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Politehnica Brașov performera etapei de ieri 
a campionatului de baschet

Miine, la patinoar

START

Bilanful anului 1970

Cei mai buni sportivi români ai anului 
primesc miine premiile în sala Floreasca

Mîine seară, are loc ceea ce presa a numit cu ingeniozitate PARADA VEDETELOR. 
Publicul bucureștean va avea prilejul să urmărească momentele solemne cînd cei mai buni sportivi 
ai țării sînt răsplătiți. Printre aceștia vor fi prezenți și fruntașii clasamentelor întocmite de 
toate federațiile sportive, ale căror nume vi le amintim mai jos. GALA L* ",
începe la ora 18, în Sala Floreasca.

Cîștigătorii tradiționalei anchete

vi la

de

amintim mai jos. GALA LAUREAȚILOR de mîino

sfirșit de an a ziarului „Sportul'*

Cinci victorii scontate șl e 
surpriză de calibru — succe
sul Politehnicii Brașov în fața 
I.C.H.F.-ului — iată pe scurt 
bilanțul etapei a XlV-a din 
cadrul turneului bucureștean 
pare se încheie astăzi.

preluat inițiativa. La aceasta 
s-a mai adăugat și menține
rea pe tușă a lui Barău (da
torată se pare refuzului aces
tuia de a intra în teren ! ?), 
fapt care a diminuat evident

O PARTIDĂ RATATĂ DIN 
CAUZA ARBITRAJULUI

întrecere pasionantă sîmbătă 
dimineața, Universitatea Ti
mișoara și Politehnica Ga-

In campionatul
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POLITEHNICA BUCUREȘTI 
A AVUT EMOȚII »N FAȚA 

ECHIPEI BRAȘOVENE

! Deși punea față în față 
o formație fruntașă cu alta 
aflată la capătul opus al cla
samentului, partida dintre 
Politehnica București și Po
litehnica Brașov a oferit vi
neri seara un spectacol plăcut 
Bucureștenii nu an luat jocul 
în serios pe parcursul primei 
reprize, trezindu-se conduși 
la pauză (47—40). După re
luare, Popa și coechipierii săi 
■și-au organizat mai bine sis
temul defensiv și au contra
atacat continuu. Dar echipa 
brașoveană, în 'rîndurile că
reia s-a remarcat Deaki — 
exceient coordonator — a ți
nut cîtva timp avantajul des
tul de fragil. Abia spre final 
studenții bucureșteni au reu
șit să egaleze Si să obțină 
o victorie (90—83) pentru care 
au trecut prin mari emoții. 
(C. Vișan)

UNA RECE, UNA CALDA 
PENTRU TIMIȘORENI

După . înfrîngerea catego
rică din fața Politehnicii 
București, Universitatea Ti
mișoara s-a revanșat, cîști
gînd două puncte prețioase 
în fața I.C.H.F.-ului I 75—70. 
Bucureștenil au Impus ritmul 
tn prima parte a meciului 
iar după pauză au condus 
chiar cu 11 puncte. Ei au ne
glijat însă faptul că timișo
renii au jucători care știu să 
dea totul în momente deci
sive; o suită de 4 coșuri a 
lui Viciu, cîteva pase deci
sive ale lui Ionescu și „U“ a
tSiillllllllllllllllllllllllll'j
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ungurii șiPolonezii, 
danezii sînt așteptați 
astăzi

Andrei Starovoitov, 
delegatul oficial al 
I.I.H.F.

Echipele României și 
Bulgariei și-au con
tinuat pregătirile pe 
gheață.

Brașoveanul Dan Bădescu înscrie coșul cu care echipa sa, 
Politehnica, a întrecut I.C.H.F.

Foto i DRAGOȘ NEAGU

Obișnuita noastră anchetă de 
sfirșit de an pentru desemnarea 
celor mal buni 10 sportivi ro
mâni din 1970, s-a încheiat la 
capătul unei palpitante curse... 
epistolare susținută de mii de 
cititori al ziarului „SPORTUL”. 
După cum se știe, după trierea 
scrisorilor, cele mal multe op
țiuni pentru 1970 le-au obținut, 
în ordine : 1. ILIE NĂSTASE — 
tenis, 2. Gheorghe Gruia — hand
bal, 3. Gheorgihe Berceanu — 
lupte, 4. Valeria Bufanu — 
atletism. 5. Cornel Dinu — fotbal. 
6. Calistrat Cuțov — box, 7. Ivan 
Patzaichin — Serghei Covaliov 
— canoe, 8. Marla Alexandru — 
tenis de masă, 9. Cornelia Petruș- 
ca — popice, 10. Cristian Gațu — 
handbal.

Așa cum am anunțat, ziarul

oferit 10 premii cltito- 
reușlt să Indice

nostru a 
rilor care au 
pe primii 10 sportivi români al 
anului 1970, în ordinea stabilită 
de anchetă. Desigur că n-a fost 
ușor, o dată ce nu s-au găsit 
decît doi partlcipanți la anchetă 
cu toți cel 10 laureați, restul fiind 
premiați pentru... 9 rezultate
exacte.

Care slnt, deci, cîștigătorii an
chetei „Sportul” ? Iată-i : Premiul 
I (un aparat de radio cu tran- 
zlstori „Mamaia”) — VALERIU 
ILIESCU (București, str. Bujo- 
reni 19, Bl. O D-6, Sc. 5, ap. 146, 
sect. 7) ; premiul II (o bicicletă) 
— GEORGE DANIEL (București, 
Intr. Toporaș 2 A, sect. 5) ; 
premiul III (un ceas de mînă) — 
GOGA GRADINARU (sat Nichl- 
tenl. comuna Cotușca, jud. Boto-

premllle IV—X (abona- 
pe un an la ziarul „Spor-

șanl) ; 
mente 
tul“) — ALEXANDRU M. ILIES
CU (Roznov, jud. Neamț), CON
STANTIN I. ZACORNEA (sat 
Valea Lungă, comuna Holboca, 
jud. Iași), FERENC BODNAR 
(Reșița, aleea Rumân, Bl. 1, 
Sc. 2 ap. 10), CONSTANTIN RU- 
JOIU (Ploiești, str. " ------ ~
IOSIF VAGO (București, str. Lo- 
trioara 4, Bl. Y 3-A, ap. 61, -----
4), GHEORGHE PETRUȘE 
Scărișoara, corn. Plșcolt. 
Satu Mare), lng. STELIAN 
(Aiud, str. T. Tudoran 20).

Cîștigătorii din București 
rugați să treacă miine pînă la 
ora 15, la redacția noastră, pen
tru a-șl ridica invitațiile de par
ticipare la festivitatea din sala 
Floreasca, unde vor primi pre
miile.

v. Lupu_3),
sect.' 
(sat 
jud. 
ITU
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Inventivi cum smt. a- £ 
£ mericanii au găsit solu- ™ 
£ tie și pentru asigurarea £ 
S încasărilor la stadioanele " 
£ de fotbal-rugby, și con- £ 
£ comitent pentru asigura- " 
£ rea liniștii familiale. Din «j 
S toamna trecută. 35 de 5 
£ milioane de oameni tră- £ 
” iese psihoza unicului £ 
£ meci retransmis de tele- £ 
£ viziune — nu sîmbăta, im 
£ nici duminica, ci lunea ! £ 
■» De la Boston la SanDie- £ 
S go, luni seara patronii de £ 
£ localuri se plîng că nu a. 
£ mai au clienti. In schimb, £ 
£ nevestele ■— cu week- £ 
— end-ul garantat — jubi- —
£ După cum se vede, £ 
£ meciurile televizate fac £ 
S parte de-a binelea din ~ 
£ problematica familiei 
£ moderne. “
w VICTOR BĂNCIULESCU £ 
riiiitiimioimmmiHm:.-

potențialul ofensiv al I.C.H.F- 
ului. Timișorenii au specu
lat prompt toate momentele 
de derută din tabăra adversă, 
cîștigînd pe merit. Arbitrii 
P. Marin și I. Petruțiu au 
condus sub nivelul posibili
tăților, dar greșelile comise 
nu au influențat rezultatul 
și nici nu justifică protestele 
învinșilor care, precizăm, au 
pierdut din cauza propriilor 
lor greșeli (d. st.)

PROGRAMUL JOCURILOR 
DE AZI

Sala Floreasca, de la ora 
9 : Politehnica Brașov — Po
litehnica Galați, Steaua — 
Politehnica București, Uni
versitatea Timișoara — Ra
pid ; de la ora 16.00: Fa
rul — Politehnica Cluj. Uni
versitatea Cluj — I.C.H.F., 
I-E.F.S — Dinamo.

Campionatele naționale de. scrimă
ale juniorilor se încheie astăziV ■

lațl, ambele echipe pline de 
elan. Și un succes al bănă
țenilor — 78—71 (35—42) — 
după părerea noastră meritat. 
Dar, partida care promitea 
extrem de mult, după o prl-

mal desparte o ri de 
startul In cea de a III-a edi
ție a campionatului european 
de hochei pentru juniori, care 
îți programează Întrecerile 

grupei B In capitala Roma
nici.

Astăzi, pentru organizatorii 
competiției este „ziua sosiri
lor”. Dimineața sosește echipa 
Poloniei, Iar In cursul după- 
amlezll șl serii sînt așteptate 
cele ale Ungariei șl Danemar
cei.

Io» astăzi sosește Andrei 
Starovoitov, secretarul gene
ral al Federației de hochei 
din UJt.S.S., care va funcțio
na ea delegat oficial din par
tea I.I.H.F.

Prin tradiție, aceste cam
pionate europene se desfășoa
ră la cumpăna anului, tn va
canța de iarnă a elevilor. 
Echipele participante vor face 
Bevellonul Împreună, Ia res
taurantul Hotelului pentru 
sportivi al Complexului .23 
August", unde organizatorii 
le-au pregătit un frumos pro
gram.

Formația noastră șl-a conti
nuat antrenamentele, efectulnd 
dțte două ședințe pe zL 
Antrenorii Șt. Ionescu și I. 
Ganga slnt mulțumiți, dar nu 
dau declarații șl nu fao pro
nosticuri.

Lotul bulgar, aflat de 
miercuri In Capitală, s-a an
trenat șl el Intens, susținlnd 
Joeuri-școală cu formațiile 
Dunărea Galați șl I.P.G.G.

Vor primi trofeele
Atletism î VALERIA BUFANU (Rapid) ; 
Aeromodelism ; AUREL POPA (Voința Tg. 
Mureș) ;
Alpinism ț DUMITRU CHIVU (Armata Bra
șov) ;
Baschet: MIHAI ALBU (Dinamo) ;
Box : CALISTRAT CUȚOV (Dinamo) ;
Calac-canoe : IVAN PATZAICHIN — SER- 
GHEI COVALIOV (Dinamo) ;
Canotaj : ȘTEFAN TUDOR — PETRE CEA- 
PURA (Dinamo) ;
Călărie ;
Pentatlon
(Steaua) ;
Ciclism: ----- . . .
Gimnastică: ELENA CEAMPELEA (Petro
lul) ;
Haltere: ION HORTOPAN (Olimpia) ; 
Handbal: GHEORGHE GRUIA (Steaua); 
Hochei pe gheață : GEZA SZABO (Steaua) ; 
Judo g IONEL LAZĂR (Vagonul Arad) ;
Lupte 5 GHEORGHE BERCEANU (Steaua) ; 
Navomodelism : FREDERIC CSASZAR (Jiul 
Petroșani) ;
Motociclism : ȘTEFAN CHIȚU (Steaua) ; 
Natație : MARIAN SLAVIC (Steaua) ; 
Oină: ILIE DACĂU (C.P. București) ;

CONSTANTIN VLAD (Dinamo) ; 
modern : MARIAN COSMESCU

VASILE TEODOR (Dinamo) ;

JJ
Cupa federației'
Patinaj artistic: GHEORGHE FAZEKAS 
(Dinamo);
Patinaj viteză: MARIA TAȘNADI (Dina
mo) ;
Popice: CORNELIA PETRUȘCA 
București) ;
Rachetomodelism: ION N. RADU 
Tîrgoviște) ;
Radioamatorism : EUGEN RADU 
(Radioclubul județean Constanța) ; 
Rugby : GHEORGHE RĂȘCANU I 
tatea Timișoara) ; 
Schi : DAN CRISTEA 
Bob : ION PANȚURU 
Biatlon : GHEORGHE 
Brașov) ;
Scrimă : ILEANA DRlMBĂ (Steaua) ;
Șah : FLORIN GHEORGHIU (C.P.M. Bucu
rești) ;
Tenis : ILIE NĂSTASE (Steaua) ,*
Tenis de masă : MARIĂ ALIXANDRU 
(Progresul București) ;
Tir : PETRE ȘANDOR (Steaua) ;
Orientare turistică : ROLAND VARGA 
(Tractorul Brașov) :
Volei : AUREL DRĂGAN (Rapid) : 
Yachting ; CANTEMIR BĂRBI ,'LESCU — 
FLORIN PANAITESCU (C.N.U.)

