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Recent, Secretariatul Comitetului 

municipal București al P.C-R. a ana
lizat. modul în care se desfășoară 
munca politico-educativă în rându
rile sportivilor și cadrelor sportive 
din cluburile și asociațiile Capitalei, 
în legătură cu această analiză, cu 
aspectele pozitive și negative puse 
in'evidență de dezbaterile ce au avut 
loc, eu concluziile rezultate și măsu
rile preconizate pentru îmbunătă
țirea activității politico-educative cu 
sportivii, și cadrele sportive bucii- 
reștene, am solicitat un interviu 
președintelui Consiliului municipal 

pentru educați» fizică și sport, Tu
dor Vasile.

—Cum. a acționat Consiliul condus 
de dv, sub impulsul amplului pro
gram adoptat în iulie a..c. de către 
Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R.. 
precum și pe baza măsurilor stabi
lite ți indicațiilor date de către Con
siliul Național pentru Educație Fi
zică ?i Sport, în vederea ridicării la 
un nivel calitativ superior a muncii

. politico-educative cu sportivii șt ca
drele sportive din Capitală 1

— Așa cum a rezultat și din ana
liza făcută de Secretariatul Comite
tului municipal de partid, activitatea 
politico-educativă desfățiurată în 
rîndurile masei de sportivi și a ca
drelor sportive din Capitală a mar
cat in ultima vreme progrese vizi
bile. Pentru a justifica această con
cluzie. trebuie mai întîi să mențio
nez că imediat după apariția docu
mentelor de partid din luna iulie, 
ținind seama si de recomaflljârile 
■făcute de Biroul C.N.E.F.S., Consi
liul nostru a întocmit, în colaborare 
cu celelalte organizații municipale 
care au atribuții în domeniul Spor
tului, un amplu program de acti
vități educative, cu valabilitate pînă 
la finele anului 1972. Acest program 
a fost difuzat și prelucrat în toate 
cluburile, asociațiile și sectoarele de 
educație fizică și sport din Bucu
rești, care și-au întocmit, pe baza 
lui, planuri de măsuri proprii, dez
bătute apoi cu sportivii și antrenorii 
lor. Ulterior. Biroul consiliului nos
tru municipal a analizat activitatea 
educativă cu sportivii și cadrele 
tehnice de la clubul Dinamo. Analize 
similare, în cadrul unei plenare lăr
gite a Consiliului, au fost efectuate 
și în cazul cluburilor Rapid și Con
structorul, iar altele, care vor avea 
loo curînd, vizează cluburile Metalul, 
Progresul și Olimpia.

Pe de ajtă parte, Consiliul muni
cipal c dat o atenție sporită muncii 
de control și de îndrumare în clu
buri și asociații. Chiar în prezent,

două colective ale noastre, împreună 
cu activiști ai C.N.E.F.S., se. află 
pentru control și îndrumare la clu
burile Politehnica și Metalul. Cu 
sprijinul Inspectoratului școlar mu
nicipal vom trimite un asemenea 
colectiv și la școlile sportive din 
București.

Unei atente analize i-au fost su
puse în ultima vreme secțiile de pa
tinaj ale cluburilor și asociațiilor 
din Capitală, urmind ca săptămîna 
viitoare să vină rindul secțiilor de 
natație.

O plenară specială a Consiliului 
nostru a fost consacrată, de aseme
nea, analizării activității educative 
și de instruire în rîndurile copiilor

Interviu cu iov. TUDOR 
VASILE, președintele Consiliului 
municipal București pentru edu

cație fizică și sport

și juniorilor, dezbaterile soldîndu-se 
cu un valoros plan de măsuri. Ace
eași temă a fâcr.t obiectul plena
relor din luna trecută în toate clu
burile bucureștene.

