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Cind „mexicanii" au lipsit, Steaua șl Rapid s-au intilnlt pe Ciulești In joc amical. Azi, insă, 
meciul lor are altă miză...

AZI, ÎN DIVIZIA A
LA FOTBAL

• Steaua - Rapid — derbyul etapei a XXIII-a ® La Ploiești 
și la Craiova — U. T. A. și Dinamo București vor 

să rămână în plutonul fruntaș
încerca

VIZITA
1

■ ■

' După „pauza mexicană", 
campionatul diviziei naționale 
A la fotbal se reia astăzi cu 
etapa a XXIII-a. In centrul 
atenției amatorilor sportului 
cu balonul rotund se află 
PARTIDA-DERBY CARE 
PUNE FAȚĂ-N FAȚĂ PE 
ACTUALUL LIDER. RAPID, 
ȘI FORMAȚIA STEAUA.

Ambele echipe s-au pre
gătit cu conștiinciozitate pen
tru acest joc. care are o miză 
destul de mare. în cazul unei 
victorii, Rapidul scapă de un

adversar destul de periculos 
în lupta pentru titlu, dar 
dacă Steaua va câștiga, atunci 
jucătorii clubului din Ca
lea Plevnei au mari șanse 
ca în finalul campionatului 
să fie pe locul tntii.

De asemenea, interesante se 
anunță și meciurile de la 
Ploiești și Craiova, unde se 
întîlnesc echipe ce dețin 
locuri fruntașe în clasament.

Iată programul etapei:

■(stadionul 23
15,30) : Steaua

Petrolul

BUCUREȘTI
August, ora
— Rapid ;
PLOIEȘTI :
U J.A. ;
CONSTANȚA : Farul — 
F. C. Argeș ;
CLUJ : C.F.R. — „U" Cluj; 
BRAȘOV : Steagul roșu — 
Politehnica lași ;
TG. MUREȘ : A. S. Armata
— Jiul ;
BACAU : Dinamo — Crișul 
CRAIOVA : Universitatea — 
Dinamo București

Campionatele de atletism ale Capitalei

UN CONCURS FARA STRĂLUCIRE
Ziua a doua a întrecerilor 

campionatului municipal de 
atletism s-a dovedit a fl mai 
săracă, atît în ceea ce priveștie 
performanțele obținute, 
mai ales în participarea 
cele 16 probe. Situația

cit 
la 

este, 
într-un fel, explicabilă, avîn- 
du-se în vedere faptul că o 
serie de atlețl fruntași — ma
joritatea componenți al loturi
lor republicane — eînt antre
nați la concursuri ce se des
fășoară peste hotare, iar alții 
se pregătesc In vederea lntre-

cerilor ce vor avea loc în zi
lele imediat următoare.

Ca o consecință a slabei 
participări, proba de 3.000 m 
obstacole s-a aminat, iar pro-

IN „TURUI
IUGOSLAVIEI"

CLAUDIA IACOB 
clștlgă 800 m

Președintele Consiliului 
Național pentru Educație 
Fizică și Sport și al Co
mitetului Olimpic Român, 
Anghel Alexe, a plecat ieri 
în R. F. a Germaniei, unde 
va face o vizită la invita
ția lui Willi Daume, pre
ședintele Comitetului Na
țional Olimpic al R. F. a 
Germaniei și al Comitetu
lui de organizare a celei 
de a XX-a ediție a J.O. 
de vară de la Munchen.

Cu acest prilej, preșe
dintele C.N.E.F.S. și al 
C.O.R. va vizita bazele și 
instalațiile sportive ale O- 
linlpiadei de Ia Munchen, 
din 1972.

DINAMO BACAU. 
DIN NOU ÎN „CUPA 
ORAȘELOR TiRGURI
Un telex a fost primit ieri 

dimineața, de la Bacău. Des
tinatar : Federația română de 
fotbal. Expeditor: clubul Di
namo Bacău. Dar, să vă dăm 
și cel de-al treilea amănunt, 
privind conținutul acestui te
lex : ECHIPA BACAUANA 
SOLICITA APROBAREA DE 
A PARTICIPA LA NOUA 
EDIȚIE A „CUPEI ORAȘE
LOR TIRGURI", care urmează 
să înceapă în toamnă.

După cum se știe, formația 
din Bacău a avut o compor
tare frumoasă, în ultima edi
ție a acestei întreceri, ajun- 
gintl pină în sferturi de fi
nală — cea mai bună perfor
manță obținută de o forma
ție românească într-o compe
tiție internațională — FIIND 
ELIMINATA DE CĂTRE AR
SENAL, formația care avea să 
devină câștigătoarea Cupei.
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RODICA APĂTEANU

GIMNASTELE ROMÂNCE 
CONDUC DETAȘAT ÎN MECIUL 

CU REPREZENTATIVA OLANDEI

Astăzi se dă startul în 
cea de a 26-a ediție a 
Turului ciclist al Iugosla
viei, competiție la care 
participă și o echipă de 
rutieri români, în frunte cu 
Tudor Vasile, Vasile Sele- 
iean și Constantin Grigore. 
La întrecere mai iau parte 
echipe din Algeria, Ceho
slovacia, Luxemburg, Olan
da, Italia, Bulgaria și Iu
goslavia (cu două forma
ții). Traseul cursei măsoară 
1 140 km și va trece, por
nind de la Bor, prin Bel
grad, Novi Sad, Zagreb, 
Ljubljana.

Sosirea va avea loc în 
ziua de 5 iulie la Pola.

gbele de 100 m g șl 400 m 
s-au disputat direct finale. De 
asemenea, la ștafeta 4X100 m
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s-a prezentat !a start cite 
singură echipă.

Remarcăm forma bună 
Virginiei Bonei care a sărit, 
din prima încercare, 1,70, 1,74 
și 1,78 m. ratînd — de puțin 
— la 1,80 m. De asemenea, 
Valeria Bufanu a confirmat 
rezultatele bune înregistrate în 
acest sezon încheind cursa de 
garduri la două zecimi de re
cord. Iată campionii munici
pali în probele desfășurate 
ieri : BARBAȚI 200 m : Gh. 
Zamfirescu (Steaua) 21,4 ; 
800 m : Gh. Ene (Metalul) 
1 : 52,7 ; 10 000 m : C. An-
dreica (Steaua) 31 :34,6 ; 110 
m g’ 
14.0, 2.
400 m 
52,4 ;
(Rapid) 7,41 ; prăjină : F. Co- 
man (C.A.U.) 4,20 ; disc:
L. Kotlar (Metalul) 45,14 ; cio
can : V. Țibulschi (Dinamo) 
61,60 ; FEMEI : 200 m : Aura 
Petrescu (Steaua) 25,2 ; 100
m g: Valeria Bufanu (Rapid) 
13,7 ; greutate: Elena Moldo- 
veanu (Metalul) 13,99 ; suliță : 
Elisabeta Prodan (C.A.U.) 
50,38.

Astăzi, de la ora 9, conti
nuă întrecerile concursului de 
copil.

m :

1. V. Suciu (Steaua) 
N. Perța (Steaua) 14,0 ;
g: I. Burcă (C.A.U.) 

lungime : M. Zaharia

I. GAVRILESCU

[LORIN GHEORGHIU
Marele maestru internațio

nal, Florin Gheorghiu, desfă
șoară o intensă activitate in 
această vară. In momentul de 
față, după cum se știe, el par
ticipă la turneul de la Skoplje, 
unde se află pe un loc frun
taș. Apoi, va pleca în Argen
tina, la un turneu 
în luna iulie.

Ieri «-a primit o

programat „

telegramfi

Tineri tenismani români invitați la Verona
Orașul italian Verona va găzdui Intre 26 șl 29 august pri

mul turneu european de tenis deschis echipelor reprezenta
tive de juniori. Au fost invitate opt țări, printre care șl 
România.

Pentru aceastâ interesanta competiție, forul nostru Ide spe
cialitate are în vedere pe Traltm Marcu, Dan Nemeș șl 
Gabriel Neacșu.

In meciul de u sofia

La Sofia s-a Încheiat dubla Intil- 
nlre de tenis dintre echipele de 
juniori ale României și Bulgariei. 
LA FEMININ VICTORIA A RE
VENIT TINERELOR JUCĂTOARE

ROMANCE, CU SCORUL DE 8—2, 
IAR LA MASCULIN INTILNIREA 
S-A SOLDAT CU UN REZULTAT 
DE EGALITATE : 5-5.

CONSTANȚA, 27 (prin te
lefon, de la trimisul nostru). 
Gimnastica n-a putut face, 
totuși, concurență reală tim
pului excelent de plajă, sta
tornicit de mai multe zile pe 
litoralul 
ța celor 
românce 
tuia un 
pentru adevăratul iubitor de 
sport. Așa se face că. Ia ora 
18, cînd s-a dat startul în 
întîlnirea prietenească dintre 
reprezentativele României și 
Olandei prea puțini 1 
tatori erau prezenți în 
latul sporturilor.

Efortul de a aduce un 
re număr de școlari în 
de concurs a fost lăudabil 
pînă la un punct, deoarece — 
neavizați în gimnastică — 
copiii au perturbat deseori în-

trecerea, apelurile repetate la 
liniște ale crainicului rămî- 
nînd, din păcate, fără rezul
tate. Așa cum anticipam, con
cursul propriu-zis s-a desfă-

nostru. deși prezen- 
mai bune gimnaste 
și olandeze consti- 
punct de atracție

spec-
Pa-

ma
șala

REZULTATE DUPĂ PRIMA 
ZI, PE ECHIPE : România 
184,65, Olanda 1*9,00. Pe apara
te : sărituri : România 46,70, 
Olanda 45,95; Paralele : Româ
nia 46,45, Olanda 44,85; Bârnă : 
România 45,50, Olanda 43,45 ; 
Sol î România 46,00, Olanda 
44,75; Individual compus : E- 
lena Ceampelea 37,60, Rodica 
Apăteanu 37,10, Alina Goreac, 
Olga Ștefan, A. Gerwen și Eli- 
sabeta Turcu 36,35.

șurat chiar de la startul său, 
sub semnul superiorității evi
dente a echipei române.

Printr-o primă săritură 
bună (zboruri mari și ateri-

zare precisă) Alina Goreac 
a luat o serioasă opțiune 
pentru cîștigarea acestui a- 
parat, ea fiind notată cu 9,40. 
Și celelalte gimnaste român
ce au evoluat bine, în pro
gres față de concursurile an
terioare. Oarecari emoții ne-a 
produs Elisabeta Turcu, a că
rei primă săritură impusă 
s-a apropiat prea mult de 
clasicul echer, ea fiind co
tată cu 9,15. Dar. în cea de 
a doua — o execuție corectă 
și 9,30. Echipa oaspe a evo
luat modest, chiar și campi
oana Ansvon Gerwen fiind 
nevoită să se mulțumească cu 
o singură notare, prima ei în
cercare fiind ratată.

în final echipa română a
Constantin MACOVEI

(Continuare in pag. a 4-a)
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EXAMEN PENTRU Cfl MAI MICI ÎNOTĂTORI | CUPLUL ROMÂN 1
K T.„__ .. s______ HȚIRIAC-NĂSTASE

ÎNVINGĂTOR

OPTIMILE TURNEULUI
DE LA WIMBLEDON

Amănunte In pag. a 4*1
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Circa 1200 de copii au frccvcnlat, timp de 12 zile, cursurile centrului de învățare a înotului 
de la ștrandul Tineretului. In aceste zile, micuții înotători dau examenul de „absolvire", 
iar marți vor „concura" (o lățime de bazin) sub privirile părinților. De miercuri, va începe cel 
de al doilea ciclu.

Foto : V. BAGEAC

ÎNTRECERILE de volei ale școlilor profesionale

IN DRUM SPRE TITLUL DE CAMPIOANĂ...

prin care excelentul nostru 
șahist este invitat la campio
natele „open" ale S.U.A., care 
se vor desfășura între 9—22 
august. Este o știre pe care și 
Florin Gheorghiu o află din... 
ziarul nostru, o dată cu citi' 
torii.

SUCEAVA, 27 (prin te
lefon, de la trimisul nos
tru). In turneul final al 
campionatelor de volei re
zervate școlilor profesio
nale s-au desfășurat pri
mele două etape.

