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AZI, LA BUDAPESTA, 
TN „C.C.E." LA HANDBAL 

MASCULIN

STEAUA
SUSȚINE 

REVANȘA 
CU HONVED

La două sâptomîni după 
finala campionatului mon
dial de la Paris, handba- 
liștii români se găsesc din 
nou în fața unui obstacol 
dificil. Azi, de la ora 19 
(ora Bucureștiului), în sala 
Sportcsarnolc din Budapes
ta, echipa masculină Stea
ua București, campioana 
țării noastre, susține me
ciul retur — din cadrul 
sferturilor de finală ale 
„Cupei campionilor euro
peni» — cu Honved Bu
dapesta.

In partida de la Bucu
rești, handbaliștii români 
au obținut victoria cu sco
rul de 26—20. întîlnirea va 
fi condusă de cuplul Hen
sel — Singer din R. F. a 
Germaniei.

PE MICUL, ECRAN 1 
FINALA campionatului 
MONDIAL DE HANDBAL

Astăzi, de la ora 17,30, 
AMATORII HANDBALU
LUI VOR PUTEA UR
MĂRI, PE MICUL ECRAN, 
ÎNREGISTRATA PE BAN
DA, FINALA CAMPIONA
TULUI MONDIAL DE 
HANDBAL, care a evut 
loc recent Ia Parii.

ARTIȘTI CELEBRI 
SEMNEAZĂ AFIȘUL 
OLIMPIADEI 1972

MUNCHEN, M (Agerpres). — 
Afișele ce vor anunța lumii a 
KX-a ediție a Jocurilor Olimpice 
Se vară de la MOnchen, din 
anul 1372, vor fi opera unor ar
tiști celebri. După prima ma
chetă, semnată de cunoscutul 
pictor expresionist, austriacul 
Dakar Kokoschka (acum in vir
ată de M ani), ișt vor aduce 
contribuția la prezentarea grafica 
a olimpiadei i Han. Haartung, 
Berge Poliakoff, Fritz Winter șl 
Charlee Lapicques.

ASTĂZI, ÎNCEPÎND DE LA ORA 11

Un grup de crosiști, Intre care și campioana iugoslavă Vera 
Nikolici, pozează fotoreporterului nostru Aurel Neagu
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azi In divizia a LA FOTBAL

• Pe traseele de la
Buftea vor concura
atlefi din Bulga
ria, Grecia, Iugo
slavia, Turcia și 
România

• Crosul se desfâ-
șoara
și pe

individual
echipe

astăzi, din parcul 
la Buftea, inau- 

impresionantă

• Derbyul etapei tot la Ploiești
• A. S. A. Tg. Mureș șl Dlnamo

Bacău, gazde... In deplasare
• Steaua-C.F.R. Cluj pe stadl-

onul Republicii
în campionatul diviziei na

ționale A la fotbal vor a- 
vea loc astăzi meciurile eta
pei a XVIII-<a. Duțpă cum am 
mai anunțat, o partidă, Fa
rul — Univ. Craiova, a fost 
amînată pentru miercuri (25 
martie). Trei meciuri se vor 
disputa pe alte terenuri, ca 
urmare a faptului că echipe- 
le-gazdă au terenurile sus
pendate.

Iată programul întâlnirilor :
• PLOIEȘTI : Rapid — F. C. 

Argeș (meciul va începe la ora 
13,30 fiind televizat),

• CLUJ : „U“ — Politehnica
• PETROȘANI : Jiul — Steagul 

roșu
• MOINEȘTI: Dinamo Bacău — 

Dinamo București
• ORADEA : Crișul — U.T.A.
• CIMPIA TURZII : A.S. Ar

mata Tg. Mureș — Petrolul
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DYNAMO MAGDEBURG
(polo) JOACĂ
IN CAPITALĂ

Echipa de polo Dynamo Magde
burg, Întreprinde un turneu in 
Capitală. Campioana R.D. Ger
mane va Juca cu formația Rapid 
astăzi (bazinul Floreasca, de la 
ora 12,30) șl mllne, urmlnd ca 
marți să lntîlnească echipa Di
namo București.

HOCHEIȘTII 
DE LA SLEZAN

Crosul de 
palatului de 
gurează suita 
de competiții balcanice ale a- 
nuluj 1970, care cuprind în
treceri la numeroase ramuri 
sportive, atlt la seniori cit și 
la juniori.

Competiție de tradiție a at
letismului internațional, Cro
sul Balcanic, aflat în acest an 
la a XV-a ediție, reunește pe 
traseele de la Buftea o sea
mă dintre cei mai valoroși 
alergători de semifond și fond 
din Bulgaria, Grecia, Iugo
slavia, Turcia și România Și 
promite să ofere, la cele cinci 
categorii ale sale, întreceri a- 
prige, echilibrate, un frumos 
spectacol sportiv.

Profităm de această ocazie 
pentru a ura 
torilor succes 
ceri I

Reamintim 
START VA FI DAT 
11 in proba de 1JJ00 
nioarelor 
CINCILEA 
VA AVEA 
12.35.

Potrivit 
competiției, 
greșul Balcanic, CROSUL SE 
DESFĂȘOARĂ INDIVIDUAL 
ȘI PE ECHIPE la cinci cate
gorii : junioare — 1 000 m
(născute pînă în anul 1952), 
juniori — 4 000 m (născuți
pînă în anul 1951), tineret — 
6 000 m (născuți pînă în anul 
1949), senioare — 2 000 m și 
seniori 10 000 m.

Dacă la alcătuirea clasamen
tului individual nu există 
nici un fel de problemă, o 
clauză specială, în ceea ce 
privește clasamentele pe echi
pe acestea se fae în felul ur
mător : echipele sint alcătui
te, în ordinea categoriilor, din 
cite 4, 6, 5, 4 și, respectiv, 6 
alergători sau alergătoare. 
Dintre aceștia se iau in evi
dență doar primii 3, 4, 4, 3, 
și, respectiv, 4 sosiți din fie
care formație, ale căror locuri 
contează la alcătuirea clasa
mentelor pe echipe. Evident, 
acei atleți care apar in plus, 
adică ultimii sosiți din fiecare 
reprezentativă, sint excluși 
din clasament atunci cind se 
totalizează numărul punctelor, 
ei răminind însă, cum este 
firesc, in clasamentul indivi
dual.

Cîștigă echipa ai cărei aler- 
■ ------- cel mai mic

— acestea 
echivalente locului pe 

a sosit fiecare.
★ 

palatul de 
desfășurat ieri

tuturor 
deplin

competl- 
în între-

că PRIMUL 
LA ORA 
m a ju- 

IAR CEL DE AL 
(10 000 m seniori) 

LOC LA ORA

regulamentului 
adoptat de Con-

gători reușesc 
număr de puncte 
fiind 
care

RADUCANU 
văzut de AL. CLENCIU

OPAVA 
EVOLUEAZĂ 

ÎN ROMÂNIA

la Buftea
dimineață 

extraor- 
Balcanice

în
s-au 
lucrările Congresului 
dinar al Jocurilor 
de atletism.

★
Delegatul Comitetului eu

ropean de atletism din cadrul 
I.A.A.F. a fost desemnat 
Jozsef Sir (Ungaria).

• BUCUREȘTI : Steaua — 
C.F.R. Cluj (stadionul Republicii, 

.ora 16; In deschidere, de la ora
14, se vor Intllni echipele de ti- 
neret-rezerve Steaua — C.F.R. 
Cluj).

Campionatul bucureștean al hocheiștilor juniori
l-a Încheiat primul tur al campionatului de hochei al Juniorilor 

din municipiul București. In cele 6 zile ’ 
marca o seamă de partide de o valoare 
rloară celei a anilor trecuțl. Păcat insă 
destul de restrins, unele echipe dispuntnd

REZULTATELE ÎNREGISTRATE • Șc. _______  _ _______ _
Constructorul — Steaua 0—3, Șc. Sp. > — Olimpia 14—0, Dlnamo — Con
structorul 4—3, Steaua — Dlnamo 5—3, Constructorul — Olimpia 5—2, 
Șc. sp. I — Constructorul •—1, Steaua — Olimpia 17—0, Dlnamo — Olim
pia 9—2, Șe. ap. t — Steaua 3—3. In clasament conduce Șc. sportivă I 
cu 7 p (33—7) urmată de Steaua 7 p (28—8) șl Dlnamo 4 p.

Luni Începe returul competiției pe patinoarul .23 August*. (St. L).

de competiție am putut re- 
tehnică mulțumitoare, supe-* 
că efectivul formațiilor este 
de cel mult 2 linii.
sportivă 2 — Dinamo 8—3,

Echipa de hochei Slezan 
Opava, clasată pe locul 3 
în divizia secundă a cam
pionatului cehoslovac, în
treprinde un turneu de trei 
jocuri în țara noastră.

Meciurile se vor desfă
șura la sfîrșitul săptămînii 
viitoare pe patinoarul din 
parcul sportiv „23 August", 
după următorul program : 

vineri : Steaua — Dina
mo, Slezan — Avîntul 
Miercurea Ciuc ;

sîmbătă : Steaua — A- 
vîntul, Slezan — Dinamo ;

duminică : Dinamo — A- 
vîntul, Slezan — Steaua.

Partidele încep la ora 
16,30, respectiv, ora 19.
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Moment din surpriza de ieri la baschet, 
tre: I.E.F.S. — A.S.A. Cluj, meci cîștiga-t 
București de jucătoarele echipei din Cluj.

CICLIȘTI ROMANI EVOLUEAZĂ LA PLEVEN
I.E.F.S. A ÎNTRECUT

Membrii lotului republican de ciclism care se pregătesc pentru „Cursa Păcii" au plecat In Bul
garia. Au făcut deplasarea Cernea, David, Puterity, Selejan, Ciumeti, Sofronie, Grigore, Vasile, Cosma, 
Burlacu, însoțiți de antrenorul N. Voicu. Cicliștii români vor lua startul la două competiții interna
ționale care vor avea loc în localitatea Pleven, în zilele de 22 (circuit 80 km) și 23 martie (130 km în 
bloc). La aceste concursuri vor lua parte și cicliști din Bulgaria, Cehoslovacia și U.R.S.S.

REVANȘA PARȚIALA IN ZIUA A DOUA
A CAMPIONATULUI UNIVERSITAR DE SCHI

BRAȘOV, 21 (prin telefon), 
în ziua a doua, ziua slalomu
lui uriaș, ceața a dispărut, 
norii «-au risipit după ce au 
lăsat peste Postăvar un strat 
proaspăt șl moale de zăpadă. 
Pentru concurenți au apărut 
alte probleme s cernitul optim, 
câștigarea unui ritm al cumol 
in condițiile dificile ale unor 
jocuri alternativ» provocate de 
petele de gheață din porțl șl 
taluzurile de zăpadă din veci
nătate, rezistența sporită prin 
configurația “ ”
ratei probei 
lunecarea zăpezii Era -----
mult âoctt evident că cel mal 
experimentați concurenți,

traseului ș*. a du- 
tagreunat» de a- 

mal

_—l." ;■* «ei
pa ptotU li Bfe

pezi schimbătoare se puteau 
considera dștigătorl încă de la 
start într-o cursă grea, sur
prizele sint în general exclu
se. Valorile se detașează sigur 
de-a lungul dificultăților tra
seului, învingătorul fiind cel 
mai bun, cel mal complet 
schior.

La băieți, duelul Politehnica 
Brașov — I.E.F.S. București 
s-a repetat, adudnd în tabăra 
breșoveană satisfacția unei re
vanșe pregătită minuțios atlt 
pe plan colectiv dt șl lndi- 
vlduidL

La fete, I.E.F.S.-ului Bucu
rești care, după părerea noas
tră, e cea mal puternică e- 
cMpl de achl din țară, victoria

— cu toată opoziția Universi
tății Cluj — nu-i putea scăpa. 
Cel mult ciștigătoarea s-ar fi 
putut schimba între coechipie
re, dar Elena Neagoe se pare 
că și-a găsit tn sflrșlt forma 
căutată de-a lungul sezonului, 
astfel că Iudlth 'lomory, proas
păta campioană națională, a 
trebuit să se recunoască a doua 
oară învinsă.

REZULTATE 1 fete I 1. Elena 
Neagoe (I.E.F.S.) 1:43,1; i. lu-
dlth Tomory (I.E.F.S.) 1:44,3;
3. Georgeta Băncllă (Unlv. Cluj) 
1:50,4 ; băieți i i. Nlcolae Crețol 
(Politehnica Brașov) 1:14,S : 1.
Constantin Cismașu (I.E.F.S.) 
1:11,1 ; 1. Ioan Bogdan (I.E.F.S.) 
1:11,1.

Mihai B1RA

me-
2—0 

cum 
se comportaseră plnă atunci se 
părea că vor reedita victoria 
(3—0) din turul campionatu
lui. Dar cu cit timpul s-a 
scurs Jocul a luat o altă În
fățișare. Studentele de la 
I.E.F.S. s-au comportat mai 
bine, in ansamblu, s-au do
vedit superioare in ceea ce 
privește pregătirea fizică, și, 
după două ore de luptă, cu 
răsturnări spectaculoase de 
scor, au terminat victorioase 

cu 3—0 ( —13, —10, 8, 12, 11)- 
Partida a plăcut prin dlrze- 
nia cu care echipele și-au 
apărat șansele, remarclndu-se, 
de la I.E.F.S., Carmen Mari
nescu șl Marcela Priplș. (N.M.)

DINAMO — PROGRESUL
1-0 (1, 7, 4)

învingători nescontați ai stu
denților gălățenl in etapa tre
cută, Jucătorii Progresului au 
cedat clar aseară in fața di- 
namovlștllor. Exceptlnd primul 
set, in care progresiștii au 
condus eu 8—1, plerzind apoi 
setul la 1, tn celelalte dlnamo- 
viștll n-au avut probleme. Pre
cizia tn pase a iul Papuglu, 
subtilitățile lui Schreiber șl 
Smereclnschl, precum șl forța 
in lovituri a Iul Codoi au sta
bilit un scontat și categorie 
succes dlnamovlst, (P. PEANA 
— coresp.).