în _ sfîrșit, tot sub raport organi
zatoric. ar mai fi de menționat con
stituirea. pe lingă Consiliul munici
pal. a unei comisii obștești de per
fecționare a cadrelor tehnice, comi
sie care. împreună cu Centrul de 
cercetări al C.N.E.F.S, și Universi
tatea populară București, a inițiat 
un lectorat central, cu ședințe bilu
nare în sala Dalles, în cadrul că
rora. pe _ lingă expunerile ținute de 
personalități ale vieții noastre spor
tive. diferiți antrenori fruntași vor 
face comunicări rezultate din ex
periența lor personală în procesul 
de selecție, instruire și educație cu 
sportivii.

— Ar fi interesant și util să ne 
furnizați clteva detalii asupra mo
dului in care se desfășoară practic 
munca educativă in cluburi și aso
ciații, precum și tn legătură cu efec
tele ei.

— Pentru a face acest lucru, mi 
se pare necesar a preciza mai întii 
că în mediul sportiv munaa educa
tivă este dusă în condiții oarecum 
speciale. După cum se știe, sporti
vii sint legați, în principal, de locu
rile lor obișnuite de activitate : în
treprinderi, instituții, școli, facul
tăți etc. Ei vin în contact cu clubul 
sau asociația lor numai de cîteva

ori pe săptămînă. Activiștii noștri 
și antrenorii caută să fructifice la 
maximum timpul, totuși, restrîns al 
acestor contacte, dedicat îndeosebi 
instruirii sportive, pentru a contribui 
la desăvîrșirea operei de educație, 
de ridicare a conștiinței socialiste, 
pe care o întreprind colectivele de 
muncă, organizațiile politice și ob- 
tești in care sînt încadrați sportivii 
respectivi. în acest scop, sînt folo
site mijloace și metode specifice, 
cum ar fi comentarea în comun a 
unor evenimente politice, expune
rile și discuțiile pe diferite alte te
me de interes general, raportul di
naintea antrenamentului, acțiunile 
de muncă patriotică și de autogos- 
podărire, măsurile pentru întărirea 
disciplinei în pregătire și în com
petiții, angrenarea sportivilor la 
elaborarea programului de instruire, 
exemplul personal al antrenorului 
etc. Totodată, se urmărește ca însăși 
desfășurarea lecției de antrenament 
propriu-zise să aibă un mai pronun
țat caracter educativ.

Dintre acțiunile mai importante 
inițiate de cluburile și asociațiile 
bucureștene pe baza măsurilor sta
bilite de C.N.E.F.S-, a programului 
Consiliului municipal și a propriilor 
lor planuri, sînt de menționat : în
cadrarea tuturor sportivilor fruntași 
și a tehnicienilor în diferite forme 
ale învățămîntului de partid (fie la 
locurile lor de muncă, fie pe lingă 
cluburi), organizarea pentru ei de 
întîlniri cu membri ai partidului din 
ilegalitate sau cu personalități ale 
vieții noastre publice actuale (de 
pildă, la cluburile Dinamo. Steaua 
și Metalul), urmărirea exigentă a 
comportării sportivilor în activitatea 
profesională sau școlară, suspendarea 
temporară a celor cu rezultate ne
satisfăcătoare la învățătură, pină la 
corectarea situației lor școlare (ca
zul _ clubului Școlarul), scoaterea din 
secțiile de performanță a sportivilor 
recalcitranți din punct de vedere dis
ciplinar (cum s-a procedat Ia clu
bul Progresul), sancționarea severă 
a diferitelor abateri de la etica spor
tivă (exemplul clubului Steaua în 
cazul fotbalistului Tătaru), organi
zarea de ședințe săptăraînale cu an
trenorii. pentru f dezbaterea proble
melor de ordin tehnic și educativ,

Constantin FIRANESCU
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AZI, RUGBY INTERNAȚIONAL PE „GIULEȘTI"

SELECȚIONATA 
DIVIZIONARĂ ROMÂNĂ
SELECȚIONATA VARȘOVIEI

Preparativele rugbyștilor români 
pentru meciul cu Franța (Beziers, 11 
decembrie) continuă într-o notă de 
legitim interes. După un prim trial

