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AZI, IN DIVIZIA NAȚIONALĂ A
LA FOTBAL

In cadrul campionatului diviziei naționale A la fotbal, azi va avea 
loc etapa a XlX-a. Capul de afiș al etapei il deține întilnirea dintre 
formațiile bucureștene Dinamo și Steaua, partidă care se anunță deo
sebit de atractivă.

Iată programul complet al etapei a XIX :
• București : DINAMO — STEAUA (stadionul 23 August, de Ia ora 

13.43. In deschidere, de la ora 11.45 se vor intîlni echipele de tineret- 
rezerve Dinamo București — Steaua).

• Brașov : STEAGUL ROȘU — RAPID.
Arad : U.T.A. — JIUL.
Craiova : UNIVERSITATEA — A. S. ARMATA TG. MUREȘ.
Pitești : F. C. ARGEȘ — „U“ CLUJ.
Iași : POLITEHNICA — DINAMO BACAU.
Ploiești : PETROLUL — FARUL.
Cluj : C.F.R. — CRIȘUL.

ROMANIA
la box

Patrimoniul sportiv al Capitalei s-a îmbogățit cu o nouă 
piscină acoperită (8 culoare — 50 de metri) a cărei inaugu
rare oficială a avut loc ieri la amiază intr-un cadru fes
tiv. In cuvîntul rostit, tov. Ion Simian, președintele F. R No
tație, a mulțumit conducerii de partid și de stat, Consiliului 
Național pentru Educație Fizică și Sport pentru grija ce o 
manifestă — prin îmbogățirea continuă a bazei materiale — 
pentru dezvoltarea înotului, sport de mare importanță socială 
în creșterea unui tineret sănătos și viguros. La festivitate au 
participat tov. Anghel Alexe, președinte al C.N.E.F.S., și alic 
oficialități ale mișcării sportive.

In imaginea surprinsă de fotoreporterul nostru THEO 
MACARSCHI, un aspect de la concursul demonstrativ la care 
au participat cei mai buni înotători bucureșteni.

ROMANIA - UNGARIA 2-0 LA
•©■ Nou record republican (f) pe echipe

România B Ungaria

Surpriză în divizia A de lupte libere

în sala clubului Steaua, din 
Calea Plevnei, a avut loc 
ieri o importantă gală de 
lupte libere (contînd pentru 
etapa a III-a a campionatu
lui diviziei A), la care au 
participat echipele bucureș
tene Dinamo, Rapid, Progre
sul și Steaua. Cum era de 
așteptat, echipa Steaua, cam
pioana ultimelor ediții, a do
minat 
victorii în toate partidele : 
30—10 cu Dinamo, 
cu Progresul și 17—15 
Rapid.

Celelalte confruntări 
au fost, indiscutabil, mult 
interesante. Una dintre 
s-a încheiat cu un rezultat 
surpriză: garnitura giuleș-

întrecerile, cucerind

19,5—4,5
cu

însă 
mai 
ele

teană (clasată pe locul II) 
a fost învinsă — și încă la 
scor — de cea dinamovistă 
(locul IX) ! După părerea 
noastră, eșecul rapidiștilor se 
datorează antrenorului lor, 
V. Pătrașcu, care a alcătuit 
greșit formația, în intenția de 
a depăși pe Steaua (fără 
sportivi la două categorii) — 
subaprecîind posibilitățile ce
lorlalte adversare. Astfel 
Rapid a pierdut și la Steaua 
și la Dinamo...

Iată și rezultatele : Dinamo 
cu Progresul 17,5—14,5 și cu 
Rapid 21—11, Rapid — Pro
gresul 21,5—10,5. Foarte bune 
arbitrajele prestate de I. 
Corneanu. I. Crîsnic, C. Po
pescu și Șt. Stanciu. (G. OH.)

Dubla întîlnire dintre re
prezentativele României și 
Ungariei s-a încheiat cu un 
categoric succes — pe toată 
linia— al popicarilor noștri : 
feminin : 2736—2453 p.d.,
masculin : 5592—5421 p.d.

Alex. Andrei (f) și F. Po
pescu (m) s-au dovedit antre
nori inspirați, punînd în pos
turile cheie pe cei mai în 
formă sportivi și apelînd cu 
încredere la serviciile unor 
tineri, care aseară, pe arena 
Voința din Capitală, au dat 
deplină satisfacție. Astfel, 
toate jucătoarele noastre au 
depășit (și încă bine) granița 
celor 400 p.d., realjzînd un 
nou record republican : 2736 
p.d. (v.r. 2675 p.d.) pe echipe. 
De asemenea, în fața unor ad
versari puternici, băieții noș
tri au adăugat preciziei în 
lansarea bilei dorința puter
nică de a învinge. Dar, cum 
printr-o simplă privire a dis
putelor, ochiul te poate înșela, 
să vedem întrecerile prin 
iul obiectiv al cifrelor.

Feminin : Ana Marcu
— Borbala Fenyohazi

(R)
(U)

A doua zi a finalelor naționale individuale de judo

SUB SEMNUL ECHILIBRULUI
Dacă în primul tur (elimi

natoriu) al finalelor naționa
le individuale de judo (se
niori), aproape toate partide
le s-au încheiat prin ippon, 
meciurile celorlalte tururi s-au 
disputat sub semnul echilibru
lui de forțe. In reuniunea de 
ieri, pe cele două patrulatere 
instalate in sala Floreasca, 
sportivii judoka rămași

® Meciuri cu două sau chiar trei prelungiri © Campionul 
categoriei 63 kg - învins! © Astăzi vor fi desemnați noii campioni 
giri, cînd D. Georgescu a reu
șit (așa cum se vede și în fo
tografia noastră) să intre sub 
adversar aruncindu-l peste 
umăr și obținînd decizia de

medaliilor menționăm pe I. Bo
tez (Trotușul Oraș Gh. Gheor- 
ghiu-Dej) și D. Georgescu (Ra
pid) — cat. 63 kg, D. Hîrșan 
(Vagonul Arad) st V. Sarchisian 
(l.O.R.) — cat. 70 kg, I. Kau- 
pert (Vagonul) și Gr. Dan (U-

de televiziune 
în direct, de la 
meciuri contînd

Studioul 
transmite 
ora 18,30, lucum. —- 
pentru locurile I—II și o 
demonstrație de judo sus
ținută de sportivi ai asocia
ției bucureștene I.O.R.

niversttatea Buc.) — cat. 80 
kg, I. Herman (I.E.F.S.) și 1. 
Lazăr (Vagonul) — cat. 93 kg, 
V. Cozma (Metalul Roman) și 
Gh. Boșcu (I.E.F.S.) — cat.
+93 kg. Astăzi, de la ora 9,30 
și 18, ultimele reuniuni.

Costin CH1RIAC

POPICE
• Azi,

Cern at458—365, Elena
Erszebet Sallai 433—397, Elena 
Trandafir — Jolan Bejczi 
470—384, Crisța Szocs — Zso- 
fia Hursan 461- 
re ta Szemany — 
daș 496—430, 
trușcă — Klara Kiss 418—455.

Masculin: I. Băiaș (R) — 
I. Rakoș (U) 937—927, Gh. Sil
vestru — I. Horvath 937—855, 
D. Dumitru — P. Tosi 896—934. 
Al. Vrînceanu — I. Kiss 
883—927, C. Vînătoru — 
L. Siito 948—877, I. Micoroiu 
— B. Csanyi 991—901.

Azi, de la ora 8. România 
B — Ungaria (f și m).

—422, Marga-
- Gyorgyi Na- 
Cornelia Pe-

Tr. IOANIȚESCU

A fost egalat 
recordul republican 

la pistol cu aer comprimat
A treia zi de întreceri din ca

drul competiției „Cupa Primă
verii" s-a situat la nivelul va
loric bun din zilele anterioare, 
afirmație confirmată de ega- 

' ' ’ republican la 
comprimat 
Lucian 
582 p, 

probelor

situat la 
din 

confirmată 
recordului 
cu aer 
de către 

cu

tarea 
pistol 
focuri 
că (I.E.F.S.) 
lalți ciștigători ai .
fășurate ieri sînt : la armă 
da rd culcat 60 f fete, 
Soare (I.E.F.S.) 589 p. la

rd 3 x 20 f seniori
(C.F.R. Arad) 570 p, la pis

ar 60 f seniori — M. Du- 
mitriu (Steaua) 551 p ; juniori 
— 1. Cornel (Steaua) 504 p. la 
talere din șanț 50 f juniori — 
P. Stancu (Steaua) 37 p. între
cerile continuă, azi, pe poligo
nul Tunari, incepînd de la ora 9.

P. GORETI

40
Giuș-

Cei- 
des- 

stan- 
Ioana 
armă 
— S.

IUGOSLAVIA 7-3

competiție tiu fost adesea de
partajați abia după prelun
giri. La unele întîlniri, arbitrii 
au fost nevoiți să apeleze la 
două sau chiar trei prelungiri 
(fiecare a cite trei minute) 
pentru a-i desemna pe învin
gători. O astfel de confruntare 
s-a încheiat și cu o surpriză 
de proporții. Campionul cate
goriei 63 kg, E. Georgescu 
(I.O.R.), l-a întilnit in turul 
III pe rapidistul D. Georgescu. 
Echilibrul a fost rupt în fa
voarea giuleșteanului, abia în 
finalul celei de a doua prelun-

yusei gachl (învingător 
superioritate).

Printre finaliștii car 
lupta astăzi pentru cucerirea

0 NOUA VICTORIE A
Meciul de rugby Grivița 

Roșie — Știința Petroșani pre
vestea, după primele 40 de 
minute de joc, o mare surpri
ză : studenții, animați de do
rința unui meci bun în Ca
pitală, conduceau cu trei 
puncte avans. După pauză,

Șapte din cei zece pugiliști 
ai reprezentativei de tineret a 
României au coborît aseară 
învingători din ring.

Vedeta selecționatei române 
a fost, de departe, ușorul San
du Mihalcea, „cartea de vi
zită", poate cea mai repre
zentativă, a antrenorului Fii- 
resz. Mihalcea ne-a obișnuit 
cu acțiuni de mare spectacol, 
folosind și aseară procedee 
tehnice suprinzător de avan
sate pentru un boxer care n-a 
depășit vîrsta junioratului. El 
l-a trimis de două ori pe Se- 
bescan la podea (în rep. I și 
a III-a), după ce și-a măcinat, 
adversarul cu directe de stin
gă la ficat. In ultimul rund, 
cînd pugilistul iugoslav era 
în atac, Mihalcea a plasat o 
clară directă de dreapta la 
figură, punîndu-și partenerul 
de luptă k.o.

Deși a întîlnit un adversar 
mult mai înalt. V. Ivan a do
minat clar pe Zoran Ivanovici. 
care a lovit deseori în gol și 
a pierdut la puncte. Campio
nul de juniori, Gh. Ciochină, 
avînd o bună frecvență în 
brațe și lovind sec, la plex și 
la figură, a obținut o frumoa
să victorie asupra lui Miodrag 
Marcovici. Ieșind bine din în
cleștare și contrînd rapid, cu 
stingi, Stevan Cismici l-a în
vins pe C. Bumb. Pînă nu va'

echipe de tineret

Directa de stingă trimisă de M. Toni și-a

înțelege că boxul nu înseam
nă bătaie, Ion Ilie riu va ob
ține succese. Aseară, el a pier
dut la Mirko Antei.

CELELALTE REZULTATE: 
M. Toni b. ab. 2 Branko Iva
nov ; Dușan Markovici b. p.

greșit, de puțin, ținta 
Foto : T. MACARSCHI

D. Moraru ; I. Gyorffi b. p. 
Dragan Todorovici ; I. Siliște 
b. p. Goran Bășici ; D. Zelinca 
b. ab. 3 Kojo Dzilas.

R. C.

PREMIERA ATLETICA
AER

Stadionul Repu
blicii din Capitală a 
găzduit ieri prima 
reuniune atletică în 

liber din acest 
Pe pista de elbi- 

dat. întîl
nire, într-un concurs 
deschis, atleți și a- 
tlete, seniori și ju
niori I, din cluburile 
bucureștene.

