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DUMITRU CHIVU
Șl EUGEN RADU

26 septembrie 1970. In parcul Progresul se disputa final» cam
pionatului național de tenis. In fața tileulul : Hie Năstasa și Pe
tre Mărmureanu. Cînd scorul era 6—1, 2—1 și 30_ 30, în favoarea
iul NASTASE, ACESTA S-A ACCIDENTAT, NEMAIPUTlND CON
TINUA ÎNTRECEREA, care evolua net în favoarea sa. IN URMA 
ACESTUI ABANDON, TITLUL I S-A ACORDAT LUI MARMU- 
REANU, Dar iată că Petre Mărmureanu, dovedind un ales spirit 
sportiv, propunea arbitrului principat SA CONTINUE FINALA 
DUPĂ CE PARTENERUL SAU VA FI RESTABILIT. Dar. regu
lamentul competiției trebuia respectat șl Federația romană do 
tenis i-a atribuit lui Mărmureanu titlul de campion al țări; pe 1970.

GESTUL lui a fost, insă, REȚINUT ȘI APRECIAT, FAPT CARE 
A DETERMINAT PE ZIARIȘTII SPORTIVI, MEMBRI AI ASOCIA
ȚIEI PRESEI SPORTIVE, REUNIȚI, IERI, LA UNIUNEA ZIARIȘ
TILOR, SA ATRIBUIE PRIMUL TROFEU „FAIR-PLAY* AL 
A.P.S. tenlsmanulul PETRE MĂRMUREANU (Steaua).

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT
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j Stadionul Tineretului din Capitală, gazda primitoare a atitor Întreceri rezervate e 
(avut porțile larg deschise șl In cazul antrenamentelor sau concursurilor din cadrul _
I așa cum se poate vedea șl din fotografia noastră. Tlm pul frumos din ultimele luni ale Iul 1970 a favorizat 
! prezența in activitatea atletică a unul mare număr de ** 1

IJ Iaca oare elevilor noștri atletismul T La această Sntre- 
bare răspunsul, aflat prin fapte, cu prilejul a numeroase 
sondaje Întreprinse în școlile de toata gradele, este afir

mativ. Dar, atletismul place, Interesează masa de elevi, eu 
condiția ca Întrecerile atletice să fie temeinlo organizate, să 
poarte girul seriozității, al unei activități cu caracter perma
nent. In acest sens Secția Sport-Turism a C.C. al U.T.C. a ini
țiat „ANUL ATLETIC ȘCOLAR", acțiune sportivă de anvergură, 
cu un larg caracter de masă, destinată să atragă în cea mal 
accesibilă disciplină, elevi Șl eleve să ajuto la desemnarea cam
pionilor pe clase șl licee, la statornicirea unor întîlnirl între 
școli, care să capete tradiție, să reprezinte o adevărată sărbă
toare pentru întregul oraș pe raza căruia ele se situează. Șl, 
firește, intr-o perspectivă mal largă, „ANUL ATLETIC ȘCO
LAR" ar putea să scoată la iveală șl primii muguri ai perfor
manței. Se cunoso atîtea concursuri atletice de masă care au 
adus in prim plan autentice talente. Pe urmele „Anului atle
tic școlar", clțlva redactori ai ziarului au făcut popas in șco
lile din orașele Bala Mare, Craiova șl București, tentați să afle, 
cum a nemarat. această lăudabilă acțiune in primul trimestru 
de învățătură...

primitoare a atitor Întreceri rezervate elevilor și studenților a 
- 1 „Anului atletic școlar",

elevi bucureșteni.
Pornind de la aceste cuvinte ale 

vicepreședintelui am aflat că pen
tru școlarii maramureșeni au fost 
organizate diverse acțiuni la care 
au participat mil de elevi. Una 
dintre acestea — „Cupa de toam
nă* — a fost deschisă elevilor 
claselor V—VIU șl s-a desfășurat 
în două etape, cu participarea a 
16 școli generale din Baia Mare. 
Concursuri similare au avut loc 
șl în alte orașe ale județului, la 
startul întrecerilor fiind prezenți

Paul IOVAN

(Continuare în pag. a 3-a)

Splendid spectacol au ofe
rit aseară echipele masculine 
de baschet Dinamo și Politeh
nica București, care s-au în
trecut în cadrul ultimei etape 
a turului I al diviziei A. 
Luptând cu o ambiție exem
plară, 
re 
ce. 
mâții 
înșiși și au emula publicului 
aplauze la scenă deschisă. E- 
voluția scorului a contribuit 
și ea din plin la reușita în
trecerii, ea ținînd cu sufletul 
la gură asistența din prima 
pină în ultima secundă de 
joc. Finalul, cel puțin, a fost 
de-a dreptul dramatic, Poli
tehnica pierzînd, din. cauza u- 
nor pase greșite, avansul de 
trei puncte deținut în penul
timul minut și care părea 
decisiv. Dinamoviștii, evident 
mai experimentați, au folosit

, realizând faze ca
de care mai dinami- 
jucătoriâ ambelor for- 

s-au întrecut pe ei

.;■

Albu (stingă) si Popa, 
meciului Dinamo—Politehnica

fiecare ocazie creată și 
scris, obținînd victoria, 
îi detașează în fruntea 
mentului, neînvinși.

Scorul de 72-71 (36-36) a
fost realizat de Cernea 23, 
Albu 14, Diaconescu 13, Său- 
ca 12. Chivulescu 6. Visner 4 
pentru Dinamo, respectiv Po-

au in- 
care 

clasa-

«■■

principalii actori ai 
(72— 71) in duel direct,

Foto t N. DRAGOȘ

pa
14.

25. Georgescu 20. Dudescu 
Anastasiu 6. Pîrșu 2, Ro

taru 2. Troacă 2. Au condus 
bine arbitrii G. Chiraleu și 
C. Negulescu.

■ în deschidere, după o dis
pută splendidă. I.C.H.F. — 
Rapid 82-81 (46-45).

D. St.

LA PREDEAL, CICLIȘTII ȘI-AU ÎNCEPUT PREGĂTIRILE PENTRU SEZONUL COMPETIȚIONAL 1971

• Un demaraj mai mult decît 
satisfăcător

Pe vicepreședintele C.J.E.F.S.
Maramureș, OVBDiU TODOR, 

t-I-am găsit pregătind un raport de 
“activitate. Curiozității reporteru- 
ilui l-a răspuns p« loc : „Inlțta- 
Ittva U.T.C. de a atrage tineretul 
E școlar la practicarea atletismului 
[a dat roade deosebite. Primul an 
țatletio școlar a demarat mai mult 
ț decît mulțumitor. Mărturie stau 
(foile de concurs pe care le am 
iln față. Iar unele rezultate lnre- 
țgis trate sînt demne de a fi luate 
In seamă. Chiar acum lucrez la 
«a raport pe care U vom pre-

fi

1. DUMITRU CHÎVU (Ar
mata Brașov), 2. Emil Cali
ban (Sănătatea București), 
3. Nicolae Dini (Sănătatea 
București), 4. Taina Du- 
țescu (Sănătatea București), 
5. Iosif Gheție (I.P.G.G. 
București), 6. Micloș Naghy 
(Armata Brașov), 7. Mir
cea Opriș (Dinamo Brașov), 
8. Matei Schen (Armata 
Brașov), 9. Adrian Tănase 
(Dinamo Brașov), Î0. San
da Titirici (I.P.G.G. Bucu
rești).

RADIOAMATORISM

7 ■ ’

1. EUGEN RADU BRATU 
(Radioclubul județean Con
stanța), 2. Alexandru Sîr- 
bulescu (Doi)), 3. Gheor
ghe Cerchez (Timiș). 4. Dan 
Potop (București), 5. Du
mitru llea (Maramureș), 6. 
Gheorghe Craiu (București), 
7. loan Mieriul (Bihor), 8. 
Ion Ciaciu (Prahova), 9. Oc
tavian lovănu» (Timiș), 10 
Ștefan Rusu (Arad).

DE HANDBAL FEMINIM

chit-

FIGURI OBLIGATORII

lenta forurilor superioare in care 
vor H cuprinse acțiunile ce s-au

ASTĂZI DUPĂ AMIAZA, 
LA NITRA

reprezentative de 
feminin ale CEHOSLO- 
și ROMÂNIEI. După 
știe, In prima partidă, 
vineri seara tot la Ni-

CEHOSLOVACIA - ROMÂNIA

AL DOILEA MECI

BUGET AL BUNEI STĂRI I
I

M I
IIN CAMPIONATUL FEMININ DE VOLEI
I
!
I
I
I
I

I
I

Victor BANCIULESCU I

cum 
con-

loc, in- 
înregis- 

ultimele

chel-
19’1

ULTIMA ETAPĂ A TURULUI

Întreprins pentru continua atra
gere a copiilor In atletism-.

MUZICA POP NUMĂRĂ ÎN RÎNDURILE CULTI-

VATORILOR El NUMEROȘI ARTIȘTI VENIȚI DIN

LUMEA SPORTULUI

CITIȚI IN ALMANAHUL

sportul 71
reportajul lui George Sbârcea cu citeva vedete 

ale muzicii umoare : FRANK ALAMO, RICHARD 
ANTHONY, FORMAȚIA BEACH BOYS, HARRY 
BELAFONTE, LEE DORSEY, PETULA CLARK, 
HUGUES AUFREY ț. a.

★

ALMANAHUL SPORTUL îl
DE VINZARE

LA CENTRELE DE DIFUZARE

A PRESEI ȘI LA LIBRARII

în concursul de patinaj artistic de la Zagreb

GHEORGHE FAZEKAȘ PE LOCUL III
DUPĂ PROBA DE

In concursul internațional 
de patinaj artistic de la Za
greb, s-a terminat ieri proba

jns tiHiiim iiiianiai ii

de figuri obligatorii Ia băr
bați. Reprezentantul țării 
noastre, Gh. Fazekas, ocupă 
locul III. Pe locul I 
patinatorul elvețian 
Hohner, iar pe locul 
tinatorul maghiar L.
La start s-au prezentat 11 
concurenți. Concursul con
tinuă cu proba de figuri li
bere bărbați, figuri obligato
rii și libere femei și perechi.

se află 
Daniel 
II pa- 
Vaida.

Astăzl după amiază se desfă
șoară la Nitra al doilea meci din
tre formațiile 
handbal 
VACIEI 
cum se 
disputată
tra, handbalistele noastre au ob
ținut un prestigios succes, 
gînd cu 11—10.

La Predeal, iama fi-a făcut apariția. Ninge cu fulgi mari, 
pufoși, ca în poveștile pe care bunicii le deapănă nepoților 
în fapul serii. In acest decor fermecător, rutierii — giganții 
șoselelor — se ozonează, fac antrenamente pe ... schiuri, urcă 
și coboară pantele abrupte ale Clăbucetului. Antrenorul Ni
colae Voicu, cel care are în pregătire lotul național, îi încarcă 
pe cicliști cu rezerve de energie ce vor fi atît de folositoare 
în lungile și dificilele înconjururi pe două roți, pe care le 
programează sezonul competițional 1971. Lui Vasile Teodor și 
colegilor săi te urăm deplin succes în pregătire și în între
cerile care trebuii sări ducă spre Munchen...

Foto : N. DRAGOȘ

Cina vor să fie mall- 
S țioși, nimeni nu-1 întrece 
“ pe ziariști. Colegii noștri 
j englezi, întruniți în aso- 

ciație, au desemnat drept 
£ cel mai bun sportiv bri- 
£ tanic al anului pe jucă- 
“ torul profesionist de golf 
“ Tony Jacklin. Pentru in- 
■» minarea trofeului. în ca- 
£ drul festivității de la 
“ Londra, ziariștii englezi 
“ l-au ales pe lordul Killa- 

nin, vicepreședinte al 
” C.I.O. Șl astfel, primul 
£ adjunct al intransigentu- 
“ lui apărător al amatoris- 
■> mului. care este dl. 
" Brundage, a fost pus în 
S situația paradoxală de a 
“ trebui să premieze virtU- 
• iile unui meseriaș plătit 
m al golfului.

SIR ALF RAMSEY
A SEMNAT

S3

(vib) «
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Sir Alf Ramsey, directo
rul tehnic al echipei de 
fotbal a Angliei, a semnat 
un nou contract pe O pe- 
rioadâ de 4 ami cu fede
rația englezâ. El se va o- 
cupa cu pregătirea echipei 
naționale pentru campiona
tul mondial din R. F. a 
Germaniei.

Astăzi, în patru orașe din 
tară se desfășoară partidele ul
timei etape a turului în divizia 
A (feminin). în București, sînt 
programate două partide : Me
dicina — C.S.M. Sibiu și C.P.B. 
— Ceahlăul P. Neamț. In am
bele jocuri, gazdele sînt cre
ditate cu șanse mai mari de a 
obține victoria. Studentele de 
la Medicina au nevoie de un 
rezultat favorabil pentru a-și 
asigura locul V în clasamentul 
turului, loc la care aspiră și 
C.P.B., Farul și Universitatea 
Timișoara. La Cluj, „U" întîl- 
nește pe Rapid, în fața căreia 
nu poate emite pretenții,

La Iași, campioana țării — 
Penicilina — întîlnește echipa 
studentelor de la I.E.F.S., si
tuată pe locul IV. Bucureșten- 
cele nu pot spera mal mult 
decît, eventual, succesul in-

tr-un set. O partidă cu impli
cații pentru mijlocul clasamen
tului opune, la Constanța, e- 
chipele Farul și Universitatea 
Timisoara, partidă în care pri
ma șansă o au localnicele, insă 
este posibilă și o surpriză. Din 
programul etapei lipsesc dina- 
movistele bucureștence și stu
dentele craiovence, care și-au 
încheiat conturile turului. Di
namo, lider de trei săptămîni, 
va fi cu siguranță întrecut, în 
trei zile, de Penicilina care, 
după meciul de duminică, iși 
va juca (luni, la Iași și marți 
la București) cele două restan
te, cu Ceahlăul P. Neamț și, 
respectiv, C.P.B, La rîndul lor, 
craiovencele — nejucînd — vor 
poposi pe penultimul 
diferent de rezultatele 
trate de Ceahlăul în 
sale două întîlnirl.

ișcarea sportivă românească are 
motive temeinice să salute lu
crările _ celei de-a cincea sesiuni 
a celei de-a șasea legislaturi a 
Marii Adunări Naționale, care 
au luat sfîrșit vineri seara.

în~ cursul acestei importante sesiuni, 
după aprofundate examinări și dezbateri, 
marea obște a tării a dat putere de lege 
Planului de dezvoltare a economiei na
ționale și Bugetului de stat pe anul 1971.

Lucrările sesiunii și documentele adop
tate confirmă dinamismul pe care con
ducerea de partid și de stat 11 imprimă 
tuturor sectoarelor vieții economice și so
ciale, în scopul creșterii nivelului de trai 
aj . întregului popor, înfloririi pe toate 
târîmurile a României socialiste.