(Voinfa
(Metalul

BRATU

(Universi-

Brașov) ;(Dlnamo 
(C.S. Sinaia) ; 
VILMOȘ (Dinamo

Penultima zi a campiona
telor republicane de scrimă 
rezervate juniorilor mari a 
adus pe planșele de la sala 
Floreasca II alți o sută de 
trăgători, repartizați egal în 
iprobele cu care se 
competiția : floretă 
spadă.

întrecerea floretiștilor s-a 
desfășurat calm, în primul 
tur, aducînd în fruntea serii
lor concurente cu experiență, 
pe care le vom vedea, pro
babil, în finala ce se dispută 
azi dimineață, și alături de 
ele o serie de elemente care 
au depus o rîvnă deosebită 
pentru a obține calificarea în 
turul secund. Dintre primele, 
amintim pe Alexandrov, Pri
cop, Priscorniță, L- Popescu, 
A. Halchin, Bartoș, Fenyes, 
Gîrbea, Doară, iar dintre ce
lelalte pe Onu, Racz, Pop. In 
turul II, menționăm retrage
rea Ninei Halchin, accidenta
tă, verva Luminiței

încheie 
fete și

cu care a terminat în fruntea 
seriei precedînd pe Bartoș și 
Gîrbea, ca și a orădencei 
Domokos care a lăsat în urma 
sa pe Pricop și R. Niculescu. 
Au ratat calificarea, printre 
altele, M. Ostafi Și M. La- 
zăr.

La spadă, primul tur nu a 
produs nici o surpriză, favo- 
riții confirmîndu-și cu toții 
șansele. Am reținut buna 
comportare a „elevilor" an
trenorului craiovean Ghinju 
care s-au înscris cu 7 nume 
în turul secund. Dintre ei nu 
lipseau, firește, Podeanu, Bu- 
nea, Isailă, Cărămidă. De a- 
semenea gălățenii Ștefănescu, 
Butuman și Grigoraș au ab
solvit ușor turul de început 
Turul secund a 
triere mai severă. 
— de exemplu — 
lui Bălan și a lui 
Tn fruntea seriilor 
lat: Todor, Călina, 
Bunea, Cărămidă și Palotaș.

efectuat o 
Am notat 
eliminarea 
Gaidariuc. 
s-au insta-

Isailă,

(Continuare' tn vaa. a 4-a)

Peisaj montan maramureșan

cestea ne-am propus să scri
em astăzi, cu dorința de a le 
vedea generalizate 
tor apropiat și în 
ale țării.

într-un vii- 
alte județe

FESTIVALURILE 
SPORTIVE

CULTURAL-

Din vremuri îndepărtate, _ în 
toate județele țării, s-au fău
rit tradiții care și-au păstrat 
de-a lungul anilor, toată fru
musețea. caracterul de masă, 
de sărbătoare și bucurie. Și 
astfel. în anumite zile ale a- 
nului se organizează minunate 
festivaluri ale cîntecului. dan
sului sau sportului. _ Avînd în 
vedere marele număr al ace
lora ce participă la aceste 
serbări, diriguitorii sportului 
maramureșan s-a hotărît să 
adauge elementele caracteris
tice complexei activități spor
tive, aflată în plină dezvolta
re în acest județ.

încet. încet, sportul a înce
put să devină o componentă 
indispensabilă a acestor fes
tivaluri populare și, după pu
țin timp, aceste manifestări 
nu mai puteau fi concepute 
fără întreceri sportive.

Am aflat, că la Izvoarele, 
în luna iulie, se adună popu
lația 
Mareinitiative maramureșene

IN SPORTUL DE MASĂ
Frumoasele plaiuri mara

mureșene oferă condiții natu
rale excelente pentru practi
carea sportului și mai ales a 
turismului. Marea majoritate 
a oamenilor de pe aceste me
leaguri sînt iubitori stator
nici ai naturii darnice în fru
museți de neasemuit. Județul 
este străbătut de munții Gu-

ttiulut si Tiblețulul. la răsă
rit este mărginit de munții 
Maramureșului, iar la sud-est 
de masivul Rodnei. Discuțiile 
purtate, vizitele făcute ne-au 
convins că și în acest județ 
sportul de masă este în aten
ția forurilor de resort. înre- 
gistrînd unele succese remar
cabile. Despre cîteva din a-

din Lăpuș. Sighet. Baia 
și alte localități, numă
rul celor prezent! de
pășind 30.000. Cu aceas
tă ocazie. în vară, s-a 
organizat „Cupa Festi
valului”. la care au fost 
înscrise 5 echipe de fot
bal. 4 
Inițiat 
sebit

trageri la 
în sac. tir, 
și altele, la ..
pat mii de persoane. Tot cu 
acest prilej s-au disputat apri
ge partide de fotbal între e-

de volei etc. S-au 
și Întreceri deo- 

de atractive: 
frânghie, fuga 

vînătoarea rațelor 
care au partici-

Paul IOVAN

(Continuare tn pațj. a 3-a)
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e sala „Floreasca* vor rămîne legate amin
tiri neșterse pentru toți iubitorii sportului. | 
înainte de toate fiindcă ea, confundindu-se I 
cu tinerețea noastră, a însemnat prima are
nă acoperită a Capitalei, părîndu-ni-se i- 
mensă la inaugurare și minusculă acum.

Schimbarea de optică (sala a rămas, evident aceeași) 
a conditionat-o, fără îndoială, dezvoltarea fără pre- ■ 
cedent a sportului românesc în acești an: de făurire J 
a orînduirii socialiste. _

La „Floreasca” am văzut evoluînd mari campioni, a- I 
devărați semizei ai sportului. Aici au apărut Alexandra | 
Ciudina și Reva, Vana și Bergman, Elena Leuștean si 
Larisa Latinina, Năstase și Tiriac _ '■'=
monstrație de tenis pe parchet — și multi alții.

Obișnuită, așadar, cu entuziasmul, avînd calculată re- 
zistența pentru aplauzele cele mai frenetice, „Floreasca" 
trăiește, totuși, ore de mare emoție și nerăbdare îna
intea unui eveniment cu totul inedit în lunga și glorioa
sa ei existentă.

LUNI, IN FATA TRIBUNELOR, VOR APĂREA CEI MAI 
BUNI SPORTIVI Al TARII, LAUREATU ANULUI 1970.

Va fi o întîlnire tulburătoare între publicul stadioa
nelor — acești iubitori credincioși, dacă nu chiar fana
tici, ai sportului — și idolii lui, marii campioni, vede
tele, pentru care trepidează intens toate inimile.

în cadrul unei ceremonii, sortită să stabilească o tra
diție, se vor decerna trofeele atribuite pe baza consul
tării largi, publice, a celor care timp de 12 luni au ur
mărit cu atenție, fidelitate și spirit critic, evoluțiile de 
pretutindeni ale fruntașilor sportului românesc:

„Cupa C.N.E.F.S.", atribuita primului sportiv al țării, 
pe baza anchetei ziarului nostru, lui ILIE NASTASE ;

„Trofeul revistei FOTBAL", acordat celui mai bun ju
cător, lui CORNEL DINU;

„Trofeul fair-play", al Asociației presei sportive din 
România, lui PETRE MĂRMUREANU;

„Premiul temerității", instituit de ziarul

într-o neuitată de- I 
i mul|i alții. •

I

mai bun iu-

„SPORTUL",
pentru mari acte de curaj sportiv, tînărului navigator 
aerian din Timișoara, MIRCEA MUNTEANU;

•'•uoiuiici , ucuraaia în baza clasamentelor 
alcătuite pe ramuri de sport, liderilor fiecărei disci-

„Cupa federației", acordată

I
I
I
I
I
I
I
I

Popes-

Unul din asalturile din turul II al întrecerii de spadă
Foto I N. DRAGOȘ

Handbaliștii de la Steaua, la Oslo
Echipa masculină de handbal Steaua București va pleca în 

ziua de 31 decembrie Ia Oslo, unde pe 2 ianuarie 1971 va 
disputa returul partidei din C.C.E. cu formația locală Stu- 
dentesidratlag.

I
I
I
I

pline.
Festivitatea depășește, după părerea noastră, cadrul 

și dimensiunile simplelor reuniuni de distribuire a unor 
premii. Ea se înscrie în categoria evenimentelor 
mare încărcătură emofională și adîncă 
prezintă nu numai recunoașterea rece 
ci alcătuiește, deopotrivă, un bilanț și 
mistă în viitor. între tribună și idolii ei 
cald al dragostei, prețuirii, respectului 
ciproce.

cadrul

cu 
semnificație, re- 
a unor merite, 
o privire opti- 
va pluti fluidul 

și încrederii re-

I. MITROFAN

ȘTIȚI CARE ESTE ECHIPA FAVORITĂ Șl STADIONUL

CEL MAI AGREAT DE SPECTATORII BUCUREȘTENI?
Vreți să cunoașteți preferințele asupra zilei
de desfășurare a meciurilor de campionat ?

Citiți tn ilarul nostru do miine sondajul efectuat printre spectatorii meciurilor de fotbal, 
unde veți afla răspunsurile respective fi alte numeroase opinii.

I
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HEYERDAHL
A RĂMAS RECUNOSCĂTOR

EDUCAȚIEI FIZICE
fie-

F. BACIU

MINIBASCHETBALIȘTI $L ARTIȘTI

• Pentru a. realiza 
o partidă spectaculoa
să, nu e necesar să 
te dai în... spectacol.

rămăsese 
picioare.

spre 
unul 
dans 

în
locui

fizt-
ex-

INTR-0 NOAPTE, IN AFRICA,

fizică", 
salvase 

deli-

• Boxeri, nu 
lăsati intimidați

He
ed u- 

ajutat

> *

: * a'

FOTBALISTUL

Fantastieele expediții care 
au făcut din Thor Heyer
dahl un fel de Ulise al vea
cului XX, s-au impus mai 
puțin — pai că — prin răs
punsul dat de ele unor enig
me ale istoriei, cit prin ca
racterul lor spectacular, de 
performanță, ce solicită la 
maximum calitățile fizice și 
spirituale ale navigatorului 
și ale acoliților săi.

Să călătorești 101 zile pe o 
plută, străbătînd 8 000 de 
kilometri pe apele nu tot
deauna chiar atit de pașnice 
ale Pacificului, să te înver
șunezi să reiei și să duci la 
capăt, o altă călătorie de 
4000 km, pe bordul unei 
primitive ambarcațiuni de 
papirus, sub alizeele caprici
oase ale Atlanticului, sînt is
prăvi care cer nu numai cu
raj, dar și o rezinență 
că, deosebită, o voință 
trem de bine călită.

In această privință, 
■yerăahl mărturisește că 
eația fizică l-a 
enorm, salvindu-i, într-o îm
prejurare dificilă, chiar via
ța. Din modestie sau din- 
tr-un exces de rigurozitate, 
celebrul norvegian nu folo
sește termenul sport pentru 
că — după cum explică 
chiar el — nu a luat parte 
la competiții, nu a realizat 
nici un record. De fapt, el 
schiază cu pasiune in fiecare 
iarnă (deși acum dțiva ani 
și-a fracturat un picior pe 
o pîrtie de slalom din Alpi) 
și înoată cu- o inepuizabilă 
bucurie fiindcă a reușit să-ți 
învingă teama de apă. O 
imensă teamă care i-a stă- 
pinit anii copilăriei pentru 
că a fost pe punctul de a 
muri înecat. O teamă care a 
răbufnit și mai tirzlu, cînd, 
era bărbat in toată firea 
(avea 28 de ani și făcea 
parte din forțele norvegiene 
de rezistență): în cursul 
unei acțiuni împotriva 
matelor hitlerisbe aflate 
Norvegia, Heyerdahl 
prăbușit intr-un torent 
munte, în care era să-și 
sească sfîrșițul, pentru 
apele repezi l-au lovit

ar
in 

s-a 
de 

gă- 
c& 

__ . .. pu
ternic de stînci și l-au făcut 
să-și piardă cunoștința.

Astăzi, Heyerdahl este bun 
prieten cu apa: știe să o 
stăpîne.ască înotind; Știe să 
o domine cu cele mai rudi
mentare mijloace de navi
gație.

Cel mai însemnat aport ta 
dezvoltarea sa fizică, a re
zistenței sale l-a /avut — 
după cum mărturisește el — 
mersul pe jos, drumețiă. Pe 
cină era student la Oslo, 
Heyerdahl și-a cumpărat un 
dine de Groenlanda, în com-

wagaxin magazin■■ . .

panic căruia făcea, in 
care vacanță, lungi călătorii 
pe jos. Tovarășii săi de ex
pediții, cercetători etnografi, 
cu care a străbătut păduri 
braziliene, cu care a urcat 
podișurile peruviene sau me
xicane, care l-au însoțit în 
pustiul Saharei sau la lacu
rile Etiopiei, i-ttu admirat 
ușurința și rezistența la 
mers.

