
I1

!

f,

Redacția și administrația ; sir 
Vasile Conta nr. 16, tel. 11 10.05 
interurban 72 ți 286. Telex 

sportrom buc. 180.

fonul XXVI — Nr. 871 (6305)

4
pagini

1970

INTERNAȚIONALELE DE SĂRITURI
llllflll III JU JL!..... Illi II I1 I III I ■■IMIIIIH

EMIL RUSU (DINAMO) - 
ÎNVINGĂTOR ÎN ETAPA A lil a

A „CUPEI F. R. CICLISM

rA

Grupul compact al cicliștilor, urmat de caravana mașinilor se 
îndreaptă spre punctul de întoarcere Foto : A. NEAGU

Etapa a IlI-a a seniorilor 
(din cadrul „Cupei F.R.C.“) dis
putată sîmbătă după-amlază pe 
ruta București - 
București (100 
ritm general de 
mai avut faze 
precedentele. Pe 
au fost acțiuni 
ve,

- Oltenița — 
km), într-un 
42 km/h, n-a 
palpitante ca 
prima parte 

nesemnificati- 
iar pe a doua încercări 

mai curajoase, înăbușite însă 
prompt de furia plutonului. 
Emil Rusu a demonstrat că 
dorește să se reabiliteze în

HANDBALIȘTII

DE LA STEAUA,

LA DORTMUND
Astăzi urmează să plece 

la Dortmund (R.F. a Ger
maniei) campioana de 
handbal a României, for
mația Steaua. Sportivii ro
mâni vor susține la 14 
aprilie, la Westfallen Halle 
din Dortmund, partida re
tur cu campioana R.F. a 
Germaniei — V. f. L Gum
mersbach — din cadrul 
semifinalelor C.C.E. In par
tida tur, Steaua a învins cu 
16-13 (9-9).

fața numeroșilor săi suporteri 
și a cîștigat primul loc la 
capătul unui sprint spectaculos, 
detașat de pluton și aflat doar 
în compania cumintelui Șt. 
Cernea. A fost o încercare reu
șită, o premisă pe care și-a 
creat-o singur și de la care 
poate porni la cucerirea unui 
loc în echipa pentru „Cursa 
Păcii”, loc pe care — după 
părerea noastră — îl merită.

Rezultate tehnice :
Seniori : 1. EMIL RUSU (DI

NAMO) a parcurs 100 km în 
2h.21:46 ; 2. Șt. Cernea (Steaua) 
— același tâmp ; 3. V. Selejan 
(Dinamo) 2h.21:49 ; 4. V. Teo
dor (Dinamo) ; 5. N. Ciumeti 
(Dinamo) ; 6. I. Cosma (Dina
mo) ; 7. Gh. Tomescu (Metalul 
Plopeni) ; 8. S. Suditu (Steaua);
9. Alex. Sofronie (Dinamo) ;
10. N. David (Mureșul Tg. Mu
reș) — același timp : în cla
samentul general după 3 etape 
conduce I. Cosma, urmat la 14 
s de N. Ciumeti, la 29 s de V. 
Teodor ; / ' '
a II-a — 49 km — a revenit 
lui V. Iordache (Șc. sp. 1) cu 
lh.l6:08, în clasamentul gene
ral conduce P. Dolofan (Steaua) 
cu 2h.29:12 ; juniori mici : pri
ma etapă (20 km) a fost cîș- 
tigată de A. Dumitrescu (C.S. 
Brăila) cu tâmpul de 30:01.

Astăzi are loc — pentru toa
te categoriile — ultima etapă 
a „Cupei F.R.C.". întrecerile 
se desfășoară pe circuitul din 
str. Cîmpinei cu începere de 
Ia ora 10.

juniori mari: etapa
49 km
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19-3 PENTRU DINAMO BUCUREȘTI
ÎN ÎNTÎLNIREA DE BOX
CU A.S.A TG. MUREȘ

Campionatele mondiale de aeromodele (indoor)

Oaspeții învingători la „1 m“
CLUJ, 11 (prin telefon, de 

la trimisul nostru). Desfășu
rate, ca de obicei, într-un ca
dru restrîns (deși spectaculo
zitatea acestui Sport este in
contestabilă), întrecerile cam
pionatelor internaționale de 
sărituri ale României au ofe
rit în prima zi dispute inte
resante.

întrecerea de la trambuli
na de 1 m a revenit la fete 
talentatei reprezentante a 
R.D.. Germane, Marina Janikei 
în vîrstă de 16 ani. Ea nu 
a făcut nimic ieșit din co
mun, dar a fost constantă la 
un nivel ridicat, a executat 
toate cele 10 sărituri corect, 
ceea ce i-a adus un punctaj 
superior față de cel al cam
pioanei noastre Melania De- 
cuseară. Aceasta, inegală, ni 
s-a părut puțin nervoasă, 
stare care a influențat-o ne
gativ. O surpriză plăcută — 
Fraia Miihlstaffen, în evident 
progres.

La băieți sovieticul Viktor 
Lago a fost condus 6 sărituri, 
dar la cea de a 7-a (2f/2 înain-

te în echer) a acumulat mai 
multe puncte decît principa
lii săi rivali, Ion Ganea și 
Constantin Nedelcu, a luat 
conducerea și în continuare, 
datorită plusului de siguran
ță, și-a sporit avansul. Re
prezentanții României au fă
cut eforturi vădite pentru e- 
xecutarea cît mai corectă a 
unor sărituri pe cît de difi
cile pe atât de spectaculoa
se... și de bine notate. Și poa
te și-ar fi depășit rivalul, dar 
intrările lor au fost prea des 
anunțate de mulți stropi.

Rezultate tehnice : FETE : 1.
Marina Janike (RfD.G.) 625,65 p, 
2. Melania Decuseară (România) 
601,35 p ; 3. Eva Bojarska (Polo
nia) 498,10 p ; 4. Fraia Miihlstaffen 
(România) 492,80 p ; 5. Tatiana 
Ribakova (U.R.S.S.) 486,15 p ; 6. 
Mărluca Tsăcescu (România) 472,80 
p ; 7. Ursula Weber (R.F.G.) 
462,80 p ; BĂIEȚI : 1. Viktor La
go (U.R.S.S.) 737,25 p ; 2. Ion Ga
nea (România) 692,60 p ; 3. C. Ne
delcu (România) 683,85 p ; 4. Io- 
sef Kien (Austria) 597,10 p ; 5. 
Dumitru Popoale (România) 578,85 
p ; 6. Wolfram Ristan (R.D.G.) 
575,85 p.

D. STĂNCULESCU

in derbyul campionatului de hochei

STEAUA-DINAMO 1-1
Așteptările nu ne-au fost 

înșelate, ieri seara, pe pati
noarul „23 August". Derbyul 
campionatului, în care s-au în
tâlnit Steaua și Dinamo, a fur
nizat o partidă de zile mari, 
în care victoria putea să re
vină la fel de bine oricăreia 
din formații. Scorul final : 1—1 
(l_0, 0—1, 0—0) reflectă, în 
bună măsură, raportul de forțe 
de pe gheață, dar nu poate 
ilustra apriga și spectaculoasa 
sa dispută în care aceste două 
formații, eliberate de goana 
după puncte, s-au angajat din 
primul și pînă în ultimul mi
nut. Cele două puncte au fost 
realizate de BIRO (min. 12), 
pentru Steaua, și MIHAILES- 
CU (min. 32), pentru Dinamo.

AVINTUL MIERCUREA 
CIUC — AGRONOMIA 

CLUJ 7—0

In deschidere la acest meci 
s-a disputat întâlnirea dintre 
Avîntul Miercurea Ciuc și A- 
gronomia Cluj, partidă în

ZBORURI LA MARI... ALTITUDINI

Box cu umbra pentru pugillștii 
de la Dinamo București, in ma
joritatea întâlnirilor susținute a- 
seară cu A.S.A. Tg. Mureș, dar 
șl momente mal puțin agreabile 
cum au fost cele din meciul Pe
tre Oclcă — Sandu Ștefan, cîști
gat de altfel, de primul, ca șl 
cele din partida „greilor", unde 
boxerul oaspe, Hie Dascălu, ar 
fi meritat mal mult decît rezulta
tul de egalitate dictat de juriu, 
In fața dinamovlstului Bucur Du
mitru, literalmente sufocat 
în final. O impresie deosebită, 
prin forța și vitalitatea sa, a lă
sat Păpălău.

Dar, iată rezultatele : semimus- 
că : Ștefan Boboc (D) b.p. Eugen 
Lumezeanu, muscă : Ion Găurea- 
nu (D) b.p Ștefan Receanu ; co
coș : Ocică Petre (A.S.A.) b.p. 
ștefan Sandu ; pană : Gh. Drugă 
(D) b.ab. 2 Stoian Chlriță ; se- 
miușoară : Paul Dobrescu (D)
iiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiiiînniiiniiiiiininiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiinînniiiiiiiiiniiiiiiniinininiiii

RAPID A CÎȘTIGAT

cîștigă prin neprezentare ; ușoa
ră : N. Păpălău (D) b. ab. 1 Ion 
Crăciun ; semimijlocie : Gh. Ene 
b.ab. 3 Vasile Stan ; mijlocie mi
că : Ion Gyorffi

care se aflau în joc medaliile 
de bronz ale campionatului. 
Conform așteptărilor, victoria 
a revenit jucătorilor din 
Miercurea Ciuc care, cu o 
forță superioară de finalizare 
și cu o mai bună organizare 
a jocului în apărare, au avut 
dificultăți numai o repriză, 
după care s-au detașat net: 
7—0 (1—0, 3—0, 3—0). Este 
de menționat; totuși, faptul 
că, față de numeroasele oca
zii avute și, mai ales, de cla
ritatea 
ar fi 
la o 
Astfel, 
au beneficiat de cîteva oca
zii (favorabile, pe care le-au ra
tat, însă, apoi în repriza se
cundă, cînd au beneficiat a-

SLANIC PRAHOVA, 11 
(prin telefon, de la trimișii 
noștri). — Sîmbătă, în cea 
de-a doua zi a întrecerilor 
din cadrul campionatului 
mondial de aeromodele (in
door), .sportivii au... coborît 
în sala de concurs la ora 3 
și au ieșit din „șut" abia 
după 12 ore. Aceasta, pentru 
că în ziua a doua a evolu
țiilor au fost programate trei 
lansări, fiecare a cîte 3 ore.

Dimineața, cehoslovacul Ka
lina a realizat din nou un 
timp bun (34,13) care, evi
dent, îi creează un avantaj 
substanțial în lupta pentru 
medalia de aur.

Campionul mondial, I. 
Richmond (S.U.A.) a evitat, 
de data aceasta, întâlnirea 
cu... pereții salinei, aparatul 
său revenind la sol după 
32,28.

A doua manșă a concursu
lui a mai evidențiat bunele 
lansări ale lui A. Ree (Un
garia) — 31,28, V. Kuroch 
(Iugoslavia) 29,17 și N. 
man (România) 27,17.

Interesantă a fost și 
luția pe echipe. După 
lansări formațiile României, 
Ungariei 
partajate 
cunde.

Cîteva 
portarea 
în această inaugurală dispu
tă din ziua a doua a între-
•\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

cerilor: aparatul mezinului 
formației noastre, Aurel Popa, 
a suferit un accident, înre- 
gistrind un timp mediocru, 
iar Otto Hintz nu se fixase 
încă asupra celei mai bune 
formule de centraj și start.

în lansarea a treia cel mai 
bun

Așadar, după 4 probe pe ta
belul campionatului mondial 
ierarhia este următoarea: 1.

Kalina (Cehoslovacia) 74,17 ; 
I. Richmond (S.U.A.) 64,14 ; 
A. Ree (Ungaria) 59,49 ; 4.
Mather (S.U.A.) 54,22 ; 5. A.

Popa (România) 53,36. ;

1.
2.
3. 
C.

Bez

evo- 
două

și S.U.A. erau de- 
doar de citeva se-

cuvinte despre com- 
sportivilor români

timp îl realizează

ROMANIA

Aurel
★

Duminică tensiunea campio
natului va înregistra valori

Vasile TOFAN 
Constantin ALEXE

Popa 
urcat 
păcat

(32,50). Modelul 
pînă aproape de 
însă că după „<

său a 
tavan, 

., epuizarea" 
motorului a coborît destul de 
repede. Astfel, tânărul A. Po
pa, pînă mai ieri junior, du
pă 3 evoluții se afla pe locul 
IV în clasamentul general in
dividual.

In 
zilei, 
alert, 
cute 
deoarece omul ei nr. 2, A. Po
pa, n-a reușit decît 11 secun
de, datorită faptului că moto
rul (cauciucul) s-a rupt în plin 
zbor. Cel mai temut dintre 
concurenți, J. Kalina, cu toate 
că a folosit un aparat de re
zervă, a realizat 36,25, timp 
care adunat cu startul de 37,52 
obținut în prima lansare, îi 
mărește avantajul față de cei
lalți particinanti.

(Continuare în pag. a 4-a)

99 CUPA DINAMO"

lor, studenții clujeni 
meritat să nu piardă 

asemenea diferență, 
în prima repriză, ei

Călin ANTONESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

sfîrșit, ultima lansare a 
începută într-un tempo 
a adus surprize. Neplă- 

pentru echipa română,

LA TIR
Rezultate tehnice înregistrate 

ieri in „Cupa Dinamo" la tir : re
volver 1. D. luga 587, 2. L. Giușcă 
(I.E.F.S.) 585, 3. G. Maghiar (Di
namo) 580; pistol sport 1. I. Stan- 
ciu 571, 2. C. Ion (Steaua) 566, 3. 
Gh. Neacșu (Dinamo) 556; armă 
cu aer comprimat 40 f. senioare 
1. E. Baia (I.E.F.S.) 371, 2. V. Stroe 
(Dinamo) 369, 3. M. Antonescu 
(I.E.F.S.) 366; armă standard 3x20 
f. seniori 1. P. Sandor 570, 2. St. 
Tamas (C.F.R. Arad) 565, 3. M. 
Ferecatu (Dinamo) 563; junioare 
1. M. Vasiliu 554, 2. I. Lujerii 549, 
3. D. Matei 542, 4. V. Savovici (Di
namo) 541; juniori 1. I. Codreanu 
(Steaua) 545, 2. I. Trăscăreanu
(Steaua) 544, 3. St. Safta (C.F.R. 
Arad) 542.

AZI, ÎN DIVIZIA NAȚIONALĂ A DE FOTBAL

în Capitală:
Etapa a 21-a a primei 

noastre divizii prilejuiește 
penultima întâlnire a iubito
rilor fotbalului cu campiona
tul diviziei 
treruperea 
pregătirilor 
în vederea

Se pare că Ploieștiul s-a 
„abonat" la derbyul eta
pei. De astă dată, însă, echi
pa locală este una dintre 
protagoniste — Petrolul în-

A, înainte de în- 
acestuia, datorită 
echipei naționale 
C.M. din Mexic.

STEAUA JIUL,
tîlnind pe Dinamo București 
(în tur: 0-1).

Iată și celelalte partide :
•

(2-1)
• ___

litehnica (1-1)
• C.F.R. Cluj-Rapid (0-2)
• U.T.A.-Farul (1-3)

llllllllllllllllllllllliiliitiill'

Steaua-Jiul (0-1)
Steagul roșu-„U" Cluj (2-1)
Crițul-A.S.A. Tg. Mureș

Universitatea Craiova-Po-

în derby-urile diviziei A de lupte greco-romane I

pe „23 August“
cău

F.C. Arges-Dinamo 
(2-2)

paranteze am notat

Ba-

în 
zultatele întâlnirilor din

*
Cu excepția meciului de Ia 

București (stadionul 23 Au
gust) care va începe la ors 
14, fiind televizat, toate ce 
lelalle partide vor începe h 
ora 16,30.

re
tur.

