrările de con
strucție a tele- 
scbiurilor șl tele
fericelor.

• Pitorescul 
munte Eniwa 
(1 319 m), care se 
înalță în mijlo
cul frumosului 
Parc național, la 
25 km sud de 
satul olimpic, ră
sună de ecoul 
vocilor omenești 
și de zgomotul 
mașinilor, căci lu
crările de cons
truire a pîrtiilor 
de coborîre pen
tru bărbați (2 584 
m) și pentru fe
mei (2104 m) 
sînt pe termina
te.
• Pista de să

niuțe de la Fuji- 
no va «trage a- 
tenția publicului 
tn timpul Jocu
rilor Olimpice de 
iarnă. Construc
ția acestei piste, 
care a Începuttn 
octombrie 1967 
și a fost termi
nată tn decern;

brie 1968, a cos
tat 275 000 do
lari. Este prima 
pistă de săniu
țe construită în 
Japonia șl se 
află la 15 km 
sud-vest de cen
trul orașului, a- 
dică Ia numai 8 
km de satul o- 
limpic. Nu s-a 
socotit necesar să 
se instaleze un 
sistem de țevi de 
răcire, pista fiind 
instalată pe o 
față nordică. Ctnd 
pista a fost ter
minată, a fosta- 
coperită cu ghea
ță și la cele 14 
viraje s-au con
struit ziduri de 
gheață, făcute din 
blocuri de 28x 
35x13 cm (cântă
rind în total 100 
de tone); părți
le în linie dreap
tă au fost ame
najate, folosindu- 
se zăpadă șt 
gheață. Parcursul 
este iluminat de 
83 lămpi cu so
diu de 400 și 150 
wați. Deci, pista 
va fi foarte bine 
Iluminată Ia ori
ce oră, din pri
mele momente 
ale dimineții, pî- 
nă noaptea tir- 
ziu.

POST-SCRIPTUM 
LA FAMILIILE OLIMPICE

Probabil că niciodată o listă completă a marilor fa
milii olimpice nu va putea fi întocmită. Mereu se ivesc 
date noi, întregind un palmares deschis.

Aflăm astfel că alerpă- 
toarea Jutta Stăck, astăzi 
membră a Asociației olim
pice din R.F.G., clasată a 
8-a în finala pe 200 rn la 
Mexico și componentă a 
ștafetei vest-germane cla
sată pe locul 6 la 4 x 100 
m, este fiica învingătoru
lui probei de aruncare a 
suliței și medaliatului cu 
bronz la aruncă-,-ea greu
tății de la J.O. din 
de la Berlin: 
StSck.

Australia ne 
două exemple 
olimpice. Prima este 
totul excepțională. William 
Roycroft, participant la 
concursul complet Je că
lărie, obține — în ciuda 
unei căderi la ultimul ob
stacol al probei de fond 
— locul 11 în clasamen
tul individual și o medalie

1936
Gerhard

oferă alte 
ile dinastii 

eu

de bronz cu echipa Aus
traliei la J.O. de la Roma 
(1960). Peste 4 ani, la To
kio, își reprezintă din 
nou țara ți ocupă de două 
ori locul 7 (individual și 
pe echipe). La ultimele 
jocuri, de la Mexico, în 
echipa de 3 călăreți a 
Australiei, medaliată cu 
bronz, figurează nu numai 
tatăl, ci și fiul său de 22 
de ani Wayne Roycroft!

Membru al echipei de 
baschet a Australiei (cla
sată a noua) în 1964, la 
Tokio, Ken Watson de
vine peste 4 ani antreno
rul selecționatei olimpice 
australiene, în care îl pro
movează pe fiul său Ray 
Watson. Din păcate ttnăra 
echipă nu a reușit să 
treacă faza meciurilor de 
calificare pentru Jocurile 
de la Mexico...

SlNT
CE PAR A FU
• Jesse Owens, cvadruplu cam

pion olimpic tn 1938, a fost nu
mit președinte al unei comisii 
consultative (pentru secția mas
culinii) pe lingi Comitetul olim
pic al S.U.A.

• Medaliat eu broni la tri
plu salt, la focurile de la Me- 
xteo, Giuseppe Gentile va ocupa 
funcția de responsabil pentru 
relații publice pe plan interna
țional al Comitetului olimpie 
italian (C.O.N.I.).
• Llesl Prokopi recordmani 

mondială de pentatlon, medalia
tă cu argint la Mexico și oom- 
pioană europeană ta Atena, a 
declarat că renunți la sportul 
de competiție „pentru a se con
sacra in întregime sarcinilor so
ciale". Aleasă tn. Dieta Austriei 
Inferioare, ea se va ocupa In 
mod special ci» problemele spor
tive ale regiunii din jurul Vie- 
nei.
• Campioană olimpică la sări

tura tn lungime tn 1964, Marg 
Rand este autoarea Unei ctfrțl 
autobiografice „Mary, Mary" (a- 
pdrută la Londra) In care-șt po
vestești cariera sportivă de la 
,,adolescența de Mlețoi*  pini la 
triumful olimpic. Dacă zvonurile 
se confirmă, atunci fosta doamna 
Blgnal va deveni In curtnd 
doamna Bill Toomey (campton 
Olimpic de decatlon Id Mexico).
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Mișcarea sportivă iugoslavă 
a sărbătorit — recent — un 
mare jubileu : jumătate de 
veac de cînd, prin strădania 
profesorului Bucear din Za
greb, a luat ființă Comitetul 
olimpic iugoslav.

Primii sportivi 
care au participat 
Olimpice au fost 
La Jocurile Olimpice 
1920, 
Anvers, 
au fost învinși categoric (7-0) 
de echipa Cehoslovaciei. Fe 
atunci, nimeni nu se putea 
gîndi la faptul că 
acestei generalii de 
vor aureola sportul 
cucerind la Roma, 
medaliile olimpice de aur.

La J.O. de la Paris din 
1924, micul gimnast Leon 
Stukelj a adus sportului iu
goslav două medalii de aur. 
Un asemenea succes au ob
ținut, patru ani mai tîrziu, 
Primojici și Dernanț. Aceștia

iugoslavi 
la Jocurile 
fotbaliștii, 

din 
ce s-au desfășurat la 

fotbaliștii iugoslavi

sînt primii eroi al mișcării 
olimpice iugoslave.

Stukelj a participat la ma
rea sărbătoare a olimpismu- 
lui iugoslav căre a avut loc 
la Zagreb. Deși poartă mulți 
ani pe umerii săi și are pă
rul argintiu, el este o imagi
ne fidelă a ambițiosului con
curent olimpic. Foarte dina
mic. Stukelj urmărește toate 
actualitățile sportive și Ci
tește cu regularitate presa 
sportivă. S-a considerat foar
te onorat atunci cînd a fost 
invitat la o reuniune în com
pania acelora cave, ca și el, 
și-au înscris numele cu litere 
de aur în istoria sportului 
iugoslav. Campionii de azi 
l-au primit cu toată cinstea, 
așa Cum Se cuviiie unui mem
bru mai în vîrstă ăl comu
nității lor.

Aniversarea mișcării olim
pice iugoslave a fost sărbă
torită în orașul Zagreb. Aici 
a avut loc ședința festivă

urmașii 
fotbaliști 
iugoslav 
în 1960,
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Un trofeu

' '• Â* A ?

pentru un
Trofeul orașului Tokio, in

stituit in anul 1964, se deoeme 
sportivului (sau unui grup de 
sportivi) al cărui comporta
ment in timpul Jocurilor Olim
pice poate fi citat ca exem
plu de fair-play excepțional, 
indiferent de rezultatele sale 
sportive.

Spre sfirșitul anului trecut, 
la Londra, in cadrul unul de
jun oferit de asociația ziariș
tilor sportivi britanici, Avery 
Brundage, președintele C.I.O., 
a remis prețiosul trofeu pa
tinatorului englez David Bo- 
dington, pentru sportivitatea și 
nobilele trăsături sufletești ma
nifestate la jocurile de iarnă 
de la Grenoble. în proba de

500 tn patinaj viteză, la ieși
rea din prima turnantă, Bo
dington conducea pe pista ex
terioară, dar concurentul său, 
olandezul Jan Bols, a căzut, 

gest
alunecînd pa celălalt culoar. 
Pentru a nu-1 răni cu lama 
de oțel a patinelor sale și 
vrînd să-l evite, Bodington 
s-a aruncat spre marginea pis
tei, fănindu-se el însuși grav: 
un braț fracturat și trei cusă
turi chirurgicale la picior l-au 
împiedicat pe englez să mai 
participe la celelalte probe. 
Măi norocos Bols a avut încă 
posibilitatea să se claseze al 
8-lea la 5 000 m șl al 13-lea 
la 10 000 m.

Eroul intîmplării a declarat 
ulterior reporterului ziarului 
„The Guardian" din Manches
ter : „Nu știu cu precizie ce 
m-a făcut in acea clipă să mă 
arunc într-o parte. Probabil 
din instinct. în orice caz, imi

amlnteso că, Ia prima mea e- 
voluție pe un patinoar acope
rit, lansindu-mi brațul puter- 
nio înainte, așa cum trebuie 
să faci ca să obții un spor de 
viteză, am atins cu mina tăi
șul patinei ridicate a concu
rentului de lingă mine și rana 
pe care mi-am produs-o a ne
cesitat 19 copci !”

Gestul lui David Bodington 
de la Grenoble trebuie pus și 
în legătură cu faptul că el s-a 
pregătit luni de zile înainte de 
jocuri în Olanda. Pentru a 
putea fi în preajma celebrelor 
patinoare olandeze el s-a an
gajat ca muncitor calificat în- 
tr-o uzină.

în ciuda neșansei sale de la 
Grenoble, David Bodington 
nădăjduiește să poată fi pre
zent la startul jocurilor de la 
Sapporo. De altfel, primul care 
l-a felicitat telegrafic pentru 
obținerea trofeului, a 
Hanji Aoki, președintele 
miletului olimpic japonez, 
în fotografie: Momentul 

minării trofeului

căre a fost transmisă de te
leviziune ți tot aici a fost 
deschisă o expoziție grandi
oasă cu documentele olim
pice strînse de-a rîrldul arii
lor șl 
le-au 
torilor 
ment.