Indiscutabil, testul de astăzi de 
stadionul Giulești este cel mai impor
tant și mai dificil dintre toate cîte 
au avut loc pînă in prezent. Rugbyștii

SELECȚIONATA VARȘOVIEI
SASIN (15)

ZIELINSKI (14) BANACZEK (13) WLODARCZYK (12) MANIKO (11) 
MALARCZYK (10)

WIEJSKI (8) KOPYT (7)
KLOCKOWSKI (5)

MIKICIUK (3) MARC1NK0WSKI (2)

Arbitru la centru TH. WITING ajutat la linie 
DRAGOMIRESCU (B)

DINU (1) 
ȘERBAN (4)

RAȘCANU (6)

de

DOBRZYNSKI (9) 
GORZYNSKI («) 

HODUHA (4) 
GRZESZOZAK (1)

J. DZIF.NCIOL (V) șl S.

sucru (ii) NICA (12)

POPOVICI (2)

DARABAN (7) 
FLORES CU (9)

BUCOS (10) 
NICOLESCU (13)

DURBAC (15)

SELECȚIONATA DIVIZIONARA ROMANA

BACIU (3) 
POSTOLACHE (5) 

POP (8)

CONSTANTIN (14)

și apoi citeva meciuri în compania 
unor formații din Capitală — Con
structorul și respectiv Sportul stu
dențesc — acum jucătorii lotului vor 
fi supuși unui nou colocviu public, 
evînd drept parteneri pe rugbyștii se
lecționatei Varșoviei.

polonezi au făcut simțitoare progrese 
pe plan tehnic și tactic, ceea ce ii 
recomandă ca adversari incomozi

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. a 3-a)

fiSelecționabilii exersează, n repunere din margine. La balon: Pop 
Iftimie. susținuți de Dinu. Șerban, Baciu, Daraban și Rășcanu urmăresc 
cu atenție faza. Foto : Th. MACARSCHI

In alergare ușoară; tricolorii și-au inceput antrenamentul. Foto i D. NEAGU

Atmosferă1 bună de lucru înaintea meciului de fotbal cu Țara Galilor

IERI A FOST ZI PLINĂ PENTRU TRICOLORI...
9 Azi, la Snagov, are loc meciul de verificare cu

Dacă cineva s-a gîndit că fotba
liștii tricolori s-ar putea plictisi, 
acolo, la Snagov, se înșeală amarnic. 
In timpul liber, televizorul, biliar
dul, pescuitul completează progra
mul, destul de încărcat și ci, de pre
gătire. Seara, în camere se citește 
o carte, o revistă, un ziar, sau se 
discută meciul care va veni. E un 
spirit bun în sinul lctuiui. O at
mosferă optimă de lucru. Jucătorii 
sînt conștienți de importanța parti
dei de miercuri, acest ultim hop 
devenit mai greu decît se părea. Toți

pe

în atac, autoarele surprizei de ieri, studentele de la I.E.F.S.
Foto i M. THEO

SURPRIZE ÎN DERBYURILE
VOLEIBALISTICE

STEAUA (m) Șl DINAMO (f) ÎNVINSE
Aseară, In sala Floreasca, în prezența 

unul numeros public, a avut loc o Inte
resantă reuniune de volei. S-au disputat 
partidele I.E.F.S.-Dinamo (feminin și 
masculin) și Rapid-Steaua (masculin). 
Iată amănunte de la aceste meciuri.