I
SE CAUTĂ ISTORICI I

H. N.

b. ab. 2 Ladis-

STEAUA Șl RAPID AU TRIUMFAT

campionatulAstăzi, in
pe echipe, un nou meci 
de atracție : de la ora 18. 
in sala Floreasca, se întîl- 
nesc Steaua și Progresul 
Brăila.

Iau Varga ; mijlocie : Uie 
b. ab. 2 Ladlslau Varga ;
grea : Ion Monea b. ab. 1 
Stanca ; grea : Ilie Dascălu 
Bucur meci nul. (J. B.)

loan 
semi- 

Ion 
și D.

DERBYUL CU STEAUA. LA VOLEI
STEAUA — RAPID 0—3 (5, 

12, 8). Aseară, în sala Floreas
ca, s-a disputat derbyul cam
pionatului Diviziei A de volei, 
intre Steaua și Rapid.

Prezentîndu-se în condiții 
deosebite, giuleștenii și-au ad
judecat victoria în numai 80 
de minute, cu 3—0 (5, 12, 8).

A arbitrat foarte bine I. 
Covaci, ajutat de N. Ionescu.

V. SANDULESCU, coresp.

leu, pe care l-a dominat ca
tegoric. Jucătoarele de la 
Progresul au avut cîteva cli
pe de revenire în setul al 
treilea, cînd au reușit să re
facă din handicap, dar în
tr-un final pasionant dina- 
movistele au cîștigat setul. 
(FLORIN SANDU).

i
i
I

C.P.B. — RAPID 3— 
(15—13, 16—18, 9—15, 16—14, 
17—15). — C.P.B. a furnizat 
aseară, în sala Floreasca, o 
surpriză, învingînd pe Rapid, 
după 2 ore și jumătate de 
joc, cu 3—2 (15—13, 16—18, 
9—15, 16—14, 17—15). învin
gătoarele au meritat victoria 
pentru că au jucat mai calm, 
mai sigur și au avut în An
gela Ionescu o realizatoare 
excelentă. Ceferistele, deși în 
formație completă, s-au com
portat, în general, slab și au 
comis o serie de greșeli de 
care adversarele au știut să 
profite. Partida a fost inte
resantă ca evoluție a scoru
lui. (N. M.)

DINAMO — PROGRESUL 
3—0 (3, 7, 10). — Joc fără 
istoric. Dinamovistele au cîș
tigat în 55 de minute fără 
probleme, îa fața unei echipe 
care a comis multe greșeli, 
învingătoarele au avut în 
Bogdan Helga aceeași jucă- 
toate sobră, imbatabilă la fi- Aspect de la meciul Steaua—Rapid, de aseară

Gh. Berceanu (Steaua) a inaugurat derby-ul de aseară sur- 
clasîndu-l pe I. Gibu (Dinamo). Iată-l pe Berceanu^execu- 
tind un spectaculos salt.

Reuniunea diviziei A de 
lupte greco-romane (restanță 
din etapa a IlI-a a campio
natului), programată aseară 
în sala Giulești, a început cu 
meciurile, în aparență fără 
miză și deci fără probleme, 
urmînd ca derby-urile Steaua— 
Dinamo și Rapid—Metalul să 
se desfășoare abia în final.

Cu toate acestea, pînă a a- 
junge la duelurile „cap de 

am avut prilejul să a-

Foto : N. DRAGOȘ

(Steaua) și la alte 
unanim apreciate, 

rezultatele pe echipe 
în aceste întîlniri,

'■iiiiiiuiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiitiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

TENIS: „CRITERIUL OE PRIMĂVARĂ i'

I

I
A INTRAT IN EAZA FINALĂ I

1 : - "■ :

1 w A. * |

sistăm la unele dispute pa
sionante, încheiate cu rezul
tate surprinzătoare. Ne refe
rim la înfrîngerea prin, tuș a 
lui I. Gabor (Steaua) în par
tida cu T. Ignătescu (Rapid), 
după ce stelistul condusese 
confortabil la puncte, la vic
toria lui Șt. Geantă (Meta
lul) asupra lui P. Husaru (Di
namo), la draw-ul izbutit de 
R. Pătrașcu (Rapid) în fața 
campionului mondial Simion 
Popescu 
partide 
Evident, 
au fost,
cele scontate: Steaua a dis
pus de Metalul cu 27,5—8,5 și 
de Rapid cu 20—8, iar.Dina
mo de Metalul cu 32—8 și de 
Rapid cu 21—7.

Au urmat însă meciurile 
mult așteptate. Spre regretul 
nostru trebuie să mărturisim, 
cît ne permite ora la 
care s-au terminat confrun
tările, că atât forihațiile de pe 
un patrulater, Steaua—Dina
mo, cît și cele de pe al doi
lea, Rapid—Metalul au oferit 
doar parțial satisfacție. Une
le meciuri au fost chiar de
zaprobate îndelung. Dar asu
pra acestor două confruntări 
vom reveni. Menționăm că 
Steaua a dispus de Dinamo 
cu 19—17, iar Rapid de Me
talul cu 16—12 (două partide 
restanță).

Costin CH1RIAC

Jocurile de. tenis din ca
drul „Criteriului de primă
vară" au intrat în faza fi
nală. Rezultate tehnice : 
simplu băieți, grupa I, pri
mul tur : P. Mărmureanu
— C. Popovici 6—3, 5—7,
6—2, V. Marcu — S. Ma
reșali 6—4, 7—5; turul II : 
P. Mărmureanu — S. Mu- 
reșan 9—7, 6—3, V. Marcu
— C. Popovici 6—3, 6—2 ; 
simplu fete grupa I, turul 
I : Iudith Dibar — Mariana 
Ciogolea 6—1, 8—6, Felicia 
Bucur — Ecaterina Roșianu 
6—1, 6—4; turul II ; Iudith 
Dibar — Felicia Bucur 6—4, 
5—7, 6—2.

In „Cupa municipiului 
București" primii ciștigâ- 
tori pe categorii de vîrstă: 
simplu fete, cat. 13—14 ani: 
Mariana Slmionescu (Di
namo), simplu băieți, cat. 
11—12 ani : C. Stănculescu 
(Dinamo); cat. 13—14 ani: 
C. Ionescu (Dinamo); cat. 
15—16 ani : Tr. Marcu 
(Steagul roșu Brașov); cat. 
17—18 ani : D. Nemeș (Pro
gresul București).

Astăzi, de Ia ora 8,00 șl 
ora 14,00 au Ioc ultimele 
întreceri Ia toate celelalte 
categorii și probe.

I
I
I
I

-am gîndif uneori că ac
tualele generații, care își 
dau contribuția la ridica
rea edificiului sportiv, în 
totalitatea aspectelor sale, 
sînt prea mult furate de

momentul prezentului.
Putini sînt, poate, cei care se gîn- 

desc că lumea nu se oprește la noi, 
că Paris 70, peste o mie sau două mii 
de ani, nu va oglindi decît începutu
rile timide ale handbalului în lume.

Puțini sînt, poate, cei care își dau 
seama că pentru posteritate nu prea 
am făcut nimic, că generațiile viitoa
re cu greu își vor aduce aminte de 
Pîrvulescu, 
îndeosebi, i 
izbîndit.

Dacă nu 
te repede, 
pînă acum.

Se vorbește mult, în ultima vreme, 
de crearea unui grup de lucru al is
toricilor în sport. Dar, din păcate, 
numai se vorbește. Nu se știe cine și 
cum să-l înființeze.

Sînt atîtea lucruri de făcut incit to
tul trebuie urgentat, de la înființarea 
unui muzeu național al sportului pînă 
la — de ce n-am face-o ? — o lucrare 
enciclopedică.

Cele cîteva materiale publicate în 
revistele și presa sportivă au rămas 
ca niște flori răzlețe, cu care nu poți, 
totuși, face o primăvară. Pasiunea 
acestor anonimi trebuie dirijată și se
mănată, pentru a putea aduna cîndva 
o recoltă frumoasă, întocmai ca și lau
rii pe care-i aduc mereu minunății 
noștri sportivi.

Mărturii despre practicarea diferite
lor sporturi pe teritoriul patriei noas
tre se găsesc împrăștiate prin diferi
te biblioteci și arhive din țară, dar 
cine să le strîngă ? Pasionați sînt, dar 
cine să-i coordoneze ?

Poate se găsește cineva...

loli, Viscopoleanu ștc. Si, 
cum și prin ce mijloace au

ne vom grăbi, repede, foar. 
se va uita tot ce am făcut
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Virgil STOIAN

Felicia Bucur (Steagul roșu Brașov) într-un reușit backhand cu ambele brațe.
Foto: M. FELIX



Duminicile unui nespor

rrȘI-N RAGAZUL TIHNEI.

Dacă antichitatea elină 
și latină a rămas atît 
de aproape de sensi

bilitatea modernă este 
fiindcă și-a organizat e- 
xistența după concepții 
dialectice : mișcarea I Ier 
mișcarea aceasta a anti
cilor nu se epuiza doar în 
înfruntările cu arma sau 
în competițiile pașnice 
dintre cetăți, nici în răz
boaiele care, de la Ale
xandru Machedon la Ce- 
zar, au revărsat peste lu
mea mediteraneană și 
chiar mai sus de ea, către 
ținuturile înfășurate tn ce
țurile nordice, valuri de 
oșteni, nici cel puțin în 
forfota corăbiilor negus
torind plnă-n Pont cu vi
nuri, cnembrică și aurul 
undelemnului de măsline, 
ei cuprindea spiritul și 
corpul oamenilor de odi
nioară pînă „și-n răgazul 
tihnei*.

Expresia îi aparține lui 
Johannes Stobaios, care a 
cercetat pătrunzător scri
erile și viața celor vechi 
tntr-o epocă mai tîrzie 
și mai statică, tn care 
existența omenească 
retrăsese în burgurile 
cinse cu brîie de ziduri 
lide. Acolo, tn lumina 
tolită a serii, oamenii
cetau o activitate claustra
tă între pereții unor ate
liere meșteșugărești, tn 
răcoarea chiliilor cărtură
rești sau la umbra dughe- 
nelor de comerț, pregătin- 
du-se pentru odihna de 
peste noapte, aproape la 
fel de imobilă ca și înde
letnicirile de peste zi. Be
țiile izbtnzii, fascinația o- 
rizonturilor largi, frumuse
țile naturii lipseau din cli
matul sufletesc al medieva
lilor. Se întindea gîndirea, 
ce-i drept, și se înălța, dar 
trupurile se vlăguiau 
inte de vreme tn acea 
tă plutire peste zile, 
și ani, care semăna
curtnd a vis decît a viață.

înțelegem azi de ce 
Dante stabilise il mezzo 
del cammin, adică mijlo
cul vieții omenești, cam pe 
la 25 de ani, deoarece li
mita medie a ei nu depă
șea jumătatea de veac. Azi, 
lumea • plină pretutindeni

se 
în- 
so- 
po-
1n-

îna- 
len- 
luni 
mai

de moșnegi viguroși, care 
fac înconjurul lumii ca niș
te adolescenți, moțăie șe- 
zînd în trenuri »au prin a- 
vioane, colindă orașe și 
urcă sute de scări zilnic 
spre a vizita muzee, pi
nacoteci, monumente de 
artă. Deunăzi, om întîlnit 
o femeie de optzeci și pa
tru de ani, care la vola
nul mașinii sale strâbătea 
continentul, declarînd că 
secretul tinereții este va
canța activă, odihna ac
tivă.

Așadar, acel «răgaz al 
tihnei*,  de care vorbea 
Sfobaios, timpul liber trans
format tntr-o curajoasă în
trecere cu Cronos, cel 
ce-și mînca, în mitologie, 
copiii. Medicina ultimilor 
ani a radiat multe dog
me și superstiții legate de 
prevenirea și terapeutica 
maladiilor. Cea mai revo
luționară schimbare de a- 
titudine față de concepți
ile clasice ne-o oferă car
diologii, care vindecau 
pînă mai ieri infarcturile 
prin repaos absolut, ca azi 
să prescrie pentru ele miș
care, mișcare multă, stimu- 
larea energiilor fizice șl, 
prin ele, reconfortarea în
tregului organism.

Ar fi însă o greșeală să 
credem că mișcarea ce se 
recomandă pentru timpul 
nostru liber este monoto
nă ; dimpotrivă, ea e ex
trem de variată. în primul 
rînd, fiindcă se află la tn- 
demîna tuturor sporturilor 
diverse, pentru toate gus
turile și înzestrările. Prin 
ele, omul modern devine 
părtaș cu concepțiile anti
ce, otît de apropiate tn u- 
nele privințe cu ale noas
tre, asupra modului de fo
losire cu cele mai bune re
zultate al răgazului tihnei. 
Dar cum mișcarea sportivă 
nu este singurul chip de u- 
tilizare a timpului liber, 
să-mi fie îngăduit a reveni 
în viitoarea mea duminică 
nesportiva cu alte aspecte 
fermecătoare propuse omu
lui de azi de bogăția a- 
proape infinită a vieții și 
a culturii prezente.

magazin

George SBARCEA

întotdeauna cu
le

rana și se scurg spre 
Urcă în sus, pe văile

mare e șt 
Dumnezeu, 
un fir de 
malul că- 

niște stilpi

M-a pri
ce să mă 
te referi 
telefon...

se aso- 
oile.

cu mor-

de faimă, ca bun trăgător — 
deși, uneori, faima unor astfel 
de trăgători iese cam terfelită, 

îmi aduc aminte de două în- 
tîmplări.

Prima, s-a petrecut cu ani 
în urmă. Era primăva-
ră, la o vînătoare de si- 

cu goniașl.
scurt, lucrurile s-au pe

trecut cam așa...
— Nene! Pe ăsta l-ai împuș

cat drept în nas ! — a strigat 
gonașul de-o șchioapă.

— Adă-1 încoace pe ciocosu’! 
l-a răspuns, radios, vînăto-

— Nu, nene ! Pe ăsta mlcu’ 
1-ad împușcat drept în nas — 
a venit replica.

— Adă-1 încoace pe ciocosu'! 
Dar „ciocosu” a venit plîn- 

gînd, cu nasul zgîriat de o ali
că. Era un copil care se încu
metase să sperie sitarii și să-i 
trimită spre vînători.

Si, a doua întîmplare. Ne 
întorceam, împreună cu 
amicul V. H., tot de la o 

vînătoare de sitari, într-o 
primăvară, devreme. Sitari nu 
găsisem și poate de aceea ami
cul meu era cam cătrănit. 
Tocmai atunci, ceasul rău ne 
scoate In cale un cline, care 
vagabonda în preajma cîtor- 
va oii aflate la păscut.

— Astă trebuie împușcat 1 
— hotărăște amicul meu și tra
ge două focuri pe deasupra oi
lor. Au căznit două oi, dar Cli
nele n-a pățit nimic.

— Acum o să ai de plătit. 
Costă cam cinci sute de lei o

oaie... — l-am consolat eu, rău
tăcios și m-am apropiat de 
proaspetele lui victime. Pe fa
ța lui culorile se schimbau ca 
la semafor : roșu, galben, ver
de...