Rezistența lui fizică a tre
cut ctl brio un dificil exa
men la care l-au supus, în- 
tr-o noapte din primăvara 
anului 1968, beduinii din ve
cinătatea lacului Ciad (Afri
ca Centrală). însoțit de doi 
operatori de film cu 
•vota să 
mentor 
dahl a 
in casa 
Dar. ta

care 
realizeze un docu- 

etnografic, Heyer- 
poposit într-o seară 

unui, șef de trib, 
noaptea aceea, se 

desfășura, în marginea satu
lui, uit ritual ăl beduinilor, 
iar ritmul obsedant al tam- 
tam-uriior a stîrnit curiozi
tatea etnografului norvegian. 
Operatorii au refuzat sS-l 
urmeze, dar el s-n furișat pînă 
în spatele unui gard de 
trestie șl, acolo, ă început să 
privească straniul spectacol 
desfășurat în jurul focului. 
Deodată. însă, participanții 
la ritual s-au repezit 
gardul de trestie, iar 
din ei, care mima un 
războinic a început să 
figă virful săbiei în 
unde se afla Heyerdahl. 
Dîndu-și seama că ar putea 
deveni Victima prejudecăți
lor religioase (aflase că, nu
mai cu cîteva zile mai îna
inte, cițiva beduini fanatici 
decapitaseră doi francezi), 
Thor a țișnit din ascunziș 
imittn d dânsu l omului din f ața 
sa. Era un dans primitiv, care 
cerea nu numai multă mo
bilitate dar și o mare rezis
tență.

Și Heyerdahl a dansat, în 
noaptea aceea, mai mult de 
trei ore, fără oprire, pînă 
cînd, din toți dansatorii lo
calnicilor nu mai 
decit unul în 
Atunci, acesta s-a îndreptat 
spre norvegian, l-a îmbrăți
șat îndemnîndu-i apoi și pe 
companionii săi de ritual 
să-l imite. Și, pînă ce a în
ceput să se lumineze de ziuă, 
etnograful norvegian a con
tinuat să primească hnbrâți- 
șările — omagiu al beduini
lor uimiți de rezistența sa.

La rîndul său, Heyerdahl 
a îndreptat tin gind recunos
cător spre ceea ce numește 
el. „educația mea 
datorită căreia se 
dintr-o situația foarte 
cată...

Sfmpfc» desene ale unor copii? Evident, 
mult mai mult decit doar atit! Cei ce au 
[admirat expoziția de desene a participanți- 
L or la Festivalul mini baschetului bucureștean 
și-au dat seama de altfel, de acest lucru. Iniția
tiva «3te, de fapt, ceva mai veche și ea aparțl- 

\ne pionierului minibaschetului românesc, 
inimosul prof. Stelian Gheorghiu, cindva 
Iun îndrumător și organizator al elevilor 
spre schi.

Despre ce este vorba ? Cu prilejul mari- 
Lor manifestații ale micilor baschetbaliștî, 
Ise organizează cu regularitate, in afara dis- 
Iputelor sportive propriu-zise, concursuri de

Portarul,
La pârnînt, 
înfrînt.
Cu mingea 
La picior. 
Se îndrepta 
NeStingherit
Spre poarta goalâ. 
Dar, s-a oprit, 
Privind
Spre fotograful
Care,
Urma sâ prindă faptul, 
îți luă elan
Lovi cu latul 
Si...
Ti distruse aparatul

Aristide MIRCEA

PRONOSTICUL LUI CIBI BRAUN
Șuetist de forță, antrenorul emerit Cibi Braun a avut un 

subiect interesant, în ultimele zilei pronosticul pe care l-a 
dat, în programul Administrației de Stat Loto Pronosport, la 
etapa finală a turului. „Cibi" a indicat toți 12 ctștigători, ba- 
rindu-se pe 8 soliști și pe 5 duble. Un buletin ce putea fi 
„acoperit" cu 96 lei. El a pronosticat, printre altele, X, 2 (X) 
la meciul Steagul roșu — Dinamo București, 2 (2) la Lane- 
rossi — Internazionale, X, 2 (X) la jocul, Roma — Cagliari, 
1, X (X) la partida Torino — Napoli etc.

Vintilă M&rdărescu, cel de-al 988-lea cunoscut căruia Braun 
ii povestea performanța, nu și-a putut ascunde admirația:

— Cibi-Baci, meriți toate felicitările !
— Chiar... toate, nu t
— De ce?
— Fiindcă pronosticul n-a avut Și un efect practic pen

tru mine. N-am jucat I

„TELEGRAFICE"
• întotdeauna, la 

antrenamente, să fie 
o seriozitate „maxi".

corzile ringului ; se 
noate trece. în caz de 
dificultate, peste sau 
prin ele.

• Atenție sportivi 
cînd vă aflați, în 
drumeție, !a volan : 
evitați probe ca 110 
metri... garduri, să-

ritura. în înălțime sau 
triplul salt...

săritura cu• La 
prăjina, nu aruncați 
prăjina peste ștache
tă. și nici invers.

fantezia ar trebui să 
fie ca doi buni prie
teni : de nedespărțit.

CINCI PERSONAGII
IN CĂUTAREA
UNUI AUTOR...

• Dacă jucați popi
ce, nu încercați, nici 
in glumă, să lansați 
bila cu... capul.

• I.» aruncarea cio
canului, nu vă opriți 
brusc din rotire decit, 
eventual, după ce ați 
dat drumul ciocanu
lui : altfel 
afla între 
nioovală.

De fapt, plnă la urmă, 
vor fi șase personagii, ca 
în piesa lui Pirandello, dar 
spre deosebire de acestea 
ele nu caută un autor dra
matic, ci... Veți vedea în 
cele ce urmează !

Cele cinci personagii care 
intervin in relatarea noas
tră prin intermediul scriso
rilor ce ni le-au trimis la 
redacție sînt doi președinți 
de comisii județene pentru 
turism-alpinism : K. Hen- 
ning-Sibiu și ing. N. Opri- 
șiu-Harghita. un secretar de 
comisie județeană. Cr. Cuba- 
Iași. o antrenoare. asist. Lu
minița Mușat-Iași și un 
vechi pasionat al sportului 
cu busola, ing. V. Bogaciu 
din Pitești. Să le dăm cu- 
vîntul !

vă puteți 
ciocan și Cr. CUBA t La. ora actualii nu 

avem nimic, tipărit pentru o- 
rlentarea turistică ala cum n-a
vem. nici lucrări care să atragăM. BONDA• Jocul realist si

a depășitCum și cu
Gary Gabeiich

1000 km pe oră

în fiecare ăn, din august ?i 
pină în noiembrie, se desfășoară 
o întrecere unică în lume : SE
ZONUL VITEZEI. Ca Și data, 

locul este întotdeauna același : 
tin imens fost lae sărat, devenit 
o mlaștină care, secind vara, 
pune la dispoziție amatorilor de 
viteze mari un platou de sare 
dură, lung de 120 km șl lat de 70 
km, pe cat-e se trasează — prin 
simpla netezire cu o șină de 
fier — o linie dreaptă de 16 km :

pista celor mal năstrușnice re
corduri. Rămîne să mai adăugăm 
că acest lac ăl recordurilor se 
află în regiunea marilor lacuri 
din statul Utah — S.U.A. și în 
anul acesta a avut loc aici al 22J 
lea sezon al vitezei.

După pauza de cițiva ani, ln-

după accidentul dintervenită
1966 al Iul Ărt Artons (primul 
om care a depășit pe pămint 
990 km/oră), 1970 a adus in în
trecere un nou concurent 
nouă mașină construită r, 
pentru recordul absolut de 
teză pe pămînt.

OMUL GARY
se numește Gary 
un Californian ' In

GABELICH

cu o 
special 
s vi-

desen și poezii, avind drept temă minibas- 
chetul (bineînțeles). Micuții artiști te inspi
ră din regulamentul jocului, caricaturizează 
gesturile nesportive și, în general, fac totul 
pentru a exploata posibilitățile educative 
ale desenului.

Iii imaginea surprinsă de fotoreporterul 
nostru Dragoș Neagu, minibaschetbaliștii 
admiră desenele colegilor (sau chiar ale 
lor), dintre care trei au fost distinse, auto
rii lor fiind răsplătiți cu frumoase cupe. 
Cei premiați au fost: Nicolae Tuțu (Școala 
sportivă nr. 2), Tatiana îlina (Școala gene
rali nr. 69) ji Elena Marinescu (Școală ge
nerală nr. 21).

Concurentul
Gabeiich, este _________ .
vlrstă de 30 de ani, care încă 
de pe băncile universității a fost 
atras de viteză, construind la 19 
ani un „dragster" (mașină spe
cială pentru Întreceri de accele
rație pe 409 m). Mebahică Și vi
teza au rămas pasiunile sale și. 
după absolvirea școlii politehnice 
din Long Beach, el n continuat 
să participe la cursele de dra
gster și moto, iar mai tirzlu la 
cursa de bărci-.,drags". Pe apă 
a fost chiar campionul S.U.A. 
în 1989. reallztnd un record de 
320 km'oră. Dar Gabeiich a fost 
atras și de Lună. Chiar de la 
început, el a Intrat In rindurile 
astronauțiior. particlplnd la stu
diile și încercările capsulei și la 
punerea la punct a sistemului ei 
de frinare. în cadrul activității 
de astronaut el a făcut multe să
rituri în cădere liberă de la 
mari altitudini pentru a filma 
funcționarea parașutelor meni
te să frineze nava cosmică după 
intrarea In atmosferă.

Nefilnd pină la urmă 
fericiți! aleși 
Lună. Gary 
merican de 
pentru care 
a devenit înlocuitor pentru 
cordul absolut de viteză pe pă- 
mint și titular după 
mortal suferit Intr-o 
anului trecut de Cuch Suba. 
altfel, Gary Gabeiich, care a 
Uns Încă din 1959 pe pista 
culili sărat de la Bonneville 
km/oră cu 6 mașină echipată 
cu turbină, a declarat după ob
ținerea recordului : „Nebătînd
nici iui record în spațiu, nefiind 
nici primul pe Lună, recordul pe 
pămînt ferm era singura 
penaație pentru 
fi lăsat nimănui 
ra albastră".

Aeum cel mai
pămlnt se gindește la 
vitezei din anul viitor, 
fiind că și 
merg» mat 
nunțat însă

record pe apă cu ajutorul 
motor de creație proprie in 
porțife de 3/4.

unul 
pro-

MAȘINA : FLACĂRA' 
ALBASTRĂ

Păntru acest record absolut 
de viteză a fost construit — așa 
cum era de așteptat — un vehi
cul special. Inițiativa a aparți
nut -Asociației americane de 
gaz din New-York" care
să dovedească calitățile funda
mentale ale unul gaz natural li
chefiat (L.N.G.) folosit pentru ma
șinile de gătit șl încălzit, dar șl 
drept carburant de bază pentru 
avioanele

vrea

supersonice, gaz care

poate înlocui > benzina actualelor 
automobile, contribuind astfel 
Ia reducerea poluării atmosferei.

Conceput de Institutul de gaza 
naturale din Chicago, acest ve
hicul, a cărui construcție a du
rat 2 ani, » costat 500 milioane 
dolari Și a fost realizat cu 
ticlparea a 48 de societăți 
ricane și canadiene, a rum 
tradițiile existente atit in 
ce privește profilajul cit și 
strucția șasiului șl motorului. 
Menit să fie stabil la toate ni
velele gamei de viteză, inclusiv 
la vitezele supersonice, forma lui 
a făcut obiectivul unor studii 
speciale de aerodinamică, in la
boratoarele vehiculelor spațiale. 
Fină la urmă caroseriei (care in 
acțiune are forma unui triunghi 
cu virful în jos> 1 s-a asigurat 
un unghi de negativ care Îm
piedică decolarea, fără să se mal 
facă apel la aripioare stabiliza
toare.

Ca motor s-a folosit un» reac
tor de un tip asemănător cu acel 
al rachetei Apollo, alimentat cu 
un combustibil lichid (gaze natu
rale lichefiate) amestecat cu pe- 
roxid de hidrogen, 
dere produce foarte 
stanțe poluante.

RECORDUL .-1001,667 KM/ORĂ

par
am e- 
toate 
ceea 
con-

a căror ar- 
reduse sub-

printre 
ăi zborului spre 

GabellcH, acest a- 
origine iugoslavă 
acțiunea este totul, 

re-

accidentul 
cursă a 

De 
a- 

la- 
363

mine 
locul

rapid

com- 
șt nu aș 

pe „riacâ-

om pe 
sezonul 
convins 

se poate 
re-

pe pămlnt 
repede. Nu a 
nici la gindul utilii

tineretul spre turismul com-' 
petițional...

K. HENNING; Firi astfel 
de lucrări, munca pe care o 
depunem pentru pregătirea 
sportivilor ti mai cu seamă 
pentru propagarea acestui sport 
în mase largi este lipsită de 
un sprijin important.

N. OPRIȘIU: Ne vine foarte 
greu, fără un material scris, 
atit nouă „profesorilor", cir și 
„elevilor", să pătrundem mai 
adine in tainele acestui sport.

L. MUȘAT: Nu cunosc căile 
pe care le străbate un manu
scris din mina autorului pină 
în cele ale cititorilor, dar cred 
că sint foarte întortocheate...