In întîlnirea cu I.E.F.S., 
dlcinîstele au condus cu 
la seturi și după modul

Foto: A. NEAGUdisputa cu O. BadeaC. Ciucă plasînd o directă de dreapta în

Aseară, pe ringul de la Floreasca

STEAUA A DISPUS COMOD DE FARUL
Duelul Steaua — Farul a 

început aseară cu o partidă 
furtunoasă : - “
A. Mihai.
a luptat cu multă hotărîre 
astfel încît, după ce l-a pus 
k.d. pe stelist, credeam că va 
cîștiga înainte de limită. Mi
hai a punctat serii directe, 
obligîndu-1 pe Drăgan să ba
tă în retragere. Dar iată că 
în ultimul rund, cînd nimeni 
nu se mai aștepta, stelistul 
plasează cu nădejde un 
croșeu la cap și Mihai e 
trimis la podea. Sclipirea lui 
Drăgan e însă de scurtă du
rată, cel care punctează mai 
clar fiind tot Mihai. Credem 
că decizia de „nul“ îl deza
vantajează pe constă nțean.

O. Badea a fugit disperat 
din fața lui Ciucă, — reușind 
cîteva contre doar la începu
tul ultimei reprize. O serie 
scurtă la figură îl -expediază 
pe Badea la podea.
<\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\W^^^

V. Drăgan —
Constănțeanul.

Numărat de arbitrul Ștefan, 
el e abandonat apoi de se- 

. cund. Avertizat de două ori 
de arbitrul Kevorkian, și pus 
odată k.d. (în rep. a 3-a), 
P. Manole a pierdut clar me
ciul cu Buzuliuc (S).
»După o primă repriză e- 

chilibrată, A. Iliescu (F) a 
încheiat lupta cu A. Isai 
mai ușor, poate, decît se aș
tepta. Hipnotizat parcă de ad
versar, stelistul n-a mai schi
țat nici un gest de apărare, 
recepționînd lovituri dure la 
figură. Numărat de arbitrul 
Zănescu, Isai a fost abando
nat, în cele din urmă, de an
trenorul Chiriac.

Ca și săptămîna trecută, 
cînd a boxat pe același ring, 
tînărul Simionescu (F) a 
confirmat și acum forma bu
nă pe care o deține. Folosind 
cu precizie directa de dreap
ta,- la cap și la figură, el a 
obținut pe merit decizia în

fața lui Paraschiv. Totuși, în 
ultima repriză Simionescu a 
recepționat cîteva serii la 
cap, dar în finalul meciului 
el a găsit resurse să-și tri
mită adversarul la podea. 
Victoria i-a aparținut la 
puncte.

Ion Dinu (F) n-a putut ob
ține decît un „nul" în fața 
lui Al. Popa. în repriza se
cundă, un croșeu la cap exe
cutat de stelist, l-a pus în di
ficultate.

CELELALTE REZULTATE: 
A. Dumitrescu (S) b.ab. 3 C. 
Șoșoiu ; V. Silberman (S) 
b.k.o. 1 C. Negip ; Al. Năstac 
(S) b.ab. 2 Gh. Preda ; I. 
Siliște (S) b.p. P. Pîrvu ; D. 
Zelenca <S) b.ab. 1 P. Bur
suc. Scor : 16—6 pentru
Steaua.

R. CALARAȘANU

din
ța

Foto : N. DRAGOȘ

Surpriza la Daschct

I.E.F.S. ÎNVINSĂ DE A.S. ARMATA CLUJ!
Mare surpriză în mica sală 

Ciulești. Echipa studentelor 
de la I.E.F.S. a fost Între
cută, în cadrul diviziei A de 
baschet, de formația clujeană 
A. S. Armata : 41—42 (18—19) I 
Venite la București cu un 
lot restrins (Eva Hlrsch este 
suspendată pentru indiscipli
nă), oaspetele au intrat ho- 
tărite să facă un joc cit mai 
bun. Acest lucru le-a reușit 
pe deplin șl, profitînd de 
forma bună a Clarei Bugar, 
speculînd avantajele apărării 
în zonă (de care I.E.F.S. nu 
a putut trece) și autoîncrede- 
rea exagerată a gazdelor, 
clujencele au reușit o victorie 
prețioasă, pe deplin meritată. 
Au marcat : Sipoș 14, Rim- 
baș 2, Farcaș 6, Eva Pajtek 
2 șl Bugar 18 — pentru A. S. 
Armata, Schreiber 2, Tranda
fir 9, Szabadoș 6, Deak 6, 
Popov 10, Ecaterina Pajtek 
2 șl Tlta 6 — pentru I.E.F.S.

Bun arbitrajul presta, de 
R. Slmlon șl I. Șerbănescu. 
(F. BIMION).

★
Deși diferența de scor este 

apreciabilă, «1—47 (33—31),
partida Rapid—Voința Brașov 
a plăcut datorită ritmului 
impus de presslngul brașo- 
venoelor. Campioanele țării 
au trebuie să lupte din răs
puteri pentru a menține o 
diferență de 10—12 puncte șl 
s-au detașat doar in final.

Remarcăm tn mod deosebit 
combativitatea oaspetelor, care 
nu s-au descurajat In nici un 
moment, 
tot 
un 
mal

Ba 
posibilul 
adversar 
bun. (D.

chiar au făcut 
pentru a egala 

ce se dovedea 
ST.)

GRIVIȚA ROȘIE: 
30-3 (11-3)

CU PROGRESUL, 
LA RUGBY

Primul joc din etapa a II-a 
a returului campionatului de 
rugby a opus formațiile aflate 
la poziții extreme in clasa
ment : Grivița Roșie, lideră, 
și Progresul, deținătoarea ul
timului loc, Cum era de aș
teptat, grivlțenli au clștigat la 
un scor categoric : 30—3
(11—3), ca urmare a unei evi
dente superiorități In Jocul P« 
Înaintare șl Îndeosebi a liniei 
de trelsferturi. Partida a fost 
echilibrată doar 14 n.nute, 
după care grivlțenli «u des
trămat cu ușurință apărarea 
adversă, Înscriind o sultă de 
8 încercări din care 3 au fost 
transformate. A arbitrat A. 
Găgeatu (București). De men
ționat Insă din nou (pini 
ctnd 7) două eliminări pentru 
lovire reciprocă : Barba (Gri
vița) șl suditu (Progresul)* 
(GH. BANGU).
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ta

w n ultima vreme — spre cinstea 
M renumelui pe care și l-a creat în 
H Europa — boxul românesc este 
g tot mai mult solicitat sâ-și tri- 
° mitd reprezentanții la turnee 

peste hotare. Constatarea aceas- 
ne onorează, precum ne dă prile-

I
I
I
I
Iiul, concomitent, să medităm la unele 

lucruri ce privesc activitatea internă a 
pugilismului autohton.

Așadar, boxerii români sînt căutați 
în străinătate. Ei se duc, contribuie 
la realizarea rețetelor, îi îneîntă pe 
spectatori și se întorc cu trofee, cu 
„mănuși", „ringuri", sau „Oscaruri" de 
aur. Ceea ce e foarte bine si frumos.

Întrebarea se pune doar, de cesîn- 
tem atît de mărinimoși cu exportul de 
pugiliști și de ce neglijăm reversibila, I 
importul, care reprezintă echilibrul fi- I 
resc al relafiilor/negociate ?

Tn campania de presă care repro
șează Federației române de box lipsa 
galelor de răsunet, s-a mai pomenit 
— fără vreun ecou notabil — absența 
meciurilor cu priză, a așa-numitelor 
meciuri-vedetă, a „capetelor de afiș". 
Revenim acum, subliniind din nou pro
punerea făcută și altă dată, vizînd or
ganizarea unor gale al căror pro
gram să fie încununat cu unul sau 
două meciuri internaționale.

Nu există nici o dificultate materia
lă, nici un impediment organizatoric 
serios, în calea realizării acestei in
tenții. Doar unul singur, pe care am 
vrea să-l eliminăm din aprecierile 
noastre : lipsa de bunăvoință. Sau ru
tina, sau lenea de gindire, sau absența 
spiritului de inițiativă.

Cine ar putea, de pildă, să ne con
vingă că publicul bucureștean nu ar 
fi doritor să vadă orice revanșă a 
campionatului european ? Cine n-ar 
vrea să urmărească reeditarea recen
tei întîlniri Vujin — Păpălău ? Sau Șa- 
rar — Stanef ?

Să nu ni se răspundă cumva că fe
derațiile de specialitate din străinătate 
refuză să-și trimită boxerii, de vreme 
ce noi înșine acceptăm cu largheță 
orice invitație. Ar fi mult mai trist să 
tragem de aici concluzia că F. R. Box 
preferă plecările peste hotare și ne
glijează aducerea de boxeri străini. 
Pentru că nu credem acest lucru, pen
tru că sîntem convinși că progresul 
boxului românesc este dependent și de 
numărul t 
continuăm să 
va lua — repede — măsurile de cu
viință, spre satisfacția maselor de iu
bitori ai sportului cu mănuși.

Ce-ați zice de o gală de sîmbătă 
seara, cu un meci final Alexe — Pan- 
dov, sau Silberman — Meier, sou Au
rel Mihai — Gedâ ? Credeți că ar mai 
rămtne vreun loc liber în sala Flo
reasca ?

galelor si de calitatea lor, 
i să nădăjduim că federația

I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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Victor BANCIULESCU
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sportul

Recolta unei escapade vinătoreștl

u sînt un frecventator 
IfW al cinematografului
■ ” „Timpuri noi", dar In 
dimineața aceea am intrat 
totuși In tale care, fie vorba, 
ar merita o renovare urgen
tă, prea e murdară, dizgrați
oasă și cu scaune tcirțiletoare 
— ea să văd un documentar 

din
ceva 
abia 
celei

despre platourile înalte 
Noua-Guinee. O oră și 
mi s-a dezvăluit o lume 
ridiclnd fruntea la zorii 
mai rudimentare civilizații, 
intr-un decor de Eden împă
durit, albastru și pluvios, prin 
care zburdă papagali, fluturi 
păroși, ursuleți cu popsul chel 
fi agățați de crengi cu capul 
in jos, păsări cu penaje 
vis, o lume de care greu 
poți apropia cu zîmbetul 
buze: înțelegerea ei te depă
șește, simți un fior ascuns ce 
nu provine deciit de la acele 
blestemate gene cu care te-a 
hărăzit natura, ca să-ți amin
tești mereu cite ceva din ceea 
ce tu ai uitat, dar mașinăria 
zidirii tale n-are voie sd uite 
niciodată.

Jn drum spre 
tn fața teatrului 
cineva a 
binevoitor, 
cunoscută, 
oameni, incit am început s'ă-i 
și confund intre ei.

— Ce faci ? m-a apucat de 
un nasture.

Nu-mi place să fiu apucat 
de nasturi. Nu știu de ce, 
nu-mi place să fiu apucat sau 
tras de nasturi, 
mo rit.

— Ce să fac ?
— Zău ? M-a 

tare de nasture 
că mă pierd de

Atunci ia 
Tănase ? Vogă mare,

casă. chiar 
„C. Tănase". 

schițat un semn 
Era o figură vag 

cunosc insă atâția

M-am poso-
Umblu.
strîns mai 

și am simțit 
enervare. Zi, 

spune-mi :umbli ? 
ce-i cu 
ai ?

L-am 
uitat și 
rea teatrului, cu ___
Tănase, (un altcineva ar 
trebuit să se uite mai 
ca mine la ele cînd le-a luat 
de la tipografie, sub poza lui 
Nicolaide scria; artistă eme
rită, și sub cea a mereu ner- 

artist 
umeri.
E un

privit surprins, m-am 
la afișele de la intra- 

Nicuță la... 
fi 

bine

voasei Zizi Șerban: 
emerit), și am dat din

— Tot ce se poate, 
gen care merge.

— Vax. Ce merge, unde 
merge ? Că vor ziariștii ? Ce 
le-aș face eu ziariștilor ăștia... 
din ce burtă l-au mai scos și 
pe Tănase ? Adică ~ 
fost bun, și e bun

O scinteie de 
mi-a pîlpîit discret 
Vorbea de cestălalt 
Tănase, de fotbalistul.

— Și Politehnica retrogra
dează ? Ah, sd văd nedrepta
tea — și ar cu plugu’ toate 
stadioanele din țară. Inadmi
sibil... strigător la cer!

Avea dreptate, cel puțin 
momentan, strigătele lui cred 
să fi ajuns pină la ultimul 
nivel al Telefoanelor.

— Știi... nu mă pricep 
bine la chestia asta, am 
cu precauție, sînt alții 
văd treaba cum trebuie, 
comentează, 
se întristează, scriu despre 
entuziasmul sau tristețea lor. 
Eu...

— ...Sinteți niște ageamii, 
cu dumneata in frunte 1

Mi-a dat drumul la nasture, 
(cam tîrziu, fiindcă tot l-a 
rupt și l-am și pierdut în rigola 
cu apă a trotuarului... și ce 
nasture: o lună am umblat 
după el prin magazine, pină 
să-l găsesc asemănător celor
lalți) și a plecat fără să mă 
salute. Iar eu am intrat in 
prima bodegă, am dat pe git 
o vodcă mare și am închis 
ochii: am revăzut munții al
baștri, cerurile albe, pe toți 
oamenii aceia rămași dintr-o 
epocă dispărută, tăind arbori 
cu topoare de- piatră, -afumin- 
du-și morții săptămini in șir 
și apoi lăsîndu-i pe vîrfuri 
de stinci, i-am revăzut mîn- 
cîndu-și dușmanii — de fapt 
asta n-am văzut, s-a spus doar 
mai încet în comentariu — 
i-am revăzut bătind 
dansind, nuntindu-se... < 
dragii și nefericiții mei 
puași, părăsiți de 
sfert de oră 
primitivismului

Ozon n-a 
Tănase 1 
înțelegere 

în cerebel, 
celebru

chiar 
spus 
care, 
care 

se entuziasmează, 
scriu

tobe, 
dragii, 

i pa
nici un 

in întunericul 
vostru 

cel al imposibilei săli 
bulevard, bărboșii și 
vatii mei papuași, 
marginea trotuarului 
bucureștean, lucind in ploaia 
stirnită de apropierea 
zată a echinocțiului primăve
rii europene — vă salut 
tristețe și dojana in 
timp. Păcat, băieți, 
voi nu știți ce-i Ozon, 
Tănase, ce-i Lucescu 
brovschi; nu știți 
nă să ciștigi un 
mondial de handbal, 
gradezi 
chei C, 
tul) pentru schi; nu 
ce-nseamnă să reinceapă 
campionat divizionar de 
bal, nu știți cam cum 
așteptarea cu nervii întinși 
la maximum din pricina unui 
El Mundial ’70, nu știți ce-s 
alea comentarii la televiziune, 
nici ce-i un stadion, o pistă 
de zgură, de beton sau 
tartan. Nu știți, șt e 
să vă documentați serios, 
si aveți habar cît de 
Ca să nu rămîneți puri 
cenți continuînd să vă 
de-a surda magnificele 
ale paradisului, struții 
să vă preparați gospodărește 
morții și să vă mîncați pur
ceii sălbateci cu copite cu 
neștiind că din ele se
face și piftii — ceea ce, 
buie să recunoașteți e o 
re, o imensă lipsă și, în plus, 
ca să nu fiți ageamii ca mine.