Aici 
lingă medaliile 
Iui Leon Stukelj, medalia de 
argint cucerită în 1936 la 
Berlin, medaliile de argint 
ale naționalei iugoslave de 
fotbal și ale atletului îvan 
Gubijan dobîndite în 1948 la 
Londra, medaliile de aur ob
ținute de echipajul de 4 al 
clubului PaUtic Gusar 
Split, apoi medaliile i 
gint la polo pe apă și 
bai din 1952, la Helsinki, trei 
medalii de argint din 1956 
(la Melbourne) cucerite de 
atletul Franjo Mîhălici. de 
poloiști și fotbaliști, 
ani mai tîrzitl, în 
Roma precum și în 1964, la 
Tokio, ău cucerit 
olimpice gimnastul Miro Ce
rar, luptătorii Branko Mar- 
tinovici și Branislav Simici, 
fotbaliștii și poloiștii. Ca o 
încununare a tuturor succe
selor de pînă acum sportivii 
iugoslavi s-au înapoiat de la 
J.O. din Mexic cu cele mai 
multe medalii : înotătoarea 
Giurița Biedov, luptătorii Ște
fan Horvat și Branislav Si
mici, boxerul Zvonko Vuin, 
naționala de polo șl baschet- 
baliștii.

Președintele Republicii, I.B. 
Tito, a decorat Comitetul o- 
limpic iugoslav, presa a pu
blicat amintirile marilor spor
tivi, iar pe clădirea în care 
a avut loc prima ședință a 
Comitetului olimpic iugoslav 
s-a pus o placă comemorati
vă. Pe mormintele marilor 
campioni și ale marilor con
ducători sportivi au fost de
puse coroane de flori. Săptă- 
mîna olimpică a lăsat într-a- 
devăr o adîncă ■ impresie.

Peste 700 de sportivi iugo
slavi au participat în această 
jumătate 
Olimpice, 
liilor au 
sportului 
au devenit figuri de legendă.

pe care posesorii lor 
împrumutat orgauiza- 

pentru aceSt eveni-
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CANDIDATURI OLIMPICE 1976

au putut fi văzutei pe 
amintite ale

din 
de ar-

Patru 
1960, la

medalii

de veac la 
Cuceritorii 
intrat în 
acestei țări ;

Jocurile 
meda-K 
istoria" 

unii

Drago MAROVICI
„Sportske Novosti“-Zagreb

SION Șl MONTANA-CRANS PE VALEA ROMULUI
© Unde schiază Lollobrigida • Coborlnd din 

vîrful Bella-Lui • Pe urmele lui Panait Istrati
La 12 mai, ora 17, in sala mare a Centrului internațional 

al congreselor din Amsterdam, sesiunea plenară a Comite
tului Internațional Olimpic va decide, prin votul membrilor, 
locurile de desfășurare a Jocurilor Olimpice (de iarnă și de 
vară) din 1976. Candidaturile — mai mult sau mai puțin 
ferme — se cunosc : Moscova, Montreal, Los Angeles șl Flo
rența — pentru jocurile estivale, Sion, Denver, Vancouver, 
Lahti și Granada — pentru Jocurile hivernale.

Vom încerca, pînă la sorocul votului, să vă prezentăm prin
cipalele candidaturi. Sezonul ne invită, firește, să Începem cu 
cele de iarnă.
De la trimisul nostru special, VICTOR BANCIULESCU

Bouby Rombaldi, desăvâr
șit cicerone, amabil, ne
obosit și discret, ne-a 

purtat pe coclaurile Alpilor 
bernezi, pînă la stația terminus 
Cry-d'Err a telecabinei de 

4 persoane, precum, ne-a 
coborît în elegantele saloane 
ale magazinului său din 
Crans, aparent fără gînduri 
publicitare. Ne-a arătat, fi
rește, fotografiile și autogra
fele celor mai fideli vizitatori 
ai stațiunii i Gina Lollobrigi- 
da, Michile Morgan, Bourvil, 
Gilbert B&caud, Bernard Blier, 
dar ceea ce a prevalat a fost 
imensa sa dragoste de mun
te. SJ nu uităm că Bouby a 
fost pînă nu de mult antre
norul echipei naționale femi
nine de schi a flvețiet, care 
a urcat recent, la Va) Gar
dena, tn vîrful podiumului 
pe AnnerOslî Zryd. El este,

de altfel, cel ce a trasat, cu 
schiurile pe zăpadă și cu cer
neala roșie pe hărțile pano
ramice, viitoarele pîrtii olim
pice : cele feminine în regiu
nea Chetseron, cele masculine 
în regiunea Vermala (cu o 
superbă pistă de coborîre, la 
vedere, care pleacă din vîrful 
Bella-Lui la 2520 m și se o- 
prește, după o scădere de 
nivel de 990 ni, tn dreptul 
giganticului hotel Super 
Crans cu aproape 20 de 
etaje; pîrtia se coboară ver
tiginos în peste 2,20 min., 
ceea ce implică nu numai 
examinarea vitezei concu- 
renților, ci și capacitățile lor 
tehnice șl de rezistență).

Această primă cunoștință 
cu muntele trebuie comple
tată cu zecile de posibilități 
sportive pe care le oferă 
proaspăta, dar infloritoarea

stațiune Montana Crans. Com
pozitorul și ziaristul Bob As
tor ne povestea că pe aici 
și-a plimbat cu ani în urmă 
pașii obosiți de boală Panait 
Istrati. De atunci însă sta
țiunea a ctștigat tn celebri
tate. Surplombînd, de la 
nord, valea Ronulul, Monta- 
na-Crans e limitată în pers
pectiva spre sud de singura 
limită acceptabilă, aceea a 
superbei panorame semicir
culare a Alpilor valezani, 
cu 19 vîrfuri de peste 4000 
m., de la Mont-Blanc pînă 
la Cervino. Vastul platou, si
tuat la 1500 m altitudine, 
este excelent înzestrat cu 
mijloace mecanice de circu
lație, cu zeci de pante defri
șate pentru schi, cu pîrtii 
deja jalonate pentru, bob și 
săniuțe, cu o trambulină pen
tru sărituri. Fără a mai 
vorbi de numeroasele pati
noare, piste de curling, pîrtii 
de ski-bob, manejuri ile echi- 
tație, terenuri de golf, pisci
ne, grădinițe de Copii Schiori 
etc. — cu care se mlndresc 
justificat directorii oficiului 
de turism, Vital Renggli și 
Lelio Rigassi.

Dar de ce tocmai Sion, ca
pitala cantonului Valais ? La 
această întrebare încearcă să 
răspundă un fost medaliat 
olimpic cu bronz, partenerul

din 1952 al lui Fritz Feieta- 
bend în bobul elvețian de 
4, dinamicul și întreprinză
torul Andră Filippini, con
structor de blocuri de locuit 
și fabricant de rachiu cu 
fructul cules pe terasele Ro- 
nului claustrat în butelie! 
,,Sion — pentru că de data 
aceasta populația cantonului 
a fost de acord. Tentativa 
noastră similară de a candi
da în trecut a fost ratată 
din cauza Unei diferențe de 
numai 46 de voturi la plebis
citul din 1963. Acum, chiar 
împotriva concurenței stațiu
nii St. Moritz, Comitetul 
olimpic elvețian ne-a prefe
rat. SiOn — nu numai pentru 
că aci vor fi centrul și satul 
olimpic, marea trambulină și 
Stadionul de gheață, ci și 
pentru că celelalte instalații, 
de la Montana-Crans, se află 
la doar 30 de minute de 
drum cu mașina. Și-apoi, 
avem una din cele măi înso
rite regiuni ale Elveției, cu 
condiții climatice hivernale
— inclusiv zăpadă — foarte 
favorabile în lunile ianuarie
— martie. Și mai avem o 
ospitalitate tradițională, din
colo de vestita uzanță hote
lieră elvețiană".

MISTERUL
UNEI MEDALII
Elevul Ion Durdan de 

la Liceul agricol Hallngâ 
a găsit in toamna anului 
1964 o medalia de bront 
intr-o barieră de piatră 
din satul Vâlea Mare, co
muna Samarineștl, județul 
Gorj. Bănuind, după cu- 
vintUl german „Spiel“ im
primat pe medalie, că este 
vorba de o veche meda
lie sportivă, tînărul s-a 
adresat redacției noastre, 
cu rugămintea de a lă
muri misterul.

Versul și reversul me
daliei prezintă aceeași 1- 
maglne, cu Inscripția : 
„Nilrnberger Spiel und 
Rechenpfennlg". Pentru 
elucidarea semnificației 
acestui text, ne-am adre
sat, la rtndu-ne. Școlii su
perioare de sport din 
KCln. în răspunsul său, 
prof. Kdrbs, șeful semi
narului de Istorie, aprecia
ză astfel mulajul grafic 
pe care l-am trimis: „Mos
tra este reproducerea u- 
nul așa-numlt -Hechenpten- 
nig» (în engl. counter, 
in franceză jeton). Ase
menea discuri metalice, 
similare cu monezile, slu
jeau în Evul Mediu drept 
mijloace de calcul. Ele e- 
rau manevrate intr-o par
te șl in alta pe scindurl 
Uniate de calcul sau chiar 
pe fîșil de pînză. Aseme
nea monezi de NUrnberg 
sînt cunoscute Încă de la 
sfîrșltul sec. 16. Mostra 
prezentată lasă insă im
presia a fi ceva mal ttr- 
zle (probabil din sec. 
18)“.

Așadar, nu este vorba 
— oum credea Ion Dur
dan — de o medalie olim
pică. Cu toate acestea. 11 
sfătuim pe tînărul elev 
să o păstreze ca pe un 
lucru prețios, fiind vorba 
de un element material 
al istoriei omenirii



ntr-o scrisoare 
primită din Ag
nita, cel cdre-mi 
scrie răsare din- 
tr-odată din ce
țurile unor amin

tiri peste care au trecut, 
ca-n vis, douăzeci și cinci de 
ani. Ei, Doamne... douăzeci 
și cinci de ani! Pentru cîteva 
momente, sfertul acesta de 
secol mi-a aruncat viață îna
poi, mi-a dat altă strălucire 
ochilor, vocii, sufletului ; m-a 
îmbrăcat intr-o uniformă mi
litară de rezervist, mi-a agă
țat de umăr un pistol-mitra- 
lieră, m-a ghemuit în dosul 
unor scorburi peste care 
ploaia răpăie încetișor, la fel 

\eum răpăie și pe întinderea 
galbenă cu miros de solzi de 
pește a Tisei, înfiorată de 
toamnă și de țipetele triste 
ale gîștelor sălbatice. Dincolo 
de apă și de ploaie, pusta se 
zguduie Sub loviturile necru
țătoare ale războiului, iar 
băiatul de atunci fumează o 
țigară de mahorcă proastă, își 
numără păduchii, scrisorile 
de acasă și mult-puținele zile 
cîte le mai ave de trăit.