I.E.F.S.—DINAMO (f) 3—0 (8, 11, 15). A 
fost, poate, cel mal frumos joc văzut 
în Capitală, intre două echipe feminine, 
de la inceputul actualului campionat. 
Meciul' a debutat într-o notă de echi
libru, echipele mergind alături pînă la 
6—6. De aici, I.E.F.S. se detașează (8—6, 
12—8) și își adjudecă setul la 8. Setul doi 
s-a caracterizat prin dese răsturnări de 
situații : 0—3, 7—3, 8—4, 8—8, 9—8, 0—10, 
10—11. Din acest moment, I.E.F.S., 
avind la fileu pe Carmen Marinescu și 
Renata Pop, realizează punct după 
punct, prin atacuri și blocaje reușite, 
cîștigînd și acest set. Setul trei se părea 
că va reveni dinamovistelor. Ele con
duc detașat, cu 6—0, 12—6, 14—8. De la 
acest scor, I.E.F.S. are o revenire sen
zațională, dinamovistele ,,cad“ și, în 

tr-un final de-a dreptul dramatic, stu
dentele redije diferența punct cu punct, 
cîștigînd cu 3—0 la seturi. Remarcăm 
întreaga formație I.E.F.S. (R. Pop, L. 
Ghiță, C. Cirstoiu, M. Cengher, C. Ma
rinescu, M. Pripiș — M. Kovacs, G. Ger- 
gely), precum șl pe M. Popescu de la 
Dinamo Au arbitrat Gli. Ionescu șl CI. 
Nlstor. (Iulian COSTINIU).

I.E.F.S. — DINAMO (m) 2—3 (—9, —7, 
6. 8, —4). Fără să se comporte la valoa
rea lor reală, dinamoviștii au luat a- 
vantaj clar, conducted cu 2—0 la seturi. 
Incepînd însă cu setul trei, Dinamo a 
atacat aproape exclusiv in forță, de 
multe ori greșit, in timp ce I.E.F.S. a 
jucat din ce te ce mai bine, egalînd 
pe merit situația lai seturi. In final, an
trenorul G. Eremia a trimis ‘ 
sextetul Schreiber, Dumănoiu, 
Udișteanu, Codol, Stoian, care 
vedlt superioritatea. S-au 
Schreiber și Udișteanu de la

respectiv
Z. P&tru

Meciul ___ „ ___
pid, terminat tîiziu ____  _ ___
feroviarilor cu scorul de 3—2 (—7,
—10, 15. 10).

Stancu șl Popescu. Au arbitrat 
șl M. Zelinschl. (N.M.).

dintre echipele Steaua și Ra- 
" seara a re/enit

6,

in teren 
Vraniță, 
și-a do- 
remarcat 
Dinamo,

FINALA CAMPIONATULUI FEMININ DE ȘAH
telefon). Runda 
instalarea unei 
fruntea clasa- 

a-

BRAȘOV. 18 (prin 
de sîmbătă a dus la 
singure jucătoare în 
meatului, Elisabeta Polihroniade, 
ceasta în urma victoriei ei directe 
asupra clujencej Margareta Juncu și 
a... celorlalte rezultate.

Ieri : Makay — Kiss —L,
Gheorghe — Gogîlea 0—1. Bogdan — 
Pogorevlci ’■>—li, Zsigmond — Fărcaș 

Simu — Baumstark ’»—'!, 
Miroslav — Gcsticone *'.•—'J, Teodo- 
rescu — Rădăcină l—0, Juncu — 
Polihroniade 0—1. Tn întrerupta din 
runda a 10-a, Miroslav a cedat fără 
joo la Polihroniade.

Tn clasament, după 12 runde, con
duce Elisabeta Polihroniade cu 11 p, 
urmată de Gertrude Baumstark

% C. GRUIA
Protagonista 
Emilia Kiss.

intrecerii Elisabeta Polihroniade (dreapta) in partida < 
—* Fotei Eugen BOGDAN — Brașov

cu

După un spectacol 
baschetbalistic splendid

RAPID - LLf.S.
57-56!

sint dispuși, insă, să facă orice pentru 
ca examenul să fie trecut cu bine, 
așa cum o dorește întreaga masă a 
iubitorilor de fotbal din țara noas
tră.