Prevederile documentelor votate sînt 
încă o dovadă că, asa cum spunea to
varășul NICOLAE CEAUSESCU, „sensul 
fundamental și constant al politicii stalului 
nostru, preocuparea primordială a partidu
lui și guvernului este creșterea bunăstării 
materiale și spirituale a celor ce muncesc 
de la orașe și sate, ridicarea nivelului de 
civilizație al întregii societăți".

Cu deosebită mîndrie consemnăm pre
zenta marcată, printre preocupările depu- 
taților în marele sfat al țării, a proble
melor mișcării sportive.

In general, pentru acțiunile social-cul
turale, ce urmează a fi finanțate de la 
bugetul statului, se prevăd fonduri cu 
aproape șase la sută mai mari decît în

1970. Cu fondurile alocale se asigură 
acoperirea cheltuielilor stalului pentru dez 
voltarea diverselor sectoare, printre care 
turismul, educația fizică și sportul. în 
anul 1971 se prevede ca de la bugetul 
statului să se cheltuiască pentru acțiunile 
social-culturale și pentru cercetarea știin
țifică suma de 38,4 miliarde lei, repre
zentând 27,8 la sută din totalul cheltuie
lilor bugetare. Calculate pe o familie, 
cheltuielile pentru învătămînt, cultură, să
nătate, sport, asistență și asigurări sociale, 
alocații de stat pentru copii etc. vor re
prezenta circa 5 700 de lei, cu 50 Io sulă 
mai mult decît în anul 1966. lată 
activitatea sportivă îsi găsește locul 
firmat In viața familiilor noastre.

Este semnificativ faptul că printre 
tuielile bugetului de stat pe anul
pentru finanțarea acțiunilor social-cultu
rale, se menționează acum și suma alo
cată pentru educație fizică și sport — 
191,2 milioane lei.

Aceasta demonstrează, încă din primul 
an al cincinalului în care pășim grija 
partidului și statului nostru pentru crește
rea permanentă a standardului de viată 
al populației, pentru sănătatea tuturor ge
nerațiilor și cu deosebire pentru armo
nioasa dezvoltare, fizică și spirituală, a 
tineretului. Mijloacele financiare puse la 
dispoziție pentru satisfacerea acestor ce
rințe sînt grăitoare.

I
i

Blocajul voleibalistelor de la C.P.B. este o armă de care se tem cele 
mai multe echipe cu care acestea se înfruntă. îată-le pe jucătoarele 
Hălmăgeanu șl Totoreanu blocînd atacul dinamovi-tei Ileana Gheor- 

ghescu-Novae, In ultimul meci.
Foto ; Theo MACARLCHI

ASTAZI, DE LA ORA 9,

FINALELE „CUPEI

U. A.S.R." <-LA
Astăzi, de la ora 9, 

de sport Politehnica 
Ștefan Furtună) au loc 
rile finale de judo ale 
U.A.S.R." Participă

JUDO
in sala 
(strada 

intrece- 
. „Cupei 
echipele 

cîștigătoare pe centre universi
tare: Timișoara. Craiova,
Iași. Petroșani, Galați, Cluj, 
Bacău. Brașov, Tg. Mureș și 
București (două selecționate).

DE HANDBAL DE LA BERLIN
Ieri: victorie cu 22-15

asupra Ungariei

SPORTIVI ROMÂNI VICTORIOȘI

SUCCESE DE PRESTIGIU

ALE VOLEIBALISTELOR

DINAMOVISTE

Formația feminină de volei 
Dinamo București, aflată în 

turneu în R. D. Germană, a 
susfinut trei partide, în care 
a obținut de fiecare dată vic
toria: 3—1 cu Dynamo Ber
lin, 3—0 cu T.S.C. Berlin și 
3—1 cu S.C. Leipzig, campi
oana R. D. Germane.

COMPORTĂRI BUNE ALE

TINERILOR POPICARI

Simbătă a disputat la Nii- 
chritz, o mică localitate situată

la 60 km de Dresda, dubla 
intilnire 
cală de 
ționatele 
Germane 
noștri 
victoria atît la fete, cit și la 
băieți. La fete I R.D.G. 2387 
— România 2402 p d ; la bă
ieți 1 R.D.G. 5248 — Româ
nia 5311 p d. Cea mai bună 
precizie din echipele noastre 
au dovedit-o Ana Albert — 
433 p d, Ildico Jijic — 419 
p d, Ilie Băiaș — 940 p d și 
Constantin Vsicu — 877 p d.

Din formațiile țării gazde 
cele mai multe popice le-au 
doborît Regina Mehlhorn — 
414 și I. Okrusch — 886.

Duminică va avea loc re
vanșa acestei duble intilniri.

internațională arni- 
popice dintre selec- 
de juniori ale RD. 
și României. Tinerii 

popicari au repurtat
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„SÂRBATOARE 
PLĂCUTĂ 1“ — Zla- 

1Q7H rul „Românul” din IO I U 21 decembrie 1870 a- 
nunță că „Societatea 
română de arme (Și 

dare la j semn) prepară o serba
re mult așteptată. Acea (sta) va 
avea loc la 29 decembrie la 
Teatrul Mare. Programul este 
din cele mai atrăgătoare. Cu
getați :

Mal intii, ,„Iorgu de la Sa- 
dagura" (de .Vaslle Alecsan- 
dA). care hti} s-a mal repre
zentat de zecij de ani din cau
ză ca nu era\ un actor care 
si fie bun^glmnastlc, va fi 
jucatd.de icătre mai mulți 
mefhbrl ■ dlnț societate care, 
după cum ni Văzurăm la o 
repetițlune, [promit a face 
mulți. din ei aprobațiune ga
rantată a ptibllculul.D-lțM. ' ......... —
estru 
tății, i 
nioase ,r „ 
oară“.f l

„Cugejtind", după un secol, 
trebuie/ ‘ —— -«
sportul) 
deseori!

* Mode amu, distinsul ma- 
, f de Jgimnastică al socie- 
f va ndirige exerciții fru- 
ecm ^gimnastică superi-

)

să. recunoaștem că 
'și •/ teatrul și-au dat 
mina...
1 MEDICINA SPOR- 

r t TIV A ROMANEAS
CO QR-CA are lndelunga- 

. IO;7 te tradiții, confir- 
z mate atît dâ lucră

rile unor înain
tași i în '.acest domeniu (dr. 
C. I.IIstralti, dr. I. Felix ete.), 
cit de preocupările medici- 
nișt^or de la sfîrșitul secolu- 
lui/trecut. Ca o modestă do
vadă In acest sens, vă redăm 
un anunț apărut în presa de 
acfim 75 de ani :
, ’țsoctetatea studenților tn 

/'medicină va ține ședință pu
blică; duminică 3 decembrie 
1895 țora 2 p.m., tn localul său 
din Palatul Băilor Eforiei, 
cînd d-l M. Clmpeanu își va 
dezvtolta conferința sa despre: 

„influența velocipediei asu
pra } sănătățeia.

/ („ADEVĂRUL" din 2 de
cembrie 1895).

' • „LA PATINAJE „lașul 
mi-a dat șt el prilejul de a 

/patina (...) tn lungile lanțuri 
de patinatoare care defilează 
pe dinaintea ochilor, nu mă 
pot sătura de a admira tran
dafirii care apar pe obrajii 
doamnelor și domnișoarelor. 
Se tntîmplă uneori ca patinele 
să fie cam ștrengărițe șl a- 
tunci frumoasa patinatoare 
cade 1 E o adevărată fericire 
pentru mine dacă pot să fiu 
la fața locului pentru a-i da 
mîna a o ridica șl a-l spune 
un cuvînt de încurajare. Cînd 
muzica intonează vreun vals, 
atunci perechile de patinatori 
parcă zboară și-n lungul ghe- 
ței ți se par niște figuri de 
carnaval**.

(„Evenimentul44 din 
23 decembrie 1895) 
,.VENUS BATE 
TRICOLOR PRIN 

c non s-l puncte44. — 
IvjZU „Cu toată tempera

tura scăzută și ză
pada de pe te

ren, meciul a avut loc (n.n. 
la 5 decembrie 1920). avînd 
un caracter final (...) 
ticabilltatea terenului 
lesnit mult victoria 
care de această dată 
zentară -
număr, deoarece deseori echi
pele jucau în numai 8—10 
oameni !) șl dornici de a 
zmulge victoria definitivă Tri
colorului (...) Tricolorul cu
noaște pentru prima oară in- 
fringerea în cursul 
reuniuni, pierzînd 
treia oară cupa 
vester, considerată 
campionat național).

(„VIAȚA 
VA“ — 
1921) 
„BOXUL 
A AVUT 

4Q4CJ FAVORABIL.
IkJt’vJ ma ziarul noi

dvînd 
Jmprac- 
a în- 
negrilur 
se pre- 

compleți (n.n. : ca

acestei 
pentru a 

(n.n. : Har- 
ulterior

SPORTI- 
lanuarie

AMATOR 
UN AN 

_ __ _____ “ , afir-
. _ . — ma ziarul nostru în 

retrospectiva 
blicată la 23 

cembrie 1945. arătînd 
continuare că încă „de 
începutul anului s-a pornit U 
disputarea competiției Mănușa 
de Aur deschisă inclusiv nele- 
gltimațllor, printre ai cărei 
finalifti s-a numărat șl... 
atletul lonescu-Crum !“ Cam
pionatele școlare de box av 
prilejuit remarcarea Iui Ion 
Chendreanu, Virgil Cazacii 
etc., iar Cupa C.G.M. a do
minat „primăvara sezonului'1. 
în cadrul Cupei C.G.M. ..s-a 
bătut in finală recordul de 
spectatori la reuniunile ama
toare : 2.5)0 umpleau arena
Moiceanu !“ „tn iurta decem
brie s-du disputat campiona
tele Capitalei, Printre tnvlngă- 
ttrtt : Ion Ttanomlr (ușoară), 
Mihal Voinea (semimijlocie). 
Nicolae Voicllă (semigrea) etc

Documentar de
Dorin STEFLEA

pu- 
de- 

în 
la

-1 prezentăm

ATLETUL... MIRCEA AlHIEI TSCU
Câ are o alură... atletică 

este cert, după cum cert este 
că a practicat atletismul de 
competiție, din vară lui 1949 și 
pînă în primăvara lui 1953 (in 
.perioada junioratului). Pe 
atunci , Mircea Albules- 
cu, elev 
hitectură, 
lotul de 
-„ConstructoruV. Printre colegii 
de stadion se aflau Gicu Ste- 
riade, Florentina Stancu. Pe
tre Mănescu, Lucian Purdea, 
Maria Miclea și Lucian Pintilie

pe o bună bucată de vreme ; 
firește, pentru vedetism.

O SUPĂRARE
CARE l-A PRIIT

la școala de ar- 
făcea parte din 

atletism al clubului

(reputatul regizor de azi — 
care promitea mult la 400 m 
garduri, dar n-a concurat de- 
cît... un an).

La înălțime, Albulescu sărea 
frecvent peste 1,65 m, iar la un 
concurs de verificare a obținut 
chiar 1,70 m. La sală, la sări
tura in lungime, de pe loc. a 
realizat un valoros 2,51 m. în 
proba de 110 m garduri Se sim
țea la largul său. Dintr-o ast
fel de probă avea să se iște o 
mare... tragedie, care a pus 
capăt activității sportive compe- 
tiționaie. Pînă atunci însă — 
ca o variație — ci (împreună 
cu alți cîțiva atleți) a jucat o 
serie de meciuri in echipa de 
rugby a Constructorului, in 
cadrul campionatului 1952.

— Și s-a descurcat destul 
de bine și la rugby — își amin
tește dascălul lui intru atletism, 
simpaticul antrenor Bebe Arde
leanu. Ținta lui. însă, era de
catlonul, și cred că ar fi reușit 
o comportare bună în această 
complexă competiție dacă nu 
ar fi fost..

— Suspendarea m-a afectat 
serios — ne mărturisește apre
ciatul actor Mircea Albulescu. 
Asta s-a petrecut in vara anu
lui 1953, tocmai cînd se apro
piau examenele de sfîrșit de 
an, la Institutul de teatru. 
Eram în anul intii. Așa de rău 
m-am supărat pe cei de la 
atletism și pe... stadion, că 
n-am mai concurat de loc de 
atunci. M-am „răzbunat", mun
cind cu înverșunare în teatru 
și n-am mai vrut să aud de 
atletism, deși cei de la „Con
structorul” insistau să revin.

— Așadar, o supărare care 
ti-a priit.

— Așa s-ar putea spune, apro
bă. zimbind. interlocutorul nos
tru. Totuși, ca să liu sincer, tre
buie să vă spun că deseori am în
cercat regretul de a nu fi con
tinuat sportul de competiție, 
măcar doi-trei ani, pe vremea 
studenției. M-aș fi convins 
dacă, in adevăr, aveam calită
țile de care se vorbea. Dar...

— O inevitabilă întrebare : 
ai întîlnit împrejurări, In pro
fesia de _ 
stați că practicarea sporturilor 
ți-a fost de un real folos ?

— De 
tru că atît in teatru cît (mai 
ales) în film, actorul — in 
afara creației artistice — este 
adesea foarte mult solicitat fi
zic. Pentru acest motiv, și azi 
caut să-mi fac timp pentru a 
activa, o oră sau două, într-o 
sală de sport sau in aer liber ; 
un fel de „evadări”, dacă vreți, 
de pe scenă sau platoul de fil
mare, deosebit de reconfortante 
și — realmente — utile pentru 
profesia mea.

Emil IENCEC

REFLECȚII FOTBALISTICE
• Poarta selecționării este 

deschisă oricărui fotbalist- 
Și pentru că deschisă rămîne, 
pe poartă se și poate ieși...

SUSPENDAT PENTRU...
VEDETISM

Dar. se vede treaba — punc
tează antrenorul Ardeleanu — 
că încă de pe atunci 
ipostaza de Vedetă, 
ce a incut cu prilejul 
portante reuniuni de 
Se disputa proba de 
garduri, pe stadionul Dinamo. 
Albulescu conducea detașat, 
înaintea ultimului gard, s-a ui
tat înapoi... superior și, făcin- 
du-le adversarilor semn cu 
mina să se grăbească, i-a invi
tat : „Haideți, mă, mai repede".

Cei din tribună s-au amuzat. 
Nu același lucru l-a făcut și 
comisia orășenească de specia
litate. care I-a suspendat pe 
concurentul Mircea Albulescu

• Campionii se bucură de 
considerație și prețuire! 
„Campionii" ratărilor se bu
cură de stima... adversarilor !

D. MAZILU

îl ispitea 
căci iată 
unei im- 
ailetism.