Una dintre favoritele 
turneului, echipa Gr. șc. 
„23 August" Buc. a între
cut, în cursul dimineții, 
cu 3—0, echipa Șc. prof. 
C.C.T. Buc. După-amiază 
aceeași echipă a obținut 
o nouă victorie, tot cu 
3—0, de data aceasta în

fața echipei Gr. șc. chi
mie Copșa Mică.

Cealaltă pretendentă la 
titlu, echipa Șc. pref. 
C.C.T. Buc. a învins pe 
cea a Gr. șc. chimie Cop
șa Mică cu 3—1 și 
pe cea a Gr. șc. de 
strucții-montaj Buc.
3—0.

în ultima etapă, 
gramată duminică dimi
neață, cele două echipe 
aspirante la titlul de cam
pioană se întîlnesc între

apoi 
con- 

cu

pro-

ele decizînd soarta pri
melor două locuri. în me
ciul pentru locul 3 se vor 
întîlni învinsele din pri
ma zi a turneului final, 
formația din Copșa 
Mică și Gr. școlar con- 
strucții-montaj București.

Și o ultimă mențiune: 
partidele de sîmbătă au 
fost arbitrate de V. Vră- 
jcscu, Șt. Nobilescu, M. 
Tabacu și I. Pelrovici.

Aurelian BREBEANU

FINALELE CAMPIONATELOR REPUBLICANE DE LUPTE LIBERE (TINERET)

ZIUA TUȘURILOR

S
înt în domeniul nostru, al 
educației fizice și sportului, 
cîțiva distinși dascăl, a căror 
personalitate s-a făcut cu
noscută la nivel național, prin 
pasiune și pricepere în mate- 

, prin rezultate de proporții maxi
male, printr-o activitate laborioasă de 
trei-patru decenii.

Cu toate că aria de manifestare a 
meritelor lor este foarte vastă, depă
șind cu mult dimensiunile profesorului 
fruntaș la locul de muncă, ea trebuie 
de acum adunată într-o carte. Dînd la 
o parte greutății^ lucrului făcut „pen
tru prima oară", 'misiunea aceasta, de 
a extrage din viețile și preocupările 
lor adevărul omenesc, atașamentul sin
cer față de mișcarea sportivă, este, 
dintr-un punct de vedere, și ușoară, 
deoarece ai de-a face la toate perso
najele cu o trăsătură esențială, comu
nă, ce se exprimă printr-un sinqur cu- 
vînt — DĂRUIRE.

La acești oameni DĂRUIRE în
seamnă noianul de duminici „furate" 
casei proprii și date generos copiilor; 
înseamnă a fi „surd" la rugămințile 
soției și copilului — cum spunea V. 
Tibacu — de a-i întovărăși la o ieșire 
comună ; a renunța la toate dorințele 
personale, la concedii și după-amieze 
libere pentru a conduce echipa la an
trenamente și în competiții; înseamnă 
acele sfaturi, îndrumări și povețe pen
tru ca tineretul să ajungă și mai de
parte ; înseamnă miile de ore supli
mentare, de antrenamente pe orice 
timp; înseamnă capitalul de cunoștin
țe instructiv-educative învestit cu gîn- 
dul ca educația fizică și sportul să 
prindă rădăcini trainice în inimile și 

Iîn mințile tinerilor, pentru ca și ei să 
ducă MIȘCAREA și EXERCIȚIUL FIZIC 
la rangul de tradiție în țara noastră. 

■ Căci educația fizică și sportul unei 
’ t cu atît mai valoroase, cu cît 

mai mulțî V. Ro- 
V. Tibacu, C. lo- 
care să se mln-

I
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BRAȘOV, 27 (prin tele
fon, de Ia trimisul nos
tru), Sîmbătă dimineață 
au intrat, pe aceleași trei 
patrulatere din sala de 
sport Armata, tinerii spe
cialiști în lupte libere.

Chiar de la primul su
net de gong, finaliștii e- 
diției inaugurale au ținut 
să răsplătească eforturile 
organizatorilor — F.R.L. 
— cu încleștări spectacu
loase, de bun nivel tehnic 
și deosebit de disputate.

înainte de toate, Insă, 
trebuie să consemnăm ma
rea eficacitate ă Concu-

renților prezent! (peste 
100) la finalele noii com
petiții, care au ignorat 
parcă toate deciziile pre
văzute în regulamentul de 
lupte, fie și cu drasticele 
modificări cerute de 
F.I.L.A. căutînd numai și 
numai tușul. A fost, în- 
tr-adevăr, o zi a tușurilor, 
zi în care 
pe 200 de 
tate, 90 la 
cheiat prin

Desigur, 
citate a învingătorilor tre
buie pusă și pe seama apro
piatelor confruntări inter-

d'a cele aproa- 
partlde dispu- 
sută s-au în- 
tuș.
marea efica-

naționale: triunghiularul 
din R. D. Germană (3—5 
iulie), întrecerile balcanice 
și turneul speranțelor o- 
limpice de la începutul lu
nii august. Or, titlul de 
campion cucerit la Brașov 
ar constitui o importantă 
opțiune pentru selecția în 
loturile reprezentative. Nu
mele medaliaților, însă, 
îl vom cunoaște abia du
minică.

Pînă atunci iată cîteva 
rezultate din reuniunea de 
sîmbătă 5 cat. 48 kg: V.

Bacrița (Iași) b.t. P. Bîn- 
du (Constanța), P. Broască 
(Lugoj) b.t. P. Răduțiu 
(Reșița), cat. 52 kg: G. 
Conrad (Brașov) b.t. M. 
Ploscaru (Rapid Buc.), E. 
Butu (Iași) b.t. I. Vlădescu 
(Dinamo Buc.), cat. "7 kg : 

'Fl. Moț (Steaua) b.t. Gh. 
Dobrenel (Brașov), D. Ti- 
cu (Progresul Buc.) b.t. T. 
Mareș (Reșița), cat. 62 kg : 
C. Moldovean (Brașov) b.t. 
Gh. Blaj (Timișoara), Gh.

Costin CHIRIAC

(Continuare in pag. * <-■)
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— ... granițele ei 
șalâ, L. Teodorescu, 
vânescu, și alții, cu 
drească.

Tn jurul numelui lor gravitează o 
întreagă epocă, binecunoscută în 
toria mișcării sportive românești 
epoca de pionierat —, capătul unui 
început de drum la care au fost mar
tori, pînă la finalitatea Iui de azi, prin 
DĂRUIRE.

O lucrare biografică pe această 
temă ar avea menirea de a aduce în 
zilele noastre modele vii, demne de - 
urmat, ale unor oameni care, deși sînt I 
azi în pragul celei de a doua vîrste, I 
prin faptele lor au rămas mereu tineri.

is-

L Nicolae POSTOLACHE I



[sportul sportul

FARA

iurtei

Gimnastica, disciplină cu Îndelungată tradiție In sportul suedez, este prezentă In viața fiecărei școli, a fiecărui institut de lnvățămint supcrlox

LA VIITOARE

PUȘCA

SECRETUL SĂNĂTĂȚII
Dtn orice loc ai privi Suedia:, ea Iți va apare ca o 

fară-expoziție. Sus, de la înălțimea amețitoare a 
Boeing-ului, care te poartă lin către aerodromul Ar- 

landa, vechea țară a vikingilor iți oferă noaptea imaginea 
feerică a unei nesfirșite constelații; un fel de stație Brazi 
diversificată la scară uriașă. De pe Marea Baltică, venind 
dinspre Anglia sau coasta germană, o îmbinare de forme 
arhitectonice tradiționale cu geometria supermodernă a noi - 
l<ii- construcții. Și 
la Stockholm.

primul popas trebuie să-l faci neapărat

cum este 
capitala

Veneția Nordului, 
denumită sugestiv 
Suediei — reprezintă real
mente un oraș pe apă. Nu
cleului de ieri al așezării — 
insula Gamala Stan, pe care 
în 1252 se ridicase un fort — 
i s-au adăugat de-a lungul 
veacurilor orașele-satelit. Far- 
sta la sud și Văllingby la 
vest, precum și un 
cartiere suburbane 
95, Repet, aceasta a 
secole de viață.

Azi. Gamala Stan 
tă un fel de expoziție, cu o 
notă pur medievală — tur
nuri și biserici cu linii dan
telate care amintesc de goti
cul primar, parcuri, grădini 
și străzi. Parcuri punctate ici 
colo de spații speciale pen
tru joaca copiilor și elevilor, 
altele transformate în terenuri 
cu predilecție pentru handbal 
sau fotbal. Toate, departe de 
traficul rutier, de primejdii 
neprevăzute.

Dar, chiar și în celelalte 
zone ale Stockholmului, în 
căre nu mai întîlnești case 
Cu unul sau două nivele, <'i 
blocuri uriașe, armonie de 
sticlă și beton, spațiile re
zervate copiilor și elevilor îți 
atrag privirile insistent. Tată, 
într-una din zile, un profe
sor foarte tînăr, Erik Joren- 
ssen. a ieșit cu clasa — co
pii de 10 ani — în parcul 
din Vecinătatea Conservato
rului. 15 mingi de handbal 
și fotbal au țîșnit din sacul

de sport al profesorului, pre
luate automat de copii și 
purtate către cele 4 terenuri

ITINERAR SUEDEZ

șirag de 
— peste 
însemnat

reprezin-

implantate în acest parc. Vă 
imaginați ce a urmat...

Uppsala. Una și aceeași cu 
vechea capitală a Suediei. 
Acum, orașul ocupă locul 6, 
ca mărime și populație — 
pină lâ 100 000 de locuitori — 
dar măreția i-a rămas neclin
tită. Orașul s-a afirmat ca 
un puternic centru studențesc. 
Prima universitate a țării aici 
a fost înființată, la 1477 
GustaviUm, cea mai arhaică 
clădire, a îndeplinit rolul de 
amfiteatru de anatomie. Azi 
— curioasă metamorfoză 
el adăpostește o colecție 
riașă de picturi, sculpturi 
antichități nordice.

Și astăzi, însă. Uppsala 
rămas un puternic centru 
niversilar, cu predilecție
domeniul formării de medici. 
Studiul din laboratoare și 
biblioteci, din clinici nu re
prezintă O preocupare limi
tă. Mediciniștii simt nevoia 
și de destindere. O fac prin 

sport, beneficiind de întinsele 
complexuri ce le stau la dis
poziție. Și aici, handbal și 
fotbal, dar și tenis de cîmp 
și golf. în cele două săli do 
sport ale Universității, gim-

< nastică și scrimă. Nu-i vorba 
de performanță, cum îmi pre
ciza un student, Cliff Erik
son. din anul IV, specialita
tea Pediatrie, ci numai și 
numai de destindere. O oră, 
două pe zi. Iar duminica, de 
obicei camping. Toată stu
dențimea pleacă în afara .ora
șului, Se organizează cara- 

? vane întregi de turiști. Foar
te mulți, însă, o pornesc pe 
jos. Drumeție în puterea cu- 
vîntului. Sursă de sănătate. 

La Văsteras elementul pre
dilect al tineretului studios il 
constituie sporturile pe apă. 
Caiacul, canoea, canotajul. A- 
pele calme ale lacului Măla- 
ren sînt o invitație perma
nentă. Școlile din Văsteras 
au în zona portului un spa
țiu special pentru adăpostirea 
ambarcațiilor, hangare spa
țioase. întrecerile, care se or
ganizează săptămînal sau cu 
ocazia unor zile festive, a- 
trag aproape întreaga popu
lație a orașului, cam de mă
rimea Ploieștiului nostru.

Campionii sînt popularizați în 
presa locală, fotografiile lor 
apar pe panouri fixate în di
ferite puncte ale localității.

în afara sporturilor pe apă 
Văsterasul îți atrage atenția 
și prin diversitatea bazelor 
sportive simple. Le întîlnești 
în jurul fiecărei școli, în car
tierele din nord, mai liniștite, 
izolate de zgomotul orașului. 
Pentru competiții de anver
gură tineretul are la dispo
ziție complexul sportiv din 
vecinătatea uriașei săli de 
sport a Văsterasului, Rok- 
lundahallen. Mai trebuie spus 
că în ciuda acestei, plurali
tăți de amenajări sportive, 
niciodată n-ai să găsești te
renuri în odihnă.