V. BOGACIU : Mi se pare 
anormală această situație, mai 
ales că pentru toate celelalte 
sporturi tehnico-apllcative (mo- 
tociclism, aeromodellsm, radio
amatorism etc.) s-au tipărit una 
sau mai multe lucrări.

Cr. CUBA J Recent, am gă
sit in librării broșura „Orien
tarea în teren" (ed. Militară) 
care, deși nu corespundea întru- 
totul necesităților noastre, s-a 
epuizat imediat.

V. BOGACIU: Citind în re
vista „Sport și Tehnică" o no
tiță ce anunța apariția unei lu
crări scrise de antrenorul si- 
bian D. Heintz, am căutat-o 
imediat in librării. Mare mi-a 
fost. însă, amărăciunea cînd 
n-am găsit-o și am aflat ulte
rior că ea fusese xerografiată 
întru-un număr redus de exem
plare.

N. OPRIȘIU t Există specia
liști care au scris lucrări foar
te interesante, dar multiplicate 
in cantități insuficiente. Au 
scris, după cite Știu, I. Be- 
nedict-Craiova. R. Reyl-Bucu- 
vesti D. Heintz-Sibiu...

REDACTORUL : Prin urina
re. autori există, dar lipsesc 
lucrările. De ce ?

(Aici apare cel de-al șa
selea personagiu, care cau
tă un autor de lucrări des
tinate orientariștilor, Gh. 
Derevencu. redactor-șef al 
editurii „Stadion").

GH. DEREVENCU: Editura 
a primit acum cițiva ani o lu
crare scrisă de D. Heintz. N-am 
tipărit-o fiindcă avizul forului 
de resort nu a fost favorabil. 
De atunci, nu ne-a mai par
venit nici un alt manuscris, 
deși sintem dispuși să publi
căm, mal ales, o lucrare de 
inițiere care ar avea o mai 
largă audiență

•ir
Concluzia este simplă. Lucra

rea oferită a fost considerată 
necorespUnzătoare de către spe
cialiștii care au primit-o spre 
ăvizare, dar nici unul dintre 
aceștia nu s-a încumetat să 
scrie ceva mai bun. Deși au 
trecut cițiva ani. Deși toți Cu
nosc stringenta necesitate a u- 
nfii asemenea lucrări. Să-i mai 
lăsăm pe orjentariști să aștep
te ? Sau să-i invităm pe mem
brii colegiului de antrenori al 
F.R.T.A. — politicos dar ferm 
— să revadă lucrarea antreno
rului sibian (in treacăt fig 
spus, foarte elogiată în scriso
rile primite) și să-i indice au
torului ce îmbunătățiri sau 
completări trebuie să-i aducă 
pentru a face din ea un in
strument util și pentru antre
nori și pentru sportivii care 
practică acest sport.

Sebastian BON1FACIU

ÎNSEMNĂRI CU..: CROSA
Cînd jucătorii ajung să-și 

„încrucișeze" crosele, înseam
nă că hocheiul a... alunecat 
pe altă pistă !

Pucul care zboară peste 
poartă (și mantinelă) este ca- 
tastro... sferic !

Un hoeheist poate să croșe
teze doi-trei jucători în drum 
spre poarta adversă! Subli
niez : este vorba de croșetat, 
nu croșetat!

Dintre sporturile de iarnă, 
singur hocheiul preia ștafeta 
fotbalului și i-o predă, din 
mers, după... hivernare !

este
și să

vitezei sune-
va

record, trebuie să 
la început că nu

Trecind 
precizăm 
este vorba de un record al auto
mobilului. F.I.A. 
doar performanțele 
autovehiculele cu 
echipate cu motoare 
(cu pistoane) șl cu __  r
roți. Ori acest record,, după ce 
John Cobb l-a ridicat în 1941 
Ia 634,237 km/oră. nu a mai putut 
fi depășit cu mult, Mike Thom
son reușind să atingă 650 km/oră 
— în 1931 — doar într-un singur 
sens, iar performanța .Iui Bob 
Summers — în 1965 — ridicîndu-1 
doar la 658,935 km/oră. în schimb 
din 1964 au apărut, mai întll 
pe pista Unul lac sărat din Aus
tralia Și pe urmă pe pista de 
la Bonneville (S.U.A.), vehicule 
speciale echipate cu turbine șl 
apoi <;u reactoare, care au ridicat 
în 1965 recordul absolut de vi
teză la 966.961 km/oră. Categorisi
te ca vehicule cu propulsie li
beră, ele nu mal sînt automobile, 
ci veritabile rachete terestre.

Acest ultim record pentru care 
Ar* Artons pe al său „Monstru 
verde" șl Craig Breedlove pe 
^Spiritul Amerlcii" s-au duelat 
doi «ni (1964—1965) a fost ținta 
încercărilor din 19To ale lui Gary 
Gabeiich și ale bolidului 
„Flacăra albastră".

Tentativele au început 
septembrie șl nu au fost 
de miel Incidente. Dintre i______
amintim că la 5 octombrie, «nd 
sFlacăra albastră" a atins «30
km/oră, flacăra reactorului a a- 
prins corzile de comandă ale
parașutei de frinare și bolidul a 
parcurs 20 km pînă a putut fl 
oprit. în a 24-a tentativă (la 18 
octombrie) Gabeiich a înregistrat 
insă primul succes : 1 000,454 km/ 
oră. Cum însă la întoarcere a 
realizat doar 968.341 km/oră, noul 
record nu era omologabll, nede
pășind cu 1% pe cel vechi. La 
23 octombrie realizînd ia dus 
pe sectorul cronometrat (te o 

milă (1S08 m) 
km/oră și la 
km/oră, Gaby 
cH mal rapid
viteza medie generală de 1001,667 
km/oră. Astfel, cel ce visa să 
fie primul pe Lună a devenit cel 
mal rapid om pe pămlnt, tre
când a barieră care — cu ani 
In urmă — părea de neatins.

la 
de

recunoscind 
realizate de 

patru roți, 
convenționale 
transmisie pe

„Flacăra albastră' 
capabilă să 
pășească și 
tului (1 224 
fi de altfel 
toii...

insă 
de-atingă

t,zldul“ _____ .
km/oră). Acesta 
obiectivul anilor vii-

Gh. EPURAN
Un meci de hochei pasionant 

face și stadionul de gheață 
să... clocotească !

său

1* 1< lipsite 
acestea

MAZZOLA N-A FOST DE ACORD • «

STUDENȚI AI 
POLITEHNIC 

Vă mulțumesc 
M-ați făcut

UN GRUP DE 
INSTITUTULUI 
TIMIȘOARA. 1. 
pentru felicitări. -----,
să... roșesc 1 2. Am transmis rîn- 
durile dv. lui Ștefan Baroga. 
Veți primi, în cîteva zile, răs
punsurile pe care le așteptați 
cu atîta nerăbdare, în legătură 
cu culturismul.

N. TUGLEA, PLOIEȘTI. D« 
Cînd a trecut Ia profesionism, 
Cassius Clay n-a suferit hid o 
tnfrtngere. O singură dată a fost 
trimis Ia podea. în timpul me
ciului cu englezul Henry Cooper, 
de acum 4 ani, pe care l-a cîș- 
tigat însă prin abandon.

I. GHINESCU, COMUNA BO- 
TENI. Un catren pentru echipa 
de fotbal Steaua :

Do citești cumva prin astre, 
Greu să vezi așa minuni.
Căci eclipsa STELEI noastre 
Ține dB vreo două luni !

IONEL CRISTEA. COMUNA 
DOBROTEȘTI. Cu Spania, ne-am

întflnit de două ori. Ia fotbal. 
Este vorba de cete două meciuri 
din campionatul european din 
1962. La Madrid : 6—o pentru 
Spania. La București : 3—1 pen
tru noi ! (în minutul 8, recu
perasem două goluri și-i puse
sem pe gtndurț pe spanioli). In 
primul meci, a jucat formația : 
Sfetcu — Georgescu, Macri — 
Petru Emil, Nunwelller HI, Kosz- 
ka — Ivansuc, Ozon, Marin Vol- 
nea, D. Popeseu, Gherghell. La 
București, unsprezecele nostru 
a fost următorul : Volnescu — 
Popa, Ivan 
weiller m, 
Constantin, 
ți Tâtaru.

ION GH.
„Dragul meu prieten, Ion 
tașu. Sînt și acum trist, 
cauză că echipa mea favorită, 
Dinamo București, a pierdut la 
Craiova". Dacă dv. slnteți atit 
de supărat, ce să spunem des
pre suporterii Progresului sau 
ai C.F.R.-uluî din Timișoara T 
Oricum, sînt gata să vă șterg

— Petru Emil, Nun- 
Koszka — Ptrcâlab, 
Manolache, OhergheJi

ION, BUCUREȘTI
Poș- 

din

lacrimile, Ineepînd prin a 
spune cele ce vă interesează re
feritor la Florea Dumitraohe : este 
născut în București, lâ 22 mâi 
1948. Debutul fotbalistic : în 1961, 
la „piticii" Rapidului. De aici, â 
trecut la T.U.G. și apoi la Di
namo București.

A. PODINA, RÎȘNOV. 1. Re
gretăm, dar nu ne putem trans
forma în ajutori de statisticieni ai 
tuturor iubitorilor de fotbal șl 
de... Statistici. Ne-ar trebui, pen
tru aceasta, două vieți, 
vorba de acelaș Jucător : 
Fieraru sau Fredy... “
de-a lungul anilor
»ub ambele nume.

2. Este 
Fredy 

Eisenbelser, 
el evolulnd

PLOEEȘTI. 
discuții pe

ION ANDREOIU, 
„In urma unei fungi 
care am avut-o cu unul din co
legii mei de birou (N.N. îmi 
Ce să cred că nu în timpul 
viciului !), nă-am contrazis 
privire la Em. Dembrovschl, 
mal bine zis cu jucătorul
care l-a lovit acesta. Intr-un meci 
cu Petrolul. Stroe sau Crlngașu

pla- 
ser- 

cu 
sau 
pe

Stroe. Credeți, Insă, că ați găsit 
cel mal interesant subiect de 
discuție î Unele lucruri, mai de
grabă trebuie uitate...

DANA DELEANU» BRAlLA. 
^Este la modă acum fotbalul fe
minin. Aș dori să știu cite for
mații feminine există tn faf* 
șl, mai ales, dacă se va organiza 
un campionat național. Pe de 
altă parte, ați dori să corespon
dați en tinere cărora Ie place 
fotbalul (adreaa dv.: strada Dla- 
nei nr. 2)." tn ultimul «mp, au 
luat ființă destule echipe femi
nine. N-am, Insă, o evidență e- 
xactă. Poate că va trebui n-o 
țin într-o zi I Chiar dacă numă
rul lor n-ar fi prea mare tn mo
mentul de față, aceasta n-ar 
constitui o piedică In calea unei 
întreceri oficiale. La începuturile 
Iui, și campionatul masculin de 
fotbal al țării n-a avut decît... 
trei echipe participante, din care 
cauză se disputau cîte două tu
ruri șj două retururi 1

o medie de 993,933 
Întoarcere 1 009,059
Gabeiich devine 

om pe pămlnt cu

Faptul s-a petrecut la fi
nele meciului amical Elveția- 
Italia, (1—1) jucat recent cu 
prilejul aniversării federației 
elveține. Mai erau de dispu
tat patru minute din joc și 
scorul era 1—0 pentru Elve
ția. Cursul jocului l-a făcut 
pe comentatorul postului el
vețian de televiziune să se 
angajeze, imprudent, pe dru-

anticipațiilor : „Mulțu-

RICHARD BURTON Șl RUGBYUL
Richard Burton» al cărui nume 

este scris cu majuscule pe afi
șele marilor cinematografe ‘ 
toate continentele, a fost ... 
n«rețe Jucător de rugby. Șl 
numai In tinerețe, după < 
vom vedea mal jos. Cu

de pe 
în ti- 
“l nu 

cum 
___ ____ ____ _____  cîteva 
săptămînl în urmă, el a luat par
te la meciul ^veteranilor", dar 
nu a făcut o partidă prea stră
lucită. Din tribune, un mucalit a 
șl lansat în direcția Iul Burton : 
„Lasăite de rugby — ăsta nu e 
ca filmul, trebuie să știi să și 
Joci't.i

Acum dțiva ani, Richard Bur
ton a auzit un altfel de reproș... 
Juca — la un teatru de pe Broad
way — rolul titular din „Ham
let". Dimineața participase la 
un meci de rugby șl fusese... 
cam... tăvălit. Așa că spectatorii 
au fost foarte mirați văzlndu-1 
pe prințul danez, cu o mină imo
bilizată la piept Șl cu bandaj 
pe cap 1 Galeria, bineînțeles, 
l-a iertat : „Ce mat cauți 
scenă T Mal bine apucă-te 
rugbyjB

nu 
pe 
de

mul anticipațiilor: 
miri federației elvețiene de 
a fi organizat acest meci ; 
mulțumiri italienilor de a fi 
permis reprezentanților noș
tri să facă acest mare joc ; 
mulțumiri, in fine, Iui Mau
rer, antrenorul nostru națio
nal, de a fi insuflat jucăto
rilor noștri un moral de în
vingători".