Al. STRUȚEANU

și-n 
de pe 
nevino- 
de pe 

acesta

civili-

cu 
același 

Acolo la 
ce-i 

sau Dem- 
ce-nseam- 
campionat 
să retro- 

intr-unul ' de ho- 
să faci ceva (sau to- 

știți 
un 

fot- 
vine

de 
cazul 

ca 
curînd. 
și ino- 
vtnați 
păsări 
pitici,

tot, 
pot 
tre- 
ma-

LOTO

Colentina, 
Bucureștlu- 
surprins că 
atît de re-

rațe sălbatice pe 
aici în marginea 
lui, iar eu eram 
l-am demonstrat 
pede lucrul acesta...

Ne-am privit reciproc (pu- 
nînd în priviri cît mai multe 
semnificații) și am pornit 
mai departe călcind cit mal 
ușor. Mergeam ușor ca ii 
ne sară sălbăticiunile dl mai 
de aproape. Și au sărit. Șl 
am tras cîteva focuri. Trei, 
bine plasate de către el, 
adică trei rațe culese de pe 
mal. In ce mă privește, am 
plasat bine două focuri, am 
agățat la ciorchinar o rață, 
iar pe a doua am pescult-o 
anevoie cu crengi șl diverse 
improvizații, din apele Co- 
lentinei care o duceau repede 
la vale.

Se întunecase de-a bînelea 
cînd, înotînd greu, cu ciz
mele grele prin zăpadă, am 
ieșit iar la liman, adică 
la capătul liniei tramvaiului 
6.

— Cît ați plătit, maică, ra
țele ? ne a apostrofat o 
trînă.

— Un leu bucata, a 
puns evaziv amicul meu.

— Cum un leu, maică, 
tu-v-ar norocul să vă bată I

bă-

•ăs-

bă-

EDITURA ..STADION
In sfîrșlt, editura de cârti sportive o primit un nume. Sâ fie 

intr-un cea» bun 1 Noua titulatura — nu-șl face nimeni iluzii — 
nu va putea ea lingurâ lâ schimba nici structura, nici eficienta 
casei de culturâ editoriala. Dar noua firma poate procura lu
cratorilor sentimentul tonic, că ei reprezintă cu adevârat o 
editurd.

în acest moment fericit al botezului, încercăm să ne tempe
ram bucuria, pentru cd importanta acum nu e victoria cuiva ci 
realizarea tn sine. Deși, ia drept vorbind, pentru acest eveni
ment, nașii au manifestat mai multa perseverenta decît părinții

Rubrica «SPORTUL propune* a menfionat necesitatea, a înși
rat lista de nume posibile, a insistat. De astăzi, institufia se 
cheamă In mod oficial i Editura „Stadion". Felicitări I

1 invidiez pe cei care 
trăiesc în provincie. Ici 
e centrul orășelului, ici 

e marginea lui ; cu cîmpul, 
cu pădurea, cu pîrîul, cu 
bălțile lui cu tot. Dar așa, 
bucureștean și vinător fiind 
ai două-trei ieșiri pe an la 
iepuri...

Cam așa se 
trecute amicul 
de curînd uns 
de mai multă 
torit. Și, deci, 
sînt dorințele 
vînătorești.

— Ce faci mîine după-a
miază, l-am întrebat, fti loc 
să-i căinez nenorocirea de 
vînător bucureștean.

— Nimic deosebit în pro
gram. Soția mea lucrează, iar 
eu am să umblu prin cărți..

— Atunci, îți pui cizme

plingea zilele 
S. B., pictor, 
vinător, însă 
vreme căsă- 
indrituite îi 
de escapade

VINĂTOR BUCUREȘTEAN...
lungi, ceva gros pe umeri, 
cartușe cu alice de trei mi
limetri și vii și mă iei Ja 
patru și jumătate.

— S-a făcut ! Dar... crezi 
că face ? — s-a entuziasmat 
el si s-a dezumflat pe loc.

A doua zi. la ora fixată, 
amicul a sunat la ușă. Eram 
gata echipat și peste trei 
minute 'urcam, amîndoi, în 
tramvaiul 6. Apoi, timp de 
douăzeci și ceva de minute, 
am trecut în revistă zeci, 
sute de blocuri de locuințe 
înșirate de-a lungul Căii 
Griviței și am ajuns la ca
pătul liniei și la marginea

Capitalei. De-acolo, de la 
capătul liniei de tramvai se 
vedea ' cimpul cenușiu și 
nesfîrșit, meandrele Colenti- 
nei prin zăvoaie și, în ulti
mul plan, o pădure.

In marș-forțat, după o ju
mătate de oră treceam „li
ma de centură". Șerpuiam, 
unul pe un mal și altul pe 
celălalt al Colentinei, care, 
aici, este un pirîu cu ape 
limpezi și repezi. „Mac ! 
mac I mac !“ a răsunat deoda
tă strigătul rățoiului. Dar ar
mele noastre n-au zvîcnit în 
umăr. EJ, amicul meu, era 
Frea surprins să afle că sînt

Că-s mai scumpe...
— Da măicuță : un cartuș 

costă un leu... Răspunsul a 
descumpănit-o și ne-a lăsat, 
bombănind, iar noi ne-am 
văzut de drum.

A doua zi, amictil mi-a 
telefonat să mă anunțe că, 
după multă vreme, a ador
mit fără Carbaxin. Și mi-a 
mai atras atenția să nu-mi 
complic după-amiaza cu alte 
chestii, să nu uit să iau au
torizația cuvenită de la aso
ciația de vinătoare a secto
rului VIII și să mergem pe 
Colentina-n sus...

Ilie CARCIU

opera sa in franceză’*, 
început, editorii n-au 

să publice nici o carte 
„Romane în care nu se 

nimic. Interesant, 
cu

Cine este Samuel Becket 
poate pare inutil să o 
mai spunem. Totuși 

formula unei reviste ilustra
te ni se pare sugestivă: „un 
irlandez, laureat Nobel, care 
scrie 

La 
vrut 
a sa.
întîmplă 
dar nepublicabil". Ca și 
Van Gogii, care în viața sa 
întreagă n-a vindut decît un 
singur tablou. „Molloy" și 
„Malone moarte" au devenit 
apoi, două lucrări abia cum
părate.

Ascensiunea lui Samuel 
Becket spre premiul Nobel a 
fost lentă și neprevăzută. De 
altfel, în ziua acordării lui, 
Becket nici n-a fost măcar în 
Suedia să-T ' p’ri'Pieăscă, iar 
banii premiului i-a împărțit 
oamenilor sărmani.

Acest om, tăcut și ciudat, 
iubește liniștea, munca, na
tura. Vă amintiți din efortul 
televiziunii române, acel mi
nut furat Iui Becket de a- 
paratul de filmat, fără un 
cuvînt. fără un gest.

— El este ca un vultur, 
puternic și însingurat, a spus 
în acea după-amiază a „Rea
lității ilustrate", Liviu Ciulei. 
Intr-adevăr, Becket e un sin
gular. S-a crezut că pesimis
mul său, atitudinea sa (le 
viață este explicabilă prin- 
tr-o copilărie tgistă,.. piintr-uri.... 
mediu bizar sau neprielnic. 
Dar nu este așa...

Samuel Becket studiază Ia 
Portora Royal School în Ir
landa și apoi devine lector 
de engleză la o școală nor- , 
mală din Franța. El desco
peră Franța și se leagă de 
ea, puternic, statornic.

La Paris întîlnește și se 
împrietenește cu un alt mare 
scriitor irlandez James Joyce 
(și O’Neill și G. B. Shaw sînt.

Pasarea
iriandezi). 

caustice 
Proust, 
un tur al

Becket scrie 
și un eseu

Europei (rn

se știe, 
versuri 
despre

După
1938), Becket se stabilește la
Paris, într-o modestă locuin
ță, la al optulea etaj, tntr-o 
noapte e înjunghiat de un 
necunoscut. în stradă, fără 
motiv. întrebat chiar 
Becket abia însănătoșit, 
ce l-a lovit, necunoscutul 
poate să spună decît „Je 
sais pas". Acest „nu 
este prezent, ca un ecou, în 
multe din operele lui Becket. 
Samuel Becket își datorează 
consacrarea și soției sale. Su- 
zana, care renunțînd la o ca
rieră de virtuoasă 
s-a dedicat cu totul izbinzii 
lui literare__

De la romane, Becket a 
trecut Ia teatru,, țiu bapiț der 
la piesa jucată in lumea în
treagă „Așteptîndu-I pe Go- 
dot", Becket și-a făcut o casă 
stranie, cu un etaj, un singur 
copac în curte și un înalt zid 
protector ca de cetate, pe co
lina de la Seine-en-Marr.e, 
pe Ile de France.

Dar ceea ce ne-a făcut să 
vorbim atît de mult de 
Becket, care trebuie realmen
te cunoscut, este o frază din 
portretul făcut elevului la 
Portora School din Irlanda : 
„Bun jucător de rugby- Une
ori strălucit. Este prompt în 
a urmări o uvertură. Are o 
bună priză JUj,. Matu
ra sa de picior în tușe poate 
fi înihunătățită";

Față de un laureat Nobel, 
acest portret de tinerețe re
prezintă pentru noi încă un 
argument al îmbinării stadio
nului cu cultura. Așadar, 
alături de Joliot-Curie, Albert 
Camus, Ernest 
încă un 
Becket.

de 
<!e 
nu 
ne 

știu"

pianistă.

Hemingway, 
nume — Samuel

Virgil LUDU

CUPON DE CONCURS
Numele și prenumele:

Adresa :

C.M.FOTBAL
1. CE ECHIPE VOR OBȚINE CALIFICAREA PENTRU 

SFERTURILE DE FINALA (reamintim : din fiecare grupă 
se califică primele DOUA CLASATE) ?

A
8 
C 
D

Z CE ECHIPA VA CIȘTIGA CAMPIONATUL MONDIAL?

GRUPA 
GRUPA 
GRUPA 
GRUPA

I

MANUAL RUGBYSTIC PENTRU COPII Șl JUNIORI*)
Cu aderență din ce In ce mal 

sporită la tineret, practicarea 
rugbyulul la această vîrstă repre
zintă, în preocupările specialiști
lor, una din problemele-cheie, de 
rezolvarea ei fiind legată atît 
existența unul tineret moral și 
viguros — clădit In legile aspre 
ale acestui sport — cit și prospe
ritatea însăși a rugbyulul, deter
minată de apariția unul schimb 
valoros.

Fâcindu-se ecoul acestor preo-

PRONOSPORT
CIȘTIGATORII EXCURSIILOR 
ÎN FINLANDA ȘI U.R.S.S.

OFERITE LA TRAGEREA LOTO 
A MĂRȚIȘORULUI 

DIN 6 MARTIE 1970 :
Categoria 0 — 15 excursii: 1. Eu

genia Costea — București; 2. 
loan Bălășolu — Copșa Mică; 3. 
Georgeta Bejonaru — Bacău; 4. 
loan Manea — corn. Lugaș de 
Jos județul Bihor; 5. Mlrcea Dtr- 
staru — corn. Bărăgan-Feteștl, 
județul Ialomița; 6. Petru Iftenl — 
Iași; 7. Florlca Vlșan — Ploiești; 
8. VasIUchia Collneață — Bucu
rești ; 9. Eugenlu Pană — Bucu
rești; 10. Teodor Gheorghiu — 
București; 11. Gheorghe Bădescu 
— București; 12. Nlță Caragea — 
București; 13. Tralan Vlădescu — 
București; 14. loan Do'brescu — 
București; 15. Viorica Radu — 
București.

Categoria H — 6 excursii : 1.
Constanța Manole — Constanța; 2. 
Gheorghe Ștefănescu — Constan
ța; 3. Anuța Doboș — Petroșani; 
4. Ion Udlcă — comuna Grădinari 
județul Ilfov; 6. Stelian ștefan — 
București; 6. Nlcolae Buga — 
com. Bumbeștl județul Gorj.
• Programul concursului Pro

nosport nr. 13 din 29 martie 1970, 
este următorul : I. Dinamo 
București — Steaua; II; F.C. Argeș
— Universitatea Cluj; ni: Steagul 
roșu — Rapid; IV. Petrolul — 
Farul; V : U.T. Arad — Jiul; VI: 
Universitatea Craiova — A.S.A. 
Tg. Mureș; VII: C.F.R. Cluj — 
Crișul ; VIII: Politehnica Iași — 
Dinamo București; IX: Bologna
— Cagliari; X : Juventus — Mi
lan; XI: Brescia — Torino; XII : 
Internazlonale — Fiorentina; XIII: 
Napoli — Lazio.

> •

cupări, doi specialiști — prof. A. 
Teofllovicl șl V. Cirllgelu — au 
închegat un volum : „Rugby la 
copii șl juniori" în care au inclus 
toate capitolele solicitate de tac- 

. tura genului : istoria șl caracte-.
rizarea acestui sport, particulari
tățile anatomo-flziologice ale co
piilor și juniorilor șl, în relație 
cu ele, sarcinile șl conținutul an
trenamentului la respectivele 
grupe de vîrstă, pregătirea fizică 
a subiecților șl, pe spații 
tehnica și tactica acestui 

tnsoțlndu-șl 
tehnic șl 
fotografii 
soluri în 
greșelilor

largi, 
sport, 

flecare procedeu 
demonstrație tactică cu 
șl chinograme, cu sub- 
care avertizează asupra 
posibile la începători și 

cu subcapitole privind metodica 
învățării, cel doi autori oferă, tu
turor celor interesați, un mate
rial deosebit de util șl foarte, 
amplu.

De altfel, întltulîndu-șl lucrarea: 
^Rugby la copii șl juniori"; ^tan- 
demul” autorilor ne descoperă 
încă din titlu încercarea lor de 
a cuprinde, Intr-un volum-ma- 
nual, toate problemele legate de 
însușirea șl stăptnlrea acestui 
sport de către cele două catego
rii de vîrstă cărora 11 se adre
sează.

Șl, într-adevăr, parcurgînd atent 
drumul celor 340 de pagini, des
coperi, la capătul lor, imaginea 
rugbystului ideal, așa cum II văd 
(sau visează) cel doi autori șl . 
antrenori, Teofllovicl șl Cirllgelu.