Tineretul suedez iubește 
spartul. Că așa este o dove
dește și înfățișare^ băieților 

■și fetelor cu păr platinat: ga
barit dezvoltat și obrajii tot
deauna îmbujorați...

Pe marginea unui pisc, fă
cut parcă să taie ptnza nori
lor, a apărut precaut cirdu.1 
caprelor negre.

Omul aflat spre capătul din 
jos. al unui jgheab stincos ri
dică binoclul să le cerceteze 
șirul pornit spre stingă lui, 
pe marginea peretelui abrupt, 
către un petec dc pășune al
pină.

— Era bine Să-mi fi venit 
pe dreapta, șoptește el, epo- 
lam mai ușor... în singurăta
tea de cristal a muntelui simte 
nevoia să-și audă cit de cit 
glasul. Așa părcă-1 încearcă 
mai puțin frigul îh nemișcarea 
ce l-a pironit odată cu apari
ția caprelor, a căror apropie
re, sub veghea bătrinului țap, 
o urmărește cu răbdare. Dar, 
iafă, cirdul s-a oprit ! Ca la 
un semn nevăzut mărgelele 
negre se rostogolesc pe dru
mul venirii, ocolesc spre dreapta 
omului jgheabul pe pere
tele căruia acesta a coborit 
atît dt a crezut că nu riscă 
mult. Au simțit o undă de 
miros străin, un zgomot ? Greu 
de ghicit. Se opresc odată cu 
bătrînul țap care privește 
atent către partea căldării din
spre care au venit, apoi se 
apropie de marginea perete
lui ce coboară spre locul unde 
se află omul. Cu o mișcare 
rapidă acesta epolează. Simte 
lipit și straniu de rece, pe 
obraz, lemnul patului, mereu 
aruncat pe înălțimile acestea 
îmbrățișate de nori. Țapul a 
venit bine, pe dreapta, așa 
cum și-a dorit. Apare aproape 
in întregime pe marginea stîn- 
coasă și cînd întinde gitui 
să cerceteze adîncimea, pi
cioarele din față au un ușor 
tremurat. Nu mai e timp de 

" ‘ j secundă, 
fi văzut, și 
oboseli și

pierdut I 
două, 
după 
riscuri 
frigul 
sting 
drept 
clinchet "$i.„ atîta tot. 
deosebit de interesantă ca 
formă, intră în categoria celor 
fără zgomot. Nu este fără 
zgomot datorită amortizorului 
atașabil. în fața patului de 
lemn, 
peste 
ar 
află 
rat 
tiv.

Peste o 
omul
asta

pe i
ce le păzește, 
s-a " '
apasă pe

i va 
alte 
crestele tăioase ca

. . Ochiul
închis, arătătorul 

trăgati, un 
Arma,

a
sau 

treia, cum 
vînătorii, se 
un bun apa- 
cu teleobiec-

în loc de țeava, 
piesa 
spune 
montat 

fotografic
Țapul, „împușcat" ab.il cu 

fascioolul deschiderii diafrag
mei, rămîne imprimat pe film 
și acum fuge „mîncind norii"

Sportul

sub sărutul

u-
Și
a 

u- 
în

ATLAS... LA IZOLATE

Desen Văsile CRĂIȚĂ MANDRĂ

ÎN FOHMl

Pbăte fntîrzicrlie in fața te
levizoarelor au împiedicat pe 
mulți din iubitorii fotbalului 
ca în aceste zile să-și arunce 
privirile și in vitrinele libră
riilor.

Fotbalul este tnsd prezent 
și aiot, ba chiar cu o premi
eră ; o carte despre PRAC
TICA MEDICO-SPORTIV A ÎN 
FOTBAL.

Pe coperta ei întîlnlm nu
mele a doi cunoscuțl și apre- 
ctați medici care de mulți ani 
sînt prezenți pe stadioane, nu 
ca simpli spectatori, ci ca 
participanțl activi Ia procesul 
complex de pregătire care a 
ridicat acest popular și iubii 
Joc la nivelul unei discipline 
in care nimic nu mai este 
lăsat la voia întimplării ; ca 
particlpanți activi la pregăti
rea unei generații de fotbaliști 
care au început dificilul drum 
al afirmării pe plan internați
onal al fotbalului nostru.

♦) Lucrare de dt. N. STA- 
NESCU șl dr D. TOMES- 
CU, apărută în editura 
„Stadion" ; 398 pagini ;
10,50 lei.

focului

Duioasa poezie, povestită in 
prima parte a acestor Însemnări 
devine uneori, in America Latină, 
final tie tragedie fără de rost. 
La locura (cuvînt care tradus, pe 
litere, ar Însemna nebunie) aces
tor pămîntenl pentru fotbal depă
șește, deseori, huuacuvlință și 
omenia. Amintițl-vă, doar, scau
nele din vestiarele do la Wem
bley, făcute zob de jucătorii ar
gentinieni la trecuta ediție a cam
pionatului mondial. Aproape ni
mic n-a rămas la locul lui, lărn 
să mai amintim amănuntul legat 
de arbitri, necunoscători, pe a- 
tunri, ai acestei locura. Și nu vă 
mal rog să vă amintiți și de „cru- 
clada“, încă nestinsă, dintre Sal
vador și Honduras, născută, așa, 
dlntr-un singur balon intrat, poate 
din neatenție, in una din porii. 
Nu vă rog, pentru că, in acest al 
doilea caz, adevărul se află ală
turi de mingea de fotbal, in niște 
interese de altă natură.

Eram la Lima, spre Începutul 
Ultimului septembrie și după ce 
urmărisem ia televizor un specta
col asemănător prin neomenia sa, 
Cu cel de la Londra, susținut de 
aceeași echipă ărgentiniană, mă 
pregăteam să dorm, mihnit pînă-n 
adlncul sufletului. Trăisem, ală
turi de prietenii mei peruani, ma
joritatea ziariști, clipe de spaimă: 
temutul stadion de la Buenos 
Aires, pe străzile căruia plutisem 
(termenul este exact !) numai 72 
de ore, pentru că „în nici un caz,

LA LOCURA

Tiberiu STAMA

Catastrofă 

nu trebuie să stați mai mult" — 
îmi explicase un polițist plictisi
tor de amabil, temutul stadion 
părea un teritoriu din Amazonia, 
disputat de triburi necunoscute. 
Pietre, sticle, perne, bucăți de
lemn, smulse cine mai știe de
unde, toâte zburau fără de odihna 
spre echipa de fotbal a Itepubli- 
cii Peru, echipă care-și îngăduise, 
tocmai acolo și tocmai emil era 
vorba de ultima dispută pentru 
plecarea în Mexic, să facă 
meci egal, nu știu cum 
un jucător Peruvian, pe 
Cachlto Ramirez, șl introdusese 
mingea în poarta argentinienilor. 
Gestul l-a costat mult, priltiii că 
arest impacto (meci nul) datorită 
lui, a dus la molestarea întregii 
echipe. Nici umil din jucătorii 
peruani nu s-a putut' salva. Toți, 
absolltt toți, au fos1 loviți, hui- 
diiiți, alungați pină la aeroport. 
Gestul temerar al unuia dintre el, 
care a încercat să țină, sus, stea
gul țării sale, putea, destul de 
ușor, să însemne o moarte. Și nu 
cred că există, intre multele jos
nicii, una mai tristă ca ruperea 
culorilor naționale ale unei țări. 
Argentinienii au făcut-o. E vorba, 
bineînțeles, de argentinienii „lo-

un 
greșise 

nume

fotbalistică la Lima

viți“ de amintita locuia, Indivi
dualități care nu pot caracteriza, 
in nici un chip, poDorul argen
tinian.

Dar gestul acela ne mihnise pe 
toți și amărăciunea mă urmărea 
incă (șt incă nu mă lasă) șl-mi 
era imposibil să dorin. Și, brusc, 
la sunetele prelungi ale claxoane
lor și sirenelor, la pocniturile re
petate care au Început să acopere 
cerul de deasupra orașului Lima, 
Somnul rnl-a dispărut definitiv. O 
rumoare ca de furtună Indepăr- 
-fată începea să curbeze geamurile 
și, ca toți locuitorii orașului, in 
noaptea aceea, am ieșit in stradă. 
Alungați din stadionul lie la Btte- 
nds Aires, jucătorii peruani ateri
zaseră la Lima, pe aeroportul 
Jorge Chavez, cu sufletul la gură, 
fericiți că scăpaseră vil.

Peste 400 de mii de llmlnos (lo
cuitori din Lima) i-au așteptat ia 
aeroport. Inchipuițl-vă, peste 400 
de mii I Un singur strigăt, din 
plămini, un strigăt de ura pentru 
echipa lor și toate geamurile de 
la aeroportul 
venit nisip.
acea noapte
6 dimineața,
să doarmă. Toată noaptea străzile

Jorge Chavez au de- 
Toată noaptea, in 
de pomină, pină la 
nimeni nu a putut

„PRACTICA MEDICO-SPORTIVĂ ÎN FOTBAL"*) IN PATRIA
Astăzi, necesitatea unei pre

gătiri temeinice, bazată pe 
cele mai recente cuceriri ale 
științei și sub îndrumarea și 
controlul atent al specialiști
lor, nu mal este contestată de 
nimeni, nici chiar de puținii 
jucători încă refractari muncii 
disciplinate, plină de multe 
renunțări la plăcerile „lu
mești". Aceștia din urmă o 
acceptă greu — unii de loc — 
dar nu o contestă. Este de
sigur un punct cîștigat, dar 
totodată doar un început a 
cărui generalizare este con
diția indispensabilă a reușite
lor viitoare. Și această gene
ralizare trebuie să coboare de 
la nivelul echipelor reprezen
tative șl a celor din divizia 
A la echipele din micile cate
gorii, calc care îndrumă pri
mii pași ai tinerilor fotbaliști.

De altfel credem că acesta 
este și scopul principal al 
cărții care a adunat in pagi
nile ei pe lingă bogata expe
riență personală a autorilor, 
completată cu minuțioase și 
valoroase cercetări, și experi
ența tuturor specialiștilor din 
lume preocupați de proble
mele medico-sportive ale fot
balului.

Desigur lucrarea scrisă de 
dr. N. Stănescu șt dr. D. To- 
mescu se adresează în primul 
rind medicilor care funcțio
nează permanent sau tempo
rar pe lingă echipele de 
fotbal, dar ea este în egală 
măsură de folos antrenorilor 
și jucătorilor.

Pentru ultimii, capitolele 
care privesc „Aspectele medi- 
co-pedagogice ale efortului în 
Jocul de fotbal* șl „Trauma
tologia în fotbal" vor fi desi
gur mai greu accesibile, fiind 
vorba aici de multe probleme 
de pură specialitate. ht 
schimb capitolele care tratea
ză „Probleme de igienă a fot
balului" și „Considerațiile ge
nerale ale alimentației la fot
baliști" sînt scrise pe înțelesul

tuturor și pot fi de un real 
folos jucătorilor, care pentru 
a atinge culmile măiestriei 
trebuie neapărat să se con
vingă singuri de importanța 
pe care o are în randament 
pregătirea tehnică și tactică 
făcută în contextul unei vieți 
disciplinate care respectă re
gulile igienei și ale alimenta
ției ; să se convingă singuri 
că fotbalul de înaltă perfor
manță, pentru marile satisfac

ții pe care le poate aduce, in
cumbă o pregătire temeinică, 
pe alocuri dură și plină de 
renunțări.

Pe drumul acesta al gloriei 
marilor rezultate, medicul 
este alături de antrenor cel 
mai prețios ajutor al sporti
vului ; pe drumul acesta car
tea medicilor N. Stănescu și 
D. Tomescu poate fi un spri
jin temeinic prin bogatele ei 
învățăminte. Este motivul 
pentru care o recomandăm 
călduros tuturor medicilor, 
tuturor antrenorilor și jucăto
rilor de fotbal, convinși fiind 
că în paginile ei fiecare va 
găsi multe recomandări utile. 
Ele sînt bazate pe analiza 
temeinică a celor mai noi 
cercetări, cartea fiind reali
zată la un nivel științific ridi
cat care face cinste autorilor 
ei și școlii românești de me
dicină sportivă. (Gh. E)

FOTBALULUI*)
Gu mulți ani în urmă, fiind 

oaspetele celebrei echipe Ar
senal din Londra — pe atunci, 
formația nr. 1 a fotbalului 
mondial — antrenorul Petre 
Steinbach a scris o carte, dez- 
văluindu-ne o parte dintre se
cretele soccerului englez. După 
4 decenii, un alt antrenor ro
mân, Cornel Drăgușin, aflîn- 
du-se și el, în documentare, 
în Anglia, nu și-a păstrat im
presiile numai pentru el, ci 
a înțeles să le pună Ia dispo
ziția tuturor celor care palpi (fi 
pentru fotbal, jucători, teh
nicieni și spectatori, prin in
termediul unei lucrări de 100 
de pagini, intitulată : IN PA
TRIA FOTBALULUI.