Gheorghe Zamfires
cu și-a făcut simțită 
prezența cu un re
zultat de 10,5 la cea 
mai scurtă probă de 
sprint, secondat cu 
10,6 de Iul iu Moldo
van. Semnalăm și 
prezența cu 12.2 pe 
aceeași distanță a 
junioarei Elena Mir
za. întrecerile vor 
continua azi, de la 
ora 9, cu probele re
zervate juniorilor II. 
Rezultate tehnice : 
FETE : 100 m plat — 
1. Elena Mirza (S.S.A). 
12,2 ; 2. Nlculina
Manea (S.S.A.) 12,3,
3. Georgeta Zaharia 
(Rapid) 12,4 ; 400 m 
plat — 1. Claudia
Iacob (Progresul)
59,0. 800 m plat —
l. Nlculina Onică 
(Constructorul) 2,23. 
Lungime — 1. Elvi
ra Crețu (S.S.A.) 5,28
m, 2. Elena Mirza
5,28 m. înălțime — 
1. Daniela Gorăacu 
(S.S.A.) 1,55 m, 2.
L. Mărglneanu (Pro-

aer
an.
tex și-au 
nire, u.' 
deschis, 
tlete,

greșul) 1,50 m. Greu
tate 
Brad 
13.67
100 m plat — 1. Gh. 
Zamfirescu 
10.5, 2. I.
(Steaua) 
Dirațian 
10.9, 4.
(junior) 
11,0. 400
1. Moldoveanu și 
Damaschin 
50,2, 3.
(C.A.U.) 
plat — 
(C.A.U.) 
Marin 
ua) 1:57,8. 
plat 
lae (C.A.U.) 
Ion Dima 
3:56,1, 3.
Neamțu 
3:56,1. 110 
Florentin 
(Constructorul)
2. Dan Horja (Con
structorul) 15,7, 3. H. 
Gogoașe (Metalul) 
15,8. Lungime — 1. 
Adrian Weber (SSA) 
6,40. înălțime 
Cristian
(S.S.A.) 1,86 m. 
piu — 1. 
da (Raf. 
Greutate 
Dumbrăvi 
sul)

m.

1. Viorica 
(Progresul) 

BĂIEȚI :
(Steaua). 

Moldoveanu 
10,6. 3. Al.

(Viitorul) 
FI. Stoian 

(Viitorul) 
m - 1—2.

I. 
(Steaua) 

Hetco Teodor 
51.0. 800 m 

1. Ion Burcă 
1:55,3, 2.

Florea (Stea-
1 500 m

1. Ion Nico- 
3:56.0, 2. 
(Steaua) 

Mircea 
(C.A.U.) 

mg — 1. 
Grigore 

15,4,

Virgil
Pl.)

— 1.

1.
Dreptu 

Tri- 
Pre- 

13.18. 
Gh.

(Progre-
14,10.

R. TIMOFTE șl
VL. MORARU 

coresp.

TURNEUL INTERNATIONAL DE HOCHEI DIN CAPITALĂ

SLEZAN OPAVA Șl STEAUA BUCUREȘTI 
SUSȚIN ASTĂZI INTÎLNIIHA DECISIVĂ

liocheiștii din Miercurea Ciuc 
cărora, în mod evident, le 

lipsesc pregătirea pe gheață și 
jocurile de verificare — au pier
dut la scor și al doilea meci 
in cadrul turneului internațional 
de pe patinoarul „23 August". 
Ieri, Avintul a fost întrecut de 
Steaua cu 9—4 (4—1, 
care, gindindu-se la 
duminică cu Slezan.
prit motoarele în ultima treime 
de timp a partidei.

Autorii celor 13 goluri : Fodo- 
rea (minutele 2, 17, 57), Ștefanov 
(min. 2), G. Szabo (min 17), 
Iordan (min. 33), Constantinescu

3-1, 2—2). 
meciul ele 
a cam o-

RUGBYȘTILOR GRIVIȚENI
însă, bucureștenii, organizin- 
du-și mai bine jocul, deschi- 
zind mai mult pe aripi, inițiind 
mai multe acțiuni, reușesc în 
final o victorie comodă : 17—6 
(3-6).

A. PĂPĂDIE 
coresp.

i Do- 
Steaua, 

15 și 57),

Au condus

(min. 36). Biro (min. 40) șl 
boș (min. 47) pentru 
respectiv Bașa (min.
I. Szabo (min. 22). Antal (min. 
54) pentru Avintul. Au condus 
N. Marin și N. Turceanu.

Nici Dinamo n-a reușit să 
facă fată jocului valoros prestat 
de Slezan Opava, căreia l-a ce
dat la un scor categoric : 9—2 (3—1, 
4—1. o-o). Fără discuție, diferența 
de goluri ar fi putut fi încă și mai 
mare dacă cehoslovacii, mai a- 
les în ultima repriză, nu s-ar 
fi jucat cu ocaziile. Cu excepția 
primelor 20 de minute, în care 
partida a fost ceva mal echili
brată (dinamovlștli au ratat cî
teva situații excelente), restul 
de 40 de minute au fost, aproa
pe total, la discreția oaspeților.

Au marcat Zurek (min. 9 și 
29), Farda (min. 28 șl 45), Sta- 
rinskl (min. 13), Burda (min. 
20), Elbl (min. 24), Sosna (min.

■ - - — pentru
3

(min. 13),

30) șl Fajkus (min. 47) 
Slezan și Florescu (min. 
și 26) — pentru Dinamo.

Au condus Gh. Mureșanu 
Cornel Sgîncă.

Romeo VILARA
Programul meciurilor de 

astăzi : ora 16.30 Dinamo — 
Avintul Miercurea Ciuc ; ora 
19 Slezan Opava — Steaua.

șl

I HOBBY?! i
i

Viorica Brad (Progresul), clștigătoa- 
rea probei de aruncarea greutății 

Foto : M. THEO I
IERI, ÎN CAPITALA |

TRII MECIURI DE VOLEI DE „A”
La „Dinamo" și „Pro- 

s-au disputat 
meciuri de vo- 
cadrul catego-

greșul" 
ieri trei 
lei din 
riei A :

Dinatno—C.P.B. (f) 
3—0 (8, 9, 14). După 
comportarea foarte bu
nă din partida cu Uni
versitatea Timișoara, 
era de așteptat ca a- 
seară formația C.P.B. 
să pună unele pro
bleme echipei dinamo- 
viste. Previziunile au 
fost infirmate, deoa
rece poligrafele nu au 
reușit să se mobilize
ze, iar blocajul nu a 
funcționat așa cum ne 
obișnuisem. S-au re
marcat Sorban (Dina
mo) și Ionescu (C.P.B.). 
Arbitraj bun : Mircea 
Popescu și R. Farmuș. 
(N.M.)

Progresul—I.E.F.S. (f) 
0—3 (9, 3, 6). Victorie 
categorică a studente
lor. S-au evidențiat 
Cengher și Carmen Ma-

rinescu. Arbitraj bun : 
V. Barb—E. Vintilescu.

Progresul București— 
Steaua 1—3 (—16, —7, 

Ne aștep- 
echipa gaz- 
facă numai 
prezență" în 

dar, 
în

-14).
ca 

să
; de

campionilor

I
I

1. 
tam 
dă 
„act 
fata 
după un început 
care Steaua a condus 
cu 7—2, atacurile lui 
Bînda si Enescu, bine 
dirijați de Păunoiu, au 
dus la 14—8 pentru 
Progresul. Militarii, cu 
un atac eficace și cu 
un blocaj bun, reușesc 
însă să cîștige cu IS
IS. Setul II revine u- 
sor campionilor. In se
tul III Progresul nu 
greșește nimic și cîș- 
tigă cu 15—1 ! în setul 
al IV-lea, cel mai dis
putat militarii cîștigă 
la potou. Foarte bun 
arbitrajul prestat de D. 
Medianu—Pătru Zoe.
V. SANDULESCU, coresp.

I
I
I
I
I
I
I
I
I

oțiunile au și ele viața lor, 
ca și popoarele, ca și eve
nimentele. La un moment dat 
apar, trec printr-o perioadă 
de glorie si-epoi, dacă n-au 
tăria de a face „epocă" sau

de a se zidi în timp, se retrag în 
cvasi-anonimat, continuind să existe 
mai mult in dicționare.

Acum, unul din cuvintele la modă 
este „hobby". El „se poartă" așa cum 
se poartă „mini" (se mai poartă oare ?) 
sau favoriții stufoși. Și dacă la început 
s-au aruncat asupra noului venit in
vectivele de rigoare, azi există ten
dința de a fi privit prin lentile neutre : 
nici pentru miopi, nici pentru prezbiti.

Se recunoaște că individul care are 
un hobby, sau mai 
nu fie neapărat un 
mult, că acest fapt 
înalțe.

Să admitem că a
stradă sau într-o cafenea 
este un hobby cel puțin 
ca și acela de a conduce 
cu o viteză excesivă. A purta atîrnar 
la gît un schelet miniatural sau a-ți 
lăsa o unghie să 
centimetri sînt, să 
dizgrațioase.

Dar mai există 
plăcerea de a asculta muzică, de orice 
gen ar fi 
zilnic sau 
tr-un parc

Se scrie
tendința nocivă de sedentarism, despre 
racilele super-civilizării șl hiper urba
nizării, care limitează aerarea și miș
carea fizică la minimum.

în aceste condiții, hobby-urile sînt 
mai necesare ca orieînd. Ele sînt o 
reacție împotriva nevrozelor și a plic
tisului, sînt o a doua pasiune, o 
odihnă activă, o supapă, un mod de 
a exista 
evadare, 
cesară.

Dacă
această
să-l lăsăm, ba -chiar să-l 
să-și creeze hobby-uri.

Cîteva minute de mișcare
mici haltere

cu exlensoare, 
schi, alergări 
unor parcuri 

pe luciul

multe, poate să 
damnat, ba 
poate chiar

mai 
sâ-l

sta dela colț 
ore întregi 
nefolositor, 

automobilul

crească de cinci 
zicem, hobby-uri

pasiunea lecturii,

ea, obișnuința de a respira 
săptămînal aerul curat din- 
sau dintr-o pădure.
mult tn ultimul timp despre

și altfel decît în diurn, o 
dacă vreți, temporară și ne-

tineretului îi sună 
noțiune, să-i facem

i
I
I
I
I
I
I
I
I
1
I
I
I
I
I
!

I
frumos 

plăcerea, 
încurajăm

dimineața
sau seara, exerciții cu 
confecționate ad-hoc sau 
ore de înot, fenis sau 
reconfortante pe aleile 
sau zbenguiri dezlănțuite
gheții, antrenamente de culturism, de 
judo, iată cîteva din hobby-urile la 
alegere pentru doritori.

La început un hobby, apoi, prin dis
pariția mirajului de cele mai multe ori 
fals al cuvîntuluî tn vogă, deprinderi 
de viață sănătoase, obișnuințe cu efecte 
multiple și nepieritoare.

Poate, etndva, mulți vor fi recunoscă
tori unui cuvînt, al cărui înțeles exact 
il vor căuta atunci prin dicționare.

Dorin ALMAȘAN
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„STA VESELINMJ-SE-ACOLO
CU DULCELE SUNET DIN LIRA-I...“

Ind spunea : „Epopeea homerică șl 
întreaga mitologie — iată moștenirile 
principale pe care Grecii le-au adus 
cu ei din barbarie in civilizație" — 
Engels elogia arta antichității, elo
gia elaborarea formelor individuali
tății frumoase, realizarea operei de 
artă ca atare. Și nimic nu e mai

peren în această artă — care se cununa cu 
exercițiile fizice — decît modul comun de 
a celebra frumosul. „Nici un popor — spu
ne arheologul Winckelmann — nu a făcut 
atita caz de frumusețe ca grecii". Intr-o

(HOMER)
străveche odă a Ilh Simonide, din patru 
urări, prima se referea la sănătate, iar » 
doua la frumusețe !

Nu e de loc surprinzător că artiștii Ela- 
dei au găsit surse inepuizabile de inspira
ție pe stadion. Nici că Fidias și-a instalat 
atelierul la Olimpia. Experiența multor ani 
de sport ne îngăduie să spunem că cel 
ce a acumulat impresii pe stadion nu are 
de ce să se mai întrebe ce este frumosul ; 
el a înțeles bine relațiile dintre frumusețe 
și viața omului. în aceeași ordine de idei, 
transpunîndu-se la condițiile noastre de

astăzi, George Călinescu notb : „A te scăl
da în mare șl idei, a întări mușchii mem
brelor și a vivifica celulele creierului, așa 
se atinge frumusețea în noua palestră".

Pentru istoria sportului, arta în jurul O- 
limpiel s-a dovedit cel mai bun mijloc 
de vehiculare a adevărurilor, ambasadorul 
cel mai seducător, și mai trainic, al exer- 
cițiilor fizice antice. Ce am fi știut astăzi 
fără odele lui Pindar, fără statuile lui 
Miron sau textele lui Pausanias ?

Cu atît mai semnificativă devine pre
zența în arenă a oamenilor de cultură, care 
socoteau obținerea unui premiu drept un 
titlu de mlndrie. Platon însuși, în „Re
publica", a găsit o formulare expresivă : 
„Cel care amestecă gimnastica cu artele 
In proporția cea mai bună șl care le aplică 
sufletului său în măsura cea mal justă, 
acela este — avem dreptul să o spunem — 
un artist mal perfect și mai armonios decît 
cel care știe doar să acordeze coardele 
unui instrument muzical".

