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PRIMUL SUCCES IN 25 DE ANI

Poloiștii români au întrecut
campioana olimpică cu 6-5

Zamfirescu a înscris golul victoriei, cu două secunde înainte de sfirșit

culoarul de șut al lutSzabo, unul dintre cei mai buni jucători ai for mafiei române, acoperă
Marovici, obligîndu-l să paseze unui coechipier

Foto : A NEAGU

Turneele finale de volei

București:
Prima parte a turneului 

final al campionatului de 
volei feminin, ce se des
fășoară în sala Floreasca 
din Capitală, s-a încheiat 
aseară cu partidele Rapid 
—Universitatea, Dinamo— 
Penicilina.

în deschidere rapidțgte- 
le au depășit cu ușurință 
garnitura studentelor din 
Timișoara, în urma unui 
joc de un scăzut nivel 
tehnic și spectacular. Uni
versitatea a manifestat nu
meroase lacune, îndeosebi, 
în apărarea la fileu — fa-

cilitînd, în acest fel, mi
siunea atacului advers — 
și în orientarea tactică. 
Setul întîi aparține în 
întregime Rapidului, care 
și-l adjudecă la 9. în ur
mătorul, timișorencele nu 
mai opun nici un fel de 
rezistență (cedează multe 
puncte direct din servi
ciu) și scorul devine 14—1 
pentru Rapid. Relaxarea 
înainte de vreme a giu- 
leștencelor le permite stu
dentelor să refacă din 
handicap, dar pierd totuși 
la 10. Setul al treilea se 
desfășoară în aceeași notă

de superioritate a rapidis- 
telor care cîștigă setul, 
după un moment de ,,sus- 
pens“ la 14—13.
nai 3—0 (9, 10, 
tru Rapid. S-au 
Eugenia Rebac,
Baga, Marta Szekely 
la învingătoare, respectiv, 
Rodica Popa. A arbitrat 
bine cuplul N. Ionescu, 
C. Armășescu.

Scor fi- 
13) pen- 
remarcat 
Mariana 

de

Aurelian BREBEANU 
Emanuel FÂNTANEANU

• ••

tulburător al 
traversată de

Timișoara: Steaua s-a detașat

...27 august 1946. Echipa de 
polo a României își semna 
actul de naștere jucînd la 
Split împotriva Iugoslaviei, 
ciștigătoare, atunci, cu 6—1. 
Din ziua aceea și pînă ieri 
după-amiază, cele două for
mații s-au mai întîlnit de 
24 de ori, fie în țara vecină, 
fie pe teren neutru și aproa
pe de fiecare dată (singura 
excepție — rezultatul egal de 
anul trecut de la Izmir) ba
lanța victoriei a înclinat de 
partea adversarilor.

în aceste condiții, succesul 
din partida amicală, realizat 
cu numai două secunde îna
intea fluierului final de re
prezentanții României capătă 
un sens aparte, mai ales că 
la prima apariție în 
team-ul iugoslav a 
vestit și cu titlul 
satisfacție supremă 
sport cu veche tradiție.

Așadar, ROMANIA — IU
GOSLAVIA 6—5 (1—1, 2—1, 
1—2, 2—1) într-un meci în 
care cele două echipe și-au 
disputat cu multă vigoare și 
ambiție întîietatea. Urmă
rind la un moment dat for
mațiile încleștate într-o lup
tă de uzură, în care specta
colul sportiv avea să treacă 
pe un plan secundar, nu am 
avut de loc impresia că în

Capitală, 
venit în- 

olimpic, 
în acest

fața noastră se desfășoară o 
întîlnire amicală la început 
de sezon. Ba dimpotrivă, 
echipele au făcut deseori apel 
la întreg bagajul de cunoștin
țe tehnico-tactice, dînd mult 
de lucru celor doi portari, și 
din acest punct de vedere, 
raportul de forțe a fost sen
sibil egal. Nu a lipsit mult 
chiar ca la sfîrșitul celor 20 
de minute de joc efectiv, ta
bela de marcaj să înregistreze 
un draw. Dar noul căpitan al 
tricolorilor, Gh. Zamfirescu. 
ieri în mare vervă, a șutat 
irezistibil 
percutînd 
poarte lui 
da 58 a 
Cum s-au 
țile pînă

Oaspeții 
în prima repriză (șutul 
Marovici l-a surprins 
atent pe tînărul Huber)’, 
egalarea avea să survină 
56 de secunde mai 
cînd Zamfirescu a concretizat 
o situație de superioritate nu
merica. Din acel moment, 
gazdele aveau să conducă în 
permanență cu 2—1 (Țăranu 
s. n), 3—2 (Szabo s. n.), 4—3 
(Popa din 4 m) și 5—4 (M. 
Popescu, după un spectaculos 
un-doi cu Zamfirescu), jueă-

iugoslavi fiind nevoițitorii
de fiecare dată sâ-și mobili
zeze forțele pentru a egala

Adrian VASILIU

(Continuare in pag. o <-«>

TIMIȘOARA, 25 (prin 
telefon, de la corespon
dentul nostru). în sala 
Olimpia au fost progra
mate 
treia 
volei 
dere 
și Politehnica Galați, vic
toria revenind dinamoviș- 
tilor cu scorul de 3—2 
(9, 13, —11, —6, 14). Pe
rioadele de dominare au 
aparținut, pe rînd, celor 
două formații, fiecare aș- 
teptînd să greșească ad
versarul. în consecință, a 
fost o partidă de uzură cu 
multe schimburi, de min
ge, care a solicitat intens 
jucătorii. Așa se explică 
și faptul că uneori se 
puncte cu o ușurință ne- 
permisă, după care urmau 
perioade cind nu se reu-

partidele din ziua a 
a turneului final de 
masculin. în deschi- 
s-au întîlnit Dinamo

șea înscrierea nici unui 
punct. în primul set, Di
namo mai activă, cîștigă 
Ia 9. în cel de al doilea, 
deși dinamoviștii conduc 
cu 14—9, gălățenii recupe
rează pînă la 13 și, în
tr-un final palpitant, 
bucureștenii reușesc vic
toria cu 15—13. Setul trei 
începe în note de superi
oritate a gălățenilor, care 
par mai proaspeți. Ei con
duc cu 12—5, adjudeeîn- 
du-șî l, în final, cu 15—11. 
în setul 4, gălățenii pro
fită de căderea dinamo- 
viștilor, care nu-și găsesc 
cadența și astfel... 15—6 
pentru studenți. Vom asis
ta la o surpriză ? Setul 
decisiv are o evoluție pal
pitantă. Dinamo conduce 
cu 5—1, este egalat la 5

I
la două puncte i

I

(Continuare în pag. a 4-a)

CAMPIONATUL REPUBLICAN PI ECHIPE LA ATLETISM

și condusă cu 12—8, dar la 
sfîrșitul celor 130 minute 
de joc, într-un final dra
matic, epuizant, echipa 
bucureșteană, cîștigă cu 
16—14. Au arbitrat corect 
I. Covaci (București) și V. 
Tilcă (Craiova).

Partida vedetă, Steaua— 
Rapid, a corespuns din toa
te punctele de vedere, ofe
rind cel mai frumos spec
tacol voleibalistic văzut la 
Timișoara. Victoria a re
venit, cu 3—1 (0, —13, 12, 

11) steliștilor. Au arbitrat 
bine A. Dinicu și I. Ni- 
culescu. Clasamentul este 
următorul : Steaua 25 
3 68:22 47 ; Rapid 25 
5 66:25 45 ; Dinamo 25 
5 66:27 45 ; Politehnica 
16 9 59:41 41.

22
20
20
25

Petru ARCAN

din unghi dificil, 
pentru a 6-a oară 
Stipanici în secun- 
ultimului minut, 
desfășurat ostilită- 
în acel moment ? 

au deschis scorul 
lui 
ne- 
ddC 
cu 

tir zi u,

PLOIEȘTI 25 (prin telefon). 
Pe stadionul Petrolul se des
fășoară etapa I a campiona
tului republican de atletism 
pe ectrpe. Participă forma
țiile Steaua, Metalul Bucu
rești și Prahova. Dintre cele 
ma’ bune rezultate amintim : 
tripjiisalt — C. Corbu (Stea
ua) 16,24 m, S. Ciochină (Me
talul) 15,85 m : 100 m — Gtv 
Zamfirescu (Steaua) 10,9 ; 
110 m. g. — N. Perța (Steaua) 
14,5, V. Suciu (Steaua) 14,6 ; 
3 000 m. obst. I. Dima (Stea
ua) 8:56,8 ; 400 m. — A. Deac 
(Steaua) 49.3 ; 1 500 m. — P. 
Lupan (Steaua) 3:53,2 : suliță 
— W. Sokol (Steaua) 61.48 m. 
FETE : 100 m — Viorica Vis- 
copoleanu (Steaua) 12,2. Ma-

riana Goth (Metalul) 
lungime — Alina Popescu 
(Steaua) 5,98 m. I.ucia Jinga 
(Prahova) 
Victoria
37,87 m.

disc —
(Prahova)
ALBU

coresp.
(prin telefon). — Pe

Mtiriîcîpar s-a des-**
reuniunii atletice din 
campionatului diviziei 

care participă C. A. U.,
București, 

județului 
zi scorul dintre echipe

5.90 m 
Cîrstea

FL.

Rapid

BA- 
loan 
g- — 
15,0 : 

Munteanu 
m. — Fr.

„Crosui tineretului*' |
în drum spre finală

NĂSTASE L-A ÎNVINS PE PILICI
FINALĂ NĂSTASE KODES ÎN OPEN-liL DE LA ROMA

CLUJ
srtadioftuT „ „ .... .
fășurat sîmbătă prima „man
șă" a 
cadrul
A la
Rapid
ti va
prima
este următorul :

reprezenta-
Cluj. După

C.A.U. Bucu-

înălțime
Rapid 88—42, Cluj — 
80—45.

Iață cîteva rezultate : 
IEȚI — înălțime — S. 
(C.A.U.) 2,10 m, 110 m. 
H. Cernescu (C.A.U.) 
100 m — Al. 
(C.A.U.) 10,6, 400
Ghedeon (Cluj) 48.7, suliță — 
D. Silaghi (C.A.U.) 70.28 m,
1 500 m — O. Scheible (Rapid) 
3:48,6, 3 000 m. obst. — M. Io
nescu (C.A.U.) 9:06,0. FETE t
lungime — Cornelia Popescu 
(Rapid) 5,81 m, 100 m — Va
leria Bufanu (Rapid) 12.6, 
400 m — Ileana Silai (Cluj) 
56,0, disc — Monica Vasilescu 
(C.A.U.) 44,48 m.

Aurel PALADE-URSU

Miine, în 19 județe ale țării, 
se va desfășura etapa a treia — 
județeană — a „Crosului tine
retului", competiție care a an
gajat la start peste un milion 
de tineri și a cărei fază finală 
este programată pentru 10 mai, 
la Timișoara.

In celelalte 20 de județe 
municipiul București, faza 
treia a popularei competiții 
tineretului se va consuma 

zilele de 1, 2 și 3 mal.

șt
a
a 

în

ROMA, 25. — Finala celei 
de a 27-a ediții a campiona
telor internaționale de tenis 
ale Italiei se va disputa în
tre primul jucător al Româ
niei, Ilie Năstase și tenisma- 
nul cehoslovac Jan Kodes. în 
semifinale, Năstase l-a învins 
pe profesionistul iugoslav 
Nikola Pilici cu 4—6, 1—6, 
6—1, 7—5, 6—2 luîndu-șî ast
fel revanșa pentru înfrînge-

rea suferită în toamnă, în 
finala open-ului de la Stoc
kholm. Kodes a dispus 
sovieticul A. Metreveli 
6—3, 8—6, 6—4.

în semifinalele probei 
minine : Julie Heldman
(S.U.A.) — Pat Walkden (Re
publica Sud-Africană) 6—4, 
3—6, 8—6 ; Billie Jean King 
(S.U.A.) — Virginia Wade 
(Anglia) 3—6, 7—5, 6—3.

de 
cu

fe-

rești — Cluj 85—-52, C.A.U.

Campionatele naționale de lupte greco-romane
Both în acțiune! Fază surprinsă ieri pe „Repu
blicii" la meciul de verificare al lotului de tinerei

Citiți în pagina a 4-a un scurt comentariu al 
partidei amintite.

îrtejul acesta 
vieții moderne, 
mari bucurii și de mari drame 
deopotrivă, a cunoscut, nu o 
dată, — cu o neutralitate în 
care numai omul contemporan 

poate crede și pe care numai el o 
ooate mima, disimulînd-o — la nașterea 
sau pieirea unor idei, unor atitudini, 
unor instituții, pe care însuși timpul 
le-a validat ori infirmat cu pecetea tre
cerii sale.

Parte, pe care o dorim cit mai inte
grată peisajului social, constituientă 
a realităților înconjurătoare, supusă, 
grosso modo, acelorași legi și acelorași 
privilegii, sportul a reflectat — și 
reflectă — cu o sensibilitate nu o dată 
seismografică, metamorfozele cele mai 
diverse, materiale sau spirituale, consu
mate de-a lungul anilor, schimbîndu-și 
preferințele, modifieîndu-si silueta, așe- 
zîndu-și pașii, căutînd să urmeze fidel
— și reușind cel mai adesea — ascen
dența ideatică a umanității.

Pe acest fundal, totdeauna credin
cios sportului și sie însuși, recenta în
ființare a Federației Mondiale de Fot
bal Feminin, și stabilirea datelor pre
cise — 6—16 iulie — de desfășurare 
a unui campionat al lumii, în Italia, 
cu 8 echipe participante (Brazilia, 
Uniunea Sovietică, Danemarca, Anglia, 
Franța, Cehoslovacia, Argentina, Italia) 
așează în fața sociologilor, cu osebire 
a acelora împrieteniți cu răspunsurile 
nefacile, neclișeu, așează, zicem, cîte- 
va semne de întrebare în spatele că
rora spațiul rămîne adesea neîmplinit...

Pe de o parte — se ridică între
barea — dacă, în peisajul unei recu
noscute emancipări a reprezentantelor 
sexului frumos, se pot furniza viabile 
argumente împotriva fotbalului lor, în 
vreme ce accesul Evelor pe terenurile 
de handbal, baschet sau tenis este 
privit ca un fapt cotidian, neexceptat, 
aflat la îndemîna oricui.

Cu atît mai mult cu cit, surprinzător, 
femeile se dovedesc suficient de dotate
— din punct de vedere al capacităților 
fizice — pentru cele 60 de minute re
gulamentare de joc, cu atît mai mult 
cu cit la meciurile feminine — atracție, 
oare, numai estetică ? — locurile libere 
din tribune se pot număra cu ușurință...

întereînd, însă, medalia pe cealaltă 
parte, se aliază recentei înființări cîteva 
reticențe, între care demn de relevat 
rămîne — înainte de toate — divorțul 
dintre fotbal, acest joc pe care ne 
place atît de mult să-l numim bărbă
tesc, si grația feminină, înnăscută sau 
cultivată, destinată îndeobște îneîntării 
ochiului și în nici un caz biciuirii lui. 
Este vorba aici, indiscutabil, de asal- 
tarea unui mit, a cărei pieire — de
monstrată pe un gazon pe care frac
turarea unui picior n-ar reprezenta, 
poate, o excepție — n-ar fi decît o 
verigă dintr-un lanț rupt astăzi cu o 
tot mai vie frecvență...