Cele 6 săptămîni pe care 
Cornel Drăgușin le-a petrecut 
în Anglia i-au dat posibilitate 
autorului lucrării să desprindă 
laturile cele mai interesante 
ale .fotbalului insular, să sur
prindă acele aspecte ale pre
gătirii care asigură de ani șl 
ani fotbalului englez un loc 
preponderent în lume, așa 
cum a arătat și recentul campio
nat mondial din Mexic, unde 
reprezentativa Angliei, deși

•) CORNEL DRĂGUȘIN, în pa
tria fotbalului, Ed. Stadion, 1970

s-a oprit in sferturi a cucerit 
aprecieri unanime, prin jocul 
ei bine organizat, precis ca un 
mașihism.

Cartea este scrisă cu un 
condei alert, care nu insistă 
numai asupra problemelor teh
nice și tactice, ci ne redă și as
pecte pitorești legate de dragos
tea suporterilor englezi pentru 
echipele lor, de tradițiile pur
tate din generație în genera
ție, de trăsăturile specifice 
temperamentului englez, de
parte de a fi rece, rigid și 
distant. Lectura este, în ace
lași timp, deci, instructivă și 
recreativă.

J. B.

după ce a descoperit omul cil 
ciudata lui jucărie neagră. O 
mulțumire caldă l-a cuprins pe 
„vînătorul” nostru. E vorba 
doar de un trofeu fotografic, 
unul care nu se măsoară în 
puncte de barem pe lungimea 
coarnelor, ci cu simțul este
tului și amatorului de fotogra
fii deosebite. Aici, pe margi
nea stincii, a cărei răceală 
parcă nu o mai simte, de
montează atent aparatul de pe 
practicul lui suport-armă, des
face contactul declanșatorului 
sincronizat la trăgaci și în 
scurt timp, tocurile de piele 
din rucsac își primesc piesa. 
O bură de ploaie începe odată 
cu un vînt ce suflă In . ra
iale scurte și-1 grăbesc pe 
drumul lunecos al întoarcerii. 
Timpul iute, schimbător, face 
parte din vara crestelor Făgă
rașului, e al locurilor unde 
s-a obținut, cu peste patruzeci 
de ani în urmă trofeul mon
dial la capră neagră. Cu el 
sînt obișnuiți turiștii sau vînă
torii crestelor înalte, oameni 
ai muntelui și ai performan
ței, însoțiți de nelipsitul apa
rat fotografic, evocativ acum 
al îmbinării sportului celor 
îndrăzneți și rezistenți cu 
practica obținerii unor imagini 
valoroase prin caracterul lor 
Inedit și documentativ

Constantin EFRIMESCU

au fost pline de lume șl strigăte. 
Toate automobilele s-au curbat, 
și-au îndoit linia caroseriei, pen
tru că cei care nu mai încăpeau 
înăuntru stăteau pe capote și bă- 
teau ritmuri îndrăcite.

Era, bineînțeles, un răspuns. O 
replică usturătoare dată locurei 
argentinienilor, care nu vroiseră, 
tn nici Un fel, să se recunoască 
înfrlnți. Meciul egal Insă, l-a pur
tat la Mexic pe peruani. Argenti
nienii, spre binele campionatului, 
au rămas la televizoare.

Și replica a ținut pe mai de
parte, în zilele următoare, cînd 
șeful statului l-a primit, ln ve
chiul Palat al lui Pizarro, unde 
mai cresc și azi măslinii semă- 
națl de el, pe toți jucătorii și 
l-a felicitat, pe rînd, cu calm și 
demnitate șl a ținut șl după aceea, 
cînd toate automobilele din oraș 
și-au pus la vedere o inscripție 
care, in mod sigur, se mai păs

iwWWWW' \\\\

P. S. Vinătoarea cu apa
ratul fotografic formează 
azi unul din cele mai a- 
tractive capitole din vasta 
carte a turismului. Ea a 
apărut și s-a extins repede, 
odată cu perfecționarea 
obiectivului și îndeosebi a 
teleobiectivului, devenind 
sportul unei îndepliniri 
specifice, cu reflexe ase
mănătoare tirului la vind- 
toarea cu arma. Datorită 
deosebitelor rezultate — 
unele de certă valoare 
științifică — ar merita, de- 
'sigur, un studiu cuprinză
tor, început cu istoricul 
interesant în care perfor
manțele unor temerari să 
fie neapărat amintite. în 
completarea conținutului 
beletristic, ar fi binevenit 
și un capitol documentar 
cu date tehnice de real 
ajutor pentru amatori. Pină 
la acesta însă, articole 
recent apărute, cu deose
bire In revistele de vină- 
toare, prezintă sub o formă 
ilustrativă de calitate re
zultate dintre cele mai 
bune ale practicanților me
reu mai numeroși ai aces
tui sport atît de atractiv 
prin ineditul său.

Este, de fapt, sportul 
adevăratului iubitor de na
tură, îndemn la o pornire 
din birou sau uzină Spre 
lumea de basm a naturii.

trează și azi : „ARRIBA PERU". 
Cachlto Ramirez s-a bucurat, 
bineînțeles, și el de gloria și ne
norocirea sa, transformindu-se, ca 
oriunde, in idol : nu exista canal 
de televiziune sau undă radio, 
nici ziar sau colț de stradă, unde 
să nu fi auzit, măcar o dată pa 
zi, numele său.

Mi-a fost, realmente, frică, de 
aceea, ca ln proxima duminică 
să merg la stadionul din Lima — 
blestematul stadion, unde acum 
5 sau 6 ani s-a petrecut acea ca
tastrofă a morții imprudente, de 
care mulți, sînt sigur, își mai 
amintesc. Și am preferat, în du
minica aceea, să merg la Acho, 
un loc Ia fel de nepotrivit pentru 
mine, unde se deschidea, cu toată 
pompa folclorică, sezonul corrl- 
dei. Despre aceasta, însă, data 
viitoare.

Darie NOVACEANU

ANUNȚ
IMPORTANT:

sufle 
și sa

S-a redeschis Ha
nul PRAHOVA, u- 
nitate în stil tradi
țional românesc, or
ganizată de coope
rația de consum in 
incinta „Complexu
lui expozițional Pia
ța Scinteii".

Găsiți in perma
nență :

— sărmăluțe mun
tenești cu mămăli- 
guță :

— mititei speciali;
— frigărui asorta

te ;
— cirnăciori ol

tenești ;
— cașcaval
— garnituri 

late de sezon.
Vinul casei, 

renumite de 
românești, bere.

Scara, orchestră 
șl ring de dans.

Rețineți locuri din 
timp la tel. 18,01.31
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că play 
fair i-ar 
în plus,

Aura
portul nu s a născut în 
Anglia, cum pretind unii 
britoni vanitoși, dar mul-

umanității

I. Eerg susține 
alăturat cuvîntului 
fi dat o nuanță 
ameliorînd înțelesul de co
rect, cnest, cinstit și adu- 
cîndu-l la : loialitate, ca
valerism, comportare spor
tivă. în c*îialgamul acesta 
de noțiuni, care ar putea 
constitui diadema unui tra
ta; de etică, stă întreaga 
va'-are morală a spor

tului.
A juca fair a devenit 

un simbol. Un simplu gest, 
care ar putea părea gra
tuit, îl pune pe om de a- 
cord cu propria sa con
știință. în acest gest 
străvede importanța fun
damentală a noțiunii de 
respect: respectul față de 
sine, față de altul, față 
de alții, față de lumea în
conjurătoare.

N-ar trebui să obosim 
luptînd ca dorința de a în
vinge cu orice preț să dis
pară de pe terenurile de 
sport. Să gonim trișatul și 
violența Idin arenă, pentru 
a păstra și apăra în sport 
regulile și noblețea actului 
în sine. Numai fair-play-ul, 
această „regulă de aur a 
sportului", poate garanta 
și perpetua valoarea edu
cativă a mișcării fizice.

Propunem Comitetului O- 
limpic Român — tutorele 
înaltelor idealuri olimpice
— instituirea unui trofeu 
național anual care să răs
plătească o marcantă atitu
dine fair. Titularul acestui 
trofeu va putea fi propus 
ulterior drept candidat și 
la premiul internațional de 
fair play „Pierre de Cou
bertin". Oricum, pentru ci
nul 1970, Mircea Lucescu
— cu gestul său spontan 
de la Guadalajara — de
vine un candidat sigur.

(vib)

Au primit premiul

să metamorfozeze sportul în- 
tr-o violentă goană după iz- 
bîndă, obfinută cu orice preț. 
Loialitatea rămîne polarizarea 
esențială a tyturor energiilor, 
dibăciilor, aspirațiilor angajate 
în competițiile sportive. Ea nu 
este un produs de simplă me-

Nu știu dacă există O pre
ocupare serioasă a cronicari
lor, ziariștilor și eseiștilor spor
tivi de a face, obiectiv, o 
analiză stilistică a ultimului 
Mundial din Mexic. Dacă ea 
se va face, ceea ce nu va fi 
tocmai ușor — fiindcă mulfi 
dintre cei prezenți în tribu
nele fierbinți de la Guadala
jara sau cei ce le-au urmărit 
pe micul ecran au memoria 
traumatizată de vertiginoasa 
desfășurare a atîtor înfruntări 
și confruntări — dacă, repet, 
acea analiză stilistică de de
taliu se va face, vor fi reți
nute multe atentate la ele
ganța ținutei sportive, după 
cum nu vor scăpa nici fru
moasele atitudini sobre și ele
gante ale unora dintre echipe 
și jucători.

Nu mi se pare o vanitate 
netrebnică dorința de a arăta 
că jucătorii români au avut, 
în general, un comportament 
care demonstrează că ei știu 
ce este fair-play-ul, avînd dis
poziții native pentru canoa
nele loialității curente. Ele în
văluie sportul cu aura uma
nității și îl scot din bucătăria 
măruntă a luptelor pentru în- 
tîietate.

te din normele și regulile lui 
de azi au fost codificate a- 
colo. Chiar o bună parte din 
limbajul tehnic al diferitelor 
discipline este de origină en
gleză. Printre ele și fair-play-ul, 
care a depășit de mult vo
cabularul sportiv, pentru a de
veni o emblemă a loialității 
și eleganței umane în toate 
contactele dintre semeni. Cred 
că substantivul românesc de 
loialitate îl tălmăcește întoc
mai, cu rezonanțele-i cele mai 
adinei, dar fair-play-ul rămîne, 
oricum, un mijloc universal de 
a exprima stima și admirația 
noastră atunci cînd adversarii 
nu se transformă, în emulația 
lor pentru întîieiate, nicicînd 
în inamici cruzi și perfizi, pâ- 
strînd seninătatea și caracterul 
de joc al competițiilor, în ciu
da tuturor eforturilor presu
puse de încleștare.

Nu pot uita, din experien
țele mele, mai puțin nume
roase decît ale sportivilor ac
tivi sau amatori, pe acel ju
cător de fotbal străin, care, 
aflat recent în fața porții ad
verse în situația confortabilă 
de a marca golul rîvnit, s-a 
abținut cu stoicism de la vic
toria, poate meritată, fiindcă 
apărătorul fusese tocmai lovit 
și pus în imposibilitatea de a 
reacționa conform cu normele 
jocului sportiv. E un exemplu 
de fair-play greu de uitat, ca
re înnobilează sportul și pe 
cultivatorii lui, dînd emoții 
mai substanțiale decît bucu
ria, oricît de delirantă, a u- 
nui punct cucerit.