Fie această pagină de poezie clasică de
dicată sportului — un îndemn 1

Victor BANCIULESCU

OVIDILI (Publius Cvicius Naso; 43 î. e. n. — circa 17 e. n.)
poet latin, exilat la Tomis (Constanța)

LUPTA
(Din „Metamorfoze", cartea a IX-a)

...Brajele-ntind, stau de veghe cu pumnii-adunați dinaintea 
Pieptului și mă gătesc pentru luptă. El praful ce-n palme 
îl adunase l-aruncă pe mine ; dar se-ngălbenește
La rîndul său de nisipul gălbui ce-l azvîrl eu deasupră-i ; 
Cată — sau pare-a câta — să îmi prindă cînd gît, cînd 

picioare, 
Care îi scapă ; din tcate părțile sare asupra-mi.
Dar greutatea-mi mă apără ; el în zadar mă lovește;
Sînt ca o stîncă izbită cu vuiet puternic, ce totuși 
Este tinutâ pe loc de-a ei greutate. O clipă 
Ne depărtăm unul de altul și iar ne unim pentru luptă 
Și hotărîți ca-napoi să nu dăm, ne-am ținut pe același 
Loc, și picioru-mi de-al lui se-atingea, și-aplecînd înainte 
Pieptul, degetele i-apăsam cu-ale mele ; cu fruntea 
Fruntea, întocmai cum vezi că se-nfruntă doi tauri puternici... 
De trei ori încearcă Alcidul *), dar fără izbîndă, 
Să depărteze-al meu piept ce I apasă, dar a patra oară 
De-a mea strînsoare se scutură ; brațele-aduse în juru-i 
Mi le desface și — sînt nevoit să spun adevărul — 
C-o-mbrîncitură iute mă-nvîrte în juru-mi, se-agață
Greu de-al meu spate. Nu vreau să mă laud prin vorbe 

deșarte : 
Mi se părea că-s strivit de un munte ce-i pus peste mine. 
Totuși, cu greu, între noi asudatele-mi brațe vîtît-am 
Și desfăcut-am, cu greu, de pe trup strînsura cea tare, 
Eu gîfîiam ; el mă ține din scurt, mă oprește puterea 
Să mi-o adun, mă apucă de gît și atuncea pămîntul 
Eu cu genunchii atins-am, țărîna cu gura mușeînd-o.

In românește de 
Ion FLOPESCU

HOMER (probabil sec. IX i. e. n.)
cel mal mare poet epic grec

CAMPIONUL DISCOBOLILOR
(Din „lliada", ciotul XXIII)

la discul In mînă Epeos
Și învîrtind îl aruncă cu ne-ndemînare și-aheii 
Rîseră toți.
Tn al doilea rînd Leonteu îl răpede,
Iar în al treilea rînd cu mîna-i cea zdravănă Aias 
Discul apucă de jos și-l zboară cu mult mai departe. 
TI ia de ios și-i dă vînt Polipoite.
Cît de departe văcarul pe cîmp își aruncă ciomagul, 
Care și zboară rotiș după vite și cade prin turmă, 
Tocmai cu qtîta-i întrece și el pe ceilalți; de mirare 
Chiuie aheii, iar oamenii lui Polipoite iau discul 
Plata stăpînului lor, și-l dușeră-n cort ia corăbii.

In românește de
G. MURNU

>) Aldd “ Hercule

Atlet legîndu-și sandalele

VIRGIUU (Publius Vergilius Maro; 70 — 19 i. e. n.)
cel mal mare poet epic latin

REGATA SICILIANA
(Din „Eneida", cartea a V-a)

Geme și marea și spumegă-n lături bătută de vîsle, 
Toți de-o potrivă trag dungi ; și-n adînc de lopeți 

spintecată 
Fierbe, și-n larg despicată de ciocuri se zbuciumă

marea. 
Nu năvălesc într-un circ cu goană mai groaznică roibii, 
Carul smulgîndu-l, cînd ies din deschisa prinsoare cu 

vuiet, 
Nici nu zoresc scuturatele frîne-ale jugului grabnic 
Iuții mînqci mai cu zor, aplecați înainte cu biciul. 
Sună d$ strigăt și fierbe de freamăt și urlă de-ndemnul 
Gurilor codru-mprejur, și pe malul cu-nalte coline 
Geme de hohot, și sună răsunet din culmi clocotite. 
Balena ♦) e-ntîia acum, dar iată c-o-ntrece de-odată 
Naltul Centaur*) și iată c-aleargă ca prinse de mînă 
Repezi pe-un pas șl prin vaduri sărate grindeiul brăzdează.

în românește de
George COȘBUC

•) Balena fi Centaur, numele a două luntre aflate in întrecere.

LUCHILIOS (sec. I e.n.)
(teriitor grec, autor de epigrame

UNUI PUGILIST
Aulus, pugilistul, promis-a 
Oasele capului său, toate 
— Unul cîte unul adunate — 
Ofrandă Zeului din Pisa.

Și din Nemeice de s-o întoarce-acas’, 
Mărite Zeus, îți va da numaidecît 
Toate vertebrele de la gît
Căci altceva lui nu i-a mai rămas.

Tn românește de
Sebastian BONIFACIU

HORAȚIU (Quintus Horatius Flaccus, 65 — 8 i.e.n.)
mare poet latin

LUI MECENA
(Din ,,Ode“, I)

Mecena, din tulpină de regi străvechi vlăstar, 
O, scut al meu și scumpa mea slavă I Unii sînt 
La alergări ahotnici să iot stîrnească praful 
Olimpicei arene ; și semnele ferind 
Cu rotile încinse, și dobînaind cununa, 
Se cred ca zeii-n ceruri, stăpînitori ai lumii.

Tn românește de 
Lascăr SEBASTIAN

ANTIPATROS (sec. I i. e. n.)

poet grec, originar din 
Sldon

Alergătorului Ariei

din Tarsus
Tarsus, oraș al Ciliciei, lui 

Perseu *), întemeietorul tău, 
îi seamănă în alergarea pe 
stadiu Aries, fiul lui Me- 
necles.

Tînărul avea aripi la pi
cioare. Intr-adevăr, în 
cursă, nici chiar Perseu nu 
i-ar fi putut arăta spatele.

Doar la pornire îl ve
deam pe urmașul lui Me- 
necles, sau la ținta din 
urmă, dar niciodată |a 
mijlocul stadiului.

în românește de
I. MITROFAN

•) Perseu — erou mitologic, 
fiul Iul Zeus și al Danae-el, a 
săvîrțlt mal multe fapte eroi
ce.

TEOCRIT (sec. III. i.e.n.)
poet grec, originar din Sicilia, „părintele poeziei bucolice"

PUGILAT
(Din „Idile", XXII)

După ce, dar, cu fâșii din piele de taur încins-au 
Mîinile lor și pe brdțe-nfășatu-s-au ei în curele, 
înaintară la mijloc, suflînd a vărsare de sînge. 
Mult se muncir-amîndoi, zorind fiecare s-o ieie 
El înainte și-n spate să aibă lumina de soare. 
Tu ai înfrînt uriașul, o I Polux, cu-a ta iscusință, 
Și lui Amicus în față-i băteau ale soarelui roze. 
Dînsul, cu suflet aprins de mînie, pășește-nainte, 
Vrînd să-l lovească cu pumnii. Atunce, feciorul lui Tindar 
Drept în bărbie-l pocnește. Amicus s-aprinde mai tare 
Și se-ntețește la luptă, se pleacă și, cît e de mare, 
Tabăr-asupra-i. Bebricii dau chiot ; de cealaltă parte, 
II îndemnau și vitejii la luptă pe Polux vînjosul,
Căci se temeau nu cumva să-l înghesuie-acum la slrîmtoare 
Și să-l răpuie vlăjganul acesta, alt Titios I Insă 
Polux, feciorul lui Zeus, răsare cînd colo, cînd icea, 
Și tot îi cară cu mîinile pumni și-oprește n pornirea-i 
Pe-a 'lui Poseidon fecior, deși uriaș era dînsul.
Stete dar beat de loviri și din gură scuipa niște sînge 
Roșu. Vitejii bătură din palme cu toții deodată 
Cînd îi văzură grozavele răni pe la fălci și la gură. 
Ochii mai mici îi erau și umflat era dînsul la fată. 
Craiul, apoi, înșelîndu-l cu pumnii cînd ici, cînd dincolo 
îl amețește, ș-atunce, văzînd că se pierde cu firea, 
Drept în sprincene-l izbește cu pumnul, la mi|loc, deasupra 
Nasului, și pîn’la os îi zdrumecă fruntea • rănitul, 
Cît e de lung, se prăvale pe spate, pe iarba-nflorită. 
Dar cînd se scoală, s-aprinde din nou îndîrjita bătaie, 
Unul pe altul atunci se strivesc în izbiri de curele.

în românește de 
Teodor NAUM

PINDAR (c. 521 - c. 441 sau 438 i.e.n.)
poet teban, unul dintre cel mal mari lirici al antichității gre
cești : consacră majoritatea operei sale învingătorilor la jocu 
rile olimpice, pitice, istmice, nemeice.

Lui Hieron, tiranul Siracuzei*)
(Din „Olimpice", oda I)

Prețioasă este apa între lucruri ;
Și flacără arzătoare-i, în noapte, aurul, 
Mai strălucitor decît tot ce e de prețj 
De vrei să cînți ale arenei lupte, 
O, suflet, află că, așa cum nu e astru 
Pe ale cerului singurătăți imense 
Să răspîndească strălucire și căldură 
Cît soarele, tot astfel
Serbări mai nobile zadarnic căuta-vei 
Alfunde decît pe-ale Olympiei meleaguri.
Și din Olympia se-nalță gloriosul imn,
De flacăra poeților împodobit,
Pe fiii lui Saturn cinstind în fericita casă 
îmbelșugată, a lui Hieron,
Care cu sceptru-i ocrotește, drept,
Sicilia cea cu bogate turme
Și floarea tuturor virtuților culege.
Nobile ritmuri ale poeziei
TI cîntă, cum ades o facem noi, 
în jurul ospitalierei sale mese. 
Hai, Muză, fă a lirei doriene coarde 
Să sune, dacă victoria lui Ferenicos ♦♦) 
Tn sufletu-ți trezit-a dulce bucurie, 
Cînd se avînta pe-arenă, pe malul lui Alfeu, 
Cu pintenul neatingîndu-i coapsa, 
Și glorie-aducea acelui care
Iubește caii, Hieron, al Siracuzei rege.

Acum, în zvon de liră eoliană,
Lui Hieron pe frunte să-i așez cununa, 
în ritmul potrivit victoriei ecvestre.
Mai strălucit străin, în veacul nostru nu cred 
Să fie altul decît el, nici mai puternic, 
Și nici mai demn de-a fi glorifica* 
Dș nobila podoabă a cîntecelor noastre.

în românește de 
Stela PETECEL

*) Hieron, tiranul Siracuzei, fiul lui Deinomenes, a fost în 
vlngător olimpic de două ort la cursele de cai (în anii 47 

«șl 472 I.e.n.) șt o dată la cursele de evadngă (în 463 I.e.n.) 
•’) Calul lui Hieron.

SIMONIDE (556-468 i.e.n.)
poet liric grec din 
Keos, autor de diti
rambi. de elegii patrio
tice și de epigrame

luptătorul Teocrit
Privește, în chipul acesta, 

pe Teocrit care, copil fiind, 
a biruit maeștrii în lupte, 
pe stadionul olimpic.

Plăcută îi era statura, 
dar tot atît de minunată 
și puterea.

A împodobit victorios ce
tatea vite|ilor săi părinți.

Tn românește de 
dr. Valerio BOERIU

BACHILIDE (sec. V i.e.n.)

poet liric grec, originar din Keos, nepotul lui Simonide, con 
temporan șl rival al lui Pindar

LUI HIERON
(Din Oda a lll-a)

Aurora cu brațe de aur văzu noatenul apriq 
Ca o furtună, pe roibul Ferenicos cucerind biruința 
Lîngă Alfeu-nspumat de vîrțejuri...

Jur că roibu-n a lui goană înspre tintă n-a fost încă 
întrecut de alții, nici n-a fost mînjit cindva de prafu ’i 
Urma lui lăsat de caii care să-i fi lua*-nainle 
Furtunatec ca Boreas, pîndind semnul călăuzei, 
Ei se-avîntă să cîștige pentru primitorul rpge, 
Hieron, victorii nouă, cu nou ropot de aplauze

O, braț-albă Caliope, de-acum carul tău cel trainic 
Ti-I oprește și slăvește pe Cronidul Zeus, stăpinul 
Zeilor olimpici. Cîntă pe Alfeu cu ale sale 
Veșnic curgătoare valuri, pe voiriicui Pelops, Pisa, 
Unde roibul Ferenicos, prin izbînda cucerită-n 
Alergări, mărire-aduse turnuitei Siracuze 
Și adușe-a fericirii floare regelui Hieron.