110 metri

găsești 
bună, 

nu mai 
impor-

Tal i-a 
cu umor.
campion

foarte cu
noscut mae
stru de șah 

ne vizitează la re
dacție cu regulari
tate, cînd se în
toarce de la tur
nee internaționa
le, demonstrîndu- 
ne (la tablă !) cum 
ar fi putut să ciș- 
tige partidele pe 
care le-a pierdut.

Alehin și-a iro
sit mai mult de 
jumătate din via
ță incercînd să a- 
fle, prin analiză, 
dacă nu cumva ar 
fi trebuit să piar
dă multe dintre 
partidele pe care 
le-a cîștigat.

Poate de aceea 
Alehin rămîne cel 
mai mare jucător 
din istoria moder
nă a șahului.

upâ ce 
pierdut 
tilnirea

a 
in
cit 

Fischei de la Me
ciul secolului (3-1), 
Petrosian a Pre
zentat următorul 
fapt drept expli
cație a înfrîngerii: 

„Toată viața am 
fost obișnuit ca 
mai intii să scriu 
mutarea pe fișă 
și după aceea s-o 
fac pe tablă. 
Bobby a cerut, 
insă, să procedez 
altfel : intii să e- 
featuez mutarea și

Lumea sculpto
rului 
TIN 
este 
eroii 
Nici 
rare, 
trecîndu-și anii ti
nereții pe stadioa-

CONSTAN- 
IORDACHE 

dominată de 
stadioanelor, 

nu e de mi- 
artistul pe-

ca atlet, 
luptă cu zecimile 
de secundă ale în
trecerilor de sprint.

Recent, în sala 
clubului sportiv 
Steaua, din Bule
vardul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej nr.

s-a deschis o 
expoziție de sculp
tură cu tematică 
sportivă, în care 
Constantin Iorda- 
che prezintă ulti
mele sale creații.

Foto : 
Theo MACARSKI

0 „CARTE A SPORTURILOR"
A

în „ISTORIA ANGLIEI*, neuitatul prozator Andre Maurois 
înfățișează pentru multi dintre noi, care într-un fel sau altul 
lucrăm pe ogoarele sportului, un document inedit și semnifi
cativ.

Este vorba de un eveniment petrecut în prima perioadă a 
secolului al XVII-lea, mai precis, în anul 1618, cînd lacob I a 
prezentat supușiior săi o „CARTE A SPORTURILOR", în care 
se sublinia însemnătatea exercițiilor fizice pentru sănătatea 
oamenilor și în vederea pregătirii pentru războaie.

„Cartea" a tost adusă la cunoștință englezilor, într-o pe
rioadă de profunde frămîntări politice și religioase. Deși, în 
continuare, din cuprinsul ei nu rezultă clar implicațiile apari
ției sau ecourile sale în rîndurile fiilor Engliterei, totuși, exis
tenta acestui document, ca și împrejurările în care a fost făfut 
cunoscut ni se par interesante.

Se evocă deseori caracterul tradiționalist și chiar conser
vator al insularilor. Dar această „ nu vorbește oare su
ficient "și despre pragmatismul lor?

nenumărate ori, pen-

• Un antrenor recurge Ja 
nefolosirea, pentru indiscipli
nă, a unui jucător valoros, 
cu riscul de a pierde meciul ; 
dar cîștigă un jucător...

artist, în care să con-

(L. ROPJ

Arsenal
face

victime
printre
...pisici

după aceea s-o no
tez. ..“

Mihail 
replicat, 
fostului 
al lumii :

„Eu cred, Ti
gran. că principa
lul este să 
o mutare 
După care, 
are nici a 
tanță dacă mai in
tii o scrii și după 
aceea o faci, sau 
invers..•

Un studiu so
ciologic al 
profesi - 

unii jucătorilor de 
șah ne va pune 
în fața unui ta
blou foarte etero
gen și, tocmai de 
aceea, interesant. 
Virtuozii tablei cu 
patrate albe și ne
gre s-au ocupat 
sau se ocupă, in 
viața de toate zi
lele cu cele mai 
diferite îndeletni
ciri. Lasker a fost 
profesor de mate
matică și de filo
zofie, Alehin — 
doctor în drept, 
Capablanca — di
plomat, Ta-rrasch 
— medic. Euwe 
este profesor de 
cibernetică, Bo
tvinnik — inginer 
electronist. Tai .a- 
nov — pianist de 
concert, Smîslov •— 
— cîntăreț de ope-

Tal, Spasski, 
Gligorlci. Gheor- 
gltiu, Elisabetg Po- 
lihroniade — zia
riști. Alexandra 
Nicolau — profe
soară de limba 
chineză. Najdorf 
— colecționar și 
negustor de ta
blouri.

Fischer afirmă 
că singura profe
sie care s-ar po
trivi în mod ideal 
unui mare maes
tru este aceea de... 
șahist.

La recenta fi
nală a cam- 
pionatu- 

lui uațlonal, sim
paticul maestru 
Mircea Pavlov 
și-a făcut o SPE
CIALITATE. in
tervenind în ana
lizele pe care ju
cătorii le făceau 
după terminarea 
partidei și arătind 
instantaneu cele 
mai puternice con
tinuări.

Ceea ce l-a de
terminat pe Ema
nuel Reicher să 
spună (fără rău
tate) :

„Cum se întim- 
plă, Senora (dimi
nutivul lui 
VIov). că tu

Arsenal Londra, este, spre feri
cirea suporterilor săi, revelația 
actualului campionat al Angliei. 
Victoriile sale provoacă valuri de 
entuziasm. Umil dintre -fanaticii 
săi suporteri, Patrick Cantwell, 
s-a obișnuit ca după fiecare vic
torie a „tunarilor11 (veche poreclă 
a celor de la Arsenal) să închine 
un pahar de sherry. N-a avut 
însă ce face si a turnat și cltcva 
picături în laptele pisicii sale, 
„Gunrier". Azi, așa — mîine așa, 
pisica s-a obișnuit cu lapte alco
olizat. Intr-o zi însă ,mister Can
twell și-a uitat paharul de sherry 
pe jumătate plin și a plecat de 
acasă. Cînd s-a întors l-a găsit 
gol, „Gunner“ își făcuse de lucru 
cu el. De atunci, pisica miaună 
în fiecare zi și-și cere porția zil
nică de alcool. Se spune că o 
ligă antialcoolică, sesizată, și-a 
luat obligația să desintoxice pi
sica... Pînă atunci însă, Arsenal 
continuă să-i întrețină apetitul 

■„Gunner"...

rin decatlon, lumea spor
uri lucru 
UN VINA- 
PROPU'^JE 

DE DECA- 
getieris : O 

VÎNATOARE LA CAPRE NE
GRE, CEEA CE PRESUPUNE 
MAI MULT DE ZECE PROBE 
OBIȘNUITE ȘI C1TEVA... 
NEOBIȘNUITE. Dar să înso
țim la drum un prezumtiv vî
nător de capre negre...

MARȘ ? Da. Mașina l-a lăsat la 
capătul drumului forestier. Gră
bit, vînătorul și-a săltat în spi
nare rucsacul greu, carabina pe 
un umăr, și-a agățat binoclul 
după ceafă și a pornit. Calcă 
voinicește pe drumul care urcă 
în panta dulce, deocamdată. Se 
oprește rareori să mai răsufle, 
atît doar cît să-și așeze mai bine 
multiplele-i curele.

ALPINISM ? Pur. Panta dulce 
la început s-a înăsprit ; are 60-70 
de grade. Și cum nu-și poate 
folosi carabina drept alpenstok, 
lunecă înapoi după fiecare pas 
făcut înainte. Se agață de rădă
cini, de colți de stîncă și urcă 
într-una. Nu se oprește, ~ 
voie să se oprească. Pînă 
seara trebuie să ajungă la 
de la Piatra Arsă...

ORIENTARE ? Da. Știți 
„burhaiul44 ? Este o negură 
care ia 
nin și 
oameni 
tesc cu 
Dar o 
țat la munte : după crestele no
rilor, după curenții de aer și 
altele. Repede, vînătorul ia calea 
unui pîrîiaș care coboară dinspre 
creste. Urcă pe pîrîu în Sus șî 
nu după multă vreme totul se 
întunecă. L-a învăluit negura. Nu 
vede la doj pași. Abia își zărește 
țeava puștii î E singur cu mun
tele și cu negura. Dar urcă în
ainte, orientîndu-se după
susurul pîrîului.

Prm decatlon, 
tivă înțelege 
precis. Dar, 

TOR VA POATE 
ȘI UN ALTFEL 
TLON, unul sui

n-are 
cade 
stîna

ce-i
densă 

munte cade așa, din se- 
pe care numai ciobănii, 
ai muntelui, ți-o preves- 
un sfert de ceas înainte, 
simte și vînătorul îrivă*

Este ultima noastră fn- 
tîlnire, dragi cititori. 
Ce vă propunem? Nu, 

fiți liniștiți, nu cîteva plicti
coase și aride concluzii.

Am vrut să ne convingem, 
împreună cu această călăto
rie, sper plăcută, de trei 
luni, că lumea noastră, a se
colului XX, este o lume a 
recordurilor.

Aceasta nu înseamnă exal
tarea brutală a calităților fi
zice, a extravaganțelor și 
freneziilor recordmane. Dar 
nici nu putem nega — și ori
cine ar face-o, n-ar fi luat 
tn serios — că recordul este 
o realitate a vieții contem
porane ți, poate fără voia 
lui, un germen al tehnicii 
și progresului.

Spuneți-mi ceva în acest 
secol al tuturor neprevăzu
telor și paradoxurilor, care să 
nu fie aspirație spre mai 
mult, spre mult mai mult, 
spre mai bine? Deci, într-un 
fel, în sensul dorit de noi, 
spre record.

Fără această înțelegere ade
vărată, umană, progresistă a 
ideii de record, o- 
menirea tnsăși n-ar 
păși mai departe. Și 
atunci, n-am fi a- 
vut nici cele mai in
genioase invenții și 
nici celelalte depă
șiri și reușite în 
toate domeniile de 
activitate umană.

In fond, ce este 
RECORDUL ? De-
sigur, dovada maximelor po
tente ale omului. Cred că 
slnteți de acord, că anima
lele și plantele n-au recor
duri, cel mult „recorduri" 
stabilite tot de noi.

Care este destinul recordu
rilor ? Simplu. Acela de a 
fi doborîte, pentru ca la ria
dul lor, noile recorduri să 
devină și ele vechi recorduri. 
Și așa mai departe, spre 
bucuria oamenilor și perfec
ționarea speței umane.

CE ESTE RECORDUL ?
Să încercăm să fim, pu

țin, fiecare din dv. Pentru 
sportiv recordul este de
pășirea a tot ce este mai 
bun in el și a 
mai bun, pînă 
lume.

Pentru medic, 
fecta și superlativa funcțio
nare a corpului omenesc. Dar 
psihologul? Fără îndoială, 
ziua cea mai inspirată, pen
tru lucrul cel mai îndrăzneț, 
in condițiile cele mai nepre
văzute. Ce altceva ar putea 
fi pentru inginer recordul, 
declt calculul perfect al po
sibilităților mașinii ome
nești ?

Să-l întrebăm și pe spec
tator. Recordul ? Satisfacția 
de a aplauda și bucuria de

tot ce este 
atunci, în

firește, per-

a înțelege pînă unde poate 
fi împinsă granița imposibi
lului.

Ce este recordul — veți 
vrea să aflați de la un scri
itor polemist- Ceva — vă va 
spune el — ceva, care în 
literatură ar stîrni entuziasm 
și bîrfeli.

Și acum, înainte de a ne 
despărți, o ultimi întrebare, 
pentru noi toți: care sint. 
cele mai valoroase recorduri 
ale lumii, fie ele sportive 
sau nu ?

Stntem convinși că aceas
tă întrebare, așa cum am 
pățit și noi, într-un cerc de 
prieteni, va stîrni discuții și 
furtuni. Noi nu dorim să le 
potolim, ci dimpotrivă.

Ce ziceți de acel 8,90 m 
la lungime al lui Beamon sau 
de noua depășire a recordu
lui lui Brumei, de cei 2,29 m 
reușiți de atletul chinez Ni 
Chih-chin. Sint unele recor
duri feminine (1,91 la înăl
țime •— Iolanda Balaș, 20,43 
m la greutate Nadej da Ci- 
jova) mai presus de recordu
rile masculine ?

Și ce părere aveți 
despre victoria lui 
Hillary și Tensing a- 
supra celui mai înalt 
munte din lume: E- 
verest, 8848 tnl 
(1953).

Ce este mai greu 
și mai cutezător: să 
cobori cu batiscaful 
la peste 10 000 m 
sau să zbori cu a- 

cu reacție, la vitezevionul 
de peste 5 000 de km?

Este mai ușor să suporți 
setea, foamea sau somnul ? 
Cite zile poate un om să se 
învingă pe sine ? Și care să 
fie posibilitatea omului, a 
speologului de a sta in a- 
dineurile pămîntului nostru, 
cel de toate zilele ?

Ce merită mai multă pre
țuire: un avion cu 500 de 
pasageri și viteze supersoni
ce, un turn de televiziune de 
540 metri, concepția unui o- 
raș ca Brasilia, tunelul de 
sub Alpi său transplanturile 
de inimă ? Este sau nu, un 
record unic al minții și în
drăznelii omenești, cucerirea 
lunii și apropiata călătorie in 
spațiile siderale, spre alte 
planete ?

La toate aceste întrebări și 
încă la multe altele, neros
tite, se cuvine să dăm un 
răspuns pentru alții, pentru 
noi.

Nu priviți lumea recordu-, 
rilor, ca o lume a nebuniei 
și a celebrității cu orice preț. 
Recordul a fost, este și va 
trebui să rămînă ispita impo
sibilului, împlinirea a tot ce 
este mal bun în noi, promi
siunea unei lumi mai înțe
lepte, și mai fericite.

VIRGIL LUDU

Sfirșit de sezon
Desen de ION Z. GEORGESCU-LUNICĂ Ploiești

pentru arbitrii de fotbal..

l/W ALTFEL DE DECATLON...
CURAJ 1 Are. Merge singur 

prin negura groasă șl se așteaptă 
ca dlntr-o clipă într-alta să-l la 
Utsul în brațe, fiindcă, în mod 
ctrt l-a Încălcat domeniile. De 
aceea, vinătorul a slobozit piedica 
puștii și o poartă în cumpănire. 
Dar lată că negura se ridică...

cartuș, pune un dop de ctrpă 
în locuri șl trage cu carabina în 
ellțl. Iar cîlțil se aprind l Apoi, 
un foc vesel îl ține bună tovă
rășie vtnătorului aflat în creierul 
munților, la miez de noapte.

