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Derby-ul n-a fost derby...»

Au

CAMPIONUL I. GYORFFY ELIMINAT!

** 9
căci Dinamo București

AZI, IN DIVIZIA A
IX-a a campionatului di- 
vor disputa azi următoa-

Piramida vie 
fruntea lui Dumitrache, care va trimite ba

lonul spre poarta lui Gornea.
Foto ; Drago? NEAGU

zburătoare dominată

/ ' '' ■ ' • :

Iu cadrul etapei a 
viziei Ă la fotbal se 
rele partide :

București : PROGRESUL-PETROLUL (sta
dionul Repub'icii, de la ora 12,30);

Pitești : F. C. ARGEȘ—FARUL :
Cluj : C.F.R. CLUJ—POLITEHNICA: 
Craiova : UNIVERSITATEA—STEAUA: 
Bacău : SPORT CLUB BACAU—,.U“ CLUJ; 
Timișoara : C.F.R. TIMIȘOARA— RAPID ; 
Brasov : STEAGUL ROȘU — JIUL.

13.
14.
15.
16.

r.i

a surclasat și pe U. T. A,: 4-1!

Derby-ul de ieri n-a fost 
derby și nu din vina lui Dina
mo, care a JUCAT 90 de mi
nute, la început pentru a în
vinge opoziția unui adversar 
prezumtiv ambițios, apoi pen
tru a combate inertia... tabe
lei de marcaj, cu cifre încre
menite Ia un scor care o de
zavantaja, neoglindind dife
rența reală dintre prestațiile 
celor două echipe.

U.T.A., campioana „cn ti
tre”. ne-a dezamăgit ieri, și-i 
vom reproșa, în primul rind, 
absența ideii de autorespcct. 
Știm, fotbaliștii arădeni pot 
invoca circumstanțe 
mult sau mai puțin 
ante. 1) Un prim gol 
— suspect de ofsaid ; 
angajament moderat, 
torii păstrîndu-și 
pentru meciul de 
cu Steaua Roșie Belgrad, în 
care vor juca totul pe ulti
ma carte ; 3) Evoluția în de
plasate. în compania unui ad
versar în vervă...

Dar..- Cînd vii la Bucu
rești și te numești U.T.A, 
cînd ești și campioana țării 
și te întreci cu cel mai pu
ternic adversar al tău, există 
anumite OBLIGAȚII NESCRI
SE pe care trebuie să le res
pecți. Or, ieri, U.T.A. putea 
ușor primi numărul dublu dc 
goluri marcate in poarta Iu: 
Gornea, goluri primite pe un 
fond de resemnare, de... ab
sență și de nonșalanță 
supărătoare 
suși.

Revenind 
nu are nici 
tîlnit un adversar cu care 
S-A JUCAT, vom nota doar 
două clemente ale evoluției

mai 
atenu- 
primit 
2) Un 
jucă- 

rezervele 
miercuri.

decît scorul
mai 
in-

carela Dinamo,- 
o vină că a în-
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care ni se par demne de 
tenție.

Primo : echipa a dovedit, 
și în meciul cu Steaua

a-

ca 
. . ,____ de

altfel, că MIȘCAREA CON
TINUĂ A FOTBALIȘTILOR 
IN TEREN nu mai este un 
deziderat, circulația perma
nentă — pe tot spațiul de

Marius POPESCU

STANEF ÎNVINS DE

(Continuare In pag a S-o)

A

CLARVIZIUNEA ÎNVINGE FORȚA in meciul Cuțov (stingă) — Păpălău
l oto : Tlieo MACARSCHi

AMAZAROAIE! • CATEGORIA UȘOARA ÎN 

FAMILIA DINAMOVISTA AUREL MIHAI ÎN DIFICULTATE

fișul matineului de ieri a cuprins cî- 
teva nume sonore. în prima parte 
a galei s-au înfilnit reprezentanții ca

tegorie: ușoară, capul de afiș constituin- 
du-l. fără discuție, partida dintre C. Cuțov 
si colegul său de club, N. Păpălău. Deși s-a 
disputat în familie meciul a dat Ioc unor 
schimburi de lovituri neobișnuit de dure. 
Fănălău a atacat cu mult curaj, dar direc
tele sale, de regulă, nu și-au atins ținta 
datorită faptului că adversarul s-a mișcat 
permanent, dovedind din nou reflexe ui
mitoare. Cuțov n-a strălucit, dar acurateța 
loviturilor sale (directele și, îndeosebi, uper
cuturile de dreapta) au arătat — dacă mai 
era nevoie — că avem de-a face cu un 
puncher de clasă. în ultima parte a me- 

au dat semne 
încîlcită,

Mihelfi

IN FAMILIE

ciului, atît el cît și-Păpălău 
de oboseală, partida devenind 
ce l-a determinat pe arbitrul

ceea 
să in-

tervină deseori. Victoria, cu 5—0. a reve
nit campionului european. Lupta dintre bra
șoveanul N Streașină și V. Dumitriu de
venise inegală, după ce ultimul a fost pus 
k.d. în repriza secundă, astfel că antrenorul 
sucevean G. Timpescu, a preferat să ceară 
abandonul elevului său. Tînărul I. Armie 
(CSM Sibiu) a constituit un permanent pe
ricol pentru Gh. Roșea (I. S. Cîmpia Turzii). 
datorită loviturilor neregulamentăce trimise 
la întîmplare, cu duiumul, de pe urma că
rora s-a ales cu un .. avertisment dictat de 
arbitrul Zamfirescu

Dacă în prima repriză H. Stump l-a me
najat vizibil pe dinamovistul I. Giurcă, în 
celelalte experimentatul mijlociu i-a creat 
;< iversârului clipe grele, plasîndu-i nume
roase lovituri dure la față, și ciștigînd. pe 
merit, la puncte. Un sincer bravo pentru 
disputa electrizantă, de înalt nivel tehnic, 
in care I. Petrea (Dinamo Bv) și C. C'ojoc;vu 
(Trotușul Gh GheorghîU-Dej) și-au apărat 
șansele. ■ S-au schimbat lovituri de catrwult, 
de p.e urma cărora Petrea a Cost numărat o 
dată, iar Cojocaru de două ori, ultimul fiind 
abandonat în 
de luptă.

repriza p treia de directorul

Romeo CALÂRAȘANU

ORA 15 : Cat. muscă : V. Ivan 
(Dinamo Buc.) — O. Badea (Farul Constanța). V. Râdulesieii 
(Metalul Plopeni) —- Gh. Badiu 
(Oțelul Galați), 1. Nicolau (Ni- 
collna Iași) — M. Popescu (A.S.A. 
Cluj). A. CoJan (S. C. Bacău) — 
C. Grulescu (Steaua) : Cat. co
coș : A. Dumitrescu (Steaua) — 
I Lungu (Metalul Buc.). 
Moraru (Metalul Buc.) — V. 
novici (S. C. Bacău). I. Ciocoi 
(A.S.A. Cluj> — M. Grigore (U.M. 
Timișoara), I. Angelescu 
Reșița) — G. Pometcu Buc.) : cat. semiușoară : A. 
mion (Muscelul C-lung) — C. Ho- 
duț (Olimpia Buc.), C. Musca 
(C.S.M. Reșița) — Th. Purtau 
(Vagonul Arad), T. Magerl (Ra
pid Puc.) — A. Iliescu (Farul 
Constanta) : Cat. semimijlocie : 
V. Sllberman (Steaua) — Cornel 
Mihai (Metalul Plopeni). A. Mâini 
(C.S.M. Cluj) — C. Ghiță (Dina
mo Buc.). M. Gheorghe (Voința 
Brăila) — T. Popescu (Electro- 
putere Craiova), Gh. Ene (Dina
mo Buc.) — 7. Bodoșan (Metalul 
Buc.) : Cat. semigrea : M. Cons- 
tantinescu (Dinamo Buc.) —■ V. 
Rață (Metalul Suceava), P. Pîrvu 
(Farul Constanța) — Gh. Dumi
trescu (Metalul Plopeni), 
jocaru (Rapid Buc.) — 
(A.S.A. Cluj).

ORA 19 : Cat. grea : 
(Dinamo Buc.) — G. 
(U.M. Timișoara), I. 
(Dinamo Buc.) - 
(Oțelul Galați). Al. Prohor (C.S.M. Sibiu) L. ,V
limpia Buc.), A.. Cambur (Voința 
Brăila) — A. îancu (Mușcelul c- lung).

Programul se completează cu 
•sferturile de finală la categoriile 
ușoară, mijlocie mică șl mil- 
loele.

A. 
Cat.

Ad. 
lva-

(C.S.M. 
(Voința 

Si-

p. co
al But
I. Al axe
Schubert 
Dascălu 

1. Sănătescu AL
L. Gavrilă (O-priilor lor pumni. La catego- 

■ rille semimuscă și pană ne 
putem face de pe acum cal
culele de rigoare, confruntînd 
simpatii și preferințe, trimi- 
țind în finală pe cine vrem. 
Oricum, vor fi acolo Aurel Mi
hai,
mezeanu,
liric,

Doprt o primă repriză în 
incercind să facă abstrac-

. amiciția lor,
cu siguranța

club. 
care, 
ție de. amiciția lor, Cuțov a 
atacat cu siguranța sa obiș
nuită, iar Păpălău a căutat cu 
disperare un drum prin mo- 
rișca de pumni a lipoveanu
lui. anțindoi s-au. încilcit .in
tr-un ghem de acțiuni nu toc
mai clare, care puteau lăsa 
să se străvadă valoarea fiecă
ruia în parte, dar și slăbiciu
nile. S-ar putea ca data vi
itoare să fie la fel, intr-un 
ipotetic meci Cuțov—Antoniu 
Vasile, precum la fel ar putea 
fi și intr-o posibilă finală 
Cuțov—Dobrescu. Dar să nu 
anticipăm, pentru a nu jigni 
șansele altora.

De aseară cunoaștem pe pri
mii semifinaliști. Nu vorbim 
de cei pe care destinul i-a 
promovat fără luptă (semi- 
ușorul Gorca, mijlociul Oltca- 
nu și semigreul Cîmpeanu), ci 
de beneficiarii avantajului pro-

Ieri s-au limpezit apele în 
categoria ușoară, care ar pu
tea purta foarte bine numele 
de categoria Dinamo. Nu știm 
ce coincidentă face 
buni ușori ai țării 
centrați la clubul 
dar putem lesne 
după cruda lovitură a. soartei 
care a adus față in față doi 
colegi și prieteni, incă se poa
te prevedea prezența în semi
finale a trei purtători ai cu
lorilor alb-roșu, fără a mai 
vorbi de faptul că doi dintre 
ei ar putea fi văzuți și ’ in fi
nală, ceea ce n-ar mira pe 
nimeni, dar ar produce din 
nou griji in familie, ca acum 
im an. Mult așteptatul meci 
Cuțov—Păpălău nu a corespuns 
nădejdilor emise, pentru că 
oponenții, de excelentă valoa
re tehnică și dotați cu multă 
forță in pumni, nu au reușit 
să depășească senin (era și 
foarte greu) bariera psihologi
că creată de vecinătatea de

ca cei mai 
să fie cori- 
dinamovist, 
constata că
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Citiți în pag, a 4-a cele
lalte relatări despre des
fășurarea finalelor canipio- 

' i box.notelor naționale de

I

I

-JU-

Emanuel FANTANEANU
con- 

în 
disputat cinstea

Vitebsk! își în
cepe seria victo
riilor în asaltul 

cu Bărăgan

Atac al studenților la coșul advers. Imagine din meciul Steaua-Poli tehnica București 
desfășurat aseară în sala Dinamo Foto i y„ BAGEAC

Drăgan, Ganea sau Lu- 
precum Giju, Btizu- 

Amăzăroaie sau Nedelcea.

Victor BANCIULESCU
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DA. RECLAMA! !
I

Steaua și Politehnica învingătoare

în derby-urile de baschetA

Deechiderea reuniunii basclietba- 
listice desfășurată aseară, în sa
la Dinamo, în cadrul diviziei A 
a oferit un interesant spectacol 
creat de unul din derbyurile 
competiției feminine, meciul Poll- 
tehmca-I.E.F.S. Tinerele jucătoa
re de la I.E.F.S., suplinind prin 
combativitate handicapul de teh
nică pe care îl aveau tn fața 
campioanelor, au jucat, timp ele 
33 de minute de la egal. Ele au 
și condus (min. 28, 37—35) și to- 
vul arăta că se va ajunge într-un 
final echilibrat; Dar plusul de experiență al baschetbalistelor 
de Ia Politehnica, călită pentru 
momentele decisive, s-a dovedit 
hotărîtor. O serie de 8 coșuri În
scrise de Talilan șt Sabadoș a 
stabilit scorul neașteptat de ma
rc. favorabil Politehnicii : 61—46 

Au înscris : Taflan (20),
(7). Ciocan (6), Denietrescu 
pentru învingătoare, respec- Salcu (10), Dcac (10), Tita 
Wtimie (6), Petric (6). Schrei- 
(3). Popov (2), Seifert (2).

— ‘ si

bun organizator șl incisiv, Dlman- cea a readus potențialul ofensiv 
al Stelei care a realizat pină la ur
mă o victorie clară: 64—54 (35—25).

Au înscris : Tarău 11, Baciu 9, 
Savu 6. Irimie 4, Dimancea 6, O- 
țelac 12. Molin 2, V. Gheorghe 14 
pentru Steaua, respectiv Georges
cu 2, Pir.șu 16, Dudescu 4, Anas
tasii! 2, Rotaru 2, Troacă 6, Popa 
22. Au condus bine arbitrii G. 
Chiraleu și C. Negulescu.

In ultima întîlnlre : Dinamo— 
I.E.F.S. 88—65 (46—29).

D. STANCULESCU

(31—28), _________ ____  __
Sabadoș (18). Diaconescu (8), Gu- 
ciu ----- ~---- ‘------
(2)
tiv
(7),
ber ... - . ,,Au condus bine P. Marin M. Aldea.

Tn cel mal important mec! al 
etapei. Steaua conducea pe .Poli
tehnica București cu 31—15 (miri. 
17), dind impresia că v& produce 
n surpriză prin proporția scorului. 
A fost suficientă, însă, o scurtă 
perioadă de relaxare in rîndul 
«teliștîlor, pentru ca baschetbaliștii 
de Ia Politehnica să capete curaj 
și să-și organizeze acțiunile. în 
min. 31 Poli luase conducerea 
(15—44), iar eliminarea (min. 25) a Iui Savu și V. Gheorghe scăzuse 
considerabil posibilitățile steliști- 
îor. Situația s-a echilibrat, însă, 
prin eliminarea Iul Georgescu. In 
continuare, scorul s-a menținut 
strîns, dar studenții continuau să 
aibă un ușor avans. Introducerea 
Juî Dimancea spre sfîrșitul parti
dei s-a dovedit salutară. C alm,

începutul partidei a aparținut 
baschetbalistelor de la Construc
torul care au prestat un joc bun 
în apărare șl au realizat acțiuni 
reușite în atac. în această perioa
dă jucătoarele de la Voința au 
ratat din niluații foarte avanta
joase și au pasat greșit la ini
țierea atacului. în continuare, 
baschetbalistele de la Voința 
și-au revenit șl au reușit să e- 
galeze în min. 12 : 16—16. Echi
pa Constructorul, avînd în Ker- 
ciov o bună realizatoare, prin 
aruncări de la semidistanță a 
reușit să termine în avantaj pri
ma repriză. Repriza secundă a 
fost echilibrată. în finalul par
tidei echipa Constructorul, dato
rită calmului șl eficacității lui 
Pruncu, a reușit să-șl păstreze 
avantajul șl să obțină o victorie 
meritată, cu scorul de 51—46, 
(28—25). Au înscris : Clugu (16), Kerclov (12). pruncu (7), Odo- 
bescu (6). Sandu (4), Giurea 
(4), Foulieff (2), pentru învingă
toare, respectiv Rădulescu (11). 
Bujduveanu (10), ionas (10), Spi
ridon (8), Firlinger (4), Andrees- 
cu (3) pentru Voința. Au arbi
trat bine Dan Chlrlao și Dorin Ganea.

Adrian VASILESCU

*In fabula sa „Lăudă
rosul”, Esop a ridiculizat 
pe atletul care se împă
una cu tot felul de per
formanțe uluitoare, ob
ținute prin diferite locuri 
și printre ele o incre
dibilă săritură de 40 de 
pași realizată, chipurile, 
la Rhodes. Pretindea că 
are și martori, dar con
cetățenii i-au spus : ce-i 
nevoie de martori ? Pi- 
cioarelc-ți sint aici, să 
zicem că Rhodosul e aici, 
Deci, să vedem : poftim 
Rhodosul, poftim sări !
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nită clasică de-ătunci :
hic Rhodos, hic salta 1

Unor sportivi de-ai 
noștri ar trebui să le 
amintim din tind in ci nd

Primele meciuri 
din cadrul turneului de sală 

al campionatului 
feminin de handbal

întrecerea echipelor femini
ne fruntașe de handbal conti
nuă, incepind de azi, la Ti
mișoara — după o destul de 
scurtă pauză — prin progra
marea primului din cele trei 
turnee ale turului de sală. 
Competiția, deși nu aduce pe 
podiumul sălii Olimpia con
fruntări decisive în lupta pen
tru primele locuri, se anunță 
interesantă prin faptul că re
prezintă ultimul și cel mai im
portant test de verificare pen
tru candidatele la intrarea în 
cele două loturi: ale țării. Iată 
programul jocurilor de azi : 
ora 15 : TEXTILA BUHUȘI — 
MUREȘUL TG. MUREȘ ; ora 
16,10 : UNIVERSITATEA TI
MIȘOARA—C.S.M. SIBIU : ora 
17,20 : CONFECȚIA—CONS
TRUCTORUL TIMIȘOARA ; 
ora 18.30 : I.E.F.S.—VOINȚA
ODORHEI : ora 19.40 : UNI
VERSITATEA BUCUREȘTI— 
RULMENTUL BRAȘOV.

Partida derby a campiona
tului feminin a opus aseară 
în sala Ciulești echipele 
I.E.F.S. și Dinamo. Ambele 
formații neînvinse în etapele 
trecute au abordat partida 
cu dorința de a-și valorifica 
la maximum cunoștințele 
tehnico-tactice pentru a-și a- 
propîa .victoria. Din păcate, 
pînă la urmă, s-a dovedit 
că acestea erau foarte sărace. 
Dinamovistele au început jo
cul comițînd numeroase gre
șeli. în apărare ele au lăsat 
deseori zona de mijloc des
coperită, permițînd adversa
relor să „pună" multe mingi. 
In același timp team-ul 
I.E.F.S. mai organizat și co
erent în compunerea acțiuni
lor, a reușit să-și domine ad
versarul prin atacurile puter
nice ale jucătoarelor Carmen 
Marinescu, Luxa Ghiță și 
Maria Cengher. Dar incons
tanța în comportare a stu
dentelor a permis de fiecare 
dată dinamovțslelor să ega
leze și să cîștige setul la 8. 
Următorul set a debutat sub 
semnul echilibrului. Dinamo 
a știut să treacă peste mo
mentele de derută și, păs- 
trîndu-și calmul a destrămat 
cu mai multă siguranță acțiu-

nile de atac, de data aceasta 
pripite ți grăbit concepute ale 
studentelor. In acest fel, după 
trei momente de egalitate. 
2—2, 4—4, 6—6, dinamovis- 
tele se distanțează și cîștigă 
la 7. Din păcate evoluția e- 
chipei I.E.F.S. urmează o linie 
profund descendentă dezamă
gind ți mai mult cu fiecare 
minge. Din jocul bun prestat 
in.. prima parte a setului I 
nu a mai rămas nici o urmă. 
Dinamo conduce cu 4—1, 
13—6. Eforturile de a recu
pera handicapul, favorizate și 
de o nouă cădere a dinamo- 
vistelor nu sint încununate de 
succes, studentele pierzînd în 
prelungiri. Scor final 3—0 
(8, 7, 14) pentru Dinamo.

AZI, ÎNTRECERI DE 

PATINAJ ARTISTIC

Prima competiție oficială de pa
tina) artistic pe care o găzduiește 
Bueureștiul, se desfășoară azi — 
Incepind de la ora 7 — la pati
noarul acoperit „23 August". Se 
dispută etapa pe cluburi a cam
pionatului național, pentru seniori 
și juniori. Concursul cuprinde fi
guri obligatorii .

P
ublicul, parte integranta a spectacolului sportiv, 
ca și a celui de artâ — iatâ un adevâr accep
tat. Organizatorii știu câ, fârâ aceastâ entitate 
constituita, orice manifestație sportiva va fi lip
sită de unul din elementele eî componente, deci 
va fi sărăcită.

Organizatorii cunosc, în general, acest principiu, clar 
transformă prea adesea obligațiile lor în simple ma
nevre birocratice, rutiniere, refuzînd sd gîndească să 
imagineze, să construiască de fiecare data/ din nou/ așa 
cum cer legile impresariatului.

Alcătuirea, prezentarea, oferirea unui spectacol 
el sportiv — constituie o artă, nu prea complicată, dar 
rafinată, penîru o cărei însușire nu e nevoie încă să 
urmăm cursuri speciale, nici să ne stilcim limba cu pțe- 
vederije marketingului. Dacă ar fi să luăm numai exem
plul finalelor campionalelor naționale de box, care nc 
este mai la îndemînă, trebuie să spunem că, exceptînd 
calitatea spectacolului (de care răspunde federația de 
specialitate), în rest nu s-a întreprins aproape nimic 
pentru a atrage spectatori prin reclamă. Cineva 
și-a închipuit probabil că e suficient să se afle în oraș 
de' cele 8 zile de box, pentru ca — fără vreun a!t e- 
fort — sala Floreasca să se umple ochi. Și dacă, fi
rește, nu s-a întîmplat așa, ar ti cazul să punem între
bările de rigoare : unde sint atrăgătoarele afișe, unde 
sînt programele tipărite (pe care nu le pot înlocui foi
le șapirografiate împărțite accidental crin sală), unde 
sînt panourile cu mersul deslul de complicat al faze
lor unei competiții lungi, unde sînt arborate steagurile 
cluburilor și asociațiilor care au reprezentanți în finale, 
unde se pot cumpăra cărți de box și fotografiile ve
detelor cu autograf, unde se vînd bilete în oraș și unde 

avCă 
unde 
să-și

I 
Ise poate obține un abonament (pentru a nu mai 

grija zilei finale), unde se poate bea o cafea și 
pot mînca ceva decent cei ce zilnic sînt dispuși 
piardă opt-nouă ore la sala Floreasca ?

Cine poate spune că toate acestea nu au nici 
gătură cu afluența spectatorilor la manifestațiile 
five ? Nimeni. Nici măcar tovarășii de la I.E.A.B.S., dn L 
la sectorul de propagandă, de la federație, care ar fi 
trebuit să se gîndească și să realizeze asemenea acțiuni I 
utile din toate punctele do vedere.

I. MITROFAN

I 
I!

Le-a revenit spadasinilor plăcuta misiune de a 
inaugura cu o competiție internațională sala Flo- 
reasca II, în noua.ei postură de «Casă a scrimei". 
Avînd că oaspeți patru trăgători ucraineni, ei au 
început sîmbătă dimineață, întrecerea individuală 
care s-a încheiat cu victoria mobilului și subtilu
lui Vitebski.

In succesiunea turelor s-a 
realizat, o selecție care a re
flectat fidel valoarea arătată 
de fiecare concurent. în tu
rul I au părăsit competiția 
cam toți tinerii cărora - Ii s-a 
oferit prilejul să facă un util 
rodaj. Am asistat, în 
tinuare, la semifinalele 
care și-au 
de a figura printre finaliști 
9 din trăgătorii noștri (Bără
gan, Pongraț Podeanu, Ior- 
gu, Al. Istrale, Cerea, Cără
midă, Sepeșiu și Duțu) pre
cum și trei spadasini 
neni (Vitebski, Anikin 
kov).

Semifinalele au avut 
te diferite. în timp ce 
din ele a fost dominată net 
de Vitebski (urmat de Se
peșiu și Bărăgan), cea de a

ucrai- 
și Bî-

aspec- 
prima

doua a dat loc 
extrem de strînsă. 
ultimul asalt, Iorgu s-a insta
lat în frunte, precedind pe 
Duțu și pe Al. Istrate.

în finală, -Vitebski, și-a asi
gurat o serie de trei victorii 
pe care a întrerupt-o doar 
Sepeșiu, căci în asaltul final, 
trăgătorul ucrainean a dis-

la o luptă 
Abia în

pus ușor de Istrate, desăvîr-r. 
șindu-și succesul. CLASA-r 
MENT: 1. I. Vitebski 4 vj. 
2. C. Duțu 3 v; 3. I. Sepeșiu 
3 v; 4. Al. Istrate 2 vj 9. Cu 
Bărăgan 2 v; 6. N. Iorgu1 
1 v.

Azi, începînd de la ora 9;, 
se desfășoară turneul ne echl-v 
pa
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VARIETĂȚI
• «CONDAMNATUL* 1 — Citesc tn „Gazeta «porturilor* din 

martie 1928 că „Nour este un fenomen. Are tot ce îi trebuie pentru 
facș față celui mat pretențios ring (...) Șl ce ar putea deveni Nour 
un antrenament riguros și cu un antrenor chibzuit care să-l inițieze ln 
lainele nobilei arte ! In situația <le astăzi a boxului român, Nour e 
condamna* inși să ee limiteze la posibilitățile mijloacelor «ale naturale".

După ntai bine de 4 decenii, «Sportul" ne informează că antrenorul 
emerit Constantin Nour a... uitat că e pensionar șl își asistă în con
tinuare elevii participant la campionatele pe 1970 1
• „RINGUL", prima ^foale săp- 

tămtnală" de specialitate a apărut la 2 februarie 1929. Puținele 
mijloace materiale l-au împiedi
cat însă pe fondatorii ei — Jean 
Constantinescu și Ovldlu Tănăses-

• .INTERNATIONAL BOXING

cu — să-î asigure apariția nwl 
mult de 3 numere.

Nu ar fi, oare, timpul ca ini
țiativa unei publicații pugilisti- 
ce să fie reluată, marea masă 
a iubitorilor boxului asigurîn- 
du-1... longevitatea ?

_ „ _ UNION", forul de conducere »
boxului profesionist european, a anunțat ln noiembrie 1933 că nu mal 
recunoaște Federația română de box 
tivul : lipsa de fonduri I

Fără comentarii 1
care... nu ți-a plătit cotizația. Mo-

• LA BELLE EPOQUE ! —
8,F. R. Boxul... un dolce far nien- 
ie ? (...) Doculescu umblă cu 
limba scoasă (să ni se ierte 
expresia) ca să găsească un or
ganizator pentru gala Iui. Vrea 
băiatul să boxeze. N-a mai boxat 
de aproape un an și se găsește 
ln formă bună. Hi© Petrescu își 
plimbă titlul de campion la toa
te categoriile prin oibițiilc efec
tuate la Buzău, Ploiești și Mo- 
reni. Aceasta e o situație stră
lucită ? Se poate numi activita
te sportivă demnă de numele li
nei federații fruntașe ? („Univer
sul sport” din 25 septembrie 1938).

• „ION POPA este cel mai autentic campion din acest anM, sub
linia „Universul sport“ clin 23 februarie 1939, după finalele campionate
lor naționale de amatori. Trimițîndu-și de 2 ori la podea adversarul 
(Victor Dorian) și făcînd o veritabilă demonstrație de scrimă pv.gilistl- 
că. tînărul slătinean, Ion Popa, a cucerit primul său titlu, după care a 
adresat mulțumiri publice maestrului său, Cristian Panaitescu.

Intr-adevăr, un autentic campion

• PRONOSTIC. — întrebat de 
un reporter de la „Gazeta spor
turilor", înainte de meciul care 
avea să-l aducă lui Lucian Po
pescu al treilea titlu european (3 
iunie 1939), Ionel Teodoreanu 
răspundea :«Doresc să ctțtige Lucian Po
pescu, dar mai cu seamă doresc 
să lupte corect. Căci e penibil 
să aplauzi o victorie orlclt de 
măgulitoare, atunci cind sportul 
e învins. Doresc deci să în
vingă sportul. Și apoi, doresc 
victoria Iul Lucian Popescu".

...Cît de succint se poate ex
prima fair-play-ul 1...

1

i

I. A. COMENIUS
MARELE PRECURSOR

300 DE ANI
IN URMĂ

PE BARICADELE
EXERCIȚIULUI FIZIC

cărui 
se a- 
origi- 
mult,

in mai toate 
afara aplică- 
didactice ge- 
de el și la

mal
de

Se împlinesc 300 de ani de 
la moartea lui Ian Amos Co- 
menius (Komenski), unul din 
cel mai mari pedagogi ai tu
turor timpurilor, din a 
operă pedagogia modernă 
limentează și astăzi. De 
ne cehă, el a călătorit
căpătînd o bogată experiență 
a vieții care, adăugată la cul
tura sa vastă, t-a permis ela
borarea unor lucrări de pres
tigiu dintre care amintim : „Di
dactica magna", „Schola luduș", 
„Orbis sensualium pictus" etc. 
Concepția sa umanistă, ideile 
sale progresiste au făcut ca în
treaga operă pedagogică să fie 
îndreptată spre educația inte
grală a omului, spre dezvolta
rea sa polivalentă.

fn ansamblul acestei concepții 
pedagogice a lui Comenius, e- 
ducația fizică își găsește un loc 
bine determinat 
lucrările sale. în 
rii unor principii 
nerale elaborate
lecțiile de educație fizică, din
tre care cel intuitiv este pe 
prim plan, Comenius a 
avut și alte contribuții
seamă privind educația fizică 
in perioada preșcolară și șco
lară. Comenius este unul din
tre pedagogii care au reluat dic
tonul antic „mens sana in 
corpore sano" pe care îl trans
pune în viață încadrind exer
cițiile fizice în activitatea co
tidiană a copilului. Astfel, el 
împarte ziua în trei părți, re- 
zervînd 8 ore învățăturii, 8 
ore somnului și 8 ore exerci- 
țiilor fizice, mesei și preocu
părilor igienice.

In școala de la Saroș—Patak 
pe cane a condus-o după prin
cipiile lui pedagogice în pe
rioada 1650—1654, exercițiile 
fizice crai avut un rol impor
tant, contribuind 
sănătății copiilor, 
rea lor fizică, la 
nor trăsături de
Pornind de la rolul important 
a.1 educației fizice în școală, 
Comenius a fost unul dintre 
primii pedagogi care pe lingă 
introducerea ei tn programul 
școliii a arătat necesitatea ca 
fiecare școală să aibă terenuri 
special amenajate 
xercițiile fizice și 
piilor.

O mare atenție
Comenius jocurilor copiilor, pe 
care le recomandă pentru im
portanța lor igienică, recreati
vă, mortală și socială. Copiii 
trebuie lăsați să alerge, să 
facă exerciții fizice,
joace de cum ajung la o vîrs
tă care 
tivități. 
trebuie 
rit, 
să i

. ținut 
vețe 
prin 
care
comandat școlarilor amintim f 
alergările, săritura, aruncarea, 
patinajul, tirul cu arbaleta, 
scrima, călăria, jocurile cu 
mingea, exercițiile de gim
nastică etc.

Contribuția lui Comenius la 
fundamentarea științifică a e- 
ducației fizice școlare a fost 
importantă, mai ales dacă ți
nem seama de perioada în care 
el a trăit, cind această discipli
nă își făcea cu greu loc în 
școală după îndelungata e- 

pocă a scolasticii medievale.
La aniversarea a trei secole 

de la moartea sa, pedagogii 
specialiști în educație fizică se 
alătură oamenilor de școală din 
lumea întreagă, aducind oma
giul lor marelui otn și operei 
sale închinată umanității.

la întărirea 
la dezvolta- 
formarea u- 

caracter etc.

pentru e- 
jocurile co~

a acordat-o

să se

le permite aceste ac- 
Dar jocul copiilor nu 
lăsat la voia întimpli- 
să fie bine orientat,Ci

se dea un anumit con- 
educativ, copilul să in
și să se dezvolte fizic 
joc. Din exercițiile pe 
marele pedagog le-a re-

* DUPĂ 9 ANI de întrerupere, 
campionatele naționale de 
torj au fost organizate 
t.i 1948, chemînd la startul 
neului final 46 de boxeri, 
zentanți a 20 grupări din 
rașe ale țării (comparați 
date cu cele ale actualei __
Cite 2 titluri au revenit reșițem- 
lor (prin Vasile Secoșan și Gheor- 
ghe Fiat) și timișorenilor (Bog
dan Popovlcl și Paul Mentzel). 
Alte 3 titluri au fost obținute de 
clujeanul Francisc Ambruș, bra
șoveanul Ion Boamfă și constăn- 
țeanul ștefan Iordaehe. In Capi
tală... a rămas un singur titlu, 
cel obținut la categoria cocoș 
de elevul de 18 ani, Eustațiu 
Mărgărit, caracterizat „cel mal tinăr, mal tehnic și mai defensiv 
campion". Astăzi este profesor 
la I.E.F.S., unde predă — bineînțeles — boxul

sma- 
dln nou, 

tur- 
repre- 
14 O- 
aceste 
ediții).

sminti : 1

• «LEAC" CONTRA AVERTISMENTELOR ! — In semifinalele Cam
pionatelor mondiale universitare din 1951 (la semimijlode), viitorul 
campion olimpic Nicolae' Linca primise „cadou" 2 avertismente care e- 
chivalau cu meci pierdut. Atunci, a folosit singurul „leac" eficace : un 
pumn cum trebuie și polonezul Leiss a fost k.o. In finala cu sovieticul 
Romanov, Linca a primit iar 2 avertismente, drept care a... repetat re
țeta, obțmînd o nouă victorie înainte de limită și titlul I
• TOT DESPRE... PUMN. 

La C.E. de la Varșovia — 
trebuind să slăbească 11 kg 
săptămînl pentru „a face" 
tegoria semigrea, Dumitru 
botaru s-a prezentat sub 
teptări. La aceeași ediție, sovie
ticul Soțikas cîștiga titlul la 
grea. După numai 3 luni, cel 
doi s-au înttlnlt la București, 
ln cadrul categoriei maxime, ceea 
ce i-a permis Iul Clobotaru să 
renunțe la cura de slăbire I Sim- 
țindu-se în... kilogramele lui, a 
pornit din primele secunde un 
vijelios atac, Soțikas a recep
ționat un puternic croșeu de 
dreapta, urmat de o stingă la 
bărbie, Iar arbitrul și-a făcut 
datoria numărînd cele io secunde 
și pronunțind fatidicul „out".
• „CURSA" LUI DOBRESCU. — 

La J.O. din 1956, „Herculele de 
buzunar", Mircea Dobrescu a fă
cut o veritabilă cursă In urmă
rirea medaliei de aur. Primul 
adversar, fllipinezul Frederico 
Bonus, a făcut cunoștință 
podeaua în repriza a doua, 
în ultima l-a slujit drept 
de antrenament. A urmat înlil- 
nirea cu campionul S.U.A., Ray 
Perez, despre care Nat Flelsher, 
directorul revistei „The Ring" 
afirmase că : „este cel mai bun 
boxer american trimis la Mel
bourne. Titlul olimpic nu-1 poate 
scăpa"; Dar Perez a fost stopat 
de seriile Iul Dobrescu. Irlande
zul Johnny Caldwell, „boxerul 
cu ochii de gheață", viitor cam
pion mondial profesionist, ce
dează șl el In fața ■„mașinii de 
pumni" — Dobrescu. Mai rămă
sese englezul T. Splnks. Tiberlo 
Mltri, „fostul campion profesio
nist al Europei (n.n. : și cro
nicarul de specialitate pentru J.O. 
al ziarului „Corriere dello sport") 
a sărit Indignat de pe scaun cînd 
s-a anunțat decizia care îl priva 
pe Dobrescu, micul român, de 
o victorie meritată. Șl astfel, o 
decizie nedreaptă a reușit ceea 
ce nu realizase nici un adversar 
în ring : Dobrescu a fost stopat 
In cursa pentru medalia de aur, 
trebuind să se mulțumească cu 
cea de argint...
• BENVENUTI este astăzi 

un nume binecunoscut tuturor 
Iubitorilor sportului cu mănuși, 
înainte de a deveni campion

MISTERUL STATUII explicație i «Ratare* nnni 
penalty".

REFLECȚII..»
ASTRONOMICE

1953. 
în 2 

ca- 
Cio- 
aș-

cu 
iar 
sac

mondial profesionist 
loclllor", dar deținea 
de campion european 
a boxat și în țara noastră. 
4 octombrie 1959, r: "
Republicii, l-a Intîlnit pe Șerbu 
Neacșu Intr-un meci car# a ri
dicat tribunele ln picioare. După 
două reprize, în eare tehnica 
strălucită a Iul Benvenuti l-a 
adus un ușor avantaj, Șerbu 
Neacșu — „omul care rîde*, așa 
cum îl caracteriza Linca — a a- 
vut un fini? de-a dreptul ex
ploziv. Nino — vrînd, nevrînd — 
a simțit atunci forța loviturilor 
lui Șerbu. în așteptarea deciziei, 
cei 15 000 de spectatori păstrau 
o tăcere mormîntalâ. Nu-1 epui
zase atit dramatica încleștare de 
pe ring, cît unda unei speranțe 
își făcea loc In sufletele entu
ziaștilor. Actorul Ion Lucian 
care-1 purtase în brațe P# Mi- 
halik după victoria «urupra Iul 
Muss o, era gata să facă același 
lucru șl cu Neacșu.

Dar... bătuse Benvenuti I

al mlj-
2 titluri 

amator, el 
La 

pe Stadionul

Dorin ȘTEFLEA

Din colțul mai anonim 
al „VIEȚII STUDEN
ȚEȘTI", ziaristul G. Mi- 
troi și-a trecut CRONI
CILE MICROBISTULUI în 
vitrina mai largă a edi
turii Stadion.

Culegerea de articole — 
cele mai reușite ale auto
rului — va capta, fără 
îndoială, atenția cititoru
lui, cu deosebire a aceluia 
interesat de fenomenul 
sportiv.

La. ultima expoziție de pic
tură și sculptură, deschisă 
tn capitala Angliei, foarte 
mulți vizitatori st opreau fn 
fața unei sculpturi (destul de 
misterioasă), Incerclnd sil 
ghicească ce reprezintă ope
ra de artă respectivă, fn fi
ne, printr-un consens una
nim, vizitatorii au ajuns la 
concluzia că sculptura re
prezintă un tată care plîn- 
ge moartea prematură a fiu
lui său. Cînd sculptorul a 
auzit de asta, s-a grăbit să 
atlrnt de statuie veritabila

PREGĂTIRI OLIMPICE... 
UNIVERSITARE

Candidații Ta selectionarea 
în echipele de atletism ale 
S.U.A. se vor pregăti pe lin
gă cinci vțî

ir pregăti pe lîn- 
___ . jiversităti din fă

ră. Astfel, la Durham (Caro
lina de Nord) se vor antre
na săritorii, iar Ia Universita
tea Colorado — decatloniștii. 
Universitatea din Oregon vat 
găzdui antrenamentele aler
gătorilor de garduri și semi* 
fond. La San Diego se vor 
pregăti sprinterii, Iar la Wa
shington — fondiștii.

EXERCIȚII PENTRU
Catedra de educație fizică și 

aport * Institutului politehnic 
,,Traian Vuia’ din Timișoara 
a publicat, tn edituri proprie, 
tin volum litografiat de peste

lin
Pe 
Pe

Ce decizii ar putea să de* 
arbitru pe Lună, cînd nici 
Terra nu-1 cu picioarele 
pămint 1

★
Cîte o dată, eînd se trage 

Ia poartă, ai impresia că ba
lonul are o direcție... cosmi
că. Și nu cred că este o 
simplă impresie.

*

Nu înțeleg. Sînt două echi
pe din aceeași categorie și 
totuși, întîlnlrile lor înregis
trează scoruri astronomice l

★

loan TODAN

Să aperi în condiții de im
ponderabilitate, trebuie să fii 
portar, nu glumă. în orice 
caz, superior unuia care nu-i 
în stare să apere în condiții 
terestre.

DEFICIENȚII FIZICI
400 de pagini, bogat ilustrat, 
dedicat unei problem* extrem 
de Importante pentru lumea 
noastră de citadini, vizitați de 
etitea maladii î „Educația fizi
că specială pentru deficienții 
fizici". Redactorii prinaipaJl *1 
cărții, conf. unlv. dr. C. I. 
Bucur șl medicul specialist dr. 
Victor Cătină, oferă celor *- 
menințați de sedentarism, ce
lor traumatizați dl* nocivitatea 
vieții modeme, celor care au 
uitat de mișcare — mijloacele 
de a se Însănătoși. Programele 
complexe de exerciții fizice 
propuse de autori sînt rezer
vate celor care suferă de a- 
fecțiunl ale «paratului respira
tor șl cardio-vasHilar, de boii 
gastro-lntesttnale, de 
ale sistemului nervos 
râtului locomotor.

Interesanta lucrare 
tivului bănățean ar
tat să fie tipărită de editura 
de specialitate.

★

Ar

Barba ALEXANDRU

a colec- 
fi meri-

ffocul brutal al unora are 
o singură explicație i dorința 
de a-i face pe adversari să 
vadă... stele verzi.

afecțiuni 
«au apa- A existat pe pămint o e- 

chlpă cu numele „Venus". O 
fi șl pe Venus o echipă cu 
numele .Pămint" 7

Ge n-ar da fotbaliștii să 
poată corecta traiectoria ba
lonului, ca la o navă spația
lă ! Poate cu timpul... cin* 
știe 1

★

Bucu-

n-aveți nici cea mai mică in-

de 
al

adio burlăciei! Lum 26 octom- 
în fotografia făcută cu această 
echipa Steaua, de prieteni ți,

Bucu- 
prima

manșa a 
al doilea

realizarea a- 
presupune

pune fiecare 
cu temei i

celui 
tur

un... Ion 
eu cu o

competițiilor euro
pene :

Cred că-țl
O-ntrebare 
Tactica de apărare,
O fi fost... PATRU, TREI, TREI ? !

număr al

' i ' ; HO' H

■Hl) ' ’Ț-Ț > jl

ÎS - v

F* ...

Cristinel Gațu a 
brie, înconjurat (ca *i 
ocazie) de colegii din 
firește, de rude (n-a lipsit nici cronicarul de fotbal Petre 
Gațu...), el a spus răspicat DA atunci cînd ofițerul stării 
civile l-a întrebat: (,Consimți de bună voie să lei în 
căsătorie pe Tamara Antonia Graioveanu ?“ Relatlnd 
fericitul eveniment din viața cunoscutului sportiv, l-am 
„salvat" și pe Ion Poștașu care de acum înainte nu va 
mai fi asaltat de numeroasele amatoare de handbal cu 
întrebarea „este sau nu căsătorit Grlstinel Gațu?"

DUMITRU COLT, COMU
NA SIMOETRU. Aveți o con
troversă fotbalistică, în fami
lie. Mai precis : cu cum
natul dv. Șl m-ațl ales pe 
mine, ca arbitru. Deși e 
mal bine să nu te «mesteci 
în treburile... familiale ale 
altora, totuși nu mă rabdă 
Inima să nu pun lucrurile la 
punct : cînd portarul atinge 
mingea cu mina, în «far» 
suprafeței de pedeapsă, echi
pa «a este sancționată cu o 
lovitură liberă de p# locul
unde s-a comis Infracțiunea.

că Dinam#
rești a Ieșit atunci 
campioană. Vă rog 
să faceți dv. lumi
nă". Deși nu sînt 
de la... I.D.E.B, 
n-o să vă las tn în
tuneric I Golul cu 
pricina a fost îns
cris în minutul 52 
al partidei Petro
lul — Rapid, dlspu-

FILMUL SPORTIV LA ORA BILANTULOI SI A PROIECTELOR
7 7

Rezultatele și performanțele 
sportive au atins o aseme
nea cotă, incit unele par de 
domeniul fanteziei. Citeva e- 
xemple sînt, credem, edifi
catoare ; 8,90 m la lungime 
bărbați, aproape 5,50 m la 
prăjină, alergătorii pe 5 000 
m la granița celor 13 mi
nute... Munca intensă, știin
țifică, precum și controlul 
medical, metodele noi, mo
derne și altele, au stat și 
stau la baza acestor rezul
tate. Dar de o eficiență re
marcabilă a început să fie 
și filmul sportiv care și-a 
asumat rolul de îndrumător 
al antrenorilor și specialiș
tilor. In plus, el constituie 
un instrument de propagandă 
pentru diferitele ramuri spor
tive, de popularizare a exer
cițiului fizic în rindul ma
selor.

In dorința de a pune la 
dispoziția cititorilor noi și 
interesante date despre fil
mul sportiv, ne-am adresat 
too. prof. VIRGIL ANASTA
SESCU, din cadrul sectoru
lui de propagandă 
CN.F.FSi

Interviu cu prof. VIRGIL ANASTASESCU, 
propagandă al C. N. E. F. S.din cadrul sectorului de

i

al

ne 
fii-

— V-am ruga să 
vorbiți de începuturile 
muiui sportiv.

— La noi, filmul sportiv 
are o existență tînără. Din 
inițiativa C.N.E.F.S., a armt

loc tn anul 1966 o consfă
tuire cu conducerea Cinema
tografiei și atunci au fost 
trasate jaloanele viitoarei ac
tivități, stabilindu-se și mo
dul în care se vor realiza fil
mele cu tematică sportivă, 
atit cele finanțate de 
C.N.E.F.S., cît și ale D.D.F. 
(Direcția difuzării filmului). 
Rezultatele nu au intlrziat. 
Fină în prezent, C.N.E.F.S. 
a realizat 38 de filme cu te
matică sportivă, de documen
tare, de popularizare și me
todice, 14 diafilme cu carac
ter de instruire și 2 filme de 
desene animate. La baza te
maticii acestor producții au 
stat obiectivele principale, în 
perioada corespunzătoare, ale 
•pușcării sportive. Astfel, s-au 
realizat filme care au subli
niat necesitatea practicării e- 
xercițiului fizic, folosirea 
mijloacelor larg accesibile, 
sportul de masă etc, din care 
reținem: «Mai sus, mai re
pede, mai puiernic", «Este 
necesară mișcarea la copii 
„Femeia și sportul", „Tim
pul care-ți aparține", „Cultu
rism", «Stadioanele vă aș
teaptă". O altă serie de fil
me se referă la tradițiile și 
succesele mișcării sportive clin

țara noastră i «Campionii — 
mîndria țării**, .învingătorii", 
„Mexic ’68", „Victorii de 
prestigiu", «Istoria boxului 
din România", „Rachete de 
argint — Țiriac, Năstase". 
In sprijinul sportului școlar 
și universitar s-au realizat: 
„Primii pași în sport", „Mi
crobistul", «Minivolei", „Școa
la și sportul", „Gimnastică, 
fantezie" etc. Pentru popu
larizarea unor sporturi, ac
centul deosebit s-a pus pe 
cele olimpice și anume : 
„Pledoarie pentru box", 
chipajul-bob", «Schi", 
pionatele mondiale de 
„Stăpînire de sine", 
nastica sportivă" și 
S intern mai deficitari 
vința filmului educativ, mo
ralizator. In această direcție 
avem o singură peliculă: 
„Spectatori și spectatori", dor 
ne-am propus ca în viitor 
să abordăm mai profund a- 
ceastă tematică.

,K- 
„Cam- 
lupte", 
«Gim- 
allele. 
în pri-

NOUA VEDETĂ A FILMULUI AMERICAN - 
un fost campion de atletism: Lee Brown

Acum 20 de 
ani, Roscoe Lee 
Brown era unul 
din semifondiștii 
de frunte ai atle
tismului ameri
can. Faptul că a 
cucerit de două 
ori titlul de cam
pion al Statelor 
Unite în proba de 
1000 yarzi și că 
parcurgea distan
ța de 800 m sub 
1:49,0 (rețineți a- 
cum 20 de ani!) 
ni-1 recomandă 
suficient pentru 
ipostaza de sportiv 
pe care avea să 
o abandoneze, 
prea curind, ho- 
tărîndu-se să se 
consacre exclusiv 
studiilor, la Lin
coln University 
din Pennsylvania. 
Nu a trecut prea 
mult timp și Lee 
Brown avea să 
renunțe la stu
dii, atras în mod 
irezistibil, de lu
minile rampei.

După ani de zi
le petrecuți pe 
scenă, în cadrul 
unei trupe oare
care, el a fost 
angajat la „New 
York Shakes
peare Festival", 
formație teatrală 
care reunește nu
mai actori 
roși.

Recent, 
Brown a 
gat palrr-T 
său artiști

valo-

Lee 
adău- 
•esului 

;ic o ma-

— Am aflat că filmul 
nostru sportiv a înregistrat 
citeva performanțe la fes
tivalurile internaționale.

— Da. Am participat la 
patru festivaluri unde, spre 
bucuria noastră, am obținut 
citeva premii. Astfel, in 1967 
la Oberhausen (Ft. F. a Ger
maniei) «Lecția de gimnasti
că" a primit mențiune. După 
acel prim contact internațio
nal a 
muncă 
le nu 
noble 
premiul CIDÂLC (Comitetul 
internațional de artă șt lite
ratură cinematografică) pen
tru «Lupta la semicerc". La 
Budapesta, s-a primit pre
miul pentru cel mai bun film

de instruire fi educație. La 
Kranj (Iugoslavia), «Lupta la 
semicerc” a înregistrat încă 
un succes i premiul pentru 
regie, iar ,20 de secunde" 
(tir) premiul pentru scenariu. 
Putem spune fără exagerare, 
că filmul sportiv românesc 
a căpătat un prestigiu inter
național binemeritat, tn plus, 
premiile cucerite la Cortina 
d’Ampezzo, despre care s-a 
relatat intr-alt 
ziarului.

— Deoarece 
cestor filme 
munca unor specialiști din 
domeniul cinematografiei, 
ce ne puteți spune de co
laborarea cu acest for ?

— Relațiile sectorului nos
tru cu cinematografia sînt 
bune. Sperăm ca această 
strinsă colaborare să dea și 
pe mai departe roade boga
te, astfel ca filmul nostru 
sportiv să-și atingă țelurile 

, pentru care a fost creat și 
— de ce nu ? — să obțină 
noi lauri la festivalurile in
ternaționale. Dintre specia
liștii cu care conlucrăm și 
de la care așteptăm realizări 
pe măsura talentului lor, re
marcăm pe Andrei Blaier, 
Savel Stiopul, Ervin Sekler, 
Eugen Popiță, Florica Hol
bau, Eugenia Guțu, 
niță, Lucian Bratu 
Nasta.

tată în ziua de 31 
martie 1966, la Plo
iești. în acel an, 
Petrolul avea să 
cîștige campiona
tul, pe locurile ur
mătoare, clasin- 
du-se Rapid și Di
namo București. A- 
șadar, cum se spu
ne, e... 1—0 pentru 
dv. 1

AUREL HORST, 
BUCUREȘTI. «Am 
făcut un pariu. Eu 
susțin că în anul 
cind Petrolul în
vingea pe Rapid cu 
1—0, prin golul în
scris de Dridea II, 
direct din corner, 

echipa ploleșteană 
a cîștigat campio
natul național. O- 
pusul meu spune

STAN ION, JIMBOLIA. „Am compus si eu o mică poezie, nu 
prea reușită, probabil". Vă rog să “*'"
doială I

NICOLETA DAN, BRĂILA. 
Deși sint fată, mă paslonea-

zi mult fotbalul și citesc 
cu regularitate „Sportul" (in 
special rubrica dv. de răs
punsuri). Nu vă trimit poe
zii, epigrame (n.n. — vă ră- 
mîn profund îndatorat pentru 
acest lucru !), dar vreau să fac, prin intermediul dv. o 
mică reclainație : dorind t ă 
devin membru susținător al 
clubului Dinamo București, 
unde Joacă fotbalistul meu 
preferat, Florea Dumltrache, 
acum citeva luni m-am adre
sat In acest sens, printr-o 
scrisoare, marelui club buctt- 
reștean. N-am primit. Insă, 
nici un răspuns”. Nu mă 
miră. Deh ț Dacă n-au și ei 

Poștașu, Mă ofer 
jumătate de normă.

Octav Io- 
și Remus

re biruință : 
interpretează 
mult succes, 
ultimul film rea
lizat de cunoscu
tul, regizor Wil
liam Wyler (film 
intitulat „Tăce
rea nu se cumpă
ră"), rolul unui 
negru din sudul

Statelor Unite ca
re își riscă viața 
opunîndu-se unui 
șantaj rasist.

Fotografia ală
turată ni-1 înfă
țișează pe Lee 
Brown într-o sce
nă dramatică a 
filmului realizat 
de Wyler.

început o perioadă de 
asiduă, iar rezultate- 
au Intlrziat. La Gre- 
(Franța) s-a obținut

★
Am mulțumit 

Anastasescu pentru 
latele explicații, convinși fi
ind că filmul sportiv româ
nesc va înregistra noi suc
cese, că el va deveni tn și 
mai mare măsură un ajutor 
și un îndrumător pentru an
trenorii și specialiștii din 
țara noastră, in răspindirea 
ideii de mișcare în aer li
ber, de practicare a exerciți- 
ilor fizice și sportului.

Paul IOVAN

prof. V. 
documen-

NELU QUINTUS, 
PLOIEȘTI. Deli
cioasă, epigrama dv. 
pe marginea rezultatelor obținu
te de Steaua, U.T.A. 
și Dinamo 
rești, în
RADU CIUTACU, 

cluj, ș, dy. vreți 
să . vă spuneți 
vîntul, in 
In aceeași 
mă :

LU- 
vers'irl, 
proble-

__  ANTOCI, 
,Nu uitați că.

Steaua» Dinamo yl U.T.A. 
Toate trei 1?1 plinf amaru, 
Că ln miercurea cu bCupa 
Nu-1 avură pe... Cursant 1
BOTO- lntr-unVALERIU 

ȘANI. „Nu uxv„t< v<», oraș din nordul țării, un bă
iat de 13 ani așteaptă răs 
puns“. Aceste rînduri, 
nosc, nu m-au lăsat 
ferent. Dar nu văd cum ați putea ajunge în posesia „cla
samentelor finale ale fiecărșl 
ediții a diviziei A". Nici mă
car, prin colet poștal. Reve
niți, deci, cu o întrebare — 
sau mai multe — care pot 
primi un răspuns, fie ln ca
drul acestei rubrici, fie prin 
poștă. Și atunci, vă asigur, 
n-o să vă uit I Sîntețl mul
țumit ?

VICTOR PISLARU, BRAȘOV, 
sînt „Ingineri, cu specialitatea 
Insă, buni... constructori în terenul de joc î

răs- 
recu- 
lndi-

Nici Constantin, nici Jenei nu 
construcții". Amindol au fost,

Tlustrațiii N. CLAUDIU

PERFORMANȚE NEOBIȘNUITE
Ne-am învățat în lumea sportului cu orice record. Nimic 

nu ne miră și uneori, din păcate, performanțe excepționale 
abia ne impresionează. Și, totuși, curajul neobișnuit șî îndemî- 
narea sportivă a japonezului care a coborît pe schiuri pe 

a uimit lumea sportivă. Schiorul japonez 
Miura, în vîrstă de 37 de ani,- a coborît panta abruptă 
m de pe versantul sudic al Everestului., de la înălți- 
7 780 m (Everestul are 8 848 m). Coborîrea pe schiuri 
două minute și 20 de secunde. El a fost echipat cu

Everest
Iunhiro 
de 3000 
mea de 
a durat 
două baloane de oxigen și trei parașute de frînare, una dintre 
ele salvîndu-î viața, cînd la trei gute 
de metri înainte de sosire o puter
nică rafală de vînt l-a trîntit în ză
padă.

Și fiindcă sîntem la 
nu la schiul pe zăpadă, 
recordurile neobișnuite 
schiul pe apă, care la 
doar un mijloc de recreație sau de pregătire fizică pentru 
schiori.

Recordul de viteză în schiul nautic stabilit prin tracțiunea 
unui automobil pe țărmul mării, este de 140 km pe oră (fran
cezul Jean Parpetle)- cel pe zăpadă fiind astăzi de 183 km 
pe oră. Amintim și noul record de durată, al celor doi suedezi, 
tot în schiul nautic — 18 ore și două minute. Vechiul record, 
cu numai două minute mai puțin.

Dar, nu numai schiul nautic 
neobișnuitele sale recorduri, ci și 
enciclopedie, r«m putut urmări cu 
record a unui c’clist temerar, < 
timpul la numai doi centimetri, în urma unei mașini speciale, 
deci cu antrenament mecanic, un aproape neverosimil record 
de 184 i-m pe oră. Tenacitatea și curajul omenesc erau încă 
o dată răsplătite.

schi, dar încă 
să menționăm 

realizate în 
noi este, încă,

Nu mai puțin surprinzător este recordul pe care-1 amintea 
Cristian Țopescu în comentariul său de televiziune despre 
premiul de la Pardubice. De data aceasta nu mai este 
vorba de oameni, ci de cai. In lungime, peste riviere de apă 
sau garduri vii, ei pot sări peste 8 metri, iar în înălțime- 
deși pare aproape de necrezut, recordul mondial este de 2,47 
m! Și nu uitați, un cal are aproape 450 de kilograme, iar cu 
omul care-1 încalecă, peste 500 kilograme. Intr-adevăr, un re
cord neobișnuit și nu prea cunoscut în lumea sportului.

Știm cu aproximație, că yolele pe gheață sau pe nisip 
ating viteze de o sută de kilometri. 
Dar. uitasem, în goana aceasta a a- 
vioanelor de a depăși de două, trei 
■ori viteza sunetului și în zborul mira
culos al navelor cosmice, cît mai este 
recordul de automobilism. Fapt ne
scuzabil, tocmai acum în era auto
mobilului, cînd cei mici fac carting,

iar cei mari aleargă ca nălucile pe ,.Jaguar", „Alfa Romeo" 
sau ..Mercedes 700”.

Pe o fișă, i-arn găsit pe John Cobb (668 km pe oră) și pe 
Craig Breedlove (967 km). Cambell — tatăl și fiul — erau 
undeva departe, î edrept uitați (..Blue Bird" — Pasărea al
bastră).

Dar tot pe o mașină Cu nume asemănător — „Flacăra 
albastră" — mașină cu reacție, cu gaz natural lichefiat și 
hidrogen, automobilistul american Gary Bagelich a reușit 
acum două săptămîni. un nou record mondial — 978,300 
km/ofă. Ei nu va putea fi omologat, fiindcă a doua tentativă, 
cerută dc regulament, nu s-a mai putut executa din cauza 
unei defecțiuni. Dar granița unei mii de kilometri — cea mai 
mare viteză pe pămint! — altădată viteză de avion modern, 
perfecționat — este astăzi accesibilă automobilului. Și omului. 
Acestui om. pe care nimic nu-1 tulbură și nimic nu-1 poate 
opri din mersul lui spre stele !..,

stîrnește interesul, prin 
ciclismul. Recent la Tele- 

emoție tentativa reușită ele 
care a stabilit pedalînd tot

VIRGIl'AUDU
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i. Ce s-ar f! întîmplat dacă 
■'Axentri, singur cu Constanti- 
fnescu în minutul 6, n-ar ti 
’greșit ținta 7 Ce s-ar fi în- 
Stîmplat dacă Doru Popescu, 
Mouă minute mai târziu, n-ar 
|fi trimis mingea — respinsă 
la un șut violent a lui Dinu 
— în bara exterioară, și ar 

!li marcat 7 Dar, mai ales, ce 
's-ar fi întîmplat dacă țâșnirea 
de sprinter a Iul Dumitrache 
■(min. 31), dlntr-o poziție sus
pectă de ofsaid, nu s-ar fi 

; încheiat cu golul validat de 
arbitrul Rainea ?

Pentru ca lntr-o repriză 
cu îndelungi tatonări (primele 
25 de minute), cu spaime re
ciproce, aceste trei situații au 
decis soarta meciului. O dată 
'deschis scorul, campionii, a- 
Jcuzind un moral labil, au dat 
(posibilitate dinamovlștttor să 
sprinteze irezistibil spre vic
torie. Aceștia au avut în tri
unghiul Sălceanu—'Dumitrache— 
■Radu Nunweiller suprafața 
fVervel și incisivității, în Dinu 
o energie eliberată din chin
gile postului de fundaș și în 
iNelu Nunweiller — în duda 
redebutulul sub semnul tracu
lui — un capital moral. Ast
fel, în min. 36, Sălceanu, lan
sat pe extrema dreaptă, cen- 
îtrează lung, cu boltă, peste în
treaga apărare adversă, la Hai- 
du. aflat în careul mic, dar 
acesta trimite cu capul min
gea peste poartă. Două ac
țiuni consecutive Radu Nun- 
.weiller—Dumitrache (min. 43 șl 
44) au atributul finețet tehni
ce, dar volăul ultimului a tre
cut de puțin pe lingă poarta 

Gemea. Simțind parcă cum, 
dinspre tușă — bate vln- 
inlocuirfl 6ale, Doru Popes
care frînase pînă atunci 
ce coechipierii aăl lansau 

firul cursivității pînă la al, 
a înscris chiar în finalul pri
mei reprize dintr-un unghi di
ficil, surprinzîndu-î pe toți t 
adversari, coechipieri. Gol cu 
greutate, însă, pentru că Di
namo a Intrat la cabine cu un 
scor asigurător.

Și dacă scorul ar 
(cu adevărat proporții 
ș priza secundă, n-ar 
de mirare întrucît, 
s-a jucat Ia o singură 
cea a arădenilor. Minute în 
șir după reluare, mingea a 
parcurs traiectoriile cele mal 
diverse spre buturile lui Gor- 
nea, apărarea oaspeților fiind 
complet depășită de șarjele 
lui Dumitrache. Sălceanu, Radu 

)Nunveiller, Haldu și chiar 
(Dinu. Acesta din urmă a șl 
j mărit scorul in minutul 53, 
‘apărînd la momentul oportun 
în fața porții Iul Gomea și 
fructificând o pasă „trasor" a 
lui Radu Nunweiller. Apărării 
echipei campioane, ușor disâo- 
cabilă în meciul de Ieri, ne- 
ră.minindu-1 decit să mai spere 
în Gornea, bare șl.» noroc. 
E adevărat că de la... arbitru 
U.T.A. își luase gindul, după 
ce la deschiderea «corului a 
contestat, zadarnic, poziția Iul

.«■

lui

țtul 
cu. 
tot
Pe

fi luat 
in re

fl fost 
practic, 
jx>artă,-

Posibilitățile și
Sînt buni alpiniștii noștri ? 

Au atins un nivel Internatio
nal ? Pot înfrunta cu succes 
vestitele trasee din Alpi sau 
piscurile veșnlo înzăpezite din 
Himalaya ?

lată cîteva întrebări Ia care 
ar fi dificil de răspuns, lipsind 
suficienți termeni da compara
ție. Pentru a putea rit de cât 
să găsim niște răspunsuri, am 
profitat și de vizita făcută în 
Bucegi de alpiniștii străini, in
vitați la a 3-a ediție a întâl
nirii internaționale organizată 
de F.R.T.A. Printre oaspeți au 
fost de data aceasta și rițiva 
cățărători cu experiență acu
mulată pe marii munți al lu
mii. El au parcurs o parte din 
■traseele din Buoegl și au pu
tut să le aprecieze dificulta
tea ; au văzut la lucru pe al
piniștii noștri (in cadrul Al- 
ipiniadel) și au putut să le 
. compare posibilitățile. Putem 
spune deci că părerile lor sînt 
autorizate ți obiective. Primul 
interlocutor al nostru a fost 
RADOVAN KUCHAR. unul din 
cel mal buni alpiniștl cehoslo
vaci. ai anilor 50 și 60. Da fapt, 
Kuchar a venit anul acesta 
pentru a doua oară în Bucegi, 
el făcând parte din echipa care 
ne-a vizitat în 1954. La un 
interval de 16 ani el a revăzut 
deci pe alpiniștii noștri con
statând : „Fără îndoială «lpi- 
niștii români au realizat pro
grese. O dovedește 
lor de cățărare și 
traseelor noi. Cred 
tarea alpinismului 
merge pe un drum bun". în 
ce privește traseele pe care 
alpiniștii cehoslovaci le-au es-

șl tehnica 
dificultatea 
că dezvol- 

româneec

e curtat!, Consiliul ju
dețean pentru educație 
fizică ți aport Sibiu a 
analizat într-o ședință 
plenară activitatea spor
tivă de performanță des

fășurată de Școala sportivă 
„Șoimii** și de C.S.M. Sibiu pe 
anul 1970. Ședința la care au 
participat reprezentanți ai 
conducerii de^ partid locale, 
CN.E.F.S. și ai inspectoratu
lui județean școlar, a e- 
vidențiat, atît prin darea 
de seamă prezentată de 
prof. L. Hărțău —’ vicepre
ședintele C.J.E.F.S.,. rit și 
prin cuvtatul particlpanților, 
părțile pozitive, dar mal ales 
aspecte importante de mun
că, unde trebuie substanțial 
îmbunătățită activitatea. Vom 
încerca mai jos să redăm 
cîteva din aceste probleme.

Șc. sportivă „Șoimii* Sibiu, 
după aproape doi ani de la 
înființare, a ajuns de la 12 
grupe în primul an, la 28 
grupe repartizate pe opt dis
cipline : atletism 6, box 3, 
fotbal 5, haltere 3, handbal 
3. lupte 3, rugby 2, schi 3. 
Rezultatele obținute, deși sa
tisfăcătoare la anumite secții 
(box, lupte, handbal, rugby), 
pe ansamblul școlii ar fi pu
tut fi mult mai bune, în 
condițiile unei organizări su
perioare a muncii. Astfel, 
multe din secții, și nu în- 
tîmplător cele deficitare, au 
fost încadrate cu antrenori 
plătiți cu ora, în loc să fie 
angajați specialiști cu norme 
întregi, care să se simtă legați 
ți să răspundă.direct de co-_

Stadion Dinamo, teren bun, timp excelent, spectatori aproxima
tiv 15 000. Au înscris : DUMITRACHE (min. 31 șl 50 din penalty). 
DORU POPESCU (mln. 45), DINU (min. 53) și DOMIDE (mln. 73). 
Șuturi la poartă : 20—10 (pe poartă 12—2), raportul cornerelor : 9—6. DOPINGUL

Dumitrache. Dar lată că toc
mai arbitrul N. Rainea a de
terminat numărul golurilor 
dinamoviste. După ce la golul 
4 (min. 56 — Lereter, împins 
in prealabil de Dumitrache, 
face henț In careu) a acordat 
penalty în loc de fault, a a- 
nulat — probabil compensato
riu — excelenta acțiune din 
min. 88: Radu Nunweiller re
cuperează balonul, îl protejea
ză cu dezinvoltură într-o cursă 
prelungită (ca multe altele in. 
acest meci), îl deschide prin
tre Lereter ți Pojoni pe Du
mitrache, lansat, și, deși șu
tul deci» al acestuia din ur
mă trimite mingea în plasa lui 
Gornea, golul este anulat sub 
pretext de ofsaid.

Astfel încât în această re
priză numai golurile Iul Dinu 
și Damlde (acesta din urmă a 
înscris în min. 73, atunci cînd 
Dinamo se 
sa precum 
cele...) n-au

Se poate 
prin maniera în care a 
țlanat — joc în mișcare, 
alocuri spectaculos, un 
loc" inepuizabil ți un plus de 
de incisivitate — Dinamo a 
obținut o victorie indiscuta
bilă, satisfacție meritată, dar 
unele goluri au fost discu
tabile.»

juca cu adversara 
pisica cu șoare- 
stîrnlt discuții.
spune, deci, că 

ac- 
. Pe „mij-

Paul SLAVESCU

DINAMO : Constantlnescu 8 — Cheran 7, Stoenescu 8, I.
Nunweiller 7, Deleanu 6, Dinu 9, Radu Nunweiller 9, Sălceanu S 
(min. 75 Mustățea), Doru Popeseu 6, Dumitrache 9, Haîdu 6 (mln. 73 Nuțu).

U.T.A. : Gornea 7, — Calinin 6, Lereter 8, Pojont 7, Broșovschl 
s, Petescu 5, Domlde 8, Dumbrean
55 Sima 5), Fl. Dumitrescu 7.

A arbitrat N. RAINEA (Birlad) 
de K. Cocol șl bine de Gh. Manolo

Trofeul Petschovschl (pentru public) :: I.
La tlneret-rezerve : Dinamo-U.T.A. 0—0.

6, Axenta 7, Dembrovschi 4 (mln.

ajutat la linie — slab —
(din Constanța).

Derby ni n a lost derby...
(Urmare din pa?, I)

joc — creînd „moriști" și 
„carusele" care hărțuiesc a- 
părările pînă cînd cedează-

Secundo : deși avea și pînă 
acum lotul cel mai select (no
minal și valoric), în echipa 
dinamovistă s-a reînșurubat 
abia ieri o piesă cardinală — 
fundașul libero.

Deși n-a jucat ca și pe vre
mea cind i se zicea „Nunweil- 
ler cel Mare", fostul interna
țional a adus în apărare li
niștea și vechea siguranță a 
acestei echipe, permițîndu-ne 
anticiparea că structura ma
șinăriei „ll“-lui dinamovist 
se va întări considerabil în 
viitoarele etape.

Aducînd și beneficiul „eli
berării" lui Dinu, care a zbur
dat pe tot cîmpul de joc, 
fiind — și în fazele de apă
rare și în cele de atac — un 
model de jucător centrocam- 
pist, prezența lui Nunweiller 
III poate să constituie „che
ia" unor performanțe viitoa
re ale echipei.

Legînd — în sfîrșit — ziua 
de ieri de cea de miercuri, 
sperăm că această sîmbătă 
va declanșa mai aprig (din 
motive 
sebite) 
echipe, 
„zi de 
bilelor
Belgrad și F. C. Liverpool.

comune dar și... deo- 
ambițiile celor două 
pe care le-am dori în 
grație" în fața reduta-
echipe Steaua roșie

O EXPERIENȚĂ VALOROASĂ

CONCURSUL „PLAIURI SUCEVENE"
în cele aproape 100 de co

mune șl late din Județul Su
ceava activitatea sportivă a 
cunoscut, în ultimii ani, o 
deosebită amploare- în afara 
elevilor școlilor care sub în
drumarea profesorilor de e- 
ducație fizică sînt antrenați 
în diverse competiții, tinerii 
din întreprinderi agricole de 
stat și din C.A.P.-uri, cei din 
întreprinderile pentru meca
nizarea agriculturii, consti- 
tulți în asociații sportive să
tești și-au găsit în exercițiile 
fizice un excelent mijloc de 
reconfortarp. Acesta a fost 
punctul de plecare «1 unei 
competiții care avea să de
vină tradițională : „PLAIURI 
SUCEVENE". Inițiatori: Co
mitetul Județean U.T.C. și Co
mitetul pentru cultură și artă, 
în colaborare cu Consiliul Ju
dețean pentru educație fizică 
și sport. întrecerea și-a în
cheiat, recent, a IV-a ediție. 
O scurtă retrospectivă ne o- 
feră cîteva elemente edifica
toare în ceea ce privește suc
cesul de care ea s-a bucurat. 
Pînă acum patru ani nu se 
putea vorbi, în județul Su
ceava, de existența unei baze

materiale a sportului 
Acum, în numeroase 
tăți, tineretul are la dispozi
ție stadioane, popicării aco
perite, piste de atletism. Con
cursul „Plaiuri sucevene** a 
declanșat o adevărată între
cere, a mobilizat organele lo
cale de stat, organizațiile 
U.T.C-, conducerile întreprin
derilor. într-o susținută ac
țiune patriotică. La Moldo- 
vița a fost amenajat un teren 
de fotbal cu tribună acope
rită, cu toate anexele nece
sare (vestiare și dușuri, ca
mere pentru arbitri și jucă
tori etc.), un teren de volei 
și o popicărie. A fost sufi
cient ca vecinii locuitorilor din 
Moldovița, tinerii din Frasin 
să se deplaseze aici, cu oca
zia unei faze a „Plaiurilor 
sucevene*', pentru ca inițiativa 
să fie însușită și de ei. După 
scurt timp, în vatra comunei 
Frasin se amenajează tere
nuri de fotbal, handbal și vo
lei. Reacția „în lanț" a con
tinuat l au apărut amenajări 
sportive la Vama, la Fundu 
Moldovei, la Dolhasca, Liteni, 
Molid.

Acesta ar fi, deci, un prim

sătesc. 
locali-

perspectivele alpinișlilor noștri
oaladat, Kuchar a declarat : 
„Fisura albastră (directa) este 
un traseu foarte greu și foar
te interesant. El se poate com
para cu cele mai mari și mai 
dificile trasee din Alpi. Cred 
de altfel că terenul alpin al 
Bticegilor poate interesa pfe 
toți alpiniștii buni din Europa 
pentru școală. In general in 
Alpi se „lucrează" în granit 
sau în calcar, iar uneori în 
gresie. Conglomeratul Bucegi
lor este altceva, pretinde o 
tehnică specifică și fiecare 
alpinist care vrea să fie com
plet trebuie să fie interesat 
de cunoașterea fi exersarea ei".

VACLAV BAJER (31 ani, 12 
de alpinism) și PAVEL 
STRIBRNY (20 ani, 4 de 
pinism și speologie), cei 
eomponențî al corzii care 
escaladat Fisura Albastră 
traseul direct, au fost de 
cord cu părerile Iui Kuchar, 
dar au ținut eă adauge că „In 
acest traseu nu am dat de o 
porțiune foarte dificilă, căci 
tot traseul este pretențios. Par
tea cea mai frumoasă o con
stituie însă tavanul mare, foar
te aerian și expus".

Micul grup al alplnișfflor po
lonezi prezent la reuniunea in
ternațională de la Bușteni a 
ținut și el să ne precizeze prin 
conducătorul lui ADAM UZ- 
NANSKI : „Cu siguranță al
piniștii români au o bună teh
nică de cățărare pe stîncă. Și 
nu este de mirare, eunoseînd 
dificultatea escaladelor in con
glomerat. De altfel nu cunosc 
in Europa o stîncă asemănă
toare cu a Bucegilor șl ea pune

al- 
doi 
au 
pe 
a-

probleme serioase celor care 
iau prima, oară contact cu ea. 
Dacă se vor familiariza cu es
caladele de iarnă (care în con
dițiile din Carpați sînt asemă
nătoare cu ascensiunile virfu- 
rilor de 6000 m), alpiniștii ro
mâni se pot gîndi să atace 
munții mari ai lumii”.

Iată, deci, ceea ce bănuiam 
numai este confirmat de oa
meni cu experiență : alpiniștii 
noștri au ajuns la o tehnică 
superioară, cu nimic mai pre
jos decit a celor mai buni din 
acest sport al curajului. Ei 
pot Înfrunta, cu succes, cele 
mai dificile trasee de stîncă și 
cu o pregătire adecvată ei pot 
ataca cu succes și trasee cu 
dificultăți mult sporite. Să spe
răm că anii viitori le vor a- 
duce aceste satisfacții. Ele nu 
vor fi numai o răsplată cuve
nită, ci — cu siguranță — și 
pasul pe treapta cea mai înal
tă a valorilor acestui sport 
fără spectatori, dar cu reali
zări care uimesc.

O școală de alpinism in 
conglomeratul Bucegilor cu al- 
piniști invitați din țările care 
își împart Alpii ar putea re
prezenta — prin reciprocitate — 
deschiderea pentru alpiniștii 
noștri a traseelor din Dolomiți, 
din „acele" Chamonix-ului sau 
Alpii Bernezi. Ar fi totodată 
o acțiune care ar introduce Bu- 
cegii în circuitul alpinismului 
internațional, ceea ce — fără 
îndoială — ar însemna mult 
pentru alpinismul și turismul 
nostru de munte.

Gh. EPURAN

LA A IV a EDIȚIE
cîștig — și nu este de loc mic 
— al introducerii competiției 
„Plaiuri sucevene". Am asis
tat, apoi, an de an, la o di
versificare a ramurilor spor
tive practicate de tineri. Dacă 
la început se juca numai fot
bal. acum în toate comunele 
există echipe de volei, de 
handbal; atletismul are a- 
depți înfocați, iar ciclismul, 
oină și trîntele nu lipsesc din 
programul nici unei competi
ții. De altfel acestea sînt dis
ciplinele sportive la care s-au 
întrecut cei 30 000 de 
participant la ediția 
„Plaiurilor".

Experiența județului 
va este deosebit de valoroa
să. Ea dovedește că inițiativa 
locală este hotărîtoare în a- 
tragerea zecilor de mii de 
tineri ți tinere pe terenurile 
de sport, în amenajarea cu 
contribuție patriotică, a unei 
baze sportive.

tineri, 
1970 a

Sucea-

0 CRIMA IN LUMEA SPORTULUI
înaintea represiunii — campanie de informare! 

Răspunderea medicilor și a antrenorilor

lectivul cu car» lucrează. Nu
mai la atletism, pentru două 
norme de bază au fost înca
drați 6 profesori plătiți cu 
ora. Și nu este singurul 
exemplu. Lipsa de eficiență 
a acestei soluții (12 cadre 
plătite cu ora) a fost sesizată 
și începînd din acest an au 
mai rămas doar 3 cazuri, care 
sînt pe cale de a fi rezolvate.

Este drept că Școala spor
tivă „Șoimii' nu dispune de 
o bază proprie. Nici nu este 
posibil ca fiecare nouă uni
tate școlară să fie de la în
ceput sau într-un termen

ce le au în administrare. 
Bază proprie deci, nu există. 
Dar nici măcar un sediu co
respunzător, o magazie pen
tru depozitarea echipamentu
lui spre a nu mai fi lăsat 
în custodia magazinelor de 
unde este achiziționat, nu 
pot fi găsite? Să fie, oare, 
atît de greu de rezolvat ? Or
ganele locale, inspectoratul 
școlar ce cred ?

Nici selecția nu se face ști
ințific și cu tragere de ini
mă (cu mici excepții, la atle
tism, handbal), ca și cum 
„Șoimii** n-ar fi unitatea de

Se vorbește din nou foarte mult despre 
doping, despre amărăciunea pe care 
o provoacă, despre inechitatea pe care 

o creează, despre urmele tragice pe care 
le lasă.

Unii sportivi simt nevoia, după concurs 
(sau între probe), a unei rapide refaceri 
și nu se mulțumesc cu odihna, ci caută 
produse de reparație, cele care le redau mij
loacele fizice pentru moment pierdute. Ei 
iau produse analgezice, tranchilizante, de- 
contractante, barbiturice, a căror folosire, 
sub control medical, ar putea părea nor
mală. în cazuri bine stabilite.

Alți sportivi simt nevoia, înainte de con
curs, a unei superexcitații, a unui stimulent 
puternic și nu se mulțumesc cu virtuțile 
propriei voințe, ci caută produse chimice 
care sporesc pe moment, în ziua și la ora 
dorită, capacitatea fizică. Ei iau (procurîn- 
du-și-le de obicei pe sub mină) amfetamine, 
produse de sinteză a căror compoziție e 
asemănătoare cu adrenalina și care au ac
țiune directă asupra sistemului nervos cen
tral.

în sfîrșit, sportivi din disciplinele grupa
te sub titlul „atletică grea" (luptători, hal
terofili, boxeri din categoriile mari, inclusiv 
aruncătorii de greutate, disc, ciocan) simt 
nevoia unei creșteri rapide a propriei lor 
mase musculare și nu se mulțumesc cu 
efectele educației fizice sistematice, ci caută 
posibilități de spor spectaculos în greutatea 
și, implicit, puterea corporală. Ei urmează 
o cură de mai lungă durată cu produse 
steroide anabolizante ( a căror invenție 
— diabolică, nu dianabolică — și-o reven
dică medicul american John Ziegler, din 
Maryland, care a experimentat-o, cu dure
roase concluzii, asupra unor halterofili din
tr-un club Californian. „Inghițeau pastilele 
ca pe bomboane** — declara dr. Ziegler 
înainte de a constata, cu stupoare, grave 
afecțiuni și atrofii la subiecții săi).

Moda — și totodată pericolul — trata
mentului cu „anabolica" a fost cu ani în 
urmă revelată de atletul suedez Ricky 
Bruch, care s-a oprit la timp (ceea ce n-au 
făcut unii decatloniști vest-germani). De 
eurînd, celebrul campion olimpic Parry 
O’Brien (S.U.A.) a recunoscut într-un inter
viu acordat ziarului „l’Equipe" că și el a 
folosit mijloace (nepermise) de întărire ar
tificială a musculaturii. „în 1964 — spune 
O'Brien — am înghițit în 8—9 luni vreo 
8 litri de anabolica și am ajuns la greuta
tea mea maximă de 125 kg. în acest fel 
mi-am îmbunătățit rezultatele, aruneînd 
greutatea regulat la 19.40—19,50 m. Dar în 
același timp mi-au slăbit reacțiile, am de
venit nervos, nu mai aveam somn și ca 
urmare am scăpat ocazia de a atinge și eu 20 
m. De aceea ,după Tokio, la fel ca Randy 
Matson și discobolul Al. Oerter, am în
cetat să mai înghit droguri".

Parry O’Brien socotește drept un 
noroc faptul că a urmat cura de anabolice 
sub control medical, așa cum au făcut și

Prof. Mihai DRAGOMIRESCU

INSTANTANEE DE LA FINALĂ
Pe măsură ce se apropie jumătatea campionatului, rapor

tul de forțe dintre concurenți începe să se contureze. For
ma bună a lui VICTOR CIOCÂLTEA este evidentă; deți
nătorul titlului a realizat 8 puncte din primele zece parti
de și promite, judecind după calitatea și ușurința cu care 
joacă, să continue în același ritm, ceea ce pune probleme 
dificile concurenților. Vechii săi rivali, FLORIN GHEORGHIU 
și THEODOR GHIȚESCU sînt 
pentru a nu fi distanțați.

In cadrul acestor eforturi 
se situează interesanta în- 
tilnire dintre Florin Gheor
ghiu și tînărul Mihai Ghin
da. aflat de asemenea, în 
momentul disputării partidei, 
în plutonul fruntaș (cu 3 
victorii și nici o înfrîngere). 

începutul partidei (Alb >: 
Gheorghiu, Negru: Ghinda) 
părea să anunțe intențiile 
agresive ale negrului, prin 
alegerea deschiderii (1. e4 
g6 2. d4 Ng7 
Cf3 d6 5. Nc4
7. C:e5 0—0 8. 0—0 Cbd7)
— o variantă
tă a apărării iugoslave. în a- 
ceastă poziție manualele re
comandă 9. Ngă, 9. f4 sau
9. De2. Florin Gheorghiu a 
ales altă continuare (9.h3) la 
care reacția lui Ghinda a 
fost neașteptată. în loc să 
continue lupta strategică prin 
9... Cb6 10. Nb3 a 5 11. a4 
Cfd5 !, el a preferat o va
riantă aparent simplificatoa
re, care l-a dus, însă, Ia un 
final dezavantajos (9... Cd5
10. C:d5 euI5 11. N:d5 C:e5 
12. d: c5 e6 ! ?). Dacă aceas
tă ultimă mutare este nece
sară, atunci este evident că

3. Cc3 c6 4. 
Cf6 6. e5 d:e5

bine cunoscu-

(atletism, box, călărie, hand
bal, haltere, rugby, volei) din 
care două — fotbalul și că- 
lăria — dau un randament 
deosebit, tocmai pentru că 
sînt singurele ce au antrenori 
angajați cu normă întreagă, 
(prof. Mircea Neagu a redre
sat fotbalul, A. Purcherea — 
călăria). La celelalte... plata 
cu ora și... rezultate ca atare. 
10 antrenori plătiți cu ora! 
Profesorii sibieni preferă în- 
vățămîntul, ocolind secțiile 
clubului unde îi așteaptă răs
punderi, dar și mari satis
facții. însuși metodistul clu-

MAI MULT SPIRIT ORGANIZATORIC
ÎN SPORTUL DE PERFORMANȚĂ SIBIAN
scurt dotată cu o bază spor
tivă corespunzătoare. Ceea ce 
izbește însă de la prima ve
dere este lipsa de colaborare, 
de înțelegere pentru folosirea 
capacităților maxime existen
te în sălile de sport de la 
Sibiu, mai precis absența 
unui dispecerat făcut în a- 
ceasiă direcție de Consiliul 
județean. In timp ce secțiile 
școlii lucrează prin vestiare, 
(rugby), prin parc (atletism și 
schi), în multe săli sportive si- 
biene (Liceul agricol, Textila, 
Șc. forestrieră) nu se poate in
tra. Sînt ca niște feude închise, 
în folosința exclusivă a celor

performanță a școlii profesio
nale și a liceelor industriale.

Iată pe scurt principalele 
deficiențe subliniate de vor
bitori (profesorii Baru, Tudo- 
ran, Dobrescu, Răileanu). Cu 
calm, cu bunăvoință și spri
jin local ele își pot găsi însă 
soluția și atunci rezultatele — 
repetăm, pe. ansamblu .sa
tisfăcătoare — vor deveni și 
mai bune.

★
C.S.M. Sibiu este singurul 

club sportiv județean de per
formanță, posesorul unicului 
teren gazonat. Activitatea sa 
este organizată pe 8 secții

s-abului (prof. M. Vasile) 
retras în învățămînt.

Anumite secții — handba
lul, de pildă — care dispun 
de bune condiții, nu-și pot 
explica evoluția neconcluden
tă. Pe undeva, instruirea e 
de vină. înseși obiectivele 
conducerii clubului : supra
viețuirea în divizia A (hand
bal, rugby) reflectă mentali
tatea mediocrității. Alte secții, 
ca atletismul, au 
redus de sportivi ;■ 
pot oferi nici 
unui nucleu de
Doi săritori 
Schenn si Dinu

un număr
(4), și nu 

măcar iluzia 
performanța, 

cu prăjina,
(4.50 — 4.53

obligați să depună

joc aleasă 
bună (13.

eforturi

Hal Connolly 
Ceea ce nu-i 
de doping. In această problemă nu este per
mis să prevaleze nici scuzele, nici ipocri
zia, nici chiar valoarea performanțelor. Sa
vantul suedez Rdrstrand a prezis — pe 
baza unor calcule statistice biologice — că 
în eurînd recordul mondial la aruncarea 
greutății (deținut de Matson cu 21,78) va fi 
îmbunătățit substanțial, ajungînd pînă la 
24,61 m. Chiar și această uluitoare per
formanță nu este demnă de onoruri dacă 
ea va fi obținută cu sacrificiul sănătății 
unui atlet sau a mai multora. Performan
țele din retortă sînt la fel de reprobabile 
ca și lipsa de loialitate elementară față de 
adversarul pe care-l învingi cu mijloace ne
cinstite.

în majoritatea disciplinelor sportive, re
gulamentele au început să prevadă para
grafe stigmatizînd dopajul sub o formă sau 
alta. Aceasta este o luptă legală (și din 
păcate adesea formală) împotriva inechității, 
o luptă mult handicapată și diluată în efica
citate de progresul concomitent al indus
triei farmaceutice în acest domeniu, de efec
tul nociv al unor cercetări pseudoștiinți- 
fice.

împotriva dopingului se cer măsuri in
transigente de represiune. în condițiile unei, 
concurențe neloiale și a penuriei mijloace
lor de analiză, considerăm, că împotriva 
acestei crime care este dopingul se impune 
in primul rînd o vastă campanie 
mare. Sportivul avertizat va fi de 
mai ferit de a cădea în păcat.

DESTĂINVIȚI SPORTIVULUI 
tăinuiți, dimpotrivă, aceasta) GA 
SELE STIMULATOARE (de genul amfeta- 
minelor) A.NULEAZA SENZAȚIA MOMEN
TANA DE OBOSEALA, DAR NU-I SUPRI
MA EFECTELE 1NTÎRZ1ATE (de aceea, 
după euforia de moment urmează o netă 
depresiune). SPUNEȚI-I SPORTIVULUI CĂ, 
ÎN ANUMITE DOZE ȘI DUP A UN ANU
MIT TIMP, „STIMULATOARELE" POT 
PROVOCA ULCERE, LEZIUNI, HEMORA
GII CEREBRALE, PARANOIA, ACCIDEN
TE CARDIOVASCULARE.

Destăinutți sportivului că ingurgitarea 
produselor anabolizante, cu steroidele lor, 
poate provoca tulburări grave, afecțiuni ale 
ficatului, rinichilor și prostatei.

Și veți vedea că atunci, la sportivul însuși, 
va funcționa mult mai prompt reacția de
fensivă, instinctul de conservare. Dar nici, 
nu lăsați totul pe seama sportivului, ade
sea prea tînăr, prea naiv, prea credul, prea 
neexperimentat. Sarcina (și răspunderea) 
de apărători ai sănătății sportivilor este în 
primul rînd a dumneavoastră i antrenori și 
medici sportivi ! Curmați acțiunea care 
otrăvește nedemn, lumea sportului, această 
lume presupusă a fi a sănătății depline, 
molipsitoare.

(ciocan) și Rink Babka (disc), 
scutește pe toți de acuzația

de infor- 
două ori

(și nu-i. 
PRODU-

B. VLADESCU

d4 10. C:d4 D:d4 11. Cf3) 
Sacrificiul acesta de pion 
este bine cunoscut dintr-o 
partidă a lui Korcinoi. Cu 
ajutorul lui jucătoarea noas
tră - -
cîștîgat

Nagy, în meciul cu Iugosla
via din 1968 (11... DbG 12. 
Da4 a6 13. a3 Da7) Pentru 
a se feri de amenințări, ne
grul reeurge la o manevră 
greoaie (14. Ncl2 l>5 15. Dfâ 
h6 16. Taci Cc5 17. Nc2 Nb7 
18. Nc3 Db8 19. Ng6!) O lo
vitură tactică simplă, care 
dezorganizează apărarea (19.. 
f:g6 20. N:c5 g5 21. Dg4 
R£7 22. Cdl H:e5? 23. Teci) 
și negrul ti pierdut repede.

★
poziția din diagramă, a cre
zut că cea mai bună cale 
de a-și valorifica pionul în 
plus este schimbul damelor 
(26. Dh4? D:h4 27. g:hl NcD 
El a subestimat, însă,, eon- 
trașansele negrului pe flan
cul regelui, care s-au dove
dit cu mult mai primejdioa
se decit se părea la prima ve
dere (28. a4 N:h4 29. a5 b:a5 
30. T. a5 c5 !) O idee tactică 
foarte frumoasă. Acum era 
absolut obligatoriu 31.Te3, 
dar albul nu sesizează pri
mejdia (31. Ta6 ? e3 !.') în 
mod neașteptat, negrul capă
tă un atac teribil de mat...
(32. T: e3 T:e3 33. f:e3 Te7 
34.C:d6 T:e3 35. Ta8 + Rli7 
36. TeS Tf3) și albul a cedat.

*

Gertrude Baumstark a 
o partidă la Maria

★ ★
fruntașii clasamen- 
află și timișoreanul 
care aduce în acest

Intre 
tulul se 
ILIJIN, 
campionat un spirit pragma
tic, pigmentat cu numeroase 
idei tactice originale, 
dintre victimele sale a 
maestrul Neamțu care,

de negru
Nf3 Dc7
D:c7 N:

linia de
nu
14.
c7 16. Ne3). Albul a obținut 
un

este
DdG ! N :e5 15.

avantaj pozițional minimal 
care obligă pe adversar la o 
apărare dificilă (16... e5 17. 
a4 Te8). Nu mergea 17... Ne6 
18. N:b7 Tab8 19. Nd5 T:b2 
20. Nb3 și turnul e prins (18. 
Nd5 
Tag
Ne6 
N:c4

Una 
fost 

în

a6
21.
23.
25.

19. a5 Tb8 20. Na7 
Nc5 Tb8 22. 
C4 Tbd8 24.
T:d8 T:d8 26. NbG).

Cu mijloace simple, 
obținut amenințări 
(26... N:b6 27. a:b6 
N:a6 Ne6) Pierde 
dar și după 28...Nd5 : 
finalul nu se putea 
(29. b7 Nd5 30. Ta5 
31. Tb5) și

Ghinda are excelente cu
noștințe teoretice (și o toar
te bună memorie) ceea ce îi 
permite să înregistreze une
le victorii pe deschidere, 
de exemplu în partida 
Bena (negru). S-a jucat 
variantă interesantă din 
pararea franceză (1. e4 cf> 
dl d5 3.Cd2 Cf6 4. e5 Cfd7 
5. Nd3 c5 6. c3 Cc6 7. Ce2 
Db6 8. 0—0 c: d4 9. c:dl C:

Tfdl 
N:b”

albul a 
decisive. 
TbS 28. 
imediat, 

29. Taj ! 
salva 
N:b7 

negrul a cedat.

Negru : ILIJIN

A 4
-v u : 

A w „—
SâL..-

t*; O 5;-
Alb : NEAMȚU

★ ★
tehnice, amuzante

ca 
cu 

o 
a-
2.

m) nu pot astupa vidul celor
lalte specialități.

Nu este exclus ca forțele 
actuale — și ele destul de 
modeste — să se risipească 
fără folos pentru prea multe 
discipline sportive, in timp ce 
o regrupare pe cîteva spor
turi specifice ar readuce clu
bul și implicit și Sibiul pe 
linia marilor performanțe. 
Deocamdată nu ne mirăm că 
aportul preconizat pentru J.O. 
1972 nu este de loc conform 
cu reputația acestei unități 
sportive.

Contingentele de mîine ale 
secțiilor — insuficient spri
jinite — au de acum înainte 
în Șc. sportivă Șoimii un 
izvor nesecat, cu condiția unei 
selecții atente și a unei 
munci de instruire corectă și, 
mai ales, continuă.

C.S.M. este o unitate de 
performanță importantă în 
mișcarea sportivă sindicală. 
Unele din succesele sale sînt 
promițătoare. Desigur, 
ar fi situația dacă 
vele de performanță 
realizate integral și 
în proporție de 50%.

★
Spațiul nu ne-a îngăduit 

să trecem în revistă și multe 
realizări pe acest tărîm, dă
ruite de aceste unități ale 
sportului sibian. Dar insistînd 
maj mult asupra lipsurilor, 
avem credința eă dăm o mină 
de ajutor la redresarea situa
ției. Deocamdată, principa
lul cuvînt de ordine 
sportul sibian rămîne 
nizare, organizare, 
zare.

alta 
obiecti- 
ar fi 

nu în

pentru 
■ orga- 
organi-

Minai B1RA

In înciie;ere, două K.O.-uri
spectatori, dar neadmisibile pentru nivelul de joc 
finale de campionat național.

Kertesz — Neamțu: 1
d4 Cf6 2. c4 c5 3. d:c5 eo 4. 
Cf3 N:c5 5. Cc3 d5 6. c:d5 
e:d5 7. Ng5 d4 8. Ce4 ? ? 
C:e4 ! și albul a cedat de
oarece la 9. N:d8 urmează
9... • Nb4 4- 10. Cd2 C:d2 și 
negrul cîștigă o figură, „Com
binația" face parte din ABC- 
ul șahului...

ATLETISM : Parcul sportiv 
„23 August”, de la ora 10 : 
faza pe municipiu a campio
natului republican de eres.BASCHET : Teren Floreas- 
ca, de la ora 9 : Rapid ri — 
Politehnica Brașov (f. B), Arhitectura — Universitatea 
lași (f. B), Universitatea — 
Voința Constanta (f 31.

BOX : Sala Floreasea, de 
la orele 15 ți 19 : meciuri 
în cadrul campionatului re
publican. individual.

CANOTAJ : Lacul Herăs
trău, ora 9 : concurs de în
chidere a sezonului.

FOTBAL : STADIONUL RE
PUBLICII, ora 10.15 : Progre
sul București — Petrolul Plo
iești (tineret) ; ora 
Progresul București 
Iul Ploieșt) (div. A) 
C.P.B., ora 11.00 ; 
București — Flacăra Mcrenl 
(Cupă) : TEREN VOINȚA,
ora 11.00 : Voința București — 
Automobilul Focșani (div. C); 
TEREN LAROMET, 
Laromet București 
va Ploiești (j): ora 
romet București — 
Ploiești (div. C) ; 
Tehnometal București 
trolul Ploiești (F) : FLACARA ROȘIE (DUDEȘT1), 
ora 11.00 : FI. roșie Buc. — 
Delta Tulcea (div. C) ; ora 
13.00 : FI. roșie Buc. — Del
ta Tulcea (J) ,-TEREN SP.
MUNCITORESC, ora 11.00: So. Muncitoresc Buc. — Comer
țul Alexandria (div. C) ; TE
REN GLORIA, ora 11.00 : Ma
șini unelte Buc. — Chimia

>2.30 :
Petro- 

«TEREN 
C. P.

ora 9.30 : 
— abo
li.00 : Lă- 

Prahova 
ora 13.02: — pe- 

TEREN

Pavlov Buză :

pentru 
al unei

1. e4 c5
2. C1.3 Cc6 3. d4 c:d4 4. C: 
d4 C16 5. Cc3 dti 6. Ngo Kd7 
7. Dd2 
d4 Da5 
Nc6 12. 
a cedat 
oarece urmează Ncl și 
pierde dama...

S. SAMARIAN

Tc8 8.f4 C:d4 9. D: 
10. e5 d:e5 11. f:e5 
b4 Da3 ? ? și negrul 
In același timp, de

se

Tr. Măgurele (div. C) : orA 
13.00 : Mașini unelte Buc, — 
Olimpia Giurgiu (J) : TEREN 
STEAUA (Ghencea). ora 9.3U: 
Steaua Buc. — Sp. studențesc 
Buc. (J) : STADION META
LUL», ora 13.00 : Metalul București — Unirea Tricolor 
Brăila (J) ; TEREN ELEC
TRONICA, ora 9.30 : Electro
nica Buc. — Șc. Sp. nr. 2 
Buc. (J) : STADION DINA
MO, ora 9.30 : Dinamo Buc. - 
Steaua ..23 August” Buc. (.1).

GIMNASTICA MODERNA : 
Sala Tineretului, de la ora 8.30 (cat. T șt II) și ora 16 
(cat. maestre) — (aza pe mu
nicipiu a campionatului re
publican.

HOCHEI PE IARBA : Tere
nul Electra, de la ora 9 30 : 
etapa a Il-a a Cupei muni
cipiului București.

POPICE : Aiena Giuleștl, de 
la ora 8 : Rapid București — 
Olimpia Reșița (m), meci de 
divizia A.

RUGBY : 
de la ora 
Agronorhia 
Rulmentul 
etapei a Vtl-a a diviziei A).ȘAH : Aula Bibliotecii cen
trale universitare (Piața Pa
latului). ora 16 : runda a
Xll-a a finalei campionatului 
republican masculin.

SCRIMA : Sala Floreasea n, 
orele 9 șl 18.30 : concurs in
ternațional de spadă (echipe).VOLEI : Sala Dinamo, do 
la ora 10 : Dinamo — Viito
rul Bacău (m. A). Medicina 
— Universitatea Clu) (f. A) : 
sala Giulești, de la ora 8 : 
Universitatea — Sănătatea 
Tlrgoviște. Spartac — Voința 
Brașov (t. B). Rapid — Uni
versitatea Craiova (t. A). Me
dicina — Politehnica Iași (m. B) ; sala Constructorul, de la 
ora 10 : Viitorul — " ' 
Constanța.

YACHTING : Lacul 
trău, de la ora 9 : 
Electrica".

Stadion Ghcncea. 
10.00 : Dinamo — 
Cluj și Steaua — 
Birlad (în cadrul

Voința
Herăs- 
„Cupa



Lupta pentru supremație devine
CONCLUZII LA MONDIALELE 70

IN CAMPIONATUL EUROPEAN DE FOTBAL

AUSTRIA-ITALIA 12 (12)

iar

unui sportiv sau unei 
neparticiparea sa la 
concursuri interntațio-

de
Go-
rea-

vertiginos 
al sporti- 

doar 15 
în final

ITALIA : Albertosi — Burg- 
nich, Facchetti, Bertini, Ro- 
satto, Cera, Domenghini, Ri
vera, Mazzola, De Sisti, Riva.

Scorul a fost deschis de i-

AUSTRIA : Koncilia (rnin. 
46 Rettensteiner), Smidradner, 
Sturmberger, I-Iof, Pumm, 
Starek, Parits, Hickesberger. 
Kreuz, Ettmayer, Redl.

Participarea echipelor re
prezentative ale României la 
campionatele mondiale de 
gimnastică de la Ljubljana 
constituie, prin ea însăși, un 
moment important în istoria 
acestui sport, pentru că mar
chează reapariția selecționa
telor noastre în marea arenă 
internațională. După cum se 

mon- 
(1966)

știe- la campionatele 
diale de la Dortmund 
Mi fost reprezentați doar 
de. cîteva gimnaste, 
de la Jocurile Olimpice din 
Mexic gimnaștii au absentat 
cu. desăvîrșire. Cum în gim
nastică notele se acordă nu 
numai pentru execuție, ci și 
pentru... nume, e de la sine 
înțeles ce serioase prejudicii 
aduce 
echipe 
marile 
nale, liDsa de contacte cu e- 
lita mondială, cu ochiul e- 
xigent al arbitrajului inter
național.

Din aceste 
din altele, ce 
la nivelul 
gimnaștilor 
tini au fost 
cu oarecare 
pariția echipelor noastre 
un campionat mondial, în 
marea bătălie pentru locurile 
de frunte ale ierarhiei inter
naționale. Acum, cind rezul
tatele finale sînt prea bine 
cunoscute iubitorilor sportu
lui. pe primul plan trecînd 
comentariile, a venit timpul 
să. o spunem răspicat: 
echipa 
cît și 
a-ut o 
la marea întrecere de la Lju
bljana, nume ca Ceampelea, 
Paula Ioan, Elisabeta Turcu- 
Petre Mihaiuc, revenind des 
în discuțiile specialiștilor, ale 
ziariștilor sportivi, ale arbi
trilor. Este, după părerea 
noastră. lucrul cel mai im
portant ce trebuie reținut 
din participarea gimnaștilor 
români la mondialele ’70, care 
va constitui — sîntem 
guri — stimulentul cel 
prețios pentru munca 
toare. pentru sprijinul ce 
mează să-I acorde forurile 
răspunzătoare de destinele a- 
cestui sport.

în ce privește echipa fe
minină. locul 5 ocupat în 
lume este, pentru 
cel. mai bun la care ea poate 
aspiră. Deocamdată 
poate . trece 
mari" care 
zentativele 
vjetiee și R.D. Germane, două 
școli ee-și vor disputa, în 
continuare timp de multi ani 
locul prim în lume, pe o 
treaptă imediat următoare, 
situîndu-se selecționatele Ce
hoslovaciei și Japoniei. Asia-

motive, ca și 
se referă strict, 
de pregătire a 

români, nu pu- 
cei ce au privit 
îngrijorare rea

la

atît 
feminină (îndeosebi) 
cea masculină au a- 
participare onorabilă

si- 
mat 
vii- 
ur-

moment.

de „i 
sînt 

Uniunii

nu se 
,cei doi 

repre- 
I So-

CUPLUL
TIRIAC - NĂSTASE

FINALĂ

LA ABERAVON
in
ia 

se- 
ro-

ticele s-au apropiat 
de nivelul maxim 
velor europene șl 
sutimi le-au lipsit 
japonezelor pentru a produce
marea surpriză, ur.cînd pe 
treapta a treia a podiumului 
mondial

în aceste condiții, este un 
fapt evident că lobul ocupat 
de echipa română (intr-o al
cătuire susceptibilă de seri
oase îmbunătățiri în viitor) 
este onorabil și el reflectă în 
mod corespunzător meticuloa
sa pregătire efectuată, buna 
comportare de la Ljubljana. 
Băieții s-au situat pe locul 8 
în clasamentul final. Dat fi
ind însă numărul mare de e- 
chipe cu aspirații la prime
le locuri în lume, concurența 
deosebit de dîrză de la mon
diale, ardoarea cu care fie
care gimnast șî-a apărat 
șansele, fac ca acest loc să 
poată fi socotit buți, în con
cordanță cu nivelul de pre
gătire si cu comportarea din 
concurs a sportivilor români 
Ar fi fost posibil, în cea mai 
bună situație, ca echipa noa
stră să obțină locul al șap
telea, pentru care i-a lipsit 
doar un punct! Poate că toc
mai acest fapt îi va mobiliza 
mai mult pe gimnaștii ro
mâni, le va da încredere în 
posibilitățile lor de concurs 
și de întrecere cu echipele 
apropiate valoric. Japonezii 
manifestă actualmente o su
premație n-'tă pe plr*n mon
dial, locul al doilea aparține 
incontestabil echipei U.R.S.S., 
în timp ce un alt grup de e- 
chipe — R.D.G., Polonia, El
veția, S.U.A. — alcătuiește 
eșalonul, următor. Prin retra
gerea lui Cerar, echipa Iugo
slaviei va pierde, pe omul 
care i-a asigurat locul 4 la 
mondiale, urmînd a intra în 
plutonul ce cuprinde, între 
altele, echipele României, 
Cehoslovaciei Ungariei și 
R.F. a Germaniei

Dar despre participarea e- 
chipelor reprezentative ale 
României la campionatele 
mondiale de la Ljubljana, 
despre semnificația rezulta
telor obținute și măsurile ce 
trebuie întreprinse pentru o 
și mai bună reprezentare in
ternațională, în viitoarele nu
mere ale ziarului nostru.

VIENA 31 (prin telefon). 
Pe Wienner Stadion, în fața 
a 60 000 de spectatori, ș-a dis
putat sîmbătă după amiază, 
în cadrul campionatului eu
ropean, meciul de fotbal din
tre selecționatele Austriei ț! 
Italiei. Victoria a revenit e- 
chipei oaspe, care a dștigat 
cu 2—1 (2—1). La fluierul ar
bitrului olandez Van Ravens, 
au apărut următoarele for
mații :

talienl, prin De Sisti (rnin. 
27). Două minute mai tîrziu 
austriecii au egalat prin Pă- 
rits, care a expediat în poar- 

o lovitură liberă
20 de metri, 
victoriei a fost

tă 
la 
lui 
lizat de Mazzola In min- 34. 
De remarcat că în min. 75 
Gori l-a înlocuit pe Riva, ac
cidentat grav la o ciocnire 
cu un adversar. în min. 86 
Albertosi a apărat o lovitură 
de la 11 metri executată de 
Ețțmayer.

CARDIFF 31. — Turneul 
ternațional de tenis <le 
Abcravon a continuat cu 
mifinalcle de dublu. Cuplul 
mân Ilie Năstase—Ion Țiriao
a învins cu 6—4, 12—10 pe
rechea engleză Peter Curtis- 
John Faish. In finală Icnisraa- 
nii români vor întîlni pe en
glezii John Clifton și Paul 
Hutchins, învingători cu 6—1.
6— 4 In fața perechii Tom Gor
man (S.U.A.)—John Alexander 
(Australia).

Finala probei de simplu mas
culin se va disputa Intre ce
hoslovacul Vladimir Zednik și 
englezul Gerald Battrick. 
semifinale :
7— 9, 6—2 ;
6—4, 6—3.

In finala 
femei «-au
cătoare engleze: 
șt Virginia Wade.

îi»
Zednfk— Lloyd 6-3, 
Battrick—Hutcbin»

probei de simplu 
calificat clouă ju- 

Ann Jone»

SCHIMB DE ȘTAFETĂ IA l’Equipe

Constantin MACOVEI

Superba călareațâ engleză 
Anne Driimmond-Uay, pe 
..Mereldy", s-a clasat pe pri
mul loc intr-o nouă probă de 
obstacole din cadrul C.II.I.O. 
de la Amsterdam. Iat-o (in fo
tografie) trecînd un dificil ob
stacol.

Telefoto : A.P.-AGERPRES

TELEX
Cu prilejul unui concurs atletic 
care a avut loc ia Budapesta, 
Ferenc Tegla a stabilit un nou 
record maghiar In proba de a- 
runcarea discului — 65,30 m.
în cadru] campionatului unional 
de fotbal, Torpedo Moscova a 
învins cu scorul de 2—1 formala 
Zenit Leningrad, iar S.K.A: Ros
tov pe Don a terminat la egali
tate : 0—0 cu Spartak Ordjomkid- 
ze.
Concursul de pentatlon, 
șurat la Viena. a fost 
de cunoscuta atletă 
Sykora, care puncte.

desfă- 
cîștigat 

austriacă M. 
a totalizat 4 831

La Milano, In 
ternațional de 
dintre reprezentativele Italiei și 
Franței, victoria a revenit spor
tivilor italieni cu scorul de 4—3 
(3—1, 1—2, 0—0).

meciul amical In- 
hochel pe gheață

BRUNO ARCARI Sl-A PASTRAT TITLUL
La Genova, boxerul italian 

Bruno Arcari, campion mon
dial la categoria ușoară (cla
sa juniori), și-a păstrat titlul, 
învingîndu-1 prin K.O. în 
rundul 3 pe șalangerul său,

brazilitinul Raimundp Dias. 
Brazilianul a rezistat eroic 
două reprize însă 
în repriza următoare nu

.contrat" 
a 

mai putut relua lupta în
timpul regulamentar.

DOI ROMÂNI PARTICIPĂ LA „CUPA MONDIALĂ" LA GOLF
Intre 12 și 15 noiembrie se 

vor desfășura la San Isidro 
(Argentina), lingă Buenos Ai
res, întrecerile „Cupei Mondi
ale" Ia golf

La tradiționala întrecere a

buni jucători de
ȘI RE-
NOAS-
ȘI DU-

celor mai
golf VOR LUA PARTE 
PREZENTANȚII ȚARII 
TRE, PAVEL TOMIȚA 
MITRU MUNTEANU.

iNTÎLNIRI DE TENIS INTER-TARI
La Oslo, în cadrul compe- 

petiției de tenis „indoor", re
zervată echipelor europene, 
îritîlnirea Norvegia — Polo
nia s-a încheiat cu scorul de 
4—1 în favoarea oaspeților.

prima zi de întreceri scorul 
este de 2—0 pentru gazde. 
J. B. Chanfreau l-a întrecut cu 
6—3. 6—4 pe Nikola Spear, 
iar Georges Goven a cîștigat 
cu 6—3, 6—4 în fața lui Ze- 
liko Franulovici.

Un schimb de ștafetă 
s-a. produs, acum citeva 
zile- în cadrul unei echi
pe de slujitori ai scrisu
lui, membrii redacției co
tidianului sportiv al Fran
ței. prestigiosul ziar 
„L’Equipe". După 15 ani 
de activitate la cîrma ga
zetei, și-a anunțat retra
gerea fostul ei redactor 
șef. Gaston Meyer. El 
părăsește munca de con
ducere a unui organ de 
presă- care a înregistrat 
succese deosebite în pro- 
propaganda făcută spor
tului. atît în Franța, cît și 
dincolo de hotarele ei. 
noul redactor șef al ziaru
lui francez de sport este 
EDUARD SEIDLER.

Gaston Meyer a fost de 
mai multe ori oaspetele 
țării noastre, cu prilejul

marilor competiții 
duite. de 
tiv. El a 
vinte de 
pentru dezvoltarea deose
bită pe care au luat-o e- 
ducația. fizică Și sportul 
în România, ca și pre
zențele tot mai marcate 
ale sportivilor ei in între
cerile supreme ale Jocu
rilor Olimpice.

Ca o recunoaștere de
plină a meritelor sale pro
fesionale și etice, lui 
Gaston Meyer i-a fost a- 
cordată — în cadrul unei 
ceremonii oficiale, care a 
avut loc la Paris- la 
diul Secretariatului 
stat pentru problemele ti
neretului șî sportului — 
înalta distincție a statului 
francez, Crucea de cava
ler al Legiunii de onoare.

găz-
Bucureștiul spor, 
avut adesea cu- 
caldă apreciere

so
cle

La Luxemburg s-au intiln.it 
în meci retur contînd pentru 
„Cupa campionilor europeni" 
la handbal echipele masculine 
H. O. Dudelange și V.I.F. Di
mitrov Sofia. Handbaliștii din 
Luxemburg au obținut victoria 
cu scorul de 12—9 (7—6). Pen
tru turul următor al compe
tiției s-a calificat echipa bul
gară, învingătoare în primul 
joc cu 20—15.

M» <•—,

IN TURUL II AL C. C. L

La Bayonne a început în- 
tîlnirea dintre selecționatele 
Franței și Iugoslaviei. După

HANDBALISTII BULGARI

VICTIMA LUI RIVA

STATISTICA 
ELOCVENTA

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE BOX

Rezultate tehnice
Gala a Vll-a

CAT. UȘOARA.CAT. UȘOARA. N. Streașină 
(Tract. Bv.) b.ab. 2 V. Dumitriu 
(Met. Sv.), Gh. Roșea (T.S.C. 
Tu rail) b.p. I. Armie (C.S.M. Si
biu). Gh. Bădoi (Rapid) b. ab. 2 
A. Popescu (Chimia Sv.), C. 
Cuțov b.p. N. Pfipălău — ambii 
de la Dinamo Buc., Antoniu Va- 
silc (Dinamo Buc.) — b.ab. 2 Șt. 
Mjhaiclk (Motorul Arad), A. Ia- 
cob (Voința Buc.) b. neprez. I. 
Golgojan (Met. Tr. Severin), M. 
Teofil (Voința Buc.) b.p. Gh. 
Jtpa (A.S.A. Bacău). P- Dobres- 
cu (Dinamo Buc.) b. k.o. 2 N. 
Paraschiv (Rapid).

CAT. MIJLOCIE. II. Stump 
(Met. Buc.) b.p. I. Glurcă (Dina
mo Bac.), I. Petrea (Dinamo Bv.) 
b.ab. 3 C. Cojocaru ' ’
Gh. Gheorghiu-Dej), 
(Motorul Arad) b.p. Gh. 
(C.S.O. Baia Mare). V. ceanu (Rapid) b. neprez.

(Trotușul 
N. Moț 

Man
Tecu- 

____ ______ __ __ Fr. 
Saigo (Voința Cluj). M. Văcarii 
(Dlnamo Brașov) și I. Petre 
(Progr. Brăila) descalificați, I. 
Oiteanu (Dinamo Buc.) b.p. M. 
Călin (C.F.R. Craiova), N. Ma- 
nița (Oțelul Galați) b. ab 3 Șt. Fîrvu (S. N. Oltenița), A. Năs- 
tac (Steaua) b.ab 2 M. Drăgu- 
lici (Met. Tr. Severin).

D
eși dansul Iui Lumezeanu n-a reușit 
să atingă suplețea avută în primul 
tur — el fiind obligat în dese rînduri 
să accepte schimburile dure și ținerile 

reciproce eu stîngaciul V. Budulici — cali
ficarea sa în faz.a superioară a competiției 
s-a produs fără dificultăți. Dacă el va ac
cepta semidistanța în disputa ce o va 
susține cu fostul campion național Petre 
Ganea (care, aseară, a oferit asistenței o 
splend’dă lecție de luptă corp la corp), 
sarcina judecătorilor la elaborarea verdic
tului va fi. cu siguranță, ingrată.

Lipsit de fair-play în fața talentatului 
dar plăpîndului N. ’ ' T'“*
căruia arbitrul <----
administrat un f . .
lovire cînd adversarul manifesta o evidentă 
renunțare la continuarea ostilităților (luci
ditate ce o așteptam, în primul rînd, de

. Iovănescu, Drăgan — 
constănțean Aii Rișat i-a 
just avertisment pentru

la antrenorul său) — pleacă, spre semifi
nale, cu numai o repriză de box suportată 
pînă acum, mult avantajat față de A. Mihai, 
pentru care meciul. de aseară a fost o grea 
încercare. Fostul elev al lui Angelo Sîrbo- 
van (Baia Mare) electricianul St. Receanu 
a fost la un pas de a oferi prima surpriză

De surpriză s-a apropiat și mai mult pana 
V. Kiss, căruia -- dacă nu i s-ar fi pus 
în spinare avertismentul din prima repriză, 
dictat cu larghețe de arbitrul polonez Po- 
piolek —, o victorie la N. Giju i-ar fi 
încununat de minune perseverența (Gîju a 
fost k.d. în repriza secundă). Cu o victorie 
contestată de public, Gîju a obținut drep
tul de a încrucișa mănușile, în semifinale, 
cu colegul său de sală C. Buzuliuc, autorul 
unei contre magistrale, care i-a permis să 
coboare din ring învingător după numai 
5 minute de luptă cu N. Toma. în cele mai 
dîrze, disputate și dramatice încleștări ale 
serii suprizele au căzut, totuși : Amăzăroaie 
l-a învins . (decizie : 
iar Ermil 
campionul 
întrecerea 
k.o.-ul lui

. 3—2) pe C. Stanef.
Corrșțantinescu l-a eliminat pe 

Ion Gyorlfy (tot cu 3—2).
mijlociilor mici, inaugurată de 

Covacii promite noi surprize.
Gh. ILIUȚA

Gala a Vlll-a
CAT. SEMIMUSCA : M. Lume; 

z.eanu (Steaua) b.p. V. Budulici 
(Dlnamo Brașov). P. Ganea 
(Progr. Brăila) b.p. Gh. Cristea 
(Metalul Buc.), v. Drăgan (Stea
ua) înv. ab. 2 N. Iovănescu (U.
M. Timișoara), A. Mihai (Farul 
C-ța) b.p. St. Receanu (ASA Tg. 
Mureș).CAT. PANA : N. Giju (Steaua) 
b.p. V. Kiss (Voința Cluj), C. Bu- 
zuliuc (Steaua) înv. k.o. 2 N. To
ma (St. Roșu Brașov), O. Amăză- 
voaie (Trotușul Gh. Gheorghi'u- 
Dej) b.p. C. Stanef (Progr. 
Buc.), P. Nedelcea (CSM Reșița) 
cîștigă prin neprezentarea Iul A. 
Mocanu (Constructorul) Buzău.CAT. MIJLOCIE MICA : I. Co
vaci (Dlnamo Buc.) înv. k.o. 2 
Gh. Standu (Celuloza Călărași), 
i. Stoica (Dinamo Brașov) înv. 
dese. 3 Gr. Mihoc (CFR Timișoa- 
ra)» V. Bute (Oțelul Galați) b.p. 
Gh. Enculescu (Crișul Oradea); 
P. Tănase (Nlcolina Iași) b.p.
N. Nicolae (Metalul Buc.), AI. 
Ttrboi (ASA Cluj) b.p. D. Sinău- 
ceanu (Metalul Suceava,, Gh. Că
lin (Nlcolina Iași) tnv. ab. 1 V. Mîrza (CSM Cluj); D. Mihalcea 
(Dinamo Buc.) b.p. T. Nicolae (Me
talul Buc.),, E. Coastantinescu (E- 
lectroputere Craiova) b.p. I. 
Gyorffy (Dlnamo Buc.).

!='-----------------------------------------

cu...O repriză

ultima repriză are
FIAT

— Ocupați locul pe care stă __ - antrenorul 
echipei naționale, Ion Popa.

— Ocupați locul pe 
In mod obișnuit ț. 
echipei napiOutuc, 
In absența lui vă rugăm să 
ne vorbiți despre nivelul 
tehnic al galelor și Ce bo
xeri ați remarcat, cu excep
ția celor cunoscuțl 2

— Nivelul, tehnic este cel 
scontat. Adică satisfăcător. 
Pentru mine, o surpriză deo
sebit de plăcută o constituie 
provincia, care a prezentat, 
la multe categorii, sportivi ce 
luptă de la egal la egal cu 
fruntașii. Dintre boxerii mal 
puțin cunoscuțl, dar de care, 
cu siguranță, vom mal auzi, 
am reținut : semimusca Șt. Receanu, musca Th. Chirilă, 
cocoșul M. Grigore șl semi
greii I. Chlfu și Al. But. 
(p. iv.)

• în box, _____ .
o importanță covîrșitoare în 
stabilirea învingătorului. La 
marile competiții, la campio
natele europene sau la Jocu
rile Olimpice, ultimul rund a 
jucat și va juca un rol pri
mordial în optica oficialilor. 
Era de așteptat ca doi arbitri 
cu vechi state de servicii ; I. 
Ceaureanu și M. Zamfirescu, 
să fi cunoscut acest principiu 
și să-l aplice întocmai la me
ciul Kiss—Dumitrașcu.

• Boxerul de cat. semigrea 
Ion Fugaru (Minerul) este pri
mul pugilist din Lupeni, care 
a participat vreodată la fina
lele campionatelor naționale 

ale seniorilor. Felicitări.
• Cîțiva boxeri iresponsa

bili și lipsiți de respect față 
de antrenorii lor: C. Dobres- 
cu (Voința Ploiești), P. Petres
cu (ASA Cluj) și Liviu Ghețea 
(Voința Satu Mare), care nu 
s-au mai prezentat, au dat bir

CIOCALTEA, GHEORGHIU, GHINDA SI GHIȚESCU 
ÎN PLUTONUL FRUNTAȘ

Sinaia intră în cea de-a 
’doua jumătate a desfășurării 
sale cu piramida valorilor șa- 
histe naționale meticulos așe
zată.

Liderul Ciocâltea, campionul 
„cn titre", menține după run
da a U-a (remiză cu Neamțul 
avantajul de un punct, destul 
de fragil dacă ținem seama 
de faptul că îl așteaptă, în zi
lele următoare, confruntările 
decisive cu Ghițescu și Gheor
ghiu. Acesta din urmă îl se
condează pe fruntaș, după vic
toria rapic'ă obținută la Buza.

0 zl foarte fructuoasă, sol
dată cu 2 puncte, a avut tî- 
nărul Mihai Ghinda, una din 
revelațiile turneului. El a cîști
gat dimineața întrerupta cu 
Mugureanu, iar după-amiază 
l-a învins pe Tratatovici. 
Ghinda are, în continuare, cea 
mai ușoară „serie* dintre toți 
fruntașii și dacă va juca la 
valoarea arătată pînă acum, 
poate amenința chiar și titlul 
de campion.

Ghițescu a remizat (prudent) 
cu Georgescu, nedorind să

forțeze șansa după 3 victorii 
consecutive.

Alte rezultate ; Kertesz — 
Pavlov 0—1, Reicher — Vais- 
man 1—0, Ghizdavu — Un- 
gureanu 1—0, Solomonovici — 
Bena- Ilijin — Segal — remi
ze., (runda a 11-a) i Buza — 
Seigâl 1—0, Tratatovici — Joi- 
ța T—0, Vaisman — Kertesz 
0—1, Bena — Buză — remiză 
(partide întrerupte).

ÎN CLASAMENT 1 Giocâltea 
8>/2, Gheorghiu, Ghinca 7%, 
Ghițescu 7, Ghizdavu, Ilijin 
6‘/î, -Pavlov 6 etc.

Astăzi se joacă runda , a-, 
12-a.

fugiții sau au venit la cin- 
cu surplus de greutate, 

fiind eliminați. Cine plătește 
cheltuielile pentru pregătirea 
acestor boxeri-turiști și călă
toria lor Ia București ?

• Arbitrul orădean P. 
Mihelfy deține un original 
record. Deși în vîrstă doar de 
43 de ani, Mihelfy a arbitrat 
la 27 ediții ale campionatelor 
naționale (seniori și juniori). 
Fără îndoială, 0 performanță.

• Ștefan Băiatu, care a fă
cut clipe grele fostului cam
pion național P. Ganea, este 
în vîrstă de 18 ani și lucrează 
ca electrician la I.C.M.P. An
trenorul său L. Ambruș 
(CFMB) a declarat că în vi
itor Băiatu va evolua la ca
tegoria superioară : muscă.

• Greul sibian Al. Prohor, 
boxerul cu genunchieră, are o 
a doua și mare pasiune. El 
joacă rugby cu succes in echi
pa C.S.M. Sibiu (linia a doua). 
Prohor ne-a asigurat că nu în
trebuințează procedeele pugl- 
listice atunci cînd își aruncă 
cele . 95 kg în alcătuirea gră
mezii...

• Potrivit regulamentului 
AIBA, ar fi trebuit să se pro
cedeze la o nouă tragere la 
sorți la cat. pană, pentru că 
un boxer (C. Buzuliuc) fusese 
scutit de un tur datorită sor
ților iar a doua oară a cîști
gat prin neprezentarea adver
sarului (L. Ghețea).

• Tudor Ghirilă, cel mai 
tînăr și cel mai aplaudat boxer' 
de pînă acum, a început spor
tul . său favorit de la vîrstă de 
13 ani, cînd avea, doar... 32 kg. 
El a urmat primele lecții cu 
antrenorul E. Fiiresz, iar mai 
tirziu a fost pregătit, tot la 
„Tinărul dinamovist", de Ion 
Pinten. Chirilă, un autentic 
talent, este de profesie lăcă
tuș mecanic.

V. CH. Paul OCHIALBI

Poliția criminală 
multe țări occidentale a consta
tat că în zilele campionatului 
mondial din Mexic, numărul 
crimelor comise a descrescut 
aproximativ la jumătate. Au 
scăzut deosebit de mult spar
gerile și furturile de automo
bile. Concluzia statisticienilor de 
la „Interpol" arată, se pare, că 
fiecare al doilea client al po
litiei judiciare este și un pasio
nat suporter al jocului de fot
bal.

Ar fi, desigur, greșit de a 
trage de aici concluzii deza
vantajoase pentru jocul cu ba
lonul rotund. Căci în definitiv 
cu ce este vinovat fotbalul 
dacă printre adepții săi se 
găsesc și destui răufăcători ?

Mai bine să se joace cit mal 
mult fotbal I

Luigi Riva devenit prie-a
tenul lui Danilo Piroddi (9 
ani). Venit să asiste la an
trenamentul lui Cagliari pe 
stadionul Olimpic 
băiețelul a fost 
șut de la 30 de
Riva, care a fracturat brațul 
„tifosului". Afectat de acest 
accident, marele fotbalist a fă
cut o vizită la spital victimei 
sale involuntare, obținind de 
la medici autorizația ca Danilo 
să asiste la meciul cu A. S. 
Roma. în cursul jocului Riva 
a marcat un gol, spre marea

din Roma, 
lovit de un 
metri al lui

bucurie a suporterului său ca- 
re-i este acum și bun' prie
ten.

In fotografțe: Riva in vizi
tă, la spital.'

O BOALA MISTERIOASA

BILANȚ „CUPE EUROPENE" (1)
Prima manșă a turului al 

doilea din cupele europene (a 
campionilor, cupelor și tîrgu
rilor) s-a soldat cu un nu
măr de 21 de victorii pe teren 
propriu (70%), un meci nul și 
8 victorii în deplasare (26%). 
Cele mai frecvente scoruri :
1— 0 de 8 ori, 2—0 de 6 ori,
2— 1 și 3—0 de 4 ori. Au fost 
marcate în total 82 de goluri 
(media : 2,73 de joc). Pe com
petiții : 25 goluri (media : 3,12)

EVOLUȚIA AȘEZĂRII 
JUCĂTORILOR

Sistemul clasic implica plasa
rea jucătorilor pe teren după 
formula :

3—2-3-5.
Evoluția a continuat ajungln- 

du-se ulterior la :
1—3—3—4.
Nici aceasta nu a satisfăcut, 

pentru că mai tlrziu am văzut 
jucătorii așezați astfel :1—3-4-3.

N-a trecut 
recurs la o :1-4-?—4.

Iar recentul __ „___  ...- .a oferit șl o formulă schimbată 
cu mai mulț! jucători retrași 
spre propria lor poartă :

1—4—4—2.
Rămîne doar 

primul sistem,1—5—3-2.
Sau chiar Ia 

apărare a porții1—6—3—1 sau...
Ca echipele să fie sigure că au 

protejat bine poarta lor.

în Cupa campionilor, 18 go
luri (media : 2,25) în Cupa cu
pelor, 39 goluri (media : 2,78) 
în Cupa tîrgurilor.

Dintre țări, cel mai bun bi
lanț l-a realizat Anglia, din 
care cinci echipe au terminat 
victorioase (două în deplasa
re), una a făcut meci nul în 
deplasare, iar a opta a pier
dut la scor, și nu mai are nici 
o șansă de calificare, la 4 no
iembrie. De asemenea, un bi
lanț bun au și Olanda și Bel
gia ale căror echipe (cite 3 la 
număr) au obținut numai vic
torii și încă Ia diferențe care 
le asigură prima șansă de a 
juca în turul următor.

O suspectă îmbolnăvire in 
masă s-a petrecut recent in 
rlndurile spectatorilor ce au ur
mărit meciul de fotbal dintre 
echipele irlandeze Glenfield și 
Hogarty. La pauză, peste 30 
de spectatori se simțeau 
rău și au trebuit să pri
mească îngrijiri medicale. In
toxicație ? Epuizare nervoasă? 
Medicii chemați la fața locului 
s-au aflat în fața unei enigme. 
Intr-adevăr, după cum a de
clarat unul dintre el, „după 
terminarea partidei toți specta
torii bolnavi s-au simțit din 
nou bine, fără ca să fi putut 
constata nici un motiv anu
me al acestui fenomen".

întâmplarea a prilejuit unuia 
din ziarele locale următorul co- 
mentar; „Dacă lucrurile se 
prezintă intr-adevăr așa, atunci 
trebuie să considerăm că spec
tatorilor le-a venit rău din 
cauza jocului celor două echi
pe. Este singura explicație plau
zibilă".

GOL PRIN... RADIO

mult timp șl 
altă așezare :

campionat mondial
retrași

să se ajungă 
dar inversat :

ia

o șj mai masivă
1—10 :

Sportul cu balonul rotund 
intră în era științei ? S-ar pă
rea că da, cel puțin dacă se 
ține scama de faptul că ju
cătorii au acum posibilitatea 
să poarte în ureche un mini- 
receptor de radio, în timp 
antrenorul le dă efaturi de 
tușă printr-un microfon.

Experiența a fost deja
treprinsă de Bill McGarry, ma
nagerul clubului englez Wol
verhampton Wanderers, In • 
cursul unei partide susținute 
de echipa sa de juniori. Ea 
a atras reacția federației en
gleze de fotbal care a cerut 
sâ-i fie înaintată un raport

ce
Pe

In

TNCA UN MARE FOTBALIST SE RETRAGE
După 22 de ani de carieră 

sportivă, fotbalistul Djalmn 
Santos, în vîrstă de 42 de ani. 
a anunțat că la sfîrșitul anului 
se va retrage din activitatea 
competițională. Santos a fost 
recent angajat ca jucător și 
antrenor al echipei Atletico Pa-

ramense, unde a activat in ul
timul timp. El a jucat de 109 
de ori în naționala Braziliei. 
Djalma Santos își va face ofi
cial retragerea în prima săp- 
tămlnă a lunii decembrie, cînd 
echipa sa va întâlni formația 
Fulminense din Rio de Janeiro.

scris, dar Oficialitățile nu s-au 
pronunțat încă 
guli care să 
sistem.

„Am jucat 
pel de 
cester 
Garry 
scrie... 
radio, 
clipă 
posesia 
cui să paseze ți s-a ajuns 
înir-o situație In care porta
rul advers nu mai avea nici 
o șansă de a interveni. A fost 
un gol de vis"„.

Reîerindu-se Ja aceasta, un 
purtător de cuvint al fede
rației engleze de fotbal a de
clarat : „Există o prevedere 
regulamentară care stipulează 
că jucătorii nu trebuie să fie 
sfătuițî de pe marginea tere
nului. Presupun că aceasta se 
aplică și în cazul citat".

dacă există re- 
interzică acest

echi-
Lei-

împotriva 
a clubului 
a declarat Mc

juniori 
City — 
— ți am reușit să in- 
nn gol minunat prin... 
I-am dirijat In fiecare 
pe jucătorii aflați In 

mingii, spunîndu-Ie

AJAX — P. S. V. EINDHOVEN 1—0 
Șl WOLWERHAMPTON — LIVERPOOL 0—2

Peste 50 000 de spectatori au 
urmărit pe stadionul din Am
sterdam meciul restanță din 
campionatul olandez de fotbal 
dintre echipa locală Ajax și 
formația P.S.V. Eindhoven. La 
capătul unui meci echilibrat,

fotbaliștii de la Ajax au ciș- 
tigat cu scorul de 1—0 (0—0) 
prin golul marcat In minutul 
70 de Muhren.

In campionatul englez : Wol
verhampton — Liverpool 0—2.

POLONIA — ROMÂNIA 7—4 LA HOCHEI (JUNIORI)
Echipa de hochei (juniori) 

a României a susținut pri
mul joc în Polonia, întîlnind 
formația similară a țării 
gazdă. La capătul unei par
tide animate, tinerii hoche-

iști polonezi (cîștigători ai unei 
grupe a Campionatului eu
ropean de anul trecut) au 
obținut victoria cu scorul de 
7-4 (2-2, 4-1, 1-1).

CAMPIONATELE 
MONDIALE DE GIMNAS
TICĂ 1974 — LA VARNA 

în cadrul lucrărilor Congre
sului federației internaționale 
de gimnastică de la Ljubljana 
s-a stabilit ca întrecerile cam
pionatelor mondiale de gimnas
tică din anul 1974 să fie or
ganizate de federația din Bul
garia in orașul Vama. Campio
natele europene se vor disputa 
anul viitor la Minsk (feminin) 
și Madrid (masculin).
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