în românește de 
Șt. BEZDECHI
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Duminicile unui nesportiv

ONOAREA NEPĂTATĂ

I

u peste mult, adică mai precis tn tulie 1971, se
Bimplinește jumătatea de veac de ctnd Jack Dem- 

PseV a cucerit, intr-un meci rămas istoric, primul 
KvB titlu mondial de campion absplut al boxului profe
ți W sionist. S-a și bucurat timp de doi ani, de pe 

urma victoriei sale, de o glorie de care nu au 
parte țieclt puțini aleși ai acestei lumi. Xpoi, Gțme Ttt- 
ney l-a făcut k.o., teribilele inițiale ale pumnului înmă- 
nușat, care doboară colosul 
orizontală sub numărătoarea 
Clnd gongul a marcat, sonor 
talei numărători, s-a isprăvit 
dar nu s-a sfirșit jt eu mitul 
tin mit ce mai dăinuie și azi, 
pugilistica profesionistă, deși 
maseatori mai cruzi ai ei există decît „formidabilul 
Jack", care, tn acel depărtat iulie, a electrizat zecile 
de mii de spectatori din uriașul amfiteatru din Madison 
Square.

Dempsey s-a retras, după citva timp, din ring. Tre
cuseră anii peste el, avea o mulțime de oase fi oscioare 
zdrobite și prost sudate, dar ti era mai ales lehamite de 
aranjamentele fi afacerile veroase practicate în culisele 
boxului american. Cică — și cuvintele li aparțin chiar 
lui Jack — „boxul profesionist și onoarea sportivă umblă 
pe căi 
pionat

Sînt 
lovesc 
spune, 
(n cei _ .............. ........ ..........
fabuloase. Atît de fabuloase, incit campionatele de box 
profesionist aduc organizatorilor venali multe, chiar 
foarte multe milioane de dolari. Ele se obțin din naivi
tatea credulă a celor ce iubesc cu bună credință vir
tuțile și performanțele sportive și care nu află întotdea
una că urîtele socoteli ale unor astfel de organizatori 
rămîn exterioare împărăției largi și însorite a sportului.

Pe măspră însă ce crește pretutindeni forța de înriu- 
rire a presei și, o dată cu ea, crește și conștiința morală 
a mulțimilor, care află opinii ca acelea ale lui Dempsey 
și demascarea unor realități îngrijorătoare, terenul de 
manifestare a tendințelor nesportive se îngustează.

La noi, boxul își păstrează, intact, caracterul amator, 
de pură sportivitate. Pugiliștii noștri urcă pe ring cu o- 
noarea nepătată a mănușii, ca niște fantaști de nevinde
cat, care cred în frumusețea competiționali a boxului. 
Ei scapă această disciplină a sportului din păienjenișul 
țesut în jurul lui de cavalerii lumilor interlope ale rin
gului afacerist. Ceea ce fac ține de frumusețea jocului, 
de loialitatea înfruntării, de normele oneste ale sportu
lui, aspect important al culturii complexe a omului 
modern

omenesc și fi așterne la 
implacabil^ a arbitrului, 
și nepăsător, sfîrșitul fă
cu Dempsey campionul, 

ce se crease In jurul lui. 
corifundtndu-se cu. însăși 
puțini adversari și de-

cu totul diferite", fiindcă marile meciuri de cam- 
„aparțin negustoriei întunecate a gangsterilor", 
cuvinte aspre fi grele ca niștș bolovani, care 
in demnitatea sportivă. Insă Dempsey știa ce 
mai aleS că el nu dorea să lovească in sport, ci 
ce-l degradează la un mijloc ignobil de venituri

Element de comandă... execuție
Foto t CONSTANTIN SCARLAT (Piatra Neamț)

SIMBIOZA A BOXULUI (U CIBERNETICAVIOM-69:

George SBÂRCEA

S-ar părea că noutățile teh- 
nico-științifice își fac ioc cu 
greutate în sporturile a căror 
esențială caracteristică este 
acțiunea în funcție de răs
puns la cea a unui adversar 
direct, cu situații ce nu pot fi 
anticipate cu precizie, cu miș
cări ce se succed intr-un ca
dru spațio-temporal greu de 
anticipat.

Intre acestea, boxul era 
sortit unui tradiționalism me
todic, greu de
De curînd, însă, am fost mar
torii unui fapt deosebit de 
îmbucurător și, Iri aceeași 
măsură, neașteptat.

în inima Moldovei, la Pia
tra Neamț, antrenorul Con
stantin Maxim ne demon-

deșablonizat.

DOI „PRIMO CARNERA" PE MALURILE
Era prjn anii ’30. In toată lumea produceau senzație isprăvile pugilistice ale 

unui italian uriaș : PRIMO CARNLȘA. înalt de 2,05 m și în gțeutațe de peste 
100 kg, acesta iși „pulveriza" pur și simplu adversarii, iar la 29 iunie 1933 devenise 
campion mondial la toate categoriile, dispunind prin K.O. de Jack Sharkey.

strează, cu rodul unor preo
cupări de 10 ani, că boxul se 
poate detașa de empirismul 
desuet la care părea condam
nat Se relevă, poate, ca 
neverosimil faptul că aici, 
lingă turnul lui Ștefan cel 
Mare, unde niciodată n-auMare, unde
existat valori remarcabile ale 
artei noastre pugilistice, Con
stantin Maxim a realizat o 
neașteptată simbioză între 
boxul tradițional și cele mai 
înaintate Idei știe electronicii 
și ciberneticii, reușind să a- 
tragă de partea sa și doi co
laboratori pricepuți, devenit', 
poate tocmai datorită acestei 
sirpbipze, fervenți iubitori ai 
scrimei pugilistice. Contribu
ția lor, după cum ne declară

DÎMBOVIȚEI!

IN GOANA DUPĂ „URIAȘI"

Natural că și la noj, italianul 
era admirat, astfel că antreno
rii au început să recruteze 
pentru box tineri cit mai înalț'.

Primul s-a ivit în sala 
C.F.R. și atenția antrenorului 
Umberto Lancia s-a îndrep
tat asupra lui. Noul elev se 
numea Gheorghe Poiană, dar 
toți colegii de antrenament ii 
spuneau „Camera”. înalt de 
aproape 2 m și în greutate de 
peste 90 kg, „Carnera" aL nos
tru se mișca ușor, lovea pu
ternic dar... avea un mic de
fect : era fricos. Dacă adver
sarul reușea să-1 lovească la 
figură, nu mai făceai nimic 
cu el. Astfel că în fiecare fi
nală de campionat municipal, 
îl învingea cu regularitate 
Mișu Stănescu care îi cunoș
tea „defectul" și — deși mă
runt de , statură — făcea ce 
făcea și ajungea cu pumnul 
la „punctul vulnerabil”. Nu e 
deci de mirare că într-o bună 
zi „noul Camera" a renunțat 
la box.

APARE UN ADEVARAT 
FENOMEN

L-a descoperit Umberto Lan- 
cia intr-o baracă din Tirgul 
Moșilor. Se numea Gogu Ște- 
fănescu, era mai înalt cu 

20 cm decît boxerul italian și 
mult mai greu. Nu făcea nimic 
toată ziua, era doar expus ca 
o curiozitate.

Iată de ce uriașul — căruia 
i se spunea Gogea Mițu — a 
părăsit bucuros baraca din tîrg 
și a poposit într-o sală de 
box, între oameni, primit cu 
multă prietenie.

Zi de zi, un an întreg a 
muncit Lancia cu noul £lev, 
care nici nu se putea apleca. 
Cînd s-a împlinit anul, noul 
Carnera se mișca cu ușurință 
și știa să dea întrebuințarea 
cuvenită uriașelor sale brațe.

PRIMELE VICTORII

specialitate i-a 
de profesionist,

pă- 
real 
rind 

ă

a produs senzație. Uriașul 
rea ceva ireal. Că era ceva 
s-ă convins însă ‘ "
francezul, care 
4-a s-a prăbușit 
„pumnilor de o

Peste cîteva țirhp tot prin 
K.O. avea să piardă și popu
larul Dumitru Raveleșcu, Care 
a declarat apoi că în lunga sa 
carieră n-a întilnit un adver
sar mai puternic ca Gogea 
Mitu

in primul 
în repriza 
sub greutatea 
tonă".

INTERES PENTRU NOUL 
BOXER

Federația de 
acordat licență 
iar francezul Grizzo i-a fost 
angajat ca adversar. Meciul 
a avut loc intr-o seară de 
toamnă pe arena Venus. Apa
riția în ring a lui Gogea Mitu

Toate ziarele europene au 
început să se ocupe de „Uria
șul din România". La Bucu
rești veneau diverse oferte 
pentru meciuri în străinătate.

însoțit de antrenorul său, 
Gogea Mitu a descins în ca
pitala Franței. Aci i s-a ofe
rit un meci de șase reprize in 
compania lui Bergman, un alt 
uriaș, insă „numai” de 2,05 m. 
descoperit de un antrenor pa
rizian. „După șase reprize de 
lovituri ca de trăznet — scriau 
ziarele franceze — bătălia gi- 
ganților s-a terminat la egali
tate".

A urmat un turneu de de
monstrații prin 
apoi perfectarea 
pentru Italia și

înainte de a 
ceste 
ținut 
să-și 
Dolj.
plinită, dar intre timp o boa
lă necruțătoare, contractată în 
viața de mizerie a bilciurilor, 
și-a făcut efectul 
din România" și-a 
cui sfirșit.

★
Peste ani, o soartă 

nătoare avea să aibă 
lianul Primo Camera. După 
terminarea carierei pugilistice. 
acesta — șpre a-și cîștiga e- 
xistența — a început să prac
tice luptele libere. Au urmat 
ani grei, ani de mizerie, de
parte de pămîntul patriei sale. 
Bătrîn, grav bolnav, a făcut 
tot ce era posibil $ă se reîn
toarcă în *1 ” —
drom, a 
satul său 
fericit că 
săi". 
deauna.
lele din primăvara anului 19S7.

Costin PĂUN

estul Franței, 
unor meciuri 
America.

pleca spre a- 
Gogea Mitu ameleaguri,

să-și viziteze părinții și 
revadă satul natal din 
Dorința i-a fost îndc-

șf 
dat

„uriașul 
obștes-

asemă- 
și ita-

Italia. De la aero- 
fost transportat în 
natal. Sequalo. Aci. 
se află „printre ai 

a închis ochii pentru tot- 
Calendarul marca zi-

cu modestie autorul inovației 
(poate invenției), a fost esen
țială. De aceea, aparatul elec
tronic destinat pregătirii pu- 
giliștilor a fost botezat cu un 
nume constituit din inițialele 
numelor participante la reali
zarea lui, la care se adaugă 
anul intrării lui în funcțiune: 
VIOM-69. Se cuvine, deci, îna
inte de a le prezenta reali

zarea, să menționăm și nu
mele celorlalți doi colabora
tori : Nicol pe Ogrîu și Mihai 
Vornicu.

Aparatul este constituit d;n 
doua 
piesa de comandă și cea de 
execuție. Grupul de comandă 
prezintă rețele electronice 
complicate, în care lămpile 
de radio, tranzistoriî, ampli
ficatorii, condensatorii, cro- 
nometrele electrice, potențio- 
metrele și inscriptoarele gra
fice. precum și alte piese ne
cunoscute nouă, sînt legate 
între ele într-un mod origi
nal, servind unor funcții la 
fel de neașteptate. Elementul 
de execuție reprezintă, de 
fapt, factorul de antrenament 
propriu-zis. Un manechin din 
cauciuc, prevăzut cu orifîcii 
în locuri|e vulnerabile 
organismului, împreună 

, elementul de comandă al 
pulsurilor, legate între 
prin subiectul uman care 
ționează la comandă, formea
ză un perfect sistem ciber
netic.

Semnalele apar succesiv în 
cele 6 puncte (bărbie, regiu
nea carotidiană. precum și în 
punctele vulnerabile ale re
giunii abdominale), la inter
vale de timp stabilite de an
trenor după un program in
trodus în mecanismul de co
mandă. Programul este indi
vidualizat, în funcție de su
biect, de stadiul pregătirii 
sale și de cerințele de ins
truire la diferite nivele de 
măiestrie. Iată ANTRENA
MENTUL AUTOMAT I Apa
ratul dispune. însă, și de po
sibilitatea manevrării directe 
a impulsurilor, de către an
trenor, manual, prin interme
diul unei claviaturi de bu
toane Pe o diagramă, peni-

elemente principale i

ale 
cu 

im- 
ele 
ac-

țele înregistrează, pe șase co
loane (corespunzătoare celor 6 
punct? de pe dispozitivul de 
execuție), continuu, momen
tele declanșării impulsurilor, 
cele ale răspunsului dat de 
sportiv prin execuția unei lo
vituri asupra locului în care 
a apărut impulsul, precum și 
gradul preciziei cu care ea a 
fost executată. Un cronome
tru electric, corelat cu un ta- 
cometru, înregistrează și nu
mărul de lovituri executate 
în unitatea de timp (frecven
ța impulsurilor pe unități de 
timp este stabilită tot de an
trenor cu ajutorul unui po- 
tențiometru).