Ce urmărește, în fond, fair- 
play-ul ? Umanizarea unor de
prinderi și discipline, care tind 
deseori, fie datorită mizelor 
deosebit de mari ale compe
tițiilor, fie din pricina unor 
ambiții absurde, fie mai ales 
din cauza sforăriilor ignobile 
ce mișcă din culise multe fan
toșe ale sportului comerciali
zat în cîteva țâri de pe glob,

serie și disciplină, nici o teh
nică din lume, fie aceea chiar 
a lui Pele, nu ți-o poate pune 
la dispoziție, deoarece apar
ține umanității din noi, trepta
tei _ recunoașteri de către in
divid a legilor morale Ce gu
vernează colectivul căruia ti 
aparține. Orice înstrăinare Și 
ne.respectare a ceea ce numim 
fair-play echivalează cu o dis
tanțare de ceea ce este mai 
bun în noi și, implicit, de co
municarea firească cu semenii 
noștri. George SBÂRCEA

SCHIMB

UMĂR LA UMĂR

George TUDOR

REVERSIBILĂ

CU CĂRȚILEz

DE TRICOURI

joc

Prioritatea

I

DESUETE?

lar-

nu.

Moria BANUȘ
(„Contemporanul")

nu 
vreo

Cil 
zii.

un 
re-

că voluptățile 
slnt mai puțin 

ale matematicie- 
judecind după

cunoștințe etimologice

surîsiîlui

Oare stimulentele, 
dogorise șl scăpară 
mirajul preriwilpr,

«ASI’IIND!

Amsterdam, 1928. Jocurile Olimpice. Seriile 
probei de 3 000 m obstacole. Marele Paavo Nurmi, 
eroul jocurilor anterioare — care nu era un specia
list al curselor cu obstacole — cade în groapa cu 
apă, iar concurentul francez Lucien Duquesne, în loc 
să profite de excepționala ocazie ce i se prezintă de 
a-l învinge pe „imbatabilul finlandez", se întoarce 
din drum și-l ajută să iasă din apă.

Terminînd cu toate acestea în fruntea celorlalți, 
Nurmi îl așteaptă înaintea liniei de sosire pe francez 
și-i oferă victoria ! Duquesne nu primește însă și ast
fel trec amîndoi, umăr la umăr, prin tintă...

BERTIN , sportivii spa
nioli Pedro Zaballa (la 
stingă) — fotbalist și Fran
cisco Buscato (la dreapta) 
— jucător de baschet, a- 
Vind la mijloc pe directo
rul general al U.N.E.S.C.O., 
Rene Maheu, care le-a în- 
minat înalta distincție a 
sportivității.

... Păstrez și-acum dintr-o finală 
Tricoul fostei adversare, 
De-atunci, din clipa triumfală, 
Nimbat cu perle de sudoare ...

.. Cei doi titani stau față-n față 
învins și-nvingător dau mina 
Ca doi frați buni se iau în brață 
împrieteniți pe totdeauna!

Miraj al sportului! Mahie 
Ce-nfrunți titani de foc și singe, 
Schimbînd în mod de prietenie 
Herculeanul nod ce-i strînge!
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Joc frumos, joc generos
uite lacune are cul
tura noastră. mo
dernă. Pentru , că 
slnt atit de neștiu

toare intr-ale sportului 
nu știam că există un 
premiu internațional pen
tru Fair-Play. Așa că ști
rea decernării Iții pe 1969 
m-a izbit grozav și, 
cutantă cum era, a 
truns 
naivitate 
prin ce 
undeva, 
mble
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Pe veci această-mbrățișare 
Legînd eroul cu eroul 
In ceas de crîncenă dogoare 
Titanii-și vor schimba tricoul!

per- 
pă- 

pină la filonul de 
visătoare rămas, 
minune, ascuns 
în minereurile 

subterane. Și ex
ploatarea lui începu. Va- 
gonetele, coliviile, 
cate cu 
porniră 
lungul și de-a latul, 
susă-l și in josul minei. Vi
sătoria începu. Lingvisti
că. mai intii.

„Fair" mă trimise la Pla
ton. Bun (cinstit) și fru
mos se confundară. Pentru 
că trebuie să știți: tn en
gleză vocabula „fair" ira
diază in toate direcțiile, 
treclnd cu raza ei dincolo 
de hotarele eticii. Ea în
semnează și cinstit și drept, 
dar și frumos, luminos și 
senin, pe lingă alte multe 
nuanțe și cute semantice. 
Precum românescul nostru 
„cinstit", ou izvorul in sla
vul „cisti" — ceea ce vrea 
să spună „curat", „neprihă
nit", in toate sensurile — 
ajunse să se aplice și cins
titelor fețe și bărbi ale 
Unor dregători care erau 
doar onorați, onorabili și 
aveau uneori de apărat o- 
noarea lor de familiști, dar 
care-și pierduseră, pe par-

încăr-
pioase dorințe, 

să circule de-a 
in

cursul funcțiilor, neprihă- ’ 
nirea adjectivală.

Probabil 
lingviștilor 
pure decit 
nilor, dar, 
intensitatea plăcerii pe care 
mi-o dă mie, profan, bruma 
de 
ce mi-a rămas, ii bănuiesc 
de adevărate orgii seman- 
tico-semiotice.

Cu un evantai atit de 
larg de sensuri, fair-plăy-ul 
enalezesc avea toate șan
sele să facă o carieră in
ternațională. Ce frumos că 
a devenit șl obiect de pre
miu ! Dar de ce numai in 
sport ? De Ce nu șl in po
litică ? De ce nu și in artă, 
și in literatură ?

S-ar găsi destule ocazii 
cînd. in loc de marcarea 
unui gol prin subterfugii 
sau violență, s-ar- putea 
pune balonul pe tușă, in
tru lauda loialității umane. 
Cind intr-un loc, de pildă, 
unde mirosea doar a nisip 
încins de soare tropical, 
începe să miroasă, excitant, 
a petrol... Și pildele se pot 
înmulți la infinit, pe tă- 
rimuri și mai arzătoare...

Dar in literatură 1 Să 
nu mergem atit de departe, 
pe meleaguri străine. Să 
răminem la noi, aici, in
tre șoseaua Kiseleff. Casa 
Scinteii și bulevardul Ana 
Ipătescu. Avem, slabă 
Domnului', destule (dar nu 
prea destule) premii pen
tru valori artistice.

Dacă am institui ți 
premiu de Fair-Play in 
iațiile literare?

care 
din 

nniu/ui prvmuiv.r, nu 
t-aîr deterih'ina pe Știu-Eu- 
Cine, căruia Știi-Tu-bine ii 
aduce grave învinuiri, să 
zică: „De aici pină aici ai 
dreptate. Intr-adevăr am 
greșit. De colo pină colo, 
nu mal ai dreptate și uite 
de ce...“. Iar Știi-Tu-Cine 
să pună balonul pe tușă și 
să-i răspundă : „M-am în- 
fierbintat. Pornind de la o 
vină reală, a ta, am mers 
prea departe".

Și Marele Premiu pentru 
Fair-Play s-ar împărți ex- 
aequo celor doi.

Fair-Play: joc frumos, 
generos, joc rar...
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Cu brațul drept banda
jat, Beckenbauer n-a a- 
bandonat lupta cînd echi
pa avea nevoie de el.

Cînd un om ucide 
un tigru se spune că e 
sportiv. Cînd un tigru 
ucide un om se spune 
că e feroce.

Bernard SHAW

PROSTII

Iată-mă, datorită unei 
informații, într-o dis
pută cu un sportiv, 
dacă sportiv este acela 

care n-a practicat nici un 
sport, față in față nu s-a con
fruntat cu nimeni, el personal 
n-a marcat nimic șl nelipsit 
fiind de pe stadion, cunoscind 
toate palmaresurile, 
rîndu-se atotștiutor, 
ză comentează totul 
ficiență enunță, in 
in dreapta, sentințe.

conside- 
cu enifa- 
și cu su- 
stînga și 
Informa

ția ? în* urmă cu' cîteva zile, 
la sediul UNESCO din Paris, 
fotbalistului Pedro Zaballa i 
s-a decernat trofeul Fair Flay 
19G9. I s-a făcut această onoa
re în urma celor întîmplate 
pe teren la 2 noiembrie anul 
trecut. Se disputa, în cadrul 
campionatului de fotbal al 
Spaniei, meciul Real Madrid 
— Sabadell. Scorul era la ega
litate, 0 la 0. în minutul 51, 
extrema dreaptă Zaballa se 
afla, singur în fața porții, îh 
cea mai ușohră situație, dc a 
marca. în urma unor durități 
însă, portarul fiind căzut la 
pămînt. șuierul, în loc să în
scrie. voit, a trimis balonul 
în afară. De aici controversa : 

— Mi se pare splendid. Să 
nu profiți de lipsa de apărare 
a celuilalt, să nu te înalți, 
exagerat vorbind, pe cadavre.

— Greșeală ! în realitate, 
este cazi|l unui netrebnic care 
nu șl-a realizat sarcina : de 
a obține, pentru ai săi. vic
toria.

— Deci, victorie cu 
preț.

— Oricum ai mișmoși-o, vic
toria este victorie.

— De unde înțeleg că asta 
ar fi menirea sportului : ori
cum și în orice fel, victorie.

— Vă știu eu pe voi : gata 
cu denigrarea.

— Tot eu ?... Perseverînd, mă 
întreb ce s-ar fi întîmplat da-

orice

că undeva — mai știi ? — pe 
stadionul de la Oțoțoaia, fai
mosul golgeter Boțoghină 
.sau nemaipomenitul centru 
înaintaș Rebegilă ar fi făcut 
un asemenea gest ?

— Nu l-ar fi făcut, fiind ab
surd.

— Așa absurd, să admitem 
că s-ar fi întîmplat.

— I s-ar fi dat cu huo, 
tă-mă, pe drept cuvînt.

— Doar atît ?
— De bună seamă că

Neîndoios că ar fi fost repu
diat de propriii săi coechipieri, 
nu te supăra, pe drept cuvînt.

— Asta ar fi tot ?
— Nu. Categoric, în cadrul 

clubului ar fi fost criticat și, 
așa cum trebuie, i s-ar fi dat 
o sancțiune.

— Iartă-mă, dar de unde a- 
ceste implacabile certitudini ?

— De unde ? Pentru că, ră
cind part© dintr-o echipă, în
datorirea ta fiind să pul umă
rul la promovarea ei, n-ai 
voie să te abați de la această 
îndatorire.

— Pare-mi-se însă că în e- 
xistența umană ar ma> fi o 
noțiune ce poartă numele, 
dacă-mi aduc bine aminte, de 
cavalerism.

— Moși pe groși. Cavaleris
mul ? A fost înmormîntat un
deva, în negura evului mediu 
și. ce mai tura-vura, n-avem 
trebuință de asemenea prostii 
desuete.

— Nici măcar în sport ?
— Nici măcar...
— Am înțeles. Te du mai 

departe la meci, vezi de nu 
p’erde nici o fază. înregistrea
ză rezultatele, toate. Comen- 
tează-le cum știi și ■— ai gri
jă — refuză-ți preocupările din 
domeniul precum spuneai... al 
prostiilor desuete.

Mihai POPESCU
(Contemporanul)

Infrînt în bătălii fudule 
Or dacă-nvingător alesu-s, 
Și eu ți-am dedicat, Hercule, 
Focos, tricoul smuls lui Nessus!