PREZENȚA DE SPIRIT 7 Cu 
prisosință I In zori, cînd a Ieșit vl-

Un scurt popas, înaintea atacării unor noi creste ale Făgărașilor
INVENTIVITATE ? E Indispen

sabilă. Ploaia și pe urmă lapovița 
l-au udat și l-au făcut aproape 
sloi de gheață. Dar a ajuns sus 
la cumpăna apelor, în țara ca
prelor negre. Era noapte neagră 
cînd a ajuns la stîna pustie acum. 
Ciobanii au coborît cu oile, încă 
de la Sf. Dumitru. Vînătorul cau
tă chibriturile și le găsește ude. 
La lumina lanternei destramă un 
colț din bumbacul ștergarului și 
îl pune în chip de cilți intre pie
trele vetrei. Scoate glonțul unul

nătorul din stină, era să se lo
vească piept în piept cu ursul 
care căuta urmele oilor de mult 
plecate. Automat, carabina a zbu
rat în umăr șl glonțul a pornit. 
„Poftim, acum Va trebui și o 
autorizație de împușcare pentru 
urs..." a mormăit vînătorul, pri
vind lung la fiara căzută.

GIMNASTICA 7 Suficientă 1 Vî
nătorul începe cățărarea spre 
țaneurile pe care s-au aciuit ca
prele negre. In spinare își duce 
rucsacul. Cu o mină își țiu*

pentru antrenorul ei. Angelo

Nlculeseu.Lui Angelo
se va relua campionatul.

o urare x

PETER KLOS, IACOBENI. La terminarea 
unul set și, deci, la schimbarea terenului, 
la tenis de masă, Jucătorii nu lasă paleta

schimbare nu este, de-altM, neregulamenta- 
râ. Cu două condiții. 1. Să fie anunțat, în 
prealabil, conducătorul jocului. 2. Cel doi 
să schimbe între ei șl tricourile, tn cazul 
cînd soluția nu se dovedește fericită — este 
șl greu de crezut că un portar ar face mal 
multă treabă în atac declt un înaintaș — 
se poate restab 1! situația de la început, in 
aceleași condițiunl. Te pomenești, că, prin 
această precizare, i-am dat o idee lui Ră- 
ducanu 1 Mal ales că, înainte de a-șj des
coperi aptitudinile de portar, el a fost un 
redutabil vîrf de atac.

cele mai bune mu
tări numai la me
sele vecinilor ?!“

(vale)

PASCU ZLATESCU, BUCUREȘTI.
prieten de-al meu, care a fost „băiat de 
mlngi“ la meciul Rapid — Farul, mi-a spus 
că, stind în spatele porții rapidiste, l-a auzit 
pe Răducanu adresindti-se ltii Straț, în 
felul următor : „Mai bine treci tu in poartă 

' și eu să viu Ia înaintare. Să mor, dacă nu 
I dau gol Răducanu a vorbit, desigur, Ja 

necaz. Dar dacă ar fi vrut să facă iiitr ad ’- 
I văr acest luciu, ar fi avut acordul... regu

lamentului ?“ Iată o situație care nu s-a 
1 ivit -- poate — niciodată. O asemenea

V. GEORGESCU, BUCUREȘTI. „Cred că 
în acel chenar în care prezentați cititorilor 
echipele și dați note Jucătorilor șl arbitri
lor (acestora din urmă, stele șl... steluțe), 
ar trebui amintite și numele fotbaliștilor 
beneficiari de „atenții" galbene și chiar 
roșii. In felul acesta, chiar și cel care nil 
au asistat Ia meci, ar putea cunoaște și 
& pectele disciplinare ale jocurilor de fot
bal1'. Sugestia dv. ni se pare foarte Judici
oasă. Po„te că o vom adopta, la primăvară, 
cînd

masă, pentru... adversar. altfel,
schlmbînd paleta, nu rezolvi nimic. Trebuie 
aă schimbi jocul I

IONEL BEJENARU, BOTOȘANI. în preaj
ma sărbătorilor, v-ațl gtndlt la o urare 
pentru echipa noastră națională de fotbal 
șl, maț ales, 
Nlculeseu :

TITI FILIPIDESCU, BUCUREȘTI. De a- 
cord cu cele ce spuneți în legătură cu unii 
cavaleri ai fluierului, cu atitudinea lor față 
de echipele pe care le arbitrează : 
Publicul vă cerc vouă, 
*'a să fiți întotdeauna 
CAVALERI eu amîndoită,
Nu ti» pin acum, cU.„ una 1

Eu l-aș face
Să luăm Cupa Europei,
Chiar șl cu... temporizare I

TRAIAN NIȚESCU, PITEȘTI. „Sint 
mare cunoscător al regulamentului. Intr-o 
discuție cu un amic, nu tn-am înțeles asu
pra următoarelor probler'b > 1> La execu-

strîns carabina pe umăr ; CU cea
laltă Btăplnește binoclul atimat 
de gtt, ca să nu se lovească de 
pietre. Cu o alta s-ar mal agăța 
de colții de stîncă, de jepl, de 
rădăcini, ca să nu se prăvale 
în prăpastie ț șl l-ar mai trebui 
încă o mină (dar de unde doam
ne atîtea mîini " 
scoată batista 
fața nădușită I 
mîini 7

MIM 7 într-un 
a zărit un țap

!) cu care iă-șl 
ca tă-șl șteargă
Da unde atitea
fel, da. Vînătorul 

.. negru pe creasta
dimpotrivă. Un țap tare, voinic 
și-1 singur, fără capre I Vînătorul 
se apleacă, se cocoșează, pășește 
în patru labe șl doar spinarea 1 
se mal vede deasupra pietrelor, 
și țapul e gata, înșelat c vine — 
sfoară. L-a confundat pe vlnâ- 
tor cu o capră singuratică !

tir ? Șj încă tir de mare di
ficultate I Intre două creste dis
tanțele par întotdeauna mai mici, 
te înșeală șl aerul rarefiat. Agă- 
țîndu-se cu genunchii, cu coatele 
de pietrele ascuțite ca să nu alu
nece în prăpastie, vînătorul a 
ochit cu două palme mal sus, iar 
vînatul n-a mai făcut nici un 
pas...

Au urmat probe ca găsirea 
animalului împușcat, ritualul de 
rigoare — obligatoriu pentru orice 
vînător care se respectă — cobo- 
rîtea anlmalului-trofeu și altele. 
Apoi ar urma a nu știu cita pro- ’** de a povestj cu nu

înflorituri aspra aven- 
la munte, la vremea 

urlă lupul, iar Jos, la

bă, 
prea 
turil 
cînd 
Șes,

aceea
multe
avute
acolo
cîntă cucul...

Nu este acesta un decatlon sul 
generis T

III* CIRC IU

tarea unei lovituri de 11 metri, mingea lo
vește bara și revine tot la Jucătorul caro 
a executat lovitura șl, de data aceasta, el 
înscrie. Eu susțin că e gol. 2. Portarul res
pinge o lovitură de la 11 metri, dar min
gea revine la Jucătorul caro executase lo
vitura, șl acesta marchează. Eu sus) in că 
nu 0 gol". Răspunsurile sint excelente. Tre
buie, însă... inversata I

PAVEL SECHEREȘ, COMUNA ZARAND. 
Iată adresele celor două atlete pe care le 
simpatizați : Lla Manoliu :■ București, Piața 
Romană nr. 9, sectorul 1. Valeria Bufanu : 
București, Calea Grlviței 174, scara 1, apt. 
23, sectorul 8. M-a amuzat formula de În
cheiere a scrisorii : „La revedere, nene Ion 
Poștașu". La revedere, nene Pavel Sechereg I

Ilustrații: N. CLAUDIU

jucatd.de
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Lira AfiTi-OOPING iN DISCUȚIA SPECIALIȘTILOR
J ntre 1—2 decembrie 
f 1970 a avut loc la 

Praga consfătuirea me
dicilor experți în proble
mele dopingului, din țările 
socialiste. Din partea ță
rii noastre au participat 
dr, Adrian Vasiliu, medic 
primar, șeful laboratorului 
de control antidoping de la 
C.M.S. din București și dr. 
Ion Ștefan, asistent I.M.F. 
spitalul Caritas.

în programul consfătuirii 
prezidată de prof. dr. Pavel 
Handzo, s-au abordat în pri
mul rînd diferite concepte, e- 
laborate pînă în prezent, a- 
supra definiției dopingului, în 
scopul de a găsi o formu
lare adecvată etapei actuale, 
menită a contura, delimita 
și caracteriza conținutul a- 
cestei noțiuni.

Optînd pentru formularea 
propusă de experfii cehi, de
legația română a subliniat 
în discuțiile ridicate, necesi
tatea de a interpreta noțiu
nea de doping, atit din punct 
de vedere fiziologic, cit și 
din punct de vedere al pro
prietăților farmacologice a 
substanțelor, unele din ele 
fiind în mod impropriu con
siderate agenți dopanți. Ți- 
nînd seama de punctele de 
vedere și de criteriile expu
se — fiziologice, farmacodi-

namlce, etice — precum și 
de argumentele de ordin teh
nic, delegații prezenți la con
sfătuire au convenit la ur
mătoarea accepțiune a con
ceptului : „Prin doping se în
țelege administrarea pe anu
mite căi a unor substanțe 
străine organismului, unui su
biect sănătos, respectiv folo
sirea lor de către individ, 
în scopul creșterii nemijloci
te a performanței în timpul 
concursurilor sportive. Un 
sportiv trebuie considerat do
pat, atunci cînd substanța ad
ministrată poate fi detectată 
precis, fără dubii**.

Implicațiile practice care 
rezultă din această definiție 
se referă și vizează în spe
cial delimitarea categoriilor 
de substanțe ce trebuie con
siderate agenți dopanți (sta
bilirea acestei categorii fiind 
în strîns raport cu posibilită
țile tehnice de detecție certă 
a acestor produse). A doua 
problemă discutată, rezultînd 
din definiția adoptată, s-a re
ferit la grupele principale de 
substanțe care comportă eti
cheta de agenți doping. în 
esență, tabelul acestor sub
stanțe cuprinde :

I) Medicamente care inten
sifică activitatea psihomotorie 
(stimulente, weckamine etc.) :

SANCȚIUNI DICTATE
Ca urmare a comportării ne

sportive la finalele campionatelor 
republicane de judo pe echipe 
(seniori), desfășurate recent la 
Cluj, antrenorul formației Poli
tehnica Timișoara. Constantin 
Bogdan, care îndeplinea șl func
ția de antrenor principal ai lo
tului național de seniori a primit 
o aspră sancțiune din partea Bi
roului federal. Constantin Bogdan 
a adus Injurii la adresa antreno
rilor, a juriului de concurs, iar 
fn cele din urmă, nemulțumit de 
deciziile acordate în unanimitate 
de arbitri șl ratificate de juriul 
concursului, și-a retras echipa 
din competiție. Biroul federal a- 
nalizind aceste manifestări stră
ine eticii sportive a hotărit una
nim destituirea din funcția de 
antrenor principal al lotului na-

DE BIROUL FEDERAL
țional de seniori a Iul Constantin 
Bogdan. Această funcție a fost 
încredințată antrenorului secund 
Gheorgbe Donciu (Rapid Bucu
rești).

•fr
Sportivii (șl în același timp 

antrenori) Ion Constantinescu 
(A.S.E. București) șl Ion Herman 
(I.E.F.S. București) au fost sus
pendați pe un an șl respectiv pe. 
6 luni din activitatea competițlo- 
nalâ ca urmare a aranjării rezul
tatului meciului lor direct.

ir
Conducătorul echipei I.E.F.S. 

București, Dumitru Hitru, a pri
mit mustrare scrisă pentru Injurii 
la adresa arbitrilor șl a juriului 
cit și pentru Incitarea publicului 
la proteste.

a) derivate de feniletilami- 
nă (efedrina, amfetamină și 
derivați) ;

b) derivate piperidinice cu 
acțiune amfetamino-simiiară 
(metilfenidați, pipradoi, fa- 
cetoperan);

c) alte substanțe cu acțiuni 
similare (fenmetrazine, deri
vați).

II) Grupa analepticelor (eu- 
coran. lobelină, pentetâzol, 
bemegride, heptaminol).

III) Grupa alcoloizi de 
stricnina.

IV) Substanțe euforizante 
(narcotice, analgetice) ;

a) morfină, codeină și de
rivați ;

b) analgetice sintetice (pe- 
tidină, methadon etc.).

Produsele farmaceutice care 
conțin în formulă substanțele 
de mai sus contează, de ase
menea, ca agenți dopanți. 
Lista acestor substanțe ră- 
mîne deschisă, susceptibilă da 
completări, dat fiind sinteza 
continuă de noi produse și 
c-liberarea lor pe piața co
mercială. în discuții s-a a- 
bordat, de asemenea, pro
blema mijloacelor de organi
zare si a metodelor de diag
nostic și control tehnic al 
dopingului.

S-a apreciat în unanimi
tate. că în etapa actuală teh
nicile minime necesare asi ■ 
gurării diagnosticului de do
ping, Implică. în mod obli
gatoriu, utilizarea metodelor 
cromatograflce (cromatografie 
în strat subțire și gazeroma- 
lografie), preconizindu-se pen
tru viitor aplicarea metodei 
spectometrice de masă. La a- 
ceastă temă s-au prezentat re
ferate tehnice riguros docu
mentate, urmate de demon
strații practice, efectuate în 
laboratorul Institutului acre
ditat cu acest control.

în privința modului de or
ganizare al recoltării probe
lor și a asigurării lor pînă 
la expedierea și exper ti zarea 
în laboratoare acreditate cu 
asemenea sarcini, delegații pre. 
zenți au elaborat o serie de 
norme de conduită și proiec
te de regulament, identice în 
esență cu principiile și nor
mele cuprinse în regulamen
tul existent din țara noastră.

în discuțiile finale s-au fă-

cut o serie de propuneri pri
vind dezvoltarea în viitor a 
relațiilor de colaborare spor
tivă pe linie organizatorică 
și tehnică între țările socia
liste, în domeniul luptei îm
potriva dopingului.

Documentele consfătuirii, 
concluziile care au rezultat 
din discuții și recomandările 
referitoare la modul de or
ganizare și aplicare a contro
lului antl-doping, elaborate de 
către participanții la discuții, 
vor fi propuse spre exami
nare și confirmare organelor 
autorizate și competente, care 
se întrunesc la conferința de 
la Sofia (18—22 decembiie 
1970). Acum vor fi aduse e- 
ventuale completări și pre
cizări suplimentare, care vor 
fi concretizate prin măsuri 
și hotărîri în cadrul Comite
tului Olimpic Internațional și 
al federațiilor sportive in
ternaționale.

Examinînd aspectele gene
rale și specifice ale acțiunii 
de combatere a dopingului și 
ținînd seama de interesul și 
importanța care se acordă a- 
cestei probleme, în etapa ac
tuală, in toate organizațiile 
sportive din lume, comisia 
noastră antidoping a întoc
mit și înaintat spre aproba
re conducerii C.N.E.F.S. și a 
Ministerului Sănătății, un re
ferat cu propuneri concrete, 
corespunzătoare necesităților 
actuale de perfecționare a me
todologiei și tehnicii contro
lului antidoping în țara noa
stră.