Ieri, tricolorii au avut o zi plină. 
Mai plină decît ne-am fi așteptat. 
Dimineața, un viguros control me
dical. Cînd am poposit la Snagov, 
întregul grup se afla într-o sală. 

■ A avut loc o analiză a jocului e- 
chipei galeze. O discuție în care au 
.fost evidențiate multe (atitea cîte 
au fost depistate de cei ce au ur
mărit meciurile Țării Galilor cu e- 
chipa noastră, cu Cehoslovacia și 
Finlanda) din particularitățile jocu
lui adversarilor de miercuri. La a- 
cest schimb de păreri au participat 
antrenorii și jucătorii care au evo
luat la Cardiff, adică Dobrin (sin
gurul din actuala linie de atac), mij
locașii Dumitru și Radu Nunweiller, 
fundașii Lupescu, Dinu și Sătmărea- 
nu. . Dintre adversarii anunțați că 
vor face deplasarea la București ră- 
mîn necunoscuți doar T. și L. Ja
mes, precum și Paye.

După această ședință tehnică, am 
stat de vorbă cu antrenorul Angelo 
Niculescu. Am înțeles din discuția 
.noastră că necazuri nu sînt. în
tregul lot este apt de joc. în linii 
mari, formația se cunoaște, aceea 
din j meciul cu Cehoslovacia. Doar 
în dreptul portarului e pus încă un

Petrolul (tineret-rezerve)

semn de întrebare. Cine va fi el ? 
Răducanu, Adamache, Ghiță ? Concu
rența este mare. Brașoveanul știe 
că este, poate, mai puțin talentat, 
dar e mai dîrz, mai serios. A pro
bat-o și ieri. Cînd toată lumea , pleca 
spre vilă, el i-a mai cerut lui Ozon 
o porție de șuturi. Și a rămas între 
buturi, scrîșnind din dinți, pînă la 
ultima picătură de energie, pînă a- 
proape de ora mesei.

L-am întrebat pe Angelo Nicu- 
lescu ce părere are despre finalu- 
rile de meci ale lui Dembrovschi ? 
Nu întîmplător. De la o vreme, bă
căuanul termină, parcă, suflul cu 
mult înaintea minutului 90. Și la 
Iași s-a întîmplat la fel. De ce oare? 
„Am discutat cu el, ne spunea an
trenorul. Nu-și poate explica acest 
randament sub posibilități din fina- 
iuriie jocurilor. Și în meciul cu 
Cehoslovacia spunea că spre sfîrșit 
simțea plumb în picioare. La club 
se pregătește ca toți ceilalți, nu face 
rabaturi. Și totuși, spre final, Dem
brovschi cedează teren".

— Ce măsuri ați luat ?
— Nu ne-am gîndit să-l înlocuim 

spre sfîrșitul meciului. Nu va fi 
vorba de așa ceva. Ne-am propus ca 
pînă miercuri să-l aducem pe Dem-

Consfantin ALEXE

(Continuare în pag. a 3-a)

Din nou două echipe feminine 
ne-au oferit satisfacția unui exce
lent spectacol baschetbalistic. De 
astă-dată, „eroinele" au fost jucă
toarele de la Rapid și I.E.F.S. care, 
aseară în sala Ciulești, în fața unui 
public entuziast, s-au înfruntat in
tr-un meci dramatic, pasionant, tre
pidant din prima pînă în ultima 
secundă. Evoluția scorului, în per
manentă modificare în favoarea u- 
neia sau' celeilalte formații, frecven
ța intercepțiilor, contraatacurilor și 
a aruncărilor de la semidistanță și 
distanță și, mai cu seamă, puterea 
de luptă exemplară manifestată de 
componentele ambelor team-uri. au 
creat o întrecere cum rar am vă
zut în baschetul nostru feminin. 
Succesul a surîs Rapidului putem 
spune în mod surprinzător dacă ți
nem seama de evoluția studentelor 
avută miercuri în partida cu Poli
tehnica. Surprinzător, dar pe drept, 
deoarece elevele antrenorului e- 
merit Sigismund Ferencz ‘au marele 
merit de a fi aplicat o apărare ex
trem de agresivă, care a dereglat 
vădit potențialul ofensiv al studen
telor. Deci apărarea a fost „cheia" 
victoriei feroviarelor, dar și remar
cabila comportare a Ancăi Raco- 
viță care și-a condus cu inteligență 
partenerele spre victorie.