Feed-backul. principiu esen
țial al unui sistem ciberne
tic, 
ma 
de 
vind un anumit punct, se de
clanșează automat apariția 
semnalului în alt punct, sta
bilit tot prin program snu 
pur și simplu. fntîmplător. 
Iată, deci, că o serie de ca
lități cerute în box, între 
care viteza de reacție și de 
execuție, precizia, agilitatea, 
formarea și dezvoltarea 
acțiuni stereotipe de 
dezvoltarea atenției sau 
ciziei, ppt fi servite de 
nică. ‘După cum ne mărturi
sea autorul, aparatul atrage 
foarte mult pe tineri, fiind 
solicitat permanent. De aceea 
preocupările actuale ale in
ventatorilor se îndreaptă spre 
construirea unor elemente de 
execuție în număr sporit, la 
care 
mai 
lași 
care 
vire 
țial și fina) al sportivilor le 
dă certitudinea că vor ajunge 
la unele concluzii deosebit de 
importante privitoare la se
lecția tinerilor pentru box.

Am încheiat vizita făcută 
antrenorului Maxim și apa
ratului său cu speranța că 
nu va trece mult timp și vom 
consemna și rezultatele per
formanțelor elevilor săi.

funcționează aici sub for- 
unui autoreglaj deosebit 
util pentru boxeri i lo-

unor 
atac, 
pre- 
teh-

să lucreze concomitent 
mulți sportivi, după ace 
program. Cercetările pe 
le fac în prezent cu pri- 
la timpul de reacție ini-

Gh. ILIUȚA

MARI AVANTAJE LA PRONOEXPRES

ÎMBRĂCAȚI-VĂ MODERN !

w
M
Ui

Cu concursul 
martie 1970 s-a 
NOUA FORMULĂ TEH
NICA la Pronoexpres, care 
se menține și în continua
re. Dintre avantajele prin
cipale ale acestei formule, 
vă reamintim :

din 18 
aplicat o

rea I și 6 la extragerea 
a Ii-a) ;

...A venit primăvara : «trăluclto- 
rul Mithra a ieșit din peștera 
legendară să încălzească iar pă
mîntul, gonind cu razeie-i de 
ample lumini cețurile iernii și 
posomorala veșnic acritului A- 
hriman, — bun, va să zică îi 
tragem în duminica asta și cu 
ceva aluzii Ia vechea și bine
cunoscuta religie mazdeică ă a- 
micilor Perși, așa, să pălească 
de invidie răuvoitorii. (Ai sub
semnatului, natural, nu ai pri
măverii — cum ar putea fi ci
neva răuvoitor ai primăverii 71). 
A venit primăvara și cine m-ar 
opri să nu mâ gîndesc ia per
sanul Mithra sau la brîndușele 
galbene și la toporașli roșii și 
albaștri, scoțindu-și cu sfială 
căpșpărele, ici și colo, prin pă
durile tot umede, dar palpitînd 
de viață ascunsă și renăscută ? 
Aș mai putea să mă gîndesc ia 
încă multe altele ; nu mă gîn
desc. Mă gîndesc Ia asteniiie vu 
care s-a întors în primăvara asta 
nea Teniță din voiajul lui în 
nordul țării, căci, în sfirșit, 
s-a-ritors. Cînd l-am auzit ia 
telefon, mi s-a oprit inima in 
loc.

— Bravo, l-am strigat jovial, 
cînd te-ai întors ?

— Acum o săptămînă. Vocea 
lui părea obosită.

— Acum o săptămînă ! Eram 
consternat. Exiști de-o săptămînă 
in oraș... și mă suni la telefon 
abia astăzi ! Ce s-a-ntîipplat... 
ești cumva bolnav ?

— Sînt astenic.
— !
— Da, l-am auzit în receptor 

rînjetul sardonic. Astenic în ulti
mul hai As-te-nic, a ridicat to
nul, și la capătul celălalt al firu
lui literalmente am înghețat s 
intr-adevăr tonul Iui avea tim
brul special al astenicilor. Am 
procedat cu băgare de seamă.

— Ei, asta se vindecă, există 
remedii, docto...

— Demagogie, m-a întrerupt. 
Nu există remedii. Nu există ni
mic. Astenia nu se vindecă. b 
incurabilă, cel puțin astenia 
mea. înțelegi? Am bravat p»n-a- 
cunia. dar nu mai pot. Am bravat 
și față de dumneata in scrisori... 
nu vreau să mai bravez față <e 
nimeni ! Forțele vital-motrîce 
m-au părăsit imediat după me
ciul România — Grecia și după 
ce-am cițit comentariile de spe
cialitate. De angoasa resimțită «o 
noaptea tragerii grunelbr El Mun- 
dlai*ului, mi se pare că ți*am 
scris, nu ți-am scris însă cum 
m-am consumat după aceea, cum 
m-am perpelit neștiut de cei din 
jur, deși arboram un zîmbet 
voios și nepăsăto r... in 
schimb, sufletul din mine ardea 
pirîind ca Hercule, pe umeri <’i 
tunica otrăvită dată soției erou
lui de centaurul Nessus. Pe tim
pul turneului din America de 
Sud, am hoinărit pe obcinele 
înzăpezite ale tîrgulețuluj unde 
mă aflam, vorbind de unul sin
gur, spre dezolarea paznicilor 
forestieri și a ciobanilor borșeni. 
La întrecerile de bob boblet. si 
schi, ca să-mi omor nervii, con
fecționam avioane pentru nepo
țelul din casă. (Intre paranteze, 
îți spun că ‘merită să încerci 
așa ceva: am confecționat și Ml 1, 
și Ml G. și MIG 21, și SOUN
DERS cu rachete pe aripi, $1 
COiVlEr 4. Și CARAVELLE - șl 
altele. de o rară l’tumusețe ; 
chiar te rog, cînd ai drum pe a 
magazinul ,.f utezătorii“, știi uncie 
e, să vezi dacă au sosit moir)- 
planele AN 2 și elicopterul iAK. 
Mersi). îmi revenisem oarecum, 
cînd a fost gata patinoarul aco
perit.,. cu toate c-am făcut haz 
de necaz si atunci am sombrat 
din nou. mizerabil, după ce am 
auzit cum au jucat japonezii... 
sigur, sigur, trebuiau să ne bată, 
o viată-ntreagă s-au dat pe ghea
ță și au jucat hochei — unde ? 
a zbierat de mi-a' zbirnîit ure
chea, unde ? Pe nisipurile co 
raliere ale mării Japonie»? 
pantele vulcanului Fuji-Vama ? 
în palatele foștilor samurai ? Vic
toria asupra bulgațitoi m-a lasat 
cat -glace, eram drogat pină-n 
călciie cu meprobamat. Am vrut 
să ciștige Szabo la șah — a ciș- 
tigal Ciociltca, turneul din A- 
merica am vrut să-i revină iui 
Tiriac, i-a revenit lui Năstase. 
La 1?—12 în meciul de handbal 
România — R.D.G.. am spart
televizorul unor amici ai ga de
loc mele — și nici nu terminase
ră cu plata ratelor. A trebuit să 
le cumpăr altul mă sufocam >i 
de nerăbdarea de a-i vedea pe 
Băieții lui Dinamo Bacău juciirl 
cu băiețașii Arsenalului, am aș
teptat și matematica relație ’on- 
doneză de 7 — 1 în favoarea ulti
milor... și-ntr-un zori de zi. rind 
toti dormeau, am fugit deznădăj
duit la București, In tren, <im 
aliat că antrenorul brazilian Sal- 
danhn a fost înlocuit în func
ție de Mario Jorge Lobo Zagaln... 
nu se poale, domnule j Nu se 
poate ’ De ce cu Zagalo ?
Pei£ trebuia înlocuit Saklanna, 
ca să avem de ce ne bucii'a, 
ca să avem de ce să fim mai 
optimiști, ca să scăpăm de o 
obsesie, altfel : ce mi-e manda, 
ce mi-e fanda ! F.I.F.A. n-are 
nici un cuvînt de spus ? Am să i 
scriu lui sir Stanley Rous și am 
să-mi expun punctul de vederi?. 
N-o să mă-nțeleagă ? Atunci, de 
e el acela, nu-i sînt mamă eu Z

Și, tranc. telefonul.
...Neplăcută chestie, ce să zic.,, 

pe undeva, totuși, are dreptate, 
cu asteniiie astea, prezente și 
viitoaie nu-i de glumit. In spe
cial cu cele sportive : te pot 
nenoroci pe-ntreaga viață Să- 
racu’ nea Teniță... cine și-ar Li 
închipuit ?

Procurați-vă bilete din 
vreme pentru concursul 
Pronoexpres din 1 aprilie 
1970, la care se aplică 
NOUA FORMULA, cu mari 
avantaje pentru partici- 
panți.

Marți 31 martie 1970 
este ULTIMA ZI pentru 
procurarea biletelor.

— Participarea se face 
In mod obișnuit, o va
riantă simplă fiind forma
tă din 5 numere diferite 
din 45, taxa 
re fiind de 
participarea 
tragerea I) 
(pentru 
ambele extrageri).

Precizăm că participa
rea se poate face și pe bi
lete colective cu 20 va
riante simple sau cu o va
riantă combinată de 7—15 
numere.

o 
kl-

t’ro- 
LU-

de participa-
3 lei (pentru 
numai la ex- 
și de 6 Iei 

participarea

dar
Se 

bun 
ne-

la

• *
o

mlo 
stins, 

ring 1
DKA

CANGHIZAR. 
Dintre catrenele 
reținut cel mtltu- 
Și răspuns". Să-l

ALEXANDRU 
BUCUREȘTI, 
pugilistice. am 
lat „Întrebare . 
prezentăm și cititorilor :

— Mergi, colega, undeva, 
Ca să bem șl noi ceva 2 
— Setea vreau ca să

pe
_ ____ ______ o

plăcuț$, care indlcA ediția și 
țara învingătoare. Din cele 7 plă
cuțe (presupunem că Federația 
noastră n-a întîrzlat s-o moniieze 
pe cea de a 7-a !), trei imortali
zează victoria handbaliștilor noș-

O colecție frumoasa si tinereasca de 
tesâturi de bur !^ac cu pollster, în culorile

O scurta vizita la magazinele si 
alegeți confecția care se potrivește gustului

O colecție frumoaso si raglane, de impermeabile ți de pardesie, din 
deschise ale primăverii, vă așteaptă, 
raioanele de confecții vă va da ocazia să 
dvs.

— Se extrag, în total, 
14 numere în loc de 13, 
ca la vechea formulă ;

— Pentru prima dată se 
cîștigă cu 3 numere din 8, 
la extragerea a II-a de 8 
numere din 45 ;

— Se atribuie premii pe 
12 categorii (6 la extrage-

• In pauza meciului 
Dinamo — Steaua, care va 
avea loc pe stadionul „23 
August", astăzi, începînd 
de la orele 13,45, veți asis
ta la atribuirea unor pre
mii obținute la sistemele 
de joc Loto Pronosport.

Ai. SÎRUTEANU

NICOLAE LĂCUSTĂ, BUZĂU. 
Na am la dispoziție toate da
tele cerute tn legătură cu pumnul 
Iul Sonny Liston. Floyd Patter
son este infinit mal bine infor-

mat decît mine tn această pri
vință I Rețin doar amănuntul că 
de unde lșl prinde el ceasul de 
mină și pînă în virful degetului 
mijlociu este o distanță de... S3 
centimetri Ultați-vă la pumnul 
dv., măsurațl, faceți comparația 
șl căutațl apoi să vă explicați 
de ce a ajuns Listbn campion 
mondial, șl nu dv. I

I. GHINESCU, COMUNA BO- 
TENL Altădată erați mai... ope
rativ. Dar nu vrem șă vă lipsim 
totuși de posibilitatea de a vă 
«pune opinia despre pariul în
cheiat de Răducanu, care a a- 
nunțat că-și va rade mustața 
tn cazul cînd Rapidul va pierde 
meciul cu Petrolul, de la Plo
iești :

De-1 întrebi pe ploleștenl, 
Spun cu zlmbetul pe față : 
Le-am luat la giuleșteni 
Dbuă puncte și-o... mustața

NICOLAE FEKENIZ, DEJ. 1) 
Veți primi răspuns Intr-un nu-

măr viitor. 2. De la Paris, hand- 
baliștii noștri s-au înapoiat cu 
trei cupe : 1. Cupa de porțelan 
(în valoare de 15 000 de franci) 
oferită de președintele Franței, 
Georges Pompidou ; 2. Cupa de 
metal (2o kilograme), oferită de 
Federația franceză de handbal. 
3. Cupa Mondială. Primele două 
fiind cadouri, evident sînt... ne
transmisibile. Cupa mondială este, 
Insă, „challenge-perpetuum", 
soclul ei montîndu-se cîte

zts se lăsase boxul de el !), 
acum încearcă să revină, 
pare că n-a avut cel ntai 
sfătuitor în... colț, în ringul 
văzut al vieții, tn momentul de 
față, el se antrenează la „re
gresul". sub conducerea lui 
clan Popescu.

