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Performanțe de mare valoare
în întrecerile atletilor
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TORINO, 5 (prin telefon, de 
la trimisul nostru special).

De aproape două săptămîni, 
fac zilnic turul orașului pie- 
montez, poposind pe nume
roasele și impunătoarele sale 
baze sportive, pentru a cu
lege impresii, pentru a nota 
rezultate și a comenta dife
ritele întreceri ale partici- 
panților la cea de-a Vl-a e- 
diție a Universiadei. Dar, ni
căieri la Torino nu ne-am 
simțit mai bine ca la Stadio 
Comunale. Coloritul viu al 
tribunelor, dominate de em
blema Universiadei, densita
tea și varietatea programului, 
numărul mare de performan
țe de prim rang și cunoștin
ța cu o serie de vedete fac 
ca atletismul să fie captivant, 
ambianța sa atrăgătoare.

După primele 15 probe bi
lanțul este impresionant: 2 
recorduri mondiale și 8 re
corduri ale Universiadei! în
vingătorii întrecerilor aparțin 
unui număr de 9 țări, ceea 
ce atestă valoarea întregului 
pluton de participanți, re
cordul de titluri deținîndu-1 
reprezentanții atletismului din 
R. D. Germană — cu 6 me
dalii de aur. într-un fel, 
Nordwig și colegii săi în
cearcă să facă în atletism 
ceea ce americanii au reali
zat la natație. Nu este deloc 
ușor, dar nici imposibil. Co
mentatorii de aici subliniază, 
o dată în plus, impresionantul 
asalt pe care atleții dinR.D. 
Germană îl dau pentru ob
ținerea supremației mondia-
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Locul doi Ia Viena, la „europenele” 
versiadă,

• le, observînd totodată că a- 
ceastă țară este singura din 
lume care dispune în mo
mentul de față de un schimb 
de ștafetă între generații,cu 
un potențial aproape inepui
zabil. Referitor la România, 
se discută aici la Torino des
pre valoarea mănunchiului 
de fete care a adus 
noastre satisfacții dintre 
mai mari 
mitinguri 
ploare.

Ultimele

la J.O. și la 
atletice de

tării 
cele 
alte 
am-

două zile, sîmbă-

TALENTUL
1 Talentul, acest bănuț scli
pitor, pe care ursitoarele 
bune îl' dăruiesc la naștere 
celor cărora ele le hărăzesc 
viață lungă și fericită, a ju
cat multe renghiuri, creduli
lor care s-au bazat prea mult 
pe el. Varianta zilelor noas
tre, mai prozaică, demon
strează că talentul este apti
tudinea pe care individul o 
moștenește, odată cu genele 
ee-i conturează personalita
tea sa fizică și psihică și care 
favorizează realizarea unei 
activități creatoare, în mă
sura în care aceasta este în- 

v sușită de cel în cauză, în 
condițiile unui mediu social 
prielnic împlinirii înclinărilor 
și aspirațiilor individului.

Deci, putem conchide fără 
a ne complica, că talentul, 
indiferent de dimensiunile 
aptitudinilor sale, nu are 
merite decît' în măsura în 
care le valorifică printr-o ac
tivitate asiduă de continuă 
perfecționare.

Prezența talentului fie el 
chiar și cel mai autentic, nu 
conferă nimănui premise 
gratuite, acesta fiind punc-

tul de plecare al reușitei și 
nicidecum finalul. Filozofia 
succesului, ne indică ca o 
condiție indispensabilă, am 
spune chiar primordială, a 
reușitei în orice domeniu de 
activitate, MUNCA, condiție 
sigură a realizării individu
lui în societatea noastră și 
etalon fără echivoc al valorii 
creației umane.

Biografiile marilor genii de 
artă, știință, tehnică sau alte 
domenii de activitate ne-au 
dezvăluit deopotrivă „copii 
minune" ca Mozart, Enescu. 
sau contemporanul Elener 
Eder (matematician celebru la 
13 ani) sau împliniri tardive, 
dar nu mai puțin străluci
toare ca : naturalistul Miciu- 
rin, scriitorii Cehov și Cro
nin, și ca să dăm un exem
plu și din sport vom aminti 
de atletul francez Colnard, 
care în al cincilea deceniu 

vieții sale stabilește încă
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de sală, campioană balcanică și acum din nou pe locul secund Ia Uni- 
iată cîteva din succesele Corneliei Popescu.

tă și duminică, vor înscrie 
desigur pe tabela performan
țelor noi rezultate de valoa
re, vor face modificări în ie
rarhiile de pînă acum, vor 
propulsa în arena așilor noi 
talente. Să punem punct aici 
acestei succinte retrospective, 

. pentru a face loc comentari
ilor probelor . de sîmbătă 
după-amiază, întreceri în 
care au evoluat și cîteva din
tre speranțele atletismului ro
mânesc.

Urmărită 
res de zeci 
tori a fost ________
relor în Înălțime. în fața șta
chetei au fost prezente cîteva 
dintre somitățile mondiale ale 
probei. Lupta a fost deosebit 
de strinsă, pe trei centimetri

Hristache NAUM

cu deosebit inte- 
de mii de specta- 
întrecerea săritoa-

(Continuare în pag. a t-a)

Azi, etapa a doua
diviziei naționale

7 "

In campionatul diviziei naționale A la fot
bal se va disputa etapa a doua.

Iată programul complet al etapei:
■ București : RAPID — JIUL (stadionul 

Republicii, de la ora 10,30 ; în deschi
dere se vor întîlni echipele de tineret- 
rezerve) ;

■ București: STEAUA — UNIVERSITA
TEA CLUJ (stadionul Republicii, de 
la ora 16 ; în deschidere va avea loc 
meciul echipelor de tineret-rezerve) ;

Astăzi,

la Brașov

CAMPIONIIVOR CUNOAȘTE 
BALCANICI DE MOTOCROS

Motocrosul balcanic, care 
angrenează alergători din Bul
garia, România și Iugoslavia, 
fiecărei țări revenindu-i mi
siunea de a organiza cite o 
etapă a competiției, a ajuns 
în faza finală. De data aceas
ta, întrecerile vor avea Ioc 
pe traseul de pe Valea Răcă- 
dăulul, din orașul Brașov.

Pentru motocrosișții noștri 
concursul de azi are o deo
sebită însemnătate, întrucit ei 
se află la un pas de cucerirea 
trofeului, in dispută (declan
șată chiar din prima etapă) 
cu sportivii bulgari, care de
țin primele locuri, atît în cla
samentul pe națiuni, cit și în

Ște-individual. Credem că
Chițu, Aurel Ionescu, Cris- 

Dovids, Adam
cel 
lan 
tian Dovids, Adam Crisbai, 
Mihai Banu și Constantin Go
ran vor ști să beneficieze de 
avantajul terenului, obținînd 
rezultatele valoroase, pe care 
le așteaptă de la ei nenumă- 
rați suporteri.

Programul Balcaniadei 
motocros va fi completat 
un concurs internațional la 
clasa 500 cmc., Ia care și-au 
anunțat participarea alergă
tori din Ungaria și Cehoslo
vacia precum și din cluburile 
Steaua, Metalul București, 
Steagul roșu Brașov etc.

de 
cu

Raid-anchetă prin bazele sportive universitare

ITINERAR SPORTIV STUDENȚESC

a campionatului
A la fotbal

■ Craiova: UNIVERSITATEA — F. C.' 
ARGEȘ; •

■ Cluj : C.F.R. — DINAMO BUCUREȘTI J
■ Iași: POLITEHNICA — C.F.R. TIMI

ȘOARA ;
■ Arad : U.T.A. — PROGRESUL ;
■ Brașov ; STEAGUL ROȘU — FARUL 5
■ Bacău: DINAMO — PETROLUL.

I OPTICĂ 
■M

I
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(Continuare în pag. a 2-a)

ION BALAȘ

în meciul 
la puncte

cu Darko Naslvici (Iugoslavia), 
luptătorului român.

Foto : THEO MACARSCHI

Nicolae Neguț (dreapta) 
In final victoria l-a revenit

Un nou an universitar este gata 
să-și ia startul. Căminele au în
ceput să se repopuleze, primele 
restante adună In jurul catedre
lor pe cei care abia toamna... nu
mără bobocii. „Teii", „Regia” sau 
„Grozăveștii" — marile cetăți stu
dențești ale Bucureștiului — își 
recapătă culoarea, ieșind din to
ropeala de peste vară.

Aceste zile — premergătoare 
vernisajului anului universitar — 
sînt zile de pregătiri febrile, pro
gramate în toate sectoarele vieții 
studențești : căminele se vărulesc, 
amfiteatrele își repară băncile, 
laboratoarele sint dotate cu noi 
ustensile, iar bazele sportive...

Ei bine, iată c.e-i ‘ -
metrul cîtorva baze 
dențești, vizitate de 
cui săptămîuii.

Ce-i nou — fiind, 
doar un mod de a

nou în perl- 
sportive stu- 
noi la mijlo-
din păcate, 
scrie...

TREI OAMENI 
CA SAPĂ

SE FAC...

FACULTATEA DE DREPT. Aici 
funcționează una dintre cele mai 
importante baze sportive ale Uni
versității — dotată cu un teren 
de handbal, două de volei, trei 
de baschet, dintre care unul in 
nocturnă și o groapă de sărituri.

La ora vizitei noastre, BAZA 
TRADA O NEGLIJENTĂ TOTA
LA. Terenurile se aflau în para
gină, neindicînd vreun semn de 
îngrijire în ultimele luni, poate 
cu excepția unuia din terenurile 
de baschet în incinta căruia trei 
îngrijitori se făceau că sapă 
scopul, mărturisit, era acela 
realiza terenul mai... elastic 
stînd mal mult de vorbă.

Ne-au explicat că nu se 
besc — ;,abia am venit din 
cediu“, smal e pînă la 1 octom
brie" — că așteaptă un transport 
de zgură care nu mal vine, că 
sînt puține șanse ca instalația de 
nocturnă, folosită cu cîțiva ani 
în urmă, să fie utilizată intr-un 
fel...

Le-am arătat panourile de bas
chet, prăvălite șl fupte. Le-am 
arătat plasele — jerpelite — ale 
tuturor coșurilor și ne-au repli
cat — e drept, pe un ton doar 
indiferent — CĂ NU LE POT 
FACE PE TOATE DINTR-0 DATA 
ȘI CA NU SINT DEC1T PATRU !?

Ne-au invitat însă să vedem 
pista și groapa, de sărituri, aflate 
în spatele cabanei — între altele 
fie zis cabana pare o veche co

- -| i-aduc aminte de un distins intelectual care,
probabil apriori, disprețuia activitatea sportivă.

I Și-mi amintesc cum și-a schimbat cu 180 de 
I grade convingerile în momentul în care fiul său 
‘ (care pînă atunci „activase" clandestin pe târî- 

mul sportului) i-a mărturisit câ este selecționat 
în lotul național de juniori. Sau de un apreciat conferen
țiar universitar, care admitea orice motiv al absențelor 
studenților săi, în afară de acela că au fost în deplasare 
cu echipa de baschet a Institutului. Din păcate, ultimul 
n-a avut copii...

Și fiindcă veni vorba de optica din care poate fi pri
vit mult discutatul fenomen sportiv, îmi face o deosebită 
plăcere să amintesc cîteva fapte concludente prin ele 
însele. Este vorba de personalități încărcate de responsa
bilități sau presate de activități creatoare, dar care «gă
sesc totuși timp pentru mișcare, pentru activități sportive. 
Cunosc, de pildă, un profesor universitar, academician, 
deopotrivă apreciat în țară și peste hotare, care de apro
ximativ patruzeci de ani, vara sau iarna, pe zăpadă sau 
caniculă, în fiecare duminică, pleacă pe jos deacasă în 

Izori și se întoarce seara, după ce străbate cîțiva zeci 
de kilometri. Știu, de asemenea, un rector al unui insti
tut, o autoritate în materie, care cel puțin o dată pe săp- 
tâmînă, își susține partida sa de tenis de cîteva ore. Aș 
mai putea adăuga că am asistat deseori la meciurile de 
volei sau de baschet ale unor cadre didactice (organizate 
în tot timpul anului universitar, matematic, în fiecare săp- 
tămînă) conduse și animate de însuși șeful catedrei res
pective, o somitate în profesia sa. în sfîrșit, am constatat 
cu satisfacție că mulți dintre colegii mei, profesori, în 
febra pregătirilor examenelor de grad sau doctorantura, 
au găsit în minge, în bazin sau în stadion cel mai efi; 
cient mijloc de deconectare și de reconfortare și cel mai 
sigur antidot al plafonării sau al surmenajului nervos.

Firește, sînt convins câ faptele amintite aci nu consti
tuie. o noutate. Dar este o parte din ceea ce am văzut 
cu proprii ochi și am înregistrat cu satisfacție personala, 
dar și ca reprezentant al tuturor acelora care, prin orice 
mijloc, slujesc sportul. Și sînt sigur că atitudinea unora 
care, dintr-un motiv sau altul, mai au încă rezerve țața 
de activitatea sportivă, s-ar modifica^ radical daca toți 
acei cărora le-a fost de folos ar mărturisi-o.

DORIN ALMĂSAN
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2 + 1 AL ROMÂNIEIECHIPAJUL DE
CAMPIONATULUI
DE CANOTAJMONDIAL

Groapa de sărituri, însă, pe

Panou ...invizibil 
pe terenurile 
de la Drept!

rable eșuată, folosită drept adă
post fortuit în caz de ploaie — 
la care, ziceau, au lucrat cîteva 
zile.

Intr-adevăr, pista era îngrijită, 
dovedind că cei patru amenaja- 
tori au zăbovit cîteva ore asupra 
el.

1. Meissner (R.F.G.)
2. Malișev (U.R.S.S.) 

și 3. Bombelli (Italia)

localitatea canadiană St. 
Catharines s-au desfășurat 
ieri semifinalele celui de al 
Ill-lea campionat mondial de 
canotaj academic. Concurînd 
excelent, echipajul ROMÂNIEI 
de 2-ț-l alcătuit din ȘT. TU
DOR, P. CEAPURA Șl GH. 
GHEORGHIU a cîștigaț prima 
semifinală în 7:36,40, fiind ur
mat de : Italia 7:38,65, R. F. 
a Germaniei 7:40,63, Finlan
da 7:41,43, Austria 7:46,40 și 
S.U.A. 7:47,30. în a doua se
mifinală a cîștigat echipajul 
U.R.S.S. în 7:35,04, urmat de 
cel al R.D. Germane 7:38,79

și Cehoslovaciei 7:41,18. Pri
mele trei clasate din fiecare 
semifinală își vor disputa du
minică după-amiază finala.