Abia și-a terminat scurta 
alocuțiune de mulțumiri că 
atacantul italian Mazzola, a 
cîștigat un balon și, grație 
unui șut remarcabil, a egalat, 
spre stupoarea generală- în 
acea clipă, emisiunea TV a 
fost întreruptă, astfel că im
prudentul comentator n-a 
mai avut cum să facă recti
ficarea. Telespectatorii 
aflat abia din emisiunile ur
mătoare, și a doua zi, 
presă rezultatul exact...

ta fotbal nu-i bine nicio
dată să te grăbești 1

meci ;

au

din

4i
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IN OBIECTIV: turul campionatului diviziei A (V)

„EL MUNDIAL" REFLECTAT 
ÎN JOCUL ECHIPELOR NOASTRE

Lipsiți, după campionatul 
mondial din Mexic de con
cluzii spectaculoase In mate
rie de sisteme de joc (gen 
Stockholm ’58, cînd brazilie
nii au venit cu o inovație 
în linia de apărare și... nu 
numai cu atît), dar în dorin
ța de a CORELA — totuși — 
-ÎNVĂȚĂMINTELE „MUN- 
DIALULUI" CU ACTIVITA
TEA FOTBALISTICĂ DIN 
ȚĂRILE LOR, tehnicienii s-au 
fixat asupra unor jaloane tra
sate grație protagonistelor 
Brazilia, R. F. a Germaniei, 
Italia.

In acest sens, la consfătui
rea cu antrenorii de divizia 
A, care a precedat startul 
în actualul campionat, a fost 
plăcut pentru noi să aflăm, 
drept concluzii, un punct de 
vedere ponderat, lucid, rea
list. Au fost evitate indicații
le stas, de genul acelora din 
trecut... „joc colectiv, con
structiv, ofensiv", nu s-a spus.

puse, marcată de strădanii și 
de bune intenții. îndeosebi, 
în domeniul realizărilor tac
tice, factorul parcă mai ușor 
perfectibil, jucătorii se ară
tau receptivi față de îndepli
nirea sarcinilor duble. Din 
discuțiile avute cu ei după 
jocuri, precum și cu antreno
rii lor, reieșfea, de pildă, că 
Dumitru (Rapid), C'adar (Stea
gul roșu), Iuhas (Petrolul), 
Strîmbeanu (Universitatea 
Craiova) își îndeplinesc. MAI 
CONȘTIENT decît o făceau 
în trecut, rolurile lor de mij
locași defensivi. în acțiunea 
de apărare a echipelor lor. 
Și, poate, nu e întîmplător 
faptul că, Și prin această 
grijă sporită fată de asigura
rea securității în fața axu
lui central al porților (în a- 
celași scop și brazilienii ape
laseră la serviciile unuia din
tre mijlocași — Clodoaldo), 
echipele citate mai sus fi
gurează în clasament eu cel

înainta!! mingi de gol iau 
chiar FINAL1ZÎND.

Pledoaria în favoarea celor 
afirmate pînă acum, se spri
jină și pe unele cifre care 
arată cum, din cele 291 de 
goluri ale turului, 54 AU 
FOST ÎNSCRISE DE 31 MIJ
LOCAȘI SI 20 DE 17 APĂ
RĂTORI.

CÎND INTERVINE 
SENTIMENTUL 

DE SUFICIENȚĂ
Relevînd toate aceste as

pecte care dovedesc — după 
Mexic — unele lăudabile 
eforturi, menite Să urnească 
din loc fotbalul nostru, se 
impune. însă, în același timp, 
SĂ SUBLINIEM CARACTE
RUL LOR OARECUM IZO
LAT ȘI EVIDENT TEMPO
RAR, doar într-o serie de 
partide și nu pe o durată mai 
mare; izolat — întrucît nu 
toate echipele și nu toți ju

cătorii participă, cu aceeași 
înțelegere, la eforturile co
lective ; temporar — deoarece, 
chiar în rîndul jucătorilor, 
animați, după cum am vă
zut, de buhe intenții, își face 
prea repede loc sentimentul 
de suficiență ; față de baga
jul cunoștințelor tehnice (de 
aici și refuzul de a lucra, su
plimentar, individual), față 
de așa-zisul „antrenament 
invizibil" (de aici Și incom
pleta recuperare, atît de ne
cesară), după efortul consu
mat în timpul pregătirilor și 
ai jocurilor.

Știm, că salturi calitative 
nu se pot efectua peste noap
te, mai înainte ca acumulă
rile cantitative să se fi pro
dus. Dar, în fotbalul nostru, 
nu spunem o noutate, aceste 
acumulări se realizează în
tr-un ritm foarte lent, iar din 
cauzele amintite mai sus, 
acest adevăr ni-1 pun cu cru
zime în fata confruntările
oficiale cu echipele de club 
<le peste hotare. într-adevăr, 
la Ora acestor veritabile exa
mene, vedem cum, deseori, 
încercările de participare a 
fundașilor la acțiunile ofen
sive sînt zădărnicite de unele 
carențe tehnice (pase sau 
centrări defectuoase) sau fi
zice, (rezistența) și de abia a- 
țtunci ne e clar cum, după 
aproximativ 60 de minute de 
joc, aproape întreaga echipă 
slăbește vizibil din punct de 
vedere al efortului.

Evoluția fotbalului la toți 
factorii jocului — una din 
lecțiile importante ale „Mexi
cului11 — nu este o simplă 
vorbă aruncată în vînt la 
consfătuirea cu tehnicienii 
echipelor de divizia A care a 
precedat actualul campionat.

Neînsușirea 
aprofundată,
simultană, a tuturor factori
lor) ne poate aduce, cel mult, 
doar unele îmbunătățiri izo
late și temporare, așa cum 
ne-au fost furnizate în prima 
parte a campionatului.

Pentru a se efectua coti
tura dorită returul trebuie 
pregătit de pe acum.

O NOUĂ PROMOȚIE DE ATLEȚI JUNIORI 
TRECE PRAGUL SENIORATULUI!

Sărbătoare» majoratului constituie pentru toți tinerii noș
tri un eveniment deosebit de care — peste ani ți ani — 
iți vor aduce aminte totdeauna cu multă plăcere, Din pă
cate, în activitatea noastră sportivă o asemenea sărbătorire, 
a trecerii de la juniorat la seniorat, nu a intrat încă în o- 
bișnuință $1 momentul acesta se strecoară adesea neobser
vat, de foarte multe ori aproape neștiut...

tențiile de muncă țl Implicit 
de performanță ale seniori
lor. Deci va exista o conti
nuitate în ceea ce vor între
prinde în viitor și o garan
ție că nu «e vor mal pier-, 
de pe drum, ca atîția alții, 
într-un asemenea moment 
de cumpănă pentru un spor
tiv. cum este trecerea de la 
juniorat la seniorat.

Există Insă. In ceea ce le 
privește pe fete, șl o anu
mită situație specifică. Fap
tul că din anul 3971 vîrsta 
junioarelor a fost redusă cu 
un an, potrivit uzanțelor in
ternaționale, face ca o se
rie de atlete să nu mai be
neficieze încă un sezon de

• CSAHA
Cu prima zi a anului ce 

vine, un număr masiv de 
atleți juniori pășește OFI
CIAL în rîndurile seniorilor. 
Ar. insistat asupra acestui 
cuvînt „oficial", deoarece nu 
puțini dintre acești tineri au 
evoluat în concursuri anul 
acesta sau în sezoanele tre
cute, alături de seniori, au 
făcut parte din primul lot 
al țării sau chiar din echipa 
reprezentativă, au dobîndit 
titluri de campioni, au dobo
rî! recorduri republicane. De 
data aceasta, iii cazul lor. 
trecerea ..oficială" nu înseam
nă, din punct de vedere al 
performanțelor, decît un act 
formal 1

Promoția de juniori a a- 
nului 1970 a fost pentru a- 
tietis'mul nostru una dintre 
cele mai valoroase, cuprin- 
zînd multe elemente talenta
te, de certă perspectivă. Șe
fii acestei promoții sînt, în 
mod indiscutabil, mureșanul 
Csaba Dosa, deținător al
recordului național la sări
tura în înălțime (2,16 m),
craioveanca Natalia Andrei, 
campioană republicană în
proba de 1500 mși romașcan- 
ca Mariana Filip, campioană 
de senioare pe 400 m și co
autoare la stabilirea mai 
multor recorduri republica
ne in probele de ștafetă.

Iată și pe cîțiva dintre... 
foștii juniori care vor parti-

G. NICOLAESCU
TUȘNAD. 26 (prin 

de la trimisul nostru), 
săptămână a anului marchează

ei (metodică, 
prin atacarea,

5,

PolitehnicaFază de mare dinamism din meciul Dtnamo

DUMITRU: „VREAU SĂ BĂI RECORDUL DE SELECȚIONĂRI

telefon.
Ultima

DOSA
cipa de acum înainte numai 
în competițiile rezervate se
niorilor : Tamas Szabo — 
100 m 10,5. Andrei Kurun- 
ezi — 100 m 10,5. Sorin I’ă- 
sulă — 100 m 10.5 șl 200 m
— 21.5, Constantin Stan — 
200 m — 21,6 și 400 m 47.2. 
Francisc Gedeon — 400 m 
47 7 și 000 rn 1:52,3. — Zol- 
tan Gașpar — 800 m 1:51.7. 
Cornel Diina — 1500 m 
3:47,6. Csaba Dusa — înălți
me' 2.16, Mihai Negoinireanu 
—d- înălțime 2.11, Dumitru 
lordacbo — fTiplti 15,46 
Gheorghe Sufla — greutate 
15.85 și disc 53.30 : Mariana 
Filip — 200 m 24.3 șl 400 m
— 53,7, Ralira I'ița — 800 ni 
2:06,2. Natalia Andrei — 1500 
m 4:23.5. Maria Linca — 
1500 m 4:23.0. Elena Mirza
— 100 mg 13.9, Marghlollța 
Matei — înălțime 1,72, Dra
ga Conișa — înălțime 1.70, 
Alina Popescu — lungime 
0,16. Florica Boca — lungi
me 6.06,Maria Illy — disc 
48.70, Carmen lonescu — 
disc 50.02, Mihaela Loghin
— greutate 14,61.

Faptul că acești tineri au 
realizat la vîrsta junioratu
lui asemenea rezultate. pe 
baza cărora au și fost se
lecționați în lotul republican 
de seniori, reprezintă, fără 
discuție ,un element cert, 
pozitiv, deoarece ei au luat 
cunoștință cu rigorile și pre

MARIANA FILIP 
concursurile 'de junioare și 
să treacă direct la senioare, 
unde — sîntem convinși — 
Se vor comporta totuși la 
înălțime.

Tuturor acestor noi seniori 
— deplin succes în activita
tea viitoare !

Romeo VILARA

REZULTATE DE
A „CUPEI 30

BUN AUGUR iN PRIMA REUNIUNE
DECEMBRIE* LA PATINAJ VITEZĂ

demagogic, să jucăm ca Bra
zilia (neavîndu-i deocamdată, 
pe Fele, Jairzinho, Gerson și 
Rîvelino), nu s-a aruncat ana
tema asupra „betonului", poa
te și pentru faptul că el fur
nizase „El Mundialului" o 
semifinală de 7 goluri, intra
tă în istoria fotbalului, pre
cum și pe golgeterul lui, vest- 
Rermanul Gerd Miilleț.

S-a subliniat doar, ca un 
lucru de necontestat după 
,,Mexic11, evoluția jocului la 
toți factorii, stăruindu-se pe 
îmbinarea lor, cit mai armo
nioasă, în pregătire, pentru 
ca, într-un viitor cit mai a- 
propiat, să poată crește 
velul jocurilor.