Scorul de 57—56 (26—30) a fost 
realizat de RACOVIȚA 7, ROȘIA- 
NU 15, NICOLA 16, BUGA 9, NT- 
COLAE 6, Suliman 4 (au mai jucat 
Găescu și Tal) pentru Rapid, res
pectiv SALCU 15, IFTIMIE 7, PO
POV 10, Deak 6, Balai 5, Szabo 13 
(au mai jucat Tita, Petric și Vigh). 
Arbitrii dr. Dan Chiriac și G. Dut- 
ka au avut o misiune, foarte grea, 
de oare s-au achitat succes.

D. STANCULE5CU

STEAUA BUCUREȘTI — VOIN
ȚA BUCUREȘTI (m) 76—46 (42— 
19). După cum era de așteptat, în
trecerea dintre fruntașa și coda
șa clasamentului, respectiv Steaua 
și Voința, a prilejuit o luptă con
tinuă a echipei militare pe.itru 
îmbunătățirea coșaverajului. în 
prima repriză, steliștii, bine coor
donați de Baciu, au organizat ac
țiuni în viteză, derutante, cu pase 
precise, finalizate excelent de Ta- 
rău și Oczelak. In partea a doua 
a partidei, antrenorul Vasile Po
pescu a rulat întregul lot. (C, VI- 
ȘAN).

DIVIZIA A
LA SCRIMĂ

Așa cum era de prevăzut, toa
te cele patru formații ale clubului 
Steaua s-au înscris ferm pe or
bita victoriilor, făcînd cu fiecare 
meci un nou pas spre titlurile na • 
ționale. La floretă — feminin, 
cele cinci trăgătoare utilizate (Ana 
Pascu, Ileana Drîmbă, Ecaterina 
Stahl, Suzana Ardeleanu și Ana 
Alexandrov) au continuat șirul 
succeselor, dispunînd sîmbătă di
mineață de I.E.F.S. cu 12—4, iar 
după-amiază, eu 9—3 de Pro
gresul, care a coborît de pe pozi
ția de vicelider pe locul III.

La floretă masculin, Steaua (cu 
Țiu inflexibil, în fața tuturor ad
versarilor) a cîștigat, ieri, meciu
rile cu echipele Crișul (13—3), O- 
limpia Satu Mare (12—4) și, în ul
tima întîlnire, cu Universitatea 
București (9—6). Campionii au tri
mis pe planșă următorul lot : M. 
Țiu, I. Falb, M. Bănică, St. Arde-

leanu, A. Ștefan, C. Niculescu. 
Pentru locurile următoare s-au 
„războit" Universitatea București 
și Olimpia Satu Mare, formații de 
valori apropiate, după cum a do
vedit și rezultatul întîlnirii din-

tre ele (8—8), victoria revenind săt
mărenilor la numai două tușe di
ferență.