Pînă la închiderea ediției 
ne-au mai parvenit rezultatele 
primei semifinale și la schif 
simplu : '
6:25,43, 
7:28,09 , 
7:30,14, și cele ale semifina
lelor probei de 4 f.c.: semif. I 
— Argentina 6:45,41, R. D. G. 
6:46,24, N, Zeelandă 6:48,83 ; 
semif. II — R. F. G. 6:34,46, 
Norvegia 6:36,87, U. R. S. S. 
6:40,39.

Violeta ANTONIU 
Traian DUNAREANU

(Continuare în pag. a 3-a)

din această zi ca fiind de 
mare spectacol. Și totuși așa 
a fost. Nenumărate procedee 
tehnice, începînd cu fixări 
„în parter" și terminînd cu 
dublu-salturi, multe răstur
nări de rezultate, epiloguri 
surprinzătoare.

LA „GRECO-ROMANE". 
Gh. Berceanu (cat. 48 kg), ca 
să începem cu cel mai va
loros concurent al competi
ției, recunoscut unanim încă

în cea de a doua zi a Concursului international de lupte

GALE DE MARE SPECTACOL
® Astăzi, de la ora 10,

reuniunea finalelor

S-ar putea crede — ne re
ferim, de bună-seamă. la cei 
care nu au fost ieri în sala 
Floreasca din Capitală — că 
exagerăm apreciind galele

înainte de ziua finalelor, a 
jonglat ca un veritabil fa
chir și cu N. Manea și cu 
I. Gibu, întreeîndu-i pe a- 
mîndoi detașat la puncte.

Astfel, Gh. Berceanu și-a în
scris numele printre finaliș- 
tii care își vor disputa me
daliile concursului. A fost, 
apoi, rîndul altui luptător ro
mân, Gh. Stoiciu (cat 52 kg), 
să ofere o întreagă suită de 
procedee tehnice, în meciul 
său cu polonezul R. Rusnicrz, 
pe care le-a finalizat de o 
manieră deosebit de specta
culoasă. în final, tabela de 
punctaj a arătat 15—0 în fa
voarea lui Stoiciu ! Așadar, 
și Stoiciu va concura astăzi 
pentru un loc pe podiumul de 
onoare. Spectaculoase au fost 
și salturile lui Nicolae Mar- 
tinescu (cat. 100 kg) in par
tida sa cu Kamen Lazanov 
(Bulgaria). Numai că, spre

Costin CHIRIAC

(Continuare în pag. a 3-a, 
la rubrică)

Dincolo de elogiile care 1 se aduo 
(altminteri, pe deplin meritate), 
deasupra considerațiilor tehnice prin 
care specialiștii își exprimă impre

siile despre cel de-al 9-îea Concurs bțter" 
național de lupte al României punîndu-și 
la adăpost erudiția prin formulări cit mal 
savante, competiția aceasta tradiționala (șl 
anonimă din cauze care nu-i aparțin) ni 
s-a părut tulburătoare în primul rind pen
tru că a avut darul să dea expresie unei 
idei si unei conduite. Organizatorii, FEDE
RAȚIA ROMANA DE LUPTE, nu s-au sfiit 
să înscrie pe fișele de concurs multe nume 
(deocamdată) anonime pe patrulaterele de 
întrecere»

A fost, fără îndoială, un act de cufaj. 
Antrenorii și-au asumat riscul palpitațiilor, 
arunclnd în luptă, într-o întrecere dc mare 
in; emnătate, elemente toarte tinere, lipsite 
de experiență.

Dar, oare, se poate realiza ceva in viață 
fără o picătură de riso 7

Acum sîntem în măsură să aplaudăm ac
țiunea care urmărește, evident, promova
rea unor cadre tinere și țintește împrospă
tarea loturilor noastre, avînd drept obiec
tiv apropiata Olimpiadă de la Miinchcn, 
dar și cele mai îndepărtate.

IEDERA TÎNÂRĂ• • •

Cadeții luptelor și-au făcut datoria din 
plin. l-am urmărit pe saltele animați de 
ambiții, luptînd curajos, Incerctnd să-și 
pună în valoare toate cunoștințele, să facă 
proba posibilităților latente. Vom cita doar 
pe cîțiva dintre subofițerii regimentelor care 
iși așteaptă comandanții. Ion Glbu (43 kg., 
20 de ani) un ttoăr ambițios care suportă 
teribila povară de a concura la o categorie

care 1] are drept lider pe Gheorghe Ber
ceanu, Ion Păun (57 kg., 19 ani) campion 
balcanic, puternic, dirz. Indemiaatic, cu o 
tehnică în plină formare, Marin Dumitru 
(52 kg., 21 ani) campion național, învingă
tor la Cupa Adriaticii, Roman Codreanu 
(cat. 4-10o kg. 18 ani) un Goliat al lotului 
nostru (124 kg. !), pe care gabaritul nu-1 
incomodează și nu-i răpește din agilitate.

La lupte libere s-au impus Ion Arapu (48 
kg., 19 ani), posesorul unei îndeminări ctt 
totul Ieșite din obișnuit, printre altele un 
virtuoz fotbalist, Emil Butu (52 kg., 20 ani), 
un campion al dirzeniel, Costică Moldovan 
(57 kg., 20 ani), om de viteză, care Iși com
pletează prin această calitate multe dm de
ficiențele pe care mal trebuie să le corijeze.

In luptele românești crește Iedera tînără. 
„Noul val" își adună forțele bucurîndn-se 
de cele mai favorabile auspicii.

Valeria CHIOSE

ROZA VINTURILOR

Campionatele europene de talere și skeet

In intervalul dintre două manșe, reputatul specialist sovietic, 
impresiidin stingă), schimbă cu elevii săi.

N. Pokrowski (primul 
Foto î A. NEAGU

forfote 
Tunari 

zi, noi

In mijlocul unei 
continue, poligonul 
primește, cu fiecare 
oaspeți. Se reîntâlnesc cunoș
tințe vechi, se reînoadă prie
tenii. In cadrul acestui coloc
viu al specialiștilor tirului cu 
arma de vînătoare, fiecare 
vrea să afle ultima noutate, 
să nu-i scape nici un amă
nunt. Conformîndu-ne și noi 
acestei tradiții sportive din 
preajma marilor competiții, 
vom prezenta cîteva selecțiuni 
dintre opiniile exprimate, din
tre știr'le culese.

• In peisajul tirului la far
furii zburătoare, numele Iul

Nicolai Dmitrivici Pokrowski 
a căpătat un contur precis. 
Nelipsit de ani de zile des» 
pe standurile de talere, N.“ 
Pokrowski, în prezent mem
bru al Prezidiului Confedera
ției europene de tir, a venit la 
București și în calitate de con
ducător al reprezentative! 
U.R.S.S. Extrem de amabil și 
mereu volubil, oaspetele nostru 
ne-a spus cu franchețea care 
îl caracterizează, următoarele: 
„Am mai fost Ia Tunari și la 
campionatele europene din 
1955 și după aceea. Constat o 
schimbare radicală în bine, 
poligonul dv fiind socotit pe

bună 
bune 
și aștept la rezultate excep
ționale. Am multă încredere 
în organizarea dv, convins fi
ind că ea va fi la înălțime. 
Competiția va fi foarte pu
ternică, se va duce o luptă a- 
cerbă. 15 țări și cel puțin 25 
de concurcnți au șanse la ti
tluri, iar diferențele de de
partajare vor fi infime. Din
tre români, , preferințele mele 
merg cu Dumitrescu. Flores-

dreptate printre cele mai 
din lume. De aceea mă'

(Continuare în pag. a 3-a)



JOCURILE OLIMPICE ALE...
RADIO - TELEVIZIUNII

Dacă Jocurile Olimpice de 
vară organizate în 1972 la 
Miinchen vor fi, după toate 
aparențele, cele mai mari 
organizate pînă acum, orga
nizatorii sînt convinși că ele 
vor permite, în același timp, 
doborîrea unor recorduri în 
domeniul... radio-televiziunii. 
într-adevăr, se prevede că 
800 milioane de persoane vor 
urmări în întreaga lume în
trecerile din capitala bava
reză ce vor fi retransmise de 
60 rețele naționale de tele
viziune și 110 rețele de ra
dio, unele dintre ele prin 
intermediul sateliților „Co- 
mest" și „Symphonie".

Centrul olimpic vest-ger- 
man de radio-televiziune se 
ocupă de pe acum de coor
donarea pregătirilor tehnice, 
cu atît mai mult cu cit peste 
doi ani la Miinchen vor sosi 
900 de crainici sau reporteri

specializați (de două ori mai 
mulți ca la Oiudada de Me
xico). Sînt prevăzute 100 
camere de televiziune 
culori, 29 camioane de 
transmisii în culori, 70 
studiouri de radio, 60 
instalații de înregistrări mag
netice, un laborator pentru 
developarea filmelor în cu
lori, care poate prelucra 2000 
metri de film pe oră și multe 
altele.

Un spectator

premiat

SIMILITUDINI
Afirma un confrate po

lonez că fotbalul feminin 
fi-a cîștigat dreptul la e- 
xistență socială in clipa 
in care, la Buenos Aires, 
Estudiantes și A. C. Mi
lan — marile „alese" ale 
unui an fotbalistic... mas
culin — au însîngerat ga
zonul, chemînd la porțile 
stadionului ambulanțele sal
vării și dubele poliției, 
transformînd jocul și volup
tățile . lui intr-un 
col periculos, aflat 
trivă in dizgrația 
Și a legii...

Citeva zile mai 
intr-o reacție aproape di
rectă, un meci de fotbal fe
minin — sport care coche
ta cu diletantismul și pro
vizoriu, 
bune 
grabă curios 
prima cifră amenințătoare 
în materie de asistență: 
10 000 de spectatori!

Atunci s-a lansat ideea 
că fotbalul evelor — fi
ințe prin definiție suave 
și gingașe — reprezintă o 
specie de distracție lejeră, 
un experiment fără prea 
multe șanse de izbîndă, a 
cărui unică explicație func
țională n-ar rămîne alta 
decît romantica intenție de 
a introduce frumosul pe 
dreptunghiul de iarbă, com
pensând — ca un duh al 
blindeții — răutățile și lip
sa de virtuți a soccerului, 
sport considerat a fi „e- 
minamente bărbătesc"...

Și așa, pe nesimțite, de 
dragul experimentului bănu
it ab initio gratuit, fotbalul 
a început să devină într-u- 
nul din compartimentele sa
le — tot mai recunoscut, cu 
legi și drepturi ferme, ga
rantate de o federație in
transigentă — un sport pen
tru... domnișoare, dotat cu 
o „Cupă a Europei" (1969) 
și — recent — cu un cam
pionat mondial, care a în
coronat, în revanșă, imbata
bila echipă a Danemarcei, 
posesoarea blondei Lind, un 
„libero" despre care „Corri- 
ere" nu se sfia — exagerînd, 
desigur — să scrie că 
„nu-i cu nimic mai prejos 
decît un Picchi în zilele 
bune..."

Ceea ce se dovedise o 
glumă, cu gust îndoielnic, 
devenise un fapt serios și 
evenimentele căpătau, pes
te noapte, pecetea precipi
tării, blîndul fotbal femi
nin — născut, poate, pentru 
a-l echilibra pe cel al băr
baților — șocîndu-ne mai de
unăzi cu o veste incredibilă: 
două jucătoare franceze, de 
la F. C. Reims, vor fi trans
ferate în Italia, la Juven
tus, în schimbul unor sume 
fabuloase, intilnite numai 
in cazul fotbaliștilor de pri
mă mărime !

Punct final romantismu
lui — regretă confratele po
lonez, căutind să salveze 
niște explicații, acolo unde 
totul a căpătat tenta* evi
denței, demonstrînd că fot
balul feminin reprezintă, o 
nebănuită atracție, chiar 
dacă explicațiile expansiu
nii sale rămin doar de do
meniul prezumțiilor...

Cu o asemenea pornire, 
soarta 
devine 
ceea a 
teriale 
care 
intr-o nouă, impresionantă 
și plină de neprevăzut „in
dustrie".

Pe undeva — nu știm 
precis pe unde — e tare 
tristă această transforma
re. Ca orice trădare de 
altfel, fie ea plecată chiar 
și din cea mai lăudabilă 
dintre intenții...

sp'ecta- 
deopo- 

esteiicii

tîrziu,

antrenînd in tri- 
un public mai de- 

cunoștea

fotbalului feminin
— neîndoios — a- 
unor interese ma- 
tot mai plenare, 

tind să-l transforme

Ovidiu IOANITOAIA

de 
în 

re
de 
de

în capitala Braziliei, un 
spectator, pasionat al fotba
lului, 
Vă 
tele 
fost 
tant 
ele se reduc la un singur act 
de... eroism: a fost unicul 
spectator care a urmărit din 
tribune, meciul dintre echi
pele regionale Givilsan și 
Carioca...

Tot cu acest prilej s-a sta
bilit și recordul celei mai 
mici încasări la un meci de 
fotbal în Brazilia: doi 
miros I

Culmea însă este 
Spectatorul cu pricina a 
deranjat de controlorul 
dionului care i-a atras aten
ția că ocupase alt... loc decît 
cel de pe bilet I

a primit a medalie, 
interesează poate meri- 
deosebite pentru care a 
răsplătit acest reprezen- 
al publicului ? Ei bine,

cru-

al ta. 
fost 
sta-

Tabăra pionierilor din Tîrgoviște, participant la acțiunea „Leaota ’70" alături de alte 6 echipaje

COPIII AU DĂRUIT TURISMULUI

Recorduri biologice

A doua pasiune 
a lui Roelants

11 recunoașteți, 
desigur î fondistul 
belgian Gaston 
Roelants. Știți, de 
asemenea, că el 
va fi musafirul 
nostru, cu prilejul 
apropiatelor cam
pionate internați
onale de atletism 
ale României.

Ceea ce nu știți 
este că, la ora 
actuală, Gaston 
Roelants are încă 
o pasiune, în a- 
fara atletismului! 
pictura. O pasi
une care l-a cu
prins acum doi 
ani și care pare 
să-i dea, de pe 
acum, mari satis
facții. într-ade- 
văr recent el a 
deschis și o expo
ziție — în caste
lul Wesemall — 
în care a expus 
nu mai puțin de 
40 de tablouri, a- 
preciate de cu
noscători.

NU NUMAI
(Vrmare din pag. 1)

recorduri de valoare mon
dială.

Manifestarea și mai ales 
realizarea precoce sau tardi
vă a talentului nu schim
bă cu nimic concluzia că nu
mai MUNCA dusă la limitele 
superioare ale dăruirii și pa
siunii a făcut posibilă în
florirea deplină a talentului. 
Tipsia aurită a ursitoarelor 
rămîne așadar c poveste fru
moasă pentru adormitul co
piilor (mici și mari) în se
rile lungi de iarnă.