5 minute cu Doru Popescu

„ATAC TITLUL DE GOLGETER AL CAMPIONATULUI"
Cînd intr-un meci de tineret, 

desfășurat acum doi ani, un 
tlnăr înalt (1,86 m), blond și 
bine făcut pentru fotbal, în
scria pentru Dinamo 5 goluri, 
toată lumea se întreba cine 
este, de unde vine ? Nu era 
altul decît Doru Popescu, ju
cătorul care s-a impus — este 
adevărat, cu încetinitorul, dar 
sigur — în prima echipă dina- 
movistă. A fost descoperit în 
1967 de ochiul lui Traian lo- 
nescu (pe atunci antrenor la 
Dinamo-tineret) la Metalul Tr. 
Severin, unde juca în prima 
echipă încă de la 16 ani. Deci, 
la virsta de 18 ani (născut la 
29 martie 1949) Doru Popescu 
și-a început ucenicia in echipa 
de tineret a clubului, iar în 
toamna aceasta a debutat și in 
echipa națională de tineret 
în meciul de la Lodz, cu echi
pa similară a Poloniei. Conflr- 
mlnd așteptările (om de gol) 
Doru Popescu a înscris în a- 
cest sezon 7 goluri pentru Di
namo.

— Iți reamintești, Dorule, 
ziua debutului în prima divizie 
națională 7

— Da. Și încă cu plăcere. A 
fost în 15 august 1969. în me
ciul cu Jiul (5—2), debut pe 
care l-am semnat cu un gol 
în poarta lui Stan. N-a fost un 
gol oarecare, ci al 1 000-lea al 
echipei Dinamo.

— Cum Iți explici, totuși,

faptul că de la debut și pînă 
la titularizarea definitivă a tre
cut o perioadă destul de în
delungată ?

— In primul rînd, 6tilul de 
joc al echipei de acum un an 
nu-mi convenea de loc. Toate 
mingile îl căutau pe Dumitra- 
che — în special centrările lui 
Pircălab — care mă eclipsa. 
In al doilea rînd. desele încer
cări de a se găsi o formulă 
ideală pentru linia de atac, cu 
jucători care 6ă-și coordoneze 
cît mai perfect intențiile, cit 
și desele accidentări pe care 
le-am suferit, m-au trnut des
tul de mult în afara „ll“-lul 
de bază

— Apropo de Dumitrache. 
Faptul că 11 ai alături pe cel 
mai bun atacant din tară, nu-ți 
dă senzația inferiorității 7

— Nu. Din contră, ne înțele
gem și ne completăm reciproc. 
Mie tml convine deopotrivă 
atit lansarea în adîn- 
cime, după care Dumltrache 
se dă în vînt, cît Și schim
bul de locuri cu extremele. Cu
plul pe care-1 formez cu Du- 
mitrache a înscris cele mai 
multe goluri — 12.

— Ce proiecte, dorințe ai in 
viitorul an fotbalistic 7

ÎNCEPUT DE VACANȚĂ

STEAGUL ROȘU BRAȘOV

DECLINUL POPULARITĂȚII

ATLETISM FĂRĂ SPECTATORI

dr. Adrian VASILIU
șeful laboratorului de control 

antidoping C.M.S.

După lăsarea cortinei peste 
stagiunea fotbalistică de toam
nă, jucătorii Steagului roșu au 
intrat într-o așteptată și bine
meritată vacanță. Dar aceasta 
nu e prea lungă, numai pînă la 
5 ianuarie. în sport, în perfor
manță. concediile de durată nu 
sînt posibile și nici nu sînt de 
dorit.

Deocamdată, jucătorii și an-

timism și speranțe pentru noul 
sezon...

— Atac titlul de golgeter al 
campionatului și doresc ca Di
namo să cucerească titlul na
tional. De asemenea, țintesc 
un loc printre cel „11“ olimpici 
în meciul cu Albania, din apri
lie viitor.

M. BÎRA Pavel PEANA

CONSFĂTUIREA MEDICILOR ECHIPELOR

DE FOTBAL DIN PRIMA DIVIZIE

îmi amintesc că prin 
1956 și 1957, la Campiona
tele Internaționale de atle
tism ale României se in
tra foarte greu. Pentru un 
bilet trebuia să alergi, să 
stai la cozi Bau să uzezi 
de relații, tot atît de mult 
cît a fost necesar mai tîr- 
ziu pentru unele memo
rabile partide de fotbal. 
Incet-încet, acest feno
men de „atletismofilie** 
s-a tocit și concursurile 
cu vedete, pentru care 
altădată stadionul Repu
blicii ar ti părut un spa
țiu prea restrîns, au în
ceput să se desfășoare 
doar în fața unui mic nu
măr de mari ahtiați. Noi 
am mai scris despre pe
nuria de spectatori, la 
baschet și la volei, lncri- 
mlnînd tn cazul acestora, 
în consonanță cu opinii 
autorizate, deteriorarea 
spectacolului, consecutivă 
acelei obsesii oare zdrun
cină sportul modern, ob
sesia Rezultatului. Dar ea 
nu operează în perimetrul 
atletismului sau, mai pre
cis, nu produce aici efec
tele cunoscute în zona 
jocurilor Sportive, pe pil
dă. în cadrul probelor a- 
tletice, adversarii se în
fruntă paralel, nu întîl- 
nim acele elucubrații teh
nice, care urmăresc bloca
rea evoluției partenerului 
de întrecere. Așa ceva nu

este și nu va fi compati
bil cu esența atletismului, 
cu spiritul și structura 
celui mai pur dintre spor
turi. Aici nu se va spune 
vreodată „nu joc nici eu, 
dar nu voi lăsa nici adver
sarul să joace**, „nu alerg, 
nu arunc, nu săr, dar nici 
celălalt nu va reuși s-o 
facă, fiindcă am să-1 îm
piedic cu tactica mea ob- 
strucționistă**. Nimic din 
toate astea nu va fi trans
ferat în zona atletismului. 
Aici spectacolul n-a mu
rit, ba dimpotrivă a do- 
bîndit noi valențe și mai 
multă strălucire, fiindcă se 
aleargă tot mai repede, so 
aruncă tot mai departe, se 
sare tot mai mult. Cu toa
te acestea, pe stadioanele 
noastre, marile concursuri 
atletice internaționale sînt 
urmărite în ultima vreme, 
cu rare excepții, de pu
țini spectatori. Reducerea 
afluenței e, în cazul de 
față, mai dificil de expli
cat. Iată punctul de vede
re, la obiect, al antreno
rului federal Petre Zîm- 
breșteanu.

Gustul schimbat al pu 
blicului ar fi prima moti
vație. Vrem mereu recor
duri excepționale, vrem 
doar nume celebre și în
fruntări gigantice, vrem 
ceva senzațional. Or, oca
zii cu asemenea atribute 
apar, firește, rar. în ai

doilea rînd, interlocutorul 
a fost de părere că aletis- 
mul e prea puțin cunoscut, 
astfel îneît spectatorul nu 
este în măsură să savu
reze subtilitățile unei în
treceri, acele lucruri care 
se deslușesc mai greu de 
către un observator de 
circumstanță, dar nu sca
pă omului cu ochiul edu
cat. în altă ordine de idei, 
cei ce nu înțelege necesi
tatea mișcării, a actului 
sportiv, pentru sine, acela 
nu va ajunge nici specta
tor constant. Am reținut, 
de asemenea, că publicita
tea care precede în gene
re concursurile atletice 
este cel mai adesea plată 
și fără rezonanță. Petre 
Zîmbreșteanu e de părere 
că televiziunea a servit 
atletismul, acreditîndu-1 
acolo unde imaginea lui 
n-ar fi răzbit niciodată. 
Dar că efectele propagării 
lui sîht încă aproape im
perceptibile pe planul re
lației cu publicul. Aceste 
argumente conțin prin re
versul lor și idei de solu
ționare: publicitate inspi
rată, intensă mai ales în 
școli, teletransmisii mai 
numeroase, educație de 
sportmeni etc. Credem că 
opinia citată conține mult 
adevăr, dar nu epuizează 
substratul fenomenului 
dezbătut.

Romului BALABAN

Amatorii de sport vor pu
tea urmări astăzi pe micul 
ecran un program atrăgător :

Ora 12.45 : meciul de fotbal 
Brazilia — Italia, finala .El 
Mundlalulul" ;

Ora 14.30 : repriza a Ii-a 
(înregistrare) a meciului de 
handbal masculin România — 
Ungaria, disputat slmbătă tn 
sala Dynamo din Berlin ;

Ora 22.40 : repriza a Il-a 
(înregistrare) a meciului de 
handbal masculin România — 
R.D. Germană, disputat du
minică după amiază, în sala 
Dynamo din Berlin.

trenorii petrec în mijlocul fa
miliilor lor ultimele zile ale 
anului, încercînd să uite ten
siunile înalte pe care le-au 
avut de suportat de-a lungul 
campionatului. Cîțiva dintre ei
— Olteanu, Ivăncescu, Dumltriu
— se pregătesc intens pentru 
alte examene — cele școlare.

Deci, de la 5 ianuarie se vor 
relua pregătirile. Cîteva zile 
la Brașov și. apoi, la Pireu, 
în replica Vizitei pe care Dan 
Gheofghiadis și Olimpiakos au 
făcut-o, în august, la Poiana 
Brașov. In perspectivă se află, 
apoi, cîteva meciuri în Liban 
și proiectatul turneu-invitație 
pe continentul american. Lotul 
de jucători este același. Există 
posibilitatea obiectivă și acor
dul clubului Tractorul ca ju
cătorul Albu să completeze 
rîndurile echipei lui Valentin 
Stănescu. Atmosferă bună, op-

MECIURI LA CLUJ
La Cluj a avut loc o dublă in- 

tîlnire amicală între echipele de 
polo CSM Metalul roșu, din loca
litate. și Slavia Kosice. Gazdele 
au învins in primul meci cu 9—3 
(0—0, 2—2, 4—0, 3—1), iar în cel 
de al doilea cu 8—6 (i—2, 3—1, 
2—1, 2-2).

NOILE LOTURI

Biroul federației române de te
nis a stabilit loturile republicane 
pentru anul 1971. Iată componen
ta lor : SENIORI : Iile Năstase. 
Ion Tiriac, Petre Mărmureanu, 
Sever Dron, Ion Santel, Sever 
Mureșan, Vlorel Marcu, Codl'i 
Dumitrescu, Constantin Popovlci, 
Toma Ovlcl. Antrenor : Marin 
Bădin; SENIOARE: Agneta Kuhn, 
Iudlt Dlbar, Ecaterina itoșianu, E- 
leonora Dumitrescu, Valeria Ba- 
laj. Elena Taltacs. Antrenor : Ar
nulf Schmidt ; TINERET : Dumi
tru Hărădău, Dan Nemeș, Gabriel 
Neacșu, Traian Marcu, Petro Al- 
măjan, Viorel Sotiriu. Antrenor 
Ion Baco viță ; JUNIOARE: Virgi
nia Ruzlci, Adriana Călina, Anca

REPUBLICANE STEAUA ÎNVINSĂ

Floreșteami, Mariana Simionescu, 
Mariana Hagiu, Florența Mihai, 
Mihaela Dimitriu, Marieta Ghir- 
cioiu. Antrenori : Aurel Segărcea- 
nu șl Alexandru Bardan ; JU
NIORI : Costel Curcă, Florin Ma
nea, Octavian Vllcioiu, Radu 
Giurgiu, Ionel Rusen, Călin lo- 
nescu. Râul Silhnon, Mihai Tăbă
raș, Laurențiu Soare, Cristian Fe- 
țeanu, Vasile Silaghi. Antrenori : 
Giinther Bosch și Vasile Serester.

Se înțelege că pe parcursul fi
nului viitor, ușile loturilor națio
nale vor rămine deschise în am
bele sensuri. Se vor putea efectua 
— In funcție de comportare — 
noi cooptări sau înlocuiri de ju
cători.

[- Radioamatorism -

ECHIPA CEHOSLOVACIEI CONDUCE ÎN „CUPA DUNĂRII"

După desfășurarea a două 
probe în concursul internațional 
de telegrafie, lucrurile au în
ceput să se clarifice, in sensul 
că la „sprintul final" sînt an
gajate numai două echipe : Ce
hoslovacia și România. Celelal
te competitoare, echipele Iugo
slaviei și Ungariei au rămas 
departe în urmă, pierzînd orice 
șansă la primul loc și deci la 
cîștigarea trofeului oferit de 
Federația română de radio
amatorism.

Trebuie făcută o mențiune 
specială pentru echipa secundă 
a țării noastre, compusă din 
Octavian Iovănuț, Ion Șerbă- 
nescu și Ion Kuti — partici
pantă hors-concours. Din acest 
punct de vedere, rezultatele 
tehnice ale celor două probe 
sînt edificatoare.

Regularitate (15 concurenți). 
Octavian Iovănuț (H.C.) 4141 
puncte ; Alek Myslik (Ceho
slovacia) 3 965 p ; Vasile Giur
giu (România) 3 872 p ; Radu 
Bratu (România) 3 862 p ; Iaro- 
slav Sikora (Cehoslovacia) 3 790 
p ; Maria Farbiakova (Ceho-

slovacia) 3 602 p ; Ion Șerbă- 
nescu (H.C.) 3 076 p.

Recepție viteză (15 concu
renți). Alek Myslik 320 p ; Ia- 
roslav Sikora și Ion Kuti (H.C). 
305 p ; Radu Bratu 287 p ; Ion 
Șerbănescu 280 p ; Maria Far
biakova 275 p ; Vasile Giurgiu 
270 p ; Octavian Iovănuț 2' j p.

Ultima probă, cea de trans
mitere viteză, va decide echipa 
cîștigătoare a „Cupei Dunării".

■

Ieri a avut loc, la sediul F.R.F. consfătuirea anuală de 
lucru a medicilor echipelor de fotbal din divizia A.

Ordinea de zi a cuprins mai multe rapoarte, susținute 
de medicii formațiilor de primă divizie și două referate: 
„Testul fiziologic complet** (referent — dr. N. Stănescu) și 
„Testul Oestrand" (referent — dr. Ad. Szogy, de la Centrul 
de medicină sportivă).

In partea finală a consfăturii — pe care unul dintre cei 
prezenți, dr. Vasile Frînculescu, medicul Universității Craiova, 
o apreciază drept „deosebit de utilă și instructivă" — s-au 
purtat ample discuții s-au. propus unele măsuri de îmbună
tățire a muncii medicilor sportivi de pe lingă echipele de fot
bal din divizia A-

UN PRIM TRIMESTRU ÎN... „ANUL ATLETIC ȘCOLAR"
(Urmare din pag, I)

peste 4 000 de tineri atleți. Pro
bele au fost alese în funcție de 
posibilități șl de preferințe, pre
dominante fiind cele de sprint și 
semlfond.