Sebastian BONIFACIU

LUPTĂ PASIONANTĂ

ÎN FINALELE DE POPICE
DEZNODĂMÎNT neașteptat 

LA GALAJI
GALAȚI, 20 (prin telefon, de Io 

trimisul nostru).
Sîmbătă au intrat . în concurs și 

perechile. Sorții au decis ca între
cerile să fie deschise de cuplul 
Eleonora Nicolescu—Polixenia Ga- 
vrilă de la Voința Ploiești. Eleo- 
nofa Nicolescu a realizat la primele 
50 de lovituri 220 și partenera ei 
204. Schimbînd terenul, însă, nu 
s-au mai simțit în... apele lor, ra- 
tînd o performanță rară pe această 
arenă. Clasamentul după pri
ma reuniune: 1. Eleonora Ni
colescu — Polixenia Găvrilă 
814 (406+408), 2. Maria Rus—Ger
trude Apro (C.S.M. Reșița) 793 
(409+384), 3. Aristița Uță—Emilia
Voineac (Voința Galați) 788 (423+ 
365). 4. Ana Achim—Ema Timoc 
(Olimpia Satu Mare) 751 (353+398). 
Disputele continuă duminică.

final La 
a avut un 
neașteptat, 
ultimele

senioare și 
deznodămînt 
Jucătoarele 

locuri din

Turneul 
la junioare 
cu totul 
de pe 
primul tur au avut o revenire spec
taculoasă în manșa a Il-a și au cîști
gat titlurile puse în joc : Use Schmidt 
(Hidromecanica Brașov) la senioare 
și Margareta Bordel (Gloria Bucu
rești) la junioare.

CLASAMENTE — SENIOARE : 1.
lise Schmidt 8*9 p d (pe manșe : 
401—478), 2. Elena Trandafir (Laromet 
Buc.) 853 p d (407—446), 3. Marga
reta Szemanyi (Voința Tg. Mureș) 
835 p d (403—432). 4. Ileana Oniciuc 
(Cetatea Giurgiu) 818 p d. 5. Cornelia 
Petrușca (Voința București) 816 p d,

6. Cornelia Grecescu (Voința Bucu
rești) 815 p d. JUNIOARE : 1. Mar
gareta Bordei 816 (383—433) — la izo-

Tr. IOANIȚESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

(Continuare în pag. a 4-a)

Ana Pascu (Steaua) inițiază un impetuos atac în asaltul cu Doina
Priscorniță (I.E.F.S.) Foto i Vasile BAGE AC ■

SĂPTAMINA SPORTIVA INTERNĂ
Să dăm cezarului, ce-i al ceza

rului I Partida de fotbal Româ
nia — Cehoslovacia, din cadrul 
preliminariilor campionatului eu
ropean, a polarizat atenția opi
niei publice sportive, în intervalul 
de timp pe core-l trecem acum 
in revistă. Satisfacția victoriei 
constituie puntea de legătură cu 
ultimul eveniment de anvergură 
al sezonului fotbalistic, meciul de
cisiv cu echipa Țării Galilor și, 
totodată, vălul care a estompat 
sărăcia spectaculară a etapei de 
campionat.

Și chiar dacă unii antrenori ai 
ecnipelor din prima divizie arun
că anatema, fie pesle programul 
prelungit al acestei toamne (ca
zul formațiilor care participă în 
competiții continentale sau furni
zează selecfionabili), fie asupra 
întreruperii campionatului (cazul 
celorlalte...), nu este timpul să ne 
văicărim. Pentru că la această 
oră nu stăm chiar așa de rău cu 
bilanțul internațional al anului 
și, mai ales, pentru că ne așteap
tă — nu mai departe de zilele

ce vin — confruntări aspre (Țara 
Galilor, Vitoria Setubal, Totten
ham Hotspur). Așa îneît cei ce se 
ocupă de pregătirea fotbaliștilor 
trebuie să se gîndească cum să 
păstreze, totuși, proaspătă zes
trea entuziasmului pînă la sfîrșitul 
sezonului, cum să valorifice pe 
deplin șansele acestei toamne. Și 
să se gîndească, de pe acum — 
așa cum bunul gospodar își face 
iarna car și vara sanie — cum 
să aibă la îndemînă în anul ce 
vine — anul Olimpiadei și al 
fazelor finale ale campionatului 
european — jucători capabili să 
susțină un program încărcat. 
Căci prea s-au obișnuit unii din
tre tehnicienii balonului rotund și 
dintre jucători să vorbească mult 
despre necesitatea unei excelente 
condiții fizice, și a unui calen
dar bogat, dar de fapt să nu-și 
dorească în afara pîinii cea de 
toate zilele — campionatul — 
decît cozonacul turneelor hiber
nale de agrement.