Tricou-acela-i sfînt, căci poartă 
In el, ca-ntr-o pecete ruptă, 
Nu doar o amintire moartă, 
Ci sîngele-nfrățit prin luptă!

nu-l va prime!

nvitația ideală adresată 
automobiliștilor, „Re
zolvați orice incident 
un surîs". va da Stră*- 
în cele din urmă, am

bianța unui salon. Oamenii 
nu vor ști cum să se scu
ze unii față de alții și 
cum să convingă partea 
adversă, profund rușinată, 
că ea nu are absolut, dar 
absolut nici o vină. Con- 
ducătorii-auto vor exersa 
acasă îndelung In fața o- 
glinzii cele mai variate su
rîsuri pentru cele mai 
felurite împrejurări, 
cumva să le scape
nuanță, ca actorii înainte 
de a intra în scenă, unde 
se joacă o piesă psiholo
gică. Eu, pietonul, voi fi 
desigur din ce în ce mai 
uimit, și va trebui să fac 
eforturi mari, ca să-i a- 
jung în această gentilă 
competiție. Unde sînt pi- 
toreștile. zdravenele în
jurături de altădată ? 
Dau să trec strada și ma
șinile se opresc brusc — 
poftiți, zic ei — poftiți, 
răspund eu — ba nu, plă
cerea e a noastră — ba 
nu, plăcerea-i de partea 
mea, pronunț mieros, cu 
un zîmbet pînă la urechi 
(exersat, de asemenea, du
pă gimnastica de diminea
ță) și toți, apăsînd pe pe
dale, vor trece în sfîrșit, 
mîhniți, copleștiți că 
s-a putut
schițând 

grei..
întors

nu
face mai mult, 
semne de re-

acasă, noaptea 
mă voi visa milițian, a 
gent de circulație, dirijînd 
simfonii de surîsuri. în
duioșat. voi privi cu ne
saț armonia dumnezeiască 
a străzii. Carnetul de a- 
menzi nu va mai avea 
nici o utilitate. în clipele 
de răgaz voi desena pe el 
flori, păsări și îngeri...

CANDID
(„Luceafărul")

U 
w

w

£ 
£

o
w

a
<Z)

9

w
tn
•țSELECȚIUNlitȘELECȚIUNleSELECȚlUNIe

Joc loial (Petit Larousse) 
Joc deschis, franc, cum 
s-ar zice pe românește „cu 
cărțile pe față" (Dicționa
rul de cuvinte, expresii, ci
tate celebre) ; Dicționarul 
de neologisme, Dicționarul 
enciclopedic român nu cu
nosc expresia !

V. ONEL, COMUNA SAELE 
(TELEORMAN). N-am fost la 
C.M. din Mexic, așa că n-am 
dreptul să mă pronunț, numai 
după meciurile văzute, ca și dv. 
la televizor. Se pare, insă, că 
specialiștii îi consideră drept cei 
mal buni jucători ai C.M., 
Beckenbauer și 
cum, asemenea 
foarte relative, 
comparații Intre 
cupă diferite 
spune, de pildă, că mi-a' plăcut 
mai mult Banks decit... Pele ?

pe 
Jairzinho. Ori- 
aprecieri sînt 

fiind vorba de 
jucători care o- 

posturi. Aș putea

E. R., BUCUREȘTI. „Am stat 
mult in cumpănă, dacă să vă tri
mit sau nu aceste două poezii“. 
Deci, am avut o șansă ?

VASILE SINCELEAN, TÎRNA- 
VENI. Cel mai mare stadion de 
fotbal, din lume, este Maracana. 
care are aproaoe 200 000 
In Europa, cel mai 
stadion este cel din 
unde se pot înregistra 
spectatori. Cu o precizare, abso
lut necesară : jumătate dintre el 
stau în picioare.

de locuri, 
încăpător 
Glasgow,

150 000 de

ALEXANDRU BARBU, BUCU- 
REȘTI. Pentru a nu se perima, 
ne-am gindit să facem loc în 
această rubrică ,.Reflecțiilor după 
El Mundial" :

Nu știu dacă românii au ju
cat i.tît de bine. Dar, mai bine 
decît ne-am fi așteptat noi și... 
ceilalți !

Echipele sud-americane au avut, 
la fiecare meci, cite un adver
sar, pe cînd ceilalți au avut încă 
doi : altitudinea și canicula.

Au furnizat și echipele surprize. 
Dar, mai ales... arbitrii.

Nu se poate spune că, la Gua
dalajara, n-am fost Ia înălțime. 
Și la propriu și la figurat.

OCTAVIAN NASTASE, CĂLĂ
RAȘI. Un singur gol s-a înscris 
în meciul dintre divizionara C, 
Foresta Fălticeni și Rapid Bucu
rești. Suficient, însă, pentru ca 
giuleștenil să fie eliminați din 
competiție. Ținînd seama și de 
alte exemple, Arieșul și C.I.L. 
Gherla, Rapidul simte, de pe 
acum, că-1 trec fiorii, în aștepta
rea viitoarei trageri la sorți. Dacă 
trebuie să joace, să zicem, cu... 
Laromef ?

Tîrgoviște, la 2 august 1948. Tatăl 
său este avocat. Primul carnet de 
legitimare al lui Dinu : la 26 sep
tembrie 1963, la Metalul Tîrgoviște. 
Următorul, îl știți !

GEORGE NICULESCU șl IVAN 
GHEORGHE, BUCUREȘTI. Am 
ajuns șl dezlegător de șarade : un 
meci, disputat acum 3—4 ani, în 
care echipa de lotbal a României, 
după ce a condus cu 1—0, a pier
dut în final cu 3—1. Este vorba 
de meciul Italia — România, dis
putat la Neapole în cadrul Cam
pionatului Europei.

DUMITRU SAVU ȘI MIHAIL 
FLORESCU, BUCUREȘTI. 1) Tos- 
tao n-a fost la campionatul mon
dial de fotbal din 1966, -Jn Anglia. 
Dacă am fi răutăcioși, am spune 
că n-a prea fost nici la campionatul 
mondial din Mexic t 2) Angelescu,

de
tn _____  ____ ,_________
n-a jucat totuși, niciodată 
echipa naționali.

la Rapid, a fost lntr-o vreme 
vederile selecționerilor, dar '----- -------- in

llustrajii de N. CLAUDIU
ION GAIN, GALAȚI. Fotbalistul 

Cornellu-Constantin Dinu, de la 
Dinamo București, s-a născut la

MARINA BERCEANU, CON
STANȚA. „Am împlinit vtrsta de 
13 ani și sînt o pasionată a fotba
lului mondial. Te rog să-mi spui 
și mie adresa căpitanului echipei 
noastre naționale, Mircea Lucescu, 
pe care vreau să-1 felicit cu pri
lejul Împlinirii a 25 de ani, la 
29 iulie. Nu îndrăznesc să solicit 
și fotografia cu autograf a ace
stui jucător, pentru care am o 
deosebită stimă, dindu-mi seama 
că e greu să trimiți fotografii 
tuturor fetelor care îți scriu, «pe
rind să aibă norocul gălățencei 
Virginica Căpățînă. Te-aș mai 
rugă ceva : să-i transmiți felici
tări luptătorului Gh. Berceanu. 
Sînt mîndră că port același nume, 
cunoscut și peste hotare*. Să vă 
spun adresa lui Mircea Lucescu : 
București, 4, Aleea Postăvarului, 
Bloc C 5, et. I, scara 6, ap. 69 
(cartierul Balta Albă). Fiind vor
ba de o admiratoare în etate de 
de 13 ani, presupun că nu înl-am 
atras fulgerele soției lui Mircea 
Lucescu ! Să vă deu (deși nu 
mi-ați cerut !) și un sfat care vă 
va prinde bine, în special la 
școală : nu confundați pe sau, 
conjuncție, cu s-au, formulă au
xiliară compusă, dinaintea unui 
verb.

GHEORGHE BUCUR, BUCU« 
REȘTI. Doriți ■ puneți la dispo
ziția unei persoane, care ar dori 
s-o cumpere, colecția ziarului no
stru, după cum înțeleg, de la 
primul nur ăr. Cred că vor fi 
mulți amatori î îi invităm, deci» 
să-șl noteze adresa dv. k inginer 
Gheorghe Bucur, București 4, 
cartier Titan, str. Macaralei 18? 
bloc Y 8. etaj 7, apartament 30.



ÎNVINȘII

Angliei, 
după părerea una- 
„englezește" — Bra- 

n-ai dat în nici un 
mai puțin de 3 go

TURNEUL INTERNATIONAL 
DE LA BERLIN

U. R. S. S 
ROMANIA 

4-2 LA POLO

„Triumful fotbalului 
ofensiv" — firește, asta se 
vede cu ochiul liber și 
merită mare atenție. Noi 
obișnuim să disprețuim 
ceea ce se vede cu ochiul 
liber. Sintem în epoca 
microscopului, a ochiului 
interior, a ochiului magic 
și cu cît o idee „se vede" 
mai greu, cu atît ni se 
pare mai subtilă. Nu e 
întotdeauna așa. Adevărul 
profund poate pluti la 
suprafață, ca multe idei 
superficiale. Cu excepția 
meciului contra “ ‘
jucat 
nimă 
zilia 
meci 
luri.

Cu 
contra 
mai mult de 
decît de fotbal 
n-a dat mai mult de un 
gol în 90 de minute re
gulamentare.

Apărarea: 
chiar dacă 
nu e slabă, 
mun al cuvîntului — 
se compară totuși cu 
a Angliei sau a Italiei, 
plingem de Adamache, 
dar uitați-vă nu 90 ci 45 
de minute la Felix... 
suficient să 
în careul 
intra foarte 
ție de șut. 
părut tot timpul că fun
dașii brazilieni itau cu 
de-a sila în propriul ca
reu. instinctul lor natural 
cerîndu-le să fugă înainte, 
în careul advers, la gol. 
Dar cu această apărare, 
de „impostori", Brazilia 
dă 4 goluri Italiei. Eu nu 
cunosc echipă în lume 
care in 90 de minute să 
maree patru goluri lui 
Fachetti, Rosato și celor
lalte prefabricate. (Mai a- 
dăugați și penaltiul nea
cordat la 4—1, asta 
face 5...). Ca să fiu sin
cer — și deci lesne con
testabil — pentru 
nu e important ce con
cluzii vor trage brazilienii 
din acest triumf al ofen
sivei. în fond, ce concluzii 
să tragă învingătorii cînd 
înving ? Că nu-și vor în
suși niciodată tactica șt 
concepțiile 
suficient... 
spectator 
interesează 
italienii. Ne gîndim prea 
puțin la ei, fiindcă nu ne 
gîndim prea mult la noi. 
De ani de zile, fotbalul 
european trăiește tirani
zat de acest 1—0 italian. 
A fost o vreme cînd sco
rul clasic, scorul expresiv 
intr-un meci echilibrat era 
2—0-ul englez. Italienii au 
întronat domnia despotică 
a lui 1—0 — un gol marcat 
cît mai devreme, ținut 
ferm pînă in fina-l. Echipa 
trecea in apăr.are și cro
nicarii nu aveau decît 
să consemneze „uluitoa
rele ratări ale învinșilor", 
învingătorii erau realiști 
— spectatorii și învinșii 
făceau neurastenie. Fot
balul se neurasteniza. 
„Uluitoarele ratări" ve
neau din nevroza pe care 
o apărare-beton armat o 
transmitea atacanților ad- 
verși. Au trebuit să vină 
vest-germanii pentru a ni 
se dovedi ce jucători ex
cepționali se sufocă, zi
diți de vii în betonul 
creat de Herrera. Vest- 
germanii — singurii, după 
părerea mea, care le pu
teau face zile fripte bra
zilienilor — i-au adus pe 
italieni cu spatele la zid, 
i-au obligat să părăsească 
30 de minute defensiva, 
să uite de „realism", să 
„înnebunească" — și a- 
tunci o lume întreagă a 
înțeles că Riva, Rivera, 
Boninsegna nu-s cu nimic 
mai prejos decît Pele, Ri- 
velino 
Asta 
toată 
„mai 
acest 
sea-mnă comparativul sau 
superlativul între indi
vizi ? Toți sînt la fel de 
buni și nu mai contează 
decît 
„regii" 
din Sao Paulo) 
primă. în secolul 
e absolut 
în faptul 
balul a 
blemă de

excepția meciului 
Mexicului, echipă 

protocol 
— Italia

braziliană 
admitem 

în sensul
că 

co~ 
nu 
cea 
Ne

E 
spunem că 

brazilian poți 
ușor în pozi- 

Mie mi s-a

ar

mine

învinșilor. 
Pe mine, 

european, 
ce vor ;

£ 
, ca 

mă 
face

sau chiar Gerson, 
trebuie scris cu 

linișteai: Rivera nu e 
slab" ca Pele. La 
nivel, ce mai tn-

sistemul în care 
(din Sardinia sau 

se ex 
20, nu 
straniu 
șl fot- 

o pro-

nimic 
ca pînă 
devenit 
sistem.

Radu COSAȘU

Faimosul tenisman de cu loare, Arthur Ashe, surprins de 
obiectiv intr-un moment de suprem efort, in meciul cu re
prezentantul R.A.U., El Shafei — asupra căruia a obținut 

victoria.