în orașul Slghet profesorii de 
specialitate au organizat, pentru 
elevii din clasele Iii—IV, un 
concurs atletic in care au fost 
incluse probe adecvate vîrstei 
respective. Concursurile au fost 
axate, în special, pe probe de 
alergări șl sărituri și s-au bucu
rat de participarea elevilor din 
toate școlile orașului.

„Crosul tineretului" (numai pen
tru elevi) a început să-și reintre 
în drepturi depline. Aceste între
ceri, atît de îndrăgite de tineret, 
au atras mii de elevi la startul 
disputelor pe școală.

Am aflat că există cîteva pro
iecte Interesante, cu privire la 
activitatea atletică a elevilor din 
Baia Mare. Dintre acestea am 
reținut Intenția (care cu siguranță 
va fi tradusă în fapt) de a sa 
organiza o divizie de atletism ne 
oraș. La competiție ar urma să 
participe toate școlile municipiu
lui. în afara diviziei se vor or
ganiza, duminical, concursuri la 
care vor lua parte cîte 3—4 școli, 
după care se vor selecționa cel 
mai buni atlet!.

Din discuțiile purtate, din stu
dierea foilor de concurs, din vi
zitele făcute în cîteva unități fie 
tnvățămint, s-a desprins concluzia 
că anul atletic școlar a demarat 
puternic, interesul factorilor răs
punzători, în principal, organiza
țiile U.T.C.. fiind major, iar 
C.J.E.F.S. Maramureș a depus e- 
forturi intense pentru buna or
ganizare și desfășurare a între
cerilor atletice școlare.

• Cîndnu te iei după aparențe...
Dintre cele cîteva sute de școli 

ale municipiului București, am 
ales una, relativ Izolată sub as
pectul geografic și mal puțin cu
noscută totodată pe plan sportiv: 
Grupul școlar profesional nr. 2. 
Sediul în șoseaua Chitllel nr. 123.

Dacă . ar fl fost să ne luăm 
după aparențe, după absența a-

proape totală a amenajărilor spor
tive (un singur teren asfaltat că
ruia stîlpU îl trădau aflnitățî cu 
voleiul), atunci, poate, ne-am fi 
lăsat păgubași. Ceva lăuntric ne-a 
determinat să ne oprim al.ll.

N-am greșit. Am găsit între

ÎN FRANȚA

In cadrul turneului pe care 11 
Întreprinde In Franța, echipa de 
rugby Steaua București a sus
ținut, la Auxerre, cel de al doi
lea meci, avînd ca adversară Se
lecționata armatei franceze. De 
data aceasta, gazdele au aliniat 
un „XV" mai redutabil declt pri
mul adversar intllnit de rug- 
byștil de la Steaua. Selecționa
ta armatei franceze a repurtat 
victoria cu scorul de 17—9 (8—3), 
prin punctele realizate de Puig, 
Taffary (cite un eseu) șl Galley 
(o transformare și 3 lovituri de 
pedeapsă). Pentru Steaua a Îns
cris Durbac trei lovituri de pe
deapsă. Victoria francezilor a 
fost asigurată de Jocul lor mal 
rapid șl orientat în atac, Joc In 
care linia de trelsferturl a gaz
delor a dat un bun randament. 
Steaua a manifestat tutele slă
biciuni tn apărare, fapt care a 
permis adversarilor menținerea 

Jocului tn apropierea buturilor 
sale. Remarcabili totuși precizia 
lui Durbac in executarea lovi
turilor de pedeapsă.

PARTIDĂ RESTANȚĂ
Astăzi, la Timișoara, se 

dispută partida restantă din 
etapa a H-a a campionatu
lui diviziei A de rugby, din
tre echipele Universitatea și 
Dinamo București.

n,ot

400 DE COPII ÎȘI DISPUTĂ „CUPA jPERANȚELOR" 
PLOIEȘTEANĂTN PISCINA

Pentru a 3-a oară consecutiv, 
piscina de SO m din Ploiești găz
duiește marea competiție cu ca
racter republican rezervată celor 
mal tineri înotători. Timp de > 
zile, aproape 400 de sportivi din 
Reșița, Timișoara, Tg. Mureș, Me
diaș, Galați, Turda. Cluj, Oradea, 
București și Ploiești vor lua star
tul in cadrul tradiționalelor între
ceri dotate cu „Cupa speranțe
lor". Un ultim prilej în acest an 
pentru a trece în revistă rezervo
rul de cadre al înotului româ-

nesc, pe viitorii campioni și re
cordmani ai țării.

Probele se vor desfășura astăzi, 
luni și marți tn serii Contra-cro- 
nometru, dimineața de la ora 10 
și după-amiaza de la ora 17, iar 
pe baza clasamentului primilor 
6 tn fiecare cursă (pe categorii 
de vîrstă de la 8 la 14 ani) va 
fi atribuit trofeul pus in joc. Ma
rile favorite — cluburile Petrolul 
Ploiești șl Școala sportivă Reșița, 
care se prezintă la start cu loturi 
complet».

ELEGANT ȘI CĂLDUROS
PENTRU SEZONUL RECE

Modele care dau o ținută tinerească

profesorii de educație fizică, un 
fost atlet, pe Gheorgbe Fodorea- 
nu, tînăr care cu 6, 7 ani în urmă 
desfășura o frumoasă actlvitaie 
sportivă de performantă. Ulterior, 
ca profesor 11 remarcasem prin
tre antrenorii clubului sportiv 
școlar. Acum...

— Intr-adevăr, deși aparențele 
ne sint potrivnice, trebuie să 
spun că elevii noștri fac casă 
bună cu atletismul.

— în ce specialități se pregă
tesc elevii dv. 7

— Școala, care aparține de in
dustria locală, pregătește viitori 
muncitori calificați cu specialități 
ca tlnlchigerie, vopsitorle, lăcă- 
tușerje, sculptură In lemn...

— ...adică, tot ceea ce ar ține 
de industria locală, pe măsura 
specificului...

— Chiar așa. El bine, elevii 
noștri sînt mari amator! de atle
tism. Altfel nu-mi explic cum la 
întrecerile anilor I, organizate în 
această toamnă, s-au prezentat 
186 de elevi. Cifra reprezintă mai 
bine de 50 la sută din efectivul 
claselor din primul an.

— După cum se poate vedea, 
nu prea vă puteți lăuda cu ba
zele sportive. Iar despre cele ne
cesare atletismului...

— Pentru atleți am avut ore re
zervate pe stadionul Tineretului,

cam un sfert de oră distanță de 
școala noastră. Elevii au venit 
de flecare dată cu multă plăcere, 
înțelegînd că sportul, atletismul 
în speță, reprezintă o activitate 
compensatorie, după orele de 
studiu și de practică în producție, 
în acest sens, consider că toamna 
lui 1970 a echivalat cu un fru
mos succes pentru ;Anul atletic 
școlar".

— Ce aveți In perspectivă 7

— In primăvară cu sprijinul 
conducerii școlii, al organizației 
U.T.C.i vom repeta concursurile 
pentru desemnarea campionilor 
pe an! de studii la alergări, să
rituri și aruncări. Totodată, elevii 
cel mai bine dotați vor trece în 
grupa avansaților, ca o recunoaș
tere a posibilităților.

— înseamnă că atletismul...

— ...da. atletismul, la noi. tn 
școală, nu reprezintă o noutate. 
Am reușit, în anii precedent), să 
depistez o serie de elemente care 
au ajuns să se afirme în cam
pionatele școlare și în cele de 
juniori : Radu Sebastian (100 mi. 
Rudolf Pop (1 000 m). Marian 
Volcu (prăjină). Wolfwldka (su
liță) și multi alții.

Ne-am bucurat, că, fără să ne 
luăm după aparențe, ne-am oprit 
la Grupul școlar profesional nr. 
2 din șoseaua Chitllel.

Tiberiu STAMA

• Pentru ce indiferență, în cazul 
unor profesori ?...

Cu ocazia unei vizite efectuate 
la Craiova am dorit să aflăm ce 
s-a realizat în întrecerile din 
cadrul „Anului atletic școlar", ce 
perspective se întrevăd la ori
zont în această acțiune, în ora
șul de pe malul Jiului.

Din discuțiile purtate cu tova
rășul prof. Aurel Tuțescu, inspec
tor șef al Inspectoratului munici
pal de învățămînt Craiova, am 
aflat că în cele mai multe dintre 
școli, inițiativa s-a bucurat de 
atenția cuvenită. Comitetul mu
nicipal U.T.C., Consiliul munici
pal pentru educație fizică și sport, 
precum șj Inspectoratul munici
pal de învățămînt au avut per
manent în preocupările lor aceas
tă competiție, au colaborat rod
nic pentru reușita el.

Astfel, cu ocazia deschiderii 
anului sportiv școlar a avut loc 
primul concurs de atletism al 
elevilor, chiar pe stadionul Cen
tral. cea mai mare bază sportivă 
a orașului. Etapa pe școală s-a 
organizat cu bune rezultate la 
liceele nr. 1. 2 șl 5, angrenînd 
un număr de peste 1 200 de elevi. 
Faza pe oraș s-a desfășurat In 
ziua de 18 octombrie șl o serie 
de elevi au înregistrat rezultate 
promițătoare. Putem cita pe A- 
drian Neagu (11,1 la luo m plat), 
folanda Menis (40,12 m la suliță 
și 10,18 m la greutate), Marlus 
Ghlță (6,28 m la lungime și 16,5 
Ia 110 mg) șl Ion Giubelan (2:01,0 
ia 8Oo m).

Nu putem să nu menționăm în 
aceste rîndurl șj pe profesorii de 
educație fizică care-șl aduc un 
aport substanțial la dezvoltarea 
atletismului cralovean. Astfel, I. 
Rinderiu, N. Drăgănoiu, (Liceul 
nr. 1), c. Bobel, c. Ciontesctt (Li
ceul nr. 2), T. Marfu (Liceul nr. 
5). M. Nistor șl I. Ghitft (Școala 
sportivă) prin munca șl pasiu
nea lor au reușit ca atletismul 
să se numere printre sporturile 
preferate ale elevilor. Nu același 
lucru putem spune despre Maria 
Păcurarii. Costică Cirimbei, Lucia 
Băgău (Liceul nr. 3) șl Olga Bra- 
la (Liceul nr. 4), care, practic, 
nu au făcut nimic pentru atra
gerea elevilor spre atletism. Și fap
tul că în aceste licee nu s-a or
ganizat NICI UN concurs atletic,

chiar în acest an care este de
clarat „Anul atletic școlar", este 
tocmai corolarul indiferentei a- 
cestor profesori !

D. VLAD

mergem
CULTURISM : Ateneul ti

neretului (Aleea Alexandru 
nr. 38) și sala Progresul 
(str. Dr. Staicovici), de la 
ora 9 : concursuri munici
pale.

GIMNASTICA MODER
NA : Sala tinerelului, ora 
17 : concurs internațional 
I.E.F.S. — Moravska Slavia 
(Cehoslovacia).

VOLEI : sala Dinamo, ora 
8,30 : ASE — Voința Con
stanța (f B). Medicina — 
CSM Sibiu (f A). Universi
tatea — Siderurgistul Galați 
(m B) ; sala Giulești, ora 
10: CPB — Ceahlăul P. 
Neamț (EA); sala Progre
sul, ora 8 : Spartac — Voin
ța M. Ciuc (f B). Voința — 
Corvlnul Hunedoara (m B). 
Progresul — Alumina Ora
dea (m B).

JUDO : Sala de sport Po
litehnica (str. Stefan Furtu
nă), de la ora 9 : semifina
lele și finalele „Cupei 
U.A.S.R." ; sala de festivi
tăți a fabricii „Flacăra roșie” 
(str. Bela Breiner nr. 93), 
de la ora 9 : „Cupa 30 De
cembrie”. rezervată junio
rilor.



ÎNTR-O PAUZA
CU BOBROV

♦ Fotbal și hochei 20 de anii ® Campion mondial, 

olimpic și european ® Pasiune și renunțări — 

aceasta cere performanța • Frica de infringere 

poate tăia aripile victoriei • Evtușenko a scris 

versuri despre Homici și... Bobrov

Pentru băieții din genera
ția mea. VSEVOLOD BO
BROV a fost un idol. 

El făcea parte din acea cate
gorie de sportivi pe care ii 
iubim. îi admirăm și. undeva, 
în adîncul sufletului, îi invi
diem chiar, dar nu mărturisim 
niciodată aceasta, fiindcă am 
învățat, o dată cu abecedarul, 
că invidia ar fi unul dintre 
sentimentele cele mai urîte.

Scriind mult și des despre 
el. dar neavînd prilejul să-1 
cunosc decît din fotografii, Bo
brov mi s-a părut totdeauna 
foarte mare. Poate pentru că 
patinele îl înălțau cu cîțiva 
centimetri, iar cuirasele care 
îl protejează pe hocheist 
îi dau dimensiuni de 
Golem. Poate pentru că în 
ipostazele sale de fotbalist el 
apărea numai în prim planuri, 
fiind un om al liniei de ofen
sivă. făcut parcă pentru atac.

De numele lui Bobrov se lea
gă mari isprăvi sportive și 
este foarte semnificativ că in 
relatarea lor. în legendele șl 
poveștile care circulă despre 
el s-a exagerat foarte puțin.

Ca hocheist. Bobrov (in linia 
faimoasă cu Bahici și Șuvalov) 
a adus prima infringere echipei 
Canadei, dărîmînd ierarhiile 
într-un sport care ține la tra
diții. Ca fotbalist, Bobrov este 
autorul a trei goluri în acel 
meci U.R.S.S. — Iugoslavia, 
de la Olimpiada finlandeză, 
cînd echipa sovietică a egalat 
după ce fusese condusă cu 
5—1 !

Și iată-1 pe Bobrov la 
București, conducând reprezen
tativa de hochei a Armatei. So
vietice ,1a campionatul care 
s-a desfășurat pe patinoar.

Este, intr-adevăr, înalt și 
bine făcut, arătînd tînăr la cei 
43 de ani ai săi, dar nu are 
nimic de semizeu, ba dimpo
trivă. pare chiar timid, un om 
reținut, care vorbește rar, aga
le. gîndind fiecare cuvînt pe 
care-1 rostește.

— Ce iubiți mai mult, ho
cheiul sau fotbalul ?

— Grea întrebare, răspunde 
Bobrov. Este ca și cum ați în
treba un părinte care dintre 
copiii săi îi este mai drag. Vă 
spun că prefer hocheiul, și nu 
pentru că fotbalul mi-a adus 
mai multă amărăciune.

— Ați fost un hocheist 
care a venit în lumea ba
lonului rotund, sau invers ?