Istoria nescrisă a sportului 
nostru consemnează existen
ța efemeră, lipsită de glorie, 
a numeroși fii risipitori care 
și-au tocat prematur zestrea 
genetică (talentul) cu acea 
ușurință pe care numai totala 
inconștiență o poate duce la 
scara lui zero absolut. în- 
gîmfarea, vedetismul, indis
ciplina, viața nesportivă sînt 
implacabile. Ele erodează cu 
acidul lor necruțător pînă și 
acele talente pe care naivii 
sînt tentați a le considera 
inoxidabile. Aș aminti aci de 
Coman, Rab, Todor (fotbal), 
Tănase Pintilie (box), Voro- 
neanu Rodica, Tibulski (atle

tism) și mulți alții care au 
sucombat -lamentabil undeva 
la jumătatea drumului spre 
glorie, datorită în primul rînd 
superficialității (atenție pen
tru cei atinși de filoxera ve
detismului).

Se dovedește încă o dată 
că talentul este o condiție a 
succesului în vreme ce mun
ca, perseverența și seriozi
tatea constituie factori obli
gatorii de împlinire a celor 
mai îndrăznețe aspirații pen
tru a căror realizare socie
tatea noastră a creat toate 
facilitățile, ridicîndu-le la 
rangul de drept constitu
țional.

Nici cei mai neavizați nu-și 
pot închipui că măiestria 
dusă aproape la perfecțiune 
a lui David Oistrah și Calas 
în muzică sau Beligan, Mar
cela Rusu în teatru, Becken
bauer sau Lia Manoliu în 
sport (să-mi fie iertată cita
rea arbitrară) s-ar fi putut 
realiza vreodată, fără studiul 
îndelungat și migălos, fără 
munca asiduă a multe ore 
ale zilei și deseori și ale 
nopții, de-a lungul a mulți ani 
de renunțări, de sacrificii.

Nu spun nici o noutate a- 
firmînd că perseverența
voința de neclintit au consa
crat deseori oameni mai pu
țin dotați pentru domeniile 
respective.

Aceasta este o lecție pe 
care viața ne-a demonstrat-o 
cu prisosință în numeroase

Și

un munte : LEAOTA

ANUNȚ

anunță că a prelungit termenul de înscriere la concursul de 
admitere pentru cursul de însoțitori de bord pe avioanele 

TAROM pînâ la data de 15.09.1970.
Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții :

— sânâtate perfecfâ
— prezentare fizică plâcutâ
— domiciliul stabil în București
— studii medii (cu diploma de bacalaureat)
— stagiul militar satisfăcut (bărbați)
— cunoașterea a două limbi străine (engleza, franceza, 

germana, rusa, italiana)
— vîrsta, femei 22—25 ani
— vîrsta, bărbați pînă la 30 ani
— se preferă candidați! care au stagiu în cîmpul muncii 

și cunosc limba engleM

La înscriere se va prezenta actul de naștere în copie lega
lizată și actul de studii în original însofii de o copie.

înscrierile se fac la serviciul personal TAROM, Aeroportul 
Băneasa, zilnic Intre orele 13,00—15,30, pînâ la data de 15 
eptembrie 1970.

Concursul se va ține în perioada 16—30 septembrie 1970. 
Informații la telefon : 33 00 30, interior 33.

în Leaota există marcaje 
turistice 1 Iată o veste care, 
sperăm, îi va bucura pe tu
riști pentru că acest masiv 
situat între Bucegi și Iezer 
Păpușa rămăsese una dintre 
puținele zone muntoase din 
țara noastră încă nemarcate.

Leaota are înfățișarea u- 
nei aglomerări de dealuri gi
gantice, bogate în păduri pînă 
pe cele mai înalte creste. E 
un munte modest, dar ospita
lier. Ne oferă smeură, afine, 
fragi, izvoare la tot pasul. 
Iată pentru ce Leaota ni se 
pare un munte ideal pentru 
turismul copiilor. Poate și a- 
cesta este un motiv pentru 
care ideea marcării Leaotei 
de către copii și pentru co
pii a fost lansată de către 
un comandant de pionieri, 
profesorul de matematică 
Mircea Trifu de la școala 
generală de 8 ani din corn. 
Hotarele) județul Ilfov. Ideea 
a fost primită cu entuziasm 
la redacția revistei „Educația 
pionierească" ale cărei pro
puneri au trezit interes la 
Consiliul Național al Orga
nizației de Pionieri, la O.N.T. 
precum și la federația de 
specialitate. Așadar, sub e- 
gida sus-amintitei reviste și 
cu asistența celor trei cola
boratori, a luat startul în

această vară acțiunea pio
nierească „Leaota ’70", acțiu
nea echipajelor „Chindia" —• 
Casa pionierilor Tîrgoviște; 
Tătărani — județul Dîmbo
vița ; Bezdead, jud. Dîmbo
vița ; Trivale — Casa pio
nierilor Pitești ; Rucăr — ju
dețul Argeș; „Sinaia" 
Casa pionierilor Sinaia; 
fov" — școala de 8 ani 
tarele, județul Ilfov,

Copiii participanți au 
pregătiți în amănunțime _ 
.tru operația de marcaj turis
tic astfel încît lucrarea să 
răspundă exigențelor regula
mentare. S-au făcut marcaje 
pe pietre, stînci, copaci, pe 
stîlpi de fier. De asemenea, 
în Cheile Ghimbavului — 
foarte spectaculoase dar, în 
ultima vreme, inaccesibile — 
s-au construit podețe de tre
cere, copiii dovedind o re
marcabilă iscusință. Conside
răm acțiunea pionierească 
„Leaota ’70" drept un în
ceput fericit de „renaștere 
turistică" a masivului Leaota. 
(Marcajele fiind, în sfîrșit, 
realizate, forurile în drept se 
vor 'gîndi poate mai 'departe 
la

Avea dreptate sau nu me
dicul francez Alexis Carrel, 
laureat Nobel, cînd ne-a nu
mit pe noi, pe fiecare din noi, 
omui-fiintă necunoscută ?

Desigur nu știm încă totul 
despre corpul omenesc, de
spre centrala lui nervoasă, cu 
cele 14 miliarde de celule, 
dar nici nu putem spune că 
în secolele treaute și în acest 
secol al marilor invenții și 
descoperiri, corpul omenesc 
a rămas o mare și nedezle
gată taină.

Fiecare srf aduce noutăți 
revelatoare, și medicina face 
prin izotopi, laser, transplan
turi, organe artificiale, apa
rate cibernetice de diagnoză, 
pași giganți în cunoașterea 
omului modern.

Și totuși, multe din limitele 
lui de efort, de suportabili- 
tate sînt arbitrare sau necu
noscute. Părerile specialiști
lor sînt împărțite în privința 
rezistenței umiane la foame 
și sete, la frig și căldură. 
Se cunoscut exact, matematic 
limitele meteorologice, geo
grafice. dar încă nu se poate 
spune categoric, mai ales că 
fiecare om în parte își are 
individualitatea sa, care sînt 
limitele Omenești. Din datele 
care circulă în lume, noi vă 
propunem câteva, firește, nu 
absolute :

foame 30—35 de zile 
sete 3—4 zile 
somn 3—5 zile 
căldură 4-50’ 
frig —50’
Expediționari temerari, la 

.^Ecuator sau Poli, în ținutu
rile cele mai îndepărtate și 
necunoscute au înfruntat nu 
numai primejdiile, ci adese
ori și aceste limite fiziologice. 
Nu este simplu să te adaptezi 
organic la 4-58’ și —88°, sau 
la 8848 m altitudine.

Experiența medicului fran-

în ultimii ani, cercetările 
speologice au solicitat tot 
mai mult îndrăzneala și re
zistența omenească. Michel 
Siffre ne povestește patetic 
în cartea sa. „In afara tim
pului" recordul său de 63 de 
zile, singur în fundul unei 
peșteri. Dar performanța lui 
va fi depășită de o femeie 
— Jossie Laures — 88 de 
zile și apoi de Antoine Senni 
care va rezista în adîncul 
pămîntului 126 de zile, deci 
ceva mai mult de patru luni. 
Iată o dovadă că știința mo
dernă nu cere numai un om 
cu cunoștințe, ci și un om 
sănătos, capabil de eforturi, 
curajos.

Poate omul să trăiască fără 
să doarmă ? Medicii spun că 
cel mult 3—5 zile. în tim
pul războiului sau în expe
diții.. cu stimulente, cu dro
guri, poate chiar și mai mult. 
Dar cum explicați cazul spa
niolului Vires, în vîrstă de 
peste 50 de ani, care n-a dor
mit o singură zi. de la naș
tere ? Această unică și bizară 
situație, nu poate fi explicată, 
decît printr-o dereglare to
tală, o structură cu totul 
aparte a sistemului nervos, a 
factorilor oare provoacă som
nul.

Pasionante sînt și memo
riile excepționale, daruri bio
logice native care fac din noi 
genii matematice sau muzi
cale. Sau așa cum a fost cu 
șahistul Alehin, fost campion 
al lumii, adevărat creier elec
tronic, deținătorul unui re
cord unic : 32 de partide oarbe 
(fără să vadă mesele jucă
torilor). dintre care a pierdut 
doar patru.

Gînd vom relua discuția 
recordurilor sportive, voim 
vedea atunci pînă unde pot 
fi împinse limitele lui bio
logice. ale calităților lui fi-

„II-
Ho-

fost 
pen

refugii turistice, cabane).

TRAIAN ILIE 
redactor la revista 

„Educația pionierească"

TALENTUL
ocazii, dar pe care din pă
cate o ignorează nu numai 
unii tineri a căror experien
ță de viață este încă fragilă 
ci chiar și oameni cu tîmple- 
le încărunțite care se ocupă 
de îndrumarea acestora și că
rora cu atît mai mult nu li 
se iartă ușurințe juvenile.

Fetișizarea talentului, imnu
rile de slavă închinate aces
tui vițel de aur, proza exa
gerat de laudativă a unor 
cronici, a dus șl duce inevi
tabil la blazare timpurie, la 
supraevaluarea fără acope
rire a „meritelor" și în final 
la clacare.

Evident că acest fenomen, 
din păcate destul de răspîn- 
dit, constituie un avertisment 
și pentru acei antrenori și 
conducători care în gcfena 
după rezultate cu orice preț 
se feresc ca de foc să critice 
din fază embrionară mani
festările negative ca să nu 
strice „atmosfera", nu iau 
măsuri disciplinare la timp 
sau atunci cînd le iau le 
suspendă la jumătate, anihi- 
lînd complet efectul educativ 
și întărind convingerea celui 
în cauză că lui i se permite 
totul fiindcă „au nevoie de 
mine".

Succesul înseamnă înainte 
de toate MUNCA, PASIUNE, 
talent și multă MODESTIE, 
orice răsturnare a acestei e-

cuații dă rezultate eronate. 
Și acest lucru trebuie să-l re
țină în primul rînd cei care 
cred că viața este acea tipsie 
de aur pe care se găsesc 
toate de-a gata.

cez Alain Bombard (65 de 
zile numai cu pește, slăbind 
25 kg. ajungînd la 2,5 mili
oane globule roșii și cu he
moglobina la limita mortală), 
făcută numai pentru a de
monstra posibilitatea supra
viețuirii în caz de naufragii, 
este tulburător omenească și 
poate, ea merita un justifi
cat premiu Nobel, în încer
carea lui Bombard fiind deo
potrivă prezentă ideea de 
știință și oea de pace.

Dar nu numai scoarța pă- 
mîntulut și apele pun com
plicate probleme de biologie, 
de rezistență umană, Ci și 
adîncurile. Ale apelor și ale 
pămîntului.

După grele jertfe ale sca
fandrilor și cercetătorilor sub
marini. s-a ajuns să se de
pășească, cu aparate speciale, 
granița ucigașe de beție a 
adîtncurilor (90—100 metri) și 
astăzi scufundătorii ating 
ușor adîncimi de peste o sută 
de metri. încă în 1948, en
glezul Bollard, respirînd un 
amestec de heliu și oxigen, 
a coborît la limita, mult timp 
record mondial, de 164 m. 
Cucerirea adîncurilor mării 
continuă și azi, cu o puter
nică pregătire științifică și 
același neînfricat curaj ome
nesc.

zice și intelectuale ; care sînt 
posibilitățile omenești pentru 
viteză, forță, rezistență, în- 
demînare, inteligență.

Să nu uităm înainte de a 
încheia, și îa fond puteam 
începe chiar cu ele. recordu
rile de statură, greutate, na
talitate și longevitate i

statură — 2.72 m 
greutate — 484 kg 
natalitate — 69 copil 
longevitate — 242 ani
O femeie a dat naștere la 

69 de copii, iar o alta a năs
cut la vîrsta de 90 de ani.

Recordul de longevitate al 
japonezului Mamape (242 ani) 
trebuie completat cu recor
dul feminin (221 ani) și, re
țineți, poate vi se pare ten
tant. recordul încă neegalat 
al celei mai lungi căsnicii 
din lume : 200 de ani J

Omul, acest animal înțe
lept, harnic și sociabil (sa
piens, faber, politikon), sau 
așa cum vom prezenta mai 
tîrziu și homo ludens (ființă 
jucăușă, dornică de mișcare), 
este plin de engime și sur
prize. Să încercăm să le dez
văluim treptat, ajutați de ști
ință și istorie, pentru a avea 
sentimentul că omul nu este 
chiar atît de necunoscut pen
tru sine însuși.

VIRGIL LUDU

. PE „ȘOSEAUA FOTBALULUI MONDIAL" în 1972

PELE : Astimpără-te, Dembrovsehi!

v desen de AL. CLENC1U

ANDREI 01/1 EANU, BRAILA. 
Voleibalista! Mariana Popescu Î1 
puteți scrie pe adresa clubului 
Dinamo București, șoseaua Ște
fan cel Mare 9, sectorul 2.

I. BUCUR, BUCUREȘTI. îm
părtășesc, în mare măsură, pă
rerile dv. Cred, însă, că tre
buiau comunicate celor pe care 
i-ar fl Interesat cel mal mult : 
colegilor noștri de la radio. Sau 
acestora le rezervați sugestiile 
în legătură cu ziarul nostru 1 1 
Alegînd drumul cei mal scurt, 
ajungeți mal repede la țintă I

DORIN OLTEANU, TG. MUREȘ. 
„La ÎS ani, cîți am eu, nu prea 
ești îndreptățit să faci CUGE
TĂRI, Eu îmi permit, totuși, să 
vă trimit una, de ordin automo
bilistic : intersecția = balaur cu 
mai multe capete". După cum 
vedeți, mica dv. cugetare n-a 
ajuns la o... intersecție, d di
rect la tipar.