MARTON VERES, ARAD, 
diferență de grăutâte de 1—2 
lograme între doi boxeri își spu
ne adesea cuvîntul. Și totuși, in 
anul 1900, Bob Fltzimmons a a- 
vut curajul de a înfrunta pe co
losul Ed. Dunkhost, cu 63 de ki
lograme mat greu decît el 1 Și- 
ca în legendă, David i-a învins 
pe Goliat. Șl încă prin K.O.I

La locul incidentului au sosit 
imediat poliția și ziariștii. Asal
tată i.u întrebări de către ace^na 
din urmă, tinăra i-a rugat să 
nu-i publice fotografia in ga
zete și, mai ales, să nu-i dea 
numele.

— Trebuie să fiu înțeleaptă ! 
Dacă s-ar afla cele întimpiate, 
credefi că ar mai avea curajul 
vreun bărbat să mă ceară în că
sătorie ?

IOAN MORARU, ORADEA. 
„Cindva exista un talentat boxer, 
pe nume Constantin Niculeseu, 
participant la Jocurile Olimpice

de 
1968. 
bine

tarii la semimijlocie (n.n. 
două ori). Ce e cu el t“ Din 
se lăsase de box (sau mal

Ctnd te-oi Intilni tn...
MARIUS DRAGOESCU, 

GAȘANI. Istorioara e hazlie. De 
ce nu ne spuneți șl revista în 
care ați citit-o, șl mai ales : cîndî 
N-o fi prea veche ? Dar, cum 
nici o anecdotă, de fapt, nu e 
nouă, vă dau cuvînlul : „Intr-o 
noapte, pe o stradă dosnică din 
Chicago, o tlnără a fost atacată 
de doi răufăcători, care au sn- 
cercai sâ-i smulgă poșeta. Re
prezentanta „sexului slab" a dat 
înșă o ripostă neașteptat de e- 
nergică celor doi agresori : dania 
l-a spart maxilarul cu un pumn, 
iar pe cel de al doilea l-a tăcut 
K.o. cu o lovitură la plex.

ELENA BOAMFA, DEVA. Sîn- 
teți cumva rudă cu arbitrul 
internațional de box, Ion Boamfă? 
Am înțelege mai repede, n fe
lul acesta, entuziasmul dv. pen 
tru box, un sport despre care nu 
credeam că ar putea cuceri șl 
inimile femeilor. Dv., oricum, ne 
dovediți contrariu) ! Dar, să ve
dem ce spune o urmașă a Evei, 
în legătură cu boxul : „Reflec
toarele s-au stins. Ringul a ră
mas acum singur în noapte, mar
tor tăcut al victoriilor și înfrîn- 
gerilor, prieten deopotrivă al 
biruitorilor și al celor îngenun- 
chiați pentru o clipă... Totul 
va Intra treptat in amintire. Dar, 
cît de dulce este această amin
tire ?“

Ilusliajii i N. CLAUDIU



Trimisul nostru special îa Belgrad, Vaîeriu CHÎOSE, transmite

BELGRAD 28 (prin telefon). 
Nimeni n-a crezut nici o 
clipă că acest proiect atât de 
îndrăzneț va fi în cele din 
urmă realizat ! Să întrunești 
toate mărimile șahului, la o 
întrecere în care nici un 
titlu nu se află pus în joc,, 
așa ceva părea mai greu de
cît să construiești tunelul de 
sub Canalul Mînecii. Marii 
maeștri ai șahului sînt spe
cimene umane cu totul apar
te. Ei se cunosc foarte bine, 
se studiază, se prețuiesc și 
tocmai de aceea se tem unul 
de celălalt. Tradiția acestei 
frici este veche. După cum 
ne amintim, Capablanca a 
evitat șapte ani meciul cu 
Alehin, pentru ca apoi aces
ta din urmă să se răzbune 
teribil. Nu-i un secret pen
tru nimeni, deși acum, la 
marile turnee, participarea 
unora este condiționată de 
absența altora, în funcție de 
fluctuațiile formei sportive 
si ale bursei onorariilor. Fe
derația internațională încear
că, deocamdată cu rezultate 
modeste, să piloteze corabia 
șahului mondial pe o mare 
totdeauna agitată.

Și totuși s-a reușit. La 
această oră biletele pentru 
meciul de șah U.R.S.S. — 
Echipa Lumii sînt epuizate, 
deși sala Palatului Sindica
telor din Belgrad are peste 
2000 de fotolii. Federația de 
specialitate a Serbiei și-a 
dus pînă la capăt inițiativa, 
cu o perseverență și o abi
litate care ar putea stârni 
invidia celor mai versați di- 
plomați. Meciul de șah al 
secolului este o realitate !

în capitala Iugoslaviei agi
tația provocată de confrun
tarea care începe duminică 
(n.r. azi) este comparabilă 
cu aceea dinaintea derbyuri- 
lor fotbalistice. Primii au ve-

0 performanță a organizatorilor iugoslavi ® Najdorf 
și Reshevsky au fost cei mai grăbiți ® Campionul mondial și patru 
foști deținători ai titlului — in echipa U.R.S.S. Conflict de ultimă

oră intre Fischer si Larsen!
nit la locul disputei vete
ranii Najdorf și Reshevsky. 
Ambii au aspirat într-o vre
me la titlul de campion al 
lumii. Dar coroana e una 
singură, iar cei dornici s-o 
poarte au fost mereu foarie 
mulți. Miguel Najdorf ne 
mărturisea că n-a ajuns cam
pion mondial fiindcă n-a 
avut suficient noroc, iar 
Reshevsky — pentru că n-a 
avut destulă răbdare. Amîn- 
doi sînt mucaliți, foarte sim
patici. iar acum cînd pasiu
nile s-au stins, au devenit 
chiar buni prieteni.

Buletinul sosirilor a înre
gistrat vineri cote spectacu
loase. Gligorici. Matulovici, 
Ivkov, ' Olafsson și-au în
cheiat cu o zi mai devreme 
diversele turnee pentru a nu 
întârzia. La prînz, avionul 
de Moscova a adus echipa 
U.R.S.S., avîrid în frunte pe 
campionul 
Spasski 
patru 
premi : 
Tal și 
curiozitate vom consemna că 
Paul Keres joacă la 
a 10-a și că David 
stein este rezervă.

Seara au coborît pe 
port Fischer și Larsen cu 
soția. Bobby își păstrează 
hainele de copil teribil, amin
tind că nu poate da mai 
mult de 10 autografe pe zi 
și că nu acordă interviuri 
mai lungi de 200 de cuvin
te. Talentul excepțional pe 
care îl are ne obligă să-1 ier
tăm pe campionul american 
pentru extravaganțele sale

mondial
și cuprinzînd 

foști campioni 
Petrosian, Botvinnik, 

Smîslov. Cu titlu de

are to-

conflict 
de ne-

REFLECȚII DE LOC OPTIMISTE DUPĂ
J

Boris
alți 
su-

masa 
Bron-

aero-

MECIURI VIU DISPUTATE IN „CUPA PRIMĂVERII"
BUHUȘI, 28 (prin telefon). Ul

timele jocuri din serii s-au des
fășurat în condiții climaterice 
nefavorabile, care n-au influențat, 
însă, valoarea tehnică șl specta
culară a partidelor. In primul 
meci, formația I.E.F.S. a între
cut cu scorul de 14—9 (8—2) e- 
chipa Politehnica Galați. Meciul 
a plăcut în special datorită ri
postei dîrze dată de către gă- 
lățence. In partida derby s-au 
întîlnit echipele Confecția Bucu-

rești șl Textila Buhuși, ambele, 
după evoluțiile precedente, can
didate la cîștigarea trofeului. 
Au cîștigat, datorită unui plus 
de maturitate, handbalistele de 
la Confecția cu scorul de 12—7 
(5—5).

Duminică au loc întrecerile fi
nale : Confecția—Rapid, pentru 
locurile 1—2 ; I.E.F.S.—Textila
Buhuși, pentru locurile 3—4 și 
Rulmentul Brașov—Politehnica 
Galați, pentru locurile 5—6.

în Turneul internațional de polo de la Cluj
CLUJ (prin telefon). — 

în localitate a început, în 
organizarea Oficiului de 
sport al UCECOM, prin clu
bul sportiv Voința Cluj, un 
interesant turneu internațio
nal de polo, la care iau par
te campioanele R. D. Ger
mane, Bulgariei și cîte o 
echipă din Iugoslavia și Ro
mânia. în prima zi, Voința

Cluj a repurtat o prețioasă 
victorie asupra
Ț.S.K.A. Sofia :
1—1, 4—1, 1—5). în al doilea 
meci, Dynamo Magdeburg a 
dispus de Medvesceak Za
greb
2_ 2,

formației
9—8 (3—1,

cu 9—4 (3—0, 3—2,
1-0).

P. RADVANI, coresp.

puerile. Dar Fischer 
tuși 27 de ani...

Seara s-a ivit un 
de ultimă oră, destul 
plăcut și oarecum îngrijoră
tor. Larsen a anunțat că, ți- 
nînd seama de rezultatele 
înregistrate în ultima vreme, 
este îndreptățit să joace el 
la prima masă, mai ales că 
Fischer n-a mai participat 
de doi ani la concursuri. 
Bobby a replicat foarte iro
nic că nu-și amintește nici 
un turneu în care Larsen 
să se fi clasat înaintea lui 
și că doar el poate fi lide
rul echipei...

De la ora 17 (18 ora Bucu- 
reștiului) se vor pune în miș
care ceasurile de control în 
cele 10 partide ale întîlnirii 
U.R.S.S. — Restul Lumii, în 
ordine : Spasski—Fischer. Pe
trosian-Larsen, Korcinoi— 
Portisch, Polugaevski—Hort, 
Gheller—Gligorici, Smîslov 
— Reshevsky, Taimanov — 
Uhlmann, Botvinnik—Matu- 
iovici, Tai—Najdorf, Keres— 
Ivkov. Lumea șahului asis
tă la unul din cele mai mari 
evenimente din istoria aces
tui joc.

DERBYUL SPANIA:0 VICTORIE A RUGBYSTILOR JUNIORI■» •
direct spre adversar pentru 
a-1 fixa, ajutînd coechipie
rilor, au, în schimb, curio
sul curaj de a încerca pă
trunderi 
în plin 
lor. Din 
siți de 
tehnice 
mai vorbim de inoportunita
tea tactică a momentelor a- 
lese.

Fiindcă am ajuns la tac
tică, ne face 
niorii români 
la depășitul 
EI !“ Ei își 
și acum (și 
cine poartă 
destul să apară pe teren pen
tru ca orice formație de 
juniori, afară poate de cele 
britanice și franceze, să fie 
pe jumătate învinsă.

Realismul este de rigoare. 
Ne face impresia că răbuf
nește la echipa de juniori o 
idee defectuoasă despre locul 
și rolul unei pregătiri fizice 
în care dominanta o consti
tuie forța de contact. Vremea 
anti-jocului a trecut însă de 
mult, toți adversarii noștri 
dispunînd de armele tactice 
și fizice necesare.

Iar în ceea ce privește tur
neul de la Vichy, păstrăm 
doar speranța că în ceasul 
al 12-lea, duminică, în des
chidere la finala Franța — 
Spania, severul și competen
tul public local va avea oca
zia să creadă că evoluția ro
mânilor le-ar fi dat dreptul 
să ocupe cu totul alt loc în 
clasament.

adresa 
totuși, 

terenul 
cu re-

19-10 4)VICHY, 28 (prin telefon). 
Se vor întreba cititorii de ce 
atîtea reproșuri la 
unei echipe care, 
miercuri a părăsit 
victorioasă, în meciul
prezentativa Cehoslovaciei. 
Ele se adresează, în primul 
rînd, evident depășitei, re
trogradei, concepții de joc 
arătate. Adăugăm lipsa de 
tehnicitate în manevrarea 
balonului și distanța prea 
mare între jucători, lucruri 
care se soldau cu grămezi or
donate sau spontane, din 
care românii n-au prea ieșit 
în cîștig.