•) A. Teofllovicl șl V. Cirllgelu: 
Rugby la copii șl juniori. Edit.1870> 8<w iei itC.N.E.F.S.,

Gimnastică, 
esență de geometrie-n spațiu. 
Mișcare ondulată, rotundă, revărsată. 
Caleidoscop mirific, 
suită de rotații, echere și spirale. 
Lungi hexametrii clasici, umană poezie 
scăldată în acorduri de amplă rezonanță. 
Balet de grațioase sculpturi însuflețite 
Zvîcniri lungi, balansate pe bara de oțel, 
contact cochet dar aprig cu suple paralele. 
Elanuri concentrate, planări de libelulă. 
Logodnă efemeră și crîncenă-ncleștare 
CU slobode inele, .perfide oscilînd. 
Desprinderi în torente și-acrobații fantaste, 
înscrise în pătratul gazonului de pluș. 
Un ultim gest și-n fine, 
o-nmărmurire netă : statuie respirînd. 
Gimnastică, 
mozaic suprem de încîntare, 
în fața ta rămînem profund uimiți și duși 
de fantezie-n spații înalte și senine 
ca-n fața unei Păsări Măiestre 
de Brâncuși.

Pentru constănțeni, in cele 
8 luni în care sezonul esti
val nu lasă amatorilor de 
sport de pe litoral decît 
nostalgia cochetelor terenuri 
de tenis, baschet sau volei, 
„bowlingul" rămîne baza 
sportivă cea mai solicitată 
de către iubitorii „popicelor 
mecanice".

Sînt foarte puțini acei ce 
încă nu cunosc frumusețea 
și ambianța celor 12 piste 
de popice, atît de solicitate 
în orele de după-amiază.

întilnești aici copii de o 
șchioapă care ridică bila și 
o trimit pe pistă, cu stîngă- 
cia începătorilor tremurînd 
de emoție : va reuși bila să 
străbată distanța de la ei 
pină la popice ? Și dacă da, 
va întîlni în j 
lua buclucaș 
din margine ?

Alături de 
mame dornice 
sau 
basme, 
multă 
ritabil

Dar 
tivi — 
nall — 
fășoară o activitate sistema
tică și sportivii celor opt 
asociații constănțene, care, 
sub' îndrumarea Sbmîsieî de 
„bowling" de pe Îîng.i 
C.J.E.F.S, Constanța, au or
ganizat primul campionat 
de bowling din țara noastră.

La acest campionat au par
ticipat 8 echipe — locul I 
fiind ocupat de echipa asoci-

plin 
pe

sau o va 
șănțulețul

se află

:o»a

Dorin ALMAȘAN

(Din ciclul „Sufletul arenei")

ei
să-i fortifice, 

sfătoși
cunosc 
decît un

ca-n 
mai 
ve-

bunici
care 

tehnică 
campion mondial,
pe lîngă acești spor- 

să-1 numim ocazio- 
la „bowling" își des-

i 
ației Palas, de pe lifigă Itij- 
treprinderea 12 cOTÎStrucW 
montaj, iar Ia individual, d? 
R. Krvch din aceeași echipfe.

Au urmat, apoi, concursuri 
organizate de Consiliul 
dical și de asociația 
structorul, în care, pe 
echipa campioană, s-au 
mat echipele Constructorul 
T.C.L., Victoria Murfatlar, 
I.T.C. și altele.

Și așa cum se întîmplA 
mereu în sport, chiar Șl 
campionul absolut R. Krtich 
a trebuit să încline ulterior 
steagul, fiind ' învins .de 'ingj. 
Gheorghe Dumitreșcțu. ■ ’!

Desigur, lupta pentru stjr 
premație continuă, merefi 
apârînd nume noi de Țiopp 
cari, care își îmbunătățeai) 
recordurile. . i

Un lucru care place cșl 
mai mult la întrecerile ds 
„bowling" îl constituie com
ponența echipelor, în care, 
alături de inginer, profesor 
sau medic, vezi muncitori 
care, după efortul fizic de
pus la locul de muncă, în
trec aici toate pronosticurile.

Și fiindcă drumul spre 
Mamaia în acest sezon este 
foarte plăcut, chiar pentru o 
plimbare pe Jos7TT*"iKvTtSTfi 
pe cei care nu cunosc tainele 
„bowlingului" să se Inițieze, 
convinși fiind că ei se vor 
îndrăgosti repede de acest 
sport.

ing. CORNEL FOFA
coresp. principal

sin- 
Con- 
lîngă 
afir-

rj

Ca... Noe
Desen de LAURENȚIU CONSTANTINESCU

PEREflI DE GHEATĂ Al ALPILOR - TERENURI DE SCHI!
în ultimii ani, 

schiori temerari au 
tuat cobortrl pe unii pe
reți abrupțl de gheață din 
Alpl. El au un predecesor 
Ilustru In francezul Emile 
Allais care încă din 1935 a 
coborlt culoarul Plampraz 
din Alpll Savolel.

Presa mondială a înre
gistrat In 1969, ca o per
formanță excepțională, co- 
borlrea realizată de un 
schior japonez de la 7 000 
m In căldarea de vest a 
Everestulul. Trebuie să 
notăm, Insă, că o aseme
nea performanță a reali
zat, încă din 1956, Erwln 
Schneider. El a coborlt pe 
serjuri nti numai căldarea 
de Vest, dar chiar șl cas
cada de gheață a ghețaru- 

a 
al 
?1 
61 

cu 
I Hll- 
,înalta

cîțlva 
efec-

Iul Khumbu, cea care 
constituit punctul forte 
expedițiilor elvețiene 
britanice din Everest 
despre care vorbește, 
respect, sir Edmund 
lary In cartea sa » 
aventură". Dar aă revenim 
la Alpi.
• In 1178, contele Pal-

oi copii pe 
[ J Unul dintre

X

de 
numele, 
această 
Trlbus- 
pioletul 

2 500 de

• în 19241 peretele nord- 
vestlc din Grosses Wles- 
bachhorn este escaladat In 
premieră foloslndu-se, pen
tru prima oară In Istoria 
alpinismului, pitonul de 
gheață. Autorul acestei 
performanțe nu este altul 
declt celebrul Wlllo Wel- 
zenbach, cel mal mare al
pinist din perioada anilor 
1920. Acest perete avea să 
devină fatal . lut Toni 
Schmid, cel care a primit 
medalia olimpică pentru 
escaladarea peretelui nor
dic din Matterhorn. în 
1969, doi alpinlștl din Salz
burg, Kurt Lapuch șl 
Manfred Oberegger, co
boară pe schiuri de 1,70 m 
acest perete Înclinat la

laviclni efectuează tn pre
mieră culoarul de gheață 
înclinat de 50° care 
atunci Ii poartă 
Pentru a realiza 
premieră, ghidul 
ser sculptează cu 
său un șirag de
trepte în gheață. Pină azi, 
culoarul Pallaviclni rămîne 
o piatră de încercare pen
tru orice alpinist de 
frunte. In 1961, doi alpl- 
nlștl din Graz, Gerhard 
Winter șl Herbert zaka- 
rias, coboară pe schiuri 
scurte culoarul Pallaviclni. 
Ce înseamnă coborlrea 
unei pante de gheață în
clinată de 50° ne putem cu 
greu Imagina. Amintim aci 
doar că plrtia Lupului din 
Postăvar sau Fața Mare a 60°. Ei nu fac asigurare la 
Văii lui Carp din Bucegl 
nu depășesc, tn cel mal 
înclinat pasaj, un unghi 
de 38° față de orizontală.

In 1968 coborlrea este re
petată de Gerhard Winter 
șl Franz Berghold, fiind 
filmată din elicopter pen
tru filmul fcSkl extrem” de 
Jtlrgen Gorter.

oi copii pe malul unui rîu.
• ei, cel mai mare, 

■ * pescuiește, celălalt, mai mic, îl
asistă, captivat, pe cel ce dă la porcu
șori. La un moment dat, cel mare 
prinde un rac. Surpriză. Bucurie. Dar 
și „dificultăți tehnice”, crustaceul, cu 
teribilele sale clești, fiind greu de 
apucat cu mîna. O mișcare greșită 
șj racul scapă în apă. Ion Pașcovici 
(8 ani), băiatul cel mic, se apleacă 
de pe mal ca să prindă racul. Dar 
malul se rupe. Băiatul cade în rîu, 
malul peste el. Se duce \ 
Undeva, mai departe, un ait copil 
cari văzuse scena o ia la goană, 
speriat, spre sat pentru a anunța 
nenorocirea... Poate că după mai pu
țin de un minut, totul ar fi fost prea 
tîrziu. Dar undițarul se hotărăște ful
gerător. Se aruncă în apă după tova
rășul său mai mic, reușește să-l prin- 
uă de o mînă și, după o caznă de 
cîteva minute, îl readuce ia mal.

Aceasta a fost, pe scurt, întîmpla- 
rea. Deși și-an uscat, discret, hainele, 
mergînd acasă abia pe inserat, tot sa
tul aflase fapta pionierului Ionel Ma
xim (13 ani), elev al Liceului „Nicu 
Gane“. din Fălticeni.

la fund.

coardă declt pe porțiunea 
mediană a peretelui, res
tul cobor!ndu-l neasigurați. 
In piua el trec In zbor, cu 
schlurlle, peate crevasa de 
Ia baza peretelui.

Cel ce a cucerit — poate 
— cel mai frumoși lauri In 
această nouă specialitate 
sportivă este ghidul syl-

vain Sandan din Martigny 
(cantonul elvețian Valals). 
Palmaresul Iul este mai 
mult declt senzațional :
1967 — Culoarul Spencer ;
1968 — Culoarul Whymper
din Aiguille Verte șl Cu
loarul Gervasuttl din Mont 
Blanc du Tacul ; 1969 —
Culoarul Marinelli din 
Monte Rosa șl Peretele 
nordic din Aiguille 
Blonassay.

Nimeni dintre cel ce 
zuseră aceste șiștoace
gheață sau care cuceriseră 
în ore întregi de luptă 
aprigă cu pioletul și col- 
țaril, metru cu metru, 
aceste metereze nu-șl 
tuse Imagina că s-ar 
tea găsi cineva să Ie 
boare pe schiuri.

Iată ce mărturisește 
Sylvain Sandan, ziaristu
lui Guldo Tonella : 
pregătesc cu cea mal 
mare conștiinciozitate pen
tru aceste încercări, în 
ceea ce privește condiția 
fizică și psihică. Tensiunea 
nervoasă seamănă cu cea 
a unul alpinist înaintea

de

vă-
de

pu- 
pu- 
co-

unei mari premiere. Stu
diez cu atenție condițiile 
meteorologice, tempera
tura și starea zăpezii. Căci 
într-o asemenea treabă, 
nimic nu poate fi lăsat pe 
seama hazardului... Teh
nica nu poate fl cea a 
unul coborîtor de concura 
sau a unul virtuoz. Capul 
este cel ce trebuie să con
troleze in permanentă 
corpul șl schfurile. Nici o . 
greșeală nu este permisă".

Amintim că peretele nor
dic din Aiguille..de Hlonas.- 
say a fost rar parcurs , șl 
are o tristă reputație, ce 
concurează pe cea a Alge
rului. Număr în '1968 " a'u 
pierit, aici, Intr-o catas
trofă, patru aîplhiștl. - ‘ 

In ceea ce privește Cu
loarul Marinelli, el a fps.t 
parcurs “ pentru a doua" 
oară cu schlurlle numai la 
clteva săptămlnl Interval, 
de către Manfred Obereg
ger șl Kurt Lapuch. La 10 
minute după Ieșirea lor," o 

avalanșă de gheață a mă
turat peretele. Norocul 
celor destoinici...

Walter KARGEL

DE VORBĂ CU UN „CUTEZĂTOR"

A SALVAI VIATA

Stăm de vorbă cu Ionel Maxim 
la liceul din Fălticeni, unde 
este elev în clasa a VII-a. Un 

băiat blond, mărunt de statură, cu o 
surprinzătoare vitalitate trădată 
doi ochi iscoditori și expresivi.

—- Știi să înoți bine, Ionele 7
— Așa și-așa.
— Nu ți-a fost teamă că poți să 

îneci și tu, încercînd să-l salvezi 
Pașcovici ?

— Nu m-am gîndit la mine.
— Ce-au spus părinții cînd au 

de fapta ta ?
— Mama m-a pupat, iar tata 

bătut pe umăr.
— Dar colegii de școală, profeso

rii 7

de

te 
pe

aflat

m-a

------------------------------------------- --------------------------

N-au știut, nu le-am spus nimig.
— Cum au aflat, totuși, întîmpla- ' ' 

rea 7
— Au aflat cînd am primit de la 

București diploma de „Cutezător".
. Cum te simți, fiind singurul co

pil din oraș cu această înaltă dis
tincție ?

— Destul de bine. învăț mai mult, 
ca să fiu șt la carie un... cutezător. 
Fac și sport mult mai serios. Ca și 
coșmonauții — despre care am citit 
atttea lucruri senzaționale — și cute
zătorii trebuie să fie excelenți spor
tivi.

— Am auzit că faci zilnic un... an
trenament special ?

— Da. Fac o oră și jumătate pe 
drum din Rădășeni, satul meu, pină 
tn oraș, la școală. Și merg repede. 
Ceilalți copii nu se pot ține de mine.

— O ultimă întrebare, Ionele i ce 
vrei tu să te faci ?

— Inginer silvic sau... cosmonaut. 
Mai am timp să mă glndesc. Îmi pla
ce natura, dar parcă mă atrage din 
ce tn ce mai mult Universul...

Marius POPESCU

7 ’1

Aiguille..de


♦

!

I

(

25 DE AN/
UN ZIAR

.SCTNTEIA' 
1945 a-

• Ziarul , 
din 19 martie 
nunta :

„Luni 19 martie apare un 
nou ziar sportiv s „SPOR
TUL POPULAR".

Confratele 
propune să lupte pentru 
răspîndirea r;—
marile mase | 
anunță că va pul 
nici și articole de specia
litate, precum și rezultate
le tuturor manifestațiunilor 
sportive sindicale, rurale, 
școlare, universitare etc.

„SPORTUL POPULAR'; a- 
pare luni și sîmbăta dimi
neața, va avea 4 pagini 
și se va vinde cu prețul de 
25 lei".

nostru își

sportului în 
populare și 
publica cro-

7. Vrem să luptăm 
pentru obținerea între
gului sprijin material și 
moral al statului, pen
tru crearea prin Orga
nizația Sportului Popu
lar de săli de gimnas
tică, terenuri de sport, 
institute de cultură fi
zică (...) institute de re
creație și odihnă, 
bere pentru copiii 

brici, și întreprinderi.

rea sportului în progra
ma analitică pentru 
școlile de toate gra
dele.