îl știam un foarte bun tră
gător și nu-mi explicam în- 
tîmplarea. Pun mina pe o 
oaie, o ridic — era ușoară- 
fulg — și oaia începe să pas
că ; o ridic șl pe a doua șl se 
apucă de păscut șl aceasta. 
Abia Ieșite din lamă, oile erau 
slăbite și căzuseră din cauza 
detunăturii armed... De atunci, 
pentru mine sitarii 
ciază

★ ' a

Au sosit sitarii!
Au traversat Medite-

Nord.
Argeșului. Neajlovului, Dîm
boviței, Oltului. Se grăbesc 
spre viitoarele cuiburi și nu 
vor poposi la noî decît o săp- 
tămînă-două. De aceea se 
grăbesc și sitărairii. Se grăbesc 
spre lunci și păduri, cu car
tușe potrivite, cu cîlnd sau 
fără, dar cu voința fermă de 
a doborî cîteva piese care să 
le consolideze faima de buni 
trăgători. Nu le urăm succes, 
fiindcă mai mare blestem 
nu-i pentru un vînător decît 
să-i urezi succes la vînă- 
toare.

Deoi, vedere bună pe că- 
tare !

llie CARCIU

Iată concluzia unei zile fericite...
„Au venit sitariiI"
Vestea cade într-o seară ca 

o bombă, și alertează cîteva 
mii de vînători.

Dar, fntîi, trebuie știut că 
tagma vînătorilor nu este de 
loc omogenă; unii sînt „iepu- 
rari", adică în special vînători 
de iepuri (care iepuri, s-o re
cunoaștem, nu zboară și nici 
nu fug prea repede), alții vî
nează cu predilecție mistreți 
(unde se cere și curaj, pe lin
gă altele — zic ei), alții sînt 
„rățari", adică ei au ce au cu

rațele sălbatice (deși, nu 
puține ori unii dintre aceștia 
au avut discuții penibile cu 
unele gospodine păgubite, fi
indcă orătăniile lor se cam de
părtaseră de ogradă), iar alții 
sînt „sitărari", adică vînează, 
cu predilecție, sitari. Aceștia 
din urmă se izolează într-o a- 
nume elită, dat fiind că pasă
rea cu ciocul lung, adică sita
rul, zboară repede și pe o tra
iectorie foarte complicată. De 
aceea, fiecare sitar împușcat, 
îi conferă vînătorului un plus La pîndă...

„RIMET IX"

AVANPREMIERA 
MEXICANĂ

au aflat des- 
cărțl, din ar- 
din povestiri, 
a cltorva ca

cărți 
sportive realizează

oub noua și sugestiva ei em
blemă : „Stadion". Spunîndu-vă 
titlul acestei cărți, RIMET IX, 
nu v-am pus în fața unui șa
rade, decît dacă, printr-o rară 
excepție, n-aveți nimic comun 
cu lumea fotbalului, ceea ce ar 
fi greu de crezut, mai ales în 
aceste zile de entuziasm con
tagios, provocat de calificarea 
echipei noastre reprezentative 
la turneul final al campiona
tului mondial de fotbal din 
Mexic, de apropierea datei la 
care va începe suprema intre- 
cere fotbalistică, avînd printre 
personaje și pe jucătorii noștri. 
Ceilalți — de fapt toți ! — în
țeleg că, prin „Rimet-IX” sînt 
chemați 6ă citească o mică is
torie a campionatelor mondiale 
de fotbal, și în primul rind a

. ediției actuale, scrisă după le
gile vil ale reportajului, dar si 
după cele precise ale docu- 
mentaristlcii.

Sînteim, așadar, în fața unei 
lucrări cu o tematică de maro 
actualitate. Ea e departe de a 
fi o simplă culegere de date, 
deși aceasta n-ar lipsl-o de in
teres, oferindu-ne pe lingă o 
informație suculentă, un co
mentariu dinamic al unor fapte 
pe care multi dintre noi le-au 
și trăit, iar alții 
pre ele din alte 
ticoie de ziar, 
Simpla înșiruire
pitole — „Povestea balonului 
rotund”, „Peripețiile Zeiței de 
aur”, „De la Montevideo, la 
Ciudad de Mexico, pe urmele 
Cupei Jules Rimet", „Cele 16 
finaliste și participarea lor la 
C. M. de-a lungul anilor" 
„Drumul spre Mexic al echipei 
României" invită la lectură, 
trezește interesul pasionatului 
de fotbal.

în așteptarea marelui docu
mentar, care să reconstituie 
fiecare din cele 8 ediții de 
pînă acum ale campionatului 
mondial de fotbal, și, bineînțe
les, șl pe a IX-a, în pragul 
căreia ne aflăm, să salutăm 
ideea editurii de a tipări aceas
tă lucrare de o bogată infor
mație, care se adaugă alteia, 
închinate aceluiași eveniment, 
„Mexico, această fata morga
na”, care, de asemenea, a mar
cat operativitatea și buna o- 
rientare a editurii.

Cînd ziarul „Sportul” a pu
blicat anul trecut o pagină do
cumentară intitulată „Totul 
despre bob", nu știam că in 
același timp se concepe o car
te întreagă despre acest su
biect. Surpriza ne-a furnizat-o 
colaboratorul nostru fidel, pro
fesorul sinăian Ion Matei, care 
— depășind stadiul meditați
ilor de actualitate — a imagi
nat aglomerarea într-un singur 
tot a experiențelor sale prac
tice, de lectură, de documen
tare și de 
o lucrare 
nu greșim

cercetare, elaborînd 
pe care credem că 
socotind-o unică in

felul el in literatura de spe
cialitate.

In nici una din bibliotecile 
ades răscolite nu am intilnit o 
carte închinată exclusiv bobu
lui, privit din atitea unghiuri 
diferite: istoric, statistic, teh
nic, tactic, metodologic. încer
carea are firește avantajul en
ciclopediei, dar și dezavanta
jele compendiului, care nu per
mite epuizarea subiectului.

Partea cea mai substanțială 
a volumului este dedicată pre
gătirii complexe a hoherului, 
cu numeroase schițe (care, dacă 
aparțin autorului, ni-1 relevă 
și ca un excelent desenator). 
Capitolul se dovedește fără în
doială cel mai original, plin 
de efect, chiar dacă lumea 
adresanților este redusă.

Păcat că editura nu a reu
șit să ofere cărții ținuta gra
fică de elită pe care ar fi me
ritat-o, pentru ca ineditul lu
crării să fi putut fi și mai 
gustat în cercurile de specia
litate din străinătate, care nu 
cunosc ceva similar și care 
vor aprecia mai curînd partea 
spectaculară. Oricum. CARTI- 
MEX poate expedia liniștit lu
crarea * ...................
Italiei, 
Placid, 
(vlb)

natului mondial, de fapt a fot
balului contemporan (cu marile 
momente ale unor echipe de aur: 
Ungaria, Brazilia, Real) se de
rulează cu viteza filmului de de
mult, dar are contrastul violent 
al filmelor neorealiste. Diatribele 
autorului la adresa brutalității șt 
agresivității in sport au un real 
suport sociologic, iar vedetele, a- 
ceștl copii-teribili al fotbalului 
mondial, sînt portretizate cu u- 
neltele unui încercat prozator.

Pornind, deci, de la istorie, 
Brian Glanville alcătuiește o mi
tologie modernă, cu eroi intrațl 
tn legenda sportului, și care, ca 
indivizi dar și luați împreună in 
acei indestructibil team al fie
cărei epoci, exprimă o experien-

ță umană. Șl cum scriitorul, a- 
cest îndrăgostit de fotbal șt lu
mea sa, știe că aceasta a păs
trat întotdeauna o fereastră des
chisă spre viitor, a găsit și el, 
In finalul cărții, o modalitate de 
a nu reduce fotbalul la actua
la industrie a spectacolului, arun- 
etnd o privire spre viitor.

Al acelui viitor care înseamnă 
nu numai noi coordonate geogra
fice, ci și perenitatea spiritului 
de fair-play și competitivitate 
morală, tn care fotbalul amator 
al secolului trecut a învelit ba
lonul rotund. Aceasta 
mărit Brian Glanville: o punte 
între ieri și mtine.

Cartea ar merita o 
romănească. (p. si.)

a și ur-

tălmăcire

Binevenită carte!

în librăriile din nordul 
din St. Moritz și Lake 

din Alpii bavarezi. se-

Brian Glanville: „SOCCER, A PANORAMA"

Secolele fotbalului-o mitologie modernă
Se pare că tn noua sa carte 

dedicată fotbalului: ,,Soccer, a 
panorama" („Panoramic-fot- 

bal“), Brian Glanville a încercat o 
simbioză a vervei sale publicis
tice — în care ironia subtilă ră- 
mîne armă de preț, cu echili
brul lăuntric al narațiunii de tip 
clasic, pe care o cultivă tn be
letristica sa. De aceea, pretextul

acestei cărți — istoria celui mal 
popular sport — capătă sub pana 
lui Glanville alte dimensiuni.

Anii de pionierat al fotbalului 
se desprind din filele îngălbe
nite de vreme (ți Shakespeare 
depune mărturie!), devenind ele- ~ 
mente ale unul basm, bun de W 
spus pe gazon, in fața porților, 
copiilor de azi. Istoria camplo-

Avem, în sfirșit, o carte 
rioasă despre „Individualizarea 
antrenamentului sportiv". Auto
rii ei, prof. Leontina Mlrcescu 
și prof. Victor Cojocaru, au con
struit-o cu migală printr-o cer
cetare proprie de dimensiuni con
siderabile și prin consultarea 
unul vast material bibliografic. 
Ea s-a ridicat pe un spațiu a- 
proape gol din incinta literaturii 
române de specialitate, în care 
avuseseră loc pină acum încer
cări circumscrise, compilări, ră
bufniri strict empirice și unde 
se adunaseră multe idei confu
ze. Cartea aceasta se ia la trîn- 
tă cu o problemă ce speria pe 
mulți din cei ce ar fi vrut să

o dezlege sau îl lăsa Indiferenți 
pe cel ce nu puteau ajunge pînă 
la ea. Ea are mai Intîi funcție 
de elucidare, elimlnlnd ambigui
tățile cantonate în jurul concep
telor de INDIVIDUALIZARE și 
ANTRENAMENT INDIVIDUAL. 
După ce disociază direcțiile in
dividualizării în educația fizică 
și sportul școlar, alături de in
dividualizarea antrenamentului în 
sportul de performanță, lucra
rea analizează reflexul concep
tului de individualizare în prin
cipalele ramuri sportive, în î a- 
tletism, baschet, fotbal, box, gim
nastică, pentatlon modern, rug
by, schi, sporturi nautice.

Partea a doua a cărții e de
dicată metodicii individualizării 
antrenamentului șl ea se termi
nă cu secțiuni de lucru în care 
cei interesați vor găsi numeroa
se anexe cu mare valoare prac
tică.

„Individualizarea antrenamen
tului sportiv", lucrare bine sus
ținută prin material faptic, va 
capta, sperăm interesul tutu
ror celor angajați, în lupta 
pentru performanțe sportive. E 
cazul să recunoaștem deosebitele 
merite ale autorilor, alături de 
mica noastră insatisfacție în ra
port cu însemnata lor realizare, 
iscată deoarece n-am găsit în 
prefața cărții 
de mulțumire 
celor ce i-au
chip In timpul 
be de nisip «au cărămizi, (r.b.).

n-am găsit in 
măcar un cuvint 

adresat tuturor 
ajutat in fel și 
zidirii ei cu boa-

LOTO-PRONOSPORT
C. BASIC, TIRGU-JIU. „Slut Un 

vechi (chiar foarte... vechi, din 
păcate 1) iubitor al fotbalului. Tin 
să vă spun că, în 1920, am adus 
la Tîrgu Jiu prima minge de 
fotbal (luată de la Budapesta), 
punind apoi bazele unei echipe 
de fotbal : .Tricolorul". Ea a fiin
țat pină In anul 1939, cind s-a 
desființat din cauza războiului. 
M-am numărat apoi printre ani
matorii asociațiilor sportive .Pan
durii" și „Gorjul", iar în actul 
Întocmit cu ocazia inaugurării

Jack BERARIU

fi schimbați șl înainte, însă în
locuirile erau precizate : portarul 
șl un jucător de cîmp.

stadionului din Tirgu-Jlu, figurea
ză șl numele meu, ca unul care 
a prestat muncă voluntară, nu 
zile, ci ani întregi. Poate că 
astăzi, cind am 13 de ani, aș fi 
meritat un carnet de intrare la 
manifestațiile sportive, dar orga
nele sportive locale mi-au refuzat 
această plăcere". Dacă e vorba de 
un principiu, apărat cu strășnicie, 
nu avem nimic de zis. Dacă nu, 
nu putem dectt să regretăm i în 
arțcs c*Z) q bine et nu vă supa

răți pe... sport, ci slnteți hotărit 
să practicați în continuare pes
cuitul, dar nu cel static, ci cel 
care vă pune la drum „3 si chiar 
■1 Kilometri spre locuri unde sînt 
pești mulți și pescari puțini". Tot
deauna 7 Nu se întîmpiă și in
vers 7

ING. ION GAVRILESCU, PLO
IEȘTI. Vreți să vă spuneți păre
rea — în versuri ! — în legătură 
eu prezența noastră în grupa a 
Ill-a, la turneul final al campio
natului mondial de fotbal, alături 
de Anglia, Brazilia și Cehoslova
cia :

Grupa a IlI-a nu-i fatală,
Nu-i de loc, precum se vede. 
Multă lume poate crede 
Că jucăm chiar in finală!
ION MARCULESCU, TIMIȘOA

RA. „Nici in lotul de „40“ nu fi
gurează Oblemenco. Este just 7“ 
Nu sînt în măsură să mă pro
nunț. De altfel, nu mal e nimic 
de făcut. Singura speranță este 
să se alcătuiască un Iot de 60 de 
jucători 1

D. PARASCHIV, ARAD. în 
cursul unui meci de fotbal, po
trivit noilor reglementări, o echi
pă poate schimba doi jucători, 
indiferent de postul pe care joacă 
aceștia. Tot doi jucători puteau

ANNELISE MESTER, GIAR- 
MATA. „sînt elevă la Timișoara 
și am o prietenă de aceeași virstă 
cu mine, la Stuttgart, care, ca șl 
mine, este o mare iubitoare a 
fotbalului. Chiar ieri am primit 
o scrisoare de la dinsa, în care 
imi scrie că este nerăbdătoare să 
vadă echipa României și în spe
cial pe Lucescu, acesta fiind și 
fotbalistul meu preferat". Dar, PETRE POPESCU, TIMIȘOARA. 