Sînt o seamă de lucruri de 
neînțeles. Linia de t.reisfer- 
turi pare că pleacă în atac, 
dar direcția de alergare este 
aproape paralelă cu liniile 
transversale ale terenului. 
Culmea, acești tineri, cărora 
le este frică să se îndrepte

individuale în forță, 
mijlocul aglomerări- 
păcate, ei sînt lip- 
mijloacele fizice și 
necesare, ca să nu

impresia că ju- 
joacă cu gîndul 
slogan „PESTE 
închipuie încă 

trebuie lămurit 
vina) că este

In c.m. de hochei

ECHIPA R.D. GERMANE LA PRIMA VICTORIE: 
4-3 CU FINLANDA
de

mondial 
ne acum 

dimineață 
Germane

(3-3). 
dreptul

D. 
surprinzătoa- 

(prima din acest 
fața Finlandei cu 
0—3, 3—0), scu- 
de orice griii pe

finlandezii 
nici o

spectatori, 
o întâlnire

Prima echipă medaliată a 
acestui campionat 
de hochei este 
cunoscută. Ieri 
selecționata R. 
a înregistrat o 
re victorie 
turneu) în 
4—3 (I—0, 
tind astfel
hocheiștii cehoslovaci pentru 
locul III, la care 
nu mai au acum 
sansă.

Peste 3 000 de 
cifră record pentru
programată înainte de amia
ză, au asistat la o partidă 
extrem de disputată, cu spec
taculoase răsturnări de scor. 
Hocheiștii germani au înscris 
primul gol (Prusa în min. 
18), dar pe rînd Mononen, 
Oksanen și Ketola au readus 
speranțele în tabăra finlan
deză, concretizînd la capă
tul unor acțiuni rapide. în 
ultima repriză, profitând de 
o situație de superioritate 
numerică, Braun a redus din 
handicap (2—3 în min. 49), 
pentru ca imediat după 
schimbarea porților Ziesche, 
care a jucat ieri cel de al 
200-lea meci internațional,

să obțină egalarea 
într-un final de-a 
dramatic, victoria a surîs pe 
rînd ambelor formații care 
au ratat ocazii dintre cele 
mai clare. $i cînd cronome- 
trul mai indica doar patru 
minute pînă la sunetul sire
nei, Peters (primind o pasă 
excelentă de la Braun) 
realizat golul victoriei.

Al doilea meci 
opus selecționatele 
Poloniei. Gazdele 
întrebuințat decît 
cînd si-au asigurat un avan
taj de 4 goluri, menajîndu-și 
evident forțele pentru întâl
nirea decisivă de luni după- 
amiază, cînd vor încerca să 
biseze victoria asupra cam
pionilor lumii. La sfirșitul 
celor 60 de minute, tabela 
de marcaj indica scorul 
5—1 (4—0, 1—0, 0—1) în 
voarea suedezilor.

CLASAMENT
9 8 0 1 63—11 
9 7 1 1 44—1: 
9 5 1 3 44—2: 
9 4 0 5 26—3' 

9 117 15—« 
9 0 1 8 9—6!
programat 
codașelor : Po-

a

a 
și 

s_au

al zilei 
Suediei 
nu 
o repriză,

de 
fa-

U.E.F.A. VREA
JOCURILE DIN

1. UJR.S.S.
2. Suedia
3. Cehoslovacia

4. Finlanda
5. R.D. Germană
6. Polonia

Astăzi este 
nou derby al 
lonia—R. D. Germană.

16
15
11

8
3
1

un

CANDIDATURI OLIMPICE 1976

INVITAȚIE LA MOSCOVA
CELEI DE A XXI-a OLIMPIADE

In cadrul unei recente con
ferințe de presă, președintele 
U.E.F.A., Gustav Wiederkehr, 
a răspuns întrebărilor unor 
ziariști referitoare la viitorul 
și formula cupelor europene 
de fotbal. Evocînd jocul prea 
defensiv adoptat de majorita
tea echipelor 'atunci cînd joa
că în. deplasare, G. Wieder
kehr a spus : „Noi am și 
făcut un pas mare pînă acum, 
cu golul care contează dublu 
pe teren advers și intențio
năm să punem la punct un 
sistem care va ține seama de 
victorie, de meci egal sau de 
înfrîngere. 
U.E.F.A. nu 
acest aspect 
vom studia 
posibile pentru a face fotba
lul mai atrăgător și pentru a 
obliga echipele care joacă in 
deplasare să iasă din excesiva 
lor prudență".

Un ziarist italian l-a între-

In orice caz, 
neglijează de loc 
al problemei și 
toate mijloacele

LISABONA 28 (plin telefon). 
Primul din cele două examene 
mai dificile ale tinerilor handba- 
liști români în această a IlI-a 
ediție a „CUPEI ȚARILOR LATI
NE" a fost trecut cu succes. ,în- 
tîlnind vineri seara reprezenta
tiva Spaniei, selecționata Româ
niei a învins la o diferență de 
scor puțin scontată — 19—10
(7__4) — însă mai greu decît s-ar 
părea la prima vedere.

Cum spuneam lntr-una din re
latările noastre anterioare, ju
cătorii spanioli alcătuiesc un team 
cu o capacitate tehnică și fizică 
remarcabilă, fiind in plus ca
pabil să facă o nebănuit de mare 
risipă de energie. Pe scurt, ei 
sînt adversari incomozi, perse- 
verenți și bătăloși. Pentru a în
trece o astfel de echipă, selec
ționata României a fost nevoită, 
în primul rînd, să-i tempereze rit
mul de joc și, apoi, să reziste cu 
brio în fața rapidelor combinații 
de atac ale sistemului ofensiv 
spaniol, lucru de loc ușor, 
zolvat însă printr-o apărare 
retrasă, dar foarte activă, 
blocarea șuturilor și prin 
hilarea activilor pivoți 
Reușind această primă 
tactică, echipa română 
tașat încet, dar sigur 
2—1 ........................
5—2
dacă în prima repriză acțiunile 
de atac ale jucătorilor noștri ar 
fi fost ceva mai atent pregătite, 
diferența de scor ar fi luat mai 
repede proporții.

în repriza secundă, însă, ex
celenta comportare din apărare 
a fost dublată și de o bună orien
tare tactică în atac. în acest 
sens a\ plăcut faptul că schim
barea de ritm adoptată (prelun
girea atacurilor) a măcinat pe de 
o parte forțele fizice ale echipei 
adverse și pe de altă parte a 
obligat-o să acționeze sub pre
siunea timpului (și mai rapid în 
atac), ceea ce a dus în mod fa
tal la comiterea unor greșeli

min. 15 : 3—2 ; 
min. 30 : 7—4).

re- 
mai 
prin 
ani- 

spanioli. 
manevră 

s-a 
(min. 
min.

Poate

de-
4 :

22 : 
Că

declslve, printre care vom nota 
chiar ratarea unor contraatacuri. 
In această repriză, maturitate* 4 
tactică a tinerilor noștri f—*
torl 
tem 
cilă 
37 :
53 :

Jucă-m
a fost răsplătită, dacă pu-, 
spune așa, printr-o mai fa- 
distanțare de adversar (min. 
10—4 ; min. 41 : 12—6 : mlnj 
16—8 ; min. 57 : 18—9).

Referitor la acest meci est» 
de subliniat faptul că el a atrast 
la Palatul Sporturilor un număr 
record de spectatori, ' “ 
fiind arhipline. Bunele 
cu care presa 
pleșește efectiv 
niei au stîrnit 
mare număr de 
De pildă, ziarul „ 
PORTIVO" de vineri are un titlu 
imens pe prima pagină : „A RO«, 
MENIA BRILHA (como se es* 
perava) NA TAQA LATINA 
Și... „como se esperava", hand* 
baliștii români nu au dezmințit —» 
după cum se vede din rezultatul' 
meciului cu Spania — aprecierii®' 
confraților portughezi.

Arbitrii Falk și Grundllch (R.FJ 
a Germaniei) au condus următoa-’| 
rele formații :

ROMANIA : Orban (Munteanu) 
— Chicid (4), Voinea (4), Stefi 
(2), Bota (4), Dan Marin (3), 
Preotu, Cîrlan (1), Dumitru (1), 
Comănescu '

SPANIA : 
Domenech, 
Villamarin, 
De Andres 
mez.

Ultima partidă a reuniunii da 
vineri a opus selecționatei Maro
cului pe cea a Braziliei. Cele două 
echipe au furnizat o partidă e- 
chilibrată. Lipsiți de experien
ța jocurilor internaționale, talen- 
tații handbaliști brazilieni au 
pierdut — fără a merita acest 
lucru — în ultimele minute și 
la o diferență friinimă : 23—24
(10—13). în deschidere, Portugalia 
a surclasat Italia cu 41—6 (21—4), 
asigurîndu-și in acest fel primul 
loc în clasament prin golaveraj.

tribunei» 
apreciert 

portugheza co-1 
echipa Roniâ- 
interesul unui 

amatori de aport. 
,O NORTE DES-

și Chlrcu ;
Eguino — Guest*, 

Labaca (4), Alberado, 
Palcelles (1), Grâu, 
(4), Sagaribbay 1, Go-

SA FACA MAI ATRAGATOARE
CADRUL CUPELOR EUROPENE
bat pe G. Wiederkehr dacă 
U.E.F.A. nu ar putea să adop
te sistemul utilizat în Italia, 
unde în fiecare primăvară se 
organizează un turneu în care 
scorul de 0—0 nu este admis.

„Ne vom gîndi la acest lu- 
, cm, a răspuns președintele 

U.E.F.A., și vom face o încer
care în cadrul competiției re
zervate reprezentativelor de 
tineret".

In încheiere, președintele 
U.E.F.A. a răspuns unei în
trebări care se referea la or-

ganizarea unei eventuale Cupe 
mondiale între cluburile cam
pioane, după formula actualei 
Cupe a Europei. „Sîntem îm
potriva unei asemenea com
petiții, a declarat G. Wieder- ’ 
kehr. U.E.F.A. este o confe
derație și noi trebuie să apă
răm interesele federațiilor afi
liate. Cupa mondială ar fi 
contrară spiritului și convin
gerilor care ne animă. Noi am 
vrea să reducem numărul 
competițiilor și nu să-l lăr
gim". |

REGGIO CALABRIA: NĂSTASE și wit ivmsua

De 25 de ani trăiesc La Mos
cova. Strada mea se numește 
Leningradskii Prospekt și pen
tru mine este, bineînțeles, cea 
mai frumoasă stradă din lume. 
De fapt și pentru alții, vizita
tori - — ’ * ‘ ,x
pare 
ales 
•-au 
noi, 
derne, ----- -------
multor cartiere ale capitalei so
vietice.

Dar clnd familia mea s-a mu
tat , 
dominau 
un băiețel 
spații libere 
important 
mele. Aci, 
lini plăcea 
impunătoarea 
fața zidurilor străvechi ale Krem
linului, sau pe animata stradă 
Gorki, de care 
aproape, 
simplu, 
largă, 
fapt un imens „stadion" 
ral, sediu al unei activități spor
tive clocotitoare. La noi, in Le
ningradskii Prospekt, o spun cu 
mindrie, s-au pus bazele Înflo
ririi sportive a Moscovei. Si aci 
pentru mine, c* și pentru alți 
băieți de o virată, a început 
Încă de mult o Olimpiadă care 
nu se mai sftrșea.

La început au fost doar te
renuri Improvizate, pe aleile cu 
tei. Un adevărat ral fotbalistic, 
unde sute de copil băteau min
gea cu Înfocare, flecare crezln- 
du-se un Homlcl, Bobrov sau 
Șesternev. Intr-adevăr, nu pu
țini dintre noi au ajuns fotba
liști adevărațl, membri ai echi
pelor divizionare. Mal cu sea
ma, strada noastră a fost o pe
pinieră pentru secțiile sportive 
*le clubului Dinamo. Căci — 
acest* este un fapt deosebit de 
Important pentru Înțelegerea ce
lor spuse aci — In centrul nou
lui cartier tron* maiestuos ma
rele stadion Dinamo, care po
lariza pe atunci întreaga viată 
sportivă a capitalei. Clubul di- 
namovtrtiior s-a remarcat din- 
totdeauna prin multitudinea pre
ocupărilor sportive, in cadrul 
său au înflorit aproape toate 
disciplinele

Curind, o 
rea treptată 
posibilitățile 
sportului

ai Moscovei, această stradă 
nespus de frumoasă, mai 
acum cînd pe laturile ei 
adăugat atitea construcții 

cvartaiuri de locuințe mo- 
care au schimbat fața

pe Leningradskii, 
locurile _ 

Și 
au 
In 
pe 
mai

Piață Roșie,

au apă- 
moderne. 
Tinerilor

noi. In raionul nostru 
rut baze sportive noi, 

era stadionul 
și apoi velodromul cu 

nume, Sala 
Sovietelor, 
departe de noi

aci pre- 
virane. Eram 

tocmai aceste 
ocupat un Ioc 
anii copilăriei 
strada noastră, 
mult decit In 

în

sau 
de

De ce 7 Răspunsul este 
Fiindcă strada noastră, 
și primitoare, era de 
Imens „stadion” natu-

eram atlt de

sportive, in 
înflorit aproape 

olimpice, 
dată cu scliimba- 
a decorului citadin, 
de practicare a 

s-au înmulțit pentru

Așa 
Pionieri 
același 
Aripile 
iar na 
creată baza nautică de la Him- 
ki. Acum, pe drept cuvînt, ne 
min dream că locuim In cel mai 
sportiv raion al marii capitale. 
Aci, la noi, veneau în vizită toți 
iubitorii de sport ai 
și curind am întîlnit 
sportivi din străinătate, i 
cipanți la mari întreceri 
ternaționale.