CUPLUL IIRIAC-NASTASE,

BERLIN, 27 (prin tele
fon de la redacția ziaru
lui Deutsches Sport Echo). 
In cea de a 3-a zi a tur
neului internațional de 
polo ce se desfășoară Ia 
Schwarzeheide, echipa O- 
landei a înregistrat pri
ma victorie, întrecind se
lecționata Bulgariei cu 
scorul de 6—4 (0—1, 2—1, 
2—1, 2—1). învingătorii au 
dovedit o mai bună pre
gătire tehnică și tactică, 
cîștigînd mai clar decît o 
arată scorul final.

Reprezentativa Uniunii 
Sovietice a înregistrat și 
cel de al 3-lea succes con
secutiv, instalîndu-se în 
fruntea clasamentului. Po- 
loiștii sovietici au învins 
de data aceasta echipa 
României cu scorul de 
4—2 (0—1, 3—0,1—1, 0—0), 
după un meci în care 
fost superiori. Echipa 
mână a manifestat și 
data aceasta carențe 
jocul ofensiv și a primit 
goluri parabile.

« LAVER ELIMINAT DE TAYLOR!
LONDRA 27 (Agerpres).— 

Turneul internațional de te
nis de la Wimbledon cunoaș
te, o dată cu apropierea fa
zelor decisive, o mare aflu
ență de spectatori. Astfel, la 
partidele disputate vineri au 
asistat peste 30 000 de per
soane.

Iată cîteva dintre rezulta
te : simplu bărbați („optimi" 
de finală) : Rosewall (Aus
tralia) — Gorman (S.U.A.)

Turul
GUIMARD

PRIMA

Franței
CÎSTIGĂ>

ETAPA
(Franța) a ciș- 
(Limoges — La

Cyrille Guimard 
tigat prima etapă , 
Rochele) a Turului Franței, par- 
curgind cei 224,500 km in 5h 50:24. 
Ciclistul francez i-a întrecut la 
sprintul final pe olandezul Jans
sen și pe belgianul Merckx, care 
păstrează, totuși, tricoul galben, 
obținut în etapa-prolog. Azi se 
dispută etapa a doua, La Rochelle 
— Angers (200 km).

6—2, 6—2, 3—6, 7—5 ; Roche 
(Australia) — Riessen (S.U.A.) 
6—4, 8—10, 6—4, 6—2 ; sim
plu femei (turul III). Shaw 
(Anglia) — Michel (S.U.A.) 
6—3, 6—0 ; Tegart (Austra
lia) — Chanfreau (Franța) 
6—2, 6—0 ; Vopickova (Ce
hoslovacia) — Cooper (An
glia) 5—7, 10—8,
dublu bărbați (turul 
Addison, Carmichael (Austra
lia) — Hoad (Australia), Se
gal (Republica Sud-Africană) 
4—6, 9—7, 1—6, 6—4, 6—2 ; 
Hewitt, McMillan (Republica 
Sud-Africană) — Munoz, O- 
rantes (Spania) 6—1, 6—3,
6—4 ; Alexander, Dent (Aus
tralia) — Korotkov, Volkov 
(U.R.S.S.) 4—6, 9—7, 6—1,
6—4 ; Bowrey, Davidson
(Australia) — Alvarez (Co
lumbia), Mandarino (Brazilia) 
6—1, 6—0, 6—3; Lutz, Smith 
(S.U.A.) — Kalogheropoulos 
(Grecia), Keldie (Australia) 
6—4, 4—6, 13—11, 6—4.

★
Demonstrînd o formă 

cabilă, cuplul român 
Năstase a întrecut, în

6—2 ;
II) :

remar- 
Țiriac- 
„opti-

DE PE PISTELE DE ATLETISM
Una din marile speranțe ale atle
tismului american este săritorul 
cu prăjina Jan Johnson, în virs*ă 
de 19 ani. In cadrul unui recent 
concurs desfășurat pe stadionul 
localității Des Moines, Johnson a 
realizat excelenta performanță de 
5,36 m. Una din marile calități ale 
acestui excepțional atlet este vi
teza : el a fost cronometrat pe 
100 yarzi cu timpul de 9,6 sec. 
Datorită vitezei sale remarcabile 
și a forței In brațe, specialiștii

consideră că Johnson este capabil 
să corecteze recordul mondial 
(5,45 m) în proba de săritură cu 
prăjina.

In cadrul unui concurs desfășu
rat la Birmingham, atletul englez 
Howard Payne a stabilit un 
nou record al țării sale in proba 
de aruncarea ciocanului, cu o 
performanță de 68,20 m. Vechiul 
record era de 68,05 m și aparținea 
aceluiași sportiv.

SONY LISTON
Fostul campion mondial de box 
la categoria grea, Sonny Liston, 
în vîrstă de 38 de ani. continuă 
activitatea compelițională. Luni 
seara el se va întîlnl la Jersey
City cu tînărul Chup Wepner,

PERSEVEREAZĂ
intr-un meci de 10 reprize. In caz 
de victorie, Liston îl va 
pe Quarry, care, recent, a 
ceptat șalanger la titlul 
deținut de Joe Frazier.

provoca 
fost ac- 
mondial

GIMNASTELE ROMANCE 
CONDUC DETAȘAT ÎN MECIUL 
CU REPREZENTATIVA OLANDEI

(Urmare din pag. 1)

terminat, la acest aparat, cu 
un avans de 1,25 puncte, nu 
îndeajuns de concludent însă 
față de diferența reală dintre 
cele două formații.

Paralelele, aparat de tehnică 
și virtuozitate, a distanțat și 
mai mult echipa noastră din 
care s-au impus — cu execuții 
cursive, precise, cu mișcări 
ample. Elena Ceampelea, 
Olga Ștefan și Rodica Apă
teanu, toate cotate cu 9,40. 
Cu execuții rigide, deseori 
lipsite de mobilitate, greșeli 
de tehnică și execuție, oas
petele abia s-au apropiat de 
nota 9- Cea mai bună din 
echipă Ansvon Gerwen — 
9,15. După al doilea aparat a- 
vantajul selecționatei noas
tre a ajuns astfel la mai bine 
de două puncte și jumătate.

ZIUA TUȘURILOR

La bîrnă, din nou aplauze 
pentru campioana noastră 
Elena Ceampelea, al cărei e- 
xercițiu — precis, sobru, exe
cutat cu eleganță — a primit 
cea mai ridicată notă: 9,40. 
Alina Goreac (9,20) și Rodica 
Apăteanu (9,15) au fost sin
gurele dintre toate concuren
tele care s-au apropiat de 
Elena Ceampelea. în echipa 
olandeză o singură notă mai 
ridicată (9.05) din nou pen
tru A. Gerwen. La acest a- 
parat, încă două puncte în a- 
vantajul echipei române.

La sol, cu excepția Elisa- 
betei Tur cu, care a comis o 
mică eroare (fiind penaliza
tă — 8,85), toate celelalte 
componente ale echipei româ
ne au avut execuții corecte, 
iar notele au fost peste 9. De 
data aceasta și oaspetele au 
evoluat mai bine, A. Gerwen 
obținînd chiar a doua notă 
în probă (9,30).

Duminică dimineața este 
programată a doua parte a 
întîlnirii — execuțiile liber 
alese.

(Urmare din pag. 1)

Gîlcă (Pitești), b.p. S. Rusa 
(Cogealac), cat. 68 kg : Gh. 
Paraschiv (Dinamo Buc.) b.t. 
Șt. Suciu (Brașov), M. Pircă- 
lab (Călugăreni) b.t. N. So- 
rescu (Pitești), cat. 74 kg : 
A. Kiss (Tg. Mureș) b.t. N 
Tănase (Craiova), T. Barac 
(Ploiești) b.t. A. Barabaș 
(Gheorghieni). cat. 82 kg : C 
Ardeleanu (Lugoj) b.p. S. 
Popescu (Rapid Buc.), I.

Gyorgy (Gheorghieni) b.t. Gh. 
Anton (Ploiești), cat. 90 kg : 
St. Enache (Steaua) b.p. Tr. 
Stoian (Energia "'uc.), 
Apostescu (Tîrgoviște)
N. Ștefănescu (Orșova), cat. 
100 kg : S. Gybrgv (Dinamo 
Buc.) b.t. St. Albert (Cluj), 
M. Marcov (Steaua) b.t. I. 
Hayer (Cărei), cat. +100 kg : 
E. Panait (Steaua) b.t. P. 
Baron (Ploiești) V Enache 
(Galați) b.t N Petcu (Lu
goj).

Restanță în divizia B
A.

b.t. OLIMPIA SATU MARE
C.F.R. ARAD 2-0 (1-0)

în meci restanță a diviziei B. O- 
limpia Satu Mare a întrecut pe 
C.F.R. Arad cu 2—0 (1-0). Domi
narea gazdelor a fost concretiza
tă prin cele două goluri înscrise 
de Bathcrl II (min. 15) și Naghi 
(min. 77). A arbitrat I. Rus (Tg. 
Mureș).

A. VERBA — coresp.

Tiparul: I. P. .informația', «tr, Brezolaon or. 23—25, Bacurcftl

„Zeița” a ajuns la Rio de Janeiro. Căpitanul echipei campioane a lumii, Carlos Alberto, alături de Mario 
Zagalo, răspunde aclamațiilor populației, prezentînd ,.C upa Jules Rimei”, definitiv cucerită de Brazilia.

De la trimisul nostru special la C.E. de haltere ION OCHSENFELD

Finlandezul Kaarlo Kangasniemi
și-a păstrat titlul

La „aruncat41, o luptă pasionantă, încheiată cu un nou record mondial

au 
ro
de 
în

mile" turneului de la Wimble
don, dublul Drysdale (Repu
blica Sud Africană)—Taylor 
(Anglia). Scor: 6—4, 6—3,
blica ! 
(Anglia).
6—3.

în „optimile" de simplu băr
bați : TAYLOR (Anglia)—LA

VER (Australia) 4—6, 6—4, 6—2, 
6—1 ! ! ! Emerson (Australia)— 
Smith (S.U.A.) 2—6, 6—3, 6—4, 
6—3 ; Graebner (S.U.A.)— 
Năstase 6—3, 6—0, 4—6, 
6—3 ; Gimeno (Spania)—Ashe 
(S.U.A.) 7—5, 7—5, 6—2.

SZOMBATHELY, 27 (prin 
telefon). 15 semigrei s-au ali
niat la start, oferind spectato
rilor, prin principalii favoriți, 
o luptă pasionantă. Ca și cum 
ar fi prevenit acest lucru, pu
blicul a fost mai numeros ca 
orieînd. îl atrăsese, desigur, 
și întrecerea în sine, dar ea 
prezenta un interes deosebit 
și prin faptul că, printre cei 
ce-și măsurau forțele era și 
halterofilul Geza Toth, admi
ratul lor concetățean.

După 2 mișcări, proaspătul 
recordman mondial, tînărul 
Vasilii Kolotov (U.R.S.S.) nu 
rezista asaltului finlandezului 
Kaarlo Kangasniemi, campion 
mondial, și suedezului Bo Jo
hansson. Kangasniemi condu
cea, cu performanța de 337.5

kg, urmat de Johansson. care 
realizase 335 kg. Kolotov o-

CLASA MENTUL :
1. K. Kangasniemi (Finlanda) 

530 kg (177,5-160-192,5) ; 2. V. 
Kolotov (U.R.S.S.) 527,5 kg
(170—157,5—201) ; 3. B. Johans- 
«on (Suedia) 525 kg (177,5— 
157,5—190) ; 4. W. Arnold (R.D. 
Germană) 505 kg ; 5. G. Toth 
(R.P, Ungară) 500 kg ; 6. Van 
der Berghe (Belgia) 490 kg.

ÎMPINS : 1. Arnold —
177,5 kg ; 2. Johansson — 177,5 ; 
3. Kangasniemi 177,5. SMULS :
1. Kangasniemi — 160 kg ;
2. Johansson — 157,5 ; 3. Ko
lotov — 157,5. ARUNCAT : 1. 
Kolotov — 201 kg ; 2. Gour- 
nier (Franța) — 192,5 kg ; 3* 
Kangasniemi — 192.5.

cupa locul al treilea, cu 
327,5 kg.