Din informațiile pe care le deți
nem, maratonul automobilistic 
Londra—Mexic are altă rută decît 
aceea presupusă în primul mo
ment. Raliul nu va trece prin 
țara noastră.

cescu 7 Destul de bine : franceza. 
Se descurcă însă și cînd e vorba 
de limba engleză.

să vă răspund la întrebare : ce 
limbi străine vorbește Mircea lu-

DUMITRU LOZA, BUCUREȘTI. 
Cel mai mare scor în întîlnirile 
Rapid — Politehnica Iași 7 8—1,
pentru bucureșteni, în ediția 1966 
—1967. Profit de ocazie, pentru a 
vă da dv. și altor... rapidlști, sco
rurile exacte ale partidelor dintre 
Rapid și U.T.A., în ediția 1947— 
1948: 2—0 pentru Rapid, la Arad, 
și 5—2 pentru U.T.A. la Bucu
rești. Schimb de amabilități 1

Ilustrații; N. CLAUDIU

Publicăm mal Jos programul 
concursului pronosport nr. 16 de 
duminică 19 aprilie 1970: I : Bo
logna — Sampdoria ;-II : Fioren
tina — Brescia ; HI : Juventus — 
Roma ; IV : Lanerossl — Torino ; 
V : Lazio — Bari ; VIJ Milan — 
Cagliari ; vn : Napoli — Paler
mo ; VIII : Verona — Internazlo
nale ; IX : Chimia Suceava — 
Progresul București; X : Ceahlăul 
Piatra Neamț — Metalul Bucu
rești ; XI : Politehnica Timișoara 
— Vagonul Arad ; XII : C.S.M. 
Reșița — C.F.R. Timișoara ; XIII : 
Olimpia Satu-Mare — C.S.M. Si
biu.

Vă recomandăm ca înainte de a 
vă completa buletinele, să consul
tați „Programul LOTO-PRONO
SPORT" de marți 14 aprilie 1979, 
care cuprinde amănunte asupra 
meciurilor Incluse în programul 
de concurs.

A Incepînd cu concursul Prono
expres din 18 martie 1970, a-a 
aplicat o NOUA FORMULA la 
acest sistem prin care șansele 
participanțllor au crescut simți
tor, fapt oglindit șl prin marele 
număr de premii acordate încă de 
la început. Astfel, la primele trei 
concursuri — din 18 șl 25 martie 
șl 1 aprilie 1970 — au fost acor
date peste 47 000 de premii.

Tot la aceste trageri un succes 
deosebit au înregistrat biletele co
lective și variantele jucate 50%.

Vă reamintim că, la tragerea 
Pronoexpres din 18 martie parti
cipantul Dionisle Brudan 
nedoara a realizat 55184 
un bilet colectiv acoperit 
participantul Alexandru 
din Ploiești, jucînd o 
50% la concursul din 25 
a.c., a încasat un premiu_ .
1«1. Deci, NOUA FORMULA

Pronoexpres înregistrează nu nu
mai premii multe dar și de ridi
cată valoare.

Vă reamintim că, pentru prima 
oară, se atribuie premii variante
lor cu 3 numere cîștlgătoare din 
cele 8 extrase (la extragerea a 
Il-a, de 8 numere din 45).

Aveți prilejul să participați 
dv. miercuri 15 aprilie 1970 
concursul Pronoexpres la care
aplică în continuare NOUA FOR
MULA. Marți 14 aprilie, ULTIMA 
ZI pentru procurarea biletelor.
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Am zărit, de departe, si
lueta nemișcată a lui 
nea Teniță, profilată lin
gă moara din drumul 

spre Magoșoala. El imi fixase 
rendez-vous-ul — și bineînțe
les c-am alergat intr-un suflet 
la intilnire, mai ales după tot 
ce-mi înșirase despre nervi și 
asteniile personale. Era în a- 
murg, cerul devenise violet. 
în jur țipenie, doar cimpul gol 
și trist deasupra căruța cron
căneau prelung ciorile.

— Parcă ne-ntîlnim In con
textul unui film suspensiv și 
palpitant de aventuri, mi-a 
spus nea Teniță, cînd l-am a- 
bordat: apus cromatic, pustie
tate, ciori ă la Hitchcock, un 
fior tenebros pretutindeni. Ca
lul ăla împiedicat ar putea să 
fie rămășița diligentei prădate 
și bătute de Băiatul Rău, in 
detrimentul Șerifului cel Vi
teaz și Bun care trage șase 
gloanțe pe secundă învîrtind 
butoiașul Colt-ului cu palma 
stingă. Uită-te bine, curînd o 
să apară la orizont, cintind 
din muzicuță.

Nu m-am uitat bine: m-am 
uitat ca prostul. Nea Teniță a 
rîs și m-a apucat de braț.

— Ți-am dat intilnire aici, 
fiindcă și dumitale iți plac e- 
erul curat, mișcarea, ndiura. 
Să ne mișcăm, deci, in aer cu
rat și-n natură, chiar dacă am 
să-ți umblu alături ca micuța 
sirenă din povestirea lui Hans 
Christian Andersen. Mi-a ară
tat pantofii pe care-i purta in 
picioare, a rîs iar: Umblu așa 
de vreo trei luni, de cînd 
i-am cumpărat. Mă bat de-ml 
săr ochii. Crezi că-s confecțio
nați la Bicaz, din ciment P400? 
In orice caz, bombeurile si 
spatele sînt sigur de fier.

A pornit-o prin arătură, ți- 
nîndu-mă mereu de braț. L-am 
urmat cu sufletul strîns, co
pleșit de sumbre presimțiri... 
era grav bolnav, începea să și 
divagheze, cu șerifi, cu dili
gente, cu pantofi... 
grădina asta a lui 
Ne-am oprit lingă 
apă mlăștinită, pe 
reia zăceau risipiți 
de fier. Păreau să zacă nefolo
siți de destul de multă vreme, 
așa că le-am dat o oarecare 
întrebuințare și ne-am așezat 
pe unul din ei. Apa mișuna de 
mormoloci.

— Mormoloci mulți anul 
ăsta, i-a zgîndărit nea Teniță 
cu un băț. O s-avem o vară 
ploioasă. Trebuie să jucăm din 
plin la Prono, ca să ciștigăm 
mașini și puțin să ne vese de 
intemperii.

— Te simți mai bine ? i-am 
spus repede, prefăcîndu-mă 
extrem de interesat de ce fă
cea el cu bățul ți 
motocii.

— Mă simt perfect, 
vit mirat. Adică.,, de 
simt mai bine ? Ah, 
la ce am vorbit la 
ei, mi-am cam ieșit și eu din 
galoși — și-am intrat din nou in 
ei. Asta-f situația, se-ntimplă 
și la case foarte mari. Mi-am 
revenit. Nu-s de mine fanda- 
xiile. Mi-am zis: „Nu-« 
tine fandaxiile, neliniștile, pe
simismul, Teniță. Tu ești ce
rebral, ești luptător". Mi-am 
zis — ți n-am mai avut nimic. 
La asta a mai contribuit ți 
lecturarea presei zilnice, știi 
că sînt la curent cu toate, că 
sînt încontinuu pe fazi, ca un 
pensionar modem ce mă aflu. 
Cu fotbalul am avut grijă, 
grijă mare, domnule — și nu 
mai am nici cu el. M-am li
niștit. M-am liniștit de cind 
am citit că „o bună parte din
tre componența noii echipe a 
României nu sînt cu nimic mat 
prejos decît vedetele de prim 
rang ale formațiilor pe care 
le vom întîlni la Guadalajara". 
M-am liniștit ți cind am mai 
citit că băieții noștri (care nu 
sînt cu nimic mai prejos decît 
etc.; etc.), primesc note după 
meciuri 3 9, 9-F, 7, 8— ș.a.m.d., 
ca la tezele trimestriale sau la 
bacalaureat — ți notele astea 
sînt bune, excelente; note de 
promovare și mîndrle, în pri
mul rînd familială, apoi ob
ștească. La ce-aș mai fi aste
nie, te-ntreb eu pe dumneata, 
de pe sttlpii ăștia de fier ? 
Nu am de ce, fiindcă mi-am 
zis a doua oară 5 „Fii calm, 
Teniță. Fii calm. Linișteșfe-te. 
Dacă scriu ți ziarele, e-n re
gulă. Ultra posse nemo obli
gator, mai mult decît se poate 
nimeni nu-i obligat, dar uite 
că noi putem, ceea ce înseam
nă că master Ramsey sau se- 
nor Zagalo; sau alții habar 
n-au de ce-i așteaptă, șl noi 
știm și ne pregătim cu frene
zie să le mai tăiem din nas 
și din viitoarele punctaje me
xicane. Așadar, 
ză-te 
vește

La 
bufet 
pătul 
aveam brațele pline cu 
date cadou de amicul meu mai 
vîrstnic, care-mi cînta cu o- 
chil umezi la ureche, (probabil 
făcînd aluzie la 
alt dulce secret 
mai de el): Știi 
neam pe brațe...

...înseamnă că 
ne, nu ? Slavă, slavă Domnului.

de

<

dezastenizea- 
urgent, Teniță, și prl- 

viitorul cu încredere", 
miezul nopții, 
destul de curățel 
străzii lui nea

intr-un 
din ca- 
Teniță, 
garoafe

fotbal sau la 
cunoscut nu- 
tu cînd te ți-

s-a făcut bi~

Al. STRUȚEANU

CUPON DE CONCURS I

1. CE ECHIPE VOR OBȚINE CALIFICAREA PENTRU 
SFERTURILE DE FINALA (reamintim; din fiacare qrupă 
M califică primele DOUA CLASATE) ?
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2. CE ECHIPA VA CIȘTIGA CAMPIONATUL MONDIAL ?



magazin sportul magazin
Eronl filmului 

„Cineva acolo sus 
mi iubește"

DESPRE 
MILICĂ 

TEODORESCU

1

Au trecut rfflua ani de 
cînd pe ecranele cine
matografelor noastre 

am urmărit filmul „Cineva 
acolo sus mă iubește", în 
care rolul boxerului Rocky 
Graziano, ex-Barbella, a fost 
remarcabil interpretat de ta
lentatul actor american Paul 
Newman, care în tinerețea sa 
a practicat ca amator ,,arta 
nobilă". Ne amintim și acum 
de viața plină de peripeții a 
mereu agitatului Rocky, de 
conflictele cu reprezentanții 
armatei, de zilele petrecute 
(n pușcărie și în sfirșit de 
succesele sale realizate pe 
ringul profesioniștilor, în care 
cu mulți ani în urmă a fost 
proclamat campion mondial, 
după un memorabil meci sus
ținut în compania bucătarului 
de astăzi, Tony Zale. Rocky, 
copilul teribil al cartierelor 
periferice newyorkeze, băia
tul care fura și al cărui cu- 
vînt de ordine era doar „pun- 
chul", este astăzi în vîrstă de 
49 de ani. El este căsătorit și 
are trei copii. In finalul fil
mului „Cineva acolo sus mă 
iubește" Rocky Graziano, 
după ce l-a deposedat de cen
tură pe Tony Zale, este pur
tat în urale de foștii săi co
legi de joacă de pe stradă. Ce 
s-a întimplat în continuare 
vom afla din rîndurile urmă
toare. Graziano a acceptat 
să-l întîlnească a treia oară 
pe Tony Zale. Meciul nu a 
fost dus pînă la capătul ce
lor 15 runduri. Mai expeditiv, 
Zale și-a făcut k.o. adversa
rul, deposedîndu-l de titlu pe 
Graziano, Rocky a mai susți
nut cîteva meciuri, fiind în
vins prin k.o. și de Ray Su
gar Robinson, după care s-a 
retras din activitatea competi- 
țională. în prezent, Rocky 
Graziano este angajat al te
leviziunii din New York și 
duce o viață decentă.

Nu de mult, împreună cu 
ziaristul sportiv Rowland 
Barber, Rocky Graziano a 
scris cartea vieții sale, inti
tulată desigur „Cineva acolo 
sus mă iubește" (Somebody 
Up there likes me"), care s-a 
bucurat de un mare succes de 
librărie. Cartea are 355 de 
pagini.

In două pagini, Rocky Gra
ziano descrie cu lux de a- 
mănunte PE UNUL DINTRE 
CEI MAI SIMPATICI ADVER
SARI ȘI PRIETENI PE CARE 
I-A INTÎLNIT ÎN CARIERA 
SA. ESTE VORBA DE MILI
CA TEODORESCU, FOST 
CAMPION AL ROMÂNIEI, 
UNCHIUL INTERNAȚIONA
LULUI D. GHEORGHIU, 
CARE S-A STABILIT ÎN 
S.U.A. înaintea celui de al 
doilea război mondial.

In cîteva rînduri, din pa
gina 272, Rocky Graziano 
scrie printre altele; „în ca
riera mea am Intîlnit adver- 
sari cu caractere excepționa
le, caractere de adevărați oa
meni. în ultima partidă a anu
lui 1943 l-am Intîlnit pe Milo 
Teodorescu. denumit „Băiatul 
de aur" al boxului. Teodo
rescu, chiar atunci cînd tre
buia să boxeze, intra în ca
bină cu nelipsita sa vioară. 
Am cîștigat prin k.o. în fața 
lui Teodorescu, surprinzîndu-1 
în prima repriză cu o combi
nație de un-doi.“

Rocky Graziano arată apoi 
că s-a împrietenit bine cu 
„Golden Boy", care era un 
boxer de valoare, dar foarte 
sentimental.

Fostul campion mondial îl 
descrie pe Milo Teodorescu 
CA PE UN ADEVARAT AR
TIST care în clipa cînd cîn- 
ta la vioară se transforma 
total.

„Mai întotdeauna cînd mă 
aflam în cabină, înaintea vre
unui meci prietenul meu Milo 
Teodorescu mă vizita și îmi 
cînta bucata preferată „Ma
ria" — scrie în cartea sa 
Rocky Graziano.

Foul OCHIALBI

Sfirșitul tragic al regretatu
lui Alain Bombard nu 
descurajează pe nimeni. 

Dimpotrivă. Mulți turiști nau
tici îl studiază și aplică metoda 
de găsire a hranei în apa mă
rii. Printre ei se află șl Radu 
Iansen, pină în prezent prea 
puțin cunoscut pentru realizarea 
sa nautică din toamna anului 
trecut.

In vara Iul 1968, studentul din 
Ultimul an al I.A.T.C. face o 
primă încercare a ambarcațlei 
șale de tip balenleră, parcurglnd 
Dunărea de la Tr. Severin in 
Deltă, apoi, pe mare, ruta Su- 
Una—Costinești. Anul următor 
pune la punct o velatură în
drăzneață pentru mica sa am- 
barcațle: randă, două focuri și 
balon. La 12 august 1969, proas
pătul regizor al TV îșl începe 
călătoria de la dana portului 
Tomis. Marea este bună. Sînt 
trecute în escale scurte portu
rile coastei bulgare. In drum 
spre Istanbul apele devin a-

bundente în pește, cu deosebire 
pălămida prinsă cu ușurință pe 
lansetă cu momeala unor mici 
pene de bibilică. Puțin mal tîr- 
ziu, pe Medlterana, un fir lung 
de nylon cu aproximativ 30 de 
cirllge va culege „pe alese" a- 
cest pește atît de abundent în 
larg, Sînt străbătute la finele 
lui august Marea Marmara, cu

Sporturi mai puțin cunoscute

PATO - JOCUL RAȚEI
METAMORFOZA UNUI SPORT TRADIȚIONAL ARGENTINIAN - CE DATEAZĂ DIN 1610

Sport de veche tradiție în 
Argentina, „pato" a cunoscut 
o lungă perioadă de inter
dicție datorită caracterului 
său dur și numai printr-o 
reformă a regulamentului a- 
cest joc a reapărut pe are
nele sportive ale țării.

Cea mai veche mențiune 
despre „pato" datează din a- 
nul 1610, cînd el a fost jucat, 
la Buenos Aires, cu prilejul 
unor mari festivități religi
oase. în același an, spun măr
turiile vremii, se juca „pato" 
și pe valea Guachipas între 
indienii din acea regiune și 
tribul de indigeni Calchaqu- 
ies.