în presa sportivă din străinătate, 
opiniile pro și contra fotbalului feminin 
curg și se vîntură cu o încăpățînare, 
se zice, demnă de o cauză mai bună, 
confrații francezi sau italieni, spre 
pildă, exacerbindu-i virtuțile, în timp 
ce bulgarii sau polonezii păstrează în 
privința lui o rezervă ce ni se pare 
de-a dreptul demascatoare.

Intrînd în curtea noastră, trebuie să 
recunoaștem că, în pofida unor timide 
încercări de răspîndire a fotbalului fe
minin, părerile par a fi mai degrabă 
împotriva acestui sport, opoziție la care 
se adaugă, neîndoios, și necunoștința 
de cauză...

Cu toate acestea, neconvinși și — 
credem noi — neavizi de asemenea ex
periențe, sîntem gata să băgăm mina 
în foc că recentele cuvinte ale pre
ședintelui amintitei federații, italianul 
Vinicio Lucci — „fotbalul feminin va 
cuceri în curînd lumea* — reprezintă 
a declarație-program deliberat sforăi
toare, dacă vreți, o încercare de... 
intimidare a părții conservatoare.

Deși, nu desfidem nici această posi
bilitate, următoarele decenii ne-ar putea 
învedera, fără 
riscul — a la 
fost de partea 
unic,'■de partea

putință de tăgadă, că 
Mucius Scaevola — a 
noastră, iar adevărul, 
lui Vinicio Lucci I

Ovidiu IOAN1JOAIA

I

Lupă aprigă pe saltea. In duel frații Simion și Petru Popescu. 
Iată-I pe Simion „plecat" într-un salt deloc... frățesc.

ÎN SUPERBA
LUPTELE

In penultima zi a campionatelor 
naționale de lupte greco-romane, 
era puțină lume în sala Floreasca. 
De fapt, în tribune se găseau eon- 
curenți, antrenori, oficiali, foști 
luptători, cițiva gazetari șl fotore
porteri. Spectatori în sensul obiș
nuit, oameni veniți numai să 
vadă, nu cred să fi fost mal mult 
de 20—30. Și tot așa s-a întimplat. 
probabil, in fiecare zi. Publicul 
se ține la distanță șl am impresia 
că ruptura dintre el șt sportul a- 
cesta venit din antichitate este 
practic ireversibilă. In puține țări 
luptele fac rețetă. Dar cu toate 
astea, ele rezistă de mii de ani, 
purtate de ștafeta generațiilor, re
zistă în izolare, rezistă ca un or
golios care se ține departe de lu
me, ca un clan cu puțini inițiați, 
ca o specie ocrotită pentru virtuți 
neînțelese.

Dacă privești ce se întîmplă pe 
saltele, dacă privești dansul acela 
viril, cu ochi de necunoscător, vei 
înțelege însă că luptele oferă tot 
ce se cere unui sport modern pen
tru audiență la public. Ne plac 
sporturile dure ? Să recunoaștem 
că da. Așa ceva intră în gustul

ZIUA CELOR 200 DE MECIURI
încleștările de forță din cea 

de a doua zi a campionatelor 
naționale individuale de lupte 
greco-romane ne-au ținut în
tr-o continuă tensiune. Concu- 
renții rămași în competiție — 
și numărul acestora a fost 
destul de mare, cu tot trialul 
celor două tururi din prima 
reuniune — încorsetați de noi
le modificări ale unor preve
deri regulamentare au fost 
nevoiți să lupte, să riște vic
toria pentru a nu. cădea pra
dă necruțătoarelor penalizări. 
Și astfel, meciurile de ieri, 
in număr de 200, au fost pe 
.drept cuvînt dramatice, chiar 
și pentru luptătorii aureolați

de performanțele realizate la 
marile confruntări internațio
nale. L-am văzut pe campio
nul mondial S. Popescu în me
ciul cu I. Alionescu ,impunîn- 
du-se abia în final. Nicolae 
Martinescu, la rindu-i, a tre
cut prin mari emoții in întilni- 
rea cu N. Pavel, fiind condus 
la puncte pînă in repriza a 
treia cînd a reușit să echili
breze situația. Fostul campion 
mondial Ion Baciu s-a văzut 
la un pas de a fi în tuș cînd 
s-a aflat față în față cu M. 
Șandru găsind, ca și ceilalți, 
abia în minutele următoare 
posibilitatea de a obține vic
toria.

Nici campionii naționali Gh. 
Popovlci și I. Gabor nu și-au 
croit drum cu ușurință spre 
semifinalele de astăzi, termi- 
nînd destul de dificil partidele 
lor cu FI. Chițu și, respectiv, 
M. Vlad, iar doi dintre cei 
care anul trecut au urcat pe 
prima treaptă a podiumului 
la categoriile lor, I. Alionescu 
și Gh. Cserei, au fost elimi
nați.

Numai Gheorghe Berceanu 
și Nicolae Neguț s-au impus

Costin CHIRIAC

(Continuare în pag. a 4-a)

LOR IZOLARE, 
TRĂIESC
epocii. Șl luptele sînt o încleș
tare dură. Ne plac sporturile acro
batice ? Să recunoaștem că da. 
Așa ceva intră în gustul epocii. Și 
luptele conțin numeroase momente 
acrobatice pe un fundal de forță. 
Ne plac sporturile epuizante ? Sâ 
recunoaștem că vibrăm atunci 
cind vedem aceste baterii de ener
gie (am numit sportivii) descăr
cate de tot voltajul, fiindcă vor 
să învingă, o fracțiune de timp sau 
de spațiu, fiindcă vor să învingă 
adversarul în limitele unui cod al 
onoarei. Să recunoaștem că și așa 
ceva intră în gustul epocii. Ne 
plac trupurile sculptate și secven
țele sculptate, adică imagini de 
plastică corporală ? Să recunoaș
tem că da. Așa ceva intră în gus
tul epocii. Iar luptele ilustrează 
permanent farmecul trupului fru
mos, ascuns de îmbrăcămintea ca
re uniformizează, aducînd la nu
mitor comun busturl de efebi și 
de astmatici. Ne plac momentele 
sportive dinamice, de explozie, de 
discontinuitate, de imprevizibil ? 
Să recunoaștem că da. Și așa ceva 
intră în gustul epocii, iar luptele 
ți le dăruiesc ca un album cu re
produceri vivante. Și cu toaie 
astea, și cu toate argumentele 
care s-ar mai putea aduce, publi
cul nu aderă. Poate așa trebuie 
să fie! Poate o reclamă inteligen
tă (așa ceva nu există pentru 
sportul luptelor) tot n-ar reuși să 
schimbe nimic ! Poate nici nu 
trebuie să deplingem această si
tuație, atîta timp cit cel ahtiațl să 
le practice sînt destui. Poate lup
tele sînt un sport de făcut, nu de 
privit, așa cum există piese de 
teatru ce trebuie jucate, nu citite. 
Poate, poate, poate...

Cert este că în superba lor izo
lare, luptele trăiesc.

Romulus BALABAN

în turneul final la baschet (f),

Politehnica învingătoare, in prelungiri.
asupra Rapidului

Disputată cu îndirjire din 
prima pînă în ultima secundă 
de joc, cu o evoluție a scorului 
palpitantă și in final de-a 
dreptul dramatică, întrecerea 
a încordat la maximum tensi
unea în rîndul publicului, dar 
mai ales al baschetbalistelor.

Partida a început în nota de 
superioritate a rapidistelor ca
re, deși lipsite de aportul u- 
nor jucătoare de bază (Anca 
Racoviță și Dorina Suliman) și 
cu Octavia Bițu incomplet re
stabilită după ultimul accident 
suferit, au știut să imprime

Ileana Ghiță, eroina meciului de aseară, intr-o pătrundere 
caracteristică. Foto : N. DRAGOȘ

tactica și ritmul potrivit, sâ 
puncteze din pătrunderi și de 
ia semidistanță și să se apere 
organizat. Tabela de scor a 
indicat în majoritatea ’impu
tai avantaj pentru Rapid (24 
—15 min. 13, 36—24 min. 20), 
'■hiar și in repriza secundă, 
după ce Politehnica reușise sâ 
egaleze (min. 29 : 42—42, tnin. 
30 : 44—44). Fără a se descu
raja, rapidistele au luat totul 
de la început și și-au asigurat 
din nou un avans de 10 punc
te (56—46 în min. 35). De aici, 
însă, studentele au aplicat pre
singul în fața căruia ferovia
rele au început să cedeze. Dar 
și așa ele au menținut o dife
rență de 3—4 coșuri. Elimina
rea Evei Ferencz (5 greșeli 
personale) a fost, însâ. fatală 
Rapidului. Nemaiavînd cine să 
poarte mingea (în afara Ilenei 
Chiraleu), rapidistele au făcut 
greșeli după greșeli, pe care 
Politehnica, cu Ecaterina Sa- 
vu în vervă deosebită, le-a 
speculat cu promptitudine. 
Treptat, diferența a scăzut, iar 
in ultimele secunde Ileana 
Ghiță a realizat o aruncare, 
de la o distanță apreciabilă, 
prin care a adus egalarea pen
tru echipa sa. în prelungiri, 
fără Ivanovici, Vasilescu și 
Nicola (eliminate), Rapid a 
fost o pradă ușoară pentru 
studente care, prin această 
victorie — 72—70 (26—36 ; 64— 
64) — s-au apropiat la un pas 
de titlul de campioană a țării, 
singurul obstacol fiind meciul 
cu I.E.F.S. programat azi la 
ora 11,15 în sala Dinamo. La 
ora 10, Rapid — A.S.A. Cluj. 
Excelent arbitrajul tai M. Ri- 
zea și A. Berger. Tot ieri, în 
deschidere, I.E.F.S. — A.S.A.
80-41 (44—14). (D ST)
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CONTRIBUȚIA CĂRȚI! TEHNICE
LA SUCCESELE HANDBALULUI NOSTRU!
S punea odată un reputat 

cronicar al fotbalului 
mondial că în acest atit 

de popular sport au existat și 
vor exista neîndoielnic „zodii”, 
adică perioade de strălucire a 
unor redutabile teamuri. Isto
ria nu l-a contrazis. Și pro
babil nici nu-l va contrazice, 
deoarece după „zodia” urugua- 
yană, s-a înregistrat cea a 
„squadrei azzurra", urmată de 
domnia neuitaților fotbaliști 
„cariocas" după care, în fră- 
mintarea neobișnuită provocată 
de surprinzătoarele salturi va
lorice pe diferite meridiane, 
„ursitoarele" balonului rotund 
nu au decis încă pe alesul 
viitoarei zodii. Nici în alte 
sporturi, cu o istorie nu mai 
recentă decît a fotbalului, dar 
în orice caz mai puțin agitată, 
asemenea elemente statistice 
nu lipsesc, dînd de lucru co
mentatorilor amatori de inedit. 
Cu precădere jocurile de echi
pă își înscriu în cronica ma
rilor lor evenimente epocile de 
glorie ale unor selecționate ce 
au încintat generațiile de ieri 
sau de azi prin perfecțiunea 
jocului lor, prin ușurința cu 
care s-au impus pe fondul u- 
nei valori de netăgăduit.

Handbalul nu a făcut și nici 
nu face excepție de Ia această 
regulă (dacă o putem numi 
așa...). După anii de dominație 
ai jucătorilor suedezi, cînd e- 
chipa „Tre Kronor" a cucerit 
două campionate mondiale con
secutiv (1954 și 1958). pe orbita 
acestui sport s-a înscris, neaș
teptat, selecționata României, 
care azi este apreciată — pe 
deplin justificat — drept un

caz unic în handbal: în mai 
puțin de 10 ani (1961—1970) re
prezentativa masculină a țării 
noastre a câștigat 3 campionate 
mondiale și a obținut o dată 
medaliile de bronz. în acest 
interval de timp două echipe 
de club (Dinamo și Stcaua)_au 
cucerit 
ropeni", 
cei de rea credință 
unii„.),

,Cupa Campionilor Eu- 
așa că nimeni, nici 

'■ '■ (și sînt 
n-ar putea considera 

exagerată afirmația că acest 
deceniu este de fapt deceniul 
handbalului românesc.

Fenomenul — căci mulți co
mentatori sau tehnicieni apre
ciază ca atare salba de succe
se a handbaliștilor români — a

„Stadion”, CARTEA. In ulti
mii ani au apărut, și „piața” 
le-a consumat cu aviditate, pe 
unele pină la epuizare, nume
roase cărți tehnice de handbal, 

specialitate care au 
direct la transmite- 
masa antrenorilor și 
a experienței celor 

tehnicieni români.

Lector:
Calin ANTONESCU

fost explicat în fel și chip. 
Nu este aici cazul să încercăm 
a elucida acest „fenomen". 
Cert este că succesele nu au 
nimic intîmplător în ele și că 
persistenta lor dovedește acti
vitatea neobosită a unor cali
ficați tehnicieni, o amplă răs- 
pîndire a handbalului in rin
durile tineretului, seriozitatea 
in muncă a organelor centrale 
și locale ale handbalului, jus
tețea și îndestularea sub toate 
raporturile a calendarului com- 
petitional. grija permanentă 
fată de schimbul de miine. Un 
sprijin deosebit, atit în popu
larizarea acestui sport, cit mai 
ales în acțiunea de instruire 
l-a avut și continuă să-1 aibă 
datorită preocupărilor Editurii

lucrări de 
contribuit 
rea către 
sportivilor 
mai buni _____ _  _____
Este un ajutor mai puțin spec
taculos, dar prin aceasta de 
Ioc de neglijat, pe care inten
ționăm să-1 scoatem azi din- 
tr-un nefericit anonimat, prin 
recenzarea ultimelor titluri a- 
părute în Editura „Stadion".

înainte tie aceasta ne-am 
permite însă o sugestie. Suc
cesele handbalului românesc 
au trezit un interes enorm 
față de metodele de lucru ale 
antrenorilor noștri. Prezența 
unor tehnicieni români in Sue
dia, R. F. a Germaniei, Ja
ponia, Tunisia, precum și in
sistentele solicitări primite re
cent din Spania, Italia, Portu
galia, Brazilia și din nou Sue
dia sau R. F. a Germaniei, 
pentru trimiterea de alți antre
nori, ne-au făcut să ne gîn- 
dim dacă nu cumva și cartea 
românească despre handbal nu 
poate fi un ambasador la fel 
de bun. Deci, sugestia noastră: 
ceva mai multe eforturi, un 
dram de curaj (că merită !) 
pentru perfectarea unor tra
duceri sau a editării, în coope
rare, a lucrărilor românești și 
în alte țări.

A

Manualul primului jucător
Transcriem, cu totala noas

tră adeziune, prima propozi- 
țiune din cartea „Handbal — 
jocul portarului" de CONS
TANTIN POPESCU : „Succe
sul unei echipe este determi
nat de comportarea portarului 
propriu". Adevăr absolut, con
firmat de zeci de ori în ma
rile sau micile competiții, re
cunoscut azi ca principiu în 
sporturile unde există portari. 
Sînt chiar cazuri (la federația 
cehoslovacă de hochei, spre 
exemplu) în care grija pentru 
selecționarea, pregătirea și 
promovarea sportivului pentru 
acest post-cheie într-o echipă 
a căpătat forme organizatori
ce concretizate în comisii spe
ciale. Handbalul, mai mult ca 
fotbalul, dar la fel ca ho
cheiul pe gheață sau polc-ul 
pe apă, a devenit tributar 
portarului, acest jucător ce 
poate împinge o echipă spre 
victorie sau, la fel de bine, 
o poate arunca pe panta în- 
frîngerii. Exemplele sînt mul
te și bine cunoscute chiar și 
în handbal. Nu insistăm asu
pra lor, dorind doar să rele
văm utilitatea lucrării acestui 
cunoscut antrenor și pedagog, 
care este profesorul Constan
tin Popescu.