..Mexicul11 demonstrase, 
tr-adevăr, că din punct 
vedere tehnic arsenalul i 
cuțiilor a crescut; din punct 
de vedere tactic era evident 
un joc complet, în continuu 
flux și reflux, pentru asigu
rarea ambelor mari acțiuni, 
de apărare și de atac, și cu un 
accent deosebit pe importanța 
strategică a mijlocului tere
nului. La capitolul fizic, vo
lumul deplasărilor rapide și 
intensitatea jocului crescuseră 
și ele.

ni

, în-
; de 
exe-

CE NE-AU ARATAT 
UNELE JOCURI 

DIN CAMPIONAT
Și, în ambianța post-mexi- 

cană, încărcată de obligații, 
dar și de speranțe, noua, e- 
diție a campionatului înqe-

mai mie număr de goluri pri
mite-

Tot dintr-o atenție sporită, 
față de îndeplinirea sarcinilor 
duble și de acoperire a unor 
zone mai mari, jucători din 
liniile de atac, altădată ceva 
mai comozi (Neagu, Grozea. 
Dumitrache etc.), au trecut 
la exercitarea presingului, a 
replierilor, a încercărilor de 
deposedare. Lecția „Mexicu
lui11 își punea amprenta în 
mod poztiv, prin exemplele 
oferite, îndeosebi, <te Po
litehnica Iași, Farul, U.T.A., 
„U‘‘ 
darea 
tenții 
tegice 
renului, acolo unde se pre
gătesc acțiunile ofensive sau, 
în situația Inversă, sînt sto
pate încercările de declanșa
re a atacuriloi- adverse. O 
asemenea muncă migăloasă, 
dar rațională, a dus în zona 
centrală mai cu seamă în de
plasare, Politehnica Iași care, 
tot nu 
puncte 
renul 
locășii 
ceanu,
Petescu, Dortiide, Ștefănescu, 
Radu Nunweiller, Moraru, 
Roșu, Cojocaru, Stîncel), ca 
și fundașii (Lupescu, Broșovs- 
chi, lanul. Dinu — Dinamo, 
Velicu) s-au transformat, nu 
o dată, în virtutea aceleiași 
idei de îndeplinire ă sarcini
lor duble, în jucători de a- 
tac, furnizînd coechipierilor

Cluj etc. și pe acor- 
unei mai mari a- 

importantei zone stra- 
de la mijlocul te-

întîmplător, a obținut 
prețioase chiar pe te- 
actualului lider. Mij- 
(Pescaru, Axente, Săl- 
Goleac, Badea, Anca.

Am așteptat mult 
timp in fața unei 
uși vopsite-in ver
de, cu degetul pus 
pe butonul soneriei. 
Citul, in sfirșit, ni 
s-a deschis, aveam 
în față o fată bru
netă, aparent fragi
lă, nu prea înaltă, 
încinsă cu un șorț 
de bucătărie. Era 
Claudia, Sdția inter
naționalului rapidîst 
Dumitru.

— Scuză-ne, știam 
că vei veni, dar 
ne-am îuat cu trea
ba și...

Nu mai e nevoie 
de alte 
Dinspre
se simte un miros 
plăcut, de cocă a- 
bia pusă la cuptor...

Pe „Li.ță“ Dumi
tru îl găsim chinuin- 
du-se cu niște fire și 
cu un letcon.

— Am niște plăci 
grozave cu Tom Jo
nes și altele cu cln- 
tece țigănești, 
tocmai acum 
defectat pickup-ul. 
Bine că nu s-a stri-

amănunte. 
bucătărie

Si 
s-a

cat de revelion.
— Apropo, unde 

petreci revelionul 2 
Acasă 2

— Da vor veni 
mulți prieteni, foar
te tineri toți. Vom 
dansa mult, dansul 
e marea pasiune a 
Claudiei și a mea...

Mă uit prin 
cameră. O mulțime 
de jucării, de pă
puși. Fotografii (țtm 
numărat Vreo M) 
de la meciuri și cu 
fotbaliști. Dar, și

mai multe vederi, 
din Frattța, Mexic? 
R.F.G., Anglia, Spa
nia...

So(.ii Dumitru ’mi 
spun că stau aproa
pe tot timpul, acasă. 
Fac gospodărie. Sea
ra, se despart pen
tru cîteva ceasuri: 
ea merge la școală 
(„sînt intr-a zecea, 
la serai.“), iar el la 
cursurile de condu
cere auto (amatori).

Aflu că pe Du
mitru fl preocupă

mult plecarea în 
turneul din Brazi
lia...

Discutăm de vreo 
oră. Vorbește do
mol („cred că o 
înare calitate a mea 

între- 
fn

e calmul"), 
rupt din cînd 
cînd de soție...

Vrea să bată Re
cordul de selecțio
nări în 
tivă. Să joace 
trei 
mondiale.

reprezenta
ta 

campionate

— La 
tul european, 
sigur, ne vom 
lifica.

campionn- 
slnt 
ca-

INSTANTANEU CU
tntîlnire întîmplătoare — pe 

biilevardul Magheru — cu Con
stantin Iancu.

— Abia ai sosit din turneul 
pe care l-ai făcut cu echipa în 
R.F. a Germaniei...

— Nici nu știu ce să vă spun... 
în orice caz, în primul meci 
am jucat de parcă eram în
cepători

— Ce-ai plănuit pentru acest 
relache competițional 2

— Mai întîi de toate să mă 
plimb.

— Singur 2
— Nu, cu MariuS, puștiul

IANCU
trei ani și trei

Nu-1 pot lăsa 
cu mașinuțele 
lui...

— Altceva 2
— Caut să 

adun cit mai 
tru retur. Aștept noul sezon cu 
o nerăbdare mai mare decit 
oricînd !

— O întrebare aproape... o- 
bligatorie: unde vei face reve
lionul 2

— Ia Constanța.
Geo RAEȚCIII

meu de luni, 
doartoată ziua 

sau cu avioaneie

mă odihnesc, să 
multe forțe pen-

începutul tradiționalei competi
ții de patinaj viteză dotată cu 
trofăul „Cupa 30 Decembrie", 
întrecerile acestui concurs de 
anavergură, organizate de CJEFS 
Harghita, au ’căpătat o nouă 
dimensiune intrucit in program 
figurează acum probe pentru 
toate categoriile do alergători, 
ceea ce a mării interesul și 
preocuparea antrenorilor și a 
sportivilor din întreaga tară.

Startul in prima cursă. des
fășurată simbătă pe pista lacu
lui Ciucaș a coincis cu o sur
priză. Clujeanul Romulus Roșea 
a realizat pe 500 m un timp 
superior specialistului probei 
Victor Sotireseu (Dinamo Bra
șov) : 45,2—45.4. în schimb, di- 
namovistul s-a revanșat In 
proba de 1.500 m.

Tinerii viteziști Adrian Cio
banii, Sanda Irani, Carmen 
Dragoman. Eva Szigliefi, Zoltan 
Sandor și Marian Mihail nu 
obținut, victorii incontestabile. 
Înregistrând rezultate de bun 
augur. Cîteva rezultate din 
prima reuniune. SENIOARE : 
500 m: 1. Crista Trailer (Dinamo 
Brașov) 51.7 ; 2. Maria Tașnadi 
(Dinamo București) 52,1. 3. I- 
leana Antal (Dinamo București) 
57,0. SENIORI : 500 ni : 1. Ro
mulus Roșea (Agronomia Cluj) 
45,2. 2. Victor Sotirescu (Dina
mo Brașov) 45,4. 3. Viorel Io- 
nescu (Dinamo București) 46,2 ; 
1 500 m : 1. Victor Sotirescu 
2:27,2. 2. Carol Kornyatszegy

(Agronomia Cluj) 2:29.7. 3. A- 
lexandru Boier (Dinșmo Bra
șov) 2:31.9. întrecerile continuă, 
în cadrul unor tentative Car
men Dragoman (Metalurgica 
Sibiu) a corectat, recordul In 
500 m ropii II. realizînd, 58.7 
(v.r. 62,3). Iar Zoltan Sandor 
(Dinamo Brașov) a realizat pe 
1 000 m (jr. II) 1:43,8 (v.r.
1:44,7).

Traian IOANITESCU

tfieiyem
BASCHET. Sala Floreasca, 

de la ora 9 : Poli Brașov — 
Poli Galați, Steaua — Poli 
București, „U" Timișoara — 
Rapid : de la ora 18: Farul.
— Poli Ciul, „U‘‘ Cluj — 
I.C.H.F. București. r.E.F.S.
— Dinamo, meciuri In dlvl-, 
zla A.

SCRIMA. Campionatele re
publicane de juniori — sala 
Floreasca II, de la ora 8 dim.

POPICE. Jocuri din campio
natul diviziei A (masculin) : 
arena Voința, de la ora 8, 
Voința București — Olimpia 
Reșița, arena Gloria, de la 
ora 8, Gloria București — Ra
finăria Teleajen Ploiești. ;

AUDIȚII DI PURITATEA CRISTALULUI
vă asigură aparatele de radio

TRAVIATA EFORIE
(Prețul: 2.260 lei) (Prețul: 1.720 Wb-

Inițiative maramureșene 
în sportul de masă

(Urmare din pag. 1)
chipeJe sătești ale diferitelor 
localități.

In zona Lăpușulul se or
ganizează. în prima duminică 
a lunii august, „Festivalul 
portului, cântecului, dansului 
și sportului lăpușan”. Cu a- 
ceastă ocazie are loc o defi
lare a tuturor particlpanților, 
treeîndu-se în revistă tot ce 
este mai frumos pe aceste 
meleaguri. După aceea, se or
ganizează dispute însuflețite 
la handbal, fotbal, popice, iar 
pentru marea majoritate, în
treceri distractive în care e- 
lementul sportiv nu este de 
■neglijat. Festivaluri ca ace
lea de mai sus se organizează 
și în localitățile Apa Sărată, 
Stejarul, Hoteni (aici legat de 
sărbătorirea primului Sătean 
care iese la arat) și multe 
altele. La toate acestea, pe 
Ungă portul, cîntul și dansul 
tradițional au loc pasionante 
competiții sportive cu carac
ter de masă.
EXCURSIILE Șl JOCUL DE PO
PICE PRINTRE ACTIVITATILE 

CELE MAI AGREATE
Așa cum am mai spus, ju

dețul Maramureș dispune de 
condiții naturale excelente. 
Zona muntoasă oferă prive
liști de neuitat, iar excursii
le se organizează cu regulari
tate. cu participarea a mii și 
mii de oameni ai muncii, e- 
levi și student'. în fiecare 
duminică, sînt luate cu asalt

centrele de agrement de că
tre excursioniști. Mogoșa, 
Borșa, Usturoi, Izvoarele, Pă
durea lui Lăpușel, Barajul 
Firiza slnt doar cîteva din 
punctele de atracție ele ju
dețului. Numai din munici
piul Baia Mare au participat 
la asemenea excursii și dru
meții peste 20.000 de salariați. 
întreprinderile cu cele mai 
bune rezultate în această di
recție au fost; exploatarea 
minieră Săsar (președintele 
asociației sportive ing. Manca 
Girip), Băimăreana (președin
te Ion Marta), exploatarea 
minieră Herja. în afara ex
cursiilor și drumețiilor o a- 
tracție deosebită o constituie 
.popicele. în jurul arenelor se 
adună sute de practicanțl.

O altă preocupare Susținută 
este îndreptarea spre buna or
ganizare a cupelor pe ramuri 
de producție. La aceste dis
pute iau parte mii de salari- 
ați. Competițiile se desfășoa
ră cu faze pe întreprindere, 
oraș, municipiu, județ... De o 
mare popularitate Se bucură: 
„Cupa Constructorul11. „Cupa 
Metalurgistului". „Cupa ceferis
tului". „Cupa Minerului".

Desigur, organizarea atîtor 
întreceri presupune o muncă 
susținută. Deoarece activul sa
lariat al C.J.E.F.S. are sarcini 
multiple, pentru buna organi
zare a acțiunilor s-a apelat 
la activul voluntar care și-a 
adus un aport substantial la 
buna desfășurare a competi
țiilor cu caracter de masă.

Dintre cei care tjl petrec 
majoritatea timpului cu orga
nizarea întrecerilor de masă, 
s-au remarcat în mod Special 
tovarășii PETRE BOICEA- 
NU. IOSIF BALOGH, VASI- 
LE GHIȚĂ, AUREL MAN. 
Toți aceștia deși trecuți de 
60 de ani, pensionari, dau o 
neprețuită mină de ajutor, 
iar , exemplul lor ar trebui 
urmat și de unii activiști mai 
tineri cărora, cam de timpu
riu. le-a dispărut entuzias
mul.
ȘCOLARI — PE POTECI DE 
MUNTE

Tineretul, fondul de aur al 
patriei, se bucură de grija 
permanentă a tuturor. Lui îi 
sînt create toate condițiile pen
tru o creștere și dezvoltare 
multilaterală, la care își dă 
concursul și sportul. Desigur, 
majoritatea acțiunilor de am
ploare se consumă în timpul 
vacanțelor. în perioada res
pectivă, în fiecare ora? din 
județ funcționează 3—4 cluburi 
ale elevilor. Aici. în afara pro
gramelor distractiv-recreative ei 
au la dispoziție terenuri și 
săli de sport unde mulți. foar
te mulți școlari își petrec o 
bună parte din timp. Pentru 
cei mai merituoși la învățătu
ră și sport s-au organizat ta
bere la Izvoarele, Borșa, Cav- 
nic. unde fiecare serie a be
neficiat de minunate clipe de 
destindere, de condiții pentru 
practicarea diferitelor sporturi.

în Baia Mare. ’ C.J.E.F S.. in 
colaborare cu Consiliul jude

țean al pionierilor, a organizat 
în vacanța de vară mai mul
te excursii de mari proporții. 
Elevii, însoțiți de cadre didac
tice și echipați cu toate cele 
necesare au efectuat un traseu 
judicios ales, care le-a oferit 
clipe de neuitat prin frumuse
țea locurilor parcurse. La fie- / 
care punct de popas au fost 
amenajate corturi pentru dor
mit. terenuri de sport. De re
marcat că traseul a fost stră
bătut pa jos și a constituit 
un excelent mijloc de cunoaș
tere.