Prima descriere mai amă
nunțită a jocului se întîlnește 
în cronica lui Felix de Azara 
(ofițer și naturalist spaniol), 
datînd din anul 1780 : „...se 
întrunesc pentru acest joc 
două grupuri de oameni pe 
cai și se stabilesc două locuri 
de țintă aflate la o depăr
tare cam de o leghe (5572 
metri). Apoi se coase o rață, 
căreia i se lasă capul afară, 
într-o bucată de piele avînd 
două sau mai multe toarte 
ori mînere pe care le apucă 
cel mai puternic din fiecare 
echipă, la jumătatea distan
ței dintre cele două puncte 
stabilite și dînd pinteni cailor 
trag cu putere pînă cînd cel 
mai tare rămîne cu rața și 
își trîntește rivalul la pămînt 
dacă acesta nu-i dă drumul, 
învingătorul trebuie să fugă 
imediat căci cei din grupul 
advers îl urmăresc și-i dau 
tîrcoale pînă apucă una din 
toarte, trag apoi în același 
chip, rămînînd în cele din 
urmă învingătoare echipa care 
ajunge cu rața la ținta sta
bilită".

Din cauza accidentelor care 
se produceau în timpul par
tidelor de „pato", acest joc a 
fost interzis printr-un decret 
dat la 21 iunie 1822. Totuși, 
pe la jumătatea secolului, 
jocul reîncepe să fie practi
cat pe alocuri. Generalul Jose

UN PRIM PAS, CU RADU IANSEN,
IN TURISMUL NAUTIC ROMĂNESC

frumoasele sale țărmuri, apoi 
Dardanelele. Și marea Egee este 
liniștită. Escale la Imros, Sa- 
motrache. Lemnos. Urmează 
Chios, Icaria, Samos apoi Rodos, 
fosta gazdă a Colosului, una 
din cele șapte minuni ale lumii 
antice. Pe o mare ce începe să 
se învolbureze apare Creta, cu 
coastele sale înalte, frumos îm
pădurite și plaje înguste cu ni
sipul fin. De aici începe prima 
rută lungă din călătorie, peste 
350 mile marine prin Marea Le
vantului spre țărmul răsăritean 
al Medlteranel. O mare agitată 
pune probleme de manevrare. 
Este redusă velatura. Apa e 
scoasă mereu cu ispolul din am- 
barcația complet descoperită, 
asaltată de valuri. La un mo
ment dat catargul cedează. No
roc că țărmul este aproape și 
marea mai puțin agitată. Es
cale la Beyruth, apoi Tyr, Hai
fa, Tel Avlv, locuri unde noul 
și vechiul contrastează la o pri
mă vedere. Pe o mare ceva 
mai liniștită, către Port Said, 
orașul colțului de pămînt din
tre mare și lacul Mensala In 
restul Deltei Nilului. O mulți
me curioasă cercetează ambar- 
cația de numai 5,30 m lungime, 
privește drapelul românesc de 
la provă.

Ignacio Garmendia descrie o 
asemenea întîlnire în cartea 
sa .„Scrisorile unui ostaș" 
(1855) : ....Jucătorii s-au și
urcat pe cai, niște cai voi
nici, cu coamele tăiate scurt, 
cu mușchi de oțel, deprinși 
cu munca și oboseala..." în 
continuare el înfățișează des
fășurarea partidei : „Grupele 
se separă, lăsînd între ele un 
drumeag îngust; patronul 
băcăniei coboară și înaintea
ză spre căpeteniile celor două 
echipe și le predă palmipedul 
închis perfect într-o bucată 
de piele, cu patru mînere 
mari. în clipa aceasta, o li
niște adîncă cuprinde scena, 
liniștea care precede marile 
bătălii... începe atunci o lup
tă atît de confuză. învăluită 
într-un nor de praf și în zgo
motul pămîntului călcat în 
picioare, încît e imposibil să 
o descrii... Se înhață, se în
torc, se întind, se ghemuiesc, 
sar. se tîrăsc și tropăie, se 
ridică și cad uneori în stri
găte splendide; ciocnirile 
sînt teribile, împresurările 
înspăimîntătoare... Totul pare 
un ciclon de omeni care go
nește ca trăznetul, măturînd 
tot ce găsește în cale și 
umplînd văzduhul cu ecourile 
lui sălbatice... în clipa acea
sta cel ce ridică rața de jos 
e un țăran voinic ca un An- 
teu; face un efort uriaș și 
smucind din răsputeri, încît 
Ii dislocă aproape brațul ad
versarului său, smulge tro
feul, dă pinteni calului și fi- 
xînd cravașa în carîmbi, se 
repede cît poate să alerge de 
repede nobilul animal, spre 
ferma apropiată care răsună 
dacă îl vede venind într-a- 
colo, căci curtea casei este 
plină de numeroși spectatori, 
printre care cucoane durdulii 
și fermieri din împrejurimi, 
ce urmăresc cu sufletul la 
gură splendidul deznodămînt. 
învingătorul se apropie de 
poartă, cu calul gîfîind, vlă
guit și în lătratul clinilor 
•care îi dau tîrcoale scoate

— încotro vrei să pleci de 
aid 7

— Spre nord-vest, către Marea 
Ionică...

Ruta, privită pe hartă, este 
aproape de jumătatea lungimii 
mării Medlterane, Cițlva bătrînl, 
foști plloți de vase, dau din 
umeri.

Plecarea — peste cîteva zile, 
cu catargul reparat șl vlnt strîns 
din pupă. Sînt depășite pe 
timp bun Alexandria, Ras Ita- 
lemla, se ajunge în dreptul 
coastelor libiene, Derna și Ben- 
gazi, porturi de strajă ale gol
fului Syrta Mare, sînt privite 
din larg. Greul călătoriei Începe 
o dată cu direcția Nordului, spre 
Marea Ionică. Largul este învol
burat. De cînd s-au înmulții 
vasele pe Mediterana șl o dată 
cu ele bucătăriile respective, a- 
pele abundă în rechini. Plalele 
inclusiv cele ale coastei dalmate, 
stnt Îngrădite cu metal inoxida
bil. Și marea e mohorîtă spre 
nord... Tentează însă vîntul do
minant. de travers. cel mai fa
vorabil pentru o ambarcație cu 
vele. Pînă la prima escală pro
babilă, cel puțin 400 de mile 
marine... Spre nord însă ! Vîn
tul e prea bun. Prima noapte 
e rece, vîntoasă, valurile cresc. 
Ziua — mare agitată ; noroc că 

rața strigînd cît îl țin plămî- 
nii : „Uite rața aici ! Să în
ceapă dansul !...“ O clipă mai 
tîrziu sosesc tovarășii lui de 
joc, într-o procesiune lungă, 
parcă ar fi fost risipiți într-o 
luptă. Ce puțini sînt 1 Abia 
jumătate din ei. Ceilalți au 
rămas pe cîmpul de onoare, 
unii în picioare, alții cu bra
țele și picioarele smulse, une
ori și cîte un mort..."

în anul 1937, un admira
tor al tradițiilor populare ar- 
gentiniene. Alberto del Cas
tillo Posse, se hotărăște să 
reînvie vechiul „pato". El i-a 
adus corectivele necesare, 
eliminînd asperitățile dar pă- 
strîndu-i elementele dinamice. 
Vechea rață vie a fost trans
formată într-o minge de fot
bal nr. 5, prevăzută cu patru 
mînere de piele ciudă. Ea 
trebuie introdusă într-un cerc 
de fier cu diametrul de un 
metru și situat la 2,70 m înăl
țime. Terenul de joc mă
soară 200X80 m iar echipele 
sînt alcătuite din cîte 4 ju
cători. Se joacă 6 reprize de 
cîte 8 minute. Demonstrația 
făcută în aprilie 1938 s-a 
bucurat de succes și oficia
litățile au autorizat de a- 
tunci practicarea acestui joc 
în noua lui formă.

OCTOPUSH
Un nou sport a devenit 

popular în Anglia — octopus- 
hul. Sub acest nume este cu
noscut un fel de hochei sub
marin care, pe parcursul a zece 
minute, cît durează o repriză, 
solicită jucătorilor eforturi ex
cepțional de mari.

Octopushul se joacă între 
două echipe formate din cîte 
șase jucători, echipați cu tot 
echipamentul necesar unei ac
tivități submarine. Obiectul 
jocului îl formează un fel de 
puc din plumb — denumit 
„squid“ — care este manevrat

nu e mal mult... Pescuitul se 
face cu greutate. Citeodată re
chinii mușcă din peștele prins 
la capătul lungului fir de ny
lon. Scoaterea apei din barcă, 
cu două scafe deodată, e istovi
toare. Vîntul întărit mărește 
deriva, dar șl viteza. Abaterea 
spre vest determină direcția 
nord-est și, după o săptămînă 
cu adevărat grea, apar primele 
insule din arhipelagul ionic. 
Insula Corfu cu Capul Blanc 
străjuiesc marea In apropierea 
s’trimtoril Otranto si coasta ita
liană. Este cu adevărat furtu
nă. Vreme rea adusă de echi- 
nocțiu, niciodată aceeași ca nu
măr de zile de la un an la 
altul.

Ar trebui reparată ambarcațla, 
prin unele locuri din nou călă- 
fătuită. Condițiile Insă lipsesc.

O dată cu vremea ceva mal 
bună, plecarea spre sud-est, în 
lungul șirului de Insule lonlene. 
Pe partea Medlteranel sînt de
pășite Chefalonla șl Zaute. După 
alt timp vtntos apare capul Ma- 
tapan. Se rupe cîrma. E înlo
cuită rudimentar, cu bucăți de 
scîndură. Creta este privită de 
Pe o mare mal puțin liniștită 
acum. Reparații în portul Re- 
timo, apoi plecare prin ciclade, 
După Andros, din nou Chios, de 
data aceasta prin strâmtoarea cu 
coasta Asiei Mici, unde simpa
ticul delfin Toto își face de ani 
de zile meseria de pilot cu stat 
de plată „In natură" In regis
trele marinei grecești — luînd 
în primire vasele pe care le 
conduce cu siguranță de la un 
capăt la altul al stîncosului 
canal.

După Chios din nou mare agi

tată, din nou se rupe catargul. 
Navigație cît mai aproape de 
coasta turcă prin frămîntata E- 
•gee. în fine Dardanelele, Ma
rea Marmara. Cu catargul pe 
jumătate reparat șl ajutată cu 
ramele, ambarcațla „Bubulinn" 
ajunge la Istanbul. Este un mo
ment de sărbătoare în călătoria 
lui Iansen. Partea cea grea a 
trecut. Urmează a treia repa
rație de catarg și pornirea pe 
Marea Neagră, ale cărei furtuni 
sînt știute ca pornind brusc, a- 
semenea celor din Oceanul In
dian sau golful Biscaya. Naviga
ție prudentă pe un timp întune
cat cu o ușoară hulă. De la 
Burgas, direct Constanța pe o 
mare de data asta însorită, lu
cru rar în ultimul timp.

Exact după două luni, la 12 
noiembrie 1969, „Bubulina" s-a 
reîntors la Tomis. O sosire dis
cretă, asemenea plecării...

între plecare și sosire s-a în- 
tîmplat însă ceva, „ceva" ce tre
buie relatat, cunoscut, discutat.

Prima încercare a fost des
chiderea reușită spre drumuri 
viitoare în turismul nostru nau
tic. un prim pas — datorat 
unul om deosebit — Radu Ian
sen.

Constantin EFRIMESCU

A URMĂRI SĂ FII BUN ÎN TOATE SPORTURILE 
E 0 GREȘEALĂ

NE-A DECLARAT DOMNUL GEORGE BOULOGNE, ANTRENORUL ECHIPEI DE FOTBAL A FRANȚEI

• COMITEM O GREȘEALĂ’ COMUNĂ: VREM SĂ FIM BUNI 

ÎN TOATE SPORTURILE • CUM APREC1AȚI DV. VALOAREA 

UNEI ECHIPE ? • PREA MULTĂ TEHNICĂ SUBMINEAZĂ DI

NAMISMUL JUCĂTORULUI • ÎN APĂRARE SÎNT BUNI Șl 

JUCĂTORII DE VALOARE MEDIE, ÎN ATAC NUMAI CEI EX

CEPȚIONALI • JOCUL ECHIPELOR DIN TOATE ȚĂRILE SE 

APROPIE DIN CE ÎN CE MAI MULT • CRED ÎN PUTEREA 

EDUCATIVA A FOTBALULUI • ORICE JOC INFANTILIZEAZĂ 

PUȚIN PE CEI CE-L PRACTICĂ

Domnul George Boulogne, ac
tualul antrenor al echipei națio
nale de fotbal a Franței, a făcut o 
vizită în România, cu ocazia Sim
pozionului științiflo internațional 
pe tema „Bazele științifice ale 
sportului de performanță". El a 
urmărit de asemenea să vadă o 
demonstrație practică făcută de 
antrenorul Nicolae Petrescu, in 
legătură cu unele metode origi
nale ale acestuia, menite să sta
bilească mal exact antrenamentul 
optim al fotbalistului șl efectele 
acestuia. (La sfîrșlt ne mărturi
sea că procedeele specialistului 
român sînt extrem de logice, de 
bine fundamentate șl de utile).
- CAM DE MULTA VREME, 

DOMNULE BOULOGNE, FOTBA
LUL FRANCEZ ESTE OCOLIT 
DE ZEIȚA SUCCESULUI. CUM 
EXPLICAȚI 1

— Cred că noi, ca și dv. de alt
fel, comitem o greșeală comună: 
vrem să fim buni în toate spor
turile. Or. acest lucru este im
posibil. Mai ales pentru noi, țări 
mult mai mici deck Statele Uni
te sau U.R.S.S., unde populația 
tînără. capabilă de performanțe 
sportive este Incomparabil mal 
numeroasă. Dar, nici acestea nu 
strălucesc la toate sporturile. Ță
rile mici șl mijlocii, cu posibili
tăți, de toate nuanțele. Inerent 
limitate, ar trebui să încerce a 
fi competitive în citeva sporturi 
(alese în funcție de tradiție, con
diții naturale șl materiale. Încli
nații deosebite etc.), Iar, în orin- 
cipal, eforturile și energiile ar 
trebui consumate pentru cea mai 
înaltă responsabilitate din cîte 
revin forurilor sportive : educa
ția fizică a națiunii. Celor con
vinși de acest adevăr nu le ră
mîne decît să lupte și să aștepte 
recunoașterea sa.
- CUM APRECIAȚI DUMNEA

VOASTRĂ VALOAREA UNEI E- 
CHIPE 7
- După cantitatea. Intensitatea 

șl calitatea efortului conținut tn 
jocul ei. Intensitatea este azi 
axul oricărei activități umane. 
In orice domeniu al fl speciali
zat, acum ți se cere să lucrezi 
mal repede, mal bine, mai mult. 
Această tendință generală a In
fluențat și fizionomia fotbalului. 
Echipa de Juniori a Angliei clin 
1966 - de pildă - realiza într-un 
meci aceeași cantitate de efort

-HOCHEIUL SUBMARIN!
pe fundul pisci
nei, cu ajutorul 
unor crose minia
turale, fiecare for
mație căutînd să-1 
împingă în „poar
ta" adversă, pen
tru a marca gol.

Dacă săvirșesc 
greșeli grave, ju
cătorii — sau ju
cătoarele, pentru 
că există șl echipe 
feminine — sînt 
penalizați prin 
scoaterea din ba
zin timp de 30 de 
secunde.