...Totuși, băiatul a trăit, 
dragul meu M.I., fiindcă asta 
i-a fost soarta, kismet-ul lui 
care putea fi curmat printr-un 
glonte sau o schijă de obuz. 
N-a fost curmat, spre nepă
sarea prietenilor și bucuria 
sumbră a celor care-i văd fil
mele de cinema, scrise fără 
substanță. (Expresia aparține 
cronicarilor de specialitate. 
Personal, le-am scris cu un 
pix negru, cu multă pastă). 
Asta-i situația. Sînt nespus de 
flatat că ți-ai adus 
mine. Bine-nțeles, 
cum îmi scrii, nu 
grenade, revolver 
mitralieră. Port în 
pe vremuri, barbă, 
că asta te va face 
rău de rîndurile trimise). 
Prin prisma celor douăzeci 
și cinci de ani trecuți, mă 
vezi poate un pic deformat, 
îmi atribui vitejii și locu
țiuni de care, citindu-le în 
recenta dumitale scrisoare, am 
roșit emoționat: să fi fost 
chiar așa ? Nu mă confunzi? 
Eram eu chiar atît de blind, 
nțelept și brav la vîrsta a- 

ceea ? Desigur; cuvintele du
mitale vin să-mi întărească o 
splendidă biografie, dar... ne
gurile războiului nu ți-au 
voalat fotografia ce-o păstrai 
despre mine în memorie ? 
Vezi că in ani, mai ales me
moria începe să îmbătrîneas- 
că. Indiferent de toate astea, 
eu îți mulțumesc pentru scri
soarea dumitale de sărbători. 
La mulți ani, fruntașule de 
odinioară. Nu știu dacă baia 
de aminti:i stîrnită de dum
neata mi-a făcut bine sau 
rău. Mi-a redeschis în schimb 
o altă amintire. Îmi scrii că 
prima oară ai fost rănit la 
Iszaseg... sigur că da : pădu
rea aceea sfîrtecată de obu-

aminte de 
că, așa 
mai port 
și pistol- 
schimb, ca 
(Nu cred 
să-ți pară

FEDERAȚIA ROMANĂ DE FOTBAL 
ÎMPLINEȘTE 40 DE ANI!

au
rind 
„O- 
din 
din 
de

Sperăm să nu fiți sur
prinși, dar aceasta este rea
litatea (mai mult sau mai pu
țin cunoscută) i la 18 februa
rie 1970, Federația română 
de fotbal împlinește patru 
decenii de activitate.

De fapt, biografia forului 
conducător al fotbalului 
tohton începe din 1909, 
reprezentanții cluburilor 
limpia**  și „Colentina1' 
București și „United11 
Ploiești au semnat actul
naștere al „Asociației Spor
turilor Atletice din Româ
nia11. Pe atunci, la celebra 
cafenea a timpului, „High- 
Life", secretarul asociației, 
Lazăr Brayer, făcea pe inter
pretul membrilor „condu
cerii", deoarece unii vorbeau 
engleza, alții germana și prea 
puțini „o rupeau" pe româ
nește. De altfel și proceSele- 
verbale ale ședințelor se re
dactau în cele trei limbi!

Oricum, însă, activitatea 
fotbalistică a început să ca
pete un caracter 
disputîndu-se primele 
(una dintre ele va 
campionatul național 
angajîndu-se întâlniri : 
ționale (inclusiv un 
echipa Turciei) etc.

Lâ 1 decembrie 1912 a luat 
ființă Federația Societăților

organizat, 
„cupe-* 
deveni 

de azi), 
intdrna- 

meci cu

Sportive din România, în 
cadrul căreia au fost consti
tuite comisii (mai tîrziu 
„centrale") de atletism, rug
by, tenis, scrimă, ciclism, tir, 
sporturi de Iarnă, canotaj, 
natație, gimnastică, oină și 
— bineînțeles — de fotbal. 
(Comisii pentru celelalte spor
turi urmau să fie „alcătuite 
iți măsură ce se va resimți 
nevoia"). Din F.S.S.R. nu pu
teau fâce pârte decît spor
tivii amatori, adică „oricare- 
persoană care nu a luat parte 
niciodată în public la o cursă, 
la un concurs sau la o reu
niune deschisă tuturor, care 
nu a concurat pentru premii 
în bani provenind din in
trări —■ sau ca profesioniști 
șl care nu a fost, la nici o 
epocă a vieții sale, profesor 
sau monitor, salariat de 
sport sau de exerciții fizice".

După primul război mon
dial, pentru o scurtă peri
oadă, activitatea fotbalistică 
este condusă de o serie de 
federații regionale (cea din 
Ardeal și Banat înființată la 
13 octombrie 1919 la Cluj, 
cea bucovineană,, constituită 
la 7 ianuarie 1920, cea din 
Bânat, cu sediul la Arad, în- 
cepînd de la 8 septembrie 
1920 etc.). La 21 iunie 1921, 
conducerea fotbalului este

ze, întîia ninsoare, atacul cu 
tancuri... nu-ți amintești ? 
Se pare c-a făcut înconjurul 
întregului regiment povestea 
mea. Nu mai țin minte pre
cis : înainte, după Iszaseg, pe 
linia ferată Szolnok — Ceglăd 
— Kispest am căzut într-0 
cursă. Nemții ne-au atras în 
atacul unor ferme, apoi ne-au 
picat în spate. Existau două 
soluții „strategice": să te 
predai sau să... fugi. (Citește: 
să te retragi, chiar în amin
tiri eufemismele au farme
cul lor, mai ales tipărit). In

ft

MW 
îinocenfe

de 
doua 
con- 
pro-

calitate de comandant 
pluton am ales cea de-a 
alternativă, socotind-o, 
form unui binecunoscut 
verb, că este din toate punc
tele de vedere mai sănătoasă, 
în afară de faptul că nici 
nu mă mai puteam încleșta 
de inamic, frontul se rupse
se. N-aveam ce face. In fața 
fermelor, la liziera unei pă
durici de salcîmi. ne bătuse 
o armă automată. O depăși
sem — dar prin apariția nem
ților în spatele nostru, plu
tonul era împins mult spre 
dreapta : dacă la-nceput ar
ma automată bătea de 
200—300 de metri, acum în
semna că-i veneam într-o bă
taie directă de 10—li metri. 
Nu era de ales, ori-ori. Am 
vîrît un încărcător nou în 
pistol, mi-am făcut cruce din 
virful limbii (cred că vitejii 
mei olteni au făcut același 
lucru) ne-am întors 180° și... 
ne-am retras în goană. Vi- 
roaga de unde se declanșase 
focul inamic s-a apropiat ra
pid, am intrat în ea brusc, 
așa cum mă așteptam, la li
ziera păduricii a apărut duș
manul... dar cu brațele ridi
cate în sus, cu armamentul 
stivuit la picioare și acope
rit de batiste albe. Trei gru
pe vînjoase, în uniforme kaki 
și feldgrau amestecate.

— Prizonieri! Prizonieri1 
— strigau cu multă convin
gere.

...Ne puteam opri noi mă
car o singură secundă, frun
tașule ? Nu ne puteam. Nu ne 
puteam, fiindcă ar fi fost 
prăpădul lui Dumnezeu. Iți 
dai seama.

— Luați-vă după noi, le-am 
strigat și eu și ne-am con
tinuat retragerea. După vreun 
kilometru ne-am oprit. Ei 
bine, în spatele nostru, ținînd 
distanța reglementară, veneau

cele trei grupe să se predea. 
Atiniați, suflînd cuviincios, 
cu tot armamentul în spi
nare l Dacă ar fi vrut, ne-ar 
fi secerat eu armamentul lor 
ca pe niște pui de găină. 
N-au făcut-o, băieții vroiau 
doar să se predea și atîta tot. 
$i s-au predat, iar la divizie 
au căzut lăți cînd, în hara
babura momentului dificil de 
pe front, le sosea o astfel de. 
pleașcă, plus trei feldwebeli 
germani grași, eleganți și des
tul de bine dispuși.

Așa, dragul meu M. I. Vezi, 
asta nu mi-ai amintit-o în 
scrisoarea dumitale. Ca să nu 
mă întristezi, probabil. Nu 
m-ai fi întristat nicicum: 
obișnuit, un război îți rezer
vă și situații mai speciale, 
doar sîntem oameni, nu ? Ca 
să fiu sincer, hai să-ți fac 
o mărturisire: m-am gîndit 
întotdeauna la chestia de a- 
tunci, cu o dulce melancolie 
cuibărită în suflet. Am aler
gat eu atît de mult, pe un 
teren accidentat ? Că de cînd 
mă știu, în sportul pe care 
l-am făcut în viața mea, să 
zicem că mai zvîrleam o 
minge intr-o poartă de hand
bal, alta într-un coș de bas
chet sau peste o plasă de 
volei așezate în curtea liceu
lui Sf. Sava, am mai înotat, 
am jucat chiar și ping-pong 
(eu așa-i spun), bătut la sco
ruri severe și inamabile de 
amicii Comarnischi sau Mi- 
codin; dar de alergat n-am. 
reușit s-alerg niciodată
tisfăcător peste baremul me
diocru, spre marea mea du
rere. Dar în clipa aceea, am 
alergat, jruntașule, înțelegi ? 
Am alergat ca pe un stadion 
olimpic, ca un sprinter sau 
fondist de performanță. Da. 
M-am gîndit întotdeauna la 
chestia de atunci, cu o dulce 
și orgolioasă melancolie cui- 
bărită-n suflet, combinată cu 
o la fel de dulce părere de 
rău : că un cronometror ofi
cial (un elvețian neutru, de 
exemplu) nu mi-a înregistrat 
plecarea și sosirea de atunci 
Sînt sigur Că neozeelandezul 
Snell nu și-ar mai ține nasul 
atît de Sus, cu ale sale 
1:44,3 pe 800 de metri. S-au
zim de bine.

centralizată în cadrul Comi
siei centrale de specialitate 
din cadrul F.SJS.R.

O nouă lege, cea din 5 au
gust 1929, statutează desfiin
țarea F.S.S.R. și constituirea 
Uniunii Federațiilor Sportive 
din România (U.F.S.R.).

Conform prevederilor le
gale, U.F.S.R. nu putea lua 
ființă decît în condițiile 
existenței a cel puțin două 
federații sportive recunos
cute ca „persoane morale și 
juridice". Federația de tenis 
(care și-a aniversat la 1 
noiembrie 1969 cele patru de
cenii de activitate) îndeplinea 
această condiție ; federația 
de box (mai veche cu patru 
ani) ar fi fost și ea... aptă 
pentru a solicita înființarea 
U.F.S.R., dar s-a renunțat la 
aportul ei din motive su
biective (legate de existența 
profesionismului); mai tre
buia deci încă o federație !