Propunîndu-și să ofere tu
turor antrenorilor noștri un 
material bogat și metodic 
prezentat, autorul, cu seriozi
tatea lui cunoscută, nu s-a 
mulțumit să enumere și să

CU 
se

comenteze principii de antre
nament. în cele aproape 200 
de pagini ale cărții sînt ex
puse amplu absolut toate ele
mentele ce pot concura la 
buna pregătire a unui portar, 
începînd cu „poziția funda
mentală" și terminînd 
„tactica portarului", nu
omite nimic, nici chiar un 
comentariu despre regulament, 
nici condițiile atmosferice și 
particularitățile terenului, nici 
pregătirea psihologică, fără să 
mai vorbim de cea fizică sau 
de planificarea antrenamente
lor unui portar. Este neîndo
ios un veritabil manual pen
tru portari, dar în același 
timp și pentru antrenori, care 
găsesc în această carte tot ce 
au nevoie pentru a pregăti în 
condiții optime un portar.

Meritul lucrării constă mai 
ales în faptul că exercițiile 
specifice acestui sport au fost 
căutate cu inteligență multe 
din ele fiind rodul experien
ței îndelungate a autorului. 
Cartea este bogat ilustrată cu 
fotografii, desene și schițe, 
punînd la îndemîna cititoru
lui chiar o schemă de plani
ficare a antrenamentelor cu 
portarul. Handbalul nostru 
beneficiază așadar de un ma
nual util, care nu ne îndoim 
va contribui direct la îmbu
nătățirea jocului portarilor 
din echipele de club, ajutînd 
modest, dar eficient, progre
sul handbalului românesc.

X .

.....

«jowS-:

fc. / .* 
r/ ■'••••• <■;

X>. <<

K;-.
B

w
...

R

"' -

- î

Pornind la cucerirea' lumii, 
handbalul în 7 obține incon
testabile succese. Mărturie e- 
locventă : cele aproape 50 
de țări — din Europa, Afri
ca, Asia și cele două Americi 
— afiliate la forul suprem in
ternațional al sportului cu 
mingea mică. Dar, poate, cea 
mai importantă victorie a 
handbalului este pătrunderea 
în fieful fotbalului: Anglia și 
Brazilia. Amănunte despre 
acest veritabil Austerlitz al 
sportului în care România 
deține o salbă de titluri mon
diale ni le-au furnizat antre
norul Darcy mires Do Rego 
Barros și Buletinul informativ 
al F.I.H.

DARCYMIRES DO REGO 
BARROS (membru al Consi
liului tehnic al Confederației 
Braziliene de Sport) : „Hand
balul — pătruns In țara noas
tră cu 10—12 ani in urmă — 
este practicat in cîteva cen
tre importante. La Sao Paulo 
activează 26 de echipe (tine
ret, speranțe, seniori), cele 
mai importante Hind F. C. 
Pinheiros și Tenis Clube Pau- 
lista la Guanabara sint peste

/

ABECEDARUL MICULUI HANDBALIST
Apărută în vitrinele librări

ilor mai de mult, lucrarea 
„Handbal la copii și juniori" 
de EUGEN TROFIN și SORIN 
GRIGOROVICI a devenit trep
tat manualul da bază al tutu
ror profesorilor de educație fi
zică. atît de numeroși azi, cu 
legături trainice în handbal 
Sutele de echipe școlare sau 
de juniori, a căror formare și 
instruire presupuneau o amplă 
acțiune de prospectare în rin
durile copiilor, prezenta orei 
de educație fizică la clasele 
I—IV, dezvoltarea unor sisteme 
competiționale școlare pe plan 
local au transformat rapid a- 
ceastă carte într-un veritabil 
..abecedar" al micului handba
list, viitorul campion național 
sau (de ce nu ?) mondial al 
anilor următori.

Este neîndoios că autorii au 
făcut eforturi serioase pentru 
a redimensiona întregul sistem 
de antrenament, pentru a găsi 
metodica și exercițiile adec
vate vîrstei celor cărora le 
este adresată cartea. Evident, 
nu a fost ușor. Dar, munca a- 
ceasta de pionierat. în care to
tul a fost pus pe baze noi. nu 
a rămas fără rod. Lucrarea 
se distinge prin excelenta ei 
structură și mai ales prin bo
găția de exerciții cu ajutorul 
cărora codîIu! este instruit u- 
șor, cu efort minim, prin me
tode simole, atrăgătoare. Sim
țim imediat, la prima si poate 
fugara lectură, că cei doi au
tori. dintre care unul. Eugen 
Trofin este cunoscut pentru la
borioasa sa activitate în mij
locul tineretului, au urmărit cu 
insistență ca metodele și mij
loacele de instruire a copiilor

să fie atractive și 
stimească interesul 
pentru handbal.

Calitățile acestei 
re în condițiile

plăcute, să 
celor mici

DE CE ATIT 
DE TÎRZIU ?

RADIOGRAFIA TACTICII

mai 
mai

Unul din cele mai recente 
titluri înscrise pe lunga listă 
a cărților de specialitate în 
acest sport apărute în ultimii 
ani este : „HANDBALIȘTII 
ROMÂNI ȘI TACTICA JO
CULUI", datorată lui Eugen 
Trofin, acest neobosit peda
gog și antrenor. Lucrarea este 
amplă, îmbrățișînd cele mai 
variate aspecte ale temei e- 
nunțate în titlu, astfel că ea 
merită o discuție ceva 
cuprinzătoare. Cu atît
mult cu cît saltul tehnic și 
fizic din prima etapă de dez
voltare pe plan mondial a 
acestui sport a dus, cum era 
firesc, la un impas tactic. 
Adică, dorim a spune că în 
acest sport s a ajuns la acel 
stadiu de progres în care pre
gătirea tehnică și cea fizică 
se realizează aproape auto
mat încă de la vîrsta juniora
tului, succesele internaționale 
ajungînd să fie, deci, tot mai 
mult rodul unor soluții tacti
ce. Trăim o epocă de căutări 
pe acest tărîm, marile con
fruntări internaționale fiind 
din acest punct de vedere du
eluri ale inteligenței, inventi
vității sau ingeniozității în 
punerea în valoare, prin sub
tile manevre tactice, a unor 
calități fizice si tehnice.

Volumul lui Eugen Trofin 
a apărut așadar într-un mo
ment foarte util, cîștigînd a- 
prioric interesul tuturor, so- 
licitînd ostentativ, prin actu
alitatea subiectului, atenția 
specialiștilor. Este, acesta, un 
prim merit, cu atit mai mult 
cu cit repetatele succese ale

jucătorilor români ar fi tre
buit să îndemne încă din 
anii trecuți și pe alți specia
liști să investigheze această 
interesantă temă. Eugen 
Trofin și-a asumat, cu cura
jul său caracteristic, o sarci
nă dificilă prin caracterul ei 
de pionierat, dacă vreți.

Cartea are două mari și 
distincte părți. La început au
torul vorbește despre stadiul 
actual de dezvoltare a hand
balului pe plan mondial. în- 
cercînd și reușind chiar de la 
primele capitole să stabileas
că niște coordonate in acest 
sens, precum și perspectivele 
în evoluția tacticii 
Apoi, o 
premisele 
ce la 
zentare a problemelor 
tactică, elaborîndu-se, pe baza 
experienței proprii și a infor
mațiilor ce le deține autorul, 
principiile generale de tactică 
sau specifice celor două mo
mente de joc : atac și apăra
re. Tratate apoi separat, cu 
grijă, principiile de tactică 
în apărare și în atac sint ex
plicate corect din punct de 
vedere pedagogic. Lipsește 
însă ceva : momentul de via
tă. de joc. realitatea atît de 
variată a competițiilor.

După un alt capitol. util 
prin ineditul său (în care se 
vorbește despre pregătirea 
psihologică și teoretică și ro
lul ei în tactică) autorul pla
sează elementul concret în 
partea a doua, unde iși gă
sește loc o relatare a felului 
în

dată i 
discuției, 
o amplă

care s-au
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100 de echipe școlare, iar la 
Rio de Janeiro participă la 
activitatea competlțională a- 
proximativ 30 de formații, 
printre care și cîteva femini
ne. In Brazilia nu există încă 
un campionat oficial. Calen
darul competițional al forma
ției de handbal este alcătuit
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de ioc. 
stabilite 
se tre-

i pre- 
de

impus jucătorii

if

ni, nu peste multă veme, un 
sport popular in țara fotbalu
lui. De aici și ptnă la perfor
manțe In arena internațională 
nu mai este un drum lung".

BULETINUL INFORMATIV 
AL FEDERAȚIEI INTERNA
ȚIONALE DE HANDBAL 
(NIL 80): „In Anglia, unde

„British Olympic Associa
tion" a cerut federației bri
tanice de handbal să solicite 
admiterea sa oficială. Acest 
lucru fiind realizat, handbalul 
își poate extinde activitatea".

Federația britanică de 
handbal va dobîndi ajutorul 
lui „Central Council of Phy

HANDBALUL PĂTRUNDE ÎN FIEFUL FOTBALULUI

ANGLIA Șl BRAZILIA ADERĂ 
LA SPORTUL CU MINGEA MICĂ

din intilniri amicale. Impor 
tant este faptul că Ministerul 
Educației susține dezvoltarea 
pe bază de mase a handbalu
lui. Este premisa certă a 'ăs 
pindirii lui in rindurile școla
rilor, este mijlomil principal 
prin care handbalul va deve

domnește fotbalul, doi pionieri 
ai handbalului — Jeff Rowland 
și Phil Holden — fac eforturi 
intense pentru a obține spri 
rinul statului și pentru a de
termina cluburile sportive să 
adopte acest joc atit de fru
mos, atit de instructiv.

sical Recreation" — oficiu gu
vernamental pentru susține
rea activității internaționale 
a sportivilor britanici — care 
va finanța cursuri conduse de 
federație, precum și acțiuni 
propagandistice. Dacă handba
lul se va dezvolta conform 
previziunilor, același oficiu va

lucrări, ca- 
dezvoltării 

handbalului școlar se cere nea
părat reeditată, sînt desigur 
mai multe. Am nota în acest 
sens faptul că întreaga lucrare 
este împărțită în patru etape 
pe care se presupune că le 
parcurge un copil neinstruit 
pînă să ajungă la stadiul de 
junior, component al unei for
mații, jucător cu cunoștințe 
tehnice și tactice moderne șl 
bine însușite. Fiecare etapă își 
are metodica sa de învățare, 
cu mijloace specifice, astfel 
incit antrenorii sau profesorii 
de educație fizică găsesc tot ce 
au nevoie in drumul lor ajuns 
nu o dată în pragul renunțării, 

în concluzie : o carte exce
lentă prin utilitatea ei, scrisă 
!ntr-un stil simplu, direct, cu 
paginile abundent ilustrate cu 
fotografii sugestive. O aștep
tăm — a nu se uita : în pri
mul rînd o așteaptă sute și 
sute de profesori de educație 
fizică — Ia a doua ediție !

In general, apariția unul 
„Regulament" nu merită o re
cenzie. Regulile slnt aceleași, 
foarte bine cunoscute, prezen
ța acestei cărți, fiind, de fapt; 
un act firesc, normal în activi
tatea din cadrul unui sport. Dacă 
acordăm totuși un spațiu „Re
gulamentului jocului da hand
bal" o facem pentru a sublinia 
în primul rînd, utilitatea co
mentariilor datorate maestrului 
sportului VASILE SIDEA, pre
ședintele Colegiului de arbitri, 
care, alături de litera puțină 
și rece a fiecărui paragraf, 
găsește cuvinte și fapte pentru 
o cit mal corectă înțelegere a 
modului în care cavalerii flu
ierului trebuie să interpreteze 
prevederea regulamentară res
pectivă.

în al doilea rînd, am dori să 
ne exprimăm insatisfacția in 
legătură cu lntîrzlerea apari
ției acestui text, neapărat ne
cesar în asigurarea unei corec
te activități a arbitrilor și a 
handbalului în general, 
nu poate contesta că 
pierdută în așteptarea 
mentului a lăsat, din 
nu multe, dar, totuși a 
urme neplăcute.

MINGEA

Nimeni 
vremea 
regula- 
ferlclre 
lăsat și

DE MÎNĂ’

români la ultimele mari com
petiții. Este, poate, un repor
taj frumos. Nu contestăm. 
Dar, recitim — în altă for
mă sau chiar transcrise — lu
cruri bine cunoscute. Ne-ar fi 
interesat, de pildă, să aflăm 
mai multe amănunte despre 
cum au pregătit antrenorii e- 
chipa pentru un meci, ce au 
gîndit ei. cum s-au petrecut 
lucrurile pe teren, dacă tac
tica aleasă n-a fost bună, 
dacă nu din ce cauză, ce mă
suri rapide s-au luat în tim
pul jocului etc. Uneori răzbat 
astfel de confesiuni. însă a- 
ceastă scăpare nu este acope
rită decît parțial. îl așteptăm 
pe Eugen Trofin cu o altă lu
crare unde „radiografia" aces
tui enigmatic, prin definiție, 
capitol de tactică să ne dez
văluie și alte secrete.

Răminem la opinia că lu 
crarea servește scopului pro
pus, cîștigînd — repetăm — 
mult prin momentul, foarte 
actual, al apariției sale.

ANTRENAMENTUL
REȚETE

poate 
cunos- 

____  _____ ■ acest 
simte de la primul 
să comprime folos'tor

Evitînd să amplifice. 
Inutil, niște lucruri foarte 
cute, tn schimb dorind - 
lucru se 
contact — — ------- — -
elementele de tehnică șt tactică 
ale handbalului, tocmai cu sco
pul de a le face mai accesibile, 
antrenorii EUGEN TROFIM și 
SORIN GRÎGOROVTCI au reușit 
în lucrarea : „Handbal — antre
nament, exerciți), jocuri" un lu
cru puțin obișnuit. $1 anume 
să confere acestei cărți o primă 
— dar nu ultimă — calitate : 
conciziunea. Abordînd direct su
biectul. după un plan bine siste
matizat, autorii oferă. într-o suc
cesiune metodică excelent gin- 
dltă. exercițiile ș! Jocurile nece
sare antrenamentului.

Antrenorii găsesc în această 
carte un gen de îndreptar sau, 
împrumutând termenul, un „re- 
țetăr" util, pe baza căruia își 
pot orienta activitatea în între
gime sau doar pe diferite etaoe. 
Aplicînd principiul de a pleca de 
la simplu la compus, autorii trec 
cu ușurință de la cele mai sim
ple exerciții pînă la combinații 
variate, atît de atac, cît și de 
anărare. Explicarea lor temeini
că. insistenta în metodele de în
vățare șt de aplicare în Joc a 
acestora este un alt merit al a- 
cestel cărți, care editată pentru 
a doua oară s-a epuizat rapid, 
ceea ce dovedește utilitatea ei. 
valoarea ei practică.