AUREL CIRSTEA, BRAȘOV. 
Nimeni nu vrea să devină pro

prietarul Stadionului Municipal 
din orașul dv., acest stadion mo
dern, de circa 39 000 de locuri, 
știu șl eu ce să faceți t în
cercați să dațl un anunț la „Mi
ca publicitate" a ziarului iRomâ- 
nla Liberă" ! I

ILIE COLAN, BRAILA) BULE
VARDUL KARL MARX 21. V-am 
satisfăcut rugămintea, publlcînd 
adresa dv. Mă îndoiesc însă, cu 
toată oferta dv. — ,-,un regat pen
tru un... ),Sportul“ — că veți 
putea ajunge astfel în posesia 
numărului nostru din 26 august, 
în care am prezentat echipele 
participante la campionatul di
viziei A. Noi, în orice caz, vă 
urăm succes I

GETA VICTORIA RADU. BUCU
REȘTI. „Vă rog f.f. mult să-mi 
răspundeți de Ce clubul sportiv 
Progresul n-are echipă feminină 
de fotbal î“ Parcă masculină are? 
Poate, însă că cel de la Progre
sul ne dau o dezmințire. Pe te
ren, bineînțeles, nu în ziar !

A. ILIEȘ,. ORADEA. Vechiul 
Sportul studențesc a activat în 
divizia A de fotbal, patru ani la

Expeditor: Edson Arantes do Nascimento
Moscova 5 (Agerpres). —
Pe numele unuia dintre cei 

mai tineri cetățeni din Kutaisi. 
Rele Guruli, a sosit, dm în
depărtata Brazilie, un colet, 
conținînd o copie de bronz 
a Cupei „Jules Rimet" și o 
insignă de argint. Expedito

rul coletului; Edson Arantes 
do Nascimento — Pelâ.

Pele Guruli s-a născut în 
timpul campionatului mon
dial din Mexic, ceea ce l-a 
făcut pe tatăl său, Mihail 
Guruli (un fost jucător de 
fotbal) să-i dea fără să 
șovăie numele celebrului as 
brazilian.

rtnd. Mal precis, între anii 1937— 
1941. în ediția 1939—1940, forma
ția studențească s-a clasat pe lo
cul 3, după Venus șl Rapid, avînd 
în urma el, printre altele, pe... 
Rlpensia, Unirea Tricolor, Ju
ventus.

PETRE FALCOȘ, CHIRNOGENI. 
Regretăm, dar spațiul nu ne per
mite să ne oprim decît asupra 
unora dintre bogatele șl Inte
resantele dvis date statistice : 
„Scorurile cele mal mari în di
vizia națională A Carmen Bucu
rești — Prahova Ploiești 13—0 
(1947), I.T.A. — Jiul Petroșani 
12—0 (1948), C.F.R. București —
C.F.R. Cluj 12—2 (1949), Rlpensia 
— Tricolor Ploiești 11—0 (1933). 
Același scor a fost realizat șl 
în partidele Juventus București — 
Prahova Ploiești (1947) și I.T.A.— 
F. C. Ploiești (1948). Alte scoruri 
astronomice 11—1 I.T.A. — Uni
rea Tricolor (1948), 10—1 » Unirea 
Tricolor — Mureșul Tg. Mureș 
(1934), Venus București — F. C. 
Brăila (1941). C.F.R. București — 
F. C. Craiova (1947), Dinamo 
București — Steagul roșu Brașov 
(1965), Steaua — A.S.A. Tg. Mu
reș (1969). Cele mai multe go
luri înscrise în campionat : 1.
Ozon 158, 2. Gh. Constantin 149, 
3. Mircea Dridea 140, 4. Dobay 
125, 5. Vaczi 124, 6. Bodola 114) 
7. Ene II 112, 8. Ion lonescu 108, 
9. Ene I 103, 10-11 Baratky șl Clo- 
sescu”.

NELU ROȘU. DEVA. Cel mal 
bun loc ocupat de Universitatea 
Craiova, în campionat : 3 — edi
ția 1966—67. Performanța de a se 
clasa înaintea Iul Dinamo Bucu
rești a fost realizată numai în 
campionatul 1969—1970 : locul 4 
î,U“ Craiova, locul 5, Dinamo 
București.

A. BARTL, BOCȘA II. Sesizarea 
dv. este justă, dar nu înțeleg de 
ce ne faceți reproșuri nouă. Așa 
cum am anunțat, C.S.M. Reșița 
a solicitat să nu mai fie dele
gați la meciurile el arbitri din 
Oradea. La întrebarea dv. — 
„de ce atunci, la Intîlnirea O- 
limpia Satu Mare — C.S.M. Reșița 
au fost trimiși 3 (TREI) arbitri 
din Oradea (întreaga brigadă)" — 
nu este cazul, deci, să vă răs
pundă... Ion Poștașu, ci Colegiul 
central al arbitrilor.

Ilustrafii: N. CLAUDIU
w
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ARBITRI ROMÂNI PESTE HOTARE

Azi de Ia ora 10,30 |a Parcul copilului

Federația română de fotbal 
a stabilit brigăzile de arbitri 
care vor conduce în această 
lună citeva partide din com
petițiile europene. Iată brigă
zile și meciurile pe care le 
vor arbitra :

— Cagliari—St. Etienne („Cu
pa campionilor europeni") : 
Gh. LIMONA, ajutat de C. PE- 
TREA și C. GHEMIGEAN. Me
ciul va avea loc în ziua de 15 
septembrie.

— Spartak Tmava — Olym- 
pique Marsilia („Cupa europea-

nă a târgurilor”) : A. BENTU, 
ajutat de G. BÎRSAN și N. 
CURSARU. Partida se va dis
puta în ziua de 15 septem
brie.

— F.C. Ziirich — Akureiri 
(Islanda), din „Cupa cupelor": 
C. NITESCU, AL. PÎRVU și 
N. PETRICEANU. Ambele 
jocuri se vor desfășura în El
veția în zilele de 16 și 22 sep
tembrie și vor 
această brigadă 
Al. Pîrvu va fi 
în al doilea —

MECIURI OMOLOGATE CU

Europenele de talere șt skeet

Prof. G. BARANI: „TOTUL ESTE PUS 
LA PUNCT. CAMPIONATELE POT SÂ ÎNCEAPĂ!

în etapa disputată 
nica trecută în „Cupa 

mai multe meciuri nu 
disputat. Comisia cen- 
de competiții ți disci- 
a F. R. Fotbal a ana- 

cauzele nedisputării

dumi- 
Româ-

niei“, 
s-au 
trală 
plină 
lizat 
partidelor și a hotărît:

Meciul Aluminiul Slatina — 
F. C. Caracal să fie omologat 
cu rezultatul de 3—0 în fa
voarea echipei F. C. Caracal

pentru că echipa adversă nu 
a prezentat legitimațiile ju
cătorilor.

De asemenea, pentru ace
eași abatere de la regulament, 
partidele Chimia Mărășești 
— A.S.M. Teduci și Gloria 
Hațeg — Minerul Teliuc au 
fost omologate cu 3—0 în 
favoarea formațiilor A.S.M. 
Tecuci și Minerul Teliuc.

Acum, în febra campiona
telor europene de talere și 
skeet, organizatorii întreceri
lor, membrii federației noas
tre de specialitate sînt, firesc, 
extrem de ocupați. Iar unul 
dintre cei mai solicitați este 
profesorul Gavrilă Barani în 
dubla sa calitate : de preșe
dinte al Confederației euro
pene de tir și secretar gene
ral al F.R.T. între două dru
muri la’ teatrul de operații, 
poligonul Tunari, sau la ae
roportul internațional Oto- 
peni, în așteptarea oaspeților, 
tov. Barani s-a oferit cu ama
bilitate să ne fie interlocutor.

— Prima surpriză a cam
pionatelor s-a și produs îna
inte ca ele să înceapă. Ne 
gîndim la avalanșa de înscri
eri. la numărul record, 
aproape dublu, de sportivi, 
ceea ce a depășit și cele mai

PROGRESUL—C.S.U. CONS
TRUCȚII ÎN PRIMA ETAPA 

A RETURULUI: 3—3
t
b După numai o zi de pauză, 
sîmbătă au fost reluate între
cerile campionatului republi
can de tenis de cîmp. Pe te
renurile din dr. Staioovici s-au 
întâlnit echipele bucureștene 
Progresul și C.S.U. Construcții, 
în prima etapă a returului.

Dintre meciurile după-amie- 
Zii de ieri, cel mai disputat a 

<îost acela dintre jucătoarele 
jEcaterina Roșiănu și Agneta 
.Kun. Fără îndoială, este un 
Jhnerit al experimentatei Roșia- 
’aiu de a fi oferit puținilor 
ftspectatari, prezenți. in tribune 
Maze de tenis'de jbun nivel teh- 
Jnic. Capabilă să țină mingea 
în joc minute în șir, stăpînă 
pe loviturile de dreapta și de 

‘stingă, ea a reușit să stăvi
lească atacul la fileu al mai 
jtinerei sale adversare. Agneta 
Kun, la rîndu-i, a demonstrat 
Că este în plin progres, și nu 
ne îndoim de valoarea supe
rioară a tenisului pe care îl 
practică. Rezultate: Roșianu 
(Progresul) — Kun (Construc
ții) 7—5, 6—3. Z. Nemeth

’(Progr.) — Al. Siito (Constr.) 
'B—6, 6—8, Aneta Verone (Pro
gr.) — Florica Butoi (Constr.) 
2—6, 5—7, D. Nemeș (Progr.) 
— P. Almăjan (Constr.) 6—2, 
6—4.

întrecerile continuă astăzi 
1 3 la ora 9,30 și 15,30.

Petre Alm&jan, C.S.V. Construcții

optimiste previziuni. Care să 
fie - explicația?

— Deși noi am contat pe o 
participare numeroasă, totuși, 
ceea ce s-a întîmplat de data 
aceasta, a întrecut toate aș
teptările, motiv pentru care 
ne-am văzut obligați să pre
lungim cu două zile durata 
concursurilor. Ceda ce a pre
cumpănit cel mai mult, după 

. părerea mea, este faptul că 
actuala competiție este cel 
mai important test dinaintea 
campionatelor mondiale de 
luna viitoare, de la Phoenix- 
Arizona (S.U.A.). La acest 
considerent aș mai adăuga și 
pe acela că ospitalitatea țării 
noastre este recunoscută pre
tutindeni. La fel și forța or
ganizatorică a mișcării spor
tive din România. Astfel, 
amatorii sportului cu arma 
de vînătoare de la noi vor 
avea prilejul, în zilele urmă
toare, să urmărească evoluția 
celor mai vestite „puști" con
tinentale.

— Cunoaștem eforturile fă
cute pentru reușita competi
ției. tn ce stadiu se află pre
gătirile organizatorice și teh
nice ? Se poate da startul ?

— Da ! Totul este pus la 
punct. Instalațiile au fost re
vizuite sau înlocuite cu altele 
noi, avem talere în număr 
suficient și de cea mai bună 
calitate, iar corpului de teh-

nicieni i s-a făcut instruirea 
corespunzătoare. In ceea ce 
privește juriul și arbitri, încă 
de la reuniunea forului con
tinental, ținută la Wiesbaden, 
în august, s-au stabilit măsu
rile concrete. Pe lingă cei 
mai competenți tehnicieni ro
mâni, juriul și corpul de ar
bitri va cuprinde și o serie 
de personalități din lumea 
tirului de peste hotare.

— în sfîrșit, ultima între
bare. Cum întrezăriți că va fi 
evoluția trăgătorilor noștri ?

— Și pentru țintașii ro
mâni, europenele înseamnă 
un examen serios. Importanța 
lui crește dacă ne gîndim în 
perspectiva mondialelor. Ei 
s-au pregătit temeinic, iar în 
acest an, progresele au fost 
vizibile. în concluzie, sînt în
crezător în șansele lor.

C. COMARNISCHI

ROZA VINTURILOR
(Urmare din pag. 1)

eu și cu tînărul și talentatul 
Sencovici. Ca să cîștigi însă, 
pe lingă pregătirea și condi
țiile excelente de concurs, mal 
este necesar și de puțin noroc. 
Să vedem cine îl va avea".

I. G.

DINAMO — POLITEHNICA 
CLUJ 12—0

CLUJ, 5 (prin telefon), 
cepția partidei de dublu 
toate tntîlnirile dintre

Cu ex- 
junlori, 

Politeh-

nica Cluj și Dinamo București au 
purtat amprenta unui neașteptat 
dezechilibru de forțe, raport da
torat faptului că în timp ce bucu- 
reștenll au deplasat prima echipă, 
studenții, — lipsiți de aportul 
consacraților (plecați într-un tur
neu în Iugoslavia) — au prezen
tat o formație mult întinerită, și 
Implicit, cu mai puțină experien
ță competițională. Deci, la „capi
tolul" seniori : 8—0 In prima zi 
a întrecerilor.

Deși scorul a rămas alb și pen
tru Juniorii Politehnicii, aceștia 
s-au apropiat mai mult de valoa
rea adversarului, reușind să ter
mine seturi la diferențe mult mal 
puțin aspre (4—6, 5—7).

Iată citeva rezultate : S. Dron 
(Dinamo) — Dancea (Politehnica) 
6—2, 6—1, Marcu — Mreaz 6—1, 
6—2, S. Dron — Mreaz 6—1, 6—0, 
Marcu — Dancea 6—2, 6—3, Ma
riana Clogolea — Elena Dancea 
6—1, 6—lț(N. M).

8—2 PENTRU STEAUA 
DUPĂ PRIMA ZI

BRAȘOV, 5 (prin telefon). Echi
pa Steaua București, deplasată la 
Brașov cu garnitura sa de aur, 
cu Năstase și Mărmureanu capete 
de afiș, nu a lăsat prea multe 
speranțe tinerei echipe Steagul 
roșu. în această situație, orienta
rea antrenorilor brașoveni de a 
introduce în locul seniorilor pe 
tinerii Traian Marcu și Gabriel 
Neacșu pare pozitivă, dîndu-le 
astfel posibilitatea de a-și îmbo
găți bagajul de cunoștințe. Evo
luția campionului Năstase, ca și 
a lui Mărmureanu, au îneîntat 
publicul spectator — mai nume
ros ca niciodată — prin 
și precizia loviturilor.

Cîteva rezultate: I. 
(Steaua) — I. Kerekeș 
6—1, 6—4, P. Mărmureanu (Steaua) 
— T. Marcu (St. r.) 6—2, 6—2,
C. Popovici (Steaua) — G. Neacșu 
(St. r.) 6—3, 6—2.