Deși termenul pentru în
ființarea U.F.S.R. sosise, „cea 
mai desăvîrșită ignoranță 
domnește atît în lumea noas
tră sportivă, cît și' chiar în 
mintea celor mai proeminenți 
conducători federali în ce 
privește procedura după care 
se va naște", nota la 8 fe
bruarie 1930 „Gazeta sportu
rilor". Data constituirii 
U.F.S.R. se amînă Și, între 
timp, încep manevrele de cu
lise.

Tn aceeași perioadă, se 
anunță data constituirii Fede
rației Române de Football 
Asociație fixată pentru 16 
februarie 1930. Era un eve
niment așteptat cu nerăb
dare. încă de la 21 ianuarie 
1930, „Gazeta sporturilor" a- 
nunța că „noua reorganizare 
a sportului de soccer în 
mânia trebuie să aducă 
suflu nou în sportul cel 
popular din țara noastră 
să-i dea prilejul să recîștige 
timpul pierdut în anii cînd, 
din cauza încadrării în fede
rația polisportivă, a progre
sat cu iuțeala... melcului".

Dar lucrurile nu au fost 
prea ușoare. O serie de clu
buri nu au putut participa 
la constituire și atunci s-a 
apelat la acordarea unor 
procuri, prilej de mașina- 
țiuni pentru o serie de „do
ritori să ocupe fotolii". Este 
grăitor, în acest sens, urmă
torul citat din același ziar de 
specialitate: „în țara noas- 
tră(...) nu se mai poate con
cepe cuvîntul alegeri fără 
să fie acompaniat de cuvin
tele : ingerințe, abuz, fraudă". 
Ca exemplu, se arată că „fo
rurile regionale din capitala 
Moldovei refuză omologarea
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procurilor care nu sînt 
numele unei anumite 
soane" 1

La 18 februarie 1930, 
derația Română de Football
Asociație ia totuși ființă, da
torită, în special, acordului 
depiin care a domnit între 
marile grupări fotbalistice 
din cele mai importante cen
tre ale țării. In felul acesta 
ia sfîrșit „o stare haotică", 
ceea ce permite să se pri
vească spre „viitorul fotba
lului românesc cu cel mai 
mare optimism. F.R.F.A. nu 
mai este o experiență, este 
un sistem care a dat roade 
în alte părți".

Interesant însă că, deși fără 
„personalitate juridică" (ofi
cial acordată abia la 10 apri
lie 1930), federația de fotbal 
devine fondatoare a U.F.S.R.. 
alături de federația de tenis, 
la 15—16 februarie 1930, deci 
cînd exista numai în „lucră
rile de cancelarie" ! De alt
fel, constituirea U.F.S.R. i-a 
făcut pe mulți cronicari 
să-și amintească de scenele 
din „O scrisoare pierdută'^. 
Iată numai un Citat exempli- 
ficativ :

„Convocate pentru o adur 
nare generală extraordinară, 
Aceste delegații, venite de la 
Sute de kilometri, cheltuind 
bani numai de dragul de a 
vedea născînd o nouă eră 
pentru prosperitatea sportu
lui românesc, s-au văzut 
puse în fața unui fapt îm- 
plinitț...) în fața tuturor re
giunilor s-a jucat o comedie !“ 
(„Gazeta sporturilor" din 18 
februarie 1930).

Dar să revenim la F.R.F.A. 
Fără îndoială, multe aspecte 
ale activității sale de înce
put sînt criticabile, dar nu 
este mai puțin adevărat că, 
în scurt timp, s-a putut tre
ce la organizarea campiona
telor naționale divizionare, a 
luat ființă „Cupa României", 
s-a participat la marile com
petiții internaționale (F.R.F.A. 
a fost admisă provizoriu în 

5 iunie 1930 
Ia 14 martie

F.I.F.A. de la 
și afiliată de 
1931).

Coincidența 
acest an al aniversării a 
tru decenii de activitate 
balul românesc să trăiască 
un moment emoționant și, mai 
ales, plin de speranțet par
ticiparea la turneul final al 
Campionatului mondial. Cu 
patruzeci de ani în urmă, 
fotbalul nostru participa la 
prima ediție a Campionatu
lui mondial, disputată tot pe 
noul continent I

face ca în
pa- 
fot-

PIRCALAB „SĂGEATA CARP AȚI LOR"
— Aleargă la lot ?
— Nu I La... Loto !

Al. STRUȚEANU

CUPON DE CONCURS
humele si prenumele :

Dorin ȘTEFLEA

Adresa :

GRUPA A

ECHIPE VOR OBȚINE CALIFICAREA PENTRU
DE FINALA (reamintim : din fiecare grupăSFERTURILE F“ '........

se califică primele DOUA CLASATE) ?
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2. CE ECHIPA VA C1ȘTIGA CAMPIONATUL MONDIAL ?

Damifiicite unui hesporBV
(Hindu I pc Sadoveanu
Dacă iarna nu este pentru 

pasionații sporturilor estiva
le și ai turismului anotimpul 
cel mai ideal, le poate oferi 
in schimb compensații sub
stanțiale prin lectură. E de 
la sine înțeles ca în lunile 
mohorîte de iarnă — chiar 
cînd amăgirile primăverii se 
ivesc în plin februarie, cum 
s-a lntîmplat în cîteva zile 
ale săptămînii trecute — să 
ne lăsăm atrași de plăcerea 
liniștită și sănătoasă a citi
tului. In pacea căminelor și 
a sufletelor 

aduce ecouri 
viață, fie și 
cîte un mic
Chiar și pentru cei ce sînt 
antrenați cu întreaga lor e- 
nergie clocotitoare în 
letnicirile sportive.

Mă gîndesc, de astă 
la surprizele infinite 
rezervă pentru amatorii de 
sporturi opera iui Mihail 
Sadoveanu, afle cărui cărți 
s-ar putea traduce, una cîte 
una, într-un limbaj sportiv, 
fiindcă ele sînt pline de per-

curata, cartea 
putefnice de 
numai pentru 

sfert de oră.

înde-

dată, 
ce le

sonaje caracterizate printr-o 
sprinteneală fizică și mani
festă un inters continuu față 
de relațiile dintre energia 
omenească și rezistența ce 
i-o opune propria constitu
ție, ca și mediul fizic. Pe 
urmă, umorul acela acidu
lat care colorează fraza lui 
Sadoveanu, descrierile sale, 
trezind simpatia pentru oa
meni și natură, toate țin de 
atitudinea pe care o numim 
sportivă. Ceea ce acest mare 
povestitor al no6tru a reali
zat în scrierile sale, din 
punct de vedere al sportu
lui, mi se pare unic nu nu
mai în literatura noastră, ci 
și în literaturile străine.

De pildă, în împărăția a- 
pelor, el ne oferă una din
tre cele mai complexe și mai 
poetice imagini, cu descripții 
de meșteșug duse pînă 
amănuntele tehnice cele mai 
fine, ale pescuitului.
Măria Sa Puiul Pădurii, Ța
ra de dincolo de negură, în- 
tr-o sumedenie de povestiri 
mai scurte, găsim o extra-

la

în

ordinară antologie a vînăto- 
rii, a codrului și coclaurilor 
de șes, a vînatului de sol și 
văzduh ce mișună prin ele, 
cu comportamentul și speci
ficul lui de sezon. In căpi
tanul Ilie Turculeț din Zo
dia Cancerului, care izbește 
scurt cu pumnul drept ceapa 
„în culoarea racului fiert", 
zdrobind-o fulgerător, dar 
mai izbește și zdrobește a- 
semenea pe adversarii lui, 
recunoaștem îndată pe temu
tul campion la karatâ. In 
Baltagul, Uvar, Nopțile de 
Sinziene și atîtea altele, da
că nu chiar în toate, sînt ispite 
fără număr la drumeția tu
ristică, în natura potolită 
sau în natura dezlănțuită, și 
nu numai aceea de la noi, 
fiindcă în unele scrieri, cum 
ar fi de pildă și Uvar, scrii
torul ne poartă în peisajele 
exotice ale tundrei asiatice.

Iată literatura care poate 
să deschidă mai ușor, pentru 
sportivi, ușa spre a distinge 
cu o cît mai mare vizibilitate 
nuanțele ce se ascund în 
umbră ale naturii și ale far
mecului cu care ea propor- 
ționează și umanizează ma
rile ambiții competiționale 
ale sportivilor.

George SBARCEA

F. JUFCOV, COMUNA VINGA.
1) Numai meciurile INTER-ȚARI 
z'e PRIMELOR reprezentative a- 
duc fotbaliștilor mult rîvnltele 
trese de internațional. Partidele 
disputate sub alte titulaturi — 
selecționată divizionară, lotul A 
etc. — nu figurează nici In pal
maresul echipei naționale, nici 
In cel al jucătorilor, chiar dacă 
in fapt pe teren au apărut pri
mele reprezentative. Un exemplu 
In acest sens : întâlnirea Bucu
rești — Budapesta, de acum dol- 
trel ani. Disputată sub acest 
nume, partida nu poate fi tre
cută decît cel mult în evidența... 
orașelor respective, deși, de o 
parte șl de alta, fuseseră ali
niate primele formații. 13 clar i
2) Vreți să știți dacă există fa
nioane șt insigne ale Clubului 
suporterilor echipei naționale ? 
Deocamdată, există numai en
tuziasm 1 Probabil însă că, nu 
peste mult timp, vor exista și

fanioane, fotografii, autografe, 
Insigne etc.

CONSTANTIN GUGOASE GA
LAȚI. Nu e o poveste. Așa s-a 
întâmplat I In campionatul a- 
nulul 1950, C.C.A. (Steaua) a în
vins pe Dinamo Bacău, pe tere
nul acesteia, cu 8—0 ! Asta, în 
tur. în retur, lâ București, 
C.C.A. a.. reușit să piardă cu
1— 0, în fața formației pe care 
o surclasase la Bacău. De-ale 
fotbalului I

CONSTANTIN POPESCU, TUL- 
CEA E vorba de meciul Româ
nia — R.D. Germană, disputat la 
12 mal 1963, în București. Oas
peții au condus la pauză cu
2— 0 I După pauză, fotbaliștii noș
tri au Întors soarta meciului, 
înscriind trei goluri prin Pavlo- 
vlci (min. 49), Haldu (mlti. 84) 
și Pîrcălab (min. 89). Noi am 
aliniat atunci următoarea for
mație : Datcu — Popa, Ivan — 
Jenei, Nunweiller III (Dan Coe. 
din min. 30), Nunweiller IV —

Pîrcălab, Varga. Manolache (Pa- 
vlovlcl, din min. 46), Raksi șl 
Haldu.

IACOB ZAHAN, SLOBOZIA. 
Ludovic Sătmăreanu, fundașul la
teral dreapta al echipei steaua șl 
al reprezentativei noastre de fot
bal, a fost In... tinerețe centru 
înaintaș. Șl azi, în unele meciuri, 
e mal mult înaintaș decît fun
daș I înainte de a veni la Steaua, 
el a Jucat la A.S.A. Tg. Mureș.