Crescusem și eu, eram 
dent. Făceam în fiecare zi

sporturilor 
hipodromul, 

fost

Moscovei 
oaspeți 

parti- 
i in-

stu- 
dru-

mător, trebuie privită ca o ade
vărată „repetiție generală" ;a 
moscoviților 
premieră 
festivă a 
avut loc 
anul 1957, 
Sportive 
nești, 
Mondial al Tineretului, 
zile de sărbătoare, 
prietenești, reunind 
rile larg desfășurate 
4150 de sportivi, 
45 de țări ale

Putem spune, fără nici o în
doială, că experiența acelei veri 
a fost un deplin succes. Așa 
s-au și exprimat mii de par-

„repetiție generală' 
pentru viitoarea 

olimpică. Inaugurarea 
noului parc sportiv a 
în zile de vară, în 
cu starturile Jocurilor 
Internaționale Priete- 

din cadrul Festivalului 
Au fost 

de întreceri 
sub steagu
lui total de 
reprezentînd 

lumii.

Corespondență specială pentru sportul

mul către alt cartier al orașu
lui, la Universitate. Cînd in 
drumul meu apărură imensele 
excavatoare și șiruri de buldo
zere, anunțind transformări în
noitoare, am avut un sincer mo
tiv de bucurie. Știam că acolo, 
la Lujniki, avea să răsară o 
nouă citadelă sportivă a Mos
covei. Ar fi fost, poate, chiar 
motive de gelozie, căci noi, cei 
din Leningradskii, aveam să fim 
detronați de la locul nostru 
fruntaș în sportul moscovit. Dar 
eram perfect conștient că aci, 
pe pajiștile altădată mocirloase 
ale luncii rtului, se punea te- 

construcții menite 
noi culmi mișca- 
din Uniunea So-

melia unor 
să ridice pe 
rea sportivă 
vietică.

Anul 1956 a 
punătoarea 
dionului < 
(103.600 
Sporturilor, Arenei Micit 
a unei multitudini de terenuri, 
in total 140 la număr. Este su
ficient să menționăm pentru o 
deplină edificare. că <n noul 
„oraș sportiv" puteau asista si
multan —- în toate tribunele — 
nu mai puțin de 160.000 de spec
tatori. Aci 
pe atunci, 
limpiadă.

Poate că 
ganizarea pe salba de baze spor
tive de la Lujniki 
competiții sportive,

văzut Înălțată Im- 
construcție a sta- 

central „V.I. Lenin" 
locuri), a Palatului 

in fine

era posibil, încă 
să fie găzduită o

cle 
O-

or

a tul ei mari

ticipanți, sute d® comentatori de 
presă, oa*poțt ai/ Festivalului 
de la Moscova. Un uriaș efort 
organizatoric a fost încununat 
cu lauri binemeritați. Capitala 
U.R.S.S. era deci aptă să găz
duiască și cele mai importante 
competiții sportive internaționa
le — acest adevăr a ajuns să 
fie cunoscut pretutindeni. Și el 
avea să fie Întărit de alte suc
cese organizatorice, culese de 
gazdele sportive ale Moscovei, 
In anii următori. Campionate 
mondiale și europene au reunit 
in capitala sovietică elita spor
tivă a numeroase discipline — 
baschet, box. volei, caiac-can o o 
gimnastică, scrimă, patinaj ar
tistic, hochei pe gheață și altele.

Toate acestea pot fi privita 
ca o muncă pregătitoare a a- 
cclui eveniment care trebuie să 
Însemne consacrarea definitivă a 
Moscovei în rîndurile orașelor- 
gazdă ale marilor competiții 
sportive. Ne gîndim desigur la 
Olimpiada anului 1976, a cărui 
organizare a fost solicitată de 
Comitetul Olimpic al U.R.S.S. 

o spunem direct — no’, 
din Moscova, nu pu- 
concepe nimic mai firesc

Și 
cei 
tem 
decît ca viitoarea ediție a Jocu
rilor _ ’ ' ’ - -
organizată aci, 
vietică, unde există condiții de
săvârșite de organizare a supremei 
întreceri sportive mondiale.

Olimpice de vară să fie 
în Uniunea So-

Moscoviții slut constructori 
pasionați. în cei șase ani cîți 
mai sînt pînă Ia data marilor 
Jocuri, ei promit să mărească 
și mai mult potențialul de găz
duire a competițiilor sportive. 
Se vor ridica 8 stadioane noi, 
tot atitea bazine, 152 de săli de 
gimnastică, un manej de • atle
tism, peste 500 de terenuri pen
tru diverse jocuri sportive. In 
fine, ca puncte deosebite în pla
nul de construcții sportive a 
Moscovei trebuie neapărat no
tată prezența unui stadion a- 
coperit, la Ismailovo, a unei 
ample baze hipice, precum și a 
unor noi------- *------------- - --
tre care 
asociației 
solicitat. _
vor fi date în folosință 34 
sportive noi.

Spectatorii știu și ei să 
țuiască —-------
sportive. ___ __ _______ t_
cîți turiști putem primi, la vi
itoarea Olimpiadă, răspunsul nu 
poate fi decît următorul : pe 
toți... să precizăm că, pe lingă 
larga rețea de hoteluri a ca
pitalei, pentru viitorii ani sînt 
prevăzute a fl date în exploa
tare nu mai puțin de alte 15 
hoteluri ultra-moderne. Iar pen
tru sportivi, firește, se va con
strui un frumos și cuprinzător 
sat olimpic.

Nu numai sportul va fl punc
tul de atracție al vizitatorilor 
capitalei sovietico, fn zilele O- 
limpiadei. Le stă la dispoziție 
o activă viață culturală șl de 
distracții, specifică unui oraș 
mare. Spectacole, concerte, ex
poziții, muzee, simpozioane și 
reuniuni alo tineretului vor fi 
oferite oaspeților olimpici și o 
întreagă armată de actori, dan
satori, cîntărețl — toți de prima 
mină — Ie vor dărui sclnteierile 
artei lor.

Să știți că n-am intenția să 
fur ptlnea ghizilor turistici, care 
probabil că știu să prezinte mal 
bine atracțiile, de tot felul, ale 
Moscovei, frumoasă și veșnic 
tlnără. Dar dacă ne vom lntllnl 
pe străzile voioase ale capitole! 
sovietice, In zilele celei de a 
XXI-a Olimpiade, să știți că 
voi fl pentru toți, prietenii • mei 
bucureșteni, călăuză neobosită.

Vă invit la Moscova, la Jocu
rile Olimpice d*e vară ale anu
lui 1976 !

Iuri DARAHVELIDZE 
„Sovietski Sport" — Moscova

FOTBALIȘTII NOȘTRI JUNIORI
Învinși la Cannes

complexe nautice, din- 
canalul de canotaj al 
Vodnik va fi cel 
Numai in anul

mal 
1970 
baze

pre- 
ospitalitatea Moscovei 
Dacă am fl întrebați

Turneul internațional de 
fotbal pentru juniori de la 
Cannes a programat alte 
două partide. Echipa A. S. 
Cannes a învins cu scorul 
de 1—0 selecționata secundă 
a României. Unicul punct a 
fost marcat în minutul 40 de 
Roux. In semifinale echipa 
Portugaliei a terminat la e- 
galitate : 0—0 cu A. C. Mi
lano. Fotbaliștii portughezi 
s-au calificat în finală în 
urma unui raport de cornere 
favorabil (4—1).

ROMA, 28 (Agerpres). — 
Tenismanii români Ilie Năs- 
tase și Ion Țiriac au obținut 
noi victorii în turneul inter
național de la Reggio Cala
bria. în sferturile de finală 
ale probei de simplu mascu
lin, Ilie 
cu 7—5, 
slovacul 
a dispus 
de jucătorul grec N. Kalo- 
gheropoulos. Alte rezultate : 
Mulligan (Italia) — Palmieri 
(Italia) 6—1, 6—2 ; Panatta

Năstase l-a întrecut 
3—6, 6—2 pe ceho- 
Pala, iar Ion Țiriac 
cu 3—6, 6—2, 6—1

(Italia) — Gulyas (Ungaria) 
6—3, 6—3.

în proba de dublu băr
bați (sferturi de finală), Ilie 
Năstase și Ion Țiriac au în
vins cu 6—3, 3—6, 8—6
cuplul englez Lloyd — Clif
ton. Alte rezultate : Dent, 
Flechter (Australia) — Pala 
(Cehoslovacia), Kart (Aus
tria) 6—4, 7—5 ; Ball, Gilti- 
nan (Australia) — Crotta, Di 
Matteo (Italia) 3—6, 6—4 
6—3

ȘAHISTELE SOVIETICE PE PRIMELE LOCURI LA BELGRAD
ALEXANDRA NICOLAU PE LOCUL 6 ; 

LOCULNIADE
ELISABETA POLIHRO

8

FOTBALIȘTII PERUVIEM 
ÎNVINȘI LA PORTO ALEGRE

Echipa 
lui, care 
tru campionatul mondial, a 
susținut la Porto Alegre un 
meci de verificare în com
pania echipei locale. Fotba
liștii brazilieni, care au do
minat majoritatea timpului, 
au obținut victoria cu scorul 
de 3—0 (2—0).

de 
se

fotbal a Peru- 
pregătește pen-

BELGRAD, 28. — Turneul, 
internațional feminin de șah 
de la Belgrad s-a încheiat cu 
victoria maestrei sovietice 
Alia Kușnir, care a totalizat 
13% puncte din 15 posibile. 
Campioana mondială, Nona 
Gaprlndașvili (U.R.S.S.), a 
ocupat locul doi cu 12% p, 
fiind urmată de Katia Jova- 
novicl (Iugoslavia) ioya p. în 
continuarea clasamentului : 
4. Malipetrova (Cehoslovacia) 
10 p ; 5. Lazarevici (Iugo
slavia) B1/, p ; 6—7. Nicolau 
(România), Ivanka (Ungaria) 
8% p ; 8. Polihroniade (Ro
mânia) 8 p ; 9. Troianska
(Bulgaria) 7% p ; 10. Radzi- 
kowska (Polonia) 6 p; 11. 
Konarkowska-Sokolov (Iugo
slavia) 0% p ; 12. Jovanovicl

(Iugoslavia) 4V2 p ; 13—15. 
Ferrer (Spania), Timmer 
(Olanda), Vujanovici (Iugo
slavia) 4 p ; 16. Vujnovici
(Iugoslavia) 3l/2 p. în ultima 
rundă, Alexandra Nicolau 
(cu piesele negre) a învins-o 
pe Konarkowska-Sokolov, iar 
Elisabeta Polihroniade a 
pierdut la Malipetrova,

FINALĂ FIDES-VICHY
IN „CUPA CUPELOR"

LA BASCHET

Întrecerile de natatie de la leningrad
In cadrul tradiționalului 

concurs Internațional de na- 
tație organizat de ziarul 
„Komsomolskaia Pravda" (la 
bazinul Vodnik din Lenin
grad), Viktor Mazanov a cîș
tigat proba de 100 m spate 
cu 59,9. Proba similară femi-

nină a revenit Tatianei Lek- 
veișvili — 1:09,0. Galina Si
nicina și-a adjudecat victo
ria în proba de 200 m liber
— 2:15,6, urmată de Ania 
Boban (Iugoslavia) — 2:16,5 
și Roswita Krausse (R.D.G.)
— 2:16.9.

cupelor" la 
se va dls- 
între echl- 
Neapole ți

Finala „Cupei 
baschet masculin 
pută în acest an 
pa italiană Fides 
formația franceză J.A. Vichy, 
în meciurile retur ale semi
finalelor, Fides Neapole a 
cîștigat în deplasare cu 88—83 
(45—38) în fața echipei Di
namo Tbilisi, iar A.E.K. Ate
na a învins pe teren pro
priu cu scorul de 74—63 
(30—29) pe J. A. Vichy (în 
primul joc baschetbaliștii 
francezi cîștigaseră cu 76—60).

stadionul central Lemn", de Ia Lujniki, veritabilă perlă sportivă a Moscovei, a găzduit numeroase mari competiții sportive. Olimpiada ar fi o Încununare fericită.
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