• Dl. Severino Rosa Clot 
(Italia), vicepreședintele Con
federației europene de tir, so
sit de vineri, a fost prezent 
6îmbătă la Tunari cînd au fost 
deschise oficial și antrenamen
tele eoncurenților la aceste 
campionate. Dl Rosa Ciot s-a 
arătat îneîntat de cele vă
zute la poligon : „Amenajările 
efectuate sînt excelente,

vizibilitatea perfectă. Remarc 
noile turnuri de la skeet con
struite din cărămidă, ceea ce 
va împiedica producerea unor 
vibrații în momentul lansării 
talerelor. Cunoscînd și genti
lețea românilor ca și faptul 
că sînt prezenți cei mai buni 
trăgători și într-un număr re
cord, sînt convins de reușita 
acestor campionate".

• Sîmbătă au sosit noi oas
peți : trăgătorii din Bulgaria, 
R. D. Germană, Ungaria, iar 
azi sînt așteptați reprezen
tanții U.R.S.S. (al doilea lot) 
Cehoslovaciei, Elveției, Dane
marcei și Suediei.

varietatea

Năstase
(St. r.)

SPORTIVII ROMÂNI AU CÎȘTIGAT ^CIRCUITUL DUNĂREAN'*
Zilele trecute s-a încheiat 

în Bulgaria competiția inter
națională de ciclism „Circui
tul dunărean" dotat cu „Cupa 
Radețki" (776 km, 8 etape). 
La întreceri a luat parte și 
o echipă românească compu
să din Vasile Burlacu (locul 
2),Teodor Puteriti (3), C-tin 
Ciocan (4), D-tru Nemțeanu

(6) și Ștefan Ene (12). (îmbol- 
năvindu-se. Cristian Tudo'ran 
a abandonat cursa). Cicliștii 
români, conduși de antreno
rul Ion Vasile, au avut o 
comportare frumoasă cîști- 
gînd competiția. De aseme
nea, Vasile Burlacu a obținut 
două victorii de etapă.

PRIMUL DERBY: GRIVIȚA ROȘIE-DINAMO
rului Titi Ionescu asupra u- 
nor inexactități în evoluția 
compartimentelor. Cu corec
tivele intervenite la ultimele 
antrenamente dinamoviștii 
s-au apropiat mult de ce
rințele unui joc dificil ca cel 
cu Grivița Roșie, astfel că 

■ ei sînt dispuși, în ciuda ab
senței principalului dispecer 
pe treisferturi, Nica, să a- 
bordeze partida cu maximum 
de optimism.

Tot în Capitală, în cuplaj
— deschidere 
derby — Steaua 
„U“ Timișoara, 
pentru rugbyștii 
perspectiva unui 

Meciurile programate 
țară (Politehnica Iași — Fa
rul, C.S.M. Sibiu — Rapid, 
Știința Petroșani — Construc
torul și Rulmentul Bîrlad — 
Agronomia) completează o 
etapă în care gazdele păs
trează șansele cele mai mari.

Nici n-a început bine cam
pionatul diviziei A de rugby 
și iată-ne în fața primului 
derby Grivița Roșie — Di
namo. Ce se va întîmpla as
tăzi pe terenul din Parcul co
pilului este greu de antici
pat. Campioana, cu două vie- • 
torii la activ, va arunca în 
luptă toate energiile pentru 
obținerea celui de al treilea 
succes consecutiv, scăpînd 
astfel — cel puțin pentru 
turul competiției — de una 
din adversarele ei cele mai 
incomode. Un rezultat favo
rabil pentru XV-le lui Vio
rel Moraru va putea fi rea
lizat numai printr-o perfec
tă colaborare între treisfer- 
turi și înaintare. De altfel 
atu-ul de totdeauna al grivi- 
țenilor.

Angajată ferm în disputa 
pentru titlul de campioană 
(dacă îl va cîștiga ar fi pen
tru a 6-a oară), Dinamo pro
mite să abordeze întîlnirea 

incisivitatea-i caracteristi- 
Chiar dacă n-a însemnat 
succes, jocul cu Tarbes 
dovedit binevenit, întru- 
a atras atenția antreno-

cu 
că. 
un 
s-a 
cit

Dugbuștii de la B.fi.S. Post

Berlin joacă ari la suceava
Echipa BGS Post Berlin, una 

din fruntașele rugbyului din R.D. 
Germană, joacă astăzi la Suceava 
cu formația locală Constructorul.

Intr-un al doilea meci, care va 
avea loc marți, rugbyștli berli- 
nezi vor evolua la Gura Humo
rului în compania proaspetei di
vizionare B, Minerul Broșteni.

LA A lll-a INTÎLNIRE INTERNAȚIONALĂ DE ALPINISM 
REVELAȚIA DE LA BUȘTENI

SPECIALIȘTII STRĂINI CON
SIDERA CONGLOMERATUL 
BUCEGILOR O EXCELENTĂ 
ȘCOALA PENTRU ALPINISTI

9

la meciul 
va întîlni pe
Meci greu 
militari $i 
scor strîns. 

în

(Urmare din pag. 1)

LA ORIZONT C. M.
CARUSELUL FAVORITELOR

CAMPIONII — ASALTAȚI

’ întrucît Fortuna a arun
cat de data aceasta pe cam
pionii lumii „en titre", volei
baliștii cehoslovaci, într-o a- 
devărată „groapă cu lei", mi
siunea lor de a-și apăra co
roana mondială este deosebit 
de dificilă chiar din serii, un
de au ca adversare echipele 
Poloniei, Ungariei, Braziliei și 
S.U.A. (ultimele două, autoa- 

unor surprize singulare : 
ima a învins cu 3—1 (!) e- 

;hipa Japoniei, la Cupa Mon
dială : cealaltă a dispus cu 
3—2 de campioana olimpică, 
U.R.S.S., în prima zi a tur
neului J.O. din Mexic !). A- 
ceasta fiind compania, pentru 
jucătorii cehoslovaci drumul 
spre podium va fi extrem de 
dur, iar apărarea titlului mai 
mult decît dificilă. Rezistența 
de concurs fără egal, bogatul 
bagaj tehnico-tactic al jucă
torilor, experiența unor titu
lari ca Groessl, Petlak (tuna
rul echipei), P. Schenk, Kou- 
delka, Fiala și Rezpicek, sint 
atuurile ce dau speranțe an
trenorului Karel Laznicka de 
a-și vedea elevii urând pe 
podium. Iată lotul utilizat in 
ultimul turneu internațional 
(Sofia) : Zdenek Groessl (28 
ani — 1,89 m). Drahomir Kou- 
delka (24—1.92), Peitr Pavlio 
(25—1,78), Vladimir Petlak 
(24—1,96), Milan Reznicek 
(23—1,84), Pavel Schenk (28— 
1,98), '

1,95),

rul Stanislav Sneberger intro- 
ducînd multe elemente tinere 
cu care speră să revină pe 
podium. Echipa este tehnică 
și bine pregătită. Seria ușoară 
ii permite deja să se consi
dere în turneul final. Iată lo
tul : Pavlina Steffkova (27 
ani — 1,76 m). Irena Svobodo- 
va (17 — 1,77), Jaroslava Ba- 
niova (20—1,81), Maria Meli- 
sova (25 — 1,74), Ludmila
Vinduskova (21 — 1,72), Jana 
Semecka (22 — 1,77), Karla 
Saskova (27—1,74), Anna Mif- 
kova (27—1,74), Jana Halkova 
(23—1,75), Hana Vlasakova 
(22—1,78), Jitka Hadkova (20— 
1,86), Darina Kodajova (20— 
1,70).

CU SPERANȚA CALIFI
CĂRII LÂ J.O. ,

Aflată într-o fază de evi
dent progres, echipa feminină 
a R.D.G. este cotată, alături 
de formația țării gazdă a C.M., 
candidată pentru turneul final 
în care, o dată pătrunsă, poate

(21—
(27—

Jaroslav Stanco 
Milan Vapenka 

1.94). Alături de aceștia au 
mai fost selecționați : Miros
lav Vekola, Ludvik Nlnek, 
Jaroslav Pene și vechiul inter
național Josef Fiala. Din lotul 
anului trecut lipsesc cunoscu- 
ții jucători Antonin Prochazka, 
Jiri Svoboda și Lubomir Zajl- 
cek, la care antrenorul a re
nunțat, se pare, definitiv.

REÎNTOARCEREA 
MEDALII ?

LA

o efi-
ierar-

După ce a înregistrat 
de re simptomatică în 
hia valorilor, cu prilejul tur
neului olimpic, formația fe
minină a Cehoslovaciei a fost 
serios restructurată, antreino-

oferi multe suprize în ten
tativa de a obține calificarea 
la J.O. din 1972. Ca și băieții, 
voleibalistele R.D.G. joacă sim
plu, cu pase înalte, solicitînd 
în special trăgătoarele înalte 
(Heller, Schmidt, Dethloff, 
Jachmann) și punînd în va
loare buna pregătire atletică 
a echipei. Iată lotul ce-1 va 
alinia antrenorul Harry Einert: 
Kristin Schra.de (31 ani—1,69 

’ " Heller (23—1,85),
(20—1,69),

m), Anetta
Christina Langner

Margrit Littek (21—1,73), Hel
ga Schmietendorf (29—1,70),
Hannelore Meincke (22—1.87), 
Sabine Biirger (27—1,70), Elke 
Jachmann —
Dethloff 
Schmidt
Rudolph (23—1,69), Eva—Maria 
Schweitzer (23—1,70).

Heidrun 
Renate 
Monica

întîlnirea internațională, de 
alpinism care se desfășoară, 
în aceste zile, la Bușteni, nu 
este, cum s-ar spune în lim
bajul cățărătorilor pe munți, 
o „premieră". Ea a ajuns la 
cea de a III-a ediție intrînd, 
astfel, pe făgașul bunelor 
tradiții ale forului de specia
litate.

Prilej de utile schimburi 
de opinii, de contacte direc
te generatoare de statornice 
prietenii, această manifesta
re a reunit, de data aceasta, 
alpiniști din Cehoslovacia; 
Italia și Polonia în jurul a- 
șilor escaladei din țara noas
tră. Printre 
personalități 
ca Radovan 
alpinismului 
dam Uznanski, președintele 
secției din Wroclaw a Clu
bului alpin polonez, Rinaldo 
Chiste, directorul școlii de al
pinism de la Bolzano (Ita
lia). Aceștia au și fost, de 
altfel, principalii animatori 
ai colocviului dirijat cu dis
creție de tov. N. Dobre și 
care a împletit, joi seara, 
peste lunga masă din holul 
vilei „Mesteacănul" o rețea

densă de întrebări, răspun
suri, păreri și aprecieri.

Ce s-a discutat ? O mare 
varietate de probleme: ele
mentele de bază care de
termină gradul de dificultate 
al unui traseu ; structura pro
cesului de învățare și de 
perfecționare a alpinistilor 
(menționăm aici expunerea 
amplă, bogată în date con
crete făcută de A. Uznanski); 
cercetarea științifică în spri
jinul alpiniștilor (constatând

au intrat și nu vor intra 
pe traseele noastre (abține
rea lor fiind determinată de 
prevederile sistemului italian 
de asigurare pentru acciden
te), R. Chiste a cerut amă
nunte suplimentare de la cei 
de față și a emis, în final, 
ideea că pe pereții unui ma
siv alcătuit din conglomerate 
se poate face o excelentă 
școală pentru cățărare. S-ar 
putea, așadar, ca pornind de 
la discuția la care am fost

oaspeți se află 
ale acestui sport 
Kuhar, mentorul 

cehoslovac, A-

Gh. Teodor și Nicoleta Spiridon campionii tarii la juniori
campioană. Ultimul joc al 
competiției, dublu mixt, aș
teptat cu justificat interes a 
adus în scenă două rivalități: 
C. Macovei, care ratase de 
puțin calificarea în finală și 
făcea acum cuplu cu eleva 
antrenorului Tulcea — Miha- 
ela Lunțeanu (ce pierduse și 
ea finala la dublu fete), în
tâlneau cuplul de proaspeți 
campioni Gh. Teodor-Nicoleta 
Spiridon. Jocul deosebit de 
atractiv a revenit după o 
luptă interesantă primei for
mații cu 2—0 (la 19 și la 18). 

începînd de astăzi, ora 9, 
sala Dinamo găzduiește retu
rul campionatului divizionar 
al echipelor de juniori.

După trei zile de întreceri 
interesante, campionatul re
publican individual al junio
rilor a luat sfîrșit ieri. Fără 
îndoială că prima surpriză — 
și nu prea — a fost înfrîn- 
gerea Lidiei Ilie de către ie- 
șeanca Nicoleta Spiridon care 
este și noua campioană a ță
rii. Venită la concurs între 
două examene, Lidia a pres
tat un joc nervos, sută la 
sută defensiv, nereușind să 
facă față deselor atacuri ale 
adversarei sale care a cîștigat 
finala cu 2—1 (18, -17, 16). La 
băieți, am asistat la o finală 
de mare luptă între bucureș
tenii Gh. Teodor și N. Stelian 
(ambii de la Politehnica). 
După ce fusese condus cu
9— 4 în primul set, 8—2 și
10— 5 în al doilea, Gheorghe

Teodor a refăcut sistematic 
și spectaculos, cîștigînd titlul 
de campion al țării. în pro
bele de dublu, jocurile au 
fost la fel de disputate. La 
fete, cuplul Spiridon-Căruceru 
a cîștigat relativ ușor jocul 
cu Lupu-Lunțeanu 2—0 (18, 
15), acestea din urmă fiind 
mai tinere și mai... nervoase. 
La dublu băieți, bucureștenii 
Gh. Teodor și N. Stclian cîș- 
tigă primul set la 10, în fața 
formației alcătuite din C. Ga- 
vriș și Gh. Naftali, dar cîte- 
va sfaturi bune date de an
trenorul Paneth în pauză, 
aduce în setul II o victorie 
categorică a ultimului cuplu 
(21—6 !). în setul decisiv, 
însă, topspinurile lui Teodor 
și „capacele" lui Stelian aduc 
Politehnicii încă un titlu de Horia ALEXANDRESCU

ITINERAR SPORTIV STUDENȚESC
(Urmare din pag. 1) IMPRESIE — PE CARE 

PĂSTRA ÎN TOT 
VIZITEI — ESTE CĂ

fundul căreia prezența nisipului 
ținea mai degrabă de arheologie, 
era acoperită cu bălării, umplută 
cu cărămizi, urîtă șl murdară.

Alături, terenul de handbal cu 
porțile trîntite la pămint pentru 
a servi la „miuțele" copiilor car
tierului nu trăda nici o urmă de 
îngrijire.