NICOLAE BULUCEA, REȘIȚA. 
„In discuțiile avute referitor la 
ctștlgarea definitivă a „Cupei Ju
les Rlmet", de către echipa care 
cucerește de trei ori, fie consecu
tiv, fie alternativ, acest trofeu, S-a 
ridicat problema că această echi
pă trebuie să plătească noua cupă 
ce va fi pusă In Joc. Există aceas
tă obligație 7“ Credeți că acesta 
este motivul pentru care fotbaliștii 
noștri n-au vrut, pînă acum, să 
cîștige „Cupa Jules Rlmet”? Mă
car de am ajunge vreodată în a- 
ceastă situație, Fac eu rost de

bani 1 Bineînțeles, Insă, că nu 
există obligație tn acest sens, pro
blema decernării unei noi cupe ne- 
punlnd în pericol bugetul F.I.F.A.- 
ei. Discuția a pornit, probabil, de 
la faptul că brazilienii au anunțat 
că, în oazul cînd Intră în posesia 
„Cupei Jules Rlmet", pun în Joc 
el altă cupă.

I. GHINESCU, COMUNA BO- 
TENI. „Ce-ar fi dacă la sflrșltul 
anului, „Poșta" dv. ar da un pre
miu pentru „cele mal multe și 
mal bune epigrame trimise de cl«

tltori T- să vă spun drept: n-am 
curaj. Și așa atnt bombardat cu 
zed de epigrame, cele mai multe 
slabe. Vă închipuiți ce ar fi. pe 
capul meu, dacă am acorda șl 
premiu ! în ceea ce vă privește, 
vă felicit că dețineți locul I, de
ocamdată, pe anul 1970, cu două 
epigrame, publicate Dv. ați aștep
tat, desigur, să spunem: cu trei I 
Dar, ultima dv. producție este 
mal puțin reușită. Se întâmplă șl 
la case mai mari...

Ilustrații j N. CLAUDIU
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■ Plec la Dinamo Brașov !■ Am 
dat golul care a retrogradat pe 
Locomotiva București ■ Ca so| și 
tată gustul vieții devine altul
■ Echipa în care am jucat n-a cîș- 
tigat niciodată campionatul sau 
Cupa ■ Petschovschi a fost cel mai 
mare fotbalist al nostru B Debu
tez în Naționala A împotriva Ceho
slovaciei ■ La Olimpiada de la 
Helsinki echipa României era tot 
atît de puternică ca și formația

Ungariei

SINT
GOLGETERUL
ROMÂNIEI»
© Entuziasmul delirant și repro- 
barea cea mai sarcastică m-au 
insoțit mereu © Picuram venin din 

virful buzelor, dar sufl etul nu
mi-a fost niciodată rău sau ranchiu
nos ® Selecționata Bucu reștiului 
învinge naționala cu 8-5 © Nu mă 
acomodez cu atmosfera de la
Dinamo © Fac primele schimburi 
de locuri cu Marin Apostol și 
Bartha © la Sofia înscriu 5 goluri 
din 8 © In fotbalul nostru incep 

schimbări... de dragul schimbă
rilor © Eu și boxerul Melan

ram la Începutul carierei, dar încă de atunci se profilau 
două aspecte care aveau să definească existența mea de 
jucător. Mai întîi, opiniile despre jocul nacu începuseră 
să fie, și a$a au rămas, foarte contradictorii. Cînd se 
spunea că am fost sclipitor, că fentele și imaginația mea 
au zdrobit apărarea adversă, că fără mine echipa n-ar 
fi purtat o ofensivă inteligentă, cînd eram crestat pînă 
la os și acuzat că sînt un individualist ferqee, care joacă 

numai pentru el, pentru tribune, pentru artă, dar numai pentru 
echipă nu. Se mai făcea aluzie și la lipsa mea de forță și cu 
asta sentința era gata : Ozon e un măscărici. Entuziasmul a- 
proape delirant și reprobarea cea mai sarcastică au fost punctele 
extreme de vedere, cotele limită ale reputației mele1 timp de atrția 
ani. în vreme ce eu eram mereu același. Stilul meu de joc se 
consolidase de mult. Evoluam mereu la fel. Cînd aveam n zi 
bună, cronicarii scotoceau prin toate buzunarele limbii române 
ca să găsească cuvintele cele mai impresionaittek Cu aceeași nu-

Ozon a trecut de sute de ori prin cleștele format de doi adversari 
aleră de Joc, lntr-un meci cind nu-mi mergea prea bine, fie că 
nu eram in formă, fie datorită unul adversar mai bun ca mine 
în ceasul acela, deveneam pentru unii un egoist monstruos. 
Cu timpul am început să suport bine acest tratament, nu numai 
fiindcă intervenise obișnuința, dar și pentru că devenisem puțin 
mai înțelept, lnvățlnd că de la adorație la ură drumul e foarte 
scurt.

A doua trăsătură, oarecum constantă, a Jucătorului Ozon a 
fost impulsivitatea firii sale. îmi amintesc că, de cînd eram mic, 
mă enervau frecvent acțiunile frînte, blocate, ocaziile ratate, în 
special din comoditate sau neștiință. De aici, a fost foarte sim
plu să nia aleg cu nesuferitul obicei de a-mi admonesta colegii. 
Mai pe șleau, aveam o gură rea, care melița și preducea o at
mosferă de iritare în timpul Jocului. Scriu cu atîta lipsă de sur
dină despre acest defect, consolat de adevărul că sufletul nu 
mi-a fost niciodată rău sau ranchiunos. Picuram venin din vir
ful buzelor, nu din suflet și toți băieții, alături de care am îm
părțit binele și răul pe terenul de fotbal înțelegeau acest lucru, 
trecînd cu vederea țăcăneala mea de soacră. Imediat ce mă 
cunoșteai, cit de cît, îți dădeai seama că țepii mei se topesc 
repede. După meciuri, aveam grijă să cer scuze celor pe care îi 
muștrululsem mai tare și prietenia dintre noi rămînea nealte- 
rată.

Să ne Întoarcem la campionat. în vara lui 1948 s-a făcut o se
lecție Intre jucătorii lu! Dinamo A și B. Eu am fost reținut 
pentru lotul primei echipe. La puțin timp după aceea, Dinamo 
București avea să joace primul său meci internațional cu echipa 
Zelesniciar. Am cîștigat cu 4—1, prin golurile înscrise de Bartha 
(2), Ozon șl Petculescu, eu fiind utilizat o repriză extremă stingă 
și alta inter dreapta. 11 aveam antrenor pe Cibi Braun, iar lotul 
nostru promitea performanțe, in special prin valoarea înainta
șilor Farcaș, Bartha, Moisescu, Naciu, Marin Apostol, Petculescu.

In octombrie, urma să se joace la Chorzow meciul Polonia — 
România. înainte de plecare, echipa națională a fost verificată 
in compania unei selecționate a Bucureștiului, în care fusesem 
inclus și eu. Am învins naționala cu 8—5, eu fiind in formă 
mare și Înscriind 3 goluri. După 0—0 realizat în Polonia, urma ia 
26 octombrie, tripla întîlnire România — Ungaria. Plec la Bu
dapesta cu echipa B, care avea să fie Învinsă cu un scor sever, 
0—4.

In echipa de club nu fac parte la fiecare meci din formație. 
Pe undeva nu mă acomodam și nu-mi plăcea atmosfera dintre 
jucători. Poate să fi fost bună, dar nu era pe gustul meu. Ter
minăm turul campionatului pe locul 4.

Pentru retur vom avea alt antrenor : Ștefan Wetzer. In vremea 
aceea începuse să se încerce și la noi faimoasa armă tactică a 
schimbului de locuri. împreună cu Marin Apostol, cu Bartha, 
încercam și eu. Apărările, obișnuite cu imobilismul WM-ului, 
ne contracarau greu, dar nici noi nu făceam manevra cu prea multă 
dibăcie. O dată însă ne-a reușit grozav, contra lui I.C.O. pe 
Ciulești. Orădenii aveau o echipă foarte solidă, dar așa am reu
șit să-i derulăm în ziua aceea, incit i-am învins cu 5—2.

In iunie 1949, Dinamo București pleacă la Sofia pentru două 
partide amicale. Echipa a funcționat ca un ceasornic : 6—2 cu 
Ț.D.N.A. și 2—0 cu Spartak. Am dat 5 goluri din cele 8, reali- 
zilid o sumedenie de acțiuni spectaculoase și eficace. Pe vremea 
aceea mai eram superiori încă fotbaliștilor bulgari ’

în campionat, echipa se comporta totuși inegal. Din vremea 
aceasta au început marile derbiuri Dinamo — C.S.C.A. Cu 3—3 
s-a încheiat jocul dintre noi în acest retur de campionat, cali
ficat drept cel mai spectaculos al sezonului. Terminăm abia pe 
locul 9, avind pe I.C.O. drept echipă campioană.

După o vară de concediu la mare și de meciuri amicale, aflăm 
că, în viitor, campionatul se va desfășura pe sistemul primăvară- 
tur, toamnă-retur, începuse acel șir de modificări formale, care 
n-a adus decît prejudicii fotbalului nostru. Pînă la sfîrșitul anu
lui 1949 urma ca echipele să joace o competiție tranzitorie in
titulată «Cupa de toamnă" la care trebuia să participe ameste
cate, formațiile de A și B. Ne cam plictisim în această toamnă. 
Singurul eveniment cu adevărat remarcabil și pasionant era 
începerea construirii stadionului Dinamo, din care va rezulta 
un cochet templu al sportului.

Trecem pragul anului 1950 și ne pregătim pentru noul cam
pionat, tot pe terenul din Obor. Echipa noastră : Ivan — Ambru, 
Novac, Băcuț, Teodorescu, Șlclovan, Farcaș, Bartha, Ozon, Ni- 
cușor, Titi Popescu e plină de speranțe, dar se va comporta 
inegal. Reușim meciuri bune (1—1 cu C.S.C.A., 2—3 cu C.S.U. 
Timișoâra în deplasare, cînd am înscris un gol fentîndu-i pe 
rînd pe toți apărătorii), dar capotăm în fața marelui „cui“ denu
mit acum Locomotiva București (în loc de Rapid), și ne bate 
ultima clasată, Locomotiva Sibiu (1—0) !