TÎNÂR

ta- 
t oa

menilor din uzine, fa-

CONDEIUL
CARE

VEGHEAZA ?
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• Primul număr al zia
rului, datat 20 martie 1945,
apare cu subtitlul : „Ziar
pentru răspîndirea sporîu-
lui în marile mose popu-
lore".

• în editorialul primu-
lui număr, intitulat „Rostul
nostru",, se arăta printre
altele :

„Apărem în vremuri des
tul de critice, dar greută
țile nu ne sperie.

Ne-am propus un anu
mit plan de lucru și cu 
orice sacrificii trebuie să-l 
aducem la îndeplinire.

Rostul nostru în sport 
este precis :

tot 
or-

1. Vrem să sprijinim 
în\cea mai largă mă
sură difuzarea sportu
lui în marile mase popu
lare, acțiune întreprin
să cu atîta rîvnă și in
tensitate . de către Or
ganizația Sportului 
Popular.

2. Vrem să dăm 
concursul activității
ganizate a O.S.P. (...)

3. Vrem să ducem 
mai departe, alături de 
O.S.P.,- acțiunea de 
defascizare a vieții 
sportive românești.

4. Vrem să facem cît 
mai cunoscute caracte
rul larg democratic și 
spiritul pur amator al 
mișcării sportive de as
tăzi, în care trec pe 
prim plan manifestați
ile sindicale, rurale,

universita-
ile 
școlare și 
re (...)

5. Vrem 
împotriva 
că sportul 
„lux", o manifestare la 

, care pot participa nu- 
s■- im i ce i bag aii, oa m e - 

hii favorizați de soar- 
esfe Și tre

buie să fie pentru cei 
mulfi, pentru popor.

să luptăm 
prejudecății 

este un

6. Vrem să cerem re
forme mari in ceea pe 
privește învățămîntul 
superior de educație fi
zică, pregătirea cadre
lor de specialitate, per
fecționarea educatorilor 
fizici (...) și introduce-

LEONIDA CIAHNO — PIATRA 
NEAMȚ. Vă mulțumim pentru 
prețioasa informare pe care ne-o 
puneți la dispoziție : într-un arti
col intitulat „Sportiștii români Ia 
Orăștie“, revista ilustrată săotă- 
mînală, „Cosînzeana“, arăta că 
duminică 31 mai 1914 s-a desfă
șurat la Orăștie primul concurs 
sportiv românesc. Programul „s-a 
început cu jocul de fotbal între 
clubul Studenților din Pesta și 
clubul sportiștilor din Arad, „Glo» 
ria”*, jPestanii.. au cîștigat trei în
vingeri, arădanii, două. La trînia 
s-au evidențiat : Ia „greutatea 
fulg“, Ilara, Mânu șl Isaia, Iar la 
„greutatea mare" Ovid Salvanu și 
T. Prisacu. Concursul a luat sfîr- 
șit cu un meci de box între Vir
gil Salvanu și T. Prișcu. Victo
ria i-a revenit Iui Virgil Salvanu*.

EDITH VASILIU — BUCUREȘTI. 
M-a amuzat (este șl reușită !) 
epigrama dv. plină de reproșuri 
la adresa mea șl avînd următo
rul motto :

„După părerea lui Ion Poștașu, 
nici o poezie trimisă de cititori 
nu este bună" :

Noi cirul vi scriem la ziar, 
Ne puneți versul pe ctntar. 
Eu v-aș propune șt-altceva : 
Mal drămuiți și... critica I

Răspunsul nostru ?

De-aeord ! Dar spuneți

lot vin.
sttngace.

ce pot 
tace, 

cu carul.Cină Versuri tmi
Atlt de multe șt
Incit s-a delectat... ctntarul 1

8. Vrem să căutăm 
să organizăm o activi
tate sportivă internațio
nală puternică și să sta
bilim legături trainice 
de prietenie și colabo
rare (...)

9. Vrem să punem la 
îndemîna muncitorului, 
funcționarului, ucenicu
lui, omului de la țară, 
școlarului și studentu
lui, la prețul cel mai 
ieftin, o gazetă scrisă 
pentru el (...)
• Din sumarul primului 

număr:
— RĂSPUNSURILE DATE 

DE NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretarul Comitetului Cen
tral al U.T.C., în cadrul 
anchetei : „SPORTUL ÎN 
SOCIETATEA DE_ MÎINE".

— Muncitorul Tudor Fi
lip (Leonida) a cîștigat ci- 
clocrosul O.S.P.

— Ion Popa a 
clarat învingător 
ciul cu Constantin 
pentru titlurile de 
național la mijlocie și se
migrea).

— Rapid la
1—1. 
alții

fost de
țin me- 
Cionoiu, 
campion

egalitate cu 
(Au jucat 

Baratky, 
Lupaș, Hu-

Venus :
printre
Bogdan, David, 
mis etc.).

© In nr. 2 
este publicat :

MESAJUL PRIMULUI MI
NISTRU PETRU GROZA 
CĂTRE SPORTIVII RO
MÂNI.

al ziarului

PREȘEDINȚIA
CONSILIULUI DE' MINIȘTRI 

PRIMUL MINISTRU

Ziarului 
„SPORTUL POPULAR"

Greutățile vieții se în
ving cu un corp sănătos. 
Problemele mari se rezolvă 
cu o minte ageră, deș
teaptă.

Practicînd sportul și în- 
vățînd mereu, tineretul ță
rii va fi pregătit pentru 
sarcinile mari care-i stau 
înainte. „Mens ' sanâ in 
corpore sano".

Doresc ziarului dv. suc
ces deplin pe drumul apu
cat.

București, 23 martie 1945 
Președintele Consiliului 

de Miniștri 
Dr. Petru Groza

(Documentar de
Dorin ȘTEFLEA)

COLABORATORI Șl
Primo revistă : 

„SPORTUL" 
= 1 februarie 1880

resa sportivă româneas- P că împlinește nouă de- 
*" cenii de existență. Pri

ma revistă dedicată exclusiv 
manifestărilor sportive prac
ticate la noi a apărut la 1 fe
bruarie 1880. sub titlul 
„SPORTUL" (foto 1), fiind e- 
ditatâ de C. Blaramberg și 
Al. Galeșescu, doi pasionați 
susținători ai curselor de cai. 

în articolul introductiv, din 
primul număr, revista pune 
întrebarea :

„Ce este sportul ?“ și răs
punde : ..Prin sport se înțe
leg : cursele de cai. esercițiile 

corpului, manegiul. crește
rea și dresarea Cailor, ca- 
notagiul, visătoarea, bilear- 
dul, patinagiul și 
tica".

Așadar, trebuie să 
că acestea erau 
sportive existente 
aceea în România 
activă

îl

•x<

PAVELESCU, 
SUSȚINĂTORI Al REVISTELOR

Șl TUDOR 
DE SPORT

I / t 1,1

vulpi, pe cînd 
încheie : „Totuși 
capul sus, urmă- 
noastră : Vînă-

avsxe u Us și u a abk mcAwti uva»

s» «I { 
. ț

CS tș **X|

înțele- 
discipli- 
in vre-
— cea

hipismul,

gimnas-

hipo- 
și bi- 

acestuia

care dispunea de 
drom bine organizat ; 
leardul, campionii 
fiind formați la „academia" 
Instalată într-o cafenea de pe 
calea Victoriei.

■<

GIMNASTICUL ROMÂN
„SPORTUL" n-a avut o viat 

ță lungă. Se pare că n-a apă
rut decit un număr — cel pe 
care-1 găsim în colecțiile de 
rarități ale Bibliotecii Acade
miei Române.

A doua revistă de sport a- 
părută la noi a avut mai 
mult succes la dovadă
fiind faptul că a apărut — cu 
unele întreruperi*»—•"dtn -a'rml'*' 
1892 și pină în anul 1935. S-a 
numit „GIMNASTICUL RO
MÂN" (foto 2) „revistă men
suală pentru propagarea gim
nasticei in școale, societăți Și 
armată".

în primii doi ani revista a 
fost scrisă aproape 
de întemeietorul ei, 
rul de gimnastică D. îonescu.

Din 1894 numele publicației va 
fi „EDUCAȚIUNEA FIZICA", 
„revista societății profesorilor 
de gimnastică și arme din Ro
mânia". La reapariție, după 
prima Întrerupere (1896), se

exclusiv 
profeso-

iepuri și 5 
alții...". Și 
să ne ținem 
rind deviza 
toarea îmbărbătează 1“

O „tribună deschisă oricui, 
spre a publica, cu mulțumire, 
articolele trimise", a fost 
„REVISTA SPORTIVA", apă
rută, in perioada 3 martie — 
23 iunie 1898 (foto 5).

„REVISTA MODERNA"

******^ X

PRIMA REVISTĂ VELOaJWCĂ ÎN RUMANIA 

șt AmsiMJuftatf.A; cmju wmawad «. «, mwemet 1

Ș AâlUMȚVSt
i ,1 jftgM ; , Df r* < ?
’ " , , , • . . . > &! , • |

' K< 4 Lx
u> U.K st j

Van» A». '
.................. . ' ........ ............................................ ......tjijir .

SUMASlO . ;STO
. ,a. JjȘ

ii< < Y<-1 xvĂW. >♦ ft.vâiwvÂ f'o'is’b» v>i-x A • 1 IVI ,1 Ăiiia

Fig. 4

REVISTA SPORTIVA
O'ătyi y IrtTÂ irt, SÂPLOUM

A. DAVH„V ....
.1 . . - 

: .r. -mPtiiiiii'iiitrtb -y---]T -T—..................................................... ......

«TiTOrS ,

JRW x vx
a—AI •> cujtoiW *»•<»»> 4- »■'*/?*> -ț- 'ț> <4 {«A-aNJ

«Roțixc<■

4XA* < X»--. '>» <«»"•■* V

• V A*. ■3
Fig. 5

-•>, re : < -

•TAC.ȘI xs»
tatfâx* v **■>'> x-» '

'brac fiș, <©:« * 
ddv&.-Cc
7^'s <•. •

< A-?. <♦ ,.X> A<< ©■
xifowa (X«1-X sc cz<bk

NxțH'» <4 OX
Wovxx sX CC ă U ♦
■»} o.' -.' / »

«rt ww> > ■-■>»» $ I
U,,- . n U.
'XO»

I

Ultima dintre cele șapte 
publicații sportive apărute la 
noi in secolul trecut, a 
„REVISTA MODERNA", 
dusă de unul dintre așii 
clismului de atunci; Const. 
Cantilli. în subtitlu publica
ția se arăta a fi „Științifică, 
literară și in special sporti
vi". Printre colaboratori 
aflăm doi consacrați pe tărî- 
mul poeziei : Cincinaț Pave- 
lescu și Al. Macedonski.

Poezii mai semnează 
tinăr debutant — Ion 
care, mai tirziu, se va 
Tudor Arghezi.

Dintr-un istoric al 
mului, publicat de 
aflăm peripețiile primei curse 
de biciclete din țara noastră 
(pe „marea" distanță Bucu
rești — Băneasa) și succesul 
celor dinții velodromuri bucu- 
reștene (1895 și 1896).

„REVISTA MODERNĂ" a 
fost cea mai dîrză șusținătoăT 

■re a ciclismului romanesc, .în
tr-o Welne ci ntl ' atest sport 
era viu combătut AC' moraliști 
și de igieniști, . „fiind î
letnicirea care reprezinți 
ricolul numărul 
nătății".

IN SECOLUL
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vechiul titlu. Din 
pe care le vedem

va 
desenele 
într-o pagină de interior (fo
to 3) a excelentei reviste 
aflăm care erau aparatele de 
gimnastică de sală existente 
la noi către sfirșitul secolului 
trecut.

BICICLETELE
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PITEȘTI, 
maestrul 
handbal, 

bine zis : 
23 de ani. 

croni- 
Petre Gațu. Și 

, a fost pa- 
intr-un timp

ALINA BARBU — 
Sportivul dv. preferat, 
emerit al sportului, la 
Cristian Gațu, are (mai 
va avea : la 20 august)
El este fiul cunoscutului 
car de fotbal. 
Cristian, la început, 
sionat de fotbal — ! 
activa în echipa de juniori a clu
bului Dinamo București — dar, 
după o scurtă ezitare, a optat

pentru handbal.
seama cît a pierdut fotbalul, dar 
știm cît a cîștigat handbalul ! Să 
nu uit să vă răspund și la ul
tima întrebare : nu este căsătorit. 
Corespondența o primește pe 
adresa : strada Pop de Băsești 
nr. 29. sectorul 3. Vă previu însă 
că, întîi o citește nea

MARIN DEJU — ARAD. Am 
răsfoit colecția ziarului nostru 
Aveți tot dreptul să vă bucurați: 
golgeterul campionatelor noas
tre de fotbal este Bonihady, fos
tul centru atacant al U.T.A.-ei, 
care. în ediția 1947—1948, a înscris 
nu mai puțin de... 49 de goluri. 
Pe locul II, e tot... Bonihady, cu 
27 de goluri, marcate în ediția 
precedentă. In 1955, cînd Ciosescu 
a smuls pe potou titlul de 
geter, înscriind 6 din cele 8 
Juri realizate 
ultima etapă, 
namo Brașov, 
rilor“ a fost 
sescu (Știința
luri, 2—5 Dinulescu 
mișoara), Ozon (Progresul Bucu
rești) și Drăgan (Flacăra Ploiești), 
Tătaru (C.C.A.) 16 goluri, 6 Ene 
I (Dinamo București) 14 goluri.

go:-
go- 

in
Di-

de echipa sa, 
In meciul cu 
clasamentul „tuna- 
următorul : 1. Clo*
Timișoara) m go- 

(Știința Ti-

în anul 1893, cînd sportul 
pe două roți luase mare avînt 
și la noi, apare în București 
„BICICLETA", „prima revis
tă velocipedică din România". 
(foto 4). Găsim în colecții 
cinci numere (1 noiembrie 
1893 — 1 februarie 1894), care 
conțin știri foarte interesante 
referitoare la „minunata ma
șină de fier cu două roate 
care a cucerit lumea".

Astfel, ni se spune : „Pină 
mai acum trei ani velocipe- 
diștii erau puțini la noi; azi 
întilnim des pe bicicletă oa
meni ca: dr. Urechiă; poetul

Vlahulă. scriitorul Delarran- 
cea și cili și ci(i“. Apoi :

„Ștefan Velescu este u- 
nul dintre inițiatorii in
troducerii șț organizării la 
noi a întregului 
„gimnastica, scrima, 
țul, velocipedia".