Sub soarele curat al dimineții» 
panorama bazei rportive de la 
Drept se dezvăluia ochiului, cu 
tristețe, ca o vie părăglnită, ata
cată de galben, cîndva, la sfîrșit 
de toamnă.

In același timp, rezema‘,1 de 
coarda sapelor, cel trei îngriji
tori fumau o țigară... Răsplata e- 
forturilor de pînă atunci.

OMUL SFINȚEȘTE LOCUL
FACULTATEA DE MEDICINA. 

Complexul sportiv găzduiește 
aici patru terenuri de volei, două 
de baschet, unul de handbal, un 
mic teren de tenis, patru gropi 
de sărituri, un teren de fotbal 
țazpnat. ............._ i

PRIMA 
O VOM 
CURSUL _____
ORDINEA ȘI CURĂȚENIA SINT 
NUM-’OHUL COMUN AL ACES
TOR TERENURI.

Pe court-ul de 
denți își dispută 
rachete — să fle 
ne ? — în timp ce pe 
fotbal se antrenează 
mlnină a Confecției.

Deasupra uneia din __ ___
atletism — în preajma căreia 
împărtășește experiența record
mana mondială la Înălțime, lo- 
landa Balaș — zărim cîteva silue
te. Se tasează nisipul, se lucrează 
de zor.

In mijlocul unul dreptunghi de 
baschet, un tînăr în salopetă stro
pește. strunind cu greu șarpele 
furtunul ...

— Cîțl îngrijitori aveți ? — îl 
întrebăm pe Ule Rîșnoveanu, ad
ministratorul bazei.

— Patru.
Același număr de la facultatea 

de drept, dar cîtă deosebire între 
materii’’zările muncii lor...

Ilie Rîșnoveanu este mulțumit 
de activitatea amenajatorllor, o- 
cupați acum cu „dădăcirea‘Ș pistei

tenis cîțiva stu-
Intîletatea... la 

oare prea puți- 
terenul de 
echipa le-

groplle de 
ișl

de 400 de metri, „pistă olimpică"
— cum ne informează, cu mîn- 
drie, Interlocutorul, oameni har
nici care nu o dată rămîn peste 
orele de program pentru a da 
o mînă de ajutor.

Alta e îngrijorarea lui Rle Rîș- 
noveanu și a miilor de medici- 
niști : DE LA O ZI LA ALTA 
SE AȘTEAPTĂ CA BAZA SPOR
TIVA SA FIE DESFIINȚATĂ 
pentru a face loc construcției 
unul spital clinic, șl nu se știe 
încă unde și cînd — conform legii
— va fi amenajată o nouă bază 
sportivă.

„CE PREGĂTIRI ? 1 
E DOAR VACANȚĂ I"
INSTITUTUL AGRONOMIC „Ni- 

colae Bălcescu". Clădiri spațioase 
și elegante. Alei îngrijite, presă
rate cu grupuri de studențl adu
nați In Jurul unui... cititor de 
curs. Liniște. Curățenie.

Totul pînă la baza sportivă, UI
TATA CUPRINSA DE PARAGI
NA, AFLATA INTR-O STARE 
DEPLORABILA.

Cele două terenuri de hand
bal acoperite cu bălării, cele de 
baschet, volei șl fotbal, năpădite

de buruienile cele mai diverse, 
constituie parcă... un obiect de 
studiu pentru iubitorii florei, co- 
borîțl din amfiteatre.

într-un tîrziu, am întîlnit un 
îngrijitor, care ne-a mărturisit că 
e singur, că nu poate să pridi
dească. că terenurile sînt multe...

— Cîți oameni îngrijesc baza ?
— Patru.
— Șl unde sînt ceilalți ?
— Un’să fie ?! In concediu.
— Acum ? Nu-1 cam tîrziu ? 

Au venit studenții. Cine pregă
tește terenurile 7

— Ce pregătiri 7! E doar vacan
ță...

N-am mal insistat. Răspunsul 
ni s-a părut mal mult decît sem
nificativ, reclamînd nu numai o 
stare de fapt — aceea a unor 
terenuri abandonate indiferenței 
— ci șl o mentalitate, un mod de 

îndeletnicirile, 
universitar.

a gîndi și aborda 
din aria sportului

★
Aici s-a încheiat 

raid prin bazele , .
Bucureștiului, punct de plecare 
într-o anchetă mal amplă care-și 
propune să investigheze mai 
multe centre sportive universitare, 
din mai multe orașe ale țării.

începutul a fost mai greu,,.

primul nostru 
studențești ale

Întîlnirea de alpinism — prilej de schimb de opinii. De la 
stingă la dreapta: antrenorul român Al. Floricioiu, Chiste, 
directorul școlii de alpinism

Sindelarova
din Bolzano, dlpinista Sybille 
(Cehoslovacia)

cu satisfacție că, în acest 
domeniu, ne aflăm înaintea 
oaspeților datorită studiilor 
efectuate de dr. Russe în 
colaborare cu antrenorii P. 
Bogoiu și P. Fazokos) ; în ce 
fel de rocă este mai dificilă 
cățărarea. în această proble
mă, concluziile au fost foar
te interesante și de natură să 
ofere țării noastre un 
domeniu de 
ristică.

Alpiniștii 
Kuhar și P. 
sînt familiarizați cu granitul 
Tatrei și care au făcut esca
lade și pe calcarul . Dolomi- 
ților au convenit că conglo
meratul din Bucegi le-a pus 
probleme mult mai grele. La 
această părere s-a raliat și 
experimentatul conducător al 
delegației poloneze, A. Uz
nanski.

întrucît oaspeții italieni nu

valorificare

cehoslovaci 
Stribrny

nou 
tu-

R. 
care

martori să se ajungă ca, nu 
peste mult timp, Buștenii, 
leagănul alpinismului nostru, 
să găzduiască o „universita
te de vară" a alpiniștilor de 
pe continent. Perspectivă e- 
moționantă care merită aten
ția forurilor competente.

Acestei structuri aparte, a 
Bucegilor și a altor masivi, i 
se datorează, în bună parte, 
iscusința cu totul remarca
bilă a alpiniștilor noștri — 
spun oaspeții. Ei au avut 
cuvinte elogioase la adresa 
pregătirii tehnice și fizice a 
cățărătorilor români pe care îi 
consideră apți să întreprindă, 
chiar, expediții alpine de ră
sunet (adăugind la cunoștin
țele lor — am preciza noi — 
și pe cele referitoare la es
caladele pe gheață).

Sebastian BONIFACIU

marea lui neșansă. în urma 
unui astfel de salt a rămas 
în „pod", prilejuindu-i luptă
torului bulgar o ocazie care, 
realmente, nu putea fi ratată 
și astfel Martinescu s-a vă
zut, în mod surprinzător, cu 
umerii pe saltea (min. 5). Și-a 
pus apoi mîinile în cap, evi
dent necăjit dar... tardiv.

Juniorul Ion Păun (cat. 57 
kg) 
cele 
late 
ției, surclasîndu-1 pe cunos
cutul luptător Cornel Ionescu. 
în repriza a III-a Păun și-a 
sufocat pur și simplu adver
sarul, determinindu-1 pe a- 
cesta să abandoneze. De alt
fel în acel moment (min. 8) 
Păun conducea cu 8—2 și, 
practic, nu putea pierde par
tida. într-o altă întîlnire, cea 
dintre „greii" Roman Co
drean și Ron Fandrick 
(S.U.A.) deși nu s-au făcut 
multe acțiuni ea a plăcut 
pentru dîrzenia și ambiția ju
niorului nostru (18 ani). în 
cele din urmă, Codrean a 
obținut victoria, cu toate că 
avea în față un concurent 
intrat de mult în rîndul se
niorilor și cu evidentă expe
riență competițională. Since
re felicitări lui Roman Co
drean.

In sfîrșit, menționăm pa
sionantul duel Gh. Vădraru 
— A. Csapo (Ungaria) de la 
cat. 74 kg, terminat în min. 
8 cu un tuș imparabil în 
urma unei „ruperi" din față 
realizată fulgerător de bătă
iosul Vădraru.

La LUPTE LIBERE con
semnăm, mai întîi, partida 
de la cat. 48 kg dintre Iancu 
Vangheliei, clasat în primele 
locuri la „europenele" de a- 
nul trecut și tînărul Ion A- 
rapu. în acest meci Arapu 
l-a trecut de două ori prin 
„pod" pe Vangheliei, lipsind 
doar puțin să nu obțină tu
șul ! Punctaj : 8—3 în fa
voarea lui Arapu. Apoi, no
tăm îneîntătoarea evoluție a 
luptătorului american Dwayne 
Keller în compania cehoslo
vacului Roman Zeidler (cat. 
74 kg). Pînă în minutul 7, 
Keller a etalat o întreagă 
suită de procedee tehnice, 
unul mai spectaculos decît 
altul, sfîrșind cu o „împa
chetare" din care Zeidler nu 
a mai putut scăpa. La fel 
de frumos a luptat și tînărul 
nostru concurent la cat. 62 
kg Petroniu Androne care, 
întîlnind un alt luptător de 
peste Ocean, Roger Weigel, a 
obținut victoria la puncte 
(10—9) după o partidă echi
librată, cum o arată, dealt
fel, și punctajul. De pe urma 
acestei înfrîngeri Weigel a 
totalizat cele 6 puncte de pe
nalizare, fiind eliminat din 
concurs. în cadrul acestei ca
tegorii, locul I și-l vor dis
puta probabil Coman și bul
garul Donev.

Iată șl alte rezultate : GRECO- 
ROMANE : cat. 48 kg. F. Sereș 
(Ungaria) b.p. S. Opp (S.U.A.), 
cat. 5? kg. Fr. Huber (R.F. a 
Germaniei) b.p. I. Rogojan (Ro
mânia), cat. 57 kg. I. Baciu (Ro
mânia) b.p. W. Radmacher (R-D. 
Germană), cat. 62 kg. D. Rusev 
(Bulgaria) b.p. V. Dușan (Iugo
slavia). cat. 68 kg. V. 'r.Honvt 
(Iugoslavia) b.p. K. 
(Cehoslovacia), cat.. 74 kg.
Vlad (România) egal M. Janota 
(Cehoslovacia); LIBERE : cat. 62 
kg. c. Donev (Bulgaria) K * 
A. iordanov (Iugoslavia), 
68 kg. J. ---- '
Rusznyak 
T. Pancă 
România), 
(Români-) 
slovacia).

Astăzi, de la ora 10, au loc par
tidele finale.

s-a „răzbunat" pentru 
4 puncte „rele" acumu- 
în prima zi a competi-

62 kg. D. Rusev

K.
Tabacki 
Bedrlck 

M.

b.t. 
cat.

b.t. I. 
74 kg. 
(ambii 

cat. 82 kg. V. Țigănaș 
b.t. I. Imrisek (Ceho-

Seay (S.U.A.) 
(Ungaria), cat. 

b.p. Fl. Nelcev

CAMPIONATELE INTERNATIONALE ALE ROMÂNIEI
Indiscutabil că intre competiți

ile tradiționale ale atletismului 
continental se înscriu, de mai bine 
de două decenii, și campionatele 
internaționale ale României. De-a 
lungul anilor la întreceri au luat 
parte atleți și atlete din toate 
continentele, și au înregistrat pe 
pista stadionului Republicii sau 
pe cea de la P< ana Brașov, o su
medenie le pc.-formanțe de ridi
cată valoare tehnică. Intre aces
tea se înscriu și cîteva recorduri 
mcndiale și europene, zeci și 
zeci de performanțe-recorduri na
ționale.

La întrecerile din acest an, pro
gramate la sfirșitul săptămînii vi
itoare, simbătă și dumin -ă, și-au 
anunțat participarea m__ multe

federații naționale. Dintre aces
tea doar Elveția și Belgia an co
municat nominal numele atleților 
care le vor reprezenta (capete de 
afiș fiind Philippe Clerc la elve
țieni și Gaston Roelants la bel
gieni). Federațiile din Finlanda 
și Franța, de pildă, au anunțat că 
vor trimite la București pe cîțiva 
dintre cei mai valoroși atleți dar, 
pînă la această oră, nu cunoaș
tem încă numele acestora.

Atleții iranieni vor fi primii 
dintre oaspeții „internaționalelor 
sosirea lor urmînd să aibă loc 
mîine. Luni va descinde în Ca
pitală lotul atleților din Cuba. 
Este posibil, de asemenea, ca 
unii dintre participanții de la U- 
niversiada '70 de la Torino să

spartul și Ia campionatele noastre 
in ernaționale, fapt care va spori, 
fără îndoială, interesul în jurul 
competiției.

De la întrecerile de pe stadio
nul Republicii vor lipsi — motivat 
— cîțiva dintre cei mai buni ju
niori români, care, în aceleași 
zile, se vor afla printre concu- 
renții primei ecliții a campiona
telor europei 3 de la Paris. Con
fruntarea juniorilor europeni va 
avea lor, începînd de vineri, pe 
spionul Colombes. Dată fiind 
va area deosebită a celor mai 
mulți dintre acești tineri atleți 
este i.e presupus că în capitala 
Franței, Oirnp de trei zile, se va 
face o spectaculoasă trecere în 
revistă a unora dintre candidați! 
pentru Jocurile Olimpice din 1972.

Schra.de
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Universiada—Torino ’70

Constantin Vlad- campion balcanic
la proba completă de călărie

noua
(Urmare din pag. 1)

toate cele patru

SYKORAMARIA
FORMACarol CORBU

<» 
Nu- 
ieri

Acesta a revenit

doua la Jocurile 
a trecut înălțimea 
<1,83 m) după mari 
în a treia tenta- EXCELENTA

situîndu-se
pretendente la titlul, mondial 
universitar. _
pînă la urmă celei mai puțin 

iugoslava Snejana 
care a reușit, în 

săritură record de 
a 3-a încercare 

a

CLASAMENT

i.
U.R.S.S. 18+14+11,' 3. ' R.D.G. 
6+1+1. 4. Japonia 3+6+4, 5. 
Italia 3+3+3, 6. Ungaria 2+2 
+6, 7. Anglia 1+2+7, 8. R.F.G. 
1+2+2, 9. Iugoslavia 1+2+1, 
10. Polonia 1+1+5, 11. Olanda 
1+1+1, 12. Franța 1+0+3, 13. 
Austria 1+0+0, 14. ROMANIA 
0+3+1, 15. Cuba 0+1+2, 16. 
—19. Australia, Bulgaria, Ceho
slovacia, Grecia 0+1+0, 20-21. 
Canada, Madagascar 0+0+1 
(55 de țări participante).

Clasamentul este întocmit 
fără rezultatele întrecerilor de 
sîmbătă.

creditate. 
Hrepevnik, 
final, o 
1,86 m, din 
cînd ștacheta,’ ușor atinsă, 
rămas totuși sus, pe suporți. 
De remarcat că învingătoarea 
(clasată a 
Balcanice) 
precedentă 
emoții, tot 
tivă.

O foarte 
tare, la care am putea spune 
că s-a adăugat și un dram de 
ghinion, a avut-o reprezen
tanta noastră CORNELIA PO
PESCU care a fost în fruntea 
„plutonului" pînă aproape In 
ultima clipă, pentru că ea a 
fost singura care trecuse din 
prima încercare la 1,83 m. In 
plus, la a doua sa 
la 1,86 m ștacheta 
după ce campioana 
aterizase. Sincere 
pentru această medalie de ar
gint care îi îmbogățește pal
maresul, dar și pentru faptul 
că a lăsat în urmă două să
ritoare de mare reputație, 
campioana europeană „indoor" 
Ilona Gusenbauer și Antonina 
Lazareva (ambele au avut oa- 
recari dificultăți la... 1,77 m, 
unde au izbîndit de-abia din a 
doua !).

Clasament : 1. SNEJANA
HREPEVNIK (Iugoslavia) 1,86 
m-record (v. r. îi aparținea cu
l, 85 m Iolandei Balaș), 2. Cor
nelia Popescu (România) 1,83
m. 3. 
tria) 1,83 m, 4. 
zareva (U.R.S.S.) 
Jertik (U.R.S.S.) : 
zowa (Bulgaria) 
concurente).

frumoasă compor-

săritură 
a căzut 

noastră 
felicitări

Ilona Gusenbauer (Aus- 
Antonina La-

1 1,83 m, 5.
1,77 ni, 6. La-

1,71 m. (12

Un alt punct 
fost indiscutabil 
gurilor”. Triplusaltul a reunit 
pe primii trei clasați la Olim
piada mexicană și în plus alți 
.săritori de mare valoare in- 
1 ernațională. Chiar încercările 
preliminare anunțau o con
fruntare indîrjită, de înaltă 
performanță. Dificultăților de 

•a obține dreptul de calificare 
în finala de opt nu le-au pu
tut face 
bulgarul 
european 
cubanezul

Campionul olimpic și euro
pean Viktor Saneev a 
bat încă o dată marele 
talent, dar și forța sa de lup
tător de concurs, impunîn- 
du-se drept câștigător în ultimul 
său zbor, care a măsurat 17,22 
m*record universitar, 
proape un metru 
vechea performanță 
Kalocsay ! Pînă 
șasea încercare 
lumii realizase 17,01 m, în a 
patra, preluînd conducerea de 
la Drehmel.

de atracție a 
disputa „can-

față, printre alții, 
Stoikovski (campion 
în 1966) cu 16,24 m,

Perez — 16,23 m!

pro- 
său

cu a- 
peste 

a lui 
la această a
recordmanul

Ik

descompletării, prin elimi
nare, a tuturor reprezentati
velor în proba de fond, pre
miul pe echipe nu a mai fost 
acordat.

A urmat proba de obstacole 
(echipe juniori). Cancurențli 
au avut de străbătut un tra
seu în lungime de 710, cu 12 
obstacole, în 2 manșe, urmînd 
ca pentru stabilirea clasa
mentului general să se ia în 
considerare doar cele mai 
bune trei rezultate ale fie
cărei formații (alcătuită din 
cîte 4 călăreți). După prima 
manșă cei mai bine s-au 
comportat tinerii reprezen
tanți ai Bulgariei, care prin 
Mitco Vasiliev cu Evgjana, 
Oleg Garanov cu Filko șl 
Mărgărit Spasov cu Emisia — 
au realizat 0 puncte penali
zare. Dintre reprezentanții 
noștri doar Gh. Nicolae cu- 
Aprod a reușit să execute 
parcursul fără nici o penali
zare. Atabek Fevzi (Turcia) 
cu Peterpan a avut o evolu
ție foarte bună în timp ce 
concurenții iugoslavi au avut 
o comportare submediocră. 
După prima manșă clasamen
tul arăta astfel: Bulgaria 0 
puncte, România 8 p, Turcia 
14 p. Iugoslavia 65 3/4 p. în 
manșa a doua, din nou con
curenții bulgari s-au compor
tat admirabil, ei necomițînd 
decît o singură eroare pena
lizată cu 4 p. După c» Gh. 
Popescu cu Titan și Marius

Burtea cu Gioa doboară cîte 
un obstacol, Gh. Nicola© cu 
Aprod termină parcursul 
foarte bine.

întrudt reprezentanții Tur
ciei au în această manșă a 
doua o comportare superioară, 
ei îi egalează pe reprezentan
ții noștri.

Rămânea doar ca evoluția 
lui Cornel Chioaru cu Elec
tric să stabilească dacă meda
liile de argint vor fii împăr
țite între sportivii noștri și 
cei turci. Dar și el doboară 
ia penultimul obstacol, astfel 
că echipa noastră totalizînd 
16 puncte, se clasează pe lo
cul 3.

Rezultate tehnice: 1. Bul
garia 4 p — campioană bal- 
Qanică
România 16

CRAIOVA, 5 (prin telefon 
de la trimisul nostru). 
merosul public, venit 
după amiază la baza hipică 
Rovine, a asistat ia o 
victorie a reprezentanților 
culorilor românești. întrece
rea „maraton**, începută joi 
cu dresajul și continuată vi
neri cu alergarea pe teren ac
cidentat, s-a încheiat sîmbătă, 
după amiaza, cu proba de ob
stacole.

Liderul clasamentului. 
Constantin Vlad, cu Spirt, a 
parcurs fără greșeală traseul, 
menținîndu-se, astfel, pe pri
mul loc. La fel de bine au 
evoluat și Gh. Moițanu cu 
Petrișor care a cucerit, în cele 
din urmă, medalia de argint. 
Pentru locul al treilea can
dida cu cele mai mari șanse 
Eugen Ionescu cu 
cu singura condiție ca el să 
nu doboare nici un obstacol, 
în așa fel îneît să-și păs
treze infima distanță ce-1 des
părțea de concurentul bulgar 
Iordan Jeliazslov cu Liberia. 
Din păcate, însă, Eugen 
nescu doboară penultimul 
stacol plasîndu-se astfel 
locul al IV-lea. Iată, de 
fel, ordinea primilor 
Const. Vlad cu Spirt — cam
pion balcanic, 2. Gh. Moișa- 
nu cu Petrișor, 3. Iordan Je
liazslov cu Liberia.

După cum am relatat într-o 
cronică anterioară, din cauza

austriacă MariaAlergătoarea
Sykora a confirmat forma exce
lentă în care se află precum și 
titlul de campioană europeană de 
sală (800 m) cucerit în acest an 
la Vlena, terminind învingătoare 
în întrecerile de la Torino cu 
52,8 la 400 m.

4. Pernika 
(Cehoslovacia) 7356 p, 5. Wa- 
namaker (S.U.A.) 7307 p, 6. 
Șepci (România) 7161 p (18 con- 
curenți).

Iată și rezultatele celorlalte 
finale : 800 m : FRANZ-JOZEF 
KEMPER (R.F.G.) 1:49,1, 2.

M. Wimbolt (Anglia) 1:49,2, 
D. Arza (Panama) 1:49,5, 4.

Fernandez (Spania) 1:50,3, 
J. Danie Franța) 1:50,3, 6. 

v.T. Brysch (Suedia) 1:50,7; 
3000 m OBST.: 1. MIHAIL JE- 
LEV (Bulgaria) 8:32,6, 2.
Holden (Anglia) 8:36,6, 3, T.
Koyama (Japonia) 8:38,0, 4. G. 
Tihov (Bulgaria) 8:38,4, 5. B.
Rahoi (Algeria) 8:42,0, 6. G.
Mclaren (Canada) 41:46,2; GREU
TATE FEMEI : 1. NADEJDA 
CIJOVA (U.R.S.S.) 19,51 m, 2.

- ’ ’ - (R.D.G.)
Friedrich

O. mențiune specială pentru (U.R.S.S.) 7551 p, 
colegul său Nikolai Dudkin, de - "
două ori înregistrînd 17 me
tri. In această elită a sărito
rilor Carol Corbu s-a compor
tat onorabil ocupînd locul pa
tru.

Clasament: 1. VIKTOR SA- 
NEEV (U.R.S.S.) 17,22 m, (16,62 
m, dep., 16,90 m, 17,01 m, dep., 
17,22 m), 2. Nikolai Dudkin
(U.R.S.S.) 17,00 Jorg

4.
ni,
6.

Drelimel (R.D.G.) 16,93 ni, 
Carol Corbu (România) 16,69 
5. Gentile (Italia) 16,45 m, v. 
Areta (Spania) 16,35 m, 7. Sauer 
(R.F.G.) 16,34 m, 8. Prudencio 
(Brazilia) 16,29 m.

întrecerea decatloniștilor a 
revenit lui Nikolai Avilov 
(U.R.S.S.. Recordmanul nostru 
Curt Socol, îftibolnăvindu-se, a 
fost nevoit să abandoneze con
cursul. Al doilea om, Andrei 
Șepci a obținut un meritoriu 
loc 6. Rezultate : 1. NIKOLAI 
AVILOV (U.R.S.S.) 7803 p, 2. 
Lennart Hedmarck (Suedia) 
7783 p, 3. Vladimir Serdatik

Merișor, 2.

Emanuel

Turcia 12 p, 3.
P-
FANTANEANU

L.
3.
A.
5. 
G.

A.

Hannelore Friedel 
17,84 m, 3. Inge 
(R.D.G.) 17,03 m, 4. B. Beren- 
donk (R.F.G.) 15,82 m, 5. E. 
Veres (Ungaria) 15,08 m, 6. f. 
Baikock (Goreea de Sud) 
15,01 m.

Tot sîmbătă au avut loc 
mi finalele cursei feminine 
800 m și calificările pentru 
ritura în înălțime bărbați. 
800 m s-au calificat pentru 
nală : Vera Nikolici (Iugosla
via) 2:04,3, Abbie Hoffman (Ca
nada) 2:06,3, Jane Perry (An
glia) 2:06,9, Gundild Hoffmei- 
ster (R.D.G.) 2:07,4, Sarah Li- 
getkutine (Ungaria) 2:07,4, Ka
rin Burneleit (R.D.G.) 2:02,2, 
Ileana Silai (România) 2:02,6, 
Maria Sikora (Austria) 2:04,7. 
Ea înălțime, din 29 de săritori, 
standardul de calificare (2,00 m) 
ă fost obținut de 19 coneurenți, 
printre care și Șerban loan.

BREVIAR

Io- 
ob- 
pe 

alt-
trei :

BASCHET. Masculin : gr. A — S.U.A. — Iugoslavia 93—81 (43—43), 
U.R.S.S. — Cuba 99—62 (45—23); £r. B — Italia — Brazilia 78—65 
(29—29), Bulgaria — Coreea de Sud 98—88 (54—40), gr. C — Cehoslo
vacia — Canada 78—53 (34—24), Polonia — Ungaria 75—65 (35—25), gr. D
— R.F.G. — România 85—77 (38—37), Turcia — Franța 80—75 (42—35), 
gr. E — Japonia — Israel 88—79, Grecia — Olanda 88—71, gr. F — 
Danemarca — Iran 80—68, gr. G Senegal — Sudan 102—45, Albania
— Luxemburg 90—60.

VOLEI. Masculin : U.R.S.S. - 
reea de Sud 3—1 (9, 15, —7, 9) !,

Turneul de tenis de la Forest Hills

«

M. ROUSSEAU 52,8
M. Slavic si V. Costa au

PE lllll m LIBER
ratat calificarea in finala

Japonia 3—0 (9, 3, 7), Italia — Co- 
. . . .. — _ ... —, ., .. Cehoslovacia — Canada 3—0 (11, 15,

6); Bulgaria — România 3—1 (1, —5, 14, 11), Polonia — Grecia ‘ ~ 
(9, 16, 7), Belgia — India 3—1 (—12, 13, 3, 10), Israel — Congo (K) 
(2, 2, 2), Turcia — Kuweit 3—o (8, 13, 6), Haiti — Iran 3—0 (13 7, 
Feminin : Japonia — Bulgaria 3—1 (8, 5. —13, 4). U.R.S.S. — Italia 
(5, 6, 0), Cehoslovacia — Elveția 3—0 (3. 1, 4), Polonia — Canada 
(" " ----------............................................- — LI’-'
Iran — Haiti 3—0 (15,1, 0).

3—0 
3—0
15). 
3—0 

_______ ___ _______  . ... ...______ ______ 3—0 
(0, 5, 0), România — Iran 3—0 (4, 6, 7), Brazilia — Olanda 3—0 (9, 5, 9)>

NEW YORK, 5 (Agerpres). 
In turul doi al probei de 
simplu bărbați din cadrul 
turneului de tenis de la Fo
rest Hills, s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : Richey 
(S.U.A.) — Fox (S.U.A.) 6—1, 
7—5, 6—1 ; Metreveli (URȘS) 
— Cornejo (Chile) 6—3, 6—2, 
6—1 ; Gonzales (S.U.A.) —
Korotkov (URSS) 7—6, 6—3,

7—6 ; Okker (Olanda) — Mc 
Millan (R.S.A.) 6—3, 6—7, 
6—3, 6—2 ; Santana (Spania)

‘ ‘ 6—4,
(Aus- 

(Porto
Emer-

W. Bun
gert (R.F.G.) 6—3, 6—3, 6—2.

— Stockton (S.U.A.) 
6—3, 6—3 ; Rosewall 
tralia) — Pasarell 
Rico) 6—4, 6—2, 6—0 ; 
son (Australia)

KID CHOCOLATE (băiatul de ciocolată) IȘI AMINTIȘTI•••

Rezultate din proba de sim
plu femei : Wade (Anglia) — 
Bartkowicz
6—1 ; Casals (S.U.A.) 
tinez (S.U.A.) 6—0,
Durr (Franța) — 
(Anglia) 6—1, 6—t).

(S.U.A.) 7—6,
— Mar-

6—3 ;
Truman

Părerile unui mare boxer cubanez
despre sportul care l-a consacrat

soarelui t'ropi-
boxerilor, asu-

Sub lumina 
cal trupurile 
date și strălucitoare, dansea
ză răsucindu-se ca niște bo
bine, în timp ce brațele lor 
cu mușchi încordați descriu 
cercuri largi, iar luptătorii se 
retrag, lovesc din nou, sar 
înapoi, cu o încîntare zeias- 
că înscrisă pe figură.

Deodată, primind o dreap
tă, unul din cei doi cade la 
pămînt. începe numărătoa
rea. Vocea, în mijlocul mul
țimii care stă cu ochii piro
niți asupra trupului întins pe 
jos, pare că anunță sfîrși- 
tul lumii, celor care de în
dată izbucnesc în strigăte de 
urale, ca într-un singur șu
voi. .