In retur, aveam să debutăm cu o victorie, pe cinste, in fața 
echipei Armatei, denumită acum C.C.A. și ne revanșăm, cu 3—1 
în deplasare, in fața Locomotivei Timișoara, care în prima par
te ne învinsese cu același scor la București. Eu, cînd sînt, cînd 
nu sînt în formație. Dar mai bine eram rezervă la meciul cu 
I.C.O. din 17 octombrie, programat pe stadionul Republicii din 
Capitală. Pierdem cu 2—0, iar între mine și orădeanul Melan 
are loc un incident grav. La o fază am încercat să-1 faultez, dar 
un fault din acelea obișnuite de joc. în replică, el m-a lovit cu 
pumnul în față, într-un moment cînd nu eram cîtuși de puțin 
pregătit să mă feresc. Mi-a scos cîțiva dinți. O întîmplare ca 
aceasta te face să-ți fie lehamite de fotbal. Poate n-am fost un 
jucător de o sportivitate exemplară, și voi arăta singur de ce, 
mai încolo, dar niciodată nu m-am purtat față de vreun adver
sar cu asemenea brutalitate. In schimb, am fost deseori moles
tat de fotbaliști care nu găseau antidot fentelor mele. Să lăsăm- 
mai bine uitării asemenea momente...

După ultima etapă, Dinamo București s-a clasat pe locul 8 
cu 21 de puncte. Era încă o echipă de pluton, cu toate valorilb 
din lot, poate pentru că personalitățile acelea, bine conturate, 
se armonizau greu. Am spus că nu-ml pria atmosfera. Nu eram 
prieteni, ci doar simpli coechipieri. Ceea ce nu va fi niciodată 
de ajuns, dacă vrei să devii o mare echipă.

CAPITOLUL 
URMĂTOR :
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„Squadra anurra ‘ la a doua victorie
GALAȚI, 14 (prin telefon, 

de Ia trimisul nostru). — 
Dată fiind ora tîrzie la care 
s-a încheiat cel de al treilea 
meci al programului de vi
neri, am rămas datori citi
torilor cu amănuntele asupra 
întîlnirii dintre echipele Un
gariei și Olandei, încheiată 
cu scorul de 7—1 (1—1 3—0. 
3—0) în favoarea celei din
ții.

Partida a debutat furtu
nos, cu atacuri ale tinerilor 
hocheiști olandezi care, ne- 
lăsind timp adversarilor să-și 
organizeze defensiva, au des
chis scorul prin Paul Hushe, 
cînd nu trecuseră nici 70 de 
secunde de la fluierul de în
cepere. Bucuria lor a fost 
însă de scurtă durată pentru 
că, doar după 44 de secunde, 
Bikar a readus egalitatea 
pe tabela de marcaj. Pînă 
Ia pauză olandezii au rezis
tat curajos și onorabil mai 
puternicilor lor adversari. A- 
poi, însă, pregătirea fizică și 
superioritatea tactică a ho- 
cheiștilor maghiari și-au spus 
cuvântul. Ei au înscris de șase
ori consecutiv prin Gogolak 
(min. 32), Palia (35), Meszoly 
(38), Menyhart (47), Horvath 
(58) și din nou Meszoly (58). 
Ultimele două goluri au fost 
realizate în intervalul a 10 
secunde.

Au condus! L. Noncev 
(Bulgaria) și Gh. Tașnadi 
(România).

★
Prima zi a confruntărilor 

grupei C a adus pe gheață 
pe cele trei favorite ale în
trecerilor t Italia, Austria și 
Ungaria. Cu excepția italie
nilor, a căror evoluție de vi
neri n-a fost întrutotul con
cludentă, celelalte două se
lecționate au lăsat o foarte 
bună impresie, mai ales 
Austria, care a întîlnit în 
reprezentativa franceză o 
echipă de mare dîrzenie. Se 
profilează, așadar, un prim 
derby, luni seara, partida 
Austria — Ungaria.

C.E. DE TIHERET ALE BOBURILOR DE 2 
SUB SEMHUL ECHILIBRULUI DE FORȚE

KUNIGSSEE, 14 (prin tele
fon). Simbătă au început în 
localitate campionatele euro
pene de tineret ale boburilor 
de 2 persoane, la care au luat 
startul 25 de echipaje din 7 
țări. Se aștepta ca echipajele 
vest-germane, italiene și aus
triece să domine net primele 
două manșe, cu atît mai mult 
cu cît aceste trei țări au cîte 
6 echipaje înscrise în probă. 
Dar „socoteala de acasă...". în 
clasamentul încă neoficial (cro
nometrajele nu au fost omolo
gate la ora transmisiei) primul 
loc a fost ocupat de echipajul 
austriac condus de Lochen, al 
doilea de cel elvețian al lui 
Meierhans și al treilea de ita
lianul Campagnoli. Românii au 
avut o comportare surprinză
tor de bună, ocupînd locul 8

TAURII ÎN AJUTORUL 
ÎNVINȘILOR...

Se știe că spaniolii sînt mari 
amatori de „corrida". Pînă nu 
de mult, totuși, luptele cu 
tauri nu avuseseră loc în cu
plaj cu meciurile de fotbal. 
Iată, însă, că o asemenea „pre
mieră" a avut loc recent în 
orașul Fuente. Echipa locală 
susținea un meci cu cea a clu
bului „Goncha" și, după 5 mi
nute, scorul devenise 2—0 în 
favoarea oaspeților. Deodată, 
pe teren a apărut un... taur, 
după care au urmat al doilea 
și al treilea. Jucătorii și arbi
trul, care nu posedau măiestria 
matadorilor, s-au împrăștiat în
tr-o panică de nedescris, ur
mați de o mare parte a publi
cului. Taurii, rămași stăpîni 
pe „cîmpul de luptă", au „arat* * 
bine terenul, după care s-au 
retras. Bineînțeles, că jocul a 
trebuit amînat.

• In cursul di
mineții de simbătă, 
membrii directora
tului tehnic. dele
gați al echipelor 
participante, meni- 
brt ai comisiei de 
organizare a între
cerilor grupei C, 
ziariști străini și 
români au făcut o 
vizită la Consiliul 
popular al muni
cipiului Galați. Oas
peții au fost salu
tați de Alecu Stan, 
prim vicepreședinte 
al comitetului exe
cutiv al Consiliului 
popular, după care 
ing. Petre Iorda, vi
cepreședinte al Con
siliului popular mu
nicipal, a înfățișat 
aspecte din istoria 
orașului. dezvolta
rea sa actuală și da 
perspectivă.

• Printre ho- 
cheiștii prezenți la 
Galați am întilnit 
doi veterani ai 
competiției. Este 
vorba de Viktor 
Zsitva, căpitanul 
reprezentativei Un
gariei, și Josef 
Puschnig din e- 
chipa Austriei, am

au împodobit vestiarele cu tăie
turi din ziare și reviste care 
conțineau critici la adresa echi
pei lor. Pasajele mai „tari" 
erau subliniate sau puse în 
mici chenare. în legătură cu 
acest experiment, președintele 
clubului a făcut următoarea 
declarație : „Efectul a fost ex
traordinar. La început, fotba
liștii s-au supărat. Mai tirzlu, 
ei au început să mediteze asu
pra justeței criticilor, ajungînd 
la concluzia că o bună parte 
din ele sînt fondate. Iar de-aici 
a mai- rămas un singur pas 
pînă la îmbunătățirea discipli
nei și conștiinciozității la an
trenamente și, implicit, obține
rea unor rezultate mai bune".

PESIMISM BANOS

Un iubitor de fotbal din Sue
dia a cîștigat la un concurs 
de pronosticuri suma de 570 000 
de coroane. El a indicat exact 
rezultatul meciului dintre Fran
ța și Suedia din preliminariile 
campionatului mondial, meci 
cîștigat, după cum se știe, de 
către francezi cu categoricul 
scor de 3—0. Un pesimism bă
nos — comenta presa suedeză.

Secretul apariției taurilor a 
fost repede dezvăluit: un fa
natic suporter al echipei loca
le, văzînd că protejații săi sînt 
pe cale să mănînce o bătaie 
zdravănă, s-a gîndit că i-ar 
putea salva dînd drumul tau
rilor pregătiți pentru corrida 
de a doua zi...

CONFRATELE „TIFOSILOR"

In viață este foarte impor
tant să nu-ți pierzi niciodată 
singele rece. Iată un adevăr de 
care s-a convins arbitnil ita
lian de fotbal Enzo Barbaresco. 
In timp ce conducea meciul 
Bologna — Atalanta, la o în
vălmășeală, a rămas fără.. ■ 
fluier, care i-a fost călcat in 
picioare de către jucători. Fără 
să se emoționeze, in fazele ur
mătoare, signor Barbaresco a 
continuat să fluiere cu ajuto
rul. .. degetelor, spre marea 
bucurie a suporterilor, care-și 
găsiseră un... confrate !

UN MUZEU FOTBALISTIC

în curînd, la Sofia se va des
chide un muzeu în care va fi 
oglindită evoluția fotbalului 
bulgar în cei 60 de ani de exis
tentă. Printre exponate figu
rează o colecție de aproximativ 
200 de fanioane ale echipelor 
străine cu care a jucat, în de
cursul anilor, reprezentativa 
bulgară, medaliile olimpice de 
argint cucerite la Ciudad de 
Mexico și cele de bronz de la

Atacantul austriac Zahradnicek (nr. 14) pune din, nou in pericol poarta echipei franceze. 
Foto : Aurel NEAGU

Italia — Belgia 8-2

(1-2, 5-0, 2-0)
Belgia prezintă la actuala e- 

dițle a C.M. cea mal ttnără din
tre formațiile participante (me
dia de virstă a echipei sub 21 
de ani), fapt care explică lipsa 
de experiență a echipierilor săi, 
hotărîtoare într-o partidă de 
hochei.

începutul meciului a aparținut, 
totuși, sportivilor belgieni , care 
în mal puțin de un minut (5) s-au 
văzut conducind cu 2—0 (Braas și 
Moris), ca urmare a unor greșeli 
ale defensivei italiene Pină ’a 
prima pauză italienii n-au reușit 
decît să reducă din scor (min. 
12, Benvenuti), portarul advers, 
Van Der Wee, arătindu-se foarte 
inspirat, Iar ,,azzurrii“ întrecîndu- 
se, parcă, în a rata.

Era evident, însă, că rezistența 
tinerilor hocheiști belgieni avea 
să cedeze. Italienii au luat jocul 
pe cont propriu, supunîndu-și 
partenerii unei presiuni din ce 
în ce mal accentuată, concretiza
tă prin nenumărate acțiuni de a- 
tac din care au înscris de 7 ori, 
prin : Savarls (min. 21), Gallo 
(min. 29 și 34). Verocai (min. 32), 
Constantini (min. 37), Nogler 
(min. 44) și Benvenuti (min. 54).