— Fac parte dintr-o familie 
de hocheiști. Acest sport l-a 
practicat tatăl meu, ba chiar 
și__ sora mea. In 1936 eram
în echipa de juniori a Lenin

Scrisoare din Sofia

ÎNOTĂTORII BULGARI PARCURG
ZILNIC 10-12 Km

In urma unei recente a- 
nalize a activității din na- 
tația bulgară federația de 
specialitate din această țară 
a luat o serie de măsuri con
crete menite să impulsioneze 
dezvoltarea înotului pe dru
mul marilor performanțe. 
Astfel, cei mai bunj sportivi 
din Sofia și Varna, centre 
unde baza materială permite 
pregătirea înotătorilor Ia un 
înalt nivel, au fost concen
trați în 3 cluburi (două în 
capitala țării) și încredințați 
celor mai buni antrenori din 
Bulgaria,

Fiecare din aceste cluburi 
are la ora actuală grupe de 
copii (de la 6 la 14 ani) și 
un lot restrins de înotători, 
în care au fost menținute 
doar elementele de reală 
perspectivă. împrumutînd din 
experiența țărilor avansate, 
în natație, la fiecare club 
a fost organizată activitatea 
astfel ca de pregătirea vîr- 
furilor sportive să se ocupe

gradului, iar în 1939 jucam în 
campionatul unional și candi
dam pentru reprezentativă.

— Dar fotbalul ?
— Fotbalul l-am început mai 

tîrziu, spre sfirșitul războiului, 
la Ț.S.K.A. M-au urmărit ac
cidentele. Primul menise mi 
s-a scos in 1946 (în Iugoslavia), 
iar in 1953 nu mai aveam nici 
unul. Interesant că apogeul ca
rierei de hocheist l-am atins 
după aceea.

— De obicei, cînd ajung 
la o anumită vîrstă, oamenii 
sînt tentați să admire foar
te mult trecutul.' Solicitîn- 
du-vă efortul de a nu că
dea pe această pantă, a ro
mantismului, v-am ruga să 
ne spuneți cum vedeți ra
portul actual dintre trecut 
și prezent în hochei și fot
bal ?

— De bună seamă, aceste 
jocuri au progresat. Eu cînd 
am început sportul se făcea un 
antrenament pe săptămină, iar 
cînd l-am părăsit se ajunsese 
la unul pe zi. Acum se fac 2 
și chiar 3 zilnic. Sportul de 
performantă a părăsit aria a- 
grementului, devenind o treabă 
grea, aspră, care cere pasiune 
și renunțări. Dar. nimeni nu te 
obligă să fii performer. Cui ii 
este frică de efort maxim poa
te rămîne toată viața la stadiul 
gimnasticii de înviorare. a.l pes
cuitului. ori al excursiilor. Și 

cîte un singur antrenor (care 
gfte și coordonator), antrena
mentele grupelor de copii 
urmînd să fie îndrumate de 
„asistenți" cu cea mai bună 
calificare.

întrucît, începînd cu acest 
sezon toate piscinele acoperi
te din orașele respective au 
fost afectate în exclusivita
te înotătorilor, s-au creat po
sibilități sporite pentru ca 
sportivii să efectueze antre
namente intense la nivelul 
celor mai mari cerințe. La 
Sofia, de pildă, marea ma
joritate a performerilor (de 
la 12 la 16 ani) înoată zil
nic între 10 și 12 kilometri, 
și cu fiecare săptămînă ce 
trece, caracterul repetărilor 
devine mai intens.

Pentru anul viitor, federa
ția bulgară de natație și-a 
propus ca obiective cîștigarea 
Balcaniadei și promovarea 
echipelor naționale în gru
pele secunde (masculin și 
feminin) ale „Cupei Europei".

Stoian PETKOV 

nu va face prea rău. Ca anga
jament fizic, hocheiul a pașii 
mult înainte, ca tactică mai 
puțin. In toate disciplinele, 
însă, s-a produs o „revoluție 
metodică", adaptată la ceea ce

Să reamintim palmaresul 
luj Bobrov :

• De 10 ori campion al 
U.R.S.S. la hochei și fotbal 
(in echipa ȚSKA și VVS) ;

Ca hocheist a fost :
• De două ori campion 

al lumii (1954 și 1956) :
• De trei ori campion al 

Europei (1954, 1955, 1956) ;
® Campion olimpic (1956).

aș numi dăruire fizică totali. 
Și totuși, pe vremea mea, se 
trăgea mai bine la poartă. As
tăzi, în fotbal, scopul principal 
este să nu pierzi; noi ieșeam 
pe teren, în primul rînd, cu 
gîndul de a cîștiga.

— Nu este, cumva, un joc 
de cuvinte ?

— Poate, dar în spatele lui 
se ascund multe adevăruri, 
unele chiar amare. Frica de 
infringere taie adesea aripile 
care trebuie să te poarte spre 
victorie. Resimțim lucrul aces
ta în fotbalul sovietic, aflat 
acum intr-un amplu proces de 
reconstrucție.

— Spuneți aceasta în zi
lele când echipa dv., 
T.S.K.A., a cîștigat campio
natul unional !

— Tocmai de aceea I O vic
torie, chiar și atit de dorită 
cum a fost aceasta, nu schim
bă fondul chestiunii, ba chiar 
îl scoate și mai mult in evi
dență.

Cu Bobrov ar fi multe de 
discutat. Aflăm, printre rînduri.

ATZORI ȘI-A PĂSTRAT CENTURA

MADRID 19 (Agerpres). — 
Campionul european de box 
la cat. muscă, italianul Fer
nando Atzori, (în dreapta 
imaginii noastre) și-a apărat 
cu succes centura, învingîn- 
du-1 prin k.o. tehnic în repri
za a 12-a pe șalangerul său, 

că lucrează în Comitetul spor
tiv al Ministerului Apărării din 
U.R.S.S., răspunzînd de jocuri. 
(„Sint un fel de funcționar" — 
spune mai în glumă, mal in 
serios, marele sportiv). Are un 
băiețaș în vîrstă de un an și 
nouă luni, este bun prieten cu 
Evtușenko, care a dedicat o 
poezie lui Homici și a scris 
una despre Bobrov. Iar în tim
pul liber, în puținul timp liber 
pe care îl are. crește porum
bei (avînd vreo 30 de perechi 
acasă). înregistrează benzi de 
muzică ușoară, îi citește pe 
Lev Kasil și pe Tvardovski.

Am aflat că are o mare sti
mă pentru fotbaliștii români, 
Apolzan fiind unul dintre cei 
mai buni stoperi împotriva că
rora a jucat, iar pe Voinescu 
îl compară cu Iașin.

.. .Și am fi aflat încă multe 
lucruri interesante, dar o pau
ză ține numai 10 minute și 
Vsevolod Bobrov s-a îndreptat 
spre banca unde îl așteptau 
hocheiștii sovietici.

Valeriu CHIOSE

HANS FASSNACHT 
Șl HEIDE ROSENDAHL 
CEI MAI BUNI SPORTIVI 
Al R.F. A GERMANIEI

Titlul celui mai bun sportiv 
al anului din R.F. a Germaniei 
a revenit înotătorului Hans 
Fassnacht cu 1735 puncte, ur
mat de fotbalistul Owe Seeler 
(1 432 puncte) și Friederich 
Wessel (scrimă) cu 813 puncte. 
Ziariștii sportivi, care au par
ticipat Ia referendumul res
pectiv, au desemnat cu 1539 
voturi pe atleta Heide Rosen- 
dahl drept cea mai bună spor
tivă vest-germană.

spaniolul Andres Saiz Rome
ro. Meciul s-a disputat la 
Madrid, în prezența a peste 
10 000 de spectatori. Atzori, 
fost campion olimpic, a reu
șit pînă în prezent să-și păs
treze centura de 7 ori.

Invingînd Ungaria cu 22 “75 fî2—

ROMÂNIA ÎN FINALA TURNEULUI
DF HANDBAL DE LA BERLIN

CEALALTĂ FINALISTĂ, REPREZENTATIVA R.D. GERMANE
BERLIN 19 (prin telefon, de 

la trimisul nostru special).
La Dynamo Halle s-a desfă

șurat sîmbătă după amiază 
prima manșă a finalelor tur
neului de handbal masculin 
organizat de forul de specia
litate din R. D. Germană. In 
penultimul act al acestui se
rial am înregistrat veritabile 
surprize. Mai întîi. în meciul 
pentru desemnarea echipelor ce 
vor ocupa locurile 7 și 8, 
formația AUSTRIEI a reușit uu 
tur de forță apreciabil, tp- 
vingînd în extremis reprezen
tativa POLONIEI, oricum mai 
bine cotată în ierarhia inter
națională a handbalului. SCOR: 
15—14 (7—6). Nepronosticată a
fost și diferența de scor cu 
care formația R. D. GER
MANE a încheiat învingătoare 
partida cu echipa UNIUNII 
SOVIETICE : 13 goluri 1
Handbaliștii sovietici au rezis
tat bine doar pînă în min. 33, 
cînd scorul era de 9—7 pentru 
reprezentativa R.D.G. Apoi. e- 
chipa gazdă s-a distanțat (min. 
49 : 17—7). sarabanda golurilor 
nemaiputînd fi oprită. SCOR: 
22—9 (9—5). Au marcat:
Ganschow 4. Rost. 4, Gerd- 
hdffer 4. Lachenmacker 3, 
Rând 3. Langhoff 1. Zimmer
mann 1, Jankofer 1, Neiling 1 
— pentru R. D. Germană si 
Kulev 4, Saiuk 2, Klimov 1, 
Solomko 1 și Afanasiev 1 — 
pentru U.R.S.S. Au arbitrat 
suedezii Karlsson si Larsson.

In meciul vedetă al zilei 
s-au întîlnit reprezentativele 
ROMÂNIEI și UNGARIEI, 
Partida a început prin atacuri 
bine gîndite ale handbalistilor 
noștri care, în min. 2, condu
ceau cu 2—0. Sportivii ma
ghiari ripostează însă prompt 
și în min. 7 tabela de mar
caj consemnează egalitate : 
3—3. Două minute mai tîrziu 
Chicidt ratează o lovitură de 
Ia 7 m. Scorul este strîns pînă 
în min. 22 (7—7), cînd se pe
trec două evenimente: Birto- 
lom ratează 7 m. iar Orban 
este înlocuit în poartă cu 
Penu (acesta n-a intrat de la 
începutul meciului pentru fap
tul că este ușor bolnav). De 
aici. echipa noastră ia un 
nou start. O serie fantastică a 
lui Gruia (5 goluri!) aduce în 
finalul reprizei un avantaj 
substanțial formației României, 
avantaj pe care-1 merită din 
plin pentru locul său mai ra
pid. mai subtil, pentru șutu
rile puternice pe care le ex
pediază spre poarta adversă. 
In acest timp, doar Kallo reu
șește să înscrie un gol. Așa
dar : 12—8.

Partea a doua a jocului 
găsește reprezentativa noastră 
dezlănțuită. In 16 minute 
handbaliștii români urcă sco
rul la 18-10 și pentru toată 
lumea este dar că, în acest 
meci, nu poate fi decît un 
singur învingător: echipa Ro
mâniei. Este lucrul pe care-1 
simt foarte bine și Gruia. Ga- 
țu, Sazmingi et comp. Ei își 
permit o perioadă de relaxa
re, bine folosită de handba
liștii maghiari. Astfel se face 
că în min. 55 scorul este doar

TURNEUL DE HANDBAL 
MASCULIN DE LA CLUJ

CLUJ, 19 (prin telefon, de la 
corespondentul nostru P. Radva- 
ny). In localitate a continuat tur
neul internațional de handbal 
masculin. In cel mai important 
meci al etapei, echipa M.D.K. 
Tarnow (Polonia) a întrecut cu 
scorul de 15—14 (6—9) formația 
Minaur Baia Mare. In celălalt 
Joc al reuniunii, Universitatea 
Cluj — Voința Cluj 23—7 (12—3).

Duminică, în med decisiv 
pentru primul loc se întîlnesc 
echipele Universitatea Cluj și 
M.D.K. Tarnow, neînvinse pină 
acum.

CHICIDT
al doilea ,,tunar" al națio
nalei, într-o acțiune ofensivă 

caracteristică

Turneul final al C. C. E. la polo'

DOUĂ PUNCTE PREȚIOASE PENTRU MLADOST ZAGREB
BELGRAD 19 (prin telefon), 

întrecerile turneului final al 
celei de-a VIII-a ediții a Cu
pei campionilor europeni la 
polo stîrnește un mare interes 
în rîndurile iubitorilor de sport 
din capitala Iugoslaviei, care 
au umplut pînă Ia refuz tribu
nele noii piscine acoperite. 
Jocurile sînt urmărite și de 
o serie de specialiști din URSS, 
Ungaria, Italia, R.F. a Germa
niei, Bulgaria și Cehoslovacia, 
care filmează Jocurile celor 
mai puternice formați de pe 
continent.

In partida inaugurală, Parti
zan Belgrad și S.K.K. Stock
holm s-au întîlnit pentru a 
3-a oară în această competiție. 
Ca și în meciurile precedente, 
gazdele au dominat cu autorita
te, ciștigind cu 7—2 (3-0, 2-1, 
1-1, 1-0). Cu Sandici și Jan- 
kovici în mare vervă, cam
pioana iugoslavă se arată a fi 
excelent pregătită și se anunță 
ca primă favorită a turneului.

Ce de-al doilea meci din 
program a pus față în față pe 
Mladost Zagreb (deținătoarea

/n joc amical

MONCHEN 1880 -F.C. ARGEȘ 1-0(10)
MUNCHEN, 19 (prin telefon). • 

Astăzi (n.r. ieri) s-a disputat 
în localitate partida amicală de 
fotbal dintre echipele Milnchen 
1880 și F.C. Argeș. Disputată 
în cadrul serbărilor prilejuite 
de jubileul de 90 de ani al 
clubului miinchenez, jocul s-a 
încheiat cu victoria formației 
gazdă, la scorul de 1—0 (1—0).

Unicul gol al partidei a fost 
înscris, în min. 43, de către 
Libbossek, la o acțiune pe con
traatac care a avut la origine 
o execuție defectuoasă (o min
ge respinsă imprecis) a funda
șului Ivan II.

în finalul partidei, piteștenil 
au fost la un pas de a obține 
galarea, dar la balonul trimis de 
Dobrin cu capul (min. 89) spre 
poarta goală a apărut salva
tor jucătorul Nessler, care a 
respins, in extremis, în corner.

Deși F.C. Argeș a fost supe
rioară adversarei sale, din 
punct de vedere tehnic, s-a 

19-14, Finalul partidei li gă
sește insă pe sportivii noștri 
din nou în vervă și tabela da 
marcaj se modifică în conse
cință. Scor final 22-15. Au 
marcat: Gruia 6, Chicidt 5, 
Dan Marin 4. Lieu 2, Gațu 2, 
Samungf 1, Birtolom 1 și Coa
să 1 -r- pentru România, Ta
kacs 5, Szabo 2. Kallo 2, To- 
bak 1. Simo 1. Marossi 1, 
Harka 1. Csik 1 și Vass 1 — 
pentru Ungaria. Au arbitrat 
Erick Mittendorf gi Kurt 
School (R.D.G.).