Este de datoria diriguitorilor

acestui sport, otît de popular în 
țara noastră, să transforme un 
sezon de excepție în premisa 
unei pregătiri sîrguincioase și 
eșalonate științific a echipelor 
din prima divizie.

VALOAREA RUGBYULUI 
PROVINCIAL

După un lung șir de ani, 
care echipele din Capitală 
(Steaua, Grivița Roșie, Dinamo) 
au dominat campionatul național 
de rugby, iată că acum, la în
cheierea turului diviziei A, în 
irimele trei locuri se află două 

i provincia : 
Universitatea 
secunda a

în

cheierea
primele trei locuri se 
formații reprezentînd 
Știința Petroșani și l 
Timișoara. Și dacă ______ _
condus opt etape pentru a se 
clasa la încheierea primei părți 
a campionatului pe iocul III, for
mația studenților mineri — o a-

Paul SLAVESCU

(Continuare în pag, a 3-a)
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LAKE PLACID 1932

Un poem, cgicene inedite, cîteva 
desene cu. dedicație, o cerere in că
sătorie. dar — mai ales — multe cu
vinte calde de apreciere, iată conți
nutul rezumat al vrafului dc scrisori 
ce ne stă' în față, avind invariabil 
aceleași nume pe plicuri: Ion Tiriac 
și Ilie Năstase. Toate s-au strîns in 
ultimele săptămîni. atunci cind cei 
doi excelenți tenismeni gi nQȘtri crap 
angajați in asaltul decisiv pentru 
Cupa Dgyiș și, mai tirziu. în drum 
de întoarcere-

Primele scrisori, cele mai vechi, 
conțin încurajări pentru echipa noas
tră, aflată departe de țară, pe pămint 
american, la Charlotte. Apoi, rindu
rile așternute pe hirtie trădează tris
tețea pentru nereușita marij încer
cări, dar totodată repunpașterca bu
nei performante a românilor și feli
citările ce le merită.

Să răsfoim și pentru dv., dragi ci
titori. „L— —A'it ; "■.*
Vom începe cu cele care au stră
bătut itineparo mai lungi, scrisori 
sosite de peste hotare. Prima este 
semnată de însuși arbitrul ultimului 
challenge-round, australianul Harry 
llopman. Să lăsăm uihjte — ppntru 
moment — toate rezervele pe care 
le-am exprimat, in alte cronici, asu
pra arbitrajului prestgt la Charlotte 
și să-1 ascultăm. într-uri scurt ci
tat, pe băt.rînul „Mr. Hope", care scrie 
următoarele de la noul său domici
liu din Port Washington (S.U.A.) : 
„Ion Țiriac și Hie Ngstase pu numai 
că au ridicat cpprm prestigiul teni
sului românesc, dar gu deschis un 
nou capitol in Cupa Dgvis, recomgn- 
dind România milioanelor de ameri
cani într-un mod pregnant și spec
taculos. De-a lungul unui întreg de
ceniu ei au făcut cunoscută întregii 
lumi patria lor, așa cum și campiQ- 

 rachetei au reRȘit 
. __r„ sjnt o B&rp
sînt respectgți pretutindeni

derență. Spațiul nu ne permite să 
ne ocupăm de acele, foarte multe, 
care gr merita citate. Una dintre 

. cje pe ' pbligâ la aceasta, totuși. Alit 
de semnificative ni se par rindurile 
t.ransmisp de ostașul Nelu Bucur, 
aflat cu o unitate militară pe pla
iuri mureșene : „Agi rămas rimjt 
tipip margin admjrator al fotbalului 
și handbