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CINE LOVEȘTE BALONUL OL MAI MULTE ORI
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Azi, în sala floreasca Etapa a X-a
A

18 copii divizionare in întrecere
Astăzi, pe stadionul Republicii, LA ORA 13.45, în pauza prelungită 

dintre cele două meciuri de divizia A (au fost rezervate 45 de minute), 
răsphuiițl de-a lungul și de-a latul terenului, postați in arii cu diame
trul de aproximativ 15 metri fiecare, 18 copii Intre 13 și 16 ani, supra
vegheat! de cite un controlor-calculator (recrutați dintre studenții 
l.E.F.S.), vor începe Întrecerea cea mal atractivă la care au participat 
vreodată : concursul de jonglerie cu mingea dotat cu „COTA SPORTUL" 
și cu o mulțime de premii. Concurenții vor purta trlcourilo cu embleme 
ale cluburilor din care provin, pentru a fi mai Ușor recunoscuți.

Deși, evident, ei nu au decit 
rolul de pedagog însoțitor, sau 
de impresar amator, antreno
rii care și-au. concentrat ta- 
lentatil elevi în Capitală pen

7e

PARTIDE

mai

DE MARE ATRACȚIE
TENIS DE MASA ROMÂNIA-R. P. CHINEZA

In divizia A, ia fotbal

Maria Alexandru, 
bună jucătoare a României

Ieri. In sala Floreasca a avut 
loc uvertura întâlnirii de azi 
dintre reprezentativele feminine 

f și masculine de tenis de masă 
'ale României și R.P. Chineze.

I

Pe șapte mese, lotul oaspe se 
antrena în compania celui al 
țării gazdă. Șerban Doboși în
cerca sâ facă față loviturilor de 
catapult ale fostului campion 
al lumii, Ciuan Tze-tun, iar 
Maria Alexandru scotea minge 
după minge la atacurile furi
bunde ale redutabilei Li Ho
nan. Alături. Carmen Crișan 
schimba contre rapide cu stm- 
gacea și virtuoasa jucătoare 
Li Li, în timp ce Sergiu Lu- 
ehian făcea temă de atac în 
compania apărătorului Ciu Lan- 
sun. Pe margine, antrenorii Ella 
Constantinescu și Su In-sen 
iși relatau primele impresii. 
Și astfel, ziua de sîmbătă (di
mineață și după-amiază) a fost 
dedicată pregătirilor comune 
ale celor două team-uri. Schim
bul de experiență realizat a fost 
folositor tuturor sportivilor, 
așa cum de altfel se așteaptă 
să fie și meciurile prietenești 
dintre jucătorii ambelor țări.

„1 ' ' . ....ța jucătoarelor și 
din R.P, Chineză la 
— opina maestrul 
NICU NAUMESCU, 
membru în biroul 
noastre de specialitate, 
gindeso atît la verificarea ju
cătorilor români în fața „pri
zelor toc" (verificarea va fi 
repetată și in turneul care va 
urma în R.P.D. Coreeană) — 
care vor abunda la mondia
lele de la Nagoya (Japonia) — 
cît și pentru spectacolul în

sine, cunoscând valoarea deo
sebită a oaspeților. Ca rezul
tate, desigur, la băieți nu pu
tem emite nici un fel de pre
tenții din cauza tinereții și

C. COMARNISCHI

Tn cadrul etapei a X-a a campionatului diviziei A la fotbal, 
azi se vor disputa următoarele partide :

BUCUREȘTI : Rapid — C.F.R. Cluj (stadionul Republicii, de la 
ora 12) ;

BUCUREȘTI ; Steaua — Steagul
la ora 14,30) ;

PLOIEȘTI : Petrolul — Dinamo
12,30 — meciul este televizat) ;

PETROȘANI : Jiul — Sport club
IAȘI : Politehnica — Progresul;
ARAD : U.T.A. — Universitatea Craiova )
CLUJ . „U“ Cluj — F. C. Argeș ;
CONSTANȚA 1 Farul — C.F.R. Timișoara.

roșu (stadionul Republicii, de

(stadionul Petrolul, de la ora

Bacău )

i

jucătorii ambelor țări. 
.Interesantă și utilă prczen- 

jucătorilor 
București" 

sportului 
antrenor și 

federației 
„Mă

ÎN ÎNTÎLNIREA BUCUREȘTI-MOSCOVA

cil! antrenor Ionel Perianl
Dintre copiii proviffîîali so-« 

siți la București, o lmpresiej 
puternică ne-a lăsat blondul! 
Francisc Tisa, pe care tăcutul] 
antrenor Zoltân Farmati l-a a-3 
lergat Ieri pe tot terenul, o-4 
bligindu-1 (și elevul a reușit !h 
să nu scape balonul la soli 
Elevul arădean și-a alea idort 
lui în. echipa națională (po* 
Radu Nunweiller), deși toate 
calitățile il indică drept ua 
nou sai«Dornide. Rezultatele

tru concursul do jonglerie cu 
mingea, dotat cu „Cupa Spor
tul’’ par ei înșiși mult mai 
emoționați deeît micii artiști 
ai balonului cu picățele. I-am 
văzut ieri în diver
se ipostaze, unii 
abondind frontal 
bătălia psihologică 
prin «anunțul unor 
rezultate umflate, 
menite să impre
sioneze, alții 
tind ’ pentru 
destie, reală 
simulată, cu 
bete care nu
călesc pe nune ni : 
„să lăsăm con
cursul să decidă 
cine e mal bun".

Simbâtă dimi
neața, la com
plexul „23 August”, 
pe terenul gazonat 
pe care Cornelia 
Popescu, într-un 
trening norvegian, 
își desăvîrșea 
antrenamentul, au 
pășit, pentru pri
ma oară, mini-jon
glerii fotbalului, 
exceptați de cir
cumstanță da la 
regula care inter
zice orice joc cu 
balonul pe acel 
teren. I-am urmă
rit, în frumusețea 
tricoturilor . lor 
proaspăt scrobite 
și i-am invidiat 
pentru detașarea 
cu care joa
că mingea pe 
frunte, pe bocanc, 
pe genunchi, fără 
emoții ți " ~ 
ifose.

Gheorghe 
canic-auto, 
nu-1 putea 
rește, decit ____ _______
Mai modest (dar poți să știi?) se 
arată, elevul timișorean Nicolae 
Grigorcscu, pregătit de vredni-

fără

au

Drago? NEAGU

In c.c.e. la handbal feminin

atenție la meciul retur!

I
I
I
I

Ovidiu IOANIȚOAIA
finalei,

întrerup- 
luni di-

viitor me
diu Bacău,

lată-l pe noul Dornide 1 tînărul elev ară\ 
dean Francisc Tisa

Foto i Theo MACARSCHl

Popa,
fiind ____
avea ca idol, ți
pe Dembrovschi..

me.se antrenamentele sînt în toi. Sîmbătă, sportivii noștri 
tacte cu jucătorii oaspeți, reprezentanții R. P. Chineze 

Foto i

(Continuare tn pag. a 4-a)

fără
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Pe cele șapte
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PATINATORI ROMÂNI
LA LENINGRAD

s ș

Printre întîlnirile 
se remarcă ace- 
Margareta Teo- 
Eleonora Gogîlea, 

Su-

SAHISTELE LA JUMĂTATEA ÎNTRECERII

de plnâ acum stat în jur de 
2000 și n-am fost surprinși a-, 
fiind că singurul lui regret este 
de a nu fi duminică acasă»- 
dnd echipa de juniori U.T.A. 
joacă un meci important 
vîrful ei de atac 1

Disocieri inutile
luat primele con-

fandare,rămas intr-o prelungă

.dar,
TIMIȘOARA 14 (prin tele

fon, de la trimisul nostru).
Un public numeros și en

tuziast a salutat cu ropote de 
aplauze apariția pe podiumul 
sălii Olimpia din localitate a 
formațiilor feminine de hand
bal UNIVERSITATEA TIMI
ȘOARA și LOKOMOTIV ZA
GREB', campioanele Româ
niei și Iugoslaviei, care ur
mau să-și dispute prima în- 

’ ‘ ----- Și
se

tîlnire din cadrul C.C.E. 
așa cum se sconta, și cum 
petrec îndeobște lucrurile în 
această competiție, numită 
deplin justificat : „întrecerea 
k.o.“, partida a fost aprigă, 
ambele formații luptînd cu 
energie să-și valorifice sanse-

le de a păși mai departe în 
disputa campioanelor Europei.

Deși au început meciul cu 
multe ezitări, datorate în mod 
deosebit unei excesive emoti
vități (evident, de neînțeles...), 
studentele au obținut victoria 
cu scorul de 12—8 (5—5),
deci la o diferență care nu 
s-ar putea spune că le pune 
la adăpost pentru partida re
tur care va avea loo la Za
greb în ziua de 14 decembrie. 
Pînă atuhci, însă, mai este... 
Să vedem acum cum s-au pe
trecut lucrurile în acest prim 
meci, în care credem că Uni
versitatea Timișoara ar fi pu
tut să ia o opțiune mai seri
oasă, realizînd o diferență și

In timp ce Logan (dr.) a
Sahov (st.) caută să puncteze din această atitudine mai aparte

Inttlnirea de scrimă București 
— Moscova a debutat simbătă 
dimineață cu probele individual» 
ta sabie șl floretă-băieți, aduetnd 
pe planșe 21 șl, respectiv, 18 tră
gători.

întrecerea sabrerilor ne-a ofe
rit, în primul rînd, satisfacția da 
n număra printre Analiști patru 
reprezentanți al selecționatei 
bucureștene : C. Marin, I. Pop. 
SI. Lupuțlu șl G. Mocanu. I»or li 
s-au adăugat, in ultimul episod 
al probei, doi dintre oaspeți : ex
perimentatul Renski (deținător al 
«țiului de campion mondial la 
tineret In 1969 șl 1970) șl Sverd
lov. Faptul că Marii reușise In 
tururile preliminare să-l învingă 
de două ori pe Renski ne-a de
terminat să presupunem că îl 
vom vedea cel puțin printre me- 
daliațl. Dar nu a fost așa. Com-

■ portarea sa de după amiază a 
diferit total de cea din cursul 
dimineții, deoarece nu a reușit să 
mal ctștige niciun asalt. Com
plexe ? Probabil. în schimb, au 
tras foarte deciși Lupuțlu șl Pop. 
Ultimul a izbutit să-1 întreacă în 
ultimul asalt al finalei pe Renski 
(pînă atunci neînvins) șl să pre
lungească, astfel, întrecerea cu 
un baraj la care» tn afara lor. a 
mal. participat Lupuțlu (toți avtnd

* ctțe 4 asalturi ctștlgate). în ba
raj, Pop a dispus dar ettt da

£ Pentru că e duminică, g 
£ să glumim. g
£ La întoarcerea acasă a g 
£ unei echipe de fotbal g 
£ greu învinsă în depla- g 
£ sare. Antrenorul, în g 
£ timpul analizei la se- g 
g diul clubului 1 „Măi bă- g 
g îeți, v-am spus doar ™ 
S destul de clar 1 jucați £ 
g cum n-ați mai jucat ni- £ 
g ciodată I Dar nu v-am £ 
g spus 1 jucați ca șl cum £ 
g n-ați mai fi jucat nici- £ 
g odată J« £
g Asemenea glume nu g 
g se spun niciodată £ 
g miercurea.
g VICTOR BÂNCIUtESCU £ 
tuiiuimwiMiLiwniw?

Foto i N. DRAGO?

Lupuțiu cît șl de Renski, adjude- 
cîndu-șl deci primul loc. O vic
torie frumoasă, * *' 
obținute In fața 
pion mondial li 
și mal mare.

Iată clasamentul finalei 1» sa-

căreia succesele 
dublului cam- 
dau o pondere

Ion F. BACIU

(Continuare în pag. a 4-a)

Ieri, cele 16 participante la 
finala campionatului națio
nal feminin de șah au avut 
o zi de odihnă. Turneul se 
reia în după amiaza de as
tăzi, la Palatul Culturii din 
Ploiești, cu disputarea par
tidelor cuprinse în cea de-a 
8-a rundă. “ 
programate 
lea dintre 
dorescu și 
Gertrude Baumstarck 
zana Makai, Alexandra Ni- 
colau — Emilia Chiș.

In runda a 7-a s-a înche
iat partida dintre Suzana

Campionatul de hochei

STEAUA
CEI DE AL

Makai și Elena Rădăcină, în 
care victoria a revenit pri
mei. Cu net avantaj a între
rupt Alexandra Nicolau Ia 
Maria Pogorevicl. De aseme* 
nea Rodica Reieher are joc 
superior în fața Adelei Ges* 
ticone. Complicată este po
ziția în partida Juncu — 
Teodorescu. Toate 
tele vor fi reluate 
mineața.

Iată clasamentul 
înaintea rundei a 8-a i Elisa- 
beta Polihroniade 6 puncte, 
Margareta Teodorescu 3 
(1) p, Gertrude Baumstarck 
și Suzana Makai 5 p, Ale
xandra Nicolau și Eleonora 
Gogilea 4 (1) p, Maria Pogo- 
revici 3’/j (2) p, Rodica Rei 
cher 3'/a (l) p, Doina Pascu
3’/î p, Margareta Juncu 3 
(1) p, Emilia Chiș 2V2 p, 
Adela Gesticone și Florica 
Niculescu l'/2 (1) p, Gabriela 
Olteanu Ițj p, Anca Gheor
ghe 1 p, Elena Rădăcină 

I/2 (1) p.
A. VLASCEANU — coresp.

mai mare de goluri. Oum pre
cizam însă mai înainte ele
vele antrenorului Constantin 
Laehe au început meciul cris
pate, comitînd greșeli destul 
de multe atît în apărare, cît 
și în atac, fiind conduse chiar 
după primele minute. Ele nu 
au știut sau nu au putut din 
cauza emoției să acționeze 
clar, lucid și să contracareze 
tactica, într-un fel firească de 
așteptat a formației oaspe, bine 
condusă de Rebernjak, care a 
încercat prin orice mijloace 
să-și prelungească atacurile, 
adică să lase mingea gazde
lor în răgazuri de timp cît 
mai scurte.

în repriza secundă echipa 
timișoreană a apărut pe. te
ren total schimbată si, ca ur
mare, campioanele țării noas
tre au dominat evident întâl
nirea, reușind chiar, la un 
moment dat, să se distanțeze 
net, lăsînd impresia că își 
vor asigura o „zestre" de go
luri suficientă pentru califi
care. Am văzut atunci pe 
Universitatea evoluind la ade
vărata ei valoare și, sincer, 
am regretat că nu a putut să 
joace așa în tot timpul par
tidei. Din min. 41 cînd sco-

Hrisfache NAUM

(Continuare tn pag. a l-a)

G.ALAȚI, 14 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). Runda 
gălățeană a campionatului 
național de hochei s-a înche
iat sâmbătă- târziu sub aus
piciile unei seri de toamnă 
neînchipuit de prietenești și 
intr-o atmosferă specifică 
marilor derbyuri. Totul a con
lucrat la reușita unei reuni
uni în care s-au investit deo
potrivă eforturi și speranțe î 
vremea — excelentă, patinoa
rul — pregătit cu meticulo
zitate, publicul ■— generos și 
echipele — animate de multă 
combativitate.

Steaua a câștigat aseară și 
cea de a doua confruntare 
cu eterna ei rivală Dinamo. 
Lucid, conștient de posibili
tățile actuale ale formației pe 
care o pregătește, Mihai Fla- 
tmarpol ne pronostica rezul
tatul încă de dimineață, a- 
adăugind însă că „anul viitor 
o să fie cu totul altceva...1*. 
Nu avem nici un motiv să 
nu-i dăm crezare.