Oricît de rapide ar fi pro
gresele tehnice și oricît de 
mare varietatea distracțiilor 
prilejuite de lumea modernă, 
omul nu va renunța la deli
ciile jocului. Nu numai 
indcă jocul te face să 
de multe ori monotonia 
istenței cotidiene. ci 
fiindcă el te face să simți tot 
ce viața îți poate oferi pro
mițător și dulce. S-a spus 
despre om că el este zoon 
politikon, adică ființă înzes
trată cu conștiință politică și 
socială, că este homo sapi
ens, adică gînditor și înțe
lept, că este homo faber, 
așadar făuritor de obiecte 
și utile, și inutile, dar s-a 
mai spus că ar fi homo 
ludeus, cea mai jucăușă 
dintre făpturile vii ! Cred că 
acest nerv ai său, fantezist 
și iscoditor mereu, 
transformă universul 
nemărginită arenă 
explorările lui. pentru născo
cirile lui, pentru afirmarea, 
la orizontală și la verticală, 
a imaginației lui, 
buit în cea mai 
sură la progres. Abia cînd 
omul a 
nesimțind foamea și frigul, 
a început, de fapt, evoluția 
rasei noastre. Și lucrul ace
sta s-a petrecut în momentul 
în care el a descoperit infi
nitele posibilități ale mîinilor 
sale.

O mînă 
cu ea un 
spre a-ți 
de căldură, ea e în 
apoi să întrebuințeze ghioaga 
și, mai tîrziu, să întindă 
arcul, spre a dobîndi hrană 
tribului ; mai știe, la nevoie, 
să scapere din amnar și cre
mene seînteia care dă foc 
și lumină. Dar mîna știe și 
să urzească o țesătură, să 
dăltuiască un chip din pia
tră și, ' " '
sau să mîngîie.

Mîna 
este unul din marile mira
cole ale universului. Ca să-i 
poți folosi din plin toate 
virtualitățile, e nevoie s-o 
antrenezi, îmbinîndu-i iscu
sința cu agerimea observa-

fi- 
uiți 
ex-

Și

care 
într-o 

pentru

a contri- 
mare mă-

prins să se joace.

e bună să 
ciot din 

asigura un

frîngi 
codru, 
strop 
s^are

uneori, să lovească

aceasta omenească

NOUL VAL
Prima selecționată a țării a 

reușit o performanță unică în 
handbalul masculin : al treilea 
titlu mondial. In umbra mari
lor Jucători de azi se plămă
dește, însă, generația de miine 
a handbalului nostru masculin, 
acea generație care va avea de 
apărat un strălucit palmares. 
Noul val al handbalului nostru 
a trecut cîteva examene cu 
succes. Nu multe, deocamdată. 
Printre acestea se numără și 
„Cupa Latină", competiție in 
care selecționata de tineret a 
României a stirnit un veritabil 
vai de admirație. O dovadă a 
spectaculozității șl eficacl lății 
acestei selecționate vă este o- 
ferită de această imagine de 
la Lisabona, unde a avut loc 
„Cupa Latină", imagine in care 
Liviu Bota, o speranță a hand
balului nostru, înscrie specta
culos.

Fotografia o datorăm unui 
excelent fotoreporter portu
ghez, un sincer amic al spor
tivilor români, simpaticului 
NUNO FERRARI.

Nu de mult 
important

plăti trei sferturi din salariul 
unui antrenor național.

După campionatele școlare, 
se prevede organizarea unui 
campionat național al echi
pelor de seniori. Studenții 
scandinavi — suedezi, danezi 
și norvegieni — se . numără 
printre cei care susțin o In
tensă activitatea handbalistică, 

a avut loc un
turneu universitar 

la Edimburgh. în finală: 
Herriot Watt University Edim
burgh — Newcastle University 
11—5.

„Physical Education College 
for Women" a introdus anul 
acesta un curs de handbal. 
Aceasta înseamnă că la finele 
anului, 120 de monitoare de 
sport vor contribui la răspîn- 
direa handbalului în rîndurile 
elevelor".

Evident, handbalul nu-și 
propune o dispută directă cu 
fotbalul. N-ar fi în avanta
jul său... Sportul cu mingea 
mică dorește — și, după cît 
se vede, reușește ■— să-și ex
tindă aria, să cucerească ini
mile tineretului, nu în dauna 
sportului rege, ci alături de 
el. (h, n.K

T

VASILE ȘTEFAN. BRAȘOV. 
Reținem finalul scrisorii dv. (de 
fapt, cei care ar trebui să-1 re
țină. ar fi handbaliștii) : „Sem
natarul acestor rindurl, sculer 
la Uzina de autocamioane din 
Brașov, vă dorește multă sănă
tate, fericire, noi succese. Și nu

laurll se cuceresc 
dar se păstrează tot
Mtinchenul nu este

prin 
prin 
de-
Mai

uitați : 
muncă, 
muncă, 
parte, nici măcar în timp", 
este necesar să spunem câ ne 
raliem la cele scrise de dv. ?

A. PAULESCU, BUCUREȘTI. 
Aveți cuvîntul : „Deși observația 
mea poate apare inoportună. ‘ 
aceste momente festive, țin

k

în 
să

/

spun câ nu ml-a plăcut gestul 
lui Popescu, care, in fața a 
7 000 de spectatori și a milioane 
poate, de telespectatori, înainte 
dc a executa o lovitură de la 
7 metri, a... sărutat mingea. 
Acest gest 11 consider pe cit dc 
neserios, pe atit de bizar, la un 
ttnăr al zilelor noastre, despre 
care aveam dreptul sa credem 
că s-a descotorlst de niște su
perstiții, cărora nu le mal dau 
crezare, astăzi, nici babele". Nu 
e vorba, poate, de o superstiție, 
dar, oricum, un astfel de gest 
e deplasat. Dacâ ar trebui numai 
să sărut mingea, pentru a rea
liza un gol, la handbal, aș can
dida și eu la un post în echipa 
națională. Mal ales câ slot în 
relații bune cu antrenorii care 
alcătuiesc echipa 1

ION STOICHESCU, CARAN
SEBEȘ. AUREL MIRCEA BREN- 
C1U Șl IOAN SECAREA BRA
ȘOV AUREL POPESCU, CALI- 
........  N1COLAE OLTEA- 

P. VOI NEA șl A- 
TIMIȘOARA, 

LICEULUI
DIN

ȘOV, L_.
MANEȘTI, 
NU CLUJ.
DR1AN URZICA, 
HANDBALIȘTII LICEULUI A- 
GRICOL CIUMBRUD DIN JU
DEȚUL ALBA, CAROL FEKETE, 
ARAD șl... mulți alții. Am trans
mis Jucătorilor din echipa națio-

ției, cu iuțeala Judecății. Și, 
pe undeva, handbalul, care 
e un sport plin de grație și 
de atracție, servește, pe lin
gă nevoia de joc, acest scop. 
De cîte ori mă întorc cu 
gîndul la copilărie, îmi simt 
inima inundată de bucurie. 
Fiindcă îmi amintesc tâ 
jucam și noi mingea d® 
mînă, peste un gard pe ju
mătate năruit, năpădit de 
bălării. Cînd anotimpul cald 
so îneca în brume, ne mu
tam într-un hambar pustiu, 
unde ne străduiam să azvîr- 
lim mingea într-o spărtură 
de zid. apărată cu înverșu
nare. Mă mai mir și azi că 
nu s-a prăbușit peste noi 
șandramaua aceea de strigă
tele și goana noastră de 
mînji pe dușumeaua putre
dă ! Pentru că așa jucam, 
pe vremea aceea, handbalul, 
care nu exista ca sport încă 
la noi, dar neastîmpărul 
pubertății noastre îi desco
perise de pe atunci piăcerile. 
Tot întinzîndu-ne după min
ge, mulți dintre noi uu cres
cut mai înalți decît ar fi 
fost fără acest joc sprinten. 
Acest joc, care antrenează 
azi' în armonioasa lui tensi
une mii de fete și băieți, 
într-un fel de splendid dia
log al mîinilor ridicate în 
văzduh, ca niște aripi de 
păsări care vor să ajungă 
sus, tot mai sus. eu sprinte
neala mingii ce zboară și 
fără aripi.

în calda 
după-amiezi 
am urmărit
meci de handbal. Am uitat 
de scurgerea timpului, vă- 
zînd frumoasele trupuri în
cordate și, îndeosebi, mîinile 
ridicate, minunatele mlini și 
brațe tinere, mlădioase ca 
lianele și puternice ca oțelul 
care nu se fringe.

Mi-am spus, cu ochii Ia 
freamătul din arenă, că sînt 
puține sporturi mai stenice 
și mai nobile, pentru tine
retul de azi, care își cultivă 
stăruitor toate înzestrările ce 
i le-a dăruit natura.

adiere a unei 
de primăvară, 
de curînd un

George SBARCEA

nală de 
mondială, 
știam cite 
mi-aș fj ‘ 
angajat 
fi avut

MIHAI ___  _...
lunga șl frumoasa dv. scrisoa
re adresată handbaliștilor noș
tri. se cuvine să publicăm cl
teva pagini : „Vă rog să trans
miteți băieților noștri, vitejilor 
noștri, felicitările unui vechi 
handbalist (azi în vîrstă de 50 
de ani), care, în 1918, a activat 
în prima echipă de handbal, din 
Făgăraș, ciștigătoare. in anii ur
mători, a campionatului natio
nal. Trebuie să “* * ‘ '
că este pentru 
via(a mea cînd 
nui ziar, pentru 
sportivii noștri, 
bucuria sint prea mari, ' chiar 
La virsta mea, pentru ca să pot 
păstra sentimentele acestea nu
mai pentru mine. M-ar bucura 
dacă rindurile acestea, pe cît 
de modeste, pe atit de sincere, 
ar ajunge in mina, dacă nu a 
tuturor jucătorilor noștri, cel 
puțin in ale lui Gruia, pe care 
l-am îndrăgit in mod deosebit". 
După cum vedeți, am ales ca
lea cea mal sigură pentru ca 
gîndurile dv. să fie cunoscute 
de toți handbaliștii din echipa 
noastră națională.

PETRE BADOIU . PLOIEȘTI. 
Cu voia... handbalului, un loc
șor pentru fratele său bun. fot
balul. Așadar, o epigramă pe 
marginea pronosticului dat de 
Pahonțu — a-o — la meciul 
Petrolul—Dinamo București. S-o 
ascultăm : 
Goluri, două-ai prevăzut 
Și nu zic că n-al dreptate. 
C-au fost cite ai crezut.
Altfel

Ceea 
mult, 
nu-mi 
frica, 
mele „In 4 _____ ___ _
pundetl cu următoarele : 
Pentru cele „patru rindurl". 
Vă răspundem — ne scuzafî, 
Deocamdată cu trei ginduri : 

Modest 1 Mai încercați 1“

handbal, campioană 
felicitările dv. Dacă 
scrisori vom primi, 

dat demisia șl m-aș fi 
ea poștaș adevârat. Aș 
mai puțin de lucru 1 
FROHS. FĂGĂRAȘ. Din

vă mărturisesc 
prima oară in 
mă adresez u- 
a-i felicita pe 
dar emojia și 

prea mari.

doar... repartizate !
ce m-a amuzat el mai 
a fost teama dv. că 
va place epigrama: „Mi-e 
spun drept, că inspirației

1 rÎnduri" să nu-l tăs-

Răspunsul nostru este cu to
tul altul decît ceJ presupus de dv. :
Poanta nu e cea mai tastă — 
Și propunem s-o schimbări.
Ce părere aveți de asta :

„Da 1 Promlteți 1 Continuați !“?
Și noi care credeam că avoca

tul Ghiocel Constantlnescu este 
singurul epigramist din Ploiești I

Ilustrații: N. CLAUD IU



sportul sportul

DE NECESARE IN FORMAREA MEA ȘIIINJIFICA..."
I. INTRODUCERE

ne mărturisește prof. dr. docent EMIL CIONGA

Omul din fața t 
surprinde plăcut,Omul din fața noastră, 
surprinde plăcut, îna
inte de toate, printr-o 

robustețe cuceritoare. Este un 
om de știință, 
asiduu, care 
întregi în 
nică, 
manifestă 
prospețime, 
șurință în mișcări. Secretul ? 
A fost, în prima tinerețe, un 
sportiv. Un sportiv convins 1 

Dialogul nostru cu prof. dr.

un cercetător 
își petrece ore 

laborator, în cli- 
în biblioteci. Și, totuși, 

o surprinzătoare 
o revelatoare u-

reușit să cîștigăm campiona
tul, furnizind marea surpri
ză a competiției. Este însă 
foarte adevărat că surpriza a 
fost doar pe jumătate: fiind
că ne-am pregătit foarte se
rios, zilnic, participând lo an
trenamente extrem de rigu
roase. — Și apoi socot că dra
gostea noastră pentru culorile 
școlii a depășit pe aceea a 
versurilor noștri.

• Istoria rugbyului 
mânesc vorbește

ad-

bi in mediul tineretului, în 
școli și facultăți, se desfășoa
ră intr-un ritm mult prea lent 
și în dezacord flagrant cu ex
celentele aptitudini naturale 
ale tineretului nostru. Poate 
că nu este tîrziu. să se pros
pecteze cu mai mu’tă stăruin
ță 
cu 
așa 
fie 
specialități 
retice, 
tehnice etc. 
dorit să
multe întîlniri intre elevii ruo- 
byști din România si cel din 
alte țări, din imediata vecină
tate, ca și din Franța. A nolle 
și Italia. Iată atitea modalități 
pr.in care rugbyul românesc 
ar avea numai de ciștigat. 
M-ar bucura mult dacă aces
te modeste reflecții o.c melc 
ar găsi

Tn 
nostru , 
Cionga 
o serie 
părtăși 
salo de 
rînd de

rugbyul in școli, incepind 
elevii din primele cla3e. 
cum am făcut și eu. să 
organizate campionate pe 

al liceelor leo- 
al celor profesionale. 

Paralel ar fi de 
fie perfectate mai

ecoul dorit...
încheierea dialogului 
.prof. dr. docent Emil 
s-a oferit să viziteze 
de .scoli pentru a îm- 
elevilor din

‘ sportiv, și 
rugbyst.

Tiberiu

amintirile
în primul

STAMA

ANCESTRALA CROS
Parcă s-a frînt în fața pragului. Drumurile noastre paralele
O biciuire scurtă s-au întîinit
și șulița s-a-nfipt in cer și
ca un stol. au rămas
El, a încremenit îngîndurate
petreeîndu-i plutirea. pe o piatră
In zborul acela de cîteva clipe ca aripile
erau anotimpuri gata să se deschidă.
și vise Dan LALU
și, poate, gloria.
Cînd virful pașnicei lănci 
pătrunse în pielea pămintului, verde, 
mulțimea-i vesti în urale izbînda.

ÎNVINȘII
Atunci fața i-a fost fulgerată S-a prăbușit ceva în ei. Departe
de-un zimbet ciudat, S-a irosit surîsul unui vis,
sfidător și sălbatec. Hrănit cu luptă, crîncen, tot și parte...
Și era fericit ca un dac 
care-acum vreo două milenii

tn inimi poartă soarele ucis.

răpunea un bour Pășesc împovărați. Tot laolaltă

de mult urmărit. — Frați în durere. — Lent. Adine tăcuți.
Se dau înlături — ziduri de tristețe —

Doriți ALMAȘAN In consternare, ceilalți, reci și muți.