Duminică după amiază, tot 
la Dynamo Halle, se dispută 
ultimele meciuri ale acestui 
turneu internațional. Ungaria 
întilnește U.R.S.S., iar Româ
nia pe R.D. Germană. Intere
sant: anul acesta cele două 
formații, evident fruntașele 
handbalului mondial, s-au în
tîlnit de trei ori în finalele 
unor mari competiții — la 
Paris (campionatul mondial), 
la Cluj („Trofeul Carpațl") și, 
acum, la Berlin (Turneul in
ternațional al R.D. Germane).

Călin ANTONESCU

trofeului) și Dinamo Moscova, 
neînvinsă pînă la acest joc. Cu 
trei săptămînl înainte, în ca
drul grupei semifinale de la 
Barcelona, Dinamo cîștigaso 
cu 4—3. De data aceasta, polo- 
iștii de Ia Mladost, din rîndul 
cărora s-au detașat Stipanict 
(a apărat excelent), Lopatni șl 
Bonacic, și-au luat revanșa, 
terminînd învingători la scorul 
de 3—2 (1-0, 1-0, 0-1, 1-1). Nu 
este mai puțin adevărat. Insă, 
că formația moscovită a avut 
mari șanse <țg a termina la 
egalitate șl cmar de a cîștiga. 
La scorul de 1—0 pentru Mla
dost, (a Înscris Lopatni din ac
țiune), Dinamo a avut de două 
ori om în plus și nu a reușit 
să concretizeze. „Figura" s-a 
repetat și în repriza secundă, 
cînd același Lopatni a majorat 
diferența echipei sale (2—0). In 
sfîrșit, la situația de 2—1 (Cik- 
vanaja redusese handicapul în 
repriza a III-a), jucătorii so
vietici au beneficiat și de un 
4 metri pe care l-au ratat (!). 
Ultimele puncte au fost reali
zate de Simeno (M) și Grișin 
(D). A condus foarte bine 
C. Mărculescu (România).

văzut clar că formația piteg- 
teană se află după un sezon 
deosebit de obositor. Echipa 
oaspe a fost stînjenită într-o 
oarecare măsură și de starea 
terenului denivelat. In acest 
sens ni se pare semnificativă 
declarația cunoscutului jucător 
Iugoslav Raadenkovici, care a 
apărat poarta formației MUn- 
chen 1880 : „Așa cum s-a pre
zentat timpul de joc, el ne-a 
fost favorabil nouă. Dar cine 
cunoaște fotbal și-a dat sea
ma că echipa română este foar
te tehnică".

în acest joc, F.C. Argeș a 
aliniat următoarea formație: 
Niculescu — Pigulea, Olteanu, 
Vlad, Ivan II. Roșu, Prepur- 
gel (min. 65 Ștefănescu), Fră- 
tilă (min. 46 D. Ștefan), Iancu, 
Dobrin. Jercan.

Duminică, F.C. Argeș susține 
cel de al doilea joc (și ultimul) 
al turneului, întîlnind echipa 
D.C.S. Milnchen.

TELEX • TELEX • TELEX DE-ALE FOTBALULUI , SUD-AMERICAN...
Pînă în prezent, la săptămînă 
preolimpică internațională de 
iarnă de la Sapporo și-au anun
țat oficial participarea 72 de 
sportivi din 12 țări : S.U.A.. Sue
dia, Norvegia, Finlanda, Olanda, 
Canada, Iugoslavia, R. F. a 
Germaniei, Italia, Austria, Polo
nia și România.

■
Boxerul italian Carmelo Bossi, 

campion al lumii la cat. mijlo- 
cie-mică, își va pune titlul în 
joc în cursul lunii februarie, 
în fața pugilistului surdo-mvt, 
spaniolul Jose Hernandez. Me
ciul va avea loc la Madrid sau 
Barcelona.

■
Tn turneul internațional mas
culin de baschet, care are loc 
în orașul Casteau (Belgia), echi
pa Olandei a învins cu 55—54 
selecționata Angliei. Grecia a 
dispus cu 94—45 (44.—23) de echi
pa Franței.

-ultimele știri-ultimele rezultate-
ISABELLE MIR CISTIGA 

COBORIREA LA 
VAL D’ISERE

Proba de coborîre femei diif 
cadrul concursului de schi de 
la Val d'Isere (Franța) a re
venit sportivei franceze Isa
belle Mir. Invingătoarea a> 
realizat pe cei 2150 m ai tra
seului (diferență de nivel 
555 111) timpul de 1 : 29,44. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
Wiltrud Drexel (Austria) 
1 : 29,92. Michelle Jacot (Fran
ța) 1 : 30,08 și Franțoise Mac- 
chi (Franța) 1 :30,42.

CONCURSUL INTERNA
TIONAL DE PATINAJ AR
TISTIC DE LA MOSCOVA

In cadrul concursului inter
național de patinaj artistic de 
la Moscova, proba de simplu 
masculin a fost cîștigatfi de 
Serghel Cetveruhin (U.R.S.S.), 
care a totalizat 1 328,2 puncte. 
El a fost urmat de compatrioții 
săi Serghel Volkov 1321 p șî 
Vladimir Kovalev 1271,5 p. In 
Întrecerea feminină, după exe
cutarea figurilor impuse conduce 
sportiva sovietică Marina Tlto-a 
cu 724,7 p, înaintea Simonei 
Graeff (R.D.G.) 695.6 p. Beatrice 
Huștiu totalizează 606,2 p șl o- 
cupă locul 12.

La Maidstone, într-un meci 
internațional amical de tenis de 
masă, echipa masculină a An
gliei a învins cu scorul de 5—2 
echipa Suediei. Din echipa 
suedeză nu au făcut însă parte 
Johansson și Alser.

Cu prilejul unui concurs de 
atletism desfășurat la Melbourne 
au fost înregistrate cîteva per
formanțe de valoare. La loc de 
frunte se situează rezultatul de 
16,86 m realizat de Philip May 
în proba de triplu salt.

Boxerii englezi de cat. grea 
Cari Gizzi șl Joe Bugner S3 
vor întîlni în prima lună a 
anului viitor într-un meci care 
va desemna pe noul șalanger 
la titlul european deținut de 
compatriotul lor Cooper. Meciul 
va avea loc la Londra.

JAPONEZUL TAGUCHI 
(66,0 — 100 M BRAS) LA 
DOUĂ ZECIMI DE RE

CORDUL MONDIAL
în cadrul Jocurilor Sportive ale 

Asiei, brasistul japonez Nobutaka 
Taguchl a parcurs distanța de 
100 m în 66,0 (record), la numai 
0,2 sec. de recordul mondial de
ținut de N. Pankin.

DE ANUL VIITOR — 
CUPA U.E.F.A.

un purtător de cuvînt al fe
derației engleze de fotbal, dl. 
Len Shipman, a declarat re
prezentanților presei că anul 
viitor Cupa europeană a ttr- 
gurllor va fi organizată de un 
comitet alcătuit din 7 oficiali, în 
frunte cu dr. Franchi, președin
tele forului italian. în viitor, 
„Cupa europeană a tîrgurilor” 
se va numi CUPA U.E.F.A.

LUPANSKI — FOTBALIS
TUL NR. 1 AL POLONIEI

în urma unui plebiscit inițiat 
de ziarul polonez „Sport", titlul 
de cel mai bun fotbalist din 
Polonia pe anul 1970 a fost 
atribuit lui Lubanski, care 
joacă in echipa Gornik Zabrze. 

în America de Sud continuă 
jocurile la înaltă tensiune, oferind 
scene tipice. Recent, în localitatea 
argentiniană Olavarria, Ia un 
meci între formația locală și cea 
din Mar del Plata, cînd oaspeții 
au Înscris al patrulea gol (față 
de unul al gazdelor) publicul a 
început să arunce în jucătorii 
echipei vizitatoare, cu tot felul 
de obiecte, iar cînd polițiștii au 
făcut uz de gaze lacrimogene, 
spectatorii au trecut Ia adevărate

FOTBALUL CONTRA CANCERULUI...

O organizație de caritate, Sin- 
gette Ltd. din Cardiff, a organi
zat un concurs de pronosticuri la 
fotbal în scopul de a strînge fon
duri care să fie afectate cercetă
rilor pentru descoperirea leacului 
contra cancerului. In cîteva săp

EXISTĂ FOTBALUL ITALIAN?
„AVEM, IN GENERAL, DREP

TUL SA VORBIM DESPRE FOT
BALUL ITALIAN, CA ATARE ?“ 
— se întreabă ziarul „GAZZETTA 
DELLO SPORT” din Milano, ofe
rind următoarele date statistice : 

BĂTRTNA DOAMNĂ A ÎNTINERIT

Media de vîrstă a lui Juventus 
este cea mal mică, din oricare 
ligă a campionatului Italian : 23 
de ani. Anul trecut, ea a fost 
de 28 de ani î S-a produs intr-un 
timp scurt, o adevărată revoluție 
în clubul torlnez : au venit 60
de noi jucători (împreună cu 
piticii șl cu juniorii), 75 au fost 
transferați (printre care Del Sol, 
Vieri, Castano). Juventus i-a ce
dat echipei Atalanta din Bergamo 
pe bătrânii” Anzolln șl Leonclni 
șl pe Rivero, luîndu-i, în schimb, 
pe Nobelllni șl Savoldl II, două 
speranțe. în plus, transferîndu-! 
la Roma pe Del Sol, Zigonl și 
Vieri, ea a primit de la clubul

ATLAS...

Una din cele mai mari edituri 
din Suedia a alcătuit — în cola
borare cu F.I.F.A. — un Atlas 
fotbalistic". în el poți găsi infor
mații de tot felul : eseuri despre 
dezvoltarea fotbalului în diferite 
țări ale lumii, portrete ale celor 
mal buni fotbaliști, clasamente 
etc. Atlasul are... 8 000 de pagini ! 

acte de vandalism, care au cul
minat cu incendierea vestiarelor 
în care se refugiaseră oaspeții. 
Firește că s-au înregistrat multe 
victime (răniți mai serios sau 
maj ușor) șj mari pagube.

Un episod asemănător se con
sumase cu o săptămînă mai în
ainte în localitatea Tucuman, la 
meciul San Martin-Chacarita Ju
niors Buenos Aires.

Spectatorii sud-americani sînt, 
oare, incorigibili ?

tămînl, grație acestui concurs, a 
fost strînsă o sumă de circa 3 
milioane de lire. Concursul, însă, 
a fost declarat ilegal de Camera 
lorzilor. Se fac intervenții pentru 
obținerea aprobării, dat fiind sco
pul urmărit.

in ultimii 2o de ani, în cluburile 
italiene au jucat aproximativ 1000 
de jucători străini, care au mar
cat, in meciurile de campionat, 
8 000 de goluri.

iul Helenio Herrera, tineri care 
sînt deja quasi-vedete : fundașul 
central Spinosi (20 de ani), inte
rul Capello (24 de ani) și înain
tașul Landlni II (19 ani).

lat-o deci, pe „bătrâna doamnă” 
din Torino în „mlni-jupe“ I

E JUCĂTOARE ? E JUCĂTOR ?

Senzație în lumea fotbalului fe
minin din Anglia, unde acest 
sport a cucerit „sexul slab” și 
cunoaște o mare popularitate. O 
fetiță de 14 ani, Luciile Gato de 
la „Rye Ladies” (Sussex) a fost 
acuzată de 24 de echipe angajate 
în campionat : „Luciile nu este 
fată, ci băiat !“ spun aproape

toate. „Joacă prea bine și Înscrie 
prea multe goluri” se aduce ca 
argument. Părinții fetei, insă, ca 
și clubul Iul Gato, au protestat 
cu indignare, dar pînă la urmă 
au trebuit să producă dovezi, 
certificate medicale, ca să lămu
rească lucrurile. Șl Luciile Gato 
a putut să continue să joace in 
campionatul feminin.

Mișcări de balet ? Așa lasă impresia lupta aeriană pentru 
balon dintre acești doi fotbaliști elvețieni, Grob (F.C. Zurich) 

și Bollmann (Winterthur), într-un meci de campionat. Și cîte 
asemenea scene spectaculoase nu oferă fotbalul!.. <

PRIN ECRANUL 
TELEVIZORULUI

Desele manifestări, nesportive 
care se petrec la diferite meciuri 
de fotbal pe stadioanele vest- 
germane, au determinat unele 
cluburi să treacă la măsuri inge
nioase. tn locul oamenilor de 
ordine sau a clinilor polițiști, pe 
marginea tribunelor, tn diferite 
unghiuri, se vor monta camere 
de luat vederi ale televiziunii. A- 
semenea camere se vor experi
menta la Stuttgart, Osnabruck șl 
Celle (unde probabil că specta
torii sint mai temperamentali). In 
momentul cînd spectatorii au o
atitudine nesportivă față de ju
cători sau arbitri, arunci cu 
obiecte tn aceștia sau intențio
nează să invadeze terenul, in 
„observatorul" central al ecranu
lui de televiziune, pot fi văzuțl 
șl apoi identificați huliganii sta
dioanelor.

TEREN SINTETIC
LA COVERCIANO

După cum se știe, la Covercla- 
no, în apropiere de Florența, își 
efectuează antrenamentele jucă
torii din lotul național al Italiei. 
Aici; pe unul din terenuri se va 
face în curfnd o interesantă ex
periență. In locul gazonului na
tural, terenul Va fi acoperit cu 
un imens covor din material plas
tic care imită iarba. Nu este vor
ba de „Tartan”, ci de un mate
rial mal elastic, mult asemănător 
terenului natural, spre deosebire 
că noul produs poate oferi con
diții excelente de Joc pe orice 
anotimp : nu există pericolul 
apel; șl al noroiului. Bineînțeles, 
că pe un asemenea teren va tre
bui folosită o altă minge decît 
cea obișnuită și alte ghete de 
fotbal. Comitetul Olimpic Italian 
sprijină subvenționarea acestui 
teren.

UNDE DUCE 
„MICROBISMUL"

Asemenea scene, ca aceea 
din fotografie, nu sint rare 
în campionatul din R. F. a 
Germaniei. Suporteri înflăcă
rați ai cluburilor, „microbiștii" 
nu se dau în lături să folo
sească orice prilej ca să-și 
mărturisească sentimentele 
față de echipa lor. Cum face 
acest fanatic susținător al 
echipei Borussia Dortmund, 
care a pătruns pe teren cu 
un steag tn mîlnl. Spre ghi
nionul său, insă, după el s-a 
repezit și un om de ordine, 
care a asmuțit asupra lui un 
dulău. Noroc că avea botniță, 
altfel...
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