Echipa Institutului de Pe
trol, Gaze, Geologie luptând 
pentru poziția a treia în ie
rarhia hocheiului românesc a 

,.FSJSÎI V».

tul Miercurea Ciuc. Neprevă
zut acest 'preambul care a 
inaugurat cuplajul, prin fap
tul că a deținut multe dintre 
virtuțile unui cap de afiș. Și 
acum, scurte relatări ale co
locviului hocheistic gălățean. 
I.P.G.G.—AVÎNTUL M. CIUC 

3—3 (0—0, 3—1, 0—2)
A fost o partidă plăcută, 

tinerească, susținută într-un 
ritm viu, apreciată de cei a- 
proa.pe 1500 de spectatori 
din tribune. După o repriză 
albă, echilibrată, în cea de a 
doua — care începuse sub 
semnul unei dominări insis
tente a Avântului, studenții 
au înscris de trei ori din ac
țiuni spectaculoase pe con
traatac, mizînd mai ales pe 
linia lor de juniori. In pri
mele secunde ale ultimei 
treimi din întâlnire, Avîntul 
reduce din handicap, ca să 
egaleze apoi în final, atunci 
cind toată lumea atribuia 
victoria LP.G.G.-uiui. Finalul 
meciului a fost deosebit de a-

Ieri a plecat la Leningrad 
un grup de patinatori ro
mâni care vor lua parte la 
concursul internațional de 
patinaj artistic, programat 
între 17 și 22 noiembrie. Au 
făcut deplasarea Elena Moi?, 
Anca Tănase, M. Ion, O 
Goga, M. Popescu și pere
chea Letiția Păcurarii — Dan 
Săveanu.

In C. C. E. la volei feminin

Valeria CHIOSE

(Continuare în pap, a

Tntrucît echipa campioană .e volei a Portugaliei, 
Benfica Lisabona, s-a retras din C.C.E., campioana Româ
niei Ia fete. Penicilina Iași, s-a calificat fără joc în sfer
turile de finală ale competiției, urmînd sâ întâlnească pe 
deținătoarea titlului, puternica garnitură Dinamo Moscova.

S
-a subliniat — și nu în puține rîndqrl, tn 
vremea din urmă — faptul că, în Viitorul 
peisaj sportiv al țării, CLUBURILE UNIVER
SITARE, întâlnite pe un perimetru mult lărgit 
și cu o preocupare în direcția instrucției și 
educației, radical îmbunătățită, TREBUIE SA 

DEVINĂ PIVOȚII MIȘCĂRII SPORTIVE, „umerii" pe care 
să se sprijine edificiul sportului românesc de per
formanță.

Vom fi, așadar, martorii unei metamorfoze — înainte 
de toate conceptuală — a vieții hoăstre sportive, între 
coordonatele căreia sportului universitar îi va reveni, în 
timp, o sarcină dintre cele mai importante.

Evident, transferul de responsabilități nu va fi facil, el 
presupunînd substanțiale mutații ideatice și materiale.

Tn acest punct de incidență, deosebit de prețioasă ni 
se pire ideea — care, trebuie să recunoaștem, esîe încă 
taxată în multe locuri drept abdicînd de la sensul pro
gresului — PROFILĂRII ACTIVITĂȚII CLUBURILOR UNI
VERSITARE PE UN NUMĂR REDUS DE DISCIPLINE 
SPORTVE, în funcție de tradiție, de specialitatea cadre
lor didactice respective, de baza materială existentă.

Intr-adevăr, procedînd la o analiză, fie și sumară, a 
realităților sportului „sub cupola Academiei", realizînd 
unele conexiuni inerente în planul general al unor indis
cutabile succese, vom constata — cu tristețe — că multe 
cluburi universitare și-au extins organizarea activității 
de performanță, jnitio rnofu, tnfr-o manieră aflată în 
totală discordanță cu posibilitățile interne, cu perspec
tivele imediatei dezvoltări, aclimatizînd astfel disocierea 
forțelor și fondurilor impuse de cerințele evoluției.

Astfel, la „Poli* Timișoara, centru universitar reven
dicat de tradiție pentru jocuri sportive și gimnastică, 
scrima (secție nominalizată încă din 19661?) și tenisul 
de masă răpesc importante energii și fonduri, trăind 
o existență, mediocră, supraviețuind prin divizii care nu 
justifică nici eforturile și nici banii investiți...

Și cazul acesta este departe de a fi singular. La „Uni
versitatea" lași, șapte secții de nivel republican și peste 
300 de sportivi LEGITIMAȚI își dispută întâietatea în ca
drul... centrului universitar, însuși „Anuarul sportiv 
1969“ al sportului studențesc socotind drept un succes 
deosebit... intrarea.echipei de handbal în divizia B ? I 
In incinta aceluiași institut, secțiile de haltere și gimnas
tică au o existență mai mult fantomatică, și’ nu altfel 
se pot lăuda și „jocurile sportive" ale ’ /vAedicinei 
Tg. Mureș, club în care trecutul și rezultatele — între 
care un titlu balcanic — solicită dirijarea eforturilor și 
a fondurilor spre scrimă...

Repetăm, transferul de responsabilități către sportul 
universitar nu va fi facil. Dar a pleca pe un drum atât 
de lung și de.anevoios fără a ține seama de faptul că, 
în același perimetru, aprecierea posibilităților interne și 
a perspectivelor este în clipa prezentă adesea muti
lată, înseamnă a nu ajunge nicăieri...

Sportul universitar posedă capacități și are datoria de 
a nu rata acest start, vital pentru ziua de miine a spor
tului românesc.

IN DIVIZIA A LA VOLEI

Dinamo -I. E. F. S 3-0

I 
I

Mingea lovită puternic va fringe blocajul studenților, pune- 
tind pentru echipa Dinamo. Fază din meciul Dinamo Bucu

rești—l.E.F.S.
Foto: V. DAGEAS

(Gitifi cronica meciului tn țțag. 4
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SPORTUL DE MÎINE, ÎN ANUL 2000

Scheme de partidă pe cîmpurile de joc
ale fanteziei și anticipației

-- VI cerem părere* despre 
sporturile anului s ooo, ca au
tor *1 unor romane țtllnțiflco- 
fantastlce. ca scriitor oarecum 
Specializat în anticipație.

— Btna <•* nti ca scriitor spe
cializat tn... sport. Din acest 
punct de vedere, m-aș putea lău
da eă sint un autor excepțional, 
*dlcft unul dintre puținii care nu 
scriu despre sport șl nu le dau 
antrenorilor sfaturi. E o Infirmi
tate pe care țin să mi-o păstrez, 
deși, ca lector, gust adesea cro
nicile de sport ale prozatorilor, 
poeților și dramaturgilor, mal a- 
les că iubesc literatura.

De vorbă cu SERGIU FARCAȘAN

— Cum vedeți sportul «nu
lul i 000 7

— E prea aproape. Anticipația» 
dacă se vrea fantastică, privește 
mai departe. Lumea anului 2 000 
alcătuiește substanța unor științe 
precise, care Iau curbele statis
tice ale prezentului și le proiec
tează, prin calculul probabilită
ților. peste gard, la numai trei 
decenii depărtare. O descifrare a 
Iul 2 000 - .
discutare 
zentulut 
sară și 
mat întîl .
not toți, în viața de toate zilele.

cere o cunoaștere și o 
foarte profundă a pre- 

N-am competența nece- 
de aceea m-aș .sprijin! 
pe constatări făcute de

— S-auzlm...

— Sportul trăiește o mare des
picare și cerebraiizare. Televizo
rul și rudele lui fixează sportul, 
mai ales, ca artă a spectacolului

amintim de campionatele de 
schi — unde ochiul șl mintea 
noastră s-au deprins să înregis
treze zecimile de secundă care a~ 
lergau în cifre pe televizor —- și 
de multe 
că există 
creierului ______ ___  ___ _
consideră obositoare, dar alți me
dici adaugă — și sint înclinat să 
le dau crezare acestora din urmă 
— că „efortul" în sine nu poate 
fi dăunător, decît în cazul unui 
om obosit de prea multă nemiș
care. Dimpotrivă —- iar pe aceas
tă temă am avut unele dispute 
amicale cu regizori care susțineau 
că publicul nu poate urmări mai 
multe acțiuni desfășurate simul
tan pe aceeași scenă — socot că 
spectacolul sportiv dezvoltă o a- 
gerime, o iuțeală a percepției, o 
„tehnicitate" vizibilă Ia tinerele 
generații. Fină aici, de fapt, vor
bind despre sport, am vorbit 
mai curînd despre viața moder
nă : munca în condițiile indus
triei și societății de azi. distrac
țiile. sportul, totul îndreptat în- 
tr-un curant comun, de " ’
minus : -j- cercbralizare, 
fie musculară. Norbert 
fondatorul ciberneticii, 
că unele specii au pierit 
dezvoltării prea bogate 
organ, în detrimentul

altele, tni se pare clar 
o solicitare Intensă a 
nostru. Unii nietlici o

marelui sezonDeschiderea
drum continuu, fără de care 
mai am cub» ajilngfe la 10- 
de muncă. E o problemă care 
va găsi rezolvarea lit 
și cea a locurilor de

plus și 
— atro- 
IVletler. 
amintea 
datorită 

. . a unul
organ, in detrimentul celorlalte. 
Un scriitor fantastic își imagina

ccntă, apărută In Editura Știin
țifică, susțineau, paradoxal, că 
e mai ușor să ai geniu, decit 
să-l recunoști. Cu geniul te nașii, 
îl ai sau nu, ești deasupra, îl 
poți înțelege mai lesne pe celă
lalt, pe cînd acestuia, mai limi
tat, îi vine mai greu să te în
țeleagă. Maturitatea societății se 
măsoară nu după numărul ge
niilor ce le produce, ci după 
etalonul în care le recunoaște 
și le asimilează descoperirile. Am 
făcut o paranteză, dar cred că 
nu e străină de sport, de cri
teriile selecției și ale talentului. 
Propaganda, medicina sau legis
lația anului 2000 se vor Îndrepta 
energic spre sport și spre rea
lizarea utopiei comice a Iui 
Butler : în țara imaginară Ereh- 
uon, bolnavii și infirmii nit nu
mai nu cran scuzați, dar craii 
dați în judecată de stat șl con
damnați la închisoare pentru cri
ma de a nu fl știut să se păs
treze în star© de sănătate, culpa 
de a fi devenit o povară pentru 
familie și colectivitate.

pe bicicletă. în București, piuă 
acum vreo doi ani, bicicleta era 
și un mijloc practic de transport, 
ie duceai la lucru cu ea. Auto
mobilistul din mine dă dreptate 
tovarășilor de Ia circulație — 
care au fixat porțiuni mari de 
interdicție, pentru a stăvili ac
cidentele. uneori mortale, pro
vocate mai ales de cicliști ires
ponsabili — dar biciclistul din 
mine regretă zonele de asfalt și 
de ' 
nu 
cui 
iși 
ca

timp, 
_ joacă

și niicroterenurilor de sport pen
tru copii. Acestea, Împreună cu 
activitățile „mișcătoare” din con
cediu, ar fi etapele elementare, 
la care se adaugă, pentru copii, 
locurile pe care natura Ie-a pre
văzut cu dealuri pentru săniuțe, 
ceva porțiuni pentru patine 
gheață șl pe rotile, mese 
ping-pong.

— în afara practicii 
diate, ați putea încheia 
vorbirea noâstră ..e ; 
cipație ceva mat îndepărtată, 
mal fantastică 1

cu o

pe 
de

inte- 
con- 
anti-

un «port 
dăr

— Pare-ml-se că. de la 
sport, ne-am abătut spre să
nătate.

— Da. pentru că sportul des
pică oamenii nu numai intre 
spectatori și performeri, dar are

k.Tunelul de vîntta al Institutului național de cercetări aeronautice din Suedia a devenit 
obișnuit de testări pentru săritorii cu schiuri, cicliștii șt patinatorii suedezi. Sportivii 
locul avioanelor și submarinelor supuse aci, în mod obișnuit, probelor aerodinamice, 
fotoarafte, Eilert Mâhler corectlndu-și ipotetica poziție de
(fie el i,dur* șî ^nespcctaculos"). 
Sportivul modern, cred că nu 
spun o noutate, stă în fotoliu șl 
fumează țigară după țigară, ur
mărind încleștarea de pe „micul 
ecran". Duminică dupft-masft, 
cînd omul e liber, cine se mart 
plimbă, în zilele do meci ? E a- 
devărat ră există și bărbați, mal 
puțini, care urăsc sedentarismul : 
duminică dimineața ei se încleș
tează, pentru 2—3 ore, de cana
peaua automobilultil lor, apoi, 1» 
primul punct de popas, caută un 
televizor. Firește, exagerez, mai 
sînt destule persoane care nu po
sedă televizor, ca să nu mai vor
besc do mașină, dnr Aici ne re
ferim la liniile viitorului șî la 
tendințele care au mai multe 
șarisfe de a „prinde".

— Nu credeți că urmărirea 
spectacolului sportiv îl atra
ge pe omul de rind la ioracU- 
carea sportului ?

oameni! de niîlhc siib forma 
nor capete enorme, înzestrate 
peduncule, mici piciorușe cil 
jutorul cărora se deplasează, 
la un corp inanimat la altul.

zbor

loc 
inii 
In 

după părăsirea trambulinei.

— Poate in cazul ilnerilor foar
te tineri, circ, imediat după e- 
misituie, apar pe Stradă cu o 
minge mai mult sau mai puțin 
veritabilă. în general insă, viilo- 
rul trebuie să găsească frtrmtlm 
practirr. astfel ca OîliCE CIȘTIG 
DE SPECTATORI SA NU SE 
TRANSFORME INTRU) PIERDE
RE DE PRACTtCANȚI.

u- 
cu 
a- 
de 

la un corp inanimat la altul, st» 
înfig fn git și iși nleg o existen
ță temporară de bărbat, sau fe
meie, do bătrîn sau de copil. 
Sună oribil ; dar avem norocul 
că Există homeostaza, tendința 
oricărui organism, sau a anumi
tor sisteme superioare, de a-si 
găsi un echilibru optim. Tot ast
fel. ființa omehească va fi sensi
bilizată șf tot mai alarmată pîna 
la sfirșitul secolului; va lua tot 
mai în serios avertismentele oa
menilor de știință, anume că 
sportul — iir aici prin spori nu 
înțeleg latura de joc, de specta
col, sad de performanță, ci edu
cația fizică în general, mișcarea, 
efortul muscular — se transfor
mă, dintr-un auxiliar al educa
ției Și sănătății, într-o activitate 
de prim rang, indispensabilă. Am 
însă impresia că, în afara orga
nismelor individuale, cele colec
tive — statele, mai ales ale lumi! 
civilizate șl amenințate de seden
tarism — nu vor lăăa problema 
pe seama cetățenilor, ei vor ac
ționa tot mai energie, îndeosebi 
în ‘ ......... '

_  ___  ... Îndeosebi 
ritului copiilor și tinerilor.

in miezul Iul două compartimen
te destul de diferite : partea fi
zică. pe caro o Împarte cu toate 
eforturile energetice pentru „a fi 
!n formă” (vot reveni asupra a- 
cestel noțiuni) și partea de joc, 
de partidă, de activitate con
vențională și limitată Ia reguli 
precise, pe caro o Împarte cu di
ferite jocuri, ale copiilor, ale 
cartoforilor, ale așilor (între 
cate doar cel din șah și bridge 
se apropie, ca statut și caracter 
compctițional. de sportul propriu- 
zis). Latura do joc, latura stra
tegică și cerebrală, ca șl vlrfu- 
riie competițlonale ale sportului, 
ar cere o aitallză separată, poate 
in altă convorbire. Mi s-a părut 
insă mal important să insist a- 
stipra laturii de practicare și a 
noțiunii „a fi in formă”. Despre 
asta, răposatul Roger Vailland a 
scris una dintre cele mai fru
moase pagini ale sale. E vorba 
de o nuvelă apărută in româ
nește acum vreo zece ani, și care 
arc iii niieZUi ei O 
vailland constată 
tr-un veac nervos, de 
maximă șl răpidă 
pacitătilor noastre, 
ceea, in mai flecar

aceste formu-— Care *r fl 
Ic 7

C’elft Imediate 
Te, sau reluările 
ampex aflu telerechrfling, 
metode strict parive. însuficien! 
care se cer combinate cu altele; 
active, ingenioase și convingătoa
re. penttu ca în timpul zilei sâ 
putem scoate omul din fotoliu* 
Avem prea mulți gripaH, orp ’ 
multi obosiți si astenici, iar în 
această dramă nervoasă a ru^o- 
pel sedentarismul nu deține ulti
mul rol. Ședințele, de asemenea, 
fie ele utile și interesante sau nu, 
se adaugă la spectacole* la auto
matizarea care-1 transformă pe 
muncitor Intr-nn sedont-ar ce con
templă tabloul de comandă, iar 
fonte astea — uncie pozitive, al
tele nu, dar înrudite prin imobi
lizare — dăunează nu numai prin 
caracterul lor sedentar propriu 
tatii a vremi* cît nu-s contraba
lansate). rit mai ales Prin de
prinderea re o dau omului — aș 
rice edurâția — de a ședea. Tn 
♦r-tin articol din „Srinteia" pro
puneam. in glumă, că la unele 
?rclințr să adoptăm mei oda citor- 
va triburi africane : vorbitorul 
trebuie sâ stea îtur-un picior 
cum pune jos celălalt picior, 
«eamnil că intervenția Iui 
terminat.

— întrevedeți vreo acțiune 
statală radical diferită de 
cele ce se întreprind «zi 7

sint nocturne- 
nocturne, pe 

cltfeva

— O împletire intre obligativi
tate Și condiții favorabile.

cursă ciclist», 
eâ trăim în- 

solicltare 
a tuturor ca- 

____  și că de a- 
, _  __  flecare profesie, „a

fi în formă” a devenit o adevă
rată filozofie. începe înșiruirea 
cir cicliștii și o termină cit scrii
torii, la care — âfirină el — 
după o anumită vlrstă problemele 
de creație dfevin probleme... die
tetice. Sint sigur că aici, Ia men
ținerea omului de rîiid „in for-

— M-am gîndit la 
caic mi s-ar părea grozav, 
explicarea lui ar cere unele pa
ranteze matematice, legate d© 
teoria jocurilor. Să-1 rezum, cita 
mai simplist. Problema centrală 
a sportului rlîn secolul XXT ar 
fl găsirea unei formule 
care spectatorii să devină 
formed, fără a înceta să 
spectatori și fără ca spectaco
lul să-și piardă din farmec. Ar 
fi deci îmbinarea dintre fizic sl 
tehnicitatea Intelectului. închi
puiți-vă im stadion imens, nu 
plan, ci cu accidente de teren 
dispuse după o schemă precisă, 
care să dea relief. Mingea, din 
metal, nu cîntărește mai mult 
dr o tonă. Jucătorii Sînt clborgi. 
știți probabil că ciborgul este o 
Îmbinare între aparat (CIBerneți- 
că) și ORGanismtd omului. în 
mod obișnuit, o mașină nil e 
conectată direct la aparatul sen
zorial : de pildă, dâeă automo
bilul dă într-o groapă cu 
simțim izbitura indirect, 
nu ne Informează dacă apa 
rece sau caldă, jar volanul șî ro
țile Ie folosim cu totul altfel 
decît propriile noastre mîini și 
picioare. Ciborgul e cel mal a- 
deeea realizat printr-o carcasă 
exterioară omului, șl trimite in
formația îndărăt spre simțurile 
manipulatului ; unul dinfrâ â- 
paratelO experimentale mal reu
șite seamănă cu un rinocer de 
metal (ceva mai mare), cărfl 
umblă rcproducînd mișcările o- 
mului aflat In patru labe în in
teriorul lui. Avem deci două e- 
chipe de ciborgi. Abia acum în
cepe, după părerea mea, partea 
Interesantă. Spectatorii se îm
part. după cum cumpără bilete
le, în trej categorii: cei 
țin cu echipa să zicem 
cej care țin cu echipa ^verde" și 

^neutrii ; aceștia au voie să-și 
modifice preferințele în cursul 
meciului. îhchlpuifi-vă însă că 
în locul unei galerii vocalfe (sau 
alături de ea), echipele în luptă 
denînd direct de energia furni
zată de suporteri. Să zicem că 
stau pe biciclete fixe, sau că 
au niște extensorî, său arcuri 
care se string în pumni, mă rog, 
orice fel de aparat care poate 
înregistra exact efortul „micro
bistului", energia cheltuită de el, 
și o transmite unei centra
le : aceasta, o repartizează cibor- 
gllor respectivi. I>a urma urmei, 
nici nu e nevoie d© tribune : pu
tem transmite energia noastră și 
de acasă, să zicem prin unde 
hertziene cu rol de ghidaj. Veți 
răspunde că o să cîștige automat 
echipa cu un număr mâi mare 
de suporteri (iar în meciurile in
ternaționale, ar învinge țările mai 
populate). Har exista un cal
culator central care în funcție 
de numărul celor două galerii 
opuse, poate echilibra Statistic 
sansele meciului, astteî ca rolul 
cel mai mare să revină efectiv 
energiei medii cheltuite de fie
care dintre tabere. ..Trișorii", 
care se dau drept rieiltri. cînd în 
realitate țin cu o echipă, pot fi 
neutralizați prin aceleași metode 
matematice sau, la unele dispute, 
scosî din competiție. Meciul ar 
fi în realitate mult mai compli
cat, pentru că ar depinde nu nu
mai de energia fizică cheltuită 
de suporteri, dâr și de opiniile 
lor tactice (care azi sînt strigate 
din adîncul plămîniîOr). Ciborgii. 
jucînd rolul de vedetă, ar fi 
deci nevoițl să. calculeze nu nu
mai situația de pe teren, a lor 
șl a adversarilor, dar și „spatele®, 
stirscic de erifergie crescută sau 
micșorată din cauza oscilațiilor 
psihologice și fizice ale galeriei. 
Aș putea continua cu amănunte 
(nu mai vorbesc ce „faulturi® 
superbe ai vedea, cînd un mas
todont de 2o de tone, răsturnat, 
cutremură tot pămîntul în jur și 
scuipă seini el), dar mă Opresc 
la lucrul principal : participarea 
rtiasCi. Strănepoții galeriilor so
nore. sedentare, adesea casnice, 
ale zilei do azi, si-ar lua o fru
moasă revanșă. Ne-ar despăgubi 
pentru ..lipsa de timp", oboseala, 
gripa, nervii si lipsa de grijă 
față de „formă", pentru atîtea 
din nevrozele acestui veac zbu
ciumat — al XX-lea — căruia, 
s-ar zice, numai de sport nu-i 
arde, dar care, totuși, e veacul 
celui mai mare consum de sport 
cunoscut în istorie.

prin 
per

tie

apă, 
roata 

era

cari 
„albă”.

Vinătoarea de iepuri și fa
zani — în afara regiunii de 
munte — cuprinde tradițio
nal mai tot teritoriul țării 
noastre, omul mediului rural 
spunînd „iepure'* neapărat in 
orice discuție despre arma 
cu alice. Este, după cum se 
știe, vînătoarea glumelor ti
pice făcute pe seama „min
cinoșilor", a căror echipare 
începe în duminicile de iarnă 
cînd mai sînt încă 3—4 cea
suri de întuneric. Dimineața 
vinătă, învăluită în vînt rece, 
descoperă la marginea cîm- 
pului siluetele oamenilor cu 
ptișca în mină, jucînd 
frigului în așteptarea 
goane. Organizatorul 
aproape un tactician 
împotriva unui inamic 
la dispoziție doar viteza pen
tru a scăpa de snopul alice
lor de 4 mm.

Cu bețe de „diverse cali
bre" în mîini, siluetele go- 
nașilor se topesc spre un 
orizont incert, adesea acope
rit de linia unor păduri sau 
de ceața cîmpiei în anotim
pul rece. Vinătorii își ocupă 
fiecare locul tras la sorți, al
ternat pe distanță regulamen
tară. Sint încercate unele ca
muflări după tufe, șanțuri 
sau chiar arătură mai adîncă 
în speranța unei apropieri 
tactice, cu surprinderea la 
mică distanță a, animalului 
urmărit. în fine,"după trece
rea multor minute —; al că
ror număr nu-1 verifică ni
meni — apar primele siluete 
eu urechi lungi într-o lune
care prudentă printre braz
dele umede. în spatele lor se 
aud, ba chiar se văd, primii 
bătăiași cu mers grăbit, clă
tinat, agitând ciomege. Silue-

bătuta 
primei 
devine 
militar 
ce are

tele cu urechi lungi se hotă
răsc. Printre cele cîteva mo- 
gîldețe nemișcate din față se 
poate trece —, să ne grăbim, 
primul pocnet, e greu și aici, 
dar... să ne grăbim !... Și ie
purele. o dată cu apropierea 
de linia vînătorilor, arată o 
viteză ce pare mai mare de
cît in realitate, datorită arcui
rilor rapide ale corpului care 
parcă trece peste arătură ca 
un fulg purtat de un Vînt pu
ternic. Culoarea blănii în a- 
fara unei inspicărl mai des
chise — îi este aceeași ca a 
pămîntului reavăn. Oare cît 
să-i pun în față ? Se întrea
bă mai oricare din cei ce duc 
arma la ochi. Viteza e mare, 
greu de apreciat. Corecția 
probabilă, două lungimi de 
iepure. Totul este să nu co
bori linia de ochire, mai bine

tragi puțin mai sus... Sfaturi 
ce trec 
tar, cu 
minate 
armei.

Tirul
de ușor, după cum se crede. 
El cere experiență și ochi se
lectiv pe care numai un an
trenament 
forma. Pe 
ce lipsește 
vînătoarea 
de iepuri, 
acesta — 
care altul 
timpul anului, de la pasărea 
de pasaj la răpitoare, ț.inînd 
treaz nu numai ochiul de 
bun trăgător, dar și pe acel 
al adevăratului iubitor de na
tură.

prin minte fragmen- 
viteză de fulger, ter- 
o dată cu pocnetul

la iepure nu este atît

metodic îl poate 
Scurt, cam ceea 

celor ce confundă 
numai cu sezonul 
uitînd cS sportul 

mai vechi ca ori- 
— se practică tot

Constantin EFRIMESCU

Reflecții fotbalistice
• Arbitrul care, după un meci, nu objine nici o stea, să 

slea I

• Diferența dintre pripeală și promptitudine se expri
mă. .. în goluri I

• Portarul care iese — inoportun 
mare... gol tn poartd I

• Baloanele trimise mult peste buturi

• Portarul care primește goluri fârâ 
gest e ca o... bară verticală I

• Unii jucători riu prea știu sâ facă 
șut cu boltă și un șut. .. spre boltă I

sâ schifeze vreuti

D. MAZILU

D. DASCALESCU, IAȘI..Un ca
tren adresat politehnicii iași,

BELA BARTHA, REGHtN. „Vă 
rog să precizați dară un meci 
de fotbal durează 90 de minute 

seniori și 80 de minute la ju-

după victoria repurtată asupra 
echipei C.F.R.> chiar la Cluj : 
Toamna-aceastâ, bag de seamă, 
vechea vorbă o schimbași : 
Ploaia nu mai e... clujeană, 
Ci ea vine de la... Iași !

C. TOMA, BUCUREȘTI. Dacă 
cele scrise în dreptul numelui 
expeditorului — „fostul portar al 
națiorialei și a! echipei C.C.A.'* 
corespund adevărului, nti pu
tem decît să spunem că reîmil- 
nirea este pe Cît de neașteptată, 
pe atît de plăcută. Subscriem ]â 
cele mai multe dintre Ideile pe 
care le expuneți, cum ar fl âceea 
a folosirii temeinice a lui Ion 
Voinescu în munca de ridicare $1 
perfecționare a portarilor noștri, 
ca și a prezenței in fruntea clu
burilor de fotbal a foștilor fot
baliști. Vreau să vă 
însă, că și C. Toma a 
excelent portar 1

FRANCISC SERES, 
MARE. „Așteptînd șl 
cevâ, am scris ceva 
Steaua* Am fost însă nevoit 
transform mica mea poezie, față 
de eșhcltl suferit de echipa mea 
favorită". Poezia, chiar așa cum 
ați modificat-o, nu ne-a plăcut, 
riar puteți da vina Pe ...Steaua! 
Am citit și încheierea scrierii 

lini plac foarte mult răs-

punșurile pe care le datl • Chiar 
șt ăsta ?

TEODOR NEAG. NADRAG. 
Cum este posibil ca un lucru 
atlt de clar sâ continue sâ dea 
naștere la controverse 7 tn com
petițiile internaționale, numai 1» 
perfectă egalitate de puncte și
de golaveraj, golurile înscrise in 
deplasare căpătă o Valoare dublă. 
Dacă U.T.A., învinsă cu 3—9 la 
Belgrad, ar fi ciștigat la Arad cu 
5—1 (unde ar fl fost norocul), 
scorul general ar fl devenit 5—4 
pentru U.T.A. șl nu... ' ' 
credeți dv.

N.ONIGA, COMUNA 
NIC. N-ați ciștigat nici 
altul. Dimpotrivă, pierdeți în 
mei cu asemenea pariuri 1

FLOllIN NICOLAESCU, 
PULUNG MUSCEL. Chiar 
am fl în măsură să Vă ajutăm, 
oricum, e prea tlrztu : 12 noiem
brie a trecut ! Apreciind efortul 
dv. de a țihă, in ora de dlrfgin- 
ție, un referat asupra lui Năs- 
tase și Tiriac, a. activității aces
tor doi excelenți tenisinanl, 
mi-ar veni greu, oricum, din 
lipsă dc timp, să contribui, chiar 
in mică măsură, la realizarea

5—5, cum

COVAS- 
unul, nici 

ochii

CtM-
dacă

din 
fl

— Souneițl că o parte 
fenomenele amintite pot 
Socotite și pozitive.

— Firește. Automatizarea, con
fortul, o consfătuire utilă sau un 
meci de mare tensiune din Me
xic văzut la televizor nu sint lu
cruri dn care am fi dispuși să 
ne despărțim. Dar mai c ceva* 
Spuneam că sportul imprimă o 
Anumită cerebralizate. Să luăm 
un cetățean oarecare, să zicem 
Mit-ică. Stă Ta stadion, urmărește 
un meci, dar are alături un 
tranzistor care-i transmite aHr 
meciuri, poate șî un vecin de 
bancă, din al cărui aparat, pe 
ultrascurte, se aude un al trei
lea meci, cel comentat la T. y* 
,Ăș îndrăzni să afirm că materia 
cenușie a lui Mitică începe să 
funcționeze pe trei piste în ace
lași timp. Am o rudă care dă 
drumul la televizor, fără sonor, 
deschide în același timp apara
tul de radio și —• atent la ambele 
emisiuni — ...joacă table. Pare 
comic, dar dacă o să ne mal

Computerul pe post ele... arbitru tn meciul
Marciano —

troduccrca criteriului „fizic” _ In 
aprecierea țînărului. a Individu
lui și a orientării sale. Mâx Nor- 
ciati a scris o operă vastă, în care 
demonstra, cu exemple ilustre, că 
multe genii sufereau de infir
mități fizice șl se învecinau cu 
monstruozitatea. Se poate contra- 
argumenta cu oamenii de geniu, 
multilateral dezvoltați, al Grertcl 
antice sau ni Renașterii. Cutare 
<int celebrii a suferit de hemo
roizi. dar. ca să parafrazez o a- 
ncidotă. nu pentru asta ii pre
țuim. Invocarea geniului mate
matic al unul copil nu poate 
sluți părinților ca argument con
tra profesorului gimnast caro 
..II strică media”. Admlțind Insă 
dreptul geniului de a se abate 
de la normă (și, la urina urmei, 
nimeni dintre noi nu c perfect 
normal, norma fiind o medie 
Ideală), criteriul de excepție nu 
se poate aplica la scara întregii 
societăți. O carte românească re-

lA OBERHAUSEN, ÎN CONFRUNTAREA PELICULELOR SPORTIVE

UN NOU SUCCES ROMÂNESC
în perioada 8—11 noiem

brie, la Oberhausen (li. F, a 
Germaniei), a avut loc cel 
de al doilea festival interna
țional al filmului sportiv. La 
această mare confruntare 
internațională a peliculelor, 
filmul sportiv românesc a

obținut un nou succes cu 
scurt metrajul „20 DE SE
CUNDE" (regizor Gheorghe 
Horvath, operator Mihai 
Narti)- Această producție a 
„Studioului Alexandru Sahia“ 
a obținut premiul pentru 
regie.

Cassius Clay

mă", Iși va 
nlflcația Iul 
tul Secolului.

imaginar Reeky

etștjga sportul sem- 
majoră, spre Sfirji-

— Ce sporturi credeți oft vor 
cîștiga teren ?

— Ca practicare (nu ca .spec
tacol), pentru oamenii trfecuți de 
vîrsta Soldățici. sporturile care cer 
un efort egal dozat și nu solicită 
cheltuieli prea mari. încep, poate 
o să vă mire, cu mersul pe jos, 
nu numai cel ideal, la aer curat, 
în zilele libere, sau excursia pe 
munte, dar mersul ceva mat ra
pid prin oraș, zilnic, drum de 
vreo oră-două, care nu cere decît 
un minim, adică trotuare pe căre 
să umbli fără frică de mașini, 
de gropi sati băltoace, ceea ce 
este o pretenție, veți admite, mo
destă. Gimnastica ar fi splendidă, 
nu cere condiții speciale, nici 
timp mult, dar pare-sb că pentru 
majoritatea oamenilor e plictisi
toare ; altfel e greu de explicat 
de ce toată lumea îi admite uti
litatea și atît de piițihi o utac
tică efectiv. înotul apoi, pe dis
tanțe lungi, care fac Iacul să 
fie preferabil bazinului, în caz 
că e asanat și amenajat cum se 
cuvine. Lacul e uneori de pre
ferat și față de mare, care are 
zile de valuri, zile de „Salva- 
mar" șl zile în care, chiar dacă 
nu există primejdie litiecliatâ, 
efortul nu are regularitatea celui 
depus în apele lacului. Lacurile 
Capitalei îmi par însă neglijate 
ca salubritate, iar zonele de uz 
public sint limitate mai mult la 
Floreasca și Tei. Am citit că 
la vreo 80 de ani, dacă nu mă 
tațe&lă memoria, Pavlov mergea

amintesc, 
fost un

BAIA 
sperind 
pentru 
T să

lui. Aș crea $1 un precedent 
tocmai recomandabil. Mîine-poi- 
mîine, un alt elev ml-ar putea 
cere sfi-j fac temele, și nici mă
car n-ar face o prea fericită 
alegere, gîndindu-se la mine !

nlori, sau partida rte 
dacă scorul ia proporții 
întreb aceasta, tntrucit 
de juniori dintre Avîntul Ileghin 
și Lacul Ursit Sovata. h.'." ‘
Iosef Bartha a oprit meciul 
min.
15—0, consiaerxuu c» „u ”
căzui ca meciul sâ continue”. în 
primul rind. o precizare : jocu
rile de juniori Caretei tot 9) de 
mihute. oct sl cei* de seniori, cu 
excepția partidelor din cadrul 
Turneu.st! U.E.F.A., unde timpul 
dc joc este de numai 8o de mi
nute. Ce aș putea să vă spun, 
Insa. în cazul pe care ni l-ați 
relatat î O tt avut omul musa
firi și n-a vrut să-l lase să aș
tepte ! Să vedem, insă, ce Părere 
are Colegiul județean de arbitri 7 
Sperăm că acolo «e vor găsi 
oameni maț puțin... grăbiți, care 
iși vor face timp să judece (și 
să sancționeze) această abatere.

UN GRUP DE ELEVE DE LA 
LICEUL CORIOLAN BREDTCEA- 
NU, LUGOJ. „în scurta relatare 
„și fetele din Lugoj joacă fot
bal" s-a strecurat o eroare tn 
ceea ce privește rezultatul. Nu 
Liceul agricol a ciștigat cu 2—1 
jocul, ci noi. Vă rugăm să fâcetl 
această rectificare, care este de 
mare importanță pentru noi”. îmi 
inchlpail. Fetele sînt șl mal ambi
țioase decît băieții 1 Oricum, 
eram obligați să restabilim ade
vărul.

intrernpe
(N.R ?:■.’). 
la meciul

arbitrul
_____„ „ ________ in

55. cînd scorul devenise 
considerîhd că nu rtiai e

ilustrafii i N. CLAUDIU

CALITĂȚILE FIZICE
D6 teama de ă nu vă plic

tisi cu lumea recordurilor 
(deși orice am spune, ea este 
lumea sportului nostru), și 
pentru ca dv. să întâmpinați 
senili noul an — mi-am pro
pus să închei în luna decem
brie variațiunile noastre pe 

t vatema recordurilor. Apoi 
veni nedumerirea editurii 6e 
a i se propune o astfel de 
carte, și — cine știe — reac
ția niciodată previzibilă a ci
titorilor...

Dar, pînă Atunci, ne-am 
mai gîndit Ia calitățile fizice, 
la memoria omenească, la 
sporturile de iarnă, la recor
durile viitorului. Și în final, 
la un joc al ideilor, cu sem
nificații multiple, despre RE
CORD.

VITEZA este simbolul se
colului XX. Calitate nativă 
greu _de format și de stăpî- 
nit. 
fost 
sînt 
am 
dul 
put.

Nimeni nu vă putea par
curge o sută de metri 
stadion — pc Terră — 
mai puțin de 8 secunde, și 
nici aceeași distanță. în ba
zin, sub 49 de secunde. Sa-u, 
cine știe, ce minuni îl mai 
așteaptă pe om în secolul vi
itor-..

Recordurile de astăzi sînt ex-

cepționale, dar nu de granit, 
apun specialiștii și par să fie 
convinși, și sportivii. Cînd 
Armin Hary a alergat 10 se
cunde și a fost întrebat ce 
se va întâmpla- acum, a spus 
calm, convins : „Va trebuit 
să așteptăm puțin". 
Ita.Ves și ceilalți n-au 
de loc să aștepte.

Viteza este cea mai ispiti
toare, deși cea mai ingrată 
calitate. Și nu numai tn at
letism. în ciclism, motoci- 
clism, automobilism, aviație

Dar 
vrut

nai, așa cum banale ni se 
par ucum lansările în cos
mos.

Omul este o ființă ciudată. 
Mai .întîi se miră și se stră- 
duie pentru orice performanță 
care iese din neobișnuit, apoi 
se plictisește, se blazează, 
nu-1 mai îneîntă nimic și 
nu-1 mai tulbură nimic.

REZISTENȚA
rămîne mereu un semn 
întrebare. Toată lumea 
întreabă pînă unde pot 
împinse limitele depășirii

omenească 
de 
se 
fi 

ei.

Desigur, limitele ei au 
necontenit depășite, dar 

și distante pe care oricît 
alerga sau înota, reebr- 
va deveni de neconcâ-

pe 
în

— acolo unde viteza nu 
seamnă numai picioare 
pezi, ci și judecată rapidă 
constructori, viteza își 
alte legi și alt mers.

FORȚA a evoluat imens 
în ultimii ani. Poate, cel mai 
mult. Și aceasta datorită me
todelor de antrenament și 
studiilor biomecanice. Recor
durile în aruncările atletice 
(atît la bărbați, cit și la fe
mei) și recordurile 
sint de-a dreptul

A arunca astăzi 
greutate și 67 m la 
1M ciocan și piiste 92 m la su
liță, pare a fi un lucru ba-

la haltere 
uimitoare.
20 m la 

disc. 75 m

Maratonul se aleargă astăzi 
sub 2 ore și 10 minute. Fe
meile — doar cîteva, pînă 
acum — parcurg și ele ace
eași distanța, pînă ieri diabo
lică, în 3 ore și 7 minute.

De atîtea ori & fost stră
bătut înot Canalul Mînccii, 
îneît înotătorii au trecut la 
excentricitate, dus și întors, 
noaptea, cu picioarele legate. 
Recent, italianul Ful vio Ber- 
gamini, de 37 de ani ne-a 
oferit o mică mostră de re
zistență : Triest—Veneția', 33 
de ore

Ceea 
trenam

de înot continuu, 
ce revoluționează ah- 
jtul a'e rezistență

este în prezent ideea că lu
crul pentru această calitate 
nu este dăunător copiilor și 
tineretului, fiind un efort de 
lungă durată, care nu solicită 
inima, ca viteză repetată.

Și astfel nu mai 6Vem de 
ce ne mira că înotători efe 
15 ani devin campioni olim
pici în cele mai lungi probe, 
iar maratoniștii Japonezi con
curează cu succes tn această 
probă la 18 ani.

Se vorbește prea puțin de 
recordurile de tndemîn&te, 
deși dacă reflectăm tnal m.ylt, 
acestea sînt cele mai preten
țioase. Ele solicită simultan 
și rafinat coordonarea, suple
țea, echilibrul, gîndirea.

Decatlonul sau pentatlonul 
modern nu sînt numai o vic
torie a voinței omenești, ci 
și Victorii ale corpului nostru 
de a stăpîni cu virtuozitate, 
spațiul și timpul. Recordurile 
de tir, popice, sărituri la 
trambulină de schi sînt și 
ele dovezi ale iscusinței noas
tre.

Și după cum cultura între
gește inteligența umană si-i 
dă frumusețe și personalitate, 
tot așa Indemînarea sportivă 
întregește toate celelalte ca
lități fizice și le face mai 
puternice și tnai depline.

VIRGIL LUDU
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LA HUNEDOARA

JOACA COPIILOR A FOST LUATĂ IN SERIOS
Hunedoara, orașul siderurgiei, 

al furnalelor aflate zi șl noapte 
3a temperatura oțelului incandes
cent, te întâmpină mereu mai 
tînăr, mereu mai impunător. Di
namica sa, sub toate aspectele 

. (economic, «ociaL etnografic) e 
‘impresionantă. Odată cu dezvol
tarea unităților economice, a 
crescut numărul salariaților și, 
implicit) al familiilor stabilite pe 
«ceste meleaguri. Iată de ce, ca 
Jn tqate. orașele țării, mai ales 

tin celte tinere, aflate îh plină dez- 
vv ol tare, grija pentru creșterea 
generațiilor viitoare se impune și 
•aici tot mai mult Hunedoara zi
lelor noastre a ajuns să numere 
pestă 75 000 de locuitori, dintre 
care cel mal mulți sînt tineri, 
s-au construit pentru el peste 

,33 000 de apartamente, cămine 
ipentru cei necăsătoriți, internate 
destinate elevilor. Hunedoara are 
azi 12 000 de elevi în clasele I— 
•VIU, Și multe alte mii de preșco
lari.

Unde își petrec timpul • cei ce 
«e întorc după orele de școală ? 
-Unde se joacă cel de o șchioapă, 
;pe care mingea îl atrage ca un 
^magnet, ca pe toți copiii din 
lume ? Tată întrebări la care am 

({țintit să aflăm răspunsurile cele 
mai autorizate.

Da Consiliul popular al muni
cipiului Hunedoara am stat de 
vorbă CU tov. ȘTEFAN FDOTlFS- 
CU, secretarul instituției respec
tive. Aici, șl mal tîrziu umblînd 
prin cartierele Hunedoarei, aveam 
să aflăm lucruri îmbucurătoare. 
Din capul locului, se poate afir
ma că la Hunedoara joaca copi
ilor este o treabă privită cu toată 
seriozitatea.

— Cum se concretizează, în 
fapte, această constatare, tov. 
Fl o rescu ?

— Vedeți, datorită specificului 
muncii de aici — producția con
tinuă, emanări de gaze din cup
toare fără întrerupere — orga
nele locale au In atenție amena
jarea unor spații verzi, în mă
sură să purifice atmosfera de re- 
zidurile furnalelor. Anual se chel
tuiesc 2—3 000 000 de lei pentru 
spațiile verzi, pentru ca fiecare 
stradă să aibă o vegetație bogată.

— Desigur, aspectul exterior al 
orașului, abundența de arbori, de 
vegetație este cel mai concret 
suport al celor exprimate de dv.

Disciplinele iernii
In obiectiv:

SĂRITURILE
REIA 
TRAMBULINĂ

Recent, a avut loc la Bra
șov o masă rotundă care a 
analizat, sub aspecte diferite 
situația săriturilor pe schi de Ia 
trambulină. Tradiția județeană, 
care se confundă cu a țării in 
această disciplină, și interesul 
purtat celei mai spectaculoase 
forme de expresie competițio- 
nală a schiului, a adus la a- 
ceastă discuție numeroși par
ticipant!, reprezentanți ai 
C.J.E.F.S. Brașov, antrenori, 
președinții cluburilor și aso
ciațiilor brașovene de schi, re
prezentanți al comerțului pen
tru aprovizionarea cu mate
riale sportive etc. In cadrul 
discuțiilor s-a încercat o foto
grafiere a actualei stări de 
fapt, depistarea cauzelor ră- 
mînerii in urmă și, mal ales, 
găsirea căilor și mijloacelor 
activizării acestei ramuri spor
tive, foarte apreciată — pe 
vremuri — șl specifică unul 
județ de munte. S-au exprimat 
multe opinii interesante, cons
tructive, zugrăvindu-se aspec
tele multiple legate de destinul 
săriturilor. Spațiul nu ne În
găduie să le prezentăm pe 
toate, dar seriozitatea proble
melor discutate ne obligă să 
înfățișăm intr-o formă siste
matizată, principalele puncte 
de vedere.
UNDE Șl DE CE AU DISPĂ

RUT TRAMBULINELE? ~

Brașovul a fost leagănul schi
ului, al săriturilor, al trambu
linelor, dar, rîhd pe rîrid, co
loșii au murit sau au fost lă- 
sați să moară. Trambuline ve
chi, prestigioase, au dispărut

0 INIȚIATIVĂ
Școala sportivă Brașovia are 

excelenta ideie de a organiza 
In Poiana Brașov în ziua de 
22 noiembrie 1970 un concurs 
de biatlon pe uscat la care au 
fost invitate să participe sec
țiile cluburilor Dinamo, A.S.A., 
Steagul roșu, Tractorul din 
Brașov', Constructorul Cîmpu- 
lung Moldovenesc și Clubul 
sportiv Sinaia.

Inițiativa poate fi conside
rată ca excelentă ea avînd ca 
scop atragerea amatorilor spre 
această disciplină ca și veri
ficarea stadiului de pregătire 
pe uscat a juniorilor biatlo- 
ni.ști în condiții de efort spe
cifice.

Concursul se va desfășura 
sub formă de ștafetă 4x4500m, 
executîndu-se și două trageri 
cu arma Sport calibru redus 
la baloanele fixate pe panou
rile poligonului de tir. Prima 
tragere după alergarea (cu be
țele de schi) distanței de 1 500 
m și a doua la 3 000 m pen
tru fiecare schimb al ștafetei. 
Tura de penalizare pentru fie
care cartuș ratat în poligon va 
fi de 100 m.

Cluburile invitate pot în
scrie un număr nelimitat de 
ștafete alcătuite fiecare din 
patru sportivi : 2 juniori cat. a 
Il-a născuți în anul 1954 și 
mai tineri și 2 juniori cat. I 
născuți în anii 1952—53.

Clasamentul se va întocmi 
fie baza timpilor realizați (pe 
țchipe)». alcătuindu-se și un 

Dar, pentru copil, pentru joăcâ 
lor de zi cu zi, ce s-a făcut f

— Să luăm un singur exemplu: 
numai în acest ân au fost alo
cați peste 400 000 de 1&. pentru ca 
locurile de joacă destinate copi
ilor să devină o realitate. Aseme
nea spații veți întîlni în toate 
cartierele orașului.

— Dotarea lor corespunda ce
rințelor ?

— într-o oarecare măsură, da. 
Există solare cu porticuri, to
bogane. și balansoare.

— Acestea pentru preșcolari. 
Dar cei mat mari, ce fac î Unde 
pot bate o minge, unde pot aler
ga în voie ?

— Există și pentru aceștia cîte- 
va terenuri — cam puține, e ade
vărat — unde se poate jiifca fot
bal sau volei. Cu asentimentul 
Consiliului popular, unele locuri 
virane au fost amenajate chiar 
de către locatarii blocurilor înve
cinate. Și copiii au dat o mihă 
de ajutor.

— Hunedoara se dezvoltă de la 
un an la altul. în apropierea sta
dionului se ridică, de pildă, un 
nou cartier. Proiectantul are în 
vedere și aceste spatii de joacă 
pentru copil ?

— Blocurile din orașul nostru, 
sistematizarea sa, sînt opera 
I.S.C.A.S.-uIui din București, pro
iectantul ține seama de cerințele 
noastre. Relațiile proiectant-con- 
structor-beneficiar sînt bune. 
Numai că pentru aceste spații nu 
sînt prevăzute fonduri aparte 
(n.r. iată o problemă deosebit 
de importantă care, credem, tre
buie să stea în atenția forurilor 
centrale și asupra căreia vom re
veni). Da școli, de pildă, proble
ma e în parte rezolvată. Cele 10 
școli generale, cărora li s-au a- 
locat 800 000 de lei în ultimul an, 
dispun de o bună bază pentru 
sport. Oricum, pașii făcuți in a- 
ceastă direcție nu sînt de negli
jat.

★
La discuția avută cu secretarul 

Consiliului popular asista și proi. 
ION FRENȚ1U, director al Școlii 
generale nr. 7, unde învață peste 
1200 de elevi. Directorul a simțit 
nevoia să intervină în discuție.

— Hunedoara are grijă de co
piii săi. Vă rog să vizitați școala

de pe harta schiului. Bunloc, 
Predeal, Rișnov, Kanzel (Po
iana) sau -trambulina mar» din 
Poiana Brașov pe care în 1951 
finlandezul Vaino Pauli se în
corona campion mondial uni
versitar. In ultimii . ani, toată 
activitatea s-a desfășurat pe 
trambulina mijlocia (56 m) din 
Poiana. Vechimea sa de cî- 
teva decenii, deteriorările a- 
duse de intemperii, ridică azi 
problema dacă in sezonul 1971 
va putea fi folosită. O comi
sie solicitată de A.B.S. Brașov 
șl C.J.E.F.S. urmează să a- 
vizeze folosirea ei in condiții 
de securitate. Și astfel, in a- 
ceastă epidemie contagioasă de 
dezafectare ă bazelor sportive, 
schiul brașovean, spre a-și a- 
sigura existența, este silit Să se 
expatrieze la Harghita sau în 
Maramureș (Borșa). De ce ? 
Banii planificați pentru între
ținere șl amenajări au venit 
greu, subțiați, sau de loc. Chiar 
în acest an alocația de 300 000 
lei planificată pentru A.B.Ș. 
Brașov In vederea reparației 
și Întreținerilor n-a venit și 
nld nu stnt semna că va veni.

PLASTICUL... O UTOPIE?

In această situație, construi
rea unei trambuline practica
bilă și una prin lnvelire cu 
material plastic este deocam
dată... un vis utopic. El a prins 
forme concrete în Cehoslova
cia, Polonia, Ungaria, R.D 
Germană. Cunoaștem conse
cințele, cunoaștem poziția acos- 
tor Schiori în ierarhia mon
dială intr-un spațiu restrîns 
de timp.

EXCELENTĂ
clasament individual pe cate
gorii de clasificare sportivă.

'Este absolut de prisos să 
subliniem valoarea sportivă, 
pedagogică și de verificare a 
acestei inițiative. Tot ceea ce 
dorim — și acesta este și sco
pul acestor rînduri — este ca 
toți invitații să-i acorde im
portanța cuvenită, susținînd 
prin muncă și calitate un în
ceput, ce ar trebui să devină 
tradițional.

PRUNDU BÎRGĂULUI:
350 DE SALARIAȚI = 350 DE MEMBRI Al ASOCIAȚIEI!

Despre fabrica de hîrtie din 
comuna Prundu Birgăului (ju
dețul Bistrița Năsăud) am mai 
avut prilejul să scriem cu 

aproape doi ani în urmă. Am 
revenit cu gîndul de a con
semna noi fapte. Și n-am fost 
dezamăgiți. De la bun început 
trebuie spus că toți cei 350 de 
salariați ai fabricii sînt membri 
al asociației sportive „Hîrtia”.

Dacă afirmăm că la fabrica 
din Prundu Birgăului toată lu
mea Iubește sportul nu exa
gerăm cu nimic : de la direc
torul fabricii, mg. Constantin 
Herțanu (campion județean la 
șah, popice și ciștigător al Cu
pei Consiliului județean al 
smdicatelor), și piuă la veșnic 

noastră și vă veți convinge.
Ara acceptat Invitația cu plă

cere. Șl n-am regretat. Moderna 
clădire a școlii, situată în „micro- 
orășelul tineretului" — cum se 
numește cartierul respectiv — este 
înconjurată de terenuri de sport, 
unul mai frutrios ca altul, toate 
purtfnd amprenta bunului gospo
dar. Un teren de volei, unul de 
handbal cu zgură și un altul bitu- 
minizat, un portic de gimnastică 
și un teren de mlnifotbal, pe 
care cîțlva puști încinseseră o 
miuțâ de mama focului. Se zben
guiau fără teama de a fi certați 
de cineva sau că vor sparge gea
murile nu știu cărui apartament.

— Pentru asemenea mierobază, 
ne-am adresat directorului, con
ducerea școlii merită felicitări. 
Dar, Spunețl-ne tov. Frențiu, 
dacă aceste terenuri stnt accesi
bile elevilor șl în timpul lor li
ber ?

— Desigur. Cu ajutorul părin
ților și al elevilor au fost făcute 
Sînt deci ale lor. Nu le ținem ca 
piese de muzeu. Cînd programul 
de lnvățămint permite, cind nu 
avem ore de educație fizică, co
piii cartierului sînt prezență aici. 
Școala, aflată la doi pași de 
blocurile in care locuiesc, devine, 
intr-adevăr, o a doua lor casă. 
Aceste terenuri de sport ti fe
resc și de circulația intensă a 
străzilor, de accidente.

★
HUNEDOARA. Azi. orașul si

derurgiei, Miine, cu siguranță, va 
fi și al parcurilor și al florilor, 
care în miez de vară vor invada 
străzile cu milioanele. Printre a- 
eeste alei și printre blocuri apar 
și locurile de joacă pentru copil. 
Azi. aceste locuri nu satisfac, 
totuși, necesitățile. Este un ade
văr de necontestat, Imbucurătoa- 
re este însă optica oamenilor de 
aici — am numit organele locale, 
cadrele didactice, părinții — care 
privesc în perspectivă și care au 
rezolvat multe lucruri bune. Peste 
ani, numărul locurilor de joacă 
pentru copii va fi. cu siguranța, 
mal mare. La Hunedoara joaca 
celor mici e considerată ca o 
treabă foarte serioasă. Și se ac
ționează ca atare.

Constantin ALEXE

MASA^A^PERFORMANȚEI

Rindurile săritorilor s-au În
gustat, ttrmînd o involuție ne
firească. Astăzi mai practică 
performanța 10—12 seniori șl 
17—18 juniori. Speranțe și re
zerve există, prih înființarea 
Șc. sp. Brașovia care are o 
grupă de copii, altei grupe la 
clubul Tractorul a unui expe
riment inițiat de cabinetul me
todic Brașov la Liceul nr. 1, 
in care copiii se vor iniția pe 
trambulina-școală de la Fin- 
tîniță (Schei). Rîșnovul dă șl 
el semne de agitație și orga
nizare pentru o trambulină în 
vecinătatea școlii. După cum 
le vede, speranțe sînt, mai ales 

că în sfîrșit au apărut ți...

MATERIALELE

In speță schi urile. După cî- 
țiva ani de așteptare, după 
improvizații tragi-comice, cei 
trei antrenori brașoveni și doi 
instructori ocazionali, au avut 
posibilitatea să-și procure din 
comerț schiuri, de trambulină, 
de dimensiunea și calitatea 
(oarecum) dorită. Prețurile, 
destul de ridicate, i-au împie
dicat să epuizeze un stoc alt
fel destul de limitat furnizat 
de I.C.R.M. Brașov.

Despre ceruri și ochelari nu 
putem spune lucruri prea bune. 
Multe decapante nevandabile 
și puține ceruri speciale a- 
provizionate într-o optică... 
ciudată și originală.

SA VORBIM Șl DESPRE

INSTRUIRE

Procesul de pregătire urmea
ză mai mult liniile tradiției, 
ale moștenirii, fiind măi pu
țin adaptat la cerințele moder
ne, dinamizat de mijloace a- 
jutătoahe — folosite cindva — 
ca planorism, trambulină elas
tică, sărituri în apă, aterizări 
pe plan înclinat, porticuri, to
bogane, elemente de acrobație 
etc. O docunentație a schiului 
dfe sărituri, cu lucrări originale 
sau traduse, lipsește cu de- 
săvirșire. Copiii se specializează 

tinărul maistru Alecu Axente, 
care la cei 60 de ani ai săi con
tinuă să fie sufletul activității 
sportive din întreprindere. Am 
vizitat, mai intii, terenul de 
fotbal, îngrijit și marcat cu o 
exemplară atenție, înconjurat 
de centura neagră a pistei de 
atletism. Totul a fost realizat 
prin munca patriotică. Peste 
puțină vreme se vor amenaja, 
tot aici, noi terenuri de volei, 
handbal și baschet.

La clubul asociației sportive, 
patru mese de șah șl două mese 
de tenis ,sc aflau gata pregătite 
în așteptarea primilor concu
rent i.

Următorul popas : arena de 
popice . amenajată in «spatele

FOTBAL CRONOMETRAT
De multă vreme, specialiș

tii au încercat să investighe
ze în fel și chip jocul de 
fotbal pentru a-i înțelege in
timitățile. Una dintre cele 
mai vechi și repetate meto
de a fost șl este cronome- 
trarea timpului cît fiecare ju
cător al unei echipe se află 
în stăpînirea balonului. De 
curînd, Tony Allctnann, fost 
internațional elvețian, a a- 
dîncit această cercetare, ur
mărind în timpul recentei, 
partide de la Berna dintre 
Elveția și Italia de cîte ori 
conaționalii săi au intervenit 
la balon și au ținut mingea 
între 1—3, 4—6, 7—13 se
cunde. In acest meci, termi
nat cu 1—1 (Mazzola a ega
lat în ultimul minut), echipa 
gazdă a realizat un joc con
siderat bun (avîndu-se în ve
dere și clasa adversarului, fi
nalist al ultimului C.M.).

Ce sugerează datele publi
cate de Tony Alleman ? Că 
cele măi multe intervenții la 
balon aparțin, jucătorilor de 
la mijlocul terenului (0- 
derinatt — 100 ; Kuhn — 97 ; 
Rlăitler — 79), în timp ce 
fundașii și înairdașîi-vîrf rea
lizează un număr oarecum e- 
gal de contacte cu mingea, 
situate în jurul a 45—50. Fot
baliștii din linia mediană in
fluențează, evident, mai mult 
decît ceilalți fizionomia jo
cului unei echipe. în bine, sau 
dimpotrivă. în cazul de față,

(uneori) prea devreme pe să
rituri, lipslndu-le tehnica e- 
lementară • schiului și de
prinderi cimentata de echili
bru, indemînare, coordonare. 
Activitatea pe zăpadă n-are »- 
ficiență maximă prin absența 
unul schi-lift portabil car» să 
înmulțească numărul repetă
rilor In cadrul aceluiași efort 
Amenajările răpesc prea mult 
timp (bătutul zăpezii) in dauna 
pregătirii propriu-zise. Și, in 
sfirșit, săriturile, efectuate pe 
tipuri vechi, depășite de con
strucție (elan lung ți slab în
clinat) nu servesc Însușirea 
unei tehnici adecvate orientă
rii moderne. Calendarul intern 
și extern este încă prea să
rac. O medie de 6—7 concursuri 
pe an este nesatisfăcătoare.

SĂRITURILE

Izolarea în care se complac 
săriturile le candamnă spre 
dispariție, deși dintre discipli
nele schiului ele constituie 
proba cea mai spectaculară, 
cea mal susceptibilă de progres 
la eșaloane internaționale in 
minimum de timp și condiție. 
Probă care se apropie — in
tr-un fel — de atletism ți 
jocuri, unde condițiile sînt a- 
celeași în orice țară și pe ori
care stadioane. Deși din nu
mărul de 10—15 000 de spec
tatori prezenți altă dată la 
probele de sărituri, azi au mal 
rămas prezenți... doar rudei» 
săritorilor, proba se poate 
bucura de aceeași deosebită 
atractivitate. Recenta experien
ță făcută de patinajul artistic 
prin invitarea unor celebrități 
este pilduitoare și poate redes
chide porțile unei frecvențe de 
sportivi și spectatori ce se do
rește mărită.

Desigur, nu toate sporturile 
pot fi încurajate și sprijinite 
in mod egal pe un anumit te
ritoriu. Dar săriturile de la 
trambulină pot și trebuie să 
fie dintre acelea care merită 
a li se acorda creditul nece
sar. Sute și mii de copii aș
teaptă valorificarea uneia din
tre cele mai vechi și mai eter
ne aspirații ale omului: ZBO
RUL!

Mihai BIRA

clubului. Construită tot prin 
mijloace proprii, ea dispune de 
două piste și o tribună.

Cu o asemenea bază mate
rială, care facilitează organi
zarea unui mare număr de 
competiții, în care sînt angre
nate echipele asociației : fot
bal, volei, popice, șah, atletism, 
tenis de masă, schi, ciclism (pe 
biciclete de oraș), sub îndruma- I 
rea instructoarelor voluntare 
Elena Bălan și Elvira Gița, con
siderăm că am oferit cititori
lor o imagine de ansamblu a- 
supra acestei asociații sportive- 
model.

Hoiia ALEXAADRLbCU 

din cele 235 de acțiuni ale 
mijlocașilor, ei au greșit doar 
de 31 de ori, peste 200 de 
situații fiind corect rezolvate 
în beneficiul ofensiv sau de
fensiv al echipei. E un in
diciu de randament, cu re
percusiuni indiscutabile asu
pra jocului de ansamblu și 
stabilității interne a echipei.

Dar mai interesant, din a- 
ceastă anchetă, ni să pare alt
ceva. Faptul că intervențiile 
ele scurtă durată sînt cate
goric mai numeroase. Și asta 
în cazul tuturor componen(.i- 
lor formației, nu numai în 
dreptul celor din zona me
diană. Din 100 de acțiuni ale 
lui Odcrmatt, 80 durează doar 
1—3 sec. Din 50 de acțiuni 
— Kiinzli (înaintaș), 37 nu 
depășesc 3 sec. etc. Faptul 
exprimă un adevăr și o ten
dință. FOTBALUL MODERN 
A ACCENTUAT CARACTE
RUL COLfcCTÎV AL JOCU
LUI. MINORA TREBUIE SĂ 
CIRCULE RAPID ÎNTRE CO
ECHIPIERI, nu să zacă în 
păstrarea unuia sau altuia, 
oricît ar fi el de teribil. Cu 
cit circulă riiai mult și mai 
repede, cu aiit realizările pot 
fi mai substanțiale, acțiunile 
mai rentabile. Se poate face 
pe undeva o analogie cu 
principiile de circulație a ba
nilor. Se observă din statis
tica lui Allemann că păs
trarea mingii peste 3 sec. a- 
pare mult mai rar. Odermatt 
ține balonul între 4 și 6 sec. 
numai de 9 ori, iar între 7 
și 13 sec. de 11 ori, în timp 
ce Kiinzli are doar 6 inter
venții înscrise în prima ca
tegorie de durată și 7 într-a 
doua.

Despărțirea rapidă de min
ge începe să fie un princi
piu respectat pretutindeni de 
către echipele bune și de 
către jucătorii de clasă. EI 
s-a afirmat ca un răspuns 
față de sporirea capacității 
de organizare în defensivă. 
Nu sechestrarea mingii de 
către individ, ci pasarea ei 
promptă, urgentă, precisă, 
fără mișcări gratuite, uneori 
printr-o simplă deviere a tra
iectoriei. Nu conducerea ba
lonului, prelungită, inevitabil 
mal lentă decît viteza de cir-

S.O.S.-ul MOTOCICUȘiilOR
La penultima etapă a 

campionatului național de 
motocros, am numărat pe 
degetele unei singure mîini 
concurenții alîniați la star
tul unei probe card, în mod 
normal, ar fi trebuit să fie 
cea mai populară î proba 
tineretului. Sărăcia de par
ticipant (generată de inexis
tența pieselor de schimb la 
mașinile de curse) a surprins, 
firește, neplăcut pe specta
tori.

Cei cară urmăreso mal 
îndeaproape întrecerile mo- 
tocrosiștilor cunosc că situa
ția se menține de cîțiva ani. 
Cei care au ținut pînă acum 
flacăra nădejdii au fost an
trenorii și instructorii Vo
luntari. Cot la cot cu elevii 
lor, ei au muncit zile întregi 
la reparația mașinilor, da 
mult uzate, necesare partici
pării la concursuri. Se pară 
însă că și actști ultimi sus
ținători ăi sportului cu mo
tor au abandonat lupta cu 
neajunsurile, deoarece 
pur și simplu — nu au cu 
ce lucra în secții. Cînd te 
gîndești însă că motoreta 
românească — MOBRA, are 
calități recunoscute, nu poți 
înțelege de ce conducerile clu
burilor și asociațiilor nu sînt 
Sprijinite de forurile tutelare 
să doteze secțiile cu astfel 

UȘOARE - PRACTICE - MODERME

'...GEAMANTANE!

PENTRU 
MHAJUL

Preț de vînzare :
GEAMANTANE DIN CARTON LEI 50 -- 152
GEAMANTANE DIN PVC PE SUPORT

DE HÎRTIE LEI 85 -- 157
GEAMANTANE DIN PVC PE SUPORT

TEXTIL LEI 114 -- 276
GEAMANTANE DIN PÎNZĂ PE SU

PORT DE CARTON LEI 162 -- 359

culație obținută prin com
binații.

După recentul meci cu 
F. C. Liverpool, suăținut în 
deplasare, Dinu de la Dinamo 
ne mărturisea că l-a impre
sionat rafinamentul tactic a- 
țins de marile echipe din An
glia. Jocul lor, spunea căpi
tanul echipei naționale, e 
cursiv și de o mare simpli
tate. Mingea e păstrată cit 
mai puțin de către un jucă
tor sau altul. Se pasează 
mult, repede, la coechipierii 
mereu demarcați. Numai ex
tremele rămîn mai mult cu 
mingea la picior. Dar ei 
driblează foarte bine și fac 
prăpăd, cînd se lansează în 
acțiuni individuale. Observa
țiile lui Dinu sînt concluden
te și converg cu rezultatele 
acestei radiografii mai fine 
efectuate de Tony Allemann. 
Noi avem încă destui fotba
liști care nu știu să se' des
partă repede de minge. în 
detrimentul echipei și al ran
damentului individual. E o 
dovadă de miopie să mai 
crezi că afirmarea personali-

RAPID ARE ȘANSE SĂ SE
CALIFICE ÎN FINALA

EUROPEANĂ FEROVIARĂ
Din avionul de Paris cu 

care au sosit joi seara tricolo
rii, au coborît și jucătorii ra- 
pidiști, care se întorceau din 
Franța, unde susținuseră două 
partide. Una amicală cu R.G. 
Strasbourg (1—1) și cealaltă 
oficială, cu selecționata fero
viară a Franței, contînd pen
tru campionatul european fe
roviar și încheiată, de aseme
ni tot cu un rezultat de egali
tate : 1—1. La cîteva minute 
după aterizarea avionului am 
stat de vorbă cu cei doi an
trenori ai giuleștenilor, Marin 

de motorete, ideale pentru 
depistarea elementelor tinere 
și lansarea lor în marile con
cursuri.

Cu prilejul diferitelor ana
lize anuale, biroul federal 
constată deficiențele de na
tură să rărească din ce în 
ce mai mult reuniunile de 
motocros, viteză și dirt-track 
și, de fiecare dată, se încear
că să se salveze situația cu 
jumătăți de măsură și cu 
unele promisiuni. Motociclis- 
mul nu poate trăi din pro
misiuni.

Redresarea bazei materi
ale a sportului cu motor 
impune măsuri concrete. Un 
ajutor mai consistent ar 
putea da motociclismului și 
secția sport a Consiliului 
Central al U.G.S.R. — așa 
cum procedează fti alte 
discipline — precum și unele 
mari uzine metalurgice.

Dubla victorie a alergăto
rilor noștri în Balcaniada 
de motocros, ca și poziția 
fruntașă dețihută de repre
zentanții României în impor
tanta competiție internațio
nală, „Cupa Dunării'* vor 
avea, sperăm, darul de a 
schimba optica multora asu
pra acestui util și spectacu
los sport, care se cere spri
jinit cu mai multă convin
gere-

Tr. IOANIȚESCU 

tații tale de jucător sporește 
proporțional cu sechestrarea 
mingii. Dembrovschi (Dinamo 
Bacău), Dinu, Dumîtrache, R. 
Nunweiller, Dumitru sint ju
cători care au înțeles aceas
tă tendință de evoluție a fot
balului actual. Nu este sin
gurul motiv pentru care e- 
voluțiile lor sînt în majori
tatea cazurilor remarcabile, 
dar este, indiscutabil, una 
dintre cauzele randamentului 
acestor nume.

Ar fi, fără îndoială, inte
resant ca antrenorii noștri 
(măcar cei de la echipele eu 
responsabilități mai mari) să 
efectueze, din cînd în cînd, 
astfel de observații obiective 
și aprofundate asupra jucă
torilor. Procedind astfel ar 
discerne niște resorturi mai 
intime ale comportărilor ac
ceptabile or nu, ar fi în mă
sură să argumenteze jucăto
rilor cu date concrete și să-și 
construiască antrenamentele 
în funcție de niște repere au
tentice.

Remus BOGDAN

Bărbulescu și Nicolae Cris- 
tescu, care ne-au declarati 
despre „turneul'* nostru vă 
putem spune că echipa a evo
luat bine, în special la Stras
bourg. Gazdele, Racing Club, 
aflate pe locul IV în campio
natul francez, numără cîteva 
individualități de clasă, ca iu
goslavul Osirn sau argenti
nianul Gomez, au reușit să ne 
egaleze dintr-un 11 metri dis
cutabil.

Partida oficială, cu selecțio
nata feroviară a Franței, am 
susținut-o în localitatea Lăon 
(în vecinătatea Parisului), iar 
golul echipei noastre a fost 
înscris de M. STELIAN (ele 
altfel tot el a înscris și la 
Strasbourg, și nu Năsturescu, 
cum greșit a anunțat Agenția 
franceză de presă). Returul 
partidei îl vom susține în luna 
martie la București. In caz 
de victorie, vom juca finala 
campionatului european cu îh- 
vingătoarea dintre selecționata 
feroviarilor sovietici și a călor 
bulgari.

Aurel PĂDURE 
Florin SANDU -

idJnifc 
mergem

BASCHET : Sala FlorSăSCa. 
de la ora 9.30 : I.E.F.S. - 
Constructorul (fh I.E.F.S. — 
„U“ Timișoara (m), Steaua — 
„Foii" Gâlațl (m) 1 SALA 
GIULEȘTI. de la ora 12.30 : 
Rapid — Grisul Oradea (f).

FOTBAL : Stadionul Repu
blicii, ora 12 : Rapid . Bucu
rești — c.F.R. Cluj (div. A); 
ora 14.30 : Steaua București
— Steagul roșu Brașov (div. 
A).

STADION GIULEȘTI. ora
9.30 : Rapid București —
C.F.R. Cluj (tineret).

TEREN GHENCEA (Steaua), 
ora 9.30 : Steaua BUCurețti — 
Steagul roșu Brasov (tineret).

STADION METALUL, ora
8.30 : Metalul București —
Steaua București (Juniori) ; 

ora 10 : Metalul București — 
Metalul Tirgovlște (div. B).

TEREN VOINȚA, ora S.30 : 
Șc. sp. nr. 2 Buc. — FI. roșie 
București (.iuiîlori) : ora 11 '. 
Voința București — Mătalul 
Plopenl (div. C) ; ora 13 : 
Voința București — MCtalih 
Plopeni (juhtori).

TEREN ELECTRONICA, ora 
11 : Electronica Buc. — Teh- 
nometal Buc. (diy. C) ; ora 
13 : Electronica Buc. — Fa
rul Constanța (juniori).

TEREN LAROMET, ora ti : 
Laromet Buc. — FI. roșie Buc. 
(div. C).

TfcREN AUTOBUZUL, or» 
li : Autobuzul Buc. — Spir
tul muncitoresc Buc, (div. C).

TEREN SIRENA. ora 9 30 ; 
Sirena Buc. — Mașini unelte 
Buc. (juniori) : ora 11 : Si
rena Buc. — Mașini undite 
Buc. (div. C).

TEREN SPORTUL MUNCI
TORESC, ora 13 : Sportul mun- 

’ citoresc — Unirea Mănăstirea 
(juniori).

TEREN 23 AUGUST II,, ora
9.30 : Șc. sp. Endrgia Buc. — 
Laromet Buc. (juniori).

HALTERE : Sala Giulești
II. de la ora 9.30 : „Cupa de 
toamnă".

MOTO : Traseul din șoseaua 
Pantellmon, de la ori 13, ul
tima etapă a campionatului 
național de motocros.

POPICE : Arenă Gluleșb.
de la ora 8 : Rapid București
— Voința Tg. Mureș (m), 
meci de divizia A.

RUGBY : Teren Parcul Co
pilului. ora 10.30 : Lotul A 
(seniori) — Steaua : STA
DIONUL TINERETULUI (te
ren IV), ora 11 : Sportul itu- 
dențesc — Aeronautica ; TE
REN VULCAN, ora 11 : Vul
can — Dunărea Giurgiu ; TE
REN GLORIA, ora 10 : Glo
ria — Olimpia (div. B).

SCRIMA : saia Floreasea
II. de la ora 9 : București — 
Moscovă (tineret).

VOLEI : sala Giulești. de 
la ora 8 : Aurora — Elăc- 
troputere Craiova (m. B), 
I.E.F.S. — Universitatea ’Ti
mișoara, Rapid — ceahlăul 
P. Neamț (f. A) ; SALA PRO
GRESUL, de la ora 8 s Uni
versitatea — Universitatea 
Iași, Spartac — Sănătatea A- 
rad, I.T.B. — Medicina Tit. 
Mureș, Progresul — SănMtă- 
tea Ploiești (f. B).



NASTY“ MEREU PRINTRE FRUNTAȘI!

în ciuda sfirșitului 
său de sezon „au ra- 
lentl" — datorat acci
dentărilor suferite — 
primul tenisman al

României, maestrul e- 
merit al sportului 
ILIE NASTASE, 
continuă să fie foar
te sus cotat de spe-

TELEX

printre primii 1Q tenismanî ai anului
cialiștii .„sportului 
alb", care-și alcătuiesc 
tradiționalele clasa
mente mondiale pe a- 
nu.1 ce se încheie. Tn 
numărul nostru trecut 
am anunțat prezenta 
pe locul 6 a lui Ilie 
Năstase in ordinea 
dată de cronicarul 
britanic Lance Tingay. 
o autoritate în ma
terie, redactor de spe
cialitate al ziarului 
„Daily Telegraph" și 
al revistei „Lavrn 
Tennis". Tntr-un cla
sament precedent, zia
riștii americani il 
clasau al 9-lea. pre
ferind pe compatrio
ts i lor Cliff Richey 
și Arthur Ashe, pe 
locuri fruntașe.

Oricum, tenismanul 
nostru continuă să 

primească o înaltă a- 
preciere din partea 
specialiștilor de pesto 
Ocean, așa cum putem 
citi și intr-un număr

recent' al revistei a- 
mericane „World Ten
nis". Aceasta publică 
pe copertă fotogra fia 
lui Ilie Năstase, în
soțind-o cu următorul 
texț: „...Este un ro
mân bine clădit, atle
tic. elegant, unul din 
sportivii est-europeni 
prezent! tn super-eja- 
sa tenisului interna
țional. Dar, toți ace
știa se simt mai bine 
pe terenurile roșii, cu 
zgură, singurul eare 
pare a fi acasă pc o- 
rice suprafață de joc 
fiind numai .,Nasty". 
Este un jucător al 

de 
Tn Europa. 
Tom Okker 

de rapid.
. ..a este

un
tuturor felurilor 
terenuri, 
numai 
este atît __
Nici unul nu ___
însă mai colorat în 
joc. Cînd face un re
tur spectaculos, plon- 
jind pe gazon, tribu
nele se ridică în pi
cioare 1“

Campionatul
I

(Urmare din pag. I)

în

nimat, pe alocuri dramatic, 
punctat însă de cîteva bruta
lități inutile. Și e păcat. Pen
tru că atît I.P.G.G. cit și A- 
vîntul dispun de suficiente 
calități tehnice pentru a nu 
fi nevoite să recurgă la o 
„recuzită" reprobabilă. Au 
marcat: Marian, Mantea și 
Tudor pentru IJ’.G.G., Jere, 
Andrei și Baka pentru Avîn- 
tul. Au arbitrat foarte bine 
I. Tiron si G. Mureșan.

STEAUA—DINAMO 4—1 
(2—0, 0—0, 2—1)

Campionii au cîștigat
mod concludent derbyul, dar 
adversarii lor 
tat mult mai 
primul joc, de 
Îuptînd multă 
egal la egal. în 
outsiderii i-au 
voriți unor presiuni 
tente. în cele din urmă, însă, 
plusul de experiență și-a spus 
cuvîntul.

Au marcat i Varga, C. Sza
bo, Calamar, Stefanov, res
pectiv FI. Sgîncă. Au arbitrat 
FI. Gubernu și C. Sgîncă. 
După două tururi în clasa
ment i Steaua 18 p, Dinamo 
14 p, I.P.G.G. 8 p (-9), A- 
vîntul M. Ciuc 8 p (—10), 
Agronomia Cluj 2 p, Avîntul 
Gheorghieni 0 p.

Agronomia Cluj nu a Ju
cat în acest tur deoarece 
componenții săi au trebuit să 
susțină sesiunea de examene.

s-au compor- 
bine â'ecît în 
la București, 
vreme de la 
repriza a II-a 
supus pe fa- 

insis-

PARTIDE DE MARE ATRACȚIE
(Urmare din pag. 1)

lipsei de experiență a băieților 
noștri, ca și datorită nivelului 

al adversarilor. Tn 
la fele, sperăm și aș- 
rezultate bune, chiar 
în partidele pe echi- 
a încheiat interlocu-

ridicat 
schimb, 
teptăm 
victorii 
pe” — 
torul nostru.

Firesc, meciurile de azi ca 
și cele care vor urma, pre
zintă multe atuuri. Cota valo
rică înaltă a oaspeților repre
zintă o certitudine, la fel ca 
și posibilitățile de replică ale 
echipelor române, mai ales cea 
feminină. Iată de pildă și pă
rerea maestrei emerite a spor
tului MARIA ALEXANDRU: 
„Așteptăm cu nerăbdare evolu
ția oaspeților noștri pe care 
nu i-am mai văzut de cinci ani. 
Pregătirile comune și meciu
rile 
vor
cere 
care 
petiției supreme. In acest mod

vom putea să vedem ce mai 
avem de făcut pînă la Nagoya. 
Mă interesează și evoluția la 
dublu fete. Noi am mai jucat 
contra unor cupluri din Asia, 
dar împotriva jucătoarelor chi
neze este mai greu de acțio
nat, acestea fiind extrem de ra
pide, La fete întrevăd partide 
echilibrate cu scoruri strînsc. 
In orice caz, sînt 
tilnirile de tenis 
măno-chineze vor 
blicul nostru".

sigură că în
de masă ro- 
satisface pu

★

pe care le vom susține 
constitui o excelentă tre- 
în revistă a forțelor de 
dispunem în vederea com-

Partidele de azi dintre echi
pele României și R.P. Chineze 
vor Începe la ora 17. 
singură masă. Mai întîi 
cerea dintre formațiile 
nine, urmate de meciul 
culin. Reprezentativele 
noastre vor fi alcătuite din 
Maria Alexandru. Carmen Cri- 
șan, Eleonora Mihalca (fete) și 
Șerban Doboși, Teodor Gheor
ghe și Stelian Nicolac (băieți).

pe o 
între- 
femi- 
mas- 
țării

Întîlnirea București-Moscova
(Urmare din pag. t)

bie : 1. POP (București), 4 v d.b.', 
2. Renskl (Moscova) 4 v d.b.; 3. 
Lupuțiu (B) 4 v d.b.; 4. Mocanu 
(B) 2 v; 5. Sverdlov (M) 1 V ; 6. 
Marin 0 v.

Diametral opusă a fost eonii- 
curația finalei la floretă băieți 
tn care oaspeții au avut ♦ țipă
tori, Iar reprezentativa Capitalei 
doar doi. Deoparte : Fopoy, 
Zemski, Sanov și Maslov, iar de 
cealaltă : ștefan șl Vlad.

Finala floretiștiior a fost do-, 
minată net de Popov, care îna
intea ultimei manșe conducea de
tașat cu 4 asalturi clștigate, ur
mat de ștefan — cu trei victo
rii. Aceeași ordine s-a păstrat 
pînă la capătul întrecerii, fiecare 
din cei doi protagoniști ai pro
bei adăugind cite un nou asalt 
cîștigat. învingătorul, dotat cu 
t*i fizic adecvat, suplu, sigur 
pe lamă, și-a dus acțiunile cu 
mult tact, demonstrind că este 
un promițător talent al scrimei 
sovietice, ștefan a luptat enorm, 
chiar și atunci cînd avea asigurat 
locul secund, pe care l-a meritat

„CUPA POLITEHNICII" LA HANDBAL MASCULIN
TIMIȘOARA 14 (prin tele

fon, de Ia corespondentul nos
tru). Din nou dragostea pentru 
handbal a timișorenilor ș-a 
dovedit din plin. La ora cînd 
a înoeput primul joc al tur-

Azi, la Cluj

DUBLĂ iNTÎLNIRE

IA HANDBAL JUNIORI
în moderna șl spațioasa Sală a 

Sporturilor din Cluj se vor dis
puta azi meciurile revanșă dintre 
echipele masculine șl feminine de 
juniori ale României șl B.D. Ger
mane. După cum se știe primele 
partide au avut loc vineri la 
Sibiu, cînd tinerele handbaliste 
din echipa României au cucerit 
victoria (9—8), Iar juniorii ro
mâni au fost învinși (11—12). Par
tidele se dispută după următorul 
program : ora 17,30 : România — 
R.D. Germană (junioare) ț ora 
18,30: România — R.D. Germană 
(juniori).

neului internațional organizat 
cu prilejul aniversării semi
centenarului Institutului Poli
tehnic toate locurile din tri
buna sălii Olimpia era ocupate.

Partida inaugurală a compe
tiției a opus formațiile Poli
tehnica Timișoara și Știința 
Lovrin. Studenții au luat un 
start rapid, au condus cu 6—0 
în min. 10, dar apoi handba- 
liștii din Lovrin au avut o 
puternică revenire, reușind să 
echilibreze raportul da forțe 
și să țină în șah formația 
din Timișoara. Și în repriza 
secundă jocul a fost la fel 
de disputat însă, în final. Po
litehnica s-a detașat obținînd 
o meritată victorie cu scorul 
de 17—13 (6—5), prin punctele 
înscrise de Guneș (10), Schon 
(3), Fendler (2), Sauer și Co- 
mănescu respectiv, Rigelma- 
yer (4), Constantinescu (4), M. 
Schmidt (2), R. Schmidt, Niess, 
Kopp. Au condus: Gh. Căpă- 
țînă șl I. Luchicî, din Timișoa
ra.

în cel de a-I doilea meci 
selecționata orașului Skoplje a 
întrecut formația S. C. Augs
burg (R.F.G.) cu soorul de 
23—15 (17—6).

P. ARCAN

„U“ TIMIȘOARA A CIȘTIGAT PRIMUL MfCI
(Urmare din pag. 1)

rul era 8—6 pentru gazde, 
prin atacuri rapide, finalizate 
excelent în special de Se- 
cheli-Popa, Universitatea a a- 
juns să conducă în min. 45 
cu 11—6 !

Este foarte adevărat că ti- 
mișorencele pot spune că au 
avut și puțin ghinion în acest 
meci, deoarece de 7 ori min
gea expediată de ele a lovit 
barele porții echipei Lokomo
tiv Zagreb. Nu putem însă 
omite nici faptul că și for
mația oaspe nu s-a bucurat 
de grațiile zeiței Fortuna, de
oarece cu o zi înainte de 
meci, în cadrul ultimului an
trenament, cea mai bună ju
cătoare a echipei, Svetlana

Evstataev și-a fracturat picio
rul într-o stupă dă ciocnire cu 
o coechipieră.

Cuplul de arbitri Todor 
Todorov și Spas Spasov (Bul
garia), cărora le poate fii im
putat faptul că au trecut cu 
vederea jocul deseori pasiv 
în atac si dur în apărare al 
oaspetelor, au condus forma
țiile :

UNIVERSITATEA ; Simo — 
Pișcu, Onofras (2), Neghină 
(2), Secheli—Popa (4), Met- 
zenrath (3), Hrîvniak (1), Ri- 
go, Gavrilov.

LOKOMOTIV: Matici (Hi
ed) — M. Veinovirf, Ciartad- 
zia, Cekini (3). Rebcrnjak (3), 
Vrbanc (1), Alikatid (1), Hrn- 
cicî, Mahcici, Gavrici, Mrgan.

FINALELE DE GIMNASTICĂ ALE JUNIORILOR

Iulian a Simon fi —prima la categoria /
CLUJ, 14 (prin telefon). — 

Tn Sala sporturilor au con
tinuat 
finalele 
blicane 
juniori, 
vilor de categoria I, candi
dați maeștri și maestre. Si- 
tuîndu-se la un nivel că
lii tativ mult îmbunătățit față 
de cel al concursului de vi
neri, spectacolul sportiv a fost 
astăzi deoebit de interesant, 
spectatorii clujeni avînd pri
lejul de a fi martorii multor 
execuții valoroase.

La categoria I fete locul în- 
tii a fost cucerit de talentata 
gimnastă băimăreană Iuliana 
Sîmonfi, pe locul secund si- 
tuîndu-se Rodica Sabău (Va
gonul Arad), iar pe poziția a 
tria Rita Reis (G.S.O. Baia 
Mare). Nu mai e nevoie să 
subliniem că toate aceste 
sportive sînt eleve la Liceul 
cu program de educație fizică 
din orașul Gh. Gheorghiu-Dej,

sîmbătă după-amiază 
campionatelor repu- 

de gimnastică pentru 
cu întrecerea sporti-

la fel ca și. următoarele trei 
clasate — Ofelia Porumb, Da
niela Brezau, Vanda Isprav
nicul In cc- o privește pe ul
timă, e de remarcat faptul că 
ea reapare în activitatea com- 
petițională după o îndelungată 
absență, munca perseverentă 
și pasiunea pentru gimnastică 
învingînd urmările ce păreau 
la un moment 
ale accidentului 
brie 1969. Bravo 
da !

La individual 
ieți cat. I primul s-a clasat 
Li viu Morovan, urmat de 
Andrei Islai și Liviu Moraru, 
iar la candidați maeștri, vic
toria a fost repurtată de di- 
namovistul bucureștean Ni- 
colae Oprescu, urmat de co
legul său 
Petrescu
Gheorghe

dat nefaste, 
din decem- 
pentru Van-

compus bă-

de club 
și de 

Iușan.

Constantin
clujeanul

Nușa DEMIAN

locul secund, pe care 
cu prisosință.

Iată și clasamentul 
floretă: 1. POPOV

probei de 
(Moscova) 

5 v; 2. ștefan (București) 4 v; 
3. Vlad (B) 2 v; 4. Zemski (M) 
2 v; 5—s. Sanov (M) ți Maslov 
(M) cite 1 v.

Intllnîrea București — Moscova 
(tineret) continuă astăzi, Ince- 
ptnd de la orele 9, cu probele 
individuale floretă-fet»
spadă.

/n C. E. de box tineret

0 MEDALIE DE ARGINT ȘI DOUĂ DE BRONZ 
PENTRU SPORTIVII ROMÂNI

MISKOLC, 14 (prin telefon, 
dc la trimisul nostru special). 
4 000 de spectatori au umplut 
pînă: la refuz „Palatul sportu
rilor" din localitate pentru a 
urmări disputele finale ale 
boxerilor participând la prima 
ediție a Campionatului euro
pean de tineret. Fixarea arbi
trilor pentru finale, făcută 
sîmbătă dimineața de membrii 
comitetului executiv A.E.B.A., 
a. suferit — spre surprinderea 
tuturor — modificări substan
țiale cu o oră înainte de în
ceperea reuniunii- Și acum pc 
scurt, despre finale... Cat. 
scmimuscă : Gluck (Ungaria) 
și Bachleld (R.D.G.) au fost 
primii care și-au disputat cen
tura europeană. Deși boxerul

din R.D.G. a atacat mai mult, 
Gluck a răspuns cu lovituri 
clare, ceea ce i-a adus decizia 
la puncte. Cat. muscă: între 
stilul de luptă mai clar al lui 
Kisnemet (Ungaria) și cel con
fuz, adesea obstructionist, al 
sovieticului Tarasian, arbitrii 
au preferat să acorde victoria 
sportivului maghiar. Cat. _ co
coș : pus k.d. de două ori în 
prima repriză, Leviscev 
(U.R.S.S.) părea că nu va n- 
puca rundul doi. Dar, ca_ și 
cînd nimic nu s-ar fi întîm- 
plat el l-a expediat la rîndui 
său, de două ori, la podea pe 
bulgarul Kuncev, care în ul
timul rund a si fost trimis 
la colt de directorul de luptă. 
Cat. pană: foarte prudent în

FISCHER EGALEAZĂ PE UITUMEN
MADRID, 14 (Agerpres). — 

în runda a 4-a a turneului 
interzonal de șah de la 
Palma de Mallorca, Fischer 
l-a învins în 30 de mutări 
pe Filip, iar Uitumen a re
mizat cu Gligorici. Panno 
(cu piesele negre) a cîștigat 
la Jimenez. A fost consem
nată 
Ivkov
mann
— Ilubner, Suttles
Celelalte 
care Larsen 
s-au întrerupt.

Tn clasament conduc Tudev 
Uitumen (R.P. Mongolă) și 
Bobby Fischer (S.U.A.) 
cite 3'/z puncte fiecare,

mâți de W. Uhlmann (R.D.G.), 
O. Panno
2i/j p, E. Gheller (UR.S.S.) 
B. Larsen (Danemarca) — 
2 (1) p etc.

(Argentina)

primele trei minute, Gheorghe 
Ciochină s-a decis să iasă la 
atac și să puncteze spectacu
los și variat în repriza a doua 
a întîlnirii cu sovieticul An
drianov. Dar, rămînînd mereu 
lingă adversar, el este contrat 
regulat la figură. Totuși, bo
xerul nostru își întetește a- 
tacurile, în timp ce Andrianov 
dă semne de oboseală, recur- 
gînd deseori la tineri. In ul
timele trei minute însă, lovi
turile de ripostă ale boxeru
lui sovietic sînt mai puternice, 
mai. vizibile, și arbitrii îi a- 

. cordă victoria în unanimitate.
Cat. semiușoară: Juhasz (Un
garia) b.p. Osztab (Polonia), 
Cat, ușoară: Nemecz (Unga
ria) b.p. Younsi (Franța). Cat. 
semimijlocie : David Davidov 
(U.R.S.S.) b.p. Csjef (Ungaria), 
Cat. mijlocie mică : Lemeșev 
(U.R.S.S.) b.p. Metodiev (Bul
garia). Cat. mijlocie: 
mov (U.R.S.S.) înv. 
Todorvici (Iugoslavia), 
semigrea : Sachse (R.D.G.) 
ab. II Siklosi (Ungaria), 
grea : Reder (Ungaria) 
Suvandiiev (Bulgaria).

Romeo CĂLARĂȘANU

Amfi- 
ab. I 

Cat. 
înv. 
Cat. 
b.p.

remiza în partidele
— Matulovici, Uhl- 

— Smislov, Taimanov 
Hort. 

partide, printre 
i — Polugaevski,

cu
ur-

ju-
ca-

PARIS 14 — Nici un 
cător australian nu s-a 
Iificat în semifinalele mare
lui turrieu internațional de 
tenis de Ia Paris. Ken R)- 
sewall, ultimul dintre ei ră
mas în cursă, a fost învins 
surprinzător 1 cu 7—6, 6—2 
de tînărul jucător francez 
Georges Goven, cel care în 
turul anterior îi eliminase și 
pe Roy Emerson. în semi
finală, Goven îl va întîlni 
pe americanul Arthur Ashe, 
învingător cu 6—4, 6—7, 6—2 
în fața englezului ~ 
Taylor. în cea de a 
semifinală vor juca doi 
ricani 1 Marty Riessen 
l-a întrecut cu 7—6, 
pe Pancho Gonzales) și 
Smith (7—6, 6—4 cu 
nis Ralston).
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® în studiu, o protecție mai eficientă a auto-

mobiliștilor • 39 victime In ultimii doi ani
Numărul sporit de accidente în recentele curse de auto

mobile. culminat cu tragica moarte a cunoscutului 
triac Jochen Rlndt, continuă să preocupe cercurile 
litate din întreaga lume. Ce trebuie făcut pentru a 
dentele ? Tată o întrebare Ia care au încercat să 
cei direct interesați, concurenții în Marile Premii auto, în rîn- 
durile articolului de față.

pilot aus- 
de specia- 
evita acci- 

răspundă

Intilnirea de tenis pe tereit 
acoperit dintra reprezentativei» 
Cehoslovaciei și Poloniei, dis
putată la Ostrava, e-a Înche
iat cu victoria tenjgmaniloS 
polonezi la emmuI da 4—1. în 
ultimele două simpluri» __No- 
wickl — Zednik 
Gasiorek —- Pala

Zzt Praga s-au

6—3, 6-21
6—3, 8—3i

___ Întîlnit, M 
cadrul Cupei Europei centralei» 
fotbal, echipa locală Slavia șl 
formația Csepel Budapesta; 
Fotbaliștii maghiari au obținut 
victoria cu scorul de 2—0 (8-^0) 
prin golurile 
mek (autogol 
Csordas (min.

marcata de SM 
în min. 18) »l 
44).

amical de ho* 
___ .... ;f, disputat 14 
Ljubljana, echipa locală Olim
pia a întrecut cu scorul de 7-3 
(3—2, 0—1, 4—2) formația vest* 
germană Bad Toelta.

Intr-un meci 
chei pe gheață,

Aflată In turneu tn Isr/iet, 
reprezentativa de fotbal a Auri 
ștraliei a jucat la Haifa cu rt 
selecționată locală. Victoria «1 
revenit oaspeților cu scorul do 
2—0 (0—0).

Numeroși spectatori au urmări# 
la Dublin întîlnirea intemațio-f 
nală de box dintre selecționai 
tele Irlandei și Norvegiei. Viei 
toria a revenit pugiliștilor irq 
landezi cu scorul de 7—3.