. Arbitrul apunță cîștigăto- 
rul : Elgio Sardinas. 19 ani, 
învingător prin knock-out!

Era la 20 mai 1928, cînd 
abia își începea cariera vi
itorul campion mondial la 
categoria pană, acela careva 
rămîne în istoria boxului sub 
numele de Kid Chocolate...

...Umbrele nopții se stre
coară prin poarta larg des
chisă a locuinței lui Eligio 
Sardinas : impunătoare, mis
terioasă, situată în Mariano, 
o suburbie a Havanei, pe lin
gă liniștitul Parc Japonez. 
Cele patru trepte din fața 
porții trebuie urcate cu gri
jă, ca să nu cazi. Și totuși, în 
ciuda celor 59 de ani ai săi, 
„campionul" le sare cu agi
litate, una după alta, cu a- 
proape aceeași 
care își făcea 
ring. ,

Acest bărbat 
și degajat, se 
cu o viață interesantă șl 
plină de surprize. El singur 
o recui-oaște, deși faima de 
care se bucură nu l-a făcut 
să-și dea seama cît de ce
lebru a ajuns. Pe neaștepta
te. modestia, naturalețea, 
cinstea și inocența care în 
penere îi caracterizează pe 
■-ei de condiție umilă. Ies la 
iveală, trădîndu-1 imediat, pe 
cel care „a ajuns" pornind 
de jos.

— Am muncit mult. Am 
tras tare în sport și știu ce

înseamnă să lupți pînă la ca
păt. în box, ca și în viață, 
totul este sacrificiu — așa 

spune Kid Chocolate.
Deși pline de sinceritate, 

cuvintele acestea m-au făcut 
să-mi amintesc ceva ce au
zisem în copilărie : „Choco
late este milionar, dar 
prăpădește «banii cu femeile' 
„Aventurile o să-l 
rîpă“. Ceea ce m-a 
nat să-l întreb:

— E adevărat că 
cat banii cu femeile ?

își
ducă de 
determi-

turile pe care le-am primit 
pe ring. Nu am fosț lovit în 
obraz prea des. /Im parat lo
viturile cu brațul. Apoi su- 
rîde trist, ca și cum gîndu- 
rile i-ar zbura departe. Pri
ma victorie am obținut-o în 
turneul ziarului La Noche și 
timp de 7 ani am fost ama
tor. Am cîștigat 100 de me
ciuri : 86 prin k.o. iar restul 
prin decizia juriului. Am fost 
apoi vînzător de 
timpul liber mă 
Intr-o zi. Pincho 
care devenise 
meu. m-a determinat să trec 
Ia profesionism. In 1928 am 
plecat 
prima

ziare și în 
antrenam. 
Gutierrez, 

managerul

— Fidel la Barba.
— Dar cel mai dificil ?
— Jack Kid ’Berg.
— Ce crezi, boxul este artă 

sau știință ?
— Nu e nici una nici alta, 

e sport, dar are ceva din... 
dans dacă vrei. Cubanezii sînt 
buni boxeri pentru că le 
place dansul. Eu aș fi vrut 
să practic unul din sporturile 
cu mingea. Dacă aș mai avea 
acum 20 de ani vă asigur 
că aș ști cum să mă antre
nez. Pe vremea noastră teh
nica era însă totul. Joe Louis 
de pildă știa ce să facă cu 
pumnii și cu picioarele, era 
o mașinărie de mare preci
zie. Acum cine nu are pi-

în imaginea noastră 
australianul Tony Roche 
partida cîștigată în fața en
glezului Cox cu 3—6, 7—6, 
7—6, 6—2.

în

BARCELONA 5 (prin tele
fon). Sprinterii au inaugurat 
concursul de înot al celui 
de-al 12-lea campionat euro
pean. După cum ne-a relatat 
colaboratorul nostru A, Grin- 
țeseu, la startul primei probe 
— 100 m liber bărbați — s-au 
aliniat 31 de coneurenți (în 4 
serii), ceea ce a determinat 
pe organizatori să renunțe la 
semifinale, primii opt clasați, 
în ordinea celor mai 
performanțe, urmînd 
dispute direct finala.

Reprezentantul țării 
tre, Marian Slavic (care 
sit în localitate doar cu 12 ore 
înainte de probă), a luat star
tul chiar în prima serie. El â 
întors la 50 m în 26,0 și a 
terminat cursa pe locul III în 
55,2 (record național egalat), 
după francezul Vigne 54,5, 
vast-germanul Meuw 54 9 și 
înaintea lui Kremer (R.F.G.) 
55,6, Simons (Belgia) 56,2 și 
Kovacici (Iugoslavia) 56,9. 
Iată și rezultatele din cele
lalte serii 5 II — Kulikov 
(U.R.S.S.) 54,7, Szentirmay
(Ungaria) 64,7, Jansson (Sue
dia) 54,9, Nardini (Italia)
55.4, Pangaro (Italia) 55 2 ; 
III — Ilicev (U.R.S.S.) 54,5, 
Chicoy (Spania) 54,8, Win- 
deatt (Anglia) 54,9, Madsen 
(Norvegia) 55,6, Csatlos (Un
garia) 55,7 ; IV — M. Rous
seau (Franța) 52,8 (nou re
cord. european) Matthes 
(R.D.G.) 54,0, L. Unger (RDG)
54.4, Caperonis (Elveția) 55,4, 
Comas (Spania) 55,8.

în urma acestor rezultate, 
pentru finala de duminică 
s-au calificat Rousseau (care 
a făcut o cursă excepțională), 
R. Matthes, L. Unger, L. Ili
cev, G. Vigne. I. Szentirmay, 
G. Kulikov și A. Chicoy. Ma
rian Slavic, realizînd al 13-lea 
timp, a ratat calificarea în 
finală.

Surprize de proporții în 
proba de 100 m spate femei 
(3 serii) unde B. Hoffmeisfer 
(R.D.G.) și Z. Gasparac (Iu-

bune 
sâ-și

ri oas- 
a so-

goslavia) — printre favoritele 
întrecerii — nu s-au calificat 
în finală. Au obținut acest 
drept, în schimb, A. Gyar- 
maty (Ungaria) 68,3, A. Kraus 
(R.F.G.) 69,3, M. Vermaat (O- 
landa) 69,3, L. Komarova 
(U.R.S.S.) 69,4. C. Butter (O- 
landa) 69.5, S. Platt (Anglia) 
69,5, E. Folkesson (Suedia) 
69,7 și T. Lekveisvili 
(U.R.S.S.) 69,7.

24 de brasiști (3 serii) s-au 
aliniat la startul probei de 
100 m bras. Reprezentantul 
țării noastre, V. Costa, a con
curat în seria a Il-a, unde a 
avut o întoarcere foarte slabă 
după 33,2 (pe primii 50 m) și 
a ocupat locul II în 69,7. după 
Egon Henninger (R.D.G.) 68,6 
și înaintea lui Pejsa (Ceho
slovacia) 70,8, Csinger (Unga
ria) 71,5, May (Austria) 71,7. 
Timpul său (al 9-lea) nu i-a 
fost suficient pentru a intra 
în finală, deoarece Pankin 
(U.R.S.S.) 67,9, Klees (R.F.G.) 
68,1, Kosinski (U.R.S.S.) 68.5, 
Balcells (Spania) 68,7 în se
ria I și Ardtz (R.F.G.) 68,0, 
Menu (Franța) 68,2, Jonsson 
(Suedia) 69,3 în seria a IlI-a 
au obținut rezultate mai 
bune.

în turneul de polo, Iugo
slavia a învins la mare luptă 
Italia cu 4—3 (0—0, 2—1, 
1—1. 1—1). Olanda — Franța 
10—î ; Ungaria — Austria 
15—1.

Ungaria — Franța 1&—0 ; 
Grecia — Austria 5—4;M,i.F. 
a Germaniei — Suedia*+^\-2. 
La ora închiderii ediției, 
mânia a învins Finlai^* 
cu 12—3 (2—1, 5—0, 4—1,
1—1) prin golurile înscrise 
de: Blajec, 2, Zamfirescu 2, 
Szabo 2. Mihăilescu 2, Culi- 
neac, Rusu, Novac și Popa.

TELEX • TELEX

eleganță cu 
intrarea în

simplu, calm 
poate mîrfdrl

V. Parhlmovici (U.R.S.S.) 600 p
la armă liberă

Campionatele de tir ale ar
matelor prietene din țările 
socialiste au început la Plsen. 
Prima probă — cea de pistol 
precizie — a fost cîștigată de 
țintașul sovietic A. Segriscin 
cu 568 p. în proba de armă 
liberă calibru redus — pozi
ția culcat, trăgătorul sovietic 
V. Parhimovici a stabilit un 
nou record mondial cu 600

la New York pentru 
oară. Nu am pierdut

ți-al

de yachting

ce căuta

5 (Agerpres). — 
desfășoară în-

Echipajele Greciei 
conduc la Balcaniada

BELGRAD 
La Split se 
trecerile celei de-a 4-a bal
caniade de yachtig. La clasa 
Finn, după două regate, con
duc echipajele Greciei, care 
se află, de asemenea, în frun
te și la clasa „Olandezul zbu
rător".

calibru redus!
p. (din tot atîtea posibile). 
Pe locul doi s-a clasat ma
ghiarul Nagy cu 599 p. Pe 
echipe, locul întîi a fost ocu
pat de U.R.S.S. 2 387 p., ur
mată de Polonia 2 385 p., Ce
hoslovacia 2 382 p., R.D. Ger
mană 2 374 p., România 2.367 
p.. Ungaria 2 364 p.

In localitatea Sinfield (An
glia) se desfășoară campio
natul mondial de aeromo- 
delism. La clasa „machete" # 
Pe primul loc s-a clasat en
glezul Mick Reeres, iar pe 
locul doi, 
trovski.■
Federația 
gliiară a 
sportivi care vor 
la campionatele mondiale de 
haltere programate în aceas
tă lună în orașul Columbus 
(S.U.A.). Din lot fac parte, 
printre alții, Imre Foldi, Ja
nos Benedek, Gabor 
Karoly Bakos, Geza 
Janos Hanzlik.

polonezul Jerzi Os-

de specialitate ma- 
definitivat lotul de 

participa

Szarvas, 
Toth și

masculi-

Jackie Icltx 244,018 km la
oră pe circuitul de la Monza

ROMA 5 (Agerpres). — în 
probele de încercare pe auto- 
dromul de la Monza (Italia), 
belgianul Jackie Ickx, pilo- 
tînd un automobil „Ferrari" 
de 3000 cmc (12 cilindri) a 
realizat pe un tur de circuit 
(5 750 m) timpul de 1:24,14 
— medie orară 244,018 km. 
Acesta este un nou record al 
circuitului de la Monza, pre
cedentul aparținuse france
zului Jean Pierre Beltoise cu 
1:25,2.

La Helsinki, echipa
nă de ștafetă 4x100 m a 
Finlandei, formată din at- 
leții Tapola, Vilen, KaiAko 
nen și Salmi a stabilit un 
nou record național 
formanța de 40,7.

cu per-

turneului 
fotbal de

inferna
la Flo

In cadrul 
țional de 
rența, echipa Steaua Roșie 
Belgrad a terminat la egali
tate 2—2 (2—1) cu formația 
■Fiorentina. Au marcat: Jes- 
kovic, Karasi și, respectiv, 
Vitali și Mariani.

Cu prilejul unui concurs 
atletic desfășurat la Erfurt 
.(R. D. Germană), semifon- 
■distul Dieter Froom a termi
nat învingător în cursa de 
800 m, cu timpul de 1 : 47.0.

■ultimele știri-ultimele rezultate-ultimele știri3

a-

a-

— Ce bani ? zise el.
— Pe care i-ai cîștigatbo- 

xînd, desigur.
— Așa se spune... Rise 

poi copilărește.
— Dacă mi-aduc bine 

minte, așa am auzit.
— E o minciună. N-am fă

cut decît să trăiesc.
„Campionul" gesticulează 

cu măsură, are voce răguși
tă, buze subțiri, nas ascuțit, 
ochi vioi, fire albe în părul 
lucios. Apoi, spune:

•— Pe vreme umedă mă 
cam dor umerii de Ia lovi-

nicj macar o data in Statele
Unite. „Băiatul de ciocolată* 
are o memorie bună, și cînd 
vorbește parcă visează, dar 
nu în viitor, ci în trecut, la 
alte vremi și alte întîmplări.

— Spune-mi, Kid Chocho- 
late, ce trăsături zici tu că 

, „fac" un campion ?
— Lupta. Knock-out-ul. 

Lupta indîrjită. Perseverența. 
Secretul în box nu e să lo
vești, ci să știi cum să lo
vești.

— Care a fost cel rriai in
teligent adversar ?

cioare tari 
pe ring.

Și Kid Chocolate rămase 
cu privirea undeva departe, 
cu amintirile lui, parcă ne
consolat la gîridul că totul a 
trecut, că nu va mai urca 
niciodată sub luminile scli
pitoare ale ringului de box.

JOAQUIN SANTANA
„Prensa Latina"

Havana, august '70

LEEDS CONTINUĂ SĂ CONDUCĂ
în etapa a 7-a a campio

natului de fotbal englez des
fășurată ieri după-amiază 
s-au înregistrat următoarele 
rezultate :
, Arsenal—Totenham 2—0 ; 
Blackpool—Southampton 0—3; 
Coventry—Huddersfield 0—0 ; 
Crystal Palace—Nottingham 
Forrest 2—0 ; Ipswich—Burn
ley 3—0 ; Leeds United — 
Chelsea 1—0 ; Liverpol —

LA NISSA în meci amical 
de fotbal: Franța-Cehoslova- 
cia 3—0.

IN CAMPIONATUL ENGLEZ
Manchester United 1—1 ; 
Manchester City—West Brom
wich Albion 4—1 ; West Ham 
—Everton 1—2. în clasament 
conduce Leeds United cu 
13 p, urmată de Manchester 
■City 10 p (un meci mai pu
țin jucat) și Arsenal 9 p.

JOCHEN RINDT
NU MAI ESTE

. în cursul probelor de an
trenament desfășurate ' ieri 
pe circuitul de Ia Monza, 
cunoscutul campion de au
tomobilism, austriacul Jochen 
Rindt s-a accidentat mortal.

Dorin Giurgiucă—pentru
Marți, va pleca, £t»- Iran, 

jucătorul de teniă de masă. 
Dorin Giurgiucă. Sportivul 
nostru, invitat de federația 
de specialitate de Ia Teheran,

o lună de zile in Iran
se va antrena, timp de o lună 
de zile, în compania celor 
mai buni jucători din această 
țară.
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