O acțiune cu o puternică a- 
dferență in viața copiilor este 
populara „Cupa Străzilor" la 
fotbal. Numai în Rata Mare 
au fost înscrise 28 de echipe, 
la care s-a adăugat formația 
școlarilor din satul Mocira, ca
re a ajuns, spre surprinderea 
tuturor, pînă în finala com
petiției. La Sighet, Vișeu. Baia 
Sprie. Tg. Lăpu? și altele au

funcționat centre de Învățare 
a înotului. Pe plan local, în 
funcție de specific, s-au or
ganizat campionate de fotbal, 
handbal, volei, popice. în fie
care toamnă 6e dispută „Cupa 
campionilor asociațiilor spor
tive" la fotbal, volei, popice, 
tenis de masă, șah.

Pentru sezonul de iarnă sini 
prevăzute numeroase întreceri 
de masă. Una dintre acestea, 
care se bucură de o mare 
popularitate, este „Schiul zbu
rător", angrenînd majoritatea 
școlarilor maramureșeni.

★
Am părăsit frumoasele me

leaguri. maramureșene, cu sen
timentul că sportul de masă 
are aici rădăcini adinei, că or
ganele locale fac totul pentru 
a asigura condiții tot mai bu
ne desfășurării acestei activi
tăți deosebit de utile, atît pen
tru tineri cît și pentru maturi.

A apărut revista

Educație fizică și sport nr. 12
A apărut revista „Educație fizică și sport* nr. 12. 

Din sumar spicuim : Interviu cu conf. dr. George Văi- 
deanu despre „Prezența educației fizice și a sportului 
în programul educativ curent în școală și în viață", 
consemnat de V. Firoiu ; „Educația intelectuală în 
raport cu educația fizică11, de I. Irimia.
Subliniem în mod deosebit faptul că Ia rubrica ,.E- 

ducația fizică în învățămînt11, profesorii de speciali
tate găsesc: planificarea trimestrială la educație fi
zică (trimestrul al II-Iea, clasele I—IV), de R. lonescu.

N.R. La cererea cititorilor Și colaboratorilor, redac
ția revistei „Educație fizică și sport" Împreună cu 
Consiliul Național al Organizației Pionierilor a hotă- 
rît prelungirea termenului de predare a lucrărilor 
pentru concursul revistei pînă ia data de 15 martie 
1971.

Se vlnd șl cu plata In 10-18 rate lunare
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Luni și marți

BUCUREȘTI
OPAVA

Continuindu-și pregătirile în 
vederea participării la grupa C 
a campionatului mondial, se
lecționata de hochei va apare 
din nou. luni și marți. în fața 
publicului bucureștean. Sub ti
tulatura reprezentativei Bucu
rești ea va întîlni. în două par
tide. formația A.S.Z. Opava.

Oaspeții, din liga secundă a 
campionatului cehoslovac, alcă
tuiesc un colectiv puternic și 
tradițional in hocheiul țării 
prietene. Fără să dispună de 
mari individualități, echipa este 
omogenă, patinează

în ultimele zile.
M. Flamaropol și Z. 
lucrat asiduu pentru 
zarea liniilor și pentru elimina
rea deficientelor de joc vădite 
în evoluțiile naționalei la Cam
pionatul armatelor prietene și 
în întilnirtle cu selecționata se
cundă a Cehoslovaciei. Este 
vorba, mai cu seamă, de lichi
darea greșelilor în apărare care 
au costat (și costă) multe goluri 
deseori irecuperabile.

în continuare, programul for
mației române rămlne încărcat: 
în ianuarie — două jocuri în Iu
goslavia, apoi jucătorii vor 
participa. în cadrul echipelor 
de dub, la manșa a treia a 
campionatului național, iar spre 
sfîrșitul lunii 
nou în lot în 
lei competiții 
în februarie
două jocuri cu Elveția. în Ca
pitală, și două cu Italia. în 

deplasare. Apoi Va urma p 
ciparea la turneul grupei C a 
campionatului mondial.

excelent, 
antrenorii 
Czaka au 
omogeni-

se vor reunj din 
cadrul tradiționa- 
„Cupa București", 
sînt programate

LV

SPRINTEAZĂ VICTORIOS
EDDY MERCKX

Franței și Italiei, a făcut din nou proba 
sale excepționale. Merckx a trecut primul 
sosire, dispunînd la sprint de D. Aimar

lume
BOB SEAGREN

nu renunță la atletism! face scor la Barcelona

Atletul american Bob Sea- 
gren, campionul olimpic al 
probei de săritură cu prăji
na, a anunțat recent că re
vine asupra deciziei de a 
abandona atletismul, pe care 
o luase la sfîrșitul sezonului 
în aer liber. Seagren a de
clarat că știrea recordului 
mondial stabilit de C. Pa- 
panicolau (Grecia) l-a deter
minat să reia antrenamente
le. „Mă simt capabil de a 
sări cît Papanicolau, a spus 
Bob Seagen. — De altfel, am 
trecut de cîteva ori peste șta
cheta așezată la o 
de 18 picioare (5,49 
de fiecare dată am 
t-o cu mîinile în 
Fostul recordman 
își va face reintrarea la 16 
ianuarie în cadrul unui con
curs de sală, în care îl va 
întîlni pe francezul Traca- 
nelli, care studiază în pre
zent în capitala Californiei.

Cu prilejul unui concurs 
de atletism desfășurat pe 
teren acoperit la Monroe 
(S.U.A.), proba de 60 yarzi 
garduri a revenit lui Thomas 
Hill în 6,9.

BARCELONA, 26 (Ager- 
pres). — Echipa bulgară de 
fotbal Ț.S.K.A. Septemvrisko 
Zname — Sofia, care se află 
în turneu în Spania, a jucat 
la Barcelona cu echipa locală 
FC Barcelona. Fotbaliștii bul
gari au obținut victoria 
scorul de 4—1 (1—0).

NOI PLEDOARII
înălțime 
m) dar 
doborî- 

cădere**. 
mondial

4^1
Box în sala de antrenament a „Palatului metalurgiștilor" 

din Pavlograd (U.R.S.S.). Sub, privirile antrenorului Viktor 
Dovgan, o grupă din rîndul celor 60 de tineri membri ai 
secției de pugilism face cunoștință cu tehnica duelului la 
mănuși.

Foto : TASS

PENTRU FOTBALUL OFENSIV
Dacă privim rezultatele 

înregistrate în diferite cam
pionate naționale de fotbal, 
în Cupele europene și ale 
altor confruntări internațio
nale, vom observa sărăcia de 
goluri cu care se termină 
majoritatea partidelor. Co- 
mentînd această realitate, 
revista cehoslovacă „GOL" 
face cîteva propuneri intere
sante cu privire la alcătuirea 
clasamentelor, cît și la acor
darea punctelor. Iată cum ar 
arăta, schematic, noul sis
tem propus:

PENTRU SCOR ALB cîte 
0 puncte

PENTRU SCOR EGAL, 
cîte 1 punct

PENTRU VICTORIE RE
PURTATA PE TEREN PRO
PRIU, 2 puncte

BEAMON
A SĂRIT 8,90!

DAR 0 SINGURĂ DATĂ • II

La doi ani de la realizarea 
celui mai fantastic record pe 
care l-a cunoscut vreodată atle
tismul. revista nord-americană 
„Physical Educator” publică 
sub semnătura medicului Ernst 
Jokl, directorul Laboratorului 
de cercetări experimentale la 
Universitatea Kentucky, creato
rul medicinei sportive în S.U.A.. 
o analiză amănunțită a săriturii 
lui Bob Beamon și a cauzelor 
care au favorizat obținerea a- 
cestei performanțe.

Dr. Jokl consideră că au 
existat mai multi factori favo
rabili și apreciază că fiecare 
în parte ar fi putut determina 
ameliorarea recordului mon
dial. dar simultaneitatea lor a 
dus la un rezultat considerat a 
fi — dintre toate recordurile 
atletice — cel mai apropiat de 
limitele fiziologice ale omului. 
(Pentru săritura în lungime, 
autorul articolului apreciază a- 
ceastă limită la 9,46 m).

Dr. Jokl este de părere că 
performanța lui Beamon „tre
buie considerată în strînsă re
lație cu o creștere generală a 
vitezei, în anul olimpic dobo- 
rîndu-se toate recordurile lumii 
la alergările scurte. Deși ime
diat după prima săritură a 
atletului american, asupra sta
dionului s-a abătut o furtună 
— transformată apoi în ploaie 
măruntă — primii 10 clasați la 
săritura în lungime au depășit 
7,90 m (concursul olimpic de 
la Mexico fiind cel mai tare 
din istoria atletismului). In zi-

Iele Olimpiadei, 
Bob Beamon era 
capabil de un re
zultat de 10,1— 
10.2 pe 100 m. 
Rezultatul Iul se 
datorește. de ase
menea, pistei de 
tartan a stadionu
lui olimpic. O în
cercare de a rea
minti virtuțile 
tartanului în com
parație cu pista 
de zgură ne pare 
superfluă. Progre
sul tehnic a venit 
în ajutorul lui 
Beamon — și al 
celorlalți săritori 
— și acest lucru 
este perfect nor
mal astăzi. în 
momentul săritu
rii. Bob Beamon 
a beneficiat de condiții
rezistenta scăzută a aerului dato
rită altitudinii capitalei mexi
cane. temperatura și umiditatea 
optime, viteza vinlului de 
2 m s din spate". Se apreciază 
că în cazul in care vîntul ar fi 
bătut din față cu aceeași vite
ză, săritura ar fi măsurat in 
jur de 8,50 m.

Un alt factor favorabil creș
terii performanțelor în probe 
in care efortul este de scurtă 
durată — factor care, după cum 
susține dr. Jokl. a fost multă 
vreme neglijat — îl constituie

ideale :

PENTRU VICTORIE 
PURTATA ACASĂ, LA O 
DIFERENȚA MAI MARE DE 
DOUA GOLURI 3 puncte

PENTRU VICTORIE OB
ȚINUTĂ ÎN DEPLASARE. 
3 puncte.

Fără îndoială că un astfel 
de sistem de punctaj — 
ori rit de plauzibil ar fi — 
îngreuiază simțitor alcătuirea 
clasamentelor, dar el repre
zintă, fără îndoială, o invi
tație practică la înscrierea 
mai multor goluri pe tere
nurile de fotbal, „tn Cupele 
europene — comentează re
vista cehoslovacă — in urma 
aplicării acestui sistem 
punctaj, ar fi foarte rare 
zurlie cînd s-ar apela 
prelungirile suplimentare, 
la acordarea loviturilor 
la 11 metri. Meciurile 
multe goluri, cu răsturnări 
de situații ar fi mai plăcute’ 
mai interesante. Pentru 
trebuie să recunoaștem 
azi, unele meciuri sint 
plinea fără sare...“.

Cine nu e de acord?

Eddy Merckx, super campionul pedalei, nu se 
minte nici în acest final de sezon. El continuă să a- 
cumuleze noi victorii, după ce a cules pe cele mai 
importante, în calendarul anului ciclist care se în
cheie. Ultima sa performanță este înregistrată în Cor
sica, la tradiționala competiție rutieră internațională 
dotată cu „Trofeul orașului Bastia".

Intilnind un lot valoros de concurenți, cîștigătorul 
Tururilor ~ 
calităților 
linia de 
(Franța). ,

în fotografie i Eddy Merckx finișează victorios în gî 
cursa de la Bastia. \ Jș
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PE PÎRTIILE DE
De un frumos succes s-au 

bucurat întrecerile contînd 
pentru „Cupa orașului Mos
cova" la schi. Proba femi
nină de 5 km a revenit 
campioanei mondiale Galina 
Kulakovska cu timpul de 
16:41. Feodor Simasov a ter
minat învingător în proba de 
15 km, realizînd timpul de 
50:37.

★
Anul viitor nu va mai 

avea loc meciul internațional 
de schi dintre echipele 
S.U.A. și Franței. Intîlnirea 
urma să se dispute în zilele 
de 20 și 21 martie la Aspen 
(Colorado). Forul francez a 
renunțat Ia această întîlnire, 
deoarece în aceeași perioadă 
schiorii francezi sînt anga-

jați în competiția pentru 
cupa celor 6 națiuni (S.U.A., 
Canada. Austria, Italia, 
veția ~

El-
și Franța).

★
de iarnă, 
francez 
multiplu 

va profesa me

in 
brul 
Claude Killy, 
pion olimpic, 
seria de ziarist. El a fost an
gajat de 
„Daily News' 
în fiecare 
evenimente 
dial.

sezonul 
schior

ziarul american 
>“ să comenteze 

duminică marile 
ale schiului mory-

★ 
vest-germană deFederația 

schi a alcătuit lobul care va 
participa la marile con
cursuri internaționale de la 
Grindelwald (feminin — 11 
—15 ianuarie) și Wengen 
(masculin — 16—17 ianuarie).