Au condus Van de Ven (Olanda) 
șl C. Sgîncă (România).

prin Stavarache — Juncu și 
locul 15 prin Șandru— Gurgui. 
Iar dacă folosim termenul sur
priză, aceasta pentru că a- 
proape toate echipajele prezen
te au circa 60—80 de coborîri 
de antrenament efectuate, iar 
românii doar 6 și acelea in
complete...

De amintit că, oricum, echi
librul de forțe nu permite nici 
acum pronosticuri : primele 10 
echipaje, se pare, sînt înșirate 
de-a lungul a 40 de sutimi de 
secundă, iar echipajul român 
Juncu — Gurgui se află la mai 
puțin de o secundă de primii 
clasați !

Evident, ziua de duminică va 
fi agitată...

Tita RADULESCU 
antrenor

O poză din arhiva noastră fotografică rtvint puternic tn 
actualitate t două vedete ale G.M., fostul antrenor vest-german 
Sepp Herberger și actualul ,,coach" al peruvienilor Didi, sur
prinși dndva tntr-un duel de baloane aeriene.

Melbourne, Cupa Europei pen
tru echipele de tineret ș.a.

Documente de un interes deo
sebit vor fi, fără îndoială, cele 
legate de campionatul țărilor 
balcanice (Bulgaria l-a cîștigat 
în 1932 și 1935). precum și cele 
care vorbesc despre fotbaliștii 
fruntași în această țară, ca de 
exemplu Asparuhov și recen
tul laureat al „Ghetei de aur", 
Peter Jekov. Inaugurarea mu
zeului este așteptată cu deose
bită nerăbdare de iubitorii fot
balului bulgari.

KOPA DIN NOU ACTIV?

La vlrsta de 39 de ani, fos
tul idol al fotbalului francez, 
Raymond Kopa, a hotărît să-și 
reia activitatea competițională. 
El a declarat că ar prefera să 
activeze in vechea sa echipă 
profesionistă, Reims, care joa
că in divizia secundă.

Dar unde sînt zăpezile de 
altădată ?...

UN DOPING ORIGINAL

Un doping neobișnuit au 
născocit pentru fotbaliștii lor 
conducătorii echipei suedeze 
„Falkfipping Kamraterna". Ei

ASTĂZI
de la ora 17 

se joacă meciul 

AUSTRIA-DANEMARCA

FRANȚA -r OLANDA

9-2 (6-0, 2-0, 1-2)

Revelația de pînă acum a 
întrecerilor a fost, fără nici 
o discuție, reprezentativa 
Franței care, mai ales sîm- 
bătă seara, a practicat un joc 

bii aflați la a 7-a 
participare in gru
pele B și C ale 
C.M. Zsitva face 
parte din clubul 
Ujpesti Dozsa, are 
31 de ani, fiind 
cel mai virstnic 
jucător al naționa
lei maghiare și 
unul dintre puți
nii participanți 
trecuți de „barie
ra" celor trei de
cenii. Puschnig 
este membru al 
echipei din Kla
genfurt, de mai 
multe ori campioa
nă a Austriei, și 
numără doar 24 
de ani, fiind so
cotit la prima sa 
evoluție in ca
drul Campionate
lor mondiale drept 
un „copil minu
ne" al hocheiului.

• Conform tra
diției, pucurile 
care sar peste 
mantinelă rămin 
drept amintire 
spectatorului care 
le-a cules. La Ga

de toată frumusețea, într-o 
continuă mișcare, realizînd o 
suită de combinații deosebit 
de spectaculoase. In ciuda 
scorului foarte sever — cel 
mai mare după două etape 
— danezii au evoluat totuși 
bine, în special în reprizele 
a doua și a treia.

Au înscris : Gurica (min. 
3 și min. 7), Eymard (min. 3 
.și min. 39), Gentina (min. 13), 
Smaniotto (min. 13), Pourda- 
nel (min. 16). Tartarin (min. 
31), Grando (min. 56) pentru 
francezi, respectiv Gentis 
(min. 44) și Bakker (min. 46). 
Au condus De Paepe (Bel
gia) și FI. Gubernu (Româ
nia).,

Romeo VILARA

■

lați, insă, tradi
ția n-a fost res
pectată. Organiza
torii dispun de un 
număr limitat de 
pucuri (ne între
băm. de ce ?) și 
asistăm la scene 
neplăcute, cînd 
arbitrii așteaptă 
lingă mantinelă să 
le fie restituit 
pucul.

• S-a pus în 
vînzare setul de 
timbre dedi
cat campionatului 
mondial de hochei 
— grupele B și 
C. Oaspeții au dat 
o foarte bună a- 
preciere acestei 
„serii".

t> La partida 
dintre Austria și 
Franța și-a făcut 
remarcată prezen
ța un grup masiv 
de suporteri ai 
formației austrie
ce. Este vorba de 
turiști veniți din 
Graz pentru a ur
mări jocurile.

SEZONUL ATLETIC „INDOOR“ CONTINUĂ
• CLARKE ÎNVINS LA LOS

ANGELES
La Los Angeles atletul 

american Randy Matson a a- 
runcat greutatea la 20,27 m. 
Australianul Kerry Pearce a 
cîștigat proba de 2 mile în 
8:36,6 Înaintea compatriotului 
său Ron Clarke. Dick Railsback 
a sărit 5,20 m cu prăjina, 
Proctor a cîștigat lungimea cu 
7,69 m, iar Lundmark (Suedia) 
a sărit 2,16 m la înălțime.
• CEA MAI BUNA PERFOR
MANTA MONDIALA PE 600 Y

La Inglewood (California), 
proba de 600 y a fost cîștigată

In meci revanșă :

U.R.S.S.-S.U.A.
(la box): 8-3
Ieri i-a disputat la Minsk 

meciul revanșă dintre echi
pele de box ale U.R.SS. ți 
S.U.A. Victoria a revenit, ți 
de data aceasta, boxerilor so
vietici, Învingători la scorul 
de 8—3. în primul meci, vic
toria ifusese repurtată cu 
9—2.

E TIMPUL SĂ REDEFINIM UNELE CONCEPTE
(Urmare din pag. 1)

tul de performanță interpretat 
în strînsă legătură cu numele 
țărilor pune bazele unul subiec
tivism autohton.

— In ce condiții actul spor
tiv semnifică un act de cul
tură ?

— Cinci atletul se luptă cu li
mitele sale. Cînd, în afara în
trecerilor. propriu-zise, tinerii 
care încheie o competiție merg 
împreună la un concert simfonic 
și discută apoi despre muzică.

— La ce distanță reală se 
află în prezent conceptele de 
sportiv amator și profesionist?

— Din ce în ce mai mică, spre 
binele sportului. Pentru mine de
finițiile acestea n-au fost nicio
dată precise. Un ghid de munte 
e un sportiv profesionist. Dacă 
unul dintre oamenii pe care îi 
conduce se află la un moment 
dat în primejdie, pleacă imediat 
să-I salveze. Cu mari riscuri 
pentru el, riscuri la care îl obli
gă datoria. Profesionismul sau 
amatorismul trebuie înțelese ca 
stări de spirit, ca atitudini, lăun
trice convergente, pe cînd oame
nii le-au interpretat drept sis
teme sau definiții inflexibile. Co
moditatea și rutina îi fac * pe 
oameni să se ascundă după de
finiții, să-și confecționeze tabu-uri 
de care nu se mai ating, nu le 
mai cercetează. In realitate, nu 
există decît oameni care prac
tică sportul. Definițiile le-am fă
cut noi, ele n-au existat și imo
bilismul gîndirii noastre l-am

Selecționata română de hochei- 
două victorii în Cehoslovacia

în ultimele două jocuri de 
verificare susținute în Ceho
slovacia, reprezentativa de 
hochei a României a obținut 
două victorii : 6—3 cu selec
ționata de juniori a Cehoslo
vaciei și 7—1 cu o combi
nată a orașului Kladno.

La ultimul joc, Biro a că
zut lovindu-se din nou la 
cotul sting pe care și-1 frac
turase la Budapesta. Din 
fericire, de data aceasta este 
vorba numai de o contuzie

Trimisul nostru special la C.M. de schi, ION MATEI, transmite:

TATUA ÎNALTĂ -
FERICITĂ ALEGERE

STRBSKE PLESO, 14 (prin 
telefon). — Ceea ce izbește 
la primul contact cu locul de 
desfășurare a C.M. nu este 
numai atmosfera specifică 
unei competiții de anvergură, 
ci mai ales minunatul cadru 
natural și excepționalele in
stalații sportive și auxiliare. 
Impresia e copleșitoare, cu 
atît mai mult cu cît putem 
face o comparație cu ulti
mele ediții ale J.O. (Seefeld
— Austria și Autrans — 
Franța). Interesul stîrnit 
aici este enorm : peste 
50 000 de turiști, în mare 
parte străini, aproape 500 
de ziariști (Norvegia — 52!), 
25 de națiuni din diferite 
colțuri ale globului (Spania, 
Turcia, Japonia sau Austra
lia), peste 400 de sportivi, 
sînt cifre pe care nu le in
tuim decît pentru Val Gar
dena eventual...

Zilele premergătoare star
tului s-au scurs sub semnul 
unor bătălii acerbe pentru 
selecție. Incertitudinea ale
gerii celor mai bune soluții 
a domnit mai ales în tabe-

margaret court

IN SERIE
Australianca Margaret Smith 

Court (23 ani), consacrată anul 
trecut din nou ca prima jucă
toare de tenis a lumii, și-a con
firmat pe deplin forța în ca
drul recentului turneu inter
național feminin de la New 
York, dotat cu „Cupa Vander
bilt". Ea s-a impus în fața în
tregului lot al tenismanclor 
fruntașe profesioniste și ama
toare, cîștigînd finala în fața 
englezoaicei Virginia Wade la 
scor net : 6—3, 6—2. De notat 
că în ultima semifinală, Wade 
eliminase pe compatrioata sa 
Ann Jones (8—6. 6—3).

Acum, vedetele tenisului fe
minin participă la „Memoria
lul Maureen Connolly" de la 
Dallas. Iată primele rezultate : 
Court — Hogan 6—4, 5—7, 6—3; 
King — Casals 6—0, 6—4 ; Durr
— Wade 9—7, 7—5 ; Jones — 
Eisel 6—2, 6—4.

• APROAPE DE 20 M 
LA GREUTATE

de Martin Mcgrady cu timpul 
de 1:08,7 (cea mai bună per
formanță mondială în sală). Pe 
locul doi s-a clasat Lee Evans, 
urmat de canadianul Doubell. 
Proba feminină de 500 y a re
venit lui Katty Hammond în 
1:06,3.

Cu prilejul unui concurs de 
atletism desfășurat pe teren 
acoperit la Berlin, tînărul Hart
mut Briesenik (21 de ani) a 
aruncat greutatea la 19,77 m — 
cea mai bună performanță eu
ropeană a sezonului.