(din ciclu] „Sufletul arenei") Vasile DiACONESCU

CRONICA SFERTURILOR DE VEAC

CIND BUNICII FACEAU SPORT !
APRILIE își 

încă
trăia primele întreceri 
de acum un veac.

®e®

R.C.B. (Rugby Club București), echipă creată din inițiativa 
prof. dr. docent Emil Cionga, fotografie 
cînd inițiatorul era și... jucător (cel din

al doilea)

din anul 1926, pe
mijloc, in rindul

1870
O

rul
de arme și dare la semn își 
începe tragerile cu premie la 
pistolu in aer liber".

După cum anunță zia- 
„Românul", „Societatea

docent Emil Cionga se înfi
ripă ușor,

— Am fost atras de sport 
incă de la primul contact cu 
școala, ține să precizeze de 
iu început interlocutorul. Ju
cam oină avind drept adver
sari pe elevii de la „Norma
lă". băieți vinjoși, unul și u- 
nul. De pe atunci mi-am do
rit să ajung ca ei... Pasiunea 
pentru oină a continuat și mai 
tîrziu, ca licean la ..Gheorghe 
Lazăr". Am făcut carte chiar 
din selecționata liceului, reu
șind să obțin multe medalii. 
Asta se întimpla în jurul a- 
nului 1920. Paralel, ca orice 
școlar, ca majoritatea tineri
lor de vîrsta mea, am prac
ticat fotbalul. Dar, poate vă 
va surprinde afirmația mea, 
sportul-rege nu m-a tras...

9 Un foarte bun amic al 
dv., Nicolae Sterescu, v-a 
descris ca pe un talentat 
jucător de rugby... Cînd s-a 
născut pasiunea pentru 
sportul cu balonul oval ?

— Tot în perioada primilor 
ani de școală. Făcusem cunoș
tință cu rugbyul pe un teren 
periferic, din zona actualului 
parc al Libertății. Mi-a plă
cut mult pentru spiritul de 
echipă pe care îl presupune 
acest joc, pentru că te obligă 
să folosești fantezie și inte
ligență. Si, bineînțeles, fiindcă 
era vorba de un sport bărbă
tesc. care cultivă curajul, spi
ritul cinstei, al fair-play-ului. 
Pentru toate acestea rugbyul 
avea să mă cucerească, să mă 
absoarbă, să mă oblige, să-i 
dedic o bună parte din ener
gia mea fizică si intelectuală.

9 Cînd se poate vorbi 
de jucătorul de rugby E- 
mil Cionga ? Cu ce pri
lej ?

— Prin 1921. Ca elev la ,.La- 
zăr“, nu puteam rămine insen
sibil la invitația colegilor mei 
de a face parte dintr-o echi
pă selecționată. Colegii mă ști
au sportiv pasionat de la jocu
rile de oină, apoi de la cele 
de fotbal, mai apoi din acti
vitatea de atlet, ca demifon- 
dist Erau convinși că nu-i 
voi. dezamăgi nici în noua ca
ii '.te. Și așa am început pre
gătirile pentru campionatele 
interșcolare ale orașului Bucu
rești. Participau trei echipe — 
Mihai Viteazul. Dimitrie Can- 
temir si Gheorghe Lazăr. Pri
mele două echipe aveau în lot 
jucători de categoria I apar- 
ținind cluburilor Stadiul Ro
mân. Tenis Club Român 'i 
Svortul. Studențesc. La no’, la 
„Lazăr", nu se afla decit. vn 
singur jucător mai experi
mentat, Nicu. Anastasiade, din 
prima echipă a Stadiului. Res
tul — începători. In aceste 
condiții, noi nu aveam — te
oretic — nici o șansă.

buturuga

Emil Cionga injucător 
campionatele seniorilor.

— Da, am jucat la Stadiul 
Român, club in care am fost 
admis 
labil.
N-am 
decit 
împreună 
și Nicu Sterescu am. 
un nou club — Rugby Club 
București (RCB). Cu mijloa
cele noastre modeste am cău
tat să lărgim sfera de activi
tate în sportul cu balonul 
oval.

9 Pentru 
activat

— Am 
cițlva ani 
Francais, 
Uzării, 
permanent acasă, 
mei de echipă și de rugby, ăș- 
teptînd cu 
care urma 
cui lor.

Apoi, 
care fostul rugbyst și-a 
depănat unele amintiri din 
viața de medic, a relict : 

— Am fost și am rămas un 
mare iubitor al acestui sport 
extrem de frumos, care mi-a 
dezvoltat 
rezistența 
cesare in 
țiflcă de

fără vreun stagiu prea- 
direct in prima echipă, 
rămas insă li 

puțină vreme ;
cu Victor

Stadiul 
in 1923, 
Cazana 

înființat

un timp ați 
Si peste hotare.
jucat, intr-adevăr, 

în Franța, la Stade 
în perioada spccia- 

Dar gîndul mi-a fost 
la colegii

nerăbdare clipa în 
să revin in mijlo-

după o pauză In 
fostul rugbyst

curajul. dir-p^’a și 
la efort, atît de ne- 
formarea mea știin- 
mai tîrziu.

9 V-am văzut deseori în 
tribună, la unele 
din campionat și 
partide în care se 
juniorii, în toate 
elevi.

— Urmăresc și astăzi cu in
teres și pasiune, cînd am pu
țin timp liber, felul cum e- 
voluează rugbyul nostru. S-au 
făcut, sincer vorbind, mari pro
grese și cantitative, și calita
tive. Dovadă — succesele ob
ținute in fața unor echipe en
gleze. franceze fi italiene. To
tuși. țin să remarc cu destulă 
amărăciune că implantarea și 
difuzarea acestui joc, indeose-

întîlniri 
chiar la 
întreceau 

cazurile

• Cîteodată 
mică...

— Chiar așa s-a 
și in cazul nostru 1 
lipsei de experiență 
byștilor de la „L...

intimplat
In ciuda 

a rug- 
,Lazăr", am

• La 25 aprilie 1870, „ar
tistul velocipedist Ignatz Hol
ler" a dat la Arad o repre
zentație în cadrul căreia a 
entuziasmat asistența cu evo
luțiile făcute pe un veloci- 
ped pe care îl conducea „cu 

siguranță, 
intrebuin-

cea mai mare 
uneori chiar fără 
țarea cîrmei".

• în nr. 16 din 19 aprilie

1895

științifică", 
din 
cat 
ne 
ză.

Sub titlul „Povestire 
ziarul „Timpul" 

2/14 aprilie 1895 a publi- 
un articol pe două coloa- 
despre gimnastica suede- 
Anonimul autor al „po

vestirii științifice" a fost, se 
pare, entuziasmat de aprecie
rile date gimnasticii suedeze 
de către dr. Fernand t a- 
grange și s-a considerat obli
gat să dea 
țiuni asupra 
gimnastică și 
mande celor 
acest curs în

prea găsește la gimnastici în 
general (...). O mulțime de 
proceduri pe atît de simple 
pe cît sînt de ingenioase și 
concepute în același spirit au 
fost imaginate de gimnasticii 
suedezi. Ei au 
exercițiu mai 
de executare, 
riante în care 
ră crește sau 
gresiv în intensitate".

pentru fiecare 
multe moduri 

mai multe va- 
forța muscula- 
descrește pro-

Ritchie (6—3, 6—4, 6—4). în 
finală, Gordon Lowe a învins

Ritchie (...). Concursul de 
Menton ce a urmat celui 
la Monte Carlo a permis 
Miști să cîștige ușor sim-

pe 
la 
de
Iul .
piui bătînd pe Lowe. In du
blu mixt, echipa Dubley— 
d-ra Beamich a cîștigaț fina
la asupra echipei Mișu 
Fick

1920

ei- na 
(4—6, 6—0. 6—0)".

(„Revista automobilă" 
nr. 4 — aprilie 1920)

„cîteva indica- 
acestui fel de 

(să) le reco- 
însărcinați cu 
școalele noas-

„Federațiunea (Societăți- 
Sportive din România) 
un apel stăruitor pe lin

•
lor 
face
gă marile instituțiuni finan
ciare, 
triale

stabilimentele
și comerciale și pe lîn-

indus-

1915
începînd din nr. 7 (11•

aprilie 1945), Oscar Vexu pu
blică în „Sportul popular" un 
curs de „jiu jitsu (judo)". 
Trecuseră aproape patru de
cenii de cînd o „demonstta- 
țiune publică la Arenele Ro
mane înfiorase asistența" 
avea să mai treacă peste 
de ani pînă cînd judo își 
avea competiții regulate 
în țara noastră.

Un amic cercetător științific, 
recent întors dintr-o călătorie 
(cu delegație) în Franța, mi-a 
spus că tntr-un mic port de 
pescari provensali, la Sanary- 
sur-Mer. s-a întîinit venind de 
la Marsilia cu un cineast pa
rizian care ne-a vizitat cu ani 
în urmă țara. Vorbind de una, 
de alta, amicul a fost destul 
de uluit să-ml 
pomenit — Și 
nea nebănuită 
tudlne sudică.

— A vorbit 
asta m-a frapat. Zicea 
fost împreună pe munte... chiar 
afl fost ? Sau 1-al plimbat doar 
pe dealul Mitropoliei șl i-ai 
rovălt vrute și nevrute. Te 
în stare.

Cu cineastul acela chiar 
fost într-adevăr pe munte ■ 
nu din dorința lui» cl din a 
mea : venise cu un Citroen gal
ben, fuma tutun de pipă olan’- 
dez, mirosea foarte plăcut a la
vandă Lohse ; echipa șl însoți
torii de filmare găsiseră cel mai 
nimerit lucru să-l învîrtă prin 
restaurante de lux 
mititei eleganți și oortocale de 
Jaffa la desert, să-i arate .coa
ne pietate pe sticlă la magazi
nul Fondului Plastic, îi făcuseră 
cadou, confecționate prin ar
tizanatele orășenești, îi ciripeau 
cu acuratețe : monsieur, 11 plim
baseră entuziaști pe la Muzeul 
satului șl la Hanul cu 
leac. Toți sperau să-i fi inocu
lat o solidă imagine despre noi 
și ale noastre, mal ales după 
ce-l rulaseră și două-trei filme 
turistice ONT pline de ciobănei 
și miei împanglicați ca pe bom
bonierele cu fondante pentru 
copij cuminți, supra-saturate de 
munți colorați pe care 
fete 
de 
Și 
de I 
prispa 
șl sfătoși își povestesc — proba
bil basmul punguței cu doi 
bani șl al altor nenumărate și 
minunate chestii. Desigur, se 
poate și așa : totu-i posibil în- 
tr-o lume posibilă, dar eu con
sider că aiăiarea specificului 
unei țări se face din adine spre 
suprafață, nu invers, și astfel 
slind lucrurile, intr-o pauză de 
filmări mal lungă l-am invitai 
pe oaspetele nostru să meargă 
cu mine, să vadă toate astea 
cum trebuie, drumețind fără 
mirajul automobilului, al tele
fericelor sau al 
llculei Eastman..

audă numele 
Încă la o aseme- 

șl însorită lati

frumos de tine... 
că ati

șpo- 
știu

am 
Șl

care servesc

purtînd

prepe-

mișună 
pantofi 

din tori 
tulnicele

i frumușele
lac, suflînd voioase* 
pină-n noapte din 
lemn sculptat, in timp ce pe 

caselor, moși rumeiori

Doamne,

*

Un desen în revista „Viața 
mult îndrăgit cu ani în urmă

1870 al revistei „Daracul", 
caricatura intitulată : „Popice 
politice" reprezintă una din
tre primele știri privind prac
ticarea popicelor în țara 
noastră. însăși explicația ca
ricaturii („Frumosă lovitu
ră !... Tote la pamântu și par
tita cîștigată !“) este o dova
dă a faptului că acest sport

Coperta revistei, cu un 
de Andre Dunoyer 

Segonzac

desen 
de

Revista Olimpică" — nr. 
28'1970 — editată de Comi
tetul Internațional Olimpic 
a reprodus un editorial al 
ziarului nostru („Olimpul 
intangibil") semnat de Hris
tache Naum. Articolul scotea 
în evidență contribuția esen
țială a antrenorilor la pro
gresul general al sportului 
în lume, la realizarea mari
lor performanțe care-i ui
mesc din ce în ce mai mult 
pînă și pe specialiști. Dar, 
„omul din colț" este foarte 
adesea uitat în clipa supre
mei bucurii a festivității de 
premiere. Atenția oficialități
lor, a spectatorilor și — de 
ce n-am spune-o, a ziariști-

ȘAHUL FULGER
« pectatorii turne-
\ elor de șah s-au 

obișnuit să-i vadă 
pe concurenți cufundați 
în meditații prelungi. O 
partidă durează în me
die cinci 
ajuns ca 
gîndească 
care se 
o cafea, 
apoi cu ... . . _ _
marele maestru a făcut 
exact mutarea pe care 
o văzuse și el.

Timpul de gîndire în 
șah a făcut — de-a lun
gul anilor — obiectul 
multor discuții. Unii, 
Resheivski de pildă, ay 
propus ca el să fie mă
rit, spre a-i permite ce
lui care joacă să facă 
intr-adevăr mutările ce
le mai bune și să trans
forme această îndelet
nicire in artă veritabilă. 
Alehin socotea două ore 
și jumătate pentru 40 
de mutări c’ ’ ‘ 
aiunș, iar i 
încercind să

-cu paradoxul, spunea că 
indiferent cit ai gindi 
singura bună este pri
ma pornire, acordlnd. în 
acest fel, credit nelimi
tat intuiției.

Disputa dintre ,.a mu
ta încet și a muta re
pede" va dura cît timp 
va exista șahul. Dar ia
tă că s-a inventat sis-

ore, timp de 
privitorul să 

laolaltă cu cei 
întrec, să bea 
și să constate 
satisfacție că

absolut de 
Capablanea, 

l cocheteze

temui de joc fulger, in 
care fiecare dintre con- 
curenți are doar CINCI 
MINUTE pentru gîndi- 
re. Și trebuie să le 
gospodărească așa cum 
știe Și aȘa cum poate.

Șahul fulger este un 
șah direct, este șahul 
gîndirii electronice și al 
sclipirii de geniu. To
tul se petrece trepidant. 
Combinațiile trebuie cal
culate in fracțiuni de 
secundă. De cele 
multe ori ele sînt in
corecte. dar — in schimb 
— totdeauna frumoase.

Făcînd o incursiune 
în istorie, vom aminti 
că Alehin, acest. Mi
chelangelo al șahului, a 
jucat la turneul de la 
Margate din 1938 o par
tidă strălucită contra lui 
Eero Book, cîștigind 
după ce sacrificase un 
cal și un turn. Zece ani 
mai tîrziu, cînd Alehin 
murise, analiza a des
coperit că finlandezul 
ar fi putut să respingă 
atacul. Zece ani mai 
tîrziu 1...