La „smuls", atît Kolotov, 
cît și Johansson au încercat

VELASQUEZ
Sl-A PĂSTRAT TITLULJ

Lerga, un nou campion
al Europei

MADRID, 27 (Agerpres) 
La Palatul sporturilor din Ma
drid, în fața a 10 000 de spec
tatori, boxerul spaniol Mi
quel Velasquez și-a păstrat 
titlul de campion european Ia 
categoria ușoară, învingînd 
prin abandon în repriza a 11-a 
pe italianul Carmelo Coscia.

Dominat încă din prima re
priză. boxerul italian a fost 
surprins, în rundul 11, de o 
stingă violentă la figură. Nu
mărat în picioare, Carmelo 
Coscia nu a mai reluat lupta 
în repriza a 12-a.

In cursul aceleiași gale, pu- 
gilistul spaniol Jose Legra a 
devenit campion european la 
categoria pană, dispunind la 
puncte, in 15 reprize, de ita
lianul Tomasso Galii.

O

Celebrul ciclist belgian Eddy Merckx, la examenul medical efectuat 
Înaintea Începerii Turului Franței.

doborîrea recordului mondial 
(161 kg) deținut de Kangas-* 
niemi. Fără succes, însă. în-*1 
trebat de ce nu și-a atacat șl 
el propriul record, Kangas
niemi a răspuns :

— Aștept, mai intîi, să-mi 
doboare alții recordul, și apoi, 
vă asigur că îl voi corecta 
fără întîrziere .

La „aruncat", s-a dat o lup
tă de o mare intensitate emo
țională, al cărei erou a fost 
sovieticul Kolotov. După ce 
Johansson se „oprise" la 190 
de kilograme, iar Kangas
niemi nu reușise nici el să 
treacă de 192,5 kg, Kolotov 
mai avea o șansă de a ocupa 
locul I la total, cu condiția 
de a realiza, la această miș
care, 205 kg. Ceea ce, evident, 
constituia o sarcină extrem 
de grea. Cu o ușurință uimi
toare, Kolotov ridică la a 
doua încercare 200 kg. Se cîn- 
tărește bara și — plăcută 
surpriză ! — se constată că ea 
cîntărea 201 kg. Kolotov rea
lizase, deci, un nou record 
mondial! (v.r. i-a aparținut cu 
200 kg). Halterofilul sovietic 
încearcă apoi la 205 kg, dar 
ratează, astfel că victoria re
vine lui Kangasniemi.
DIN CULISELE CAMPIONATULUI
• Cu cele 140 de kilograme ale 

sale, Vasilii Alexeev este cel mai 
greu concurent al actualelor cam
pionate. Recordmanul mondial, 
care intră azi în concurs, a pro
mis că va renunța la cel puțin 
două porții de mîncare, pentru 
a slăbi. Să-1 credem ?

• Deși nu se află în localitate, 
cel mai comentat sportiv este 
belgianul Reding, socotit princi
palul adversar al lui Alexeev. 
Reding se află la Viena șl se 
spune că ar fi accidentat. Totuși, 
toți așteaptă să intre în ultimul 
moment pe ușă șl să înceapă 
lupta cu Alexeev.

• In ciuda performanțelor 
slabe, spaniolul Matheos a deve
nit simpatia nr. 1 a publicului. 
Explicația ? După orice încercare 
reușită, el sare în sus, în genul 
lui... Pele, după înscrierea unui 
gol. Apoi, Matheos aleargă în ju
rul scenei, mulțumind aplauzelor 
publicului, prin... aplauze.

TELEX
Turneul internațional de spadă de 
la Varșovia a fost ciștlgat de cu
noscutul scrimer polonez Jerzy 
Pawlowski, cu 7 victorii, urmat 
de compatriotul său Josef No- 
wara, cu 5 victorii. Campionul 
mondial Viktor Sidiak (U.R.S.S.) 
a ocupat locul cinci cu 4 victorii.

turneului international de 
(echipe de tineret) de la 
se va disputa între echi-

Arzanov in fruntea plutonului — 
imagine tipică pentru campio

nul european „indoor**
Foto : NOVOSTI

Pentru amatorii de atle
tism din Uniunea Sovietică, 
numele lui Arzanov era prac
tic necunoscut pînă în vara 
anului 1968, înaintea me
ciului ce opunea selecționa
tele Moscovei. Leningradului 
și Ucrainei. Singura perfor
manță a lui Evgheni, proas
păt absolvent al școlii de at
letism din Ivano-Frankovsk, 
era titlul de campion al ju
niorilor ucraineni pe distanța 
de 800 m. în 1966, alerga 
cele două ture ale stadionu-

O nouă stea a

Primul campion

pe 8 00 m
lui în 
tîrziu, 
remarcabil: 1:49,0

Unei prime victorii asupra 
celor _mai buni semifondiști 
sovietici, i-au urmat curînd 
altele, cu caracter interna
țional. printre învinșii săi 
fiind Plachy, Carter, De Her- 
toghe și alți atleți de renume 
pe plan continental. Bomba a 
explodat însă cu prilejul 
„triunghiularului" U.R.S.S. — 
R.D. Germană — Polonia, 
desfășurat tot în 1968, la Le
ningrad, cînd Arzanov a 
triumfat în 1:47,2, la numai 
0,3 s. de recordul unional.

O nouă stea a atletismului 
din U.R.S.S. se ivise la ori
zont cu o strălucire pe care 
semifondiștii din această 
țară nu o mai cunoscuseră 
de pe vremea lui Pipine și 
Bulîșev, ultimul medaliat cu 
argint (800 m) la europenele 
de la Belgrad. Iar lucrul care 
impresiona îndeosebi pe spe
cialiști era stilul bătăios, o- 
fensiv, al acestui tînăr aler
gător. Posesor al unui remar
cabil fuleu, Arzanov își pro
pune în fiecare cursă nu nu
mai victoria, dar și un re
cord personal, sau în cel mai 
rău caz o performanță apro
piată de acesta. In consecin
ță, el se instalează, de fie
care dată, la conducerea plu
tonului. căruia îi imprimă un

1:56,4, iar un an mai 
progresase intr-un mod

TURNEELE DE ȘAH DE IA SKOPEJE Șl CARACAS
GHEORGHIU A ÎNTRE
RUPT INTR-O POZIȚIE 
COMPLICATA LA MATU- 

LOVICI

două runde Înaintea termi- 
turneului international de

Cu 
nării _________ ___
la Skoplje, conduce Mark Taima- 
nov cu 10 puncte, urmat «le Va- 
siukov — 9 puncte, Florin Gheor
ghiu — 8 puncte și o partidă în
treruptă, Marovici — 8 puncte, 
Matulovici — 7 puncte și două 
partide întrerupte. în runda a 
13-a s-au încheiat remiză parti
dele : Bakișov — Taimanov, Ni- 
cevski — Gligorici, Vasiukov — 
Marovici, Forintos — Malanovkl.

Ghcorghlu a întrerupt în poziție 
complicată cu Matulovici.

VICTOR CIOCILTEA PE 
LOCUL 13 — CU DOUA 

ÎNTRERUPTE

După consumarea a cinci runde, 
în turneul internațional de la Ca
racas, conduce Kavalek (Cehoslo
vacia)
Karpov (U.R.S.S.) — 3,5 
(1), Ivkov (Iugoslavia) 
puncte, Bisguier (S.U.A, 
(U.R.S.S.) — 3 puncte
Maestrul român Victor 
ocupă locul 13

cu 4 puncte, urmat de 
' "" puncte

— 3,5
.), Stein 
(1). etc. 
Ciociltea 

cu 2 puncte și 
două partide inlrcruple .

atletismului sovietic

european „indoor44

Finala 
fotbal 
Rijeka .
pele Burevestnlk Moscova și Dy
namo Zagreb. In Semifinale, Bu- 
revestnik a învins cu 4—0 pe Slo
van Bratislava, iar Dynamo a 
întrecut cu scorul de 2—0 pe 
Steaua Roșie Belgrad .

ritm îndrăcit pînă la linia 
sosirii, și acest lucru a deter
minat pe mulți dintre specia
liștii probei să-și modifice 
tactica de așteptare la adă
postul plutonului și apoi de 
plasare a sprintului final, cu 
care erau îndeobște obișnuiți 

■în întrecerile cu caracter in
tern și chiar internațional.

Un accident stupid l-a îm
piedicat pe Arzanov să par
ticipe la J.O. din Mexic. îl 
vom revedea însă în anul 
următor la campionatele eu
ropene de la Atena ocupînd 
un merituos loc IV. Din a- 
cest moment, el a început o 
nouă perioadă de pregătire 
cu antrenorul Vladimir Va- 
liavko, drămuindu-și perfect 
timpul între atletism și ce
lelalte două mari pasiuni ale 
vieții sale, muzica și chimia. 
Cel mai mare succes al ca
rierei l-a obținut în 1970 în 
imensa Stadthalle din Viena, 
unde, la capătul unei pasio
nante întreceri cu cîțiva re
dutabili specialiști ai aler
gării de 800 m (Kemper, Ca
roil, Campbell, Kupczyk), a 
reușit să cîștige primul titlu 
de campion european „in
door". Un strălucit start în a- 
cest sezon pentru tînărul Ev- 
gheni Arzanov. actualmente 
student al Institutului de Cul
tură Fizică din Kiev.

Intr-un Interviu acordat ziarului 
„Jornal do Brasil", fostul inter
național Walter Pereira „DIDI" 
A DECLARAT CA NU VA MAI 
ANTRENA ECHIPA DE FOTBAL 
A PERULUI și va pleca, probabil, 
la New York, de unde a primit 
oferta să preia conducerea unei 
echipe americane.

Concursul Internațional de au
tomobilism vitezâ (formula 3), 
desfășurat în circuit pe autodro- 
mul din Montlnery, a fost cîști- 
gat de concurentul englez Mike 
Buttler care a parcurs 67,400 km 
în 31:16,8 (medie orară de 
129,283 km). Pe locurile următoare 
s-au clasat francezul Bob Wollek, 
brazilianul Wilson Fittipaldi și 
elvețianul Jurg Dubler.

Cursa rezervată mașinilor- 
sport s-a încheiat cu victoria bel
gianului Teddy Pillette, care a 
realizat o medie orară de 
139,555 km.

La Alicante s-a disputat întîlnirea 
Internațională de box dintre echi
pele Spaniei și R.F. a Germaniei. 
Gazdele au obținut victoria cu 
scorul de 6—5.

Cursa clclistă internațională — pe 
echipe contracronometru — des
fășurată la Malmoe (Suedia) s-a 
închiat cu victoria formației Olan
dei (Bruessing, Den Hertog, Prins, 
Van de Ruis), cronometrată pe 
distanța de 24 km cu timpul de 
30:02,1. Pe locul secund s-a clasat 
echipa Cehoslovaciei (Hladik. Pre- 
hal, Marek, Svoboda) — 30:51,8, 
urmată de Suedia — 31:12,2.

In cadrul unul 
care a avut Ioc la 
tivul vest-german 
a ciștlgat proba de triplusalt cu 
rezultatul de 15,89 m. In cursa 
feminină de 100 m plat, prima a 
trecut linia de sosire Gabi Walker 
cronometrată în 12,1 sec.

concurs atletic 
Stuttgart, spor- 
Michael Sauer

FASSNACHT, NOU RECORD
EUROPEAN LA 200 m MIXT, ÎNOT

In cea de a doua reuniune 
a concursului de înot de la 
Lakewood (California), spor
tivul vest-german Hans Fas- 
snacht a stabilit un nou re
cord european. Luind startul 
în proba de 200 m mixt, Fas- 
snacht a probat incă o dată 
deosebitele sale posibilități 
încheind cele 4 lungimi în 
2 :10,9. Performanța campio
nului vest-german ni se pare 
eu atît mai valoroasă, cu cît

află la această oră in-el se .. _
tr-o perioadă de evidente acu
mulări și încă departe de a 
atinge forma maximă.

Cifra realizată de el se în
cadrează pe locul trei in ta
bloul celor mai buni timpi d/ti 
istoria probei — după Gray 
Hall 2 :09,6 și Charles Hickox 
2 :10,6 — fiind superioară cu 
2,1 s recordului european de
ținut de Vladimir Kravcenko 
din luna aprilie a acestui an.
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