Biatloniștii 
în întrecere

Tradiționalul blatlon inter
național desfășurat tn locali
tatea Reit-im-Winkl (R.F. a 
Germaniei) a fost cîștigat de 
■chiorii echipei lecunde a 
Italiei, care au realizat tim
pul de 2h05:48. Au urmat 
tn claiament echipele Fran
ței — 2h08:ll ți Cehoslo
vaciei — 2h06 :13.

transferat asupra propriilor for
mulări. Pierre de Coubertin ne-a 
lăsat la începuturile mișcării 
olimpice niște delimitări necesare 
și compatibile cu substanța spor
tului la vremea aceea. Noi le-am 
pietrificat ulterior, ignorînd ma
rile deosebiri care s-au acumu
lat între timp. Sportul de per
formanță la 1890 era cu totul 
altceva decît cel pe care-1 ve
dem acum sub ochii noștri. A 
venit cam de mult momentul să 
reanalizăm și să redefinim totul, 
dacă vrem să nu se producă 
mari frămîntări, rupturi bruște, 
invazia ipocriziei și crize greu 
reversibile.

— In ce raporturi conside
rați că se află sportul cu 
instinctul de violență ? în ce 
măsură violența începe să a- 
menințe atmosfera disputelor 
sportive ?

— Printre atîtea virtuți, sportul 
a are și pe aceea de a permite 
eliberarea energiilor într-o mo
dalitate umană. Confruntarea vi
rilă Ia care invită se realizează 
obligatoriu în raport cu un cod 
al onoarei și exclude ideea de 
răzbunare. E drept că exacerba
rea dorinței de competitivitate a 
început să cultive în ultima vre
me o anumită înclinație spre vio
lență. Fenomenul e grav prin 
conținutul său antimoral. Lupta 
împotriva violenței trebuie să 
unească pe toți : sportivi, con
ducători, ziariști, public. Nimeni 
nu are dreptul să apere pe spor
tivul care a fost brutal cu par
tenerul de întrecere sau cu ar
bitrul. Toți tinerii care practică 

care se va rezolva pînă la 
începerea grupei B a cam
pionatului mondial.

★
Echipa Japoniei a susținut 

un joc de verificare în Elve
ția cu o selecționată locală, 
pe care l-a pierdut cu 6—3. 
In prima partidă desfășurată 
în cadrul stagiului de pregă
tire efectuat în Cehoslovacia, 
hocheiștii niponi au învins 
cu 6—2 o reprezentativă de 
tineret a țării gazdă.

rele «marilor puteri" și s-a 
răsfrînt evident chiar . în 
evoluția de azi a săritorilor. 
Așa se face că puțin a lip
sit ca stele de prim rang să 
rămînă în afara echipelor. A 
fost cazul campionilor olim
pici Jiri Raska (Cehoslovacia) 
la sărituri și Oile Elefstaetter 
(Norvegia) la 50 km, devan
sați de coechipierii lor și 
numai creditul experienței a 
decis selecționarea lor.

Proba de sărituri a înche
iat în apoteoză această cere
monie unică. Jiri Raska a 
avut dreptate, pronosticînd că 
se va bate recordul trambu
linei normale (81,5 m) și să
ritura sa de încercare măsu- 
rînd 81,5 m deschidea șirul 
unor salturi nebănuite. In
tr-adevăr, după prima sări
tură în concurs, japonezul 
Yukio Kasaya stupefia pur 
și simplu asistența cu un 
salt de 84,5 m, urmat de 
Johansson (Suedia) cu 84 m, 
Pavlusiak (Polonia) 83,5 m, 
Ingold (Norvegia) 82 m, Ho- 
hul (Cehoslovacia), Grini 
(Norvegia) cîte 81 m, precum 
și de alți șapte „zburători" 
peste 80 m ! Mai este de 
semnalat evoluția sub posi
bilități a favoriților Raska 
Matous, Quick și Wirkola. 
Manșa a Il-a a debutat cu 
o lovitură de teatru : Napal- 
kov, care sărise în prima 
manșă doar 78,5 m, a reali
zat un salt de 84 m. în timp 
ce Kasaya, sărind numai 
76 m, rata locul 1!

Clasament : 1. Napalkov
(U.R.S.S.) 240.6 p (78.5 + 84 m); 
2. Kasaya (Japonia) 237,7 p 
(84.5 + 76) ; 3. Grini (Norvegia) 
234,6 p (81+81,5); 4. Hohul 
(Cehoslovacia) 233.4 p; 5.
Johansson (Suedia) 231,9 p ; 
5. Belousov (U.R.S.S.) — ace
lași punctaj.

C.M. DE SCHI:

SERIA SURPRIZELOR A CONTINUAT: 
LA „URIAȘ" BETSY CLIFFORD...

Surprize’nesurprize, or dint a 
cronologică va fi respectată: iată, 
daci, pentru astăzi o clipă feri’ 
cită pentru Ingrid Lafforgue (tn 
fotografie), joi după amiază, ia 
ctteva clipe după premiere : titlul 
mondial la slalom special H 
aureolează acum palmaresul.

sportul trebuie crescuți în spi
ritul respectării principiilor și mo
ralei sale. Atmosfera din clu
buri are mare importanță în a- 
eest sens.

— Apreciațl că sportul are 
valențe care să l’acă din el 
un mijloc pentru combaterea 
simptomelor de criză mani
feste la o parte a tinerei ge
nerații ? E în măsură să con
tribuie la integrarea tinerilor 
în organismul social ?

— Tineretul a constituit întot
deauna o problemă dificilă. In 
epoca noastră, criza tineretului 
are resorturi multiple. Printre 
ele, afirm violentarea atmosferei 
căminelor prin mijloacele in
formării moderne. De la o virstă 
fragedă, tinerii văd și ce n-ar 
trebui văzut, comportări și fapte 
pe care n-au discernămînt să le 
aprecieze și care invită la imi
tație. Sportul are virtuți corec
tive Chiar foarte multe. Formea
ză deprinderi, modelează voința, 
propune o morală. Conferă băr
băție și te învață să acționezi. 
Beatnicii, hippy-es și alte specii 
de tineri care cred că protestea
ză lăsîndu-și plete, umblînd mur
dari și adorind pasivitatea, ajung 
la antipodul bărbăției pe care 
sportul o cultivă. Exercițiile fi
zice, viața sportivă îmi par ex- 
celenți agenți terapeutici, împo
triva acestor stări morbide, dacă 
sînt introduse în viața tinerilor, 
devreme, cînd criza n-a apărut 
încă. Ele o pot preveni. Trebuie 
inoculată tinerilor voința de a 
se dedica sportului.

Al 27-lea k. o. 
al lui Urtain
HAMBURG 14. — Boxerul 

spaniol de cat. grea Jose Ma
nuel Ibar „Urtain" a obținut 
cea de-a 27-a victorie conse
cutivă prin k.o. In reuniunea 
internațională desfășurată la 
Hamburg „puncherul*  spa
niol, în greutate de 89 kg, 
l-a scos din luptă în prima 
repriză pe canadianul Leslie 
Borden. Urtain se pregătește 
în vederea meciului pe ca- 
re-1 va susține la 18 martie 
la Valencia în compania 
vest-germanului Peter Wei- 
Iland, campionul european la 
categoria grea. în caz de 
victorie, Urtain îl va pro
voca pe Joe Frazier (S.U.A.).

MONTEVIDEO
Nacional 

pe locul I 
Turneul internațional de 

fotbal de la Montevideo a 
fost cîștigat de echipa Nacio
nal Montevideo, care a tota
lizat 3 puncte. Pe locurile 
următoare s-au clasat echi
pele Dynamo Zagreb — 2p., 
Penarol — 1 p. și Indepen- 
diente Buenos Aires — Op. 
în ultimul meci al competi
ției, Dynamo Zagreb a ter
minat la egalitate : 2—2
(2—2) cu Nacional,

Schimbări în federația 
maghiară de fotbal
BUDAPESTA 14 (Ager- 

pres). In urma unei ședințe, 
a fost reorganizată federația 
maghiară de fotbal. Preșe
dinte al acestui for a fost nu
mit Andras Terpitko. Ca se
lecționer al echipei repre
zentative a fost desemnat 
Jozsef Hoffer. Acesta a fost 
între anii 1953—1966 antr+*< ” 
norul echipei naționale de 
juniori. Din anul 1950, Hoffer 
deține postul de șef al ser
viciului de sport al agenției 
maghiare de știri „MTI" — 
Budapesta

ASHE
S-A REVANȘAT!

în sferturile de finală ale 
turneului internațional de te
nis de la Richmond (Virgi
nia), la care iau parte o se
rie de puternice rachete ame
ricane și europene, Arthur 
Ashe a reușit să-1 elimine pe 
Ilie Năstase, după o partidă 
foarte strînsă : 8—6, 8—6.

La Val Gardena, Ițele sa 
încurcă ! După neașteptata 
Ingrid Lafforgue în slalomul 
special de joi, iată că și cursa 
de slalom uriaș rezervată fe
telor s-a soldat cu o vic
torie prea puțin scontată, a- 
nume aceea a canadiencei 
Betsy Clifford ! Reprezentan
tele de frunte ale Franței, 
care au urmat-o, în pluton 
compact, au rămas fără 
„aur"... Iată clasamentul ;
1. Betsy Clifford (Canada) 
1:20,46 (număr de start 2) ;
2. Ingrid Lafforgue. (Franța)
1:20,53 (12) ; 3. Francoise
Mncchi (Franța) 1:20,60.(13); 
4. Michele Jacot (Franța) 
1:20,62 ; 5. Gertrud Gabl 
(Austria) 1:20,85 (5) ; 6. Ma
rilyn Cochran (S.U.A.) 1:21,17 
(7) ; 7. Roși Mittermeier 
(R. F. a Germaniei) 1:21,19 
(6) ; 8. Florence Steurer
(Franța) 1:21,30 (8); 9. Bar
bara Cochran (S.U.A.) 1:21,76 
(9) ; 10. Divina Galica (Ma
rea Britanie) 1:21,92 (22).

în combinata alpină femi
nină, clasamentul este acum 
următorul : 1. Michele Jacot 
30,31 p ; 2. Florence Steurer 
37,69 ; 3. Marilyn Cochran 
41,84 ; 4. Barbara Cochran 
51,78 ; 5. Roși Mittermeier 
77,98 ; 6. Annemarie Proll 
(Austria) 78,36 ; 7. Gina Hat
horn (Marea Britanie) 84,73 : 
8. Karianne Christiansen 
(Norvegia) 94,19.

Campionatele lumii la pro
be alpine se încheie cu pro
bele de coborîre, care vor 
avea loc duminică.
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