Dar să revenim la i- 
deea inițială. Șahul ful
ger este acum foarte la 
modă. Marile turnee se 
încheie, tradițional, prin
tr-o asemenea competi
ție.
neze ...
bun, dar pe cel mai iu-

mai

menită să desem- 
nu pe cel mai

Și
20 
va
și

r

sportivă" din aprilie 
și care a avut chiar

frînghiei"

1920 ne 
campioni.

articol :tre“. Cităm din
„Printre diferitele sisteme de 
gimnastică este de remarcat 
gimnastica suedeză care este 
mai mult un fel de tratare 
medicală, avînd de scop de 
a dezvolta deopotrivă toți 
mușchii corpului, dînd astfel 
întregului organism o mlădie
re și o armonie care nu se

INTANGIBIL»
lor — se îndreaptă exclusiv 
spre performer. Colegul no
stru propunea în editorialul 
amintit ca treptele podiu
mului olimpic să fie urcate 
simultan de sportivi și an
trenorii lor. Un mijloc echi
tabil de răsplătire a celor 
ce-și dedică nenumărate 
ore pregătirii, cizelării talen
tului sportivilor, pentru tri
umful ideilor sportului.

Opinia 
Hristache 
teresantă 
Lausanne, 
tru care 
reprodus 
vistă.

ziaristului sportiv 
Naum a părut in- 
editorilor de la 
Este motivul pen- 
articolul a fost 

de prestigioasa re-

reamintește un
Este vorba

vechi sport.
de „tragerea

gă particularii 
dare de mină, 
sprijinul lor bănesc." 
derea 
întărire fizică". Avînd în 
dere „importanța covîrșitoa- 
re a vieții în plin aer pentru 
tineret și ce derivativ sănătos 
și plăcut ea oferă contra vi
ciilor de tot felul", F.S.S.R. 
„e nevoită să facă apel la 
public și aceasta o face cu 
speranța că va fi auzită, în
țeleasă și ajutată", deoarece 
„autoritățile publice nu dau 
mai nici un interes acestei 
chestiuni".

cu oarecare 
spre a-i 

în 
„operei naționale

(„Viața sportivă"
aprilie 1920)

da 
ve
de 

ve-

nr. 6

• Tenis. „Mișu, 
rul campionatului 
Monte Carlo de anul trecut 
asupra Iui Max Decugis și 
care era și anul acesta favo
rit, a fost învins de către

cîștigăto- 
de la

• Un 
.,Venus" 
între 
kg) și 
Iată-1 
rută 
care sublinia în titlu că în
vingătorul a fost de 6 ori 
la pedea : „Axioti dîndiLși 
seama de diferența de 16 kg 
și de forța pumnului adver
sarului său. a căutat să lupte 
foarte prudent și de la dis
tanță. Totuși Lungu a lovit 
și (Axioti) cade o dată și se 
ridică, mai cade o dată și 
incă de două ori, dar goneul 
îl salvează. Lumea așteaptă 
cu nerăbdare rundul al doi
lea. dar știe cam ce o să se 
întîmple. La reluare, o nouă 
directă fulgerătoare și Axioti 
este iarăși Ia pămînt. Se ri
dică și lovește puternic. Lun
gu contrează și Axioti face 
din nou cunoștință cu po
deaua. De data aceasta este 
numărat pînă la 4. Se scoală. 
Bate gongul. în repriza a 
treia Axioti înceatcă prin 
cîteva un-doi-uri obrazul ad- 
varsarului. Acesta comite 
greșeala de a se descoperi în 
semn de sfidare și Axioti pla
sează o lovitură la bărbie și 
cîteva puternice la ficat. 
Lungu se prăbușește. Este 
numărat de întreaga asisten
ță : 1... 2... 3... 10, out 1 Axioti 
a cîștigat prin scoatere din 
luptă. Publicul manifestează 
entuziast 
ring".

meci dramatic 
la 29 aprilie 

boxerii
Gh. Lungu (01,500 kg), 
descris în cronica apă- 
în ..Sportul popular".

ț.e 
1915 

Axioti (75.590

și năvălește în

Documentar de
Dorin ȘTEFLEA

snack-bar-uri 
futuriste și 

țigărilor șl ale 
majoritatea

tuș de China, 
necunoscute și 
bine intenționate, 
să-i duc... dar

niște 
mîlnl 
putut 
l-aș fi putut duce ? Ce

nii ne 
de re- 
bftut.u- 
scrlse 

de eă- 
savan- 

aș
unde 

nu

curtea 
pescuit 
nopțile

casei lui 
păstrăv!, 
toamnei 

în vă-

pe Desnos. (cu 
meu companion 
împuiase capul), 

desclndă la mo-

te și pe cel mai pers
picace dintre jucători.

Șahul fulger a creat 
nu puține nedumeriri. 
Flohr, de pildă, 
n-a ciștigat 
nici o partidă de turneu, 
i-a luat fostului cam
pion mondial o avere 
la partidele blitz.

care 
la Alehin

Botvinnik șt Euwe, 
străluciți strategi ai ta
blei cu patrate albe și 
negre, au dezavuat a- 
cest sistem de joc. în 
schimb Tal și Bronstein 
îl adoră, ultimul pro- 
punind chiar un campio
nat mondial in materie.

A produs senzație re
zultatul lui Fischer, ob
ținut in turneul fulger 
organizat după disputa
rea „Meciului secolului", 
19 puncte din 22 posi-

bile (17 victorii, 4 re
mize, 1 infringere), prin 
care campionul ameri
can l-a devansat cu 
4‘h puncte pe Tal.

Ceea ce l-a îndemnat 
pe Najdorf să constate 
cu spiritul lui mereu tî- 
năr: „Cine știe șah, joa
că bine și încet și re
pede". In cazul lui Fis
cher butada se potriveș-

CUPON DE CONCURS

Numele și prenumele :

Â

Adresa

1. CE ECHIPE VOR OBȚINE CALIFICAREA PENTRU 
SFERTURILE DE FINALA (reamintim : din fiecare grupă 
se califică primele DOUA CLASATE)?

GRUPA
GRUPA
GRUPA
GRUPA

A................................................................................
B............................................................................
C........................................... ....
D................................................................................

2. CE ECHIPA VA CÎȘTIGA CAMPIONATUL MONDIAL?
Valeriu CHIOSE

LOTO PRONOSPORT
® AVANTAJELE NOII FORMULE LA PRONOEXPRES
® PESTE 73.000 PREMII LA CINCI CONCURSURI

timp, se înregis-

-■«A'. < '■’

Invidie Desen de V. CRAlȚA-MÎNDRA

Marile avantaje oferite la 
Pronoexpres — prin aplica
rea noii formule — se con
turează concurs de concurs. 
Astfel și la concursul din 15 
aprilie a.c. au fost omologate 
peste 13.500 de premii. Adău
gind și pe cele 60.00C de pre
mii atribuite la primele pa
tru concursuri desfășurate 
după noua formulă, rezultă 
că, numai în cinci concursuri 
cifra variantelor cî.știgătoare 
se ridică la peste 73.000 pre
mii ; cifră care vorbește de 
la sine despre posibilitățile 
de premii oferite la sistemul 
Pronoexpres.

In același 
trează și cîștiguri de ridicată 
valoare, ca acelea obținute 
de participanții Dionisie Bru- 
dan din Timișoara == 55.134 
lei. Alexandru Dinescu din 
Ploiești = 61.250 lei și Glonț 
Anton din comuna 23 August, 
județul Constanța — 59.736 
lei.

Aceste exemple constituie 
suficiente motive să fiți pre- 
zenți cu cît mai multe va
riante la 
expres de 
lie a.c.. la 
continuare 
participare.

concursu’ Prono- 
miercuri 29 apri- 
care se aplică în 
noua formulă de

dragi tovarăși, aș f! putut să-J 
duc și eu la hoteluri cu uși au
tomate cu 
de vîtrouri 
clamele
rilor străine 
fonetic cu 
tre 
te 
fi 
nu
i-aș fi putut oferi : de exemplu, 
una din cabanele acelea mi
nuscule de lemn care se pot 
cumpăra la orice tutungerie, 
iradiind un bun gust de-a drep
tul trăznitor. Nu l-am dus și 
nu i-am oferit decît o săptă» 
mină de Paring și Surianu, prin 
Petroșani — lacul Cilcescu-Obîr- 
șfa—Oașa — schitul Custura—..No
vaci. (Au revient. lou jours...).
Citroenul galben ne a așiep’at 
cuminte la Tîrgu-Jlu. In aceas
tă săptămînă a văzut pentru în- 
tîia oară în viata lui o capră 
neagră, a mîncat hribi fripțl 
pe jeratec de cetini, pe valea 
Frumoasei a stat lîngă ^bradul 
strîmb“ din 
Sadoveanu, a 
într-una din
aceleia de neuitat, l-am 
țat să deosebească pe cer con
stelațiile. uimit de denumirile 
lor țărănești atît de plastice : 
Cloșca cu pui, Cățelul, Fata de 
împărat... ș! a auzit chemarea 
de dragoste a cerbilor. Ciobanii 
șl pădurarii întîlnițî fn drumul 
nostru nu-i citiseră pe St. John 
Perse șl nici 
care cultivatul 
de călătorie îmi 
dar păreau să
dul cel mal autentic de pe ?i- 
durile Sarmizegethusei Regia. Și 
nu eu am fost cel care iarăși 
m-am uimit de fluturași! de 
mică strălucind printre bolovanii 
Dengherului, ci tovarășul meu : 
la fel cum se uimiseră cu două 
mii de ani în urmă legionarii 
romani, suiți aici ca sfi se nă
pustească în clește asupra vite
zelor dar Inutilelor întărituri 
dacice.

— Am senzația că-țl cunosc 
țara abia acum cu adevărat, 
mi-a spus noaptea, în popasul 
de la schitul Custura : afară 
suna toaca pentru liturghia de 
la miezul nopții, 
noastră 
minare 
rei cu 
chli el 
ca și 
nașterea propriului copil, 
singura diferență că tatăl 
cestuia nu este nici un fel 
duh sfînt, ci o persoană fizică 
arhi-cunoscută, producer-ul 
soțul mondlal-itallan. 
Carlo Pontl.)

De ce să mint și să 
cunosc c-am roșit de 
la cuvintele Iul.

și în chilia 
pllpiia o singură lu- 

sub o Icoană a Feeloa- 
pruncul în brațe, iar o- 
erau la fel de mîngîioșl 
al Sophiel Loren după 

i propriului (Cu 
a- 
de

Și 
domnul

nu ne
plăcere

Al. STRUȚEANU

(Va urma).

Mini-avertisment : N-am
gind să scriu un serial, oh, 
Nu-f am la indemină

de 
nu.
pe 

srintul, nici pe duiosul Cozmln- 
fiul zimbrului, n-am la înde-

nici

mînă nici măcar benzile de-
senate de Gorclnny. și Uderzo
pentru al lor faimos Asterix.
Vreau doar să-mi susțin cîteva
principii turiști.,c eu speranța
că nu voi fi ținta unei nemi-
loase polemici in temă : exact
ee-ml lipsește >



In turneul de baschet de la Cluj I

Echipele României și Cehoslovaciei I
I

în finala competiției I
CLUJ, 25 (prin telefon, de la 

trimisul nostru). Cuplajul bas- 
chetbalistic de simbătă seara a 
avut două caracteristici : echi
pele României și Cehoslovaciei 
sprintează spre... campionatele 
europene de baschet rezervate 
juniorilor, iar formațiile Tuni
siei și R.A.U. luptă din răs
puteri să nu primească mai 
mult de 100 puncte.

In primul meci S-au înfrun
tat baschetbaliștii cehoslovaci 
și tunisieni. Echipa fostului in
ternațional Dușan Lukacik a 
început jocul cu, multă dezin
voltură și după citeva minute

avea un avantaj substanțial. 
In continuare, antrenorul Ce
hoslovaciei a indicat elevilor 
săi să aplice un sistem de a- 
părare agresivă, lucru ce a in
comodat vizibil pe 
care, nestăpînind în 
suficientă diferitele 
tehnice, nu reușesc 
față iureșului advers și scorul 
ia proporții. Cu toate acestea, 
echipa Tunisiei și-a atins sco
pul și nu a primit „suta" de 
puncte de care se temea. Con
ducătorul formației Cehoslova
ciei a rulat întregul lot, me- 
najind pe unii din titularii e-

tunisieni 
măsură 

procedee 
să facă

Poloiștii români au întrecut

chipei, pentru meciul decisiv 
de duminică cu România, care 
va decide cîștigătoarea acestui 
turneu. Scor final 95—35 (49— 
18) pentru Cehoslovacia. Arbi
trii David Davijan (U.R.S.S.) 
și Geza Dutka (România) au 
condus fără greșeală.

In partida a doua s-au în- 
t.ilnit echipele României și 
R.A.U. După un început timid 
în care tinerii baschetbaliști 
români ap avut un trac inex
plicabil fată de valoarea scăzu
tă a adversarilor, echipa și-a 
recăpătat încrederea în forțele 
proprii și, evident superioară 
pe plan tehnico-tactic, a în
ceput să înscrie coș după coș.

I
I
I
I
I
I

campioana olimpică
Cu toate acestea, 

din R.A.U. nu au depus 
și printr-o risipă de 
demnă de toată lauda, 
lăsat pe români să se
țeze, astfel că la fluierul 
al arbitrilor Geza Pastor 
goslavia) și Milan Iohoda 
hoslovacia), scorul a fost
73 (44—31) in favoarea Româ
niei.

(Urmare din pag. 1)

(Jankovici de două ori șl 
Sandici printr-un șut de ia 
10 m), ultima oară în min. 
19,07, cînd Marovici a be
neficiat de un penalti, ca 
urmare a faptului că Popa 
oprise cu ambele mîini o min
ge șutată de adversari. Nu 
este mai puțin adevărat că în 
tot acest timp oaspeții, care 
au atacat mai mult, au avut 
și alte ocazii excelente, dar 
șuturile lui Poljak, Dabovici 
și Jankovici au lovit bara 
sau au întîlnit brațele cura
josului Huber. în replică, 
românii s-au dovedit mai pru
denți (prime semne de matu
ritate), jucînd exclusiv la cîș- 
tig. Și zeița Fortuna avea să 
le zîmbească în final — pri
ma oară în 25 de ani — cînd 
severul arbitru Sandor Kantor 
(Ungaria) a dictat împotriva 
echipei iugoslave a 8-a eli
minare (echipa noastră a avut 
doar 6 penalizări).

Cele două reprezentative au 
aliniat următoarele formații : 
ROMANIA : HUBER — ZAM- 
FIRESCU, Popa, Țăranu, 
SZABO, Blajec, M. Popescu, 
Novac, C. Rusu, Culineac ;

IUGOSLAVIA: Stipanici — 
Sandici, Bonacici, MARO
VICI, JANKOVICI, Rudici, 
Dabovici, Lopatni, Belamarici.

Revanșa acestei partide — 
astăzi, la ora 12, în bazinul 
Dinamo.

sportivii 
armele 
energie 
nu au 
distan- 

final 
(lu- 
(Ce- 
87—
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GRIVIȚA ROȘIE
FARUL 15-9 (3-6)

Simbătă după-a- 
miază pe terenul 
din „Parcul copi
lului" rugbyștii de 
la Grivița Roșie 
au primit replica 
Farului de care

®u dispus greu cu 15—9, după 
ce la pauză au fost conduși 
cu 6—3...

Inițial gazdele conduc cu 
3—0 prin lovitura de pedeap
să transformată de Țibuleac. 
Apoi, constănțenii reușesc o în
cercare (Zamfirescu) și un 
..drop" (Tomescu), luînd con
ducerea.