La Lisabona s-a disputat me
ciul pentru „CCE“. la tenis d» 
masă masculin dintre echipa 
locală Sporting și formația 
NHKG Ostrava. Net superiori 
sportivii cehoslovaci au obții 
nut victoria cu scorul da 5—0.'

Tn unele cercuri automo
bilistice, campania pentru ol 
protecție mai eficace a con
ducătorilor a fost primită, 
oricît s-ar părea de ciudat, 
cu... critici. După cum arată 
corespondentul pentru auto
mobilism al ziarului brita
nic „TIMES*, organizatorilor 
campaniei li se reproșează o 
atitudine de „super-protecțio- 
nism“ care ar -putea dăuna 
spectaculozității 
automobilistice.
cercuri care, evident, nu a- 
parțin celor a căror viață 
este primejduită, adică Spor
tivilor de la volan, li s-a 
răspuns că măsurile luate în 
ultimii doi ani, după suita 
de accidente mortale, s-au

întrecerilor 
Acestor

lui Lorenzo Bandini, în tim
pul Marelui premiu de la 
Monaco. Ei au examinat fie
care metru al circuitelor pe 
care au Ioc anual competi
țiile automobilistice de am
ploare și au prezentat reco-

De curînd, a fost terminat 
un amplu studiu privind 
porțiunile primejdioase de 
pe traseele marilor întreceri 
automobilistice pe circuit din 
Statele Unite, Europa occi
dentală și Canada. Efectuat 
din inițiativa Asociației con
ducătorilor auto participanți 
la marile premii internațio
nale (Grand Prix Drivers 
Association), studiul este me
nit să asigure o mai bună 
protecție în cursele automo
bilistice care, după cum se 
exprimă Louis Stanley, se
cretarul G.P.D.A., au deve
nit în ultimii ani un fel de 
„ruletă" la care sînt jucate 
viețile marilor sportivi ai 
volanului.

Experții care au întocmit 
studiul și-au început activi
tatea în 1967, după tragicul 
accident care a costat viața

IULIAN BOARD INTR 0 LUPTA DRAMATICA

Roger 
doua 
ame- 
(care 
6—0 

i Stan
Den-

SPECIALIȘTII
FOTBALULUI

MONDIAL LA SPLIT
Intre 10—12 decembrie se va 

desfășura la Split seminarul 
Internațional al antrenorilor de 
fotbal, organizat de „Colegiul 
național, al antrenărilor iugos
lavi". Și-au anunțat participarea 
Sir Stanley Rous — președintele 
F.I.F.A., Zagalo, Ferrucio 
Valcareggi, Helmuth Schon, 
Helen io Herrera, La jos Baroti 
și alți cunoscuți specialiști.

Seminarul cuprinde temele 5 
f,Campionatul mondial, o eta
pă în dezvoltarea jocului de 
fotbal" (raportor: Rajko Mitici) 
și „Metodele antrenamentului 
de fotbal în Iugoslavia" (Milan 
Milianici).

Demonstrațiile practice se vor 
face la clubul ITajduk Split, 
cu participarea jucătorilor e- 
chipei divizionare iugoslave.

în luna iunie a fost văzută 
pentru ultima oară pe pista 
roșie de tartan. Cu prețul u- 
nor eforturi surprinzător de 
grele, ea termina pe locui III 
(2:05,1) ' —
cadrul
Și de 
zecile .
ai acestei minunate sportive, 
una din favoritele marelui pu
blic, nu a mai auzit vorbin- 
du-se de Lillian Board, Pînă 
cînd...

Sîmbăta trecută, cotidianul 
londonez, „Daily Mail" anunța

cursa de 800 m din 
campionatelor britanice, 
atunci nici unul dintre 
de mii de simpatizant!

în divizia A la volei

DINAMO-I.E.F.S. 3-0
In sala Dinamo s-a dispu

tat aseară unul din meciurile 
cele mai importante ale eta
pei a V-a a campionatului 
masculin. S-au întîlnit forma
țiile Dinamo și I.E.FJ5., două 
dintre echipele tinere ale 
diviziei. Meciul a fost, con
form așteptărilor, de bun ni
vel tehnic, dinamoviștii im- 
punîndu-se, însă, mai ușor 
decît era de presupus, cu 3—0 
(12. 6, 5) nu atit datorită slă
biciunilor adversarului cit 
verve! deosebite pe care au 
manifestat-o elevii lui George 
Eremia. Aceștia au început 
jocul vijelios, obținînd foarte 
repede un'avantaj substanțial 
(9—0). Studenții au intrat în 
teren cam speriați de renu- 
mele adversarilor si s-au re
găsit greu. Insă atunci cînd 
au alungat starea de tensiu
ne ei au pus în dificultate pe 
experimentați! dinamoviști, re- 
ducînd un handicap aparent 
hotărîtar (12—13). Introducerea 
lui Stoian în teamul dinamo- 
vist a dat. mai multă preci
zie jocului acestei echipe care 
și-a adjudecat pînă la urmă 
setul.

în celelalte două, Dinamo 
a acționat excelent, atit în 
linia a n-a cit si in atac și 
la blocaj, arareori lășînd 
I.E.F.S.-ului posibilitatea fina
lizării. Totodată, Stoian —in
tr-o zi d< mare inspirație — 
» dirijat impecabil jocul (ca 
și Oros, de altfel), iar Schrei-

ber, Codoi, Tirlici și Dumăn- 
oiu au finalizat cu măiestrie 
majoritatea acțiunilor. înfrîn- 
gei-ea severă pe care a sufe
rit-o LE.F.S.-U1 a avut ca 
principale cauze imprecizia la 
preluare și la pase, precum 
și randamentul scăzut, al 
torva dintre titulari (Pop, 
nescu, Popescu). Pe 
altă parte, lipsa de 
periență a tinerilor 
cători ai lui Ștefan

cu litere de-o șchioapă că ma
rea campioană (22 de ani) este 
grav bolnavă. „Minunea blon
dă" — cum o numeau gazeta
rii (nu numai pentru calită- 
țile-i sportive, dar și pentru 
neasemuita-i drăgălășenie) — 
care pierduse în Mexic meda
lia de aur a probei de 400 m 
pe linia de sosire, dar apoi se 
revanșase de o manieră indis
cutabilă, devenind campioană 
europeană, la Atena, pe distanța 
de 800 m (2:01.4) se afla de 
mai multă vreme într-o luptă 
dramatică cu viața pe patul 
unui spital londonez. Atinsă 
de o boală gravă, nemiloasă, 
care a avansat necontenit în 
ultimele luni, Lillian a fost 
transferată de urgență la 
Miinchen în clinica unui mare 
specialist vest-german, pentru a 
urma un tratament adecvat.

Tragica veste a aruncat v.n 
văl de adîncă emoție peste 
întreaga lume sportivă brita
nică. Zilnic, pe adresa fami
liei 
a 
tate ___, ___ .
de scrisori de încurajare din 
partea prietenilor, a sportivi
lor din întreaga Anglie și de 
pe continent. A fost creat chiar 
printr-o serie de substanțiale 
subscripții publice, un fond 
special pentru cheltuielile ne
cesare tratamentului. Și acest 
sentiment de solidaritate a ce
lor ce au cunoscut-o și apre
ciat-o pe Lillian Board îi con
feră marii atlete un puternic 
sprijin moral.

Ne-o. dovedește, de altfel, 
cu exemplarul curaj pe care 
l-a avut în întreaga-i carieră 
sportivă, una din ultimele de
clarații, făcută la sosirea ei la 
Miinchen: >,Mă simt 
preajma unei _ mari 
mă voi bate cit mai 
posibil...".

Curaj, Lillian!

sale, ca 
federației 

engleze,
și pe aceea 
de speciali- 
sosesc mii

exact ca-n 
curse, dar 
mult timp

t>. v.

Pentru a salva pc automobiliștii ale căror mașini iau foc 
un nou costum, de protecție, 
Totul e să ajungă la timp...

pe pistă, acest pompier poartă 
cu care poate trece prin flăcări

mandările de rigoare pentru 
a se evita în viitor alte 
.jertfe ale vitezei". în ulti
mii doi ani, pe circuitele ma
rilor întreceri au pierit în 
accidente nu mai puțin de 
39 de automobiliști, din care 
22 în 1969.

Recomandările studiului vor 
fi analizate, în curînd, la o 
întîlnire a proprietarilor de 
circuite și a cluburilor na
ționale din Statele Unite. 
La o recentă reuniune a 
conducătorilor G.P.D.A. și a 
Royal Automobile Club-ului 
din Anglia, s-a ajuns la un 
acord cu privire la pune
rea. în practică a recoman
dărilor ce se vor face pen
tru o . prevenire mai eficace 
a accidentelor de concurs. 
Peste puțin timp se va dez
bate această problemă și în 
cadrul Comisiei sportive in
ternaționale 
pentru 
măsuri 
zonului

între 
vede și 
circuitelor

referit mai mult la amplifi
carea securității spectatorilor 
— ceea ce, desigur, nu este 
rău — dar nu s-a acordat, 
în continuare, suficientă aten
ție securității efective a auto- 
mobiliștilm-...

Să vedem, oricum, rezulta
tele practice ale actualei 
campanii. Un lucru este 
cert : trebuie protejați, deo
potrivă, atît așii volanului cit 
și spectatorii lor

Vlad UDR1ȘTE

C. M. DE GOLE
D. GRAHAM

cî- 
16- 
de 

ex- 
ju- 

Stroe 
(care n-a putut utiliza nici 
pe ex-dinamovistul Corbeanu) 
a avut un cuvînt greu în joc.

DINAMO : Tirlici, Codoi, 
Oros, Schreiber, Duniănoiu, 
Vraniță (Stoian). '

I.E.F.S. : Popescu, Arbuzov, 
Pop, Handrea, Ionescu, Stan- 
cu (Bie, Bobeică, Săsăran, 
Iancu).

Au_ arbitrat foarte bine : 
I. Niculescu și Gh. Ionescu.

în continuare, s-a desfășu
rat partida feminină dintre 
formațiile Medicina și C.P. 
București. După un joc de 
slabă factură tehnică, în care 
ambele echipe au evoluat 
inconstant, victoria a revenit 
studentelor cu scorul de 3—2 
(13, —12, —5, 11, 5). Deși în
vingătoare, Medicina a arătat 
o insuficientă pregătire fizi
că, jucătoarele Zaharescu și 
Klein evoluând sub valoarea 
obișnuită. Meciul a fost arbi
trat satisfăcător de V. Vrăjes- 
cu si V. Savu.

Aurelian BREBcANU

TURNEUL RUGBYȘTILOR 
DIN FIDJI

Pe stadionul Twickenham, se
lecționata de rugby a Insulelor 
Fidji a dispus cu scorul de 15—11 
de reprezentativa de tineret a 
Angliei.

automobilistice, 
a se putea trece la 
practice în cursul se- 
1971,
alte măsuri, se pre- 
așezarea pe parcursul 

a unor bariere 
protectoare mal sigure. In a- 
cest scop, cu ajutorul fon
durilor puse la dispoziție de 
fundația imemorială „Jim 
Clark", va fi constituită o 
comisie de experți pentru a 
studia noi materiale și pro
iecte de echipamente capabi
le să creeze o mai mare 
securitate concurenților. Pe 
de altă parte, comitetele na
ționale ale lui Grand Prix 
Medical Service au fost so
licitate să prezinte propuneri 
pentru îmbunătățirea asisten

ței medicale.

Șl ECHIPA 
AUSTRALIEI, 
ÎN FRUNTE

BUENOS AIRES, 14 (Ager- 
pres). — La San Isidro, au 
continuat întrecerile pentru 
„Cupa Mondială" la golf. După 
două zile, pe primul loc Tn cla- 
sament se află echipa Austra
liei (Bruce Delvîn și David 
Graham) cu 267 puncte. Ur
mează formațiile Argentinei. —• 
277 p„ Danemarcei — 282 p.J 
SUA — 283 p. Franței, Japo
niei — 285 p etc. Echipa Ro
mâniei totalizează 359 puncte)

Tn clasamentul individual 
conduc David Graham (Austra
lia) și de Vincenzo (Argen
tina) cu cite 131 p., urmați de 
Bruoe Delvin (Australia) — 135 
p., Hugh Jackson (Irlanda) —• 
139 p., David Stockton (SUA), 
Jean Garaialde (Franța) — 140 
p., etc. Sportivii români paul 
Tomiță și Dumitru Mwnteanu 
totalizează 175 și respectiv 134 
puncte.

Sjtiri* ultimele sitiri* ultimele știri* ultimele
UWE BEYER — 71,79 m
Atleții vest-germanl au evo

luat la Assunclon (Paraguay). 
Cel mai bun rezultat a fost obți
nut de Uwe Beyer, Învingător în 
proba de ciocan cu o aruncare 
de 71,79 m. In proba de arun
carea suliței, pe primul loc s-a 
clasat Wolfermann cu 80,55 m, 
iar Magerl a ciștigat proba de 
săritură în înălțime cu 2,11 m. 
Proba similară feminină a. revenit 
atletei Gărtner cu rezultatul de 
1,76 m.

Tn divizia C. Constructorul 
Baia Mare—Victoria Cărei 

1 —0 (0—0)
BAIA MARE, 14 (prin telefon, 

de ]a V. Săsăranu). Astăzi s-a 
jucat în localitate meciul dintre 
Constructorul Baia Mare și Vic
toria Cărei, In cadrul seriei a 
Vil-a a diviziei C. Gazdele au 
cîștigat cu l—o (0—0).

BONAVENA TREBUIE SA 
SE TUNDĂ!...

Meciul de box CASSIUS CLAY 
— OSCAR BONAVENA, progra
mat pentru 7 decembrie Ia „Ma
dison Square Garden" din New 
York, este pus sub semnul în
trebării din cauza suspendării 
dictate pugilistului argentinian de 
către forul de specialitate 
țara sa. Federația de box 
Argentina l-a suspendat pe 
navena, pe termen de trei 
tămîni, deoarece acesta are o

din 
din 
Bo- 

săp-

ținută neeorespunzătoare în ring, 
purtind părul foarte lung. Dacă 
Bona vena nu se va tunde pînă Ia 
data meciului cu Clay, este po
sibil ca el să nu poată apare pe 
ringul new-yorkez...

BASCHETBAL.ȘITII 
FRANCEZI ÎNVINȘI

La Strasbourg s-a disputat fin- 
tîlnirea Internațională amicală Ut 
baschet dintre selecționatele mas
culine ale Franței șl Belgiei. Vlc* 
toria a revenit baschetbaliștUo* 
belgieni eu scorul de 69—65 
(31—34).

DEBUT BUN AL LUI GHEORGHE FAZEKAS LA PRAGA
Tînărul patinator român 

GHEOR3HE FAZEKAȘ, campio
nul țării noastre, este clasat prin
tre fruntașii probei masculine a 
marelui concurs internațional de 
patinaj artistic de Ia Fraga. Din- 
tr-un total de 16 participant!, Gh. 
Fazeltaș deține locul 6, după dis
putarea figurilor obligatorii, cu 
un total de 668 puncte, înaintea 
vice-campionului cehoslovac 
Zidek, clasat al 7-lea.

J.

Re primele locuri «e află Klaud 
Grimmett (R.F.G.) — 719 p, Bar-» 
gaoan (Italia) — 695 p, Kovaliov 
(U.R.S.S.) — 693 p, Pazdirek (Ce
hoslovacia) — 682 p, Schneider 
(Austria) — 678 p.

In întrecerea feminină, după fi
gurile obligatorii, conduce patl- 
natoarea cehoslovacă -------------
BEZAKOVA, înaintea 
Dona MacCafferty. 
României, tinâra 
HUȘTIU, ocupă locul

LUDMILA 
canadienoei 
Campioana 
BEATRICE 
12.

WMtli M '4ataW»U« T «wl» Ui u » W, «kii» «rMpond.utj 1151 o», tșg i Wwn «pojtxw tim. Jiao. Tiparul i i. pr ^0™™^,