SCHI

Atac at studenților clujeni în partida cu Politehnica București

..scăderea pragului excitabilită
ții nervoase, in urma adaptării 
Ia altitudine, fenomen descope
rit încă in 1932, dar căruia nu i 
s-a acordat atenția pe care o 
merita decît cu ocazia Jocurilor 
Olimpice din Mexic”.

Am lăsat la urmă aspectul 
care ni s-a părut cel mai inte
resant în analiza medicului a- 
merican : PE TOATA LUNGI
MEA ELANULUI. BEAMON 
NU ARE — spre deosebire de 
Boston. Ter Ovanesian și cei
lalți — NICI UN SEMN DE 
CONTROL. „Beamion este un 
săritor natural. In timpul ela
nului, el nu-și «obosește» sis
temul nervos pentru rezolvarea 
problemei viteză de alergare — 
bătaie, ci își concentrează în
treaga atenție asupra momen
tului desprinderii. Eliberat de 
orice factor inhibitor, el are 
un avantaj asupra celorlalți să
ritori. dar își asumă în același 
timp un risc apreciabil la fie
care încercare. Din acest moțiv, 
Beamon are un procent mare 
de sărituri ratate, dar. tot așa 
a fost posibilă și acea unică să
ritură de vis".

Urmărind cariera atletică 
post-olimpică a lui Bob Bea
mon. observăm că performanța 
din Mexic a fost într-adevă de 
vis. în ultimele două sezoane, 
cele mai bune rezultate ale 
sale — 8,20 în 1969 și 7,91 în 
1970 — au fost departe de ceea 
ce aștepta lumea de la el. de 
ceea ce aștepta el însuși.

Probabil aici trebuie căutat 
motivul convertirii campionului 
olimpic de atletism în jucător 
de... baschet.

VL. MORARU

ORIENTAREA TURISTICA-UN SPORT
RÎSflNWT IN SUEDIA

POLITEHNICA BRAȘOV PERFORMERA ETAPEI DE IERI
(Urmare din pag. I)

mă repriză cu dese răsvurnări 
de scor, s-a transformat, în 
final, într-o luptă oarbă pen
tru rezultat, disputată la o 
înaltă tensiune nervoasă. Nu-i 
vom scuza pe jucătorii celor 
două echipe pentru desele 
greșeli de tehnică și ratările 
incredibile de sub coș ; însă 
nervozitatea lor excesivă 
(mai ales a gălățenilor, deza
vantajați evident în repriza 
secundă) s-a datorat în cea 
mai mare măsură multor de
cizii ale arbitrilor G. Crăciun 
(Brașov) și ,G. Mahler (Satu 
Mare) care vădeau o ciudată 
optică de apreciere greșe
lilor personale. Deși au con
dus cu 7 puncte la pauză, 
gălățenii s-au văzut destul 
de repede egalați (45—45 tn 
min. 24), fapt care i-a des
cumpănit serios. Apei, „adap- 
tîndu-se" la maniera
bitraj, elevii prof. P. Vasiliu 
nu s-au mai apărat, mlzînd 
doar pe buna lor precizie tn 
aruncările de la semldistanță. 
In acesta condiții, Czmer și 
Ctmpeanu au făcut ce au 
vrut sub panoul advers, adu-

cînd echipei lor o victorie 
prețioasă, (a. v.).

STEAUA A REALIZAT 
SCORUL ETAPEI

Victorie facilă a formației 
militare — 82—50 (47—19) — 
în fața unei echipe, Politeh
nica Cluj, care s-a compor
tat modest. Antrenorul V- Po
pescu a avut posibilitatea de 
a rula întregul lot, expe- 
rimentînd cîteva scheme tac
tice 
sari, 
mai 
(13), 
ghe
dențească l-am reținut doar 
pe Lovaly (14). Bun arbitra
jul lui I. Petruțiu și N. Ilies
cu (Buc.) (c. v.)

pentru următorii adver- 
Tnvingătorii au avut cei 
buni jucători în Tarău 
Oczelak (13) și V. Gheor- 
(13). Din formația stu-

va în cea mai mare 
timpului, intrînd £n 
două minute cu scorul 
71—66, I.C-H.F. părăsește te
renul învinsă spre stupoarea 
tuturor celor prezenți ieri 
după-amiază în sala Floreas- 
ca. Cînd mai erau 90 de se
cunde de joc, Barău a pără
sit terenul pentru 5 greșeli 
personale, iar antrenorul 
bucureștenilor M. Ionescu a 
avut proasta insiprație de a-1 
introduce în teren pe Andre- 
escu. Acesta a comis trei gre
șeli consecutive, oferind pe 
tavă Politehnicii o victorie la 
care nimeni nu se mai aș
tepta.

parte a 
ultimele 

de

de ar-

I.C.H.F. PIERDE DIN NOU 
ÎN FINAE...

...IAR POLITEHNICA 
BUCUREȘTI ACUMULEAZĂ 

PUNCTE

dramatlcă a- 
dintre I.G.H.F. 
Brașov tnche- 
surpriză a zl-

Atractivă șl 
ceastă partidă 
și Politehnica 
iată cu marea
leii 73—71 (38—36) tn favoa
rea studenților. După un 
meci tn care a avut lnlțiati-

După o repriză echilibrată, 
Politehnica a cîștigat de o 
manieră indiscutabilă tn fața 
Universității Cluj cu 65—51 
(32—30). Eforturile lui Ruh- 
ring șl Zdrenghea (pentru că 
Demian a fost șters tn acest 
|oc) nu s-au dovedit suficien-

te în fața secundanților din 
clasamentul general, care au 
combinat rapid și au alternat 
contraatacurile lui Dudescu 
și Pîrșu cu acțiuni poziționa
le, la capătul cărora Georges
cu a înscris 20 de puncte. 
Ca de obicei, V. Popa și-a do
vedit cel mai bun jucător de 
pe teren. Foarte bun arbi
trajul dr. Dan Chiriac și N. 
Iliescu (Buc.).

Rezultate tehnice de sîmbă- 
tă : Universitatea Timișoara 
— Politehnica Galați 78—71 
(35—42); Steaua—Politehnica 
Cluj 82—50 (47—19); Politeh
nica Brașov—I.C-H.F. 73—71 
(38—36); Politehnica Bucu
rești—Universitatea Cluj 65— 
51 (32—30); I.E.F.S. —Farul 
61—62 (26—28) ; Dinamo — 
Rapid 75—60 (33—22). CLA
SAMENT i 1. Dinamo 28 p, 
2. Poli. Bue. 25 p, 3—4. „U" 
Timiș., Steaua 23 p, 5. „U“ 
Cluj 22 p, 6—7. I.C.H.F., Poli- 
Galați 21 p. 8. Rapid 20 p, 
9. I.E.F.S. 19 p, 10—11. Poli. 
Cluj, Poli. Brașov 17 p, 12. 
Farul 16 p.

Orientarea turistică este un 
sport cu tradiții îndelungate 
în țările scandinave și în 
special în Suedia. Anul aces
ta a marcat o etapă nouă în 
dezvoltarea acestui 
deosebit interes a 
ganizarea acțiunii 
„Trimorientiering", 
vede participarea la cîte un 
traseu turistic de orientare 
pe trimestru, de unde îi vine 
și numele. Pentru a partici
pa, concurenții trebuie să 
treacă la un anumit număr 
din cele peste 12 000 de pos
turi de control, la data și în 
ordinea convenabilă fiecăru
ia. La aceste posturi nu se 
poate ajunge cu mijloace de 
transport mecanice. Este un 
fel de excursie controlată 
Care, prin caracterul ei amu- 
Kant, atrage sute de 
suedezi cu familiile

Un alt 
„Amo“, 
semneze 
rist de 
la 16 
stă. 
de sportivii fără pretenții de 
mare performanță, și 
concurenților 
din Suedia, 
cursurilor 
însumează 
te 500.000 
gătorii se 
popularizare, iar participarea 
alături de „ași“, stimulează

sport. Un 
sîtrnit or- 
denumite 

care pre-

■ mii de 
lor.

numit 
; să de- 
bun tu- 

l anului, 
de vîr-

concurs, 
este menit 

pe cel mai 
orientare al 
categorii <

Aci participă, alături

elita 
de orientare 
Totalul par- 

incluse în concurs 
o distanță de pes- 

de kilometri. Cîști- 
bucură de mare

un foarte mare număr 
turiști.

Un concurs tradițional, cu 
caracter de performanță, este 
„Oring“, la care au partici
pat în acest an 7 000 de con- 
curenți. Concursul cuprinde 
5 etape, desfășurate în 5 zile 
consecutive. în a cincea zi 
participă doar cei ce s-au 
calificat în zilele preceden
te. Rezultatele generale și pe 
posturi cu timpi interme
diari, se stabilesc pentru toți 
concurenții în decurs de 3 
ore de la terminarea fiecă
rei etape. în acest scop, se 
folosesc mașini de calcul de 
mare capacitate. Numărul 
arbitrilor necesari trece de
500, iar al persoanelor care 
asistă la concurs trece de
8 000, ceea ce produce o 
mare mișcare de masă, mai
ales dacă avem în vedere că 
fiecare etapă de concurs are 
loc într-o altă zonă geogra
fică.

Se pare că, în Suedia, ori
entarea turistică a devenit 
un mod de a rezolva multe 
din problemele spartului de 
masă, într-o formă foarte a- 
vantajoasă, care unește exer
cițiul fizic cu preocupările 
aplicative (citirea hărților, 
folosirea busolei) și care, pe 
deasupra, familiarizează pe 
concurenți cu natura și geo
grafia țării.

Din lot fac parte printre 
alții Roși Mittermaye”, 
Traudl Trichl, Roși Spiesser. 
Margret Hafen, Franz Vogler, 
Dieter

cele- 
Jean 
cam-

Roși Mittermayer, cunoscu
ta vedetă a schiului vest- 
german.

AUSTRALIA PREZINTĂ
JUNIOARELE PENTRU

CUPA F.I.LT
(Ager-MELBOURNE, 26 

pres) — După cum s-a mai 
anunțat, la sfîrșitul 
luni se vor desfășura în o- 
rașul australian Perth, între
cerile Cupei federației inter
naționale de tenis (F.I.B.T.) 
pentru echipele feminine. 
Principală favorită pornește 
echipa Angliei 
componență pe 
Virginia Wade 
Shaw.

Selecționata 
care a cîștigat pînă acum de 
5 ori acest trofeu este forma
tă din junioare.

La competiție participă 12 
echipe.

acestei

care are tn 
Ann Jones, 

și Wihnia

australiană,

Știri» ultimele știri «ultimele știri* ultimele
VASILI ALEKSEEV DIN

622,500
NOU FANTASTIC
KG I
super-grea Vasili Alekseev con-Halterofilul sovietic de categorie . „__  ____ _______

tinuă să mărească numărul kilogramelor ridicate deasupra fantasticei 
cifre de 600 ! In cadrul întrecerilor pentru Cupa U.R.S.S. la haltere, 
care se desfășoară la Moscova, el a totalizat 622,500 kg (pe stiluri : 
222,500 — 172,500 — 227,500). Această extraordinară performanță întrece 
cu 2,500 kg vechiul record mondial, care aparținea — firește — tot lui 
Alekseev.

Cu prilejul aceluiași concurs, victoria la categoria semigrea a reve
nit Iul Aleksandr Rigaev, care a realizat un total de 627,500 kg. La 
categoria grea, victorios a terminat Valerl Iakubovski cu 545 kg.

HADBALIȘTII CANADIENI 
TN EUROPA

Selecționata masculină de hand
bal a Canadei va întreprinde un 
turneu tn Europa. Handballștll 
canadieni vor evolua prima oară 
în Franța, unde vor rămlne a- 
proape două săptămînl. în con
tinuarea turneului, el vor Juca 
tn R.F. a Germaniei șl Olanda.

VIKTOR KORCINOI 
VIRTUAL CAMPION

AL U.R.S.S.
Cu o rundă 

campionatului 
de șah de la Riga In fruntea cla
samentului se află Viktor Kord- 
nol cu 1S1/» puncte, virtual câști
gător al titlului. în penultima 
rundă, Korclnol l-a tnvlna tn «4

înaintea Încheierii 
unional masculin

de mutări pe Balasov. Tukma- 
kov, cu 14 puncte, se află pe 
locul doi, urmat de Steln cu 131/. 
puncte.

METREVELI ÎNVINGĂTOR 
LA ADELAIDA

Sportivii sovietici au cucerit al 
doilea titlu în cadrul campiona
telor internaționale de tenis ale 
Australiei de sud, desfășurate la 
Adelaida, prin Aleksandr Me- 
trevell, învingător în finala de 
simplu masculin : 6—3, 4—6, 6—3, 
6—2 cu Jan Fletcher (Australia).

A MURIT LILIAN BOARD
Cunoscuta sportivă britanică, 

atleta Lilian Board, a decedat 
ieri după amiază la o clinică din 
Mflnchen, unde era tratată pen
tru un cancer intestinal. Lilian 
Board, în vtrstă de 22 de ani, 
era dublă campioană europeană 
(SCO m șl 4x400 m> șt medaliată 
cu argint la 400 tn la Jocurile 
Olimpice de la Ciudad de Mexico.
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