La reluare Farul înscrie din 
nou — ' lovitură de pedeapsă, 
prin Celea. Abia acum In-, 
tervine revirimentul Griviței 
Roșii : Irimescu transformă 
două lovituri de pedeapsă iar 
Pavlovici înscrie două încer
cări. De notat eâ Grivița Ro
sie a ratat citeva ocazii favo
rabile, dintre care una rari
simă — un balon culcat alături 
de terenul de țintă... (Em. F.)

PAUL IOVAN

VERIFICAREA „CADETILOR“
— Lotul de tineret — Rapid 5-0 (3-0)

în cadrul programului de 
pregătire premergător „a- 
micalului" de marți, preco
nizat în compania reprezen
tativei Franței, selecționata 
de tineret a României a în
tîlnit ieri — pe stadionul Re
publicii — echipa de tineret- 
rezerve a Rapidului.

La capătul a 90 de minu
te de joc îndeobște modest, 
„cadeții", antrenați de Cer- 
năianu și Tătaru, au obținut 
o categorică victorie — 5—0
— grație golurilor înscrise 
de Kun II (min. 15), Both 
(min. 22 și 25), Bălan (min. 
72), și Petreanu (min. 80).

Abordînd partida cu „ll“-le
— Oprea-Gruber, Cringașu, 
Ciugarin. Broșovschi. Duțan, 
Both, Caniaro, Ștefănescu, 
Kun II. Iordănescu — tinerii 
componenți ai lotului repre
zentativ au prestat un joc de 
factură tehnică mulțumitoare, 
presărat atît cu faze de re
marcabil spectacol, cît și cu 
greșeli dintre cele mai pue-

rile. în tot acest interval, 
remarcat incisivitatea 
Both, „șarjele" lui Caniaro 
precum și — reversul me
daliei — inapetența de joc 
a lui Ștefănescu, Duțan și 
Iordănescu.

în repriza secundă, meciul 
s-a desfășurat între aceleași 
coordonate, modificarea liniei 
de atac — prin introducerea 
lui Petreanu și a „spărgăto
rilor" Doru Popescu. Florescu 
și Bălan — neaducînd revi
rimentul așteptat. O notă în 
plus, în această parte a jo
cului, pentru Duțan, 
mai echilibrat, și pentru 
Ian, extrem de mobil și 
trunzător.

în rezumat, un test 
care l-am socoti mai degrabă 
neconvingător, deopotrivă 
prin modestia fotbalului prac
ticat de selecționabili, 
prin palida replică a 
echipe 
leități.

am
lui

mult
Bă- 
pă-

pe

cît și 
unei 

lipsită de valori, ve- 
(— iov —)
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Echipa de fotbal a Româ
niei va pleca la Paris în 
cursul dimineții de azi. Din 
capitala Franței, tricolorii

IERI, IN divizia
i »’

LA FOTBAL

TO-

B

Progresul București — Pro
gresul Brăila 5—1 (3—0), Oțe
lul Galați — Gloria Bîrlad 
1—0 (0—0), Metalul Bucu
rești — Metalul Tîrgoviște 
3—3 (2—3).

ZIUA CELOR 200 DE MECIURI
(Urmare din pag. 1)

cu autoritate în fața tuturor 
adversarilor, obținînd victorii 
înainte de limită.

Intrebîndu-1 pe antrenorul 
emerit Ion Corneanu dacă este 
satisfăcut de întrecerile actua
lei ediții ne-a spus că linalele 
ce se vor încheia duminică la 
prînz — și pînă atunci se mai 
pot întîmpla multe — consti
tuie ultima verificare a luptă
torilor care se află în vede
rile federației pentru a parti
cipa la apropiatele campionate 
europene. „Trebuie să subli
niez că actuala ediție a de
pășit toate așteptările, pri
vind evoluțiile membrilor lo
tului republican care, cu toate 
că au fost nevoiți aproape toți 
să treacă prin unele situații 
dificile, au reușit. în cele din 
urmă, să se impună".

Iată citeva dintre rezultatele 
înregistrate în reuniunea de Ieri: 
cat. 48 kg : Gh. Berceanu (Stea
ua) v. tuș E. Antal (Brașov), O. 
Mocanu- (Bacău) b.t. N. Bădălan 
(Cimpulung Muscel). F. Gydm- 
gâsi (Oradea) b.t. I. Prieop (Tul- 
eea) ; cat. 52 kg: Gh. Stolciu 
(Steaua) b.t. J. Prisadă (Meta
lul Buc.), M. Dumitru (Bacău) 

C. Ciobotaru (Rapid Buc.), 
Badea (Dinamo Buc.) b.t.

(Constanța) ; cat. 57 kg: 
(Steaua) b.p. C. Vîrtosu 
Buc.) V. Soltuz (Ba- 
N. Vlăduț (Reșița), M. 

(Metalul Buc) b.t, N.

sul Buc.) b.t. I. Stanclu (Pi
tești) ; cat. 82 kg : I. Țăranu 
(Dinamo Buc.) b.p. L. Eizic 
(Rădăuți), St. Olteanu (Progresul 
Buc.) b.t. I. Mocanu (Constan
ța), P. Stroe (Steaua) b.t. Gh. 
Ghinea (Buzău) ; cat. 90 kg : N. 
Neguț (Steaua) b.t. Ad. Teodoroiu 
(Progresul Buc.), V. Fodorpa- 
tachi (Dinamo Buc.) b.t. P. Za
harov (Tulcea), C. ~ 
iova) b.p.

Șarban (Cra- 
Fr. Naghi (Cluj) ; 

cat. 100 kg : N. Mandea (Dinamo 
dese. M. Me'.uș (Con- 
Gh. Popoviei (Dinamo 

C. Bordeanu
Buc.) b. 
stanța)
Buc.) b.t. C. Bordeanu (Timi
șoara), Fi. Chițu (Metalul Buc.) 
b.t. N. Mihai (Slatina) ; cat. 
4-100 kg : N. Martinescu (Dina
mo Buc.) egal N. Pavel (Steaua), 
V. Roman (Satu Mare) b.t. V. 
Pavalache (Slatina).

Astăzi, de la ora 9, semifina
lele șl finalele.

b.t.

mânj se vor 
tocarul spre 
desfășurare

îndrepta cu au- 
Reims, locul de 
a jocului de 

marți cu Franța.
Fac deplasarea, printre 

alții, Răducanu, Dan, Dinu, 
Sătmăreanu, Radu Nunweil- 
ler, Dumitrache, Neagu, Lu- 
cescu.

I
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HANDBALISTELE DE LA ,,U“

CU PROGRESUL
Studentele au 

intrat pe teren ho- 
tărîte, ca de data 
aceasta, să-și de
pășească „comple
xele" din meciu
rile cu Progresul,

care de multe ori le-a în
curcat socotelile. Și au reușit. 
Ele au avut în permanență 
avantajul scorului (au condus 
și cu 5 goluri diferență), au 
jucat mai bine tactic, reușind 
să cîștige pe merit cu scorul 
de 14—10 (7—4). Partida în
ansamblu a fost modestă. In 
ultimele 15 minute meciul a 
fost ceva mai dinamic. Princi
palele realizatoare : Arghir (8) 
pentru Universitatea și Oțe- 
iea (4) pentru Progresul. Au 
arbitrat G. Popescu și M. Io- 
nescu (București).

Gheorghe RANGU

TURNEELE FINALE DE VOLEI
(Urmare din pag. 1)
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START BUN AL ȘAHISTELOR NOASTRE

a corectat,
concursului atletic

LA 400 m GARDURI
I

Echipa de ștafetă a Univer
sității din Texas 
în cadrul
desfășurat la Moines (lows.), 
cea mai bună performanță 
mondială în proba de 4X220 
yarzi cu timpul 1:21,7. Pînă 
în prezent, cel mai bun rezul
tat din lume era de 1:22,1 și 
aparținea echipei Colegiului 
din San Jose. In cursa de 
440 yarzi garduri, atletul 
american Ralph Mann a fost 
cronometrat în 49,4 (nou re
cord al S.U.A.).
a cîștigat proba de aruncarea 
discului cu un rezultat de 
62,13 m.

Doug Knop

■ în cadrul unui concurs 
de atletism desfășurat la 
Seesen (R. F. a Germaniei), 
sportivul vest-german Thomas 
Zacharias a cîștigat proba 
de săritură în înălțime cu 
performanța de 2,16 m.

LA VRNJACKA BANJA
Româncele au 

remarcabil în 
turneului zonal 
oka Banja, acolo unde 
dispută o etapă deosebit de 
importantă pentru noi, 
cadrul campionatului 
dial feminin. După 
marea primelor trei runde, 
Gertrude Baumstarck 
pârțea șefia 
cu maghiara 
de asemenea 
acestui debut 
Numai victorii, 
una cucerită cu o deosebită 
dezinvoltură în fața cunoștin
ței noastre da anul trecut, 
de la Sinaia, tînăra șahistă 
engleză Dinah Dobson. Iată 
cum a cîștigat Baumstarck 
această frumoasă partidă:

APARAREA franceza

luat un start 
întrecerile 

de la Vrnja- 
se

din 
mon- 

consu-

îm-
clasamentului 

Maria Ivanka, 
o revelație a 
de întrecere, 

dintre care

Gertrude Baumstarck (România)
Dinah Dobson (Anglia)

l.e4 e6 2.d4 d5 3. CC3 Cf6 4.Ng5 Nb4
5.e5 h6 6.Nd2 N:c3 7.b:c Ce4 S.Dgl

CORESPONDENȚA SPECIALA

DENIS LAW
Law. șu- 

din Traf-
Scoțianul Denis 

pranumit „regele 
ford Park" (numele stadionu
lui pe care joacă Manchester 
United), omul căruia ani de-a 
rîndul, de două ori pe săp- 
tămînă, 50—60 000 de supor
teri înfocați, constituind un 
cor uriaș, ii închinau adevă
rate imnuri de glorie și-i 
scandau numele pe străzi 
pînă tîrziu în noapte, a fost 
pus pe lista de transferări. 
Aceasta, în termeni poiili- 
coși, înseamnă că Manchester 
United nu mai are nevoie de 
serviciile sale. Cu alte cu
vinte, Law a fost concediat!

La 30 de ani, pentru pri
ma oară în viața sa. Law 
este nedorit. Pentru 
oară el este transferat 
sistențele clubului și 
propria lui cerere.

în ziua în care conducă
torii clubului Manchester 
United au anunțat oficial că 
sînt dispuși să se dispenseze 
de Law, vedeta a declarat 
reporterilor de 
„Sun" : ... șl.’__

prima 
la in- 
nu la

la ziarul 
știam că aceasta 

va trebui să se întimple mai 
aurind sau mai tirziu și to
tuși vestea a constituit un 
șoc teribil pentru mine". în 
ziarul „Daily Express", Denis 
Law scria de asemenea t 
„Astăzi sînt cel mai trist om 
din lumea fotbalului, dar nu 
mă plîng. Desigur, n-aș fi 
vrut încă să părăsesc clubul. 
Simt că sînt complet resta
bilit după lunga serie de ac
cidentări pe care le-am sufe
rit in ultimul timp și sînt 
convins că voi mai avea cîți- 
va ani buni in fotbal. Aș 
dori să nu plec din Man
chester, dar ca fotbalist pro
fesionist trebuie să joci acolo 
unde ți se oferă o slujbă".

Sînt toarte interesante, de 
asemenea, declarațiile cele
brului antrenor, Sir Matt 
Busby, actualmente director 
tehnic la Manchester United ! 
„Conducerea clubului a ajuns 
la concluzia că atît pentru 
club, cît și pentru Denis Law 
însuși, transferul său este ne
cesar. Denis a fost un jucă
tor admirabil pentru Man-

AMĂNUNTE ASUPRA
MECIULUI

Rf8 (De obicei, aci se joacă 8.. g6)
9.h4 C:d2 10.R:d2 C5 ll.Cfâ Da5 12.

Th3 ! (Vezi diagrama. Un plan de 
joc foarte bun, recomandat încă 
acum o jumătate de secol de neui
tatul șahist maghiar G. Maroczy, 
revine acum Ia viață) 12...c:d 13. 
C:d4 Cc6 14.Tg3 Tg8 15.C:c6 b:c 16. 
Nd3 (Acum devine evident că al
bul este în avantaj, iar negrul nu 
găsește contra-jocul necesar pen
tru echilibrarea șanselor) 16...Na6 
(La 16...gG 17.DE4 !) 17.N117 Re7 18. 
N:gS T:g8 19.Db4-|- D:b4 20.c:b 
(Partida poate fi considerată ca 
încheiată aci. Albul, cu o calitate 
în plus, este virtual cîștigător. Re
marcabil totuși cum își realizează 
avantajul jucătoarea româncă, gă
sind manevrele cele mai exacte) 
20...NC4 21. a4 h5 22.RC3 g6 23.Rtl4 
Tb8 24.b5 c:b 25.a:b N:b5 26.T:a7-(- 
N<I7 27.Tb3 Tc8 28.T3b7 Td8 29.C3 
Re8 3O.Re3 (Negrul este în „zugz
wang" total) 3O...Re7 31.11(1 Re8 32.

Rg5 Re? 33.g3 șl negrul a cedat 
(urmează RI6).

★
Și cealaltă reprezentantă a 

României în acest turneu, 
maestra internațională Elisa- 
beta Polihroniade a avut un 
debut bun. Ea a întrecut-o 
pe Henrietta Konarkowska- 
Sokolov după o partidă de 
mare luptă și a făcut remize 
cu Katia Iovanovici — una 
din favoritele întrecerii —> și 
Ursula Wasnetzki.

Se joacă în eleganta sală 
de festivități a cazinoului 
balnear, sub privirile unui 
public numeros. Arbitrează 
iugoslavul Mișa Petronici, se
condat de compatrioata sa 
Milunka Lazarevici, care este 
de pe acum calificată pentru 
viitorul turneu interzonal, 
din toamnă.

Sergiu SAMARIAN
(Prin telefon)

GERTRUDE BAUMSTARCK
IA A PATRA VICTORIE

PENTRU „SPORTUL"

REGELE" CARE PLEACA

Recunoașteți această fotogra
fie ? Denis Law — in zilele 
sale de glorie — cucerind 
mingea cu o splendidă lovi

tură de cap...