O a doua revistă 
CLETA" " ' ‘
anului 
și pină 
strălucit 
ma.

sport: 
dan-

„BICI-
a apărut la sfirșitul 

1896 (din septembrie 
în octombrie), dar a 
mai puțin decît pri-

VÎNATOR.II 
publicație vînătoreas- 

„Dare de seamă", 
de

Prima 
că a fost o 
pe anul 1893, a societății 
specialitate, prezidată de colo
nelul AI. 
Citim, în 
șurele, și 
membrilor 
cele trei 
cu 65 de 
niile din Vlașca, nu au 
in stare să impușce decit

Candiano PopesCu. 
paginile acestei bro- 
0 critică la adresa 
societății care, „in 
partide, organizate 
bătăuși, Pe dome- 

fost 
7

Petrică î

COMUNA 
cunoaș- 

de desfâ

STANCU ȘTEFAN — 
ALEXENI. „Intrucît nu 
tem bine regulamentul 
șurare a turneului final al cam
pionatului mondial de fotbal (n.n. 
să sperăm că nu primim și din 
partea echipelor și a arbitrilor 
scrisori asemănătoare !), rog res
pectuos să se arate care este si 
tuația, în cazul cînd finala se 
termină Ia egalitate, chiar după 
prelungiri ? Vor > fi desemnate 
două campioane mondiale?". Asta, 
în nici un caz. Fiecare echipă ar 
pretinde că, de fapt, ea este veri
tabila campioană mondială ! Ne 
grăbim, deci, să precizăm că me
ciul se joacă și se... rejoacă, pînă 
la victoria uneia dintre echipe, 
care devine astfel campioană 
mondială.

GHITA CRISTINEL — COMU
NA MASLOC. Sînteți prea mic — 
tmi dau seama șl după scris — 
pentru a face poezii. îmi voi per
mite. deci, să transmit In proză, 
urările pe care le adresați, cu 
atita căldură, echipei noastre na
ționale de fotbal.

ANDREI PRECU — BRAILA. 
Este nostimă tntlmplarea pe care 
ați citit-o într-o revistă străină : 
„In aceeași zi, Henry Heuse a 
arbitrat trei meciuri de fotbal. 
La ora 14, el a condus o partidă 
între două echipe de tehnicieni. 
Apoi, după ce a mîncat pe fugă, 
a arbitrat un meci între 
formații de profesori. In 
In nocturnă, la ora 20, el 
judecătorul unei întâlniri
tate între profesorii și elevii Șco- 

medii din Foret-trooz (Olan-

două 
sfîrșit, 
a fost 
dispu-

Ui

Cu prilejul ultimului meci, 
să elimine de pe

da).
el a trebuit
teren un... profesor, care a lovit 
cu piciorul pe un elev din echipa 
adversă

Ilustrații : N. CLAUDIU

Cercetlnd Biblioteca 
Academiei, al satisfac
ția sa descoperi 
presa sportivă de 
noi este chiar

c* 
la 

mai 
vîrstnică decit sistemul 
de organizare oficială 
a mișcării sportive și 
că personalități Ilustre 
ale vieții culturale a 
timpului și-au aflat rol 
preponderent în înte
meierea presei sportive 
și, implicit, în propăși
rea sportului românesc. 

Iată-1. bunăoară, pe 
dramaturgul Alexandru 
Davila, — autorul dra
mei „Vlaicu Vodă“,

urmaș, dupA mamt, al 
Goleștllor, fiul genera
lului doctor Carol Da
vila, ctitorul organiză
rii sanitare a țării noa
stre și întemeietorul 
invățămintulul medical 
de la noi, Inființind, la 
3 martie 189S, acum 
aproape trei sferturi 
de veac, „REVISTA 
SPORTIVA", pe al că
rei frontispiciu apare 
ea director.

Dar In același prim 
număr al „REVISTEI 
SPORTIVE" găsim un 
text omagial, destinat 
unui precursor intr-ale

V

UN SĂPTAMINAL DE
Activitatea sportivă dintre Dunăre 

și Marea Neagră era oglindită în 
presa locală, încă de acum o ju

mătate de veac. La început, prin scurte 
și sporadice note, apoi prin rubrici de 
sport — mai mult sau mai puțin perma
nente — în ziarele vremii sau în diferite 
reviste si publicații care au apărut în 
Dobrogea, de-a lungul anilor (aproape 300 
la număr în decurs de 8—9 decenii).

In cele din urmă, constănțenii — iubi
tori ai sporturilor — își au o publicație a 
lor (așa cum își aveau publicațiile lor 
sportive orașele București, Sibiu, Timi
șoara, Cluj și altele).

Este vorba de „SPORTUL DOBRO
GEAN" (n.n. 3 lei exemplarul), al cărui 
prim număr a apărut, la Constanța, du
minică 19 aprilie, anul 1925, redacția și 
administrația în str. Mircea nr. 11, iar 
tipografia „Comercială" a Lucrătorilor

Cind Disraeli a ară
tat cu mina, in 
Parlamentul brita

nic, spre băncile unde se 
aflau ziariștii, rostind me
morabilele cuvinte : „laid, 
domnilor, și a patra pu
tere in stat", se gîndea la 
forța morală pe care o 
reprezintă presa modernă 
prin controlul, critica, 
orieittarea exercitate de 
ea în viața publică. Pe a- 
tunci nu exista incă o 
presă sportivă, din sim
plul motiv că sportul nu 
luase dezvoltarea de mai 
tirziu in preocupările oa
menilor de pretutindeni. 
Intre timp, lucrurile s-au 
schimbat in așa măsură, 
incit, deunăzi, făcîndu-se o 
statistici a ziarelor, re
vistelor, buletinelor, ra
poartelor, almanahurilor 
etc., sportive, au fost nu
mărate peste zece mii de 
titluri pe întregul glob. 
Ceea ce demonstrează că 
lumea citește aceste pu
blicații cu profil special, 
scrise 
specialitate, că spartul are 
nevoie de contactul per
manent cu masele și că 
sportivii înșiși află In 
ziarele și revistele lor ecoul 
activității ce-o desfășoară, 
criticile aduse 
manifestate 
petiții.

In presa 
tivă. care a 
părți tiraje 
și chiar milioane de exem
plare, faptele și argu
mentele se succed unele 
după altele cu viteza mar
cată de evenimentele 
sportive. Firește, nu ‘peste 
tot expunerea și judecata 
lor se face cu siguranța 
rece și în frazele liniștite, 
ca bunăoară în discursul 
lui Platon șrentvu Socrește. 
Pe alocuri, patima incen
diază condeiul gazetarilor 
sportivi, care aruncă vul
canic laude și condamnări 
de-a valma. într-o dic
țiune aproape homerică. 
Sufletele lor sînt pmnse 
prea deseori bț furia de 
a nu fi asistat la un joc 
după toate legile artei, de 
a-și fi văzut campionul 
sau echipa favorită pier- 
zind în fața unui adver
sar mai puternic sau doar 
mai disciplinat. Cine ar 
putea să-i osîndească pen
tru dezlănțuirea aceasta 
de pasiuni, pentru conta
minarea lor de tempera
tura ridicată a tribunelor ?

Cu toate acestea, pre
sa sportivă ideală își păs
trează obiectivitatea neal
terată de 
tipailii, de 
fringeri, 
adevărata 
formareg 
și în critica onestă. Sînt 
aspirațiile continue aces
tea și ale presei spontivț 
romanești., avînd,^de.., pe 
acum tradiții — nu numai 
prin tirajele mari și prin 
condeiele alerte ale celor 
ce o scriu, ci și printr-o 
statornică loialitate față 
de adevăr — cu care nu 
se pot mîndri mulți. Mă 
gindesc la publicațiile 
noastre pur sportive, ca și 
la paginile sau rubricile 
de sport din presg gene
rală, în care semnatarii 
își mărturisesc neîntre

rupt încrederea în pute
rea și valoarea larg edu
cativă a preocupărilor 
sportive, pentru care sînt 
gata să se lupte cu o 
nesățioasă poftă de bȘtflie- 
Am citit astfel, mereu, 
articole combative, pe 
lingă altele de reflțcțit. 
care dovedesc că spor
tul este și gîndire, nu 
numai acțiune. Nu lipsesc 
nici aprecierile, cintate 
pe tonuri înalte, cînd 
sportivii noștri cucfrțse 
titluri, medalii, lauri și 
trofee, care stimulează la 
continuarea, intr-un mod 
din ce în ce mai siste
matic, a eforturilor pen
tru a atinge recorduri și 
clasamente optime.

Pentru toate 
condeiul presei 
îndrumă, discută, 
și veghează. Veghează, în
deosebi, ca sportul să ri- 
mină o îndeletnicire a 
culturii . și ca el să-l au- 
prindă pe omul întreg al 
acestui 
greșul 
dabila 
turii umane.

George SBARCEA

intr-un limbaj de

atitudinii 
de ei în com-

ne east a spor- 
atins in multe 
de sute de mii

i

*

if

i

ale
In 
de

decenii 
au apărut 

sută 
lunare, 
ocâzio- 
seamă, 

titlurile 
apărute 
SPOR- 

___ __ ,__r, și : 1909 : 
(deci, patru .reviste cu acest 
nume). DIANA — 1903. HI
PODROMUL—- 1904, SPOR-- 
TUL ȘI HIPO — 1906, CAR
NET SPORTIV — 1906, RE
VISTA LUPTELOR — 1906.
REVISTA AUTOMOBILA — 
1906 (foto 6 — cea mai presti
gioasă dintre toate periodi
cele apărute înaintea primu
lui război mondial), DIN LU
MEA SPORTURILOR — 1907, 
SPORTUL UNIVERSAL — 
1907. SPORTUL MODERN —
— 1908, VÎNATORUL — 1909,
PROGRAMUL SPECTACOLE
LOR DE SPORT — 1911, RE
VISTA SPORTIVĂ — 1913,
SPORTUL PENTRU TOȚI —
1912, REVISTA HIPICĂ —
1913. CĂLĂUZA PARIORULUI
— 1913. ALBATROS — 1913, 
REVISTA SPORTIVĂ ILUS
TRATA — 1914, SPORTSMA- 
NUL — 1915 și REVISTA DE 
VÎNĂTOARE — 1915.

Cele mai multe publicații 
de specialitate au apărut insă 
după 1920. cînd mișcarea spor
tivă din România evoluase. 
Majoritatea lor Își aveau se
diile la București, dar nici 
marile orașe din țară nu s-au 
lăsat mai prejos, avindu-și 
revistele lor proprii (Constan
ța, Cluj, Oradea, Arad, Bîrlad, 
Inși, Brăila, Craiova, ~ ’ 
Timișoara). în 
ră au apărut 
limba germană 
ză 2.

Toate la un 
vremii, în cei 
care au trecut 
primei reviste de specialitate, 
au urmărit un 
care l-au atins 
încurajarea 
manifestări 
nești.

în cele șapte 
secolului nostru 
România aproape o 
publicații sportive : 
săptămînale, zilnice, 
nale, festive, dări de 
anuare, ghiduri. Iată 
periodicelor sportive 
intre anii 1900—1915: 
TUL 1901, 19015, 190Ș

Ploiești, 
limba maghia- 

5 publicații, în 
4 și în france-

loc, de-a lungul 
nouăzeci de ani 

de la apariția

singur țel, pe 
cu prisosință : 

ansamblului de 
sportive româr

Ion MUNTEANU

sportive, 
Constantin 

(o gr«-

simpatii, și an- 
victorii și in- 
descoperindu-și 
vocație în in- 

nepărtinitoare

publicisticii 
colonelul 
Blaramberg 
șeală de tipar a dena
turat numele, care tre
buie citit Blaremberg. 
ajuns general și mi
nistru de justiție, par
ticipant la mișcarea re
voluționara de la 184S. 
n.n.) indicat drept
„...Fondatorul și redac
torul primului ziar
sportiv în Komânia, 
„SPORTUL**, In 1880. Șl 
ca atare unicul nostru 
predecesor pe această 
cale“, cum scria, la 3 
martie 1896, Alexandru

Davila, îu cuvîntui de 
început al publicației 
șale.

Evoluat pe o nobilă 
tradiție, ziarul SPOR
TUL de azi consem
nează că de la apari
ția celei dintâi publica
ții sportive din Româ
nia, se împlinesc, nouă
zeci de ani, eveniment 
ce nu poate fi lăsat șă 
treacă fără un popas 
aniversat.

V. FIROIU

SPORT, LA CONSTANȚA, ACUM

i acestet, 
sportive 

judeci

timp, in către pro- 
tinde spre farmi- 
îmbogățire a na

44 DE ANI
(n.n. pe aceeași stradă). Publi- 

ai mișcării 
are format

intitulează „Organ 
din Dobrogea" și

menționai :

Asociați 
cația se 
sportive 
mic.

în capul publicației este
„Apare săptămînal, în fiecare joi. Re
clame după tarif. Corespondenți în toate 
centrele si orașele din țară șl străină
tate. Abonamente : 200 lei anual, în
străinătate dublu".

De un elan emoționant ți cij un stil 
pitoresc, pe alocuri, ne apare articolul 
de fond „Cuvînt înainte" din primul 
număr.

Autorul articolului (redacția, care sem
nează „Sportul Dobrogean") precizează : 
„Gazeta noastră 
club, ea va fi 
și a prietenilor

Tot in primul

nu va fi a nici unui 
a tuturor sportsman'ilor 
sportului
număr, sub titlul „Spor-

tul con«t$nțean ji noul ziar", înțr-un 
articol pe două coloane, vicepreședintele 
clubului „Tricolor", filiala Confrt»nța 
(Tase Protopopascu) salută «năuziaet *- 
pariția publicației subliniind că : „fit 
Constanța se simit» de mult nevoia unui 
ziar sportiv. Era ou atît mai simțită *r 
ceastă trebuință, cu cît în masele po
porului nostru educația fizică aproape 
că n-a pătruns".

Cu tot acest debut plin de elan (cro
nici ample, fotografii, caricaturi, articole 
și diverse știri din țară și străinătate) 
și în ciuda faptului cert că apariția a- 
cestei publicații de specialitate marcas. 
un adevărat eveniment pentru iubitorii 
sporturilor, săptămînalul „Sportul Do
brogean" a avut o existentă destul de 
scurtă (nici doi ani).

Emil IENCEC

MXvv.it


HANDBALIȘTII ROMANI 
ÎN „CUPA ȚĂRILOR LATINE"

ALEXANDRA NICOLAU 
reface terenul

BELGRAD, 21 (Agerpres) 
— în runda a 10-a a tur
neului internațional femi
nin de șah de la Belgrad, 
Alexandra Nicolau a în
vins-o în 30 de mutări pe 
poloneza Radzikowska. Ga- 
prindașvili a cîștigat la 
Malypetrova, Troianska la 
Ferrer, Katia Jovanovici 
la Vujnovici, Iar Lazare- 
vicl la Rujița Jovanovici. 
Elisabeta Polihroniade a 
remizat în 31 de mutări 
cu Ivanka.

în clasament, conduce 
Kușnir (U.R.S.S.) cu 6</2 
(2) p, urmată de Malype
trova (Cehoslovacia) +- 
6V2 p, Katia Jovanovici 
(Iugoslavia) — 6 (2) p etc. 
Polihroniade ocupă locul 
șapte cu 5 p, iar Nicolau 
se află pe locul opt cu 

p-

Corespondență specială de la Stockholm

SUEDEZUL LEIF HOLMQVIST REDIVIVUS...
© Suedezii cîștigă primul rund
• Rănirea lui Konovalenko

un handicap pentru campionii lumii
# Jan Suchy in fruntea realizatorilor

șl Nedomansky au făcut 
partidă de zile mari.

Ingemar MARKUSSEN
7 La. Încheierea primului tur : 

" * ” ’ ' ‘ 1 27—10
1 26— 7
2 24—13
2 15—13
4 5—25

5 0 1 4 6—35

5 4 0
5 4 0
5 3 0
5 3 0
5 0 1

O Nedomansky (Cehoslovacia) 
(5—4) p, 4. Firsov 8 (2—6) p, 
A. Karlsson (Suedia) 7 (3—4) 
6. Vikulov (U.R.S.S.) 6 (5—1) p, 
P. Leimu (Finlanda) 6 (4—2) .. 
8—9. Lundstrom șl Nilsson (Sue- 

Starșinov 
Sterner

dla) 6 (3—3) p, 10.
(U.R.S.S.) 6 (2—4)p, 11. 
(Suedia) 6 (1—5) p.

PROGRAMUL DE AZI

8
5. 
P, 
7. 
P,

După cum s-a mai anun
țat, intre 23 și 30 martie se 
va desfășura la Lisabona 
competiția internațională de 
handbal „Cupa țărilor lati
ne", la care participă selec
ționatele masculine de tine
ret ale Braziliei, Franței, Ita
liei, Marocului, Portugaliei, 
României și Spaniei.

Echipa României va susți
ne primul joc in ziua de 24 
martie cu reprezentativa 
Braziliei, urmind ca in con
tinuare să joace cu Maroa 
(25 martie), Spania (27 mar
tie), Italia (28 martie), Fran
ța (29 martie) și Portugalia 
(30 martie).

Întrecerile săritorilor de la trambulină
C. Nedelcu pe locul IV in concursul de la Rheydt (R.F.G.)

CRAIOVENII
PE LOCUL 3 

LA TEHERAN
TEHERAN 21 (Agerpres) 

— Turneul internațional 
do fotbal pentru „Cupa 
prieteniei”, desfășurat la 
Teheran a fost cîștigat de 
echipa iraniană Peykan, 
care a învins în finală cu 
scorul de 2—1 formația 
Ț.S.K.A. Moscova. Pe lo
cul trei s-a clasat formația 
Universitatea Craiova, în
vingătoare cu 2—1 în me
ciul cu formația turcă De- 
mirspor Ankara. Golurile 
echipei române au fost 
marcate de Popescu și 
Niță.

Arne StrSmberg a revenit 
(se pare) la sentimente mai 
bune și l-a introdus din nou 
în. poarta echipei suedeze pe 
Leif Holmqvist. Cu acest pu
ternic suport moral, „Tre Kroo- 
nor“ au jucat vineri seara 
două reprize excepționale, în- 
vingînd echipa U.R.S.S. cu 
4—2, rezultat ce relansează 
actualul campionat mondial 
ajuns la mijlocul desfășurării 
sale. Prin victoria directă 
asupra campionilor lumii, ho- 
cheiștii suedezi au trecut în 
fruntea clasamentului și ei 
speră să rămînă în această 
poziție pînă la încheierea 
turneului. în acest sens, deo-’ 
sebit de semnificativă mi se 
pare chiar declarația lui 
Stromberg făcută presei la 
cîteva minute după victoria 
obținută asupra hocheiștilor 
sovietici :

„Recenta afecțiune la o- 
chiul drept, care l-a îndepăr
tat un timp pe Holmqvist de 
pe terenul de hochei, mi-a 
îndreptățit reținerea în privin
ța folosirii sale. Ca să fiu 
sincer, astă-seară (n.r. vineri) 
am riscat mult, dar pinâ la 
urmă totul a Ieșit cu bine. 
Leif a apărat senzațional, mai 
ales în prima repriză cînd a 
avut de suportat un veritabil 
asalt al adversarilor noștri și în 
final, cind echipa Uniunii So
vietice forța egalarea. In orice 
caz, cred că am ghicit secre
tul pentru a contracara a-

ceastă puternică mașină 
hochei care este formația 
Tarasov. Presingul nostru 
ceput din jumătatea de teren 
adversă a trunchiat cursivita
tea acțiunilor adverse, hoche- 
iștii sovietici fiind nevoiți să 
recurgă la pătrunderi indivi
duale, care însă au fost sto
pate cu regularitate de apă
rarea noastră. Dacă tactica 
va reuși și în meciul-retur 
vom ciștiga titlul suprem”.

în orice caz gazdele s-au 
revanșat totalmente în pre
zența celor peste 10 000 de 
spectatori fanatici, realirind 
vineri cel mai bun joc din 
acest campionat. Nu este mai 
puțin adevărat — și antreno
rul Tarasov a subliniat acest 
lucru în declarațiile 
din momentul rănirii 
novalenko 
(acesta a 
și a fost 
la spital), 
au mai acționat cu siguranța 
pe care le-o insuflă de obi
cei prezența 
lui lor goal-keeper, 
greșeli de apărare 
doilea gol suedez 
A. Karlsson), sau 

la adversar (vezi 
realizat de Tord

în sfîrșit, aș mai 
liniez și neașteptata (ca dife
rență de scor) victorie a Ceho
slovaciei asupra Finlandei. 
Suchy, care a preluat șefia 
în clasamentul realizatorilor

de 
iul 
în-

sale — că 
Iul Ko- 
secundă 
comoție 
urgent

în repriza 
suferit o 
transportat 

campionii lumii nu

experimentatu- 
, comițînd 

(veri al 
înscris de 
dînd pase 

ultimul gol 
Lunds trom). 
vrea săsub-

MUNCHEN, 21 (Agerpres). 
Proba de sărituri de la tram
bulină din cadrul concursu
lui internațional de natație 
care se desfășoară în prezent 
la Rheydt (R. F. a Germa
niei) a revenit cunoscutului 
campion italian Franco Gior
gio Cagnotto cu un total de

493,56 
cund 
său Klaus Dibiassi cu 464,34 
p, urmat de vest-germanul 
Schwemmer — 398,88 p. Tî- 
nărul sportiv român Con
stantin Nedelcu a ocupat lo
cul patru cu 386,34 p, iar Ion 
Ganea s-a situat pe locul 
nouă cu 335,40 p.

puncte. Pe locul se- 
s-a clasat compatriotul

I
n contextul atletismu
lui contemporan, pro
blema pregătirii copi
ilor șl juniorilor, a 
dezvoltării lor calita
tive in timp, este unul 

dintre cele mal importante as
pecte ale activității, sportive. Cred 
că nu am exagera cu nimic dacă 
ăîh afirma că este chiar cea mai 
importantă problemă a atletismu
lui.

în prezent, urmind parcă exem
plul fenomenelor timpurii ale 
natațlel, asistăm la o redistri
buire a teoriilor privitoare la 
vîrsta de începere a activității at
letice. interesant este faptul că 
din ce în ce, această vîrstă de 
începere scade. încă de acum 
4—5 ani, specialiști din S.U.A., 
R.D. Germană și alte țări au ară
tat în urma unor studii făcute în 
această direcție, că se pot efec
tua primele exerciții atletice încă 
de la vîrsta de 6 ani fără nici un 
pericol. Cei care au dat exemplu 
au fost americanii. Aceștia au în
ființat așa numitele ;,age group" 
în care sînt angrenați copil și 
care cunosc un sistem de compe
tiții adaptat vîrstei. lor, cu o 
dezvoltare șl o propagandă fără 
precedent. In acest fel, ' după 
cîteva sezoane s-a ajuns ca la 
13—14 ani, adică la vîrsta la care 
în general la noi se Începe acti
vitatea atletică, acolo să fie con
semnate rezultate uimitoare. In 
plus, prin angrenarea într-o ac
tivitate competițională regulată șl 
judicios împărțită pe ani, s-a 
putut trece prin sită un număr 
tot mai mare de tineri din care 
au răsărit talentele.

General vorbind, nu există o 
indicație universalizată privitoare 
la vîrsta începerii antrenamentu
lui ca și asupra conținutului an
trenamentelor. în principiu se 
preconizează la început dezvolta
rea multilaterală șl punerea unei 
baze solide.

Este interesant de a vedea cum 
se desfășoară activitatea respec- 
«yă, In S.U.A. în activitatea de 
care ain amintit se face împărți
rea tinerilor pe grupe de cîte doi 
ani, care încep foarte de timpu
riu. Pentru primele grupe de 
vîrste pentru copii de 5 ani se 
includ probe de alergare care 
ajung uneori pînă la 2 mile 
(peste 3 000 m). Exemplul nu este 
izolat deoarece după cum po
vestea antrenorul sovietic Gabriel 
Korobkov în urma unei vizite in 
Australia șl Noua Zeelandă a 
rămas uimit de Imensul număr 
de copil sub 10 ani care alergau 
mulți kilometri zilnic, în tempo 
ușor, uniform, de plăcere, și a 
rămas stupefiat cînd a văzut un 
copil de 12 ani care era cunoscut 
pentru că terminase de alergat 
traseul unui maraton (42,195 km) 
șl nu era singurul... Toamna, ele
vii americani sînt obligați școlar 
să participe la competițiile de 
cros, care capătă astfel un pro
nunțat caracter de masă șl care 
fac o imensă propagandă atle
tismului atrăgînd totodată un 
mare număr de tineri.

Specialiștii de peste Ocean au 
ajuns la concluzia că nu este 
nici un pericol de a se include 
pregătirea cu copil de 5—fi ani 
chiar dacă la început în primii 
ani, aceasta are un caracter de 
joacă atletică, dar care se des
fășoară în schimb sub urmărirea 
continuă a medicului, corectlnd 
dezvoltarea generală șl sportivă. 
Se urmărește la Început dezvol
tarea calităților native de viteză 
șl coordonare a mișcărilor, core
late cu pregătirea multilaterală.

O dată cu trecerea anilor, apare 
fii diferențierea pe virate. Astfel) 
de la virata de a ani, tinerii atlețl 
americani participă la competiții, 
au campionate naționale ale age 
group-urilor cu o evidență rlgu- 
roa ținută pe probe șl categorii 
de virată. împărțirea ae face pe 
cîte doi-dol ani, astfel t categoria 
»—9 ani; 10—11 ani; 12—13 ani; 
14—15 ani; 10—17 ani. In total fi 
grupe de vîrstă. Probele diferă 
după vîrstă. spre exemplu, fetele

participă în general la următoa
rele probe :

8—9 ani — 50 yarzl (45,72 m); 
220 yarzl (201,17 m); înălțime; 
lungime; aruncarea mingii de 
baseball (un fel de minge de 
oină); ștafeta 4x50 yarzl; pentru 
fetele de 10—11 ani se adaugă în 
pfQS proba deJ’44O yarzl ‘<402,34 m); 
la 12—13 ani apar 50 yarzl garduri, 
aruncarea greutății de circa 3 
kg, ștafeta 4x220 yarzl, aruncarea 
discului, pentatlon.

în urma adoptării acestui ala- 
tem competlțlonal în care probele 
de pistă reprezintă un capitol 
aparte de sistemul competlțlonal 
de cros, rezultatele cunosc o creș
tere remarcabilă ajungîndu-se In 
prezent la adevărate 
mondiale ale vîrstei 
Vom enumera cîteva 
deosebite : fete de 12 ani 200 m 
Ranaye Bowen 24,3 ; 400 m
59,2 Debbie Newlng, pentatlon 
3913 Sally Caton 13 ani : 800 m 
2.17.6 Debbie Roth etc. De ase
menea, cea mal bună performan
ță a fetelor de 9 ani la săritura 
în lungime este de 4,35 m, a băie
ților de 8 ani 4,52 m„ iar la min
gea de baseball o fată de 10 ani 
a aruncat 77 m I

Dar, toate aceste rezultata pă
lesc în fața celor pe care toți 
specialiștii americani sînt unanimi 
în a declara pe Anltta Lee, drept 
cel mal mare talent din istoria 
atletismului american, cea mal 
mare „minune" printre copiii pre
coce apăruți pînă azi. De 2 ani 
de zile, deține o supremație pen
tru vîrsta el cu rezultatele cele 
mal bune realizate vreodată In 
lume. Să le enumerăm : în 1968, 
adică la vîrsta de 10 ani, a reușit 
1,43 m la înălțime, 4,69 la săritura 
în lungime șl 2745 puncte la pen
tatlon, Iar anul trecut, la 11 ani, 
rezultatele sale cele mal bun. au

recorduri 
respective, 

rezultate

Această micuță croslstă, care se 
antrenează In Bols de Vincennes, 
în preajma Parisului, are numai 
1 ani.

i
1
1
1
i
1

VÎRSTA SCADE,,
PERFORMANTELE ATLETICE I

CRESC I
3000 m LA VÎRSTA DE 5 ANI-CAMPIONATE LA 8 ANI 
RECORDURI MONDIALE LA 10 ANI - MARATON LA 12 ANI 
„BĂIATUL MEU ARE TALENT. FACETI-L CAMPION"!

I
1

TAMPERE 
FINLAND

fost -. 100 yarzl (91,44 cm) 
Înălțime 1,51; lungime 6,36; 
tatlon 3366 puncte I...

Toate aceste rezultate din 
am spicuit numai cîteva, au 
o emulație deosebită, Iar i 
larizarea continuă a celor 
buni a schimbat șl optica părin
ților. Aceștia au început să vină 
In număr tot mal mare la sta
dioane cu odraslele lor, pentru 
a-1 Încredința antrenorilor rugîn- 
du-1 a-1 lua tn grupele pe care le 
antrenează. Dar mulți vin, pu
țini se aleg. Șl aceasta de
oarece politica actuală este 
de a se Încerca realizarea 
celui mal bun rezultat tn cel mal 
scurt timp șl In această goană 
numai unii, puțini la număr, răz
bat șl urcă in vlrful piramidei. 
Sînt excepțiile. Căci marile per
formanțe sînt clădite pe excepții.

In ultimii ani, asemănător lu
crează șl atleții din R.D. Germa
nă al căror salt nu mal este un 
Becret. tnceplnd de la vîrsta de 
fi ani, au loc competiții cu tdfe- 
rențlere de vîrstă șl probe. La fi 
ani se dispută 60 m, triplusalt 
fără elan, Cotări șl tracțiuni In

1 care 
creat 

popu- 
mal

brațe, 200 m; la 9—10 ani se 
aleargă 400 m, se ajunge la vîrsta 
de 12 ani la distanța de 600 m, 
Iar la 14 ani distanța măsoară 
800 m.

Privitor la crosuri, campionatul 
național al R.D. Germane cu
prinde alergări de la vîrsta de 9 
ani, cu decernare de titlu de 
campion, dlferențlațl apoi pe ca
tegorii de vîrstă. Față de ameri
cani, programul competlțlonal al 
copiilor de 11—12 ani este mult 
mal bogat șl mal Îngreuiat, cu- 
prinzlnd printre altele alergări 
de 1 000, 1 000 m, > km marș, pră
jină, triplusalt, disc, suliță, cio
can (toate aruncările cu mate
riale ușurate), octotlon etc.

Am prezentat cîteva aspecte ale 
activității timpurii atletica Inter
naționale, fiindcă ne-am propus 
un scop bine conturat. Milităm 
aci pentru deschiderea unei cam
panii naționale de angrenare In 
activitatea atletică la virate tim
purii, mijloc esențial de creștere 
a numărului practlcanțllor, de 
lărgire a bazei de mase șl de 
creare a unul suport pentru at
letismul de performanță.

Niculaa MARAȘESCU

1. 
P,
3.

CEHO-
POLONIA, ora 16 : 

GERMANA — SUEDIA ; 
FINLANDA.

Ora 12 (ora locală) 1 
SLOVACIA --------------
R. D. 
ora 19,30: U.R.S.S. —

1. Suedia
2. U.R.S.S.
3. Cehoslovacia
4. Finlanda
5. R.D. Germană
6. Polonia

. 'Aseară : R.D. Germană — F 
lonia 2—2 (1—0, 1—1, 0—1).

Clasamentul realizatorilor : 
Suchy (Cehoslovacia) 10 (7—3) 
2. Malțev (U.R.S.S.) 9 (8—1) p,

NilssonArne Carlsson este trîntit pe gheață sub îmbrățișarea coechipierilor, tu timp ce Lars Gbran 
prim plan) ridică crosa in triumf. Golul trei al suedezilor^.

Foto : PRESSENS BILD — Stockholm

PLETELE
ÎMPOTRIVA

PERFORMANTEI
Să intrăm direct în subiect. 

Este moda un simplu capri
ciu ? De multe ori răspunsul 
trebuie să fie afirmativ. Maj 
ales atunci cînd ea frizează 
ridicolul, bunul simț și nor
mele de etică cerute de 
cietate. Atunci moda devine 
supusă focului criticii și 
ceasta pe bună dreptate.

în ultima vreme s-a încetă
țenit și pe terenu-He de sport 
moda părului lung. Nu pentru 
femei, ceea ce ar 
Pentru bărbați, 
Sportivii „pletoși1 
de rari, e drept 
justificate zîmbete. Cum poți 
reacționa altfel cînd vezi un 
sportiv care evoluează pe te
ren cu părul care-i atîmă în 
ochi ?

Motivele care pledează îm
potriva părului lung la bărbați 
sînt de ordin pur sportiv, dar 
și estetic sau chiar medical, 
înainte de a trece la argu
mente, să ne amintim de 
unele fotografii Îngălbenite 
de vreme, de pe vremea cînd 
fotbaliștii 6au atleții purtau 
mustăți sau barbă. Era și a- 
ceasta o modă trecătoare. Pri- 
vlndu-1 astăzi, ne vor stlrnl 
rimbetul șl vom spune : ce 
caraghioși ! Dar acceptăm 1- 
deea că „mustața* a fost la 
timpul ei o modă care — spre 
deosebire de pletele unor 
sportivi ai zilelor noastre — 
n-a influențat performanța 
sportivă.

în ce măsură părul 
influențează rezultatele 
comportarea sportivă 7 
barca preocupă ari din 

mult pe antrenori, me- 
ziariștl, care au dat 
explicații, pe dt de 

pe atit de reale:

oe mai 
did șl 
cîteva 
logice,

so-

a-

fi normal, 
precizăm. 
— destul 

ștîrnesc

hing
■au 

între
ce în

1. Celebrul antrenor Italian 
Helenlo Herrera consideră (și 
pe bună dreptate) că părul 
lung Împiedică un Joo bun 
eu capul.

2. ’ Este cunoscut faptul că 
părul lung provoacă o tran
spirație abundentă și, ca atare, 
ea determină unele perturbări 
fiziologice.

3. Sportivii cu părul lung 
sînt expuși răcelii pentru sim
plul motiv că, după baie, nici 
unuia nu I se usucă părul 
înainte de a părăsi vestiarul.

Aceste argumente ca și cele 
de natură estetică au declan
șat în țările occidentale o a- 
devărată campanie împotriva 
așa-zișilor „fotbaliști beatles".

Din Italia se anunță că an
trenorii 
au trecut 
pletelor, 
vează la 
jucătorilor săi „să 
normal", iar cei 
supun acestei 
obligați să plătească o amen
dă de 55 000 lire la casieria 
clubului. Măsuri similare au 
fost luate și de clubul Inter- 
nazlonale Milano 
jucătorilor Bellugl, 
tini și Relf, ca șl 
rul clubului 
Bonlperti, Ia 
tulul Vieri.

Șl In R.F. 
duce o campanie acerbă 
potriva „pletoșilor". Ziarul 
„Die Welt* din Hamburg con
sacră un mare articol acestei 
probleme lutnd atitudine îm
potriva modei nesportive. 
Semnatarul articolului, Ger- 
hand Seehase, atrage atenția 
că unul dintre cel mai buni 
fotbaliști vest-germanl, Gerd 
Mtlller, este pe punctul de a

principalelor 
la o ofensivă

Herrera, care 
A.S. Roma, a 

se 
care nu 

directive

echipe 
contra 

acti- 
cerut 

tundă 
se 

sînt

F.

împotriva 
Bedin, Ber- 
de 
C.

adresa

antreno- 
Torino, 
«tacan-

a Germaniei ee 
fan-

STARTURILE

SCHIORILOR
La Pra-Loup (Franța) au 

Început întrecerile competiției in
ternaționale de schi „Meciul celor 
6 națiuni" la care participă echi
pele Austriei, Canadei, “ 
Franței, Italiei și S.U.A.

In proba masculină de 
special victoria a revenit 
cuiul Harald Rofner, cronometrai 
cu timpul total de 90 sec., urmat 
de SchmalzI (Italia) — 90,85, 
Kishawa (S.U.A.) — 91,38 și Bre- 
chu (Franța) — 91,73. Proba si
milară feminină s-a Încheiat cu 
victoria schioare! americane Ma
rilyn Cochran — 79,79. Au urmat : 
Annemarle PrCll (Austria) — 
80,01, Florence Steurer (Franța) — ; 
80,83 și Bernl Rauter (Austria) -> 
81,33.

Elveției.

slalom 
austria-

FOTBALIȘTII

ISRAELULUI

LA ALTITUDINE
Selecționata de fotbal a 

Israelului se află de o săp- 
tămînă la Addis Abeba pen
tru un stagiu de aclimatiza
re la altitudine. Capitala 
etiopiana este situată la o 
altitudine apropiată de cea 
a orașelor Puebla și Toluca, 
unde va evolua selecționata 
israeliană alături de forma
țiile Italiei, Suediei și Uru- 
guayului.

O confruntare tntre plete și bărbi In fața porții de fotbal. 
Podoabele capilare fac să se ridice calitatea ți sensul între

cerii sportive ? Dimpotrivă...
ee molipsi de această modă. 
„Șl este păcat, scrie gazeta
rul vest-german, pentru că, 
fără indoiaJă, căciula grea pe 
care o va purta 
cap 
său”. Aflăm, de asemenea, că 
la clubul Hanovra 96, antreno
rul Pilz dictează amenzi us
turătoare acelora care nu ee 
supun unei frizuri decente.

Acestea sînt exemplele. 
Concluziile pot fl trase de la 
sine.

Mflller pe 
va fi In detrimentul

TELEX • TELEX
In „Turneul celor 5 națiuni" la 
rugby, la Edinburgh, reprezenta
tiva Scoției a întrecut pe cea ■ 
Angliei cu 14—5 (6—0).

I. o.

Proba masculină de ÎS km din 
cadrul concursului de schi de la 
Zakopane a fost clștlgată de sue
dezul Rune Mattson — 54:50,8 ur
mat de polonezul Gaslenlca — 
55:35,2.

TAMPERE — spre Cercul polar
• Olimpiada albă fără schi 
alpin? O Patria lui Hakulinen și 
Kankkonen 9 Demonstrativ:

putație sportivă. Așezat la 176 
km nord de Helsinki, mărginit 
de două lacuri și traversat de 
rîul Tammerkoski, Tampere 
pare să ofere condiții foarte

Ion, de bob (2 persoane) și să
niuțe, turneul de hochei și o 
probă demonstrativă de orien
tare Pe schiuri. In schimb, 
spre stupoarea mai multor țări

orientarea pe schiuri • Maraton pe 90 km!

Stema candidată finlandeză 
la organizarea J.O. de iarnă, 
Lahti, a lăsat locul In ultima 
clipă, suratei mai mari, Tam
pere. Primarul acestui al doi
lea oraș al finlandei, Pekka 
Paavola, ne asigură că urbea 
sa este mai bine pregătită pen
tru a găzdui Jocurile de iar
nă, posedind un excelent echi
pament tehnic ți mai ales o 
bogată tradiție « competițiilor 
internaționale.

Intr-adevăr, sportivii ro
mâni înșiși trebuie să-și aducă 
destul de bine aminte de Tam
pere, tn special luptătorii, 

gimnastele, baschetbaliștii, fot
baliștii, care au participat aici 
la campionate mondiale sau 
europene.

Centru industrial și univer
sitar, fondat in 1779, Tampere 
este un oraș nu prea mare, cu 
doar 160 000 de locuitori, care 
se bucuri insă de o solidă re-

CANDIDATURI OLIMPICE 1976

bune pentru sporturile de iar
nă, cu o singuri excepție, din 
picate eapitali.

tn programul propus de o- 
rașul-candidat figurează toate 
probele de schi-nordic, de pa- 
ttnaj-viteză ți artistic, de biat-

ți tn primul rind a celor een- 
tral-europene, lipsesc cu de- 
sivlrșire probele de schi-alpinl 
O asemenea absenți notabili 
din program diminuează fireș
te cu mult șansele candidatu
rii finlandeze.

Toate celelalte argumente — 
în atari circumstanțe — devin 
simple elemente de informa
ție. Hocheiul va fi găzduit de 
Palatul de gheață (folosit și la 
campionatele mondiale din 
1965) puțind cuprinde 10 800 
de spectatori; patinaful-viteză 
se va desfășura pe stadionul 
orașului, ale cărui piste vor fi 
înghețate artificial; patinajul 
artistic — la patinoarul artifi
cial, cu o capacitate de 10 000 
de spectatori. Trambulina 
mare, de 90 m (minimum),'va 
fi montată in cartierul Villilă, 
iar cea de 70 m In stațiunea 
de sporturi de iarnă, Lammin- 
păa, nu departe de oraș, unde 
se vor desfășura si toate cele
lalte probe de schi.

Pasiunea exclusivă pentru 
schiul de fond este explicabi
li la un popor oare-și trimite 
un sfert din fii (aproape un 
milion și jumătate) la compe
tițiile naționale. MU ia oa
meni iau anual parte te mara
tonul finlande» pe schiuri, așa- 
numitul ,Pirkan hiihto9, &ș

1 1< Ci etataiMtla". ate, Bgaaataaa as. tt—M, 8u«ure*H

distanța de 90 km. Inutil să 
mai adăugăm că printre eroii 
sportivi ai acestei mici na
țiuni — nelipsită de la Jocu
rile Olimpice de iarnă de la 
prima lor ediție — se numără 
celebrii schiori fondiști Veikko 
Hakulinen și Eero Măntyranta, 
sau săritorul Veikko Kankko
nen.

Ar mai fi de menționat că 
satul olimpic se va confunda 
cu clădirile universității Her- 
vanta și că eventualii locatari 
nu vor fi lipsiți de fiori este
tici, in orașul in care există 
un teatru vestit ți o galeria 
de artă modernă care găz
duiește cunoscuta sculptură a 
lui Viind Aaltonen „Muza H- 
necuvtiMnd poetul9.

Toate bune... pini la avizul 
Federației internaționale de 
schi, a cărei conducere este 
dominată de reprezentanții ță
rilor alpine I Cu toate acestea, 
curajos și sportiv, orașul Tam
pere nu pierde speranța.: J

MM

Pugilistul american de culoare 
Freddie Little șl-a păstrat titlul 
de campion mondial la cat. mij
locie (clasa juniori), lnvingîndu-1 
la puncte în 15 reprize pe vest- 
germanul Gerhard Plaskowy.■
La Buenos Aires a început me
ciul dintre echipele de tenis ale 
Argentinei și Chile, contînd pen
tru „Cupa Davls" (zona ameri
cană). După prima zi de întreceri, 
scorul este favorabil oaspeților 
cu 1—0.

Boxerul Italian Nino Benvenutl, 
campion mondial la cat. mijlocie, 
va trebui să rămînă inactiv circa 
25—30 de zile în urjna accidentă
rii sale (fractura unei coaste) In 
cursul meciului susținut cu ne
grul american Tom Bethea.

După disputarea a lt etape. In 
Turul ciclist al Algeriei conduc 
Peschel (R.D.G.) șl Dallley (An
glia), urmați de Knab (R.F.G.) la 
23 sec., Magiera (Polonia) la 43 
sec. șl Verplanke (Belgia) la 53 s.

In semifinalele probei de simplu 
ale turneului Internațional de te
ul» „open" de la Sydney, i-au 
tareglstrat rezultatele c Laver — 

»-’• «—S; Rose- wall-Glmeno 0-4. fi—fi, u_t