Dacă practican- 
ții octopushulul 
sînt foarte încin- 
tațl de noul sport, 
mai puțin mulțu
miți sînt, uneori, 
o parte din spec
tatorii care, din 
cauza apei continuu turburate, 
nu pot urmări tot timpul de 
la suprafață desfășurarea par
tidelor. Se preconizează însă 
crearea unor bazine cu pereți 
de sticlă, care ar rezolva pro
blema vizibilității optime. Pînă 
în prezent, mai mult de zece 
cluburi nautice britanice au 
creat echipe de octopush, care 
dispută săptămînal partide a-

CĂLĂTORIE ÎN SECOLUL TRECUT...
...Erau zile de mare sărbătoare 

In Clmpulungul Muscelului de 
acum opt decenii, etnd revenea 
victorioasă, întotdeauna victorioa
să, echipa normaliștilor, de la 
vreun concurs. Lumea ti întlm- 
plna pe „acești volnici care fac 
cinste orașului, județului, nației 
noastre" — după cum se expri
ma, tn discursul său, primarul 
urbei — acolo, chiar pe peronul 
gării, tn sunetele unor marșuri 
patriotice, țișnite din alămurile 
muzicii militare a regimentului 30 
infanterie.

Șl-ncolonați; alcătuiau un lung 
convoi din care, bineînțeles, fă
ceau parte și dregătorii tn haine 
negre, tn așa numitele jachete 
„rîndunică", anume pentru cere
monii, ca și elevii școlilor din 
oraș. „Flăcăii" erau purtați ast
fel pină tn centrul orașului, așa, 
pentru a fi văzuți de întreaga 
populație, ca unii ce meritau din 
plin cinstirea.

Oină, întrecerile atletice — 
fuga, săriturile, aruncarea greu
tății — trînta, apoi gimnastica, cu 
exercițiile libere și „lucrul" la 
Inele și aparate, la paralele șl 
trapez, sus în înălțimile sălii 
de gimnastică — rămasă aceeași, 
azi, la Cîmpulung — la care se 
adăugau dansurile naționale în 
pltoreștlle costume folclorice, fău
rite nu de mașinile cooperative
lor de artă populară, cele de a- 
cum, ci de migăloasele împun
sături de ac ale bunlcelor, ale 
mamelor sau numai ale surorilor.

Elevii normaliștl de la Clmpu- 
lung îșl aveau șl o societate a 
lor, „Șoimii" — cu caracter șl 
obiective sportive, cu secții: „oină 
și dansuri naționale, gimnastică, 
atletism".

La toate concursurile publice, 
normaliștii din Muscel apăreau cu 
eșarfă tricoloră desfășurată peste 
piepturile lor bombate de vigoa
rea tinereții. Și cite codane nu 
oftau după normalistul pe al că
rui piept medalia aurie pecetlula 
o bravură, după cum mulți ti
neri. de toate vîrstele, adormeau 
visîndu-se, el, „cel mari de la 
bătaie sau numai de la pîndă, de 
la prindere".

Pe grătarele restaurantelor cu 

pe care o presta marea echipă a 
Ungariei din 1954.
- DECI. DINAMISMUL ESTE 

NOUA DOMINANTA A FOTBA
LULUI 7 POATE FI ELEMENT 
DE PRIM PLAN 7 IN CE RAPORT 
s-ar afla cu tehnica și 
TACTICA 1
- Trebuie știute șl recunoscute 

citeva raporturi foarte subtile. 
Tehnica diminuează efortul jucă
torului, prin tot ce ține de exe
cutarea procedeelor. De aceea, 
prea multă tehnică submtnează 
dinamismul jucătorului, sau al e-- 
chipel. Acesta este motivul cri
zei fotbalului brazilian, construit 
excesiv pe tehnică șl devenit cu 
timpul fragil, lipsit de intensi
tate. A juca mai repede, mal pre
cis și mal productiv e o chestiu
ne de echilibru Intre tehnică șl 
mișcare. Factorul echillbrant al 
celor doi termeni antagonist! nu
miți mal sus este tactica, pe 
care o văd situată deasupra lor, 
restaurlnd legătura.
- VORBIȚI MAI MULT DESPRE 

TACTICA, DESPRE TRASATURI
LE EI ACTUALE, DESPRE CEEA 
CE VI SE PARE AZI CA AR 
PUTEA DEVENI DOMINANT 
MlINE IN PLANUL TACTICII.

— E cam dificil să mă pronunț. 
In faza de apărare totul e aproa
pe știut șl clar, Iar „cuvertura" 
s-a generalizat aproape. Organi
zarea defensivei a devenit exce
lentă la foarte multe echipe, fi
indcă acest lucru este posibil de 
efectuat și cu jucători de valoa
re medie, Iar astfel de fotbaliști 
se găsesc pretutindeni. Jocul de 
atac, însă, continuă să fie mal 
precar, deoarece e mult mai di
ficil tn sine. El a depins întot
deauna și va depinde din ce în 
ce mal mult de puterea de cre
ație, de spontaneitate șl inventi
vitate, calități proprii numai mari
lor jucători. în atac, In schimb, 
nu se poate juca bine cu fotba
liști de valoare medie. De aceea 
șl opinez că evoluția fotbalului 
peste stadiul actual nu va putea 
fl determinată decit de indivi
dualități proeminente. Stntem In 
faza cînd, menținind toate acu
mulările anterioare, numai Jucă
torii de clasă mai pot duce fot
balul înainte.
- CE CREDEȚI, DOMNULE 

BOULOGNE, FOTBALUL MON

micale. Hocheiul submarin a 
fost „exportat" în Olanda, 
Franța și Republica Sud-Afri- 
cană și, după cum scrie un re
porter sportiv de la ziarul lon
donez „Times", suporterii octo- 
pushului speră ca el să fie 
introdus — nici mai mult, nici 
mai puțin, decît la jocurile o- 
limpice din 1976 !

(CU OiNIȘTII ClMPUlUNGENI)
grădină de vară sfîrîiau mititeii, 
din carafe gîlgîia vinul, iar lău
tarii cîntau convivilor șlagărul In 
vogă atunci: „fă~mă, mamă, nor- 
malist, să ajung șl eu oinlst"...

Nici 30.000 de zile n-au trecut 
de-atunci, din anul 1890, și iată 
că l-am Intîlnit, deunăzi, pe un 
contemporan al acelor vremuri, 
pe unul dintre eroii de atunci,

Singurul supraviețuitor dintr-o 
asemenea echipă, azi aproape de 
vlrsta centenară, este venerabi

lul institutor șl publicist Ștefan 
Cosîmbescu, tatăl unui brav co
lonel-aviator și bunicul unui ta
lentat pianist înscris de timpu
riu în circuitul valorilor muzi
cale internaționale, Dan Gri- 
gore.

Azi pensionar, la cel 98 de ani, 
Ștefan Cosîmbescu ne povestește 
amintiri din adolescența lui de 
echipier al formației de oină a 
școlii normale din Cîmpulung, 
— actualul liceu pedagogic cen
tenar — și din moravurile tim
pului, din cel de-al nouălea de
ceniu al veacului trecut, — a- 
mintiri al căror început îl con
semnam mai sus și din care con
tinuăm.

... Spiru Haret se dovedise, ca 
savant, ca ministru al instruc

DIAL SE APROPIE CA FIZIO
NOMIE, CA MANIERA, SAU 
PASTREAZA CARACTERISTICI 
NAȚIONALE 1
- Jocul echipelor din toate ță

rile se apropie din ce în ce mal 
mult. A juca bine înseamnă a- 
cum pretutindeni a etala cam a- 
eeleași caracteristici : viteza, teh
nică, aglomerare șl marcaj exact 
în apărare, putere de creație in 
atac. Numărul Imens de contacte 
Internaționale a apropiat modali
tățile oarecum deosebite In care 
se juca fotbal Înainte. Au mal 
rămas numai citeva stiluri : an- 
glo-saxon, sud-amcrican, al la
tinilor din Europa, brazilian (a- 
cord brazilienilor un loc aparte 
în peisajul fotbalului din Ame
rica Latină).
- PUTEȚI PREVEDEA CUM VA 

EVOLUA FENOMENUL-FOTBAL7
- Fotbalul de performanță, fot

balul elitelor nu știu ce va de
veni mîlne, sau peste 20 de ani. 
E dificil de prevăzut. Mult mai 
important mi se pare soarta fot
balului jucat de copil, fotbalul 
— mijloc de educație, fiindcă a- 
cesta oferă excelente posibilități 
de fortificare fizică și de împli
nire morală a populației tinere.
- CONSIDERAȚI CA PRIN 

FOTBAL S-AR PUTEA COM
PLETA OPERA DE EDUCAȚIE 
A ȘCOLII 7 CE PREMISE AR Fl 
NECESARE 7
- Cred In puterea educativă a 

fotbalului. Ea există Întotdeauna, 
atunci cînd viața fotbalistică este 
sănătoasă, cînd atmosfera din 
Interiorul cluburilor e guvernată 
de principii oneste, etnd fotbalul 
devine un mijloc de integrare 
socială. De aceea, regret atitu
dinea de dezinteres a părinților 
șt educatorilor față de valenjele 
de ordin moral ale fotbalului.
- E REMARCABIL INTERESUL 

PE CARE IL PIJRTAȚI INFLU
ENTEI JOCULUI, FOTBALULUI 
IN ' SPEȚA ASUPRA PSIHICU
LUI ȘI CARACTERELOR. NU 
CONSIDERAȚI CA ESENȚA JO
CULUI, A ACESTEI ACTIVITĂȚI 
STRUCTURATA PE COORDONA
TELE PSIHOLOGICE ALE CO
PILĂRIEI, AR PUTEA SA MAR
CHEZE, INTR-UN FEL OARE
CARE, SUFLETUL ȘI MODUL 
DE COMPORTAMENT AL OA
MENILOR ANCORAȚI IN PERI
METRUL LUI 7
- Cînd niște oameni In toată 

firea Joacă fotbal, din clnd In 
cînd, nu redevin el oare copil 
pentru un ceas, două 7 Lărgind 
unghiul de apreciere, pe cel ce-1 
practică vreme îndelungată pen
tru performanță, il menține cred 
eu. Intr-un oarecare stadiu de 
Infantilism. Ctinoscind această in
fluență a fotbalului, ar trebui ca 
practicarea sa să fie însoțită de 
existența unui climat de exigență, 
de seriozitate. Pentru acest mo
tiv. consider profesionismul drept 
soluție in cazul celor mal buni, 
al fotbaliștilor de elită. Fiindcă 
Încarcă cu responsabilitate con
știința unor tineri, ce praclldnd 
am de zile un joc. o activitate 
cu efecte de infantilfzare, au ne
voie de un ax. de un stimulator 
pentru structurile lor de maturi
tate. Jocul umanizează sportul, 
dar sportul (In speță, fotbalul cu 
adevărat de performanță) trans- 
cende jocul.

Profesionalizarea nu poate fi 
admisă pentru cei mulți, dar pen
tru cel excelent înzestrați, da. 
Inteligența și capacitatea unul tl- 
năr se exprimă prin fotbal, tot 
așa cum, în cazul altora, ele se 
mlnfestă prlntr-o înclinație spre 
matematică, spre literatură, spre 
medicină, spre muzică etc. Șl este 
de dorit ca flecare om să-și re
zolve problemele existenței prin 
modalități compatibile cu talen
tul său.
- CUM CONCEPEȚI ANTRENA

MENTUL MODERN AL FOTBA
LISTULUI 7
- Astăzi, antrenamentul trebuie 

să fie total, sintetic, dublat, în 
paralel, de lucru pentru amelio
rarea capacităților fizice, tehnice 
șl tactice ale jucătorului.

Romulus BALABAN

țiunii publice, Iubitor al spor
tului școlar, — un mare spriji
nitor al oinei, —- după cum îl 
aflăm organizatorul primelor 
concursuri de oină pe țară, ale 
căror diplome de învingători 
purtau semnătura sa și le în- 
mîna chiar el.

— Ei, el, pe vremea mea, oină 
era la mare preț. Dar și trînta, 
alergarea, săriturile, ca și dansu
rile naționale la care noi i-am 
avut profesori chiar pe vestițli 
Moceanu și Velescu, părinții 

gimnasticii moderne românești. 
Ca ialomlțean de origine, născut 
la Cosîmbești, am crescut în 
preajma apel și înotam atît de 
bine că m-am ales și cu o po
reclă, „rechinul* 4, pentru că-i bă
găm la fund pe toți — ne spune 
interlocutorul nostru, reactuali- 
zînd o joacă de acum nouăzeci 
de ani...

Cîteva decenii am fost institu
tor și director de școală în Bucu
rești, școala 44 din cartierul șo
selei Giurgiului, am făcut pu
blicistică alături de Nicolae Ior- 
ga, dar de sport nu m-am lă
sat. Dimpotrivă, am folosit ca
tedra și condeiul pentru a pro
povădui necesitatea pentru mase, 
pentru popor, să facă sport, în- 
demnînd și sprijinind acțiunile 
vremii. Acum nu mal e nevoie 
de nici un îndemn. Sportul a 
intrat în firea omului modern. 
Un campion e mai iubit decît 
propriii părinți, iar un fotbalist 
am auzit că e un om de vază...

Venerabilul străbunic povestește 
retrăind momentele trecutului, cu 
o pasiune și o rigurozitate care 
te conving și pe tine, ascultă
torul acestor povestiri, să vibrezi 
la îndemnurile venite parcă din
tr-o lume din care nu a mai ră
mas decit el, cel pe care-1 as
culți acum.

Șl coloritul povestirii te poartâ 
și pe tine, ascultătorul de azi, 
printre spectatorii de acum opt 
decenii, cînd interlocutorul se-au- 
zea strigat : „hai Cosîmbescule, 
nu te lăsa"!

— La mulți ani, venerabile 
sportiv, Ștefan Cosîmbescu!

V. FIROIU



Un Interviu cu Horațiu Nicolau, publicat de ziarul „LES SPORTS7'

maxime, pentru că în ultimele
2 lansări toți concurenții vor

• Lansează acum T. Stras- 
berger (Iugoslavia), A. Ree 

(Ungaria), A. Popa (România). 
Primul, diplomat inginer-arhi- 
tect, al doilea, conferențiar 
universitar, ultimul, elev în cla
sa a XII a Liceului nr. 4 
din Tg. Mureș. Generații dife
rite, pasiunea însă aceeași.

• In centrul orașului Slănic, 
în fața modernului complex 
turistic, organizatorii campio
natelor mondiale au ridicat un 
splendid obelisc sportiv. Un 
impunător aeromodel metalic 
e gata, parcă, să decoleze spre 
înălțimi.

• Deșt în mină temperatura 
este doar de 11 grade Celsius, 
la deschiderea festivă a fost 
o... atmosferă caldă. Tinere 
fete, în costume naționale, au 
înmînat fiecărei delegații bu
chete splendide de cale. Prin
tre „țărăncuțele" noastre se 
aflau, desigur, și fete ai căror 
părinți au lucrat la realizarea 
acestui „palat de sare" impre
sionant.

• Mondialele indoor sînt pri
mele campionate ale lumii or
ganizate de prahoveni. Deci, 
eforturile pe care ei le fac 
pentru ca oaspeții să se simtă 
bine sînt într-un fel explica
bile.
• In zilele de concurs spor

tivii iau masa de prînz în mină.

„VOLEIUL BELGIAN NU VA PROGRESA DECÎT 
PRIN MUNCĂ Șl SACRIFICII!“

j

După cum se știe, fostul internațional român, volei
balistul. Horațiu Nicolau, se află de 3 ani in Belgia, 
unde a funcționat mai intîi ca jucător-antrenor la 

echipa campioană Brabo din Anvers, apoi ca jucător-an
trenor la A.S.U. Bruxelles și, totodată, antrenor principal 
al naționalei belgiene, îndeplinind și funcția de director 
tehnic pentru volei în Administrația pentru Educație Fi
zică, Sport și Turism. Datorită roadelor muncii sale, Ho
rațiu Nicolau și-a cîștigat o simpatie deosebită și o repu
tație solidă în lumea voleibalistică belgiană. Prezența sa 
la cîrma naționalei masculine a Belgiei a declanșat un 
progres rapid al acestei formații, reflectat și de rezultatele 
obținute pe plan internațional, dintre care amintim cîști- 
garea — anul trecut — a „Cupei primăverii", în Finlanda. 
La turneul de la Constanța, din vara trecută, am putut 
constata „de visu" acest lucru.

într-un număr recent, coti
dianul „LES SPORTS" din 
Bruxelles publică, sub titlul : 
„Voleiul belgian nu va progre
sa decît prin muncă și sacri
ficii", un interviu pe jumătate 
de pagină cu Horațiu Nicolau, 
semnat de redactorul de spe
cialitate J.-P. Brouhon. Răs- 
punzînd întrebărilor, Nicolau 
punctează cîteva chestiuni de 
maximă Importanță în dezvol
tarea voleiului din această 
țară care ar trebui să preo
cupe, după părerea sa, într-o 
maximă măsură sporită forul 
conducător și pe antrenori.

Ce-i trebuie voleiului bel
gian pentru a deveni un sport 
de mare valoare și audiență 
la public ? ,Jn primul rină — 
spune Horațiu Nicolau — este 
necesară o veritabilă schim
bare a mentalității actuale a 
diriguitorilor, antrenorilor și 
jucătorilor. Constat cu stupoa
re că belgianul, ființă exigen
tă și conștiincioasă pe tărîrn 
profesional, se împacă prea re
pede cu un rezultat sportiv. 
TREBUIE NEAPĂRAT CA 
VOLEIUL BELGIAN SA FIE 
PĂTRUNS DE IDEEA CA 
FĂRĂ O MUNCĂ INTENSA, 
FĂRĂ REALE SACRIFICII,

URTAIN 

ÎȘI PUNE 

TITLUL ÎN JOC
Campionul european de 

box la categoria grea, Jose 
Iribar „Urtain" (Spania), a ac
ceptat să-ți pună titlul în 
joc. El îl va întîlni în urmă
toarele două luni, la o dată 
care urmează să se stabileas
că, pe pugilistul vest-german 
Jurgen Blin. In caz de victo
rie, bascul „Urtain" va boxa 
cu fostul campion european 
al categoriei, englezul Henry 
Cooper, care anul trecut a 
predat centura fără luptă. 
Cooper, care ți-a făcut re
intrarea după accidentul su
ferit, a declarat că este gata 
oricînd și oriunde să lupte cu 
„Urtain".

RUGBYȘTII DIN
R.D.G. SE AFIRMĂ

Turneul internațional de 
rugby desfășurat la Gdansk 
(Polonia) a fost cîștigat de 
campioana R. D. Germane, 
echipa Stahl Hennigsdorf, 
care fn meci decisiv a dis
pus cu scorul de 11—10 (6—5) 
de formația locală Legia. An
terior, rugbyștii de Ia Stahl 
învinseseră cu 9—0 (3—0) o 
selecționată a regiunii 
Gdansk.

CAMPIONATELE MONDIALE
DE AEPOMODELE

(Urmare din pag. 1)

MAREA PERFORMANTĂ 
NU-I VA FI NICIODATĂ AC
CESIBILA. Pe scurt, ceea ce 
mi se pare că lipsește în Bel
gia este voința de a se desprin
de de un rezultat cit de cit 

bun și voința de a face tot ce 
trebuie pentru a ajunge la 
mari rezultate. Spre a spori 
interesul publicului pentru vo
lei, metodele sînt numeroase 
și diverse. Acest sport trebuie 
ajutat să devină mai spectacu
los decît este acum. Pentru a- 
ceasta este necesar ca arbitra
jul să-și îndeplinească mai 
bine sarcina sa, care este foar
te importantă. De asemenea, 
trebuie organizate mai frec
vent turnee internaționale și 
naționale puternice, mai ales 
în regiunile în care voleiul nu 
se bucură de mare popularita
te".

Este relevată, de asemenea, 
rontribuția pe care o pot adu
ce televiziunea, presa și cele
lalte mijloace publicitare. în 
legătură cu pregătirea și pro
gramul echipei naționale a 
Belgiei, de care răspunde, Ho
rațiu Nicolau și-a exprimat in
tențiile : apărarea titlului cîș-

0/im HAU

REVINE IN ERUNTEA 

TETRATLONIțriLOR 
în cadrul campionatelor de 

natație ale S.U.A., care se 
desfășoară in prezent la Cin
cinnati (Ohio) în bazin de 25 
yarzi, au fost înregistrate cî
teva rezultate de valoare. în 
proba masculină de 400 yarzi 
mixt, Garry Hall a stabilit 
cea mai bună performanță 
mondială cu timpul de 3:59,7. 
Pe locul secund s-a clasat 
Rick Collela — 4:06,6, iar lo
cul trei a fost ocupat de sue
dezul Gunnar Larsson — 
4:07,0. Proba de 200 yarzi li
ber a fost cîștigată de John 
Kinseila cronometrat în 1:40,8. 
Tripla campioană olimpică 
Debbie Mayer a terminat în
vingătoare în proba de 400 
yarzi mixt cu timpul de 
4:34.2, urmată de Susie Att
wood — 4i35,l.

căuta că scoată tot ceea ce pot 
din aparatele lor, cu riscul că 
se vor întoarce cu... hangarele 
(citește valizele) goale. 

tigat în „Cupa primăverii", 
diverse partide amicale cu e- 
chipele Olandei, R.F.G, etc., 
participarea la turnee puterni
ce (printre care și cel de la 
Timișoara, pe care-1 consideră 
foarte important în pregătirea 
pentru campionatele mondia
le). Preocuparea de căpătâi a 
antrenorului principal al na
ționalei și a colaboratorilor săi 
este, spune Nicolau, aceea de 
a pune pe jucători în condiție 
fizică maximă. Planul de pre
gătire nu este, desigur, unul 
ideal. El ține seamă de posibi
litățile reale și, mai ales) de 
limitele existente. Pentru în
deplinirea lui, antrenorul ro
mân- a elaborat pentru fie
care jucător, planuri indivi
duale care să fie îndeplinite 
în cadrul cluburilor respecti
ve : „în legătură cu aceasta, ar 
fi de dorit o mai strînsă co
laborare între antrenorii na

ționalei și cei de la cluburi, 
astfel incit și una și celelalte 
să beneficieze de progresul pe 
care jucătorii, îndrumați și 
sprijiniți, de o manieră unifor
mă de către mai multe persoa
ne, ar putea să-l înregistre
ze".

NOI ADEZIUNI
LA CANDIDATURA 

OLIMPICĂ A MOSCOVEI
MOSCOVA (Agerpres). — 

„Doi factori trebuie tă favo
rizeze alegerea Moscovei ca 
gazdă a Olimpiadei de vară 
din anul 1976", a declarat co
respondentului TASS la Kinsha
sa, președintele Comitetului 
olimpic național din Congo 
(Kinshasa), dr. Francois Ka- 
lala.

TN PRIMUL RÎND, PTNA 
ACUM JOCURILE OLIMPI
CE NU AU AVUT LOC NI
CIODATĂ INTR-O ȚARA 
SOCIALISTĂ, ți pentru noi 
africanii ar fi deosebit de 
interesant să mergem în 
U.R.S.S., țară cunoscută prin 
rezultatele sale sportive ți 
prin dezvoltarea sportului 
de masă.

TN AL DOILEA RTND, și 
acest lucru este foarte im
portant, NOI PREȚUIM 
SPRIJINUL SINCER Șl PRIE
TENESC PE CARE REPRE
ZENTANȚII COMITETELOR 
OLIMPICE NAȚIONALE DIN 
U.R.S.S. Șl DIN ALTE ȚĂRI 
SOCIALISTE ÎL ACORDA 
SPORTIVILOR AFRICANI TN 
LUPTA LOR ÎMPOTRIVA 
MANIFESTĂRILOR DE RA
SISM IN SPORT".

După părerea lui Kalala la 
aceste două considerente tre
buie să joace un rol impor
tant în determinarea poziției

ROMÂNIA A-R.F. a GERMANIEI 7-3, LA LUPTE LIBERE
BRĂILA, 1'1 (prin telefon). 

Sala sporturilor din localitate 
a găzduit confruntările inter
naționale de lupte libere din
tre reprezentativele Româ
niei (A și 8), R. F. a Ger
maniei și Ungariei.

Prima întîlnire dintre se-

JIRIAC
SI NĂSTASE »

CONTINUA „CIRCUITUL
ITALIAN1 2’

Românii în finala

de dublu, la Palermo

ROMA, 11 (Agerpres). — 
Tenismanii români llie Năs- 
tase și Ion Țiriac s-au ca
lificat în finala probei de 
dublu din cadrul turneu
lui internațional de la Pa
lermo. în sferturile de fi
nală, NASTASE si ȚIRIAC 
AU ELIMINAT CU 6-2, 6-4 
CUPLUL PALA (CEHOSLO
VACIA) — KERY (AUSTRIA), 
IAR IN SEMIFINALE El AU 
ÎNVINS CU 6-3, 6-4 PE
RECHEA GULYAS (UNGA
RIA) — KALOGHEROPOU 
LOS (GRECIA).

In finală, jucătorii ro
mâni vor întîlni perechea 
engleză John Cliffton — 
David Lloyd, învingătoare 
în semifinale cu 6-3, 4-6, 
8-6 în fața cuplului italian 
Marzano — Panatta.

★
Campionatele internațio

nale de tenis ale Italiei 
vor începe la 20. aprilie, 
la Roma. Printre partici- 
panți se numără llie Năs- 
tase, Ion Țiriac (România), 
Stan Smith (S.U.A.), Fra- 
nulovici (Iugoslavia), No
des (Cehoslovacia), Cox 
(Anglia), El Shafei (R.A.U.), 
Mulligan (Italia) și alții.

țărilor continentului African în 
disputa orașelor pretendente 
la organizarea Olimpiadei 
din 1976.

„Moscova are șanse mari 
de a cîțtiga în această dis
pută — a declarat corespon
dentului TASS la Roma, preșe
dintele Federației Internațio
nale de ciclism, Adriano Ro- 
doni. El a subliniat că far
mecul capitalei U.R.S.S., și in
teresul pentru istoria ei va 
atrage, fără îndoială, mulți 
turiști. De partea Moscovei stă 
amploarea mișcării ei sporti
ve, care de mulți ani ocupă 
un loc de frunte în diverse 
genuri ale sportului interna
țional" — și-a încheiat decla
rația A. Rodoni.

MERCKX 
ÎNVINGĂTOR

Cea de-a 54-a ediție a tu
rului ciclist al Belgiei s-a 
încheiat cu victoria cunoscu
tului campion belgian Eddy 
Merckx, urmat de compa- 
trioții săi Walter Godefroot 
— la 3:03 și Eric de Vlae- 
minck — la 8:00. Ultimă e- 
tapă a competiției (Heist — 
Woluwe, 258 km), a revenit 
olandezului Karstens.

lecționata Ungariei și echipa 
secundă a țării noastre s-a în
cheiat cu victoria sportivilor 
maghiari : 6—4. În următorul 
meci, prima garnitură a Ro
mâniei a depășit echipa si
milară a R. F. a Germaniei 
cu 7—3.

Opiniile cunoscutului specialist sovietic,

G. KACIALIN

„0 TENDINȚA POZITIVĂ 
IN FOTBALUL ACTUAL

Cea de a opta ediție a 
campionatului mondial, din 
1966, terminată cu victoria 
fotbalului european, n-a adus 
deplină satisfacție iubitorilor 
acestui joc. S-a observat, în 
timpul meciurilor susținute de 
cele mai bune echipe din 
lume, că tendințele defensive 
apărute in lumea fotbalului 
o dată cu C.M. ’62 nu numai 
că au persistat, dar s-au și 
accentuat. Sisteme de joc ex
primate prin formule arit
metice ca : 1—4—3—3, 1—4— 
4—2, 1—1—4—2—3 etc, cu 
accent pe întărirea apărării, 
au devemt populare în multe 
țări de pe cele două conti
nente ale fotbalului, Europa 
și America de Sud. Cuvîntul 
„intensificare" și-a făcut a- 
pariția în fotbal. Totuși, in
tensificarea acțiunilor de joc 
s-a concentrat în propriul 
spațiu de apărare, în vede
rea întăririi acestui compar
timent. Astfel mărirea numă
rului de jucători în defen
sivă și însăși tactica de joc 
au dus la proliferarea va
riantelor de apărare. In toa
te sistemele cultivate în lu
mea fotbalului, numărul apă
rătorilor este preponderent 
față de cel al atacanților. 
Echilibrul numeric din ca
drul echipelor, stabilit în 
decursul ultimelor decenii, a 
fost astfel distrus.

Unele țări s-au speriat că 
numărul vedetelor ar putea 
scădea și, într-adevâr, aces
ta a scăzut. Stilul de joc o- 
fensiv-combinativ a devenit 
aproape imposibil din cauză 
că un număr redus de ata
canți trebuie să rezolve pro
blemele tactice acționînd pe 
cont propriu. Astfel, numă
rul golurilor a scăzut și fot
balul a devenit mai puțin 
atractiv. Îndeobște, cauza re
zidă în sistemele tactice de 
natură protectivă, care au în
florit după C.M. din Chile 
și Anglia.

De fapt, poate fi redus un 
sistem tactic. în cazul nostru 
fundamental, la plasarea ac
tivității jucătorilor într-un 
cadru îngust de obiective și 
funcții ? Nu.' Sistemul ar 
trebui să promoveze dezvol
tarea calităților fizice și psi
hice, să îmbogățească măies
tria tehnică și gîndirea tac
tică ; el trebuie să contribuie 
la creșterea nivelului fotba
lului. Dar cînd echilibrul în
tr-o echipă nu e menținut, ca 
în cazul jocului modern, dez
voltarea jucătorului este îm
piedicată sau devine unilate
rală.

Toți acești factori au creat 
în lumea fotbalului nu nu
mai o atmosferă apăsătoare, 
dar și reacția întăririi puterii 
ofensive a echipelor, necesi
tatea măririi numărului de 
goluri, adică dorința de a 
reda fascinația jocului de fot
bal. Cum poate fi aceasta 
rezolvată practic ?

întrecerile continuă dumi
nică cu partidele : Ungaria— 
R. F. a Germaniei, Româ
nia B—R. F. a Germaniei și 
România A—Ungaria.

N. COSTIN și G. RIZU, 
coresp.

Astăzi, putem distinge 
două direcții, ambele, fără 
nici o îndoială avansate, căci 
ajută la soluționarea proble
mei. Una din ele constă în 
eliminarea raportului inegal 
între atacanți și apărători. 
Unele țări și echipe cultivă 
sistemul 1—4—2—4. Și echipa 
U.R.S.S. a jucat în timpul 
turneului sud-american cu 
echipe din Columbia, Peru, 
Brazilia și Chile, adepte ale 
respectivului sistem. Am vă
zut echipele reprezentative 
ale Irlandei de Nord, Scoției, 
Ungariei și Cehoslovaciei fo
losind același sistem, iar jo
cul lor, spectaculos și efi
cient, demonstrînd măiestria 
jucătorilor, a adus satisfacții 
publicului.

Evoluînd conform acestui 
sistem, în care intensificarea 
activității jucătorilor are loc 
în limitele unor crescute o- 
bligații tactice, se dă posibi
litate echipei să conceapă un 
stil de joc combinativ și, tot
odată, o putere ofensivă, me
nite să contribuie la frumu
sețea jocului.

Cea de a doua direcție este 
marcată de echipele care fo
losesc sistemele 1—4—3—3, 

1—1—4—2—3 și chiar 1—4—

TELEX • TELEX

IN CADRUL întîlnirii in
ternaționale de tir dintre 
juniorii și junioarele clu
burilor Levski-Spartak So
fia și Dinamo București, 
sportivii bucureșteni, ocu- 
pînd locul I pe echipe în 
5 din cele 6 probe, au 
cîștigat întîlnirea. Prin re
zultate deosebite s-au evi
dențiat : H. Dimitrov, I. 
Ivanov și B. Vîlceanova de 
la Levski-Spartak și M. Va- 
siliu, I. Lujeru, D. Matei și 
D. Poschină de la Dinamo.

Cu prilejul unul concurs atletic 
In aer liber, desfășurat la El Paso 
(Texas), sprinterul american, 
Jackson, a fost cronometrat în 
proba de 100 yarzi cu un timp ex
celent: 9,2. Proba de săritură in 
înălțime a revenit Iul English cu 
2,16 m, iar cea de aruncarea greu
tății a fost cîștigată de Monari cu 
18,57 m.

La Los Angeles, pennel s-a clasat 
pe primul loc în proba de sări
tură cu prăjina cu 5,17 m. Connoly 
și-a adjudecat victoria la arunca
rea ciocanului cu 67,04 m, iar 
sprinterul ghanez Allotey a fost 
cronometrat pe distanța de 220 
yarzi cu timpul de 20,5.■
Desfășurată Ia Praga, Întîlnirea 
Internațională de natație dintre 
echipele Cehoslovaciei șl Spaniei 
s-a încheiat cu succesul înotăto
rilor spanioli, învingători cu sco
rul de 109—71 puncte.

■
Au continuat meciurile turneului 
Internațional de box de la Buda
pesta. Schultze (R.D. Germană) 
l-a învins prin abandon pe An- 
derco (România). La cat. pană 
Csotorny (Ungaria) a obținut de
cizia în fața Iul Buzuliuc (Româ
nia).

■
In cadrul unei reuniuni interna
ționale de box, care a avut loc la 
Roma, fostul campion european la 

BILETE PENTRU OLIMPIADA ALBA 1972
Comitetul de organizare a Jocurilor Olimpice de iarnă de 

la Sapporo (Japonia) a anunțat că PRETURILE BILETELOR 
DE INTRARE LA DIFERITELE COMFETIȚII A FOST STA
BILIT INTRE 500 ȘI 6 000 DE YENI (1,39 — 16,67 DOLARI).

în medie, prețul lor este mai mic cu 2 000 de yeni față 
de J.O. de vară de Ia Tokio.

4—2. Mijlocașii joacă rolul e- 
sențial în aceste sisteme. In o- 
fensivă, ei se atașează ata
canților, ajutînd astfel la 
dezvoltarea combinativă a a- 
tacului, crescînd puterea de 
șoc a echipei, înscriind chiar, 
adesea, goluri de la distan
ță. Cu superioritate nume
rică în linia defensivă, echi
pele pot folosi cu ușurință 
mijlocașii și, uneori, chiar 
fundașii, în atac.

In fapt, asemenea sisteme 
nu rezolvă dificultatea con
struirii unui atac rapid și 
incisiv din pozițiile inițiale 
de apărare, pentru că nu
mărul redus de atacanți îm
piedică aceste acțiuni, dar 
mobilitatea mijlocașilor și, 
în parte, chiar cea a funda
șilor, face posibilă creșterea 
forței ofensive. Este clar că 
prin prisma creșterii volu
mului de sarcini tactice ale 
jucătorului, intensificarea ac
tivității acestuia necesită un 
înalt nivel de pregătire fizi
că și, în special, viteză de 
execuție.

Această tendință, cu cele 
două direcții subsecvente ca
re animă, în ultimii doi ani, 
tactica fotbalului, ne permite 
să fim, totuși, optimiști.

(Din buletinul U.E.F.A.)

• TELEX © TELEX
cat. grea Marlo Baruzzl (Italia), 
care a trecut la profesionism, l-a 
învins prin k.o. în rundul 4 pe 
Cari Gizzi (Țara Galilor). Cu acest 
prilej italianul Bruno Arcari, cam
pion mondial, și-a făcut reintra
rea învlngîndu-1 la puncte pe ja- 
maicanul Bunny Grant.

La Split s-a disputat returul me
ciului dintre echipa locală Hajduk 
și formația Slavia Praga, contînd 
pentru sferturile de finală ale 
„Cupei Europei centrale" la fotbal. 
La capătul unui joc echilibrat 
scorul a fost egal : 2—2 (0—0). In 
urma acestui rezultat echipa ceho
slovacă a obținut calificarea în 
semifinalele competiției.■
La Ancona au Început Întrecerile 
turneului de calificare pentru 
campionatul european feminin de 
baschet. In prima zi a competiției 
selecționata Italiei a întrecut cu 
scorul de 57—40 (31—19) formația 
Danemarcei, iar reprezentativa 
Cehoslovaciei a surclasat echipa 
Angiei : 115—26 (61—14).

Competiția internațională ciclistă 
„Săptămîna Catalaniei" s-a înche
iat la Barcelona cu victoria ru
tierului Italian Italo Zllloli. Pe lo
cul doi — Raymond Poulido? 
(Franța) la 24 sec.

Turneul internațional de 
tenis de Ia Nisa a conti
nuat cu disputarea partide
lor din cadrul sferturilor de 
finală. în proba de simplu 
masculin jucătorul francez 
Proisy l-a eliminat cu 6—2, 
6—8, 6—4 pe vest-germanul 
Meiler, iar francezul Goven 
a dispus cu 6—2, 6—3 de 
compatriotul său Montre- 
naud. în proba de dublu, 
perechea franceză Barclay- 
Beust a învins cu 2—6, 6—3, 
6—4 cuplul Dron (România) 
— Pokorny (Austria). Alte 
rezultate : Hombergcn (Bel
gia), Moore (Australia) — 
Contet, Jauffret (Franța) 
11-9, 3-6, 9-7 ; Chanfreau, 
Rouyer (Franța) — Fass
bender. Meiler (RFG) 6—3,
3—6, 6—4.

LOOPIN GURI
In pachețele de plastic se gă
sesc de toate. Chiar șt sarea, 
cu toate că aici totul e... din 
sare.

• In concurs fiecare sportiv 
are dreptul la șase lansări. 
Dintre acestea se aleg cele 
mai bune două. Totul, însă, 
este să ai de unde alege. Lui 
H. Raulio (Finlanda) și cole
gului său P. Nore degeaba ai 
să le aduni timpii pentru că 
aparatele lor au zburat doar 
20 și respectiv 30 de secunde.

STEAUA-
(Urmare din pag. 1)

proape consecutiv de două 
superiorități numerice (doi 
jucători de la Miercurea @iuc 
eliminați), ei n-au reușit, to
tuși, să fructifice un aseme
nea avantaj. Ba mai mult, 
în ultima repriză, cînd A- 
vîntul Miercurea Cius a ju
cat oarecum lejer, Texe și 
Bartha au fost de două ori 
singuri cu portarul în față 
și n-au putut să marcheze.

Cele 7 puncte au fost în
scrise de I. Szabo (2), Vacar 
(2), Bașa, Andrei și ©siszer.

ir
Prima partidă din această reu

niune a derbiurilor. programată 
dimineața la ora 10. a opus e- 
chlpele I.P.G.G. București și Tir-

ÎNTÎLNIRILE DE BOX DE IERI, DIN ȚARĂ
CONSTANȚA 11 (prin telefon). 

— Intilnlrea de box din cadrul 
campionatului categoriei A din
tre Farul și Metalul București 
nu a corespuns așteptărilor din 
cauza boxului neregulamentar 
practicat de majoritatea sporti
vilor — excepție făcînd A. Mi
hai, a. Iliescu, A. Simlonescu 
(Farul), respectiv I. Lungii, N. 
Tudor și H. Stumpf. surpriza 
galei a furnizat-o N. Tudor, care 
l-a scos din luptă pe I. Dinu 
(acesta avînd 11 kg fn minus, 
vinovat fiind antrenorul Buză

DINAMO 1-1
nava Odorhei. Era, dacă putem 
spune așa, „derbiul-retrogradării", 
deoarece bucureștenii aveau un 
punct în plus șl o victorie a 
echipei din Tîrnava ar fl făcut și 
mal interesantă disputa pentru e- 
vltarea ultimului loc. Dar, hotăriți 
să lupte din toate puterile pentru 
ca șl anul viitor să se numere 
printre primele 6 formații ale ță
rii, studenții au forțat chiar din 
primele minute (min. 2, scor 
2—0 !), cîștigînd în final pe merit 
cu 6—2 (5—0, 0—1, 1—1). Soarta 
victoriei, după cum se vede, a 
fost decisă în prima repriză, în 
următoarele perioade de joc as
pectul meciului fiind mai echili
brat. Au înscris Tăbăcaru (2), Nu- 
țu. Pană. Bălăneanu și Nlță pen
tru I.P.G.G., Tarcsl (2) pentru 
Tîrnava.

★
Astăzi au Ioc jocuri din ca

drul campionatului de juniori 
și în „Cupa speranțelor”. 

care l-a schimbat categoria) Încă 
din prima repriză.

Rezultatele tehnice : A. Mlha) 
(F) b. ab. I I. Mihăilescu (M),
O. Badea meci nul C. Ștefan, 
C. Soșoiu p. p. I. Lungu, P. 
Manole meci nul Gh. Stan, I. 
Iliescu b. p. C. Negoiescu, A. 
Slmionescu b. p. C. Stanciu, I. 
Hodoșan (M) cîștigă fără adver
sar, I. Dinu p. ab. I N. Tudor, 
Gh. Preda p. ab. II H. Stumpf,
P. Pîrvu b. dese. III P. cîm- 
peanu, P. Bursuc (F) clștigă 
fără adversar.

C. POPA-coresp. principal
Cîștigătorll etapei de zonă a 

campionatului republican de box 
(juniori mari) ț

ZONA PIATRA NEAMȚ : C. 
Maxim (jud. Neamț), D. Condu- 
rat (Bacău), C. loniță (Constan
ța), C. Agrigoroaie (lași), Gh. 
Racoviță (Iași), S. Pulu (Praho
va), A. Filipescu (Prahova), F. 
Oprea (Prahova), V. Giurgiucă 
(Prahova), I. Bratu (Prahova), 
M. Banu (Bacău), I. Mitricl 
(Constanța).

ZONA ARAD : Gh. Balaș (jud. 
Brăila), S. Tudor (Brăila), N. 
Butișacă (Brăila), S. Cuțov (Bră
ila), Gh. Ciochină (Brăila), N. 
Duca (Bihor), I. Vîlcu (Dolj), I. 
Vlad (Brăila), I. Popescu (Dolj), 
Șt. Pîrvu (Brăila), I. Dîdea (Ca- 
raș-Severin), I. Ruicu (Dolj).

CIștigătorii fazei de zonă Tg. 
Mureș (box-juniori) : Alexandru 
Turei (Voința Cluj). Remus 
Cosma (C.S.M. Cluj), Nicolae 
Cardoș (Voința Cluj), vasile 
Morea (l.S. ctmpia Turzii), Eu
gen Gorea (Voința Reghin), Ion 
Coțofan (Tractorul Brașov), fosir 
Szigheti (C.S.M. Cluj), lot Gîrda 
(C.S.M. Cluj), Ion Mihoc (C.S.O. 

Baia Mare), Marian Văcar (Di
namo Brașov), Alexandru Coro- 
ian (Voința Satu Mare).

HANDBALISTELE 
DE LA UNIVERSITATEA 

BUCUREȘTI 
ÎNVINGĂTOARE

în primul joc programat 
de etapa a XX-a a campiona
tului feminin de handbal s-au 
întîlnit, pe terenul tineretului 
din Gapitală, formațiile bu- 
cureștene Universitatea și 
I.E-F.S. Au cîștigat fără echi
voc, la capătul unei partide 
plăcute, handbalistele de la 
Universitatea cu 13—6 (4—1). 
Ele au avut în permanență 
avantaj pe tabela de marcaj, 
au dominat tactic, realizînd 
în atac multe faze de bun 
nivel tehnic, finalizate spec
taculos (Furcoi, Arghir, Du
mitru, Schramko), iar în a- 
părare au fost greu de de
pășit (o mențiune pentru por
tarul Gabi Velicu). Au con
dus foarte bine V. Sidea și 
V. Pelenghian.

Gheorghe RANGU

Aproximativ 30 la sută din totalul biletelor la ceremoniile 
de deschidere și închidere vor fi vîndute elevilor și studen
ților la prețuri reduse.

Organizatorii se așteaptă ca cei mai mulți spectatori să 
fie înregistrați Ia hochei pe gheață, patinaj, sărituri de Ia 
trambulină și Ia ceremoniile de deschidere și închidere a J.O.

La închiderea ediției
FINALA „CUPEI ANGLIEI" SE REJOACĂ!
Leeds United—Chelsea 2-2, după prelungiri

LONDrtA, 11. — In mult așteptata finală a „Cupei Angliei", pe 
Wembley, fotbaliștii de la Leeds United și-au aruncat toate forțele în 
atac Împotriva lut Chelsea, dar rezultatul a rămas egal după 120 minu
te de joc : 2—?. Leeds a deschis scorul prin Charlton (min. 21), ca la 
4 minute înainte de pauză egalarea să survină prin Housman. într-un 
finiș dramatic, Jones (min. 83) aduce din nou conducerea pentru 
Leeds, dar după alte 2 minute Hutchinson egalează. Prelungirile nu 
pot modifica scorul partidei. Finala va trebui rejucată la 29 aprilie, ia 
Manchester.

Pentru prima oară în istoria competiției s-a jucat și meciul pen
tru locui 3 : Manchester United a învins cu 2—o (0—0) pe Watford 
(echipă din liga a III-a).

CUPA SCOȚIEI: CELTIC GLASGOW

ÎNVINSĂ DE ABERDEEN...
In prezența a 134 000 spectatori, pe stadionul Hampden Park din 

Glasgow, finala „Cupei Scoției**  a furnizat o mare surpriză. Celtic 
Glasgow, plecată mare favorită, a înclinat steagul în fața modestei 
echipe Aberdeen. învingătorii și-au asigurat succesul prin golurile 
marcate de Harper (min. 21) și McKay (min. 82 și 90), iar învinșii au 
înscris golul de onoare prin Lennox (min. 89). Scor final : 3—1 (1—0) 
pentru Aberdeen.

tfiparul 1 L V, „Informația*,  sta. Brezolann u. 83—26 București