Chester United și noi 
cut toate sacrificiile 
a-l transfera de la 
italiană Torino, acum opt ani. 
Pe drept cuvînt, suporterii 
noștri l-au încoronat ca „rege 
al stadionului" in cea mai 
bună formă, Denis era fotba
listul cel mai iscusit și mai 
inteligent pe care l-am an
trenat vreodată, reflexele lui 
fiind uluitoare. Dar, de cîtva 
timp, Law nu mai este jucă
torul de odinioară. De doi- 
trei ani el a fost realmente 
chinuit de un lung șir de 
accidente, iar in ultimul se
zon n-a apărut in prima echi
pă decît în 13 meciuri din

Raliul
Mexico

am fă- 
pentru 
echipa

Londra
a încheiat

b.t. 
St. 
C. Salop 
I. Baciu 
(Dinamo 
căii) b.t.
Șandru , _.__ . . ,
Iliuță (Galați) ; cat. 62 kg : S. 
Popescu (Steaua) b.p. I. Grigo- 
rescu (Bacău). I. Popa (Craiova) 
și I. Vaideș (Brașov) — descali
ficați, P. Popescu (Timișoara) b.p. 
I. Allonescu (Dinamo Buc.) ; Cat. 
68 kg. : R. Pătrașcu (Rapid Buc.) 
b.p. M. Bolocan (Pitești), E. Hupcă 
(Metalul Buc.) și I. Burcea (Pro
gresul Buc.) — descalificați, 
I. Enache (Dinamo Buc.) 
b.t. V. Dușu (Constanța) ; cat. 
74 kg. : M. Vlad (Craiova) b.t. 
Gh. Ninl (Galați). I. Gabor 
(Steaua) b.t. T. Ignătescu (Ra
pid Buc.), M. Butnaru (Progre-

A doua partidă a serii, 
deosebit de importantă pen
tru stabilirea configurației 
clasamentului (Penicilina a- 
vea nevoie de o victorie pen
tru a-și asigura titlul) a fost 
de un dramatism rareori în- 
tîlnit. Voleibalistele din Iași 
joacă senzațional în primul 
set, avind în Florentina Itu 
una din cele mai bune ata
cante. cîștigînd clar la 4. 
Setul al doilea se desfășoară 
tot în nota de dominare a 
ieșencelor care conduc cu 
6—0, 9—4, 14—11 avînd min
ge de set, dar o gravă eroare 
a jucătoarei Itu face ca Di
namo să cîștige mingea și 
cu Mariana Popescu la fileu, 
egalează și obține victoria în 
prelungiri. în setul al treilea

se manifestă un echilibru de 
forțe pînă la 5—5, cînd Di
namo se distanțează cu 4 
Duncte, obținute direct din 
serviciu. în această parte a 
meciului se manifestă efica
citatea la fileu a dinamovis- 
tei Margareta Șorban. Setul 
al patrulea aparține, la în
ceput, Penicilinei, care con
duce cu 8—4, 12—11, dar 
bucureștencele, avînd-o pe 
Șorban în formă excelentă, 
recuperează șl se detașea
ză în cîștigătoare. Așadar, 
3—1 (—4, 14, 11, 12) pentru 
Dinamo. S-au remarcat : Lia 
Iliescu, Helga Bogdan, Mar
gareta Șorban și Constanti- 
nescu de la Dinamo, respec
tiv Florentina Itu și Aurica 
Căunei de la Penicilina. Au 
arbitrat bine I. Amărășteanu 
și V. Arhire. Clasamentul este 
următorul :

I
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Clarificări in turneul
de selecție

Dinamo 25 23 2 71:13 48 ; 
Penicilina 25 23 2 71:15 48 ; 
Rapid 25 17 8 60:28 42 ; Uni
versitatea 25 16 9 53:39 41.

I
*

BENVENUTI - BETHEA
cum s-a mai anunțat, 
pentru titlul mondial 
la categoria mijlocie 
deținătorul centurii,

După 
meciul 
de box 
dintre 
italianul Benvenuti, și șalan- 
gerul său oficial, americanul 
de culoare, Bethea, Va avea 
loc la 26 mai, în localitatea 
iugoslavă Umago Gala și Se 
va desfășura într-o arenă 
descoperită care poate găzdui 
între 7 000 și 10 000 de spec
tatori. Localitatea maritimă 
Umago se află la granița cu 
Italia, în apropierea Triestu- 
lui, orașul în care locuiește 
Nino Benvenuti.

traseul european
La capătul celor 7242 km 

(din totalul de 
curși pe traseul 
Raliul automobilistic 
Jules Rimet" 
sabona. Conduce 
francezului Rene 
pe Citroen, cu 5 
lizare, urmat de 
Hanno Mikkola (Ford-Escort) 
— 7 min. p. și francezul 
Verrier (Citroen) 
p. Unul din favoriții cursei, 
finlandezul Altonen ~ 
Escort) este abia al 10-lea, 
cu 44 min. p. Fotbalistul en
glez Jimmy Greaves ocupă 
locul 9.

25750) par- 
european, 

„Cupa 
a ajuns la Li- 

echipajul 
Trautman, 

min. pena- 
finlandezul

8 min.

(Ford-

cele peste 50 pe care le-am 
susținut!

Desigur, — mărturisește în 
continuare Matt Busby, ziua 
de azi este extrem de tristă 
și pentru mine. Mă leagă 
prea multe amintiri de acest 
rege blond al fotbalului ca 
să nu încerc acum un pro
fund regret. Ca antrenor al 
echipei naționale a Scoției, 
l-am selecționat in reprezen
tativă unde și-a făcut debu
tul. la numai 17 ani și jumă
tate".

Cum a evoluat cariera de 
fotbalist a Iții Denis Law ? 
In 1960, la vîrsta de 20 de 
ani, este cumpărat de la 
Huddersfield, de către celă
lalt mare club din Manches
ter, „City“. Peste numai 15 
luni este atras de mirajul și 
de faima campionatului ita
lian și își cere transferul la 
F.C. Torino. Fotbalul „închis", 
practicat în Italia, precum și 
regimul excesiv de strict 
aplicat acolo fotbaliștilor, îl 
decepționează însă și în 
toamna lui 1962 se transferă 
la Manchester United. De 
atunci a jucat la Manchester 
United 239 de meciuri în 
campionat, înscriind 142 de 
goluri. A fost selecționat de 
42 de ori în reprezentativa 
Scoției !

în iunie, cînd îi expiră 
contractul cu Manchester 
United, „regele din Trafford 
Park", trebuie să plece. Dar 
unde ? El nu va putea face 
o revenire spectaculos-sen
timentală la Huddersfield 
Town, clubul la care a debu
tat la vîrsta de 16 ani, pen
tru simplul motiv că echipa 
nu are nevoie de el, așa cum 
a declarat directorul clubu
lui. Acesta însă a completat: 
„Sînt sigur că Law va obține 
un contract înainte de înce
perea noului sezon; cel pu
țin jumătate din cluburile 
din liga a 11-a sînt gata să-l 
accepte !“

Fanaticii susținători ai lui 
Denis Law, suporterii lui 
Manchester, mai puțin la cu
rent cu calculele de rentabi
litate maximă ce guvernează 
fotbalul profesionist, 
testat vehement la 
veștii că Denis Law, 
proclamat de ei, va 
definitiv din echipa 
voriță. Dar regii sînt și ei 
muritori, ca toți oamenii, mai 
ales cînd e vorba de un rege 
al fotbalului !

Deițis Law va pleca. între
barea este cine va ocupa tro
nul rămas vacant ?

După toate probabilitățile 
noul .rege" al Trafford 
Park-ului va fi atacantul cen
tral Brian Kidd, care la 20 
de ani — și cu un talent pu
țin obișnuit — se impune 
din ce în ce mai pregnant în 
fotbalul englez.

Dar, realitatea este că atît 
gloria, cît și performanțele 
celebrului Denis Law vor fi 
foarte greu de egalat.

Al. OCTAV 
Manchester, aprilie.

BELGRAD, 25. — Turneul 
zonal feminin de șah a con
tinuat, la Vrnjacka ~ 
(Iugoslavia), cu runda a 4-a. 
Eiisabeta Polihroniade a ob
ținut victoria la olandeza 
Hemskeerk în 32 de mutări. 
Katia Jovanovici (Iugoslavia) 
a pierdut la Gertrude Baum
starck.

Fruntașa clasamentului con
tinuă să fie Gertrude Baum
starck (România) cu 4 puncte, 
urmată de Maria Ivanka (Un
garia) — 3 (1) p, Eiisabeta 
Polihroniade (România) — 3p, 
Rujița Jovanovici (Iugoslavia) 
— 2«Za (1) p etc.

Banja

FOTBALIȘTII SOVIETICI

MOSCOVA, 25 (Agcrprcs). 
Echipa de fotbal a U.R.S.S. 
a plecat în Bulgaria unde-și 
va continua pregătirile în 
vederea campionatului mon
dial din Mexic. Fotbaliștii 
sovietici, împărțiți în două 
Ioturi (A și B). se vor pre
găti într-o stațiune de alti
tudine pînă la 7 mai. în care 
perioadă vor susține două 
meciuri în compania unor 
selecționate ale Bulgariei. In 
acest timp, echipa sovietică 
va juca două partide: cu 
Elveția la Ziirich și cu o 
echipă franceză la Bordeaux.

Lotul echipei U.R.S.S. va 
pleca la 10 mai spre Ame
rica de Sud. Fotbaliștii so
vietici vor întîlni la 13 mai 
echipa Columbiei și la 17 mai 
formația Ecuadorului. Sosirea 
la Mexic este prevăzută pen
tru 19 mai.

A ÎNCEPUT
TURUL SPANIEI"

TOSTAO IL VA ÎNLOCUI PE PELE
de fotbal a 

va întîlni
Selecționata 

Braziliei, care 
astăzi în meci amical la Sao 
Paulo echipa Bulgariei, s-a 
antrenat vineri timp de 70 
de minute. Antrenorul echl-

pei, Zagalo, a anunțat că în 
formația pe care o va alinia, 
Tostao va juca în locul lui 
Pele. In linia de mijloc, va 
juca și Rivelino.

au pro- 
aflarea 

.regele" 
dispare 
lor fa-

I

în cla-

trebuie 
victorie

Trei meciuri interesante au 
figurat ieri pe programul 
turneului de selecție a tenis- 
manilor noștri fruntași, sol
date cu rezultate care aduc 
sensibile clarificări 
samentul întrecerii.

în primul rînd, 
consemnată o nouă
a lui Petre Mărmureanu, a 
opta, care a dispus de Sever 
Mureșan tot atît de net ca și 
în tur: 3—0. Pe seturi : 6—3, 
6—1, 6—1. Acum, Mărmurea
nu nu mai poate pierde pri
mul ioc, fiindu-i asigurată 
victoria în turneu.

De notat apoi, revanșa 
luată de Viorel Marcu asupra 
lui Ion Sântei, de care a dis-

pus în patru seturi : 4—6,
6—2, 6—3, 6—2. Marcu ara
tă o formă satisfăcătoare.

în fine, se confirmă reve
nirea în mină a lui Sever 
Dron care, învingîndu-1 cu 
6—4, 6—4, 6—0 pe Constantin 
Popoviei, l-a oprit pe acesta 
din ascensiune.

Clasamentul se prezintă ast
fel : Mărmureanu — 8 v, Mu
reșan — 5 v, Popoviei — 4 v, 
Marcu și Dron — 2 v, Sântei
— 1 v.

Azi dimineață, la Progre
sul, turneul programează (în- 
cepînd de la ora 10,30) urmă
toarele întîlniri: Mărmureanu
— Sântei, Dron — Mureșan, 
Marcu — Popoviei.

Vipuul i L V. „lnfonuallB*, «tr. Btesolanu u. 13—15, Bueur«|U

Prima etapă a Turului ci
clist al Spaniei disputată în
tre Cadix și Jerez (170 km) 
a fost cîștigată de tînărul 
alergător belgian Eddy Peel
man, cronometrat în 4h 29:15. 
In clasamentul general con
duce olandezul Rene Pijnen 
înaintea spaniolului Ocana și 
a belgianului Van Springe!.

ÎNOTĂTORII sovietici
CONDUC LA EDINBURGH

La Edinburgh se desfășoa
ră meciul internațional de 
natație dintre selecționatele 
Angliei și U.R.S.S. După pri
ma zi, scorul este favorabil 
oaspeților (102—46 puncte).

Iată principalele rezultate 
înregistrate: MASCULIN — 
1500 m : V. Bure 17:32,1 ; 
200 m liber : Kulikov 1:59,2 ; 
200 m bras : Mihailov 2:27,6 ; 
400 m mixt: Kravcenco 
4:55,2. FEMININ — 100 m 
bras : Grebenikova 1:16,4 ; 
200 m mixt: Milenina 2:31,8 ; 
100 m fluture: Vaschevici 
1:08,2 ; 100 m liber : A. Jack- 
son 1:02,2.

LA ROVINJ

riSCHEIÎ SE DISTANȚEAZĂ:
9 PUNCTE DIN
Sfidînd cu superbă non

șalanță vicisitudinile acestor 
decenii șahiste ale remizei, 
Bobby Fischer marchează în

TELEX * TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
In competiția Internațională 
masculină de baschet de la 
Sofia, echipa R. D. Germane 
a învins cu scorul de 77—70 
(41—42) o selecționată a ora
șului Moscova. Sofia a în
trecut cu 71 — 
echipa orașului

•47 (39—25)
Praga.

f

In campionatul 
de fotbal s-au 
două meciuri :
Scoția
Swansea, Țara Galilor 
Irlanda de nord 1—0.

inter-brilauie 
disputat ieri 
la Glasgow, 

Anglia 0—0 ; la

In sferturile de finală ale 
turneului de tenis de la 
Houston (Texas), spaniolul 
Santana a cîștigat cu 6—1, 
10—8 în fața vest-germanului 
Ingo Buding. El se va întîlni 
in semifinale cu americanul 
Clark Graebner, care l-a eli
minat cu 6—0, 6—2 pe Brian 
Fairlie (Noua Zeelandă). în 
cea de-a doua semifinală se 
vor întîlni Richey (S.U.A.) 
și Spear (Iugoslavia).

de volei care are loc în fie
care primăvară In competi
ția masculină, echipa Iugo
slaviei a învins cu 3—0 echi
pa Greciei, iar Bulgaria a în
trecut cu 3—2 echipa Unga
riei. Rezultate înregistrate în 
competiția feminină : Unga
ria — Italia 3—0 ; Bulga
ria — Iugoslavia 3—1.

nia echipei braziliene „Inter- 
nazionale“-Porto Alegre. Fot
baliștii peruvieni au obținut 
victoria cu scorul de 2—0 
(1—0).

La Belgrad a început tradi
ționalul turneu internațional

In 
al

Continuîndu-și pregătirile 
vederea turneului final
C.M. de fotbal, echipa Peru
lui ai susținut la Lima un 
meci de verificare în compa-

Recordmanul mondial m 
probele de 1 500 m și o milă, 
americanul Jim Ryun, a a- 
nunțat oficial că-și va face 
reintrarea anul viitor. Ryun 
a declarat că intenționează 
să fie prezent la startul con
cursurilor ce vor avea loc în 
1971 pe teren acoperit în 
S.U.A.

11 POSIBILE!
serie puncte întregi la unul 
dintre cele mai puternice tur
nee ale anului (coeficient 1 A), 
în runda a 11-a, marele 
maestru american l-a învins, 
cu negrele, pe Kurajita, fos
tul campion mondial al ju
niorilor. Principalii săi ur
măritori au terminat la ega
litate : Hort cu Smîslov, Pe
trosian cu Ivkov, Korcinoi cu 
Uhimann. Ghițescu a între
rupt în poziție egală cu 
Brown.

CLASAMENTUL : Fischer 
9. Hort, Petrosian 7, Gligo- 
rici, Korcinoi 6>/2 (l) Minici 
Smîslov 6. Bertok 5'/2 (1)’ 
Uhimann 5’/2. Brown, kova- 
cevici 5 (1), Ivkov 5. 
cu, Udovcici 4 (1). 
Kurajita 4, Marovici 
Nicevski 2’/2.

După 3 zile libere,
se reia, marți, la Zagreb.

Ghițes- 
Parma, 

2f/2 H).

turneul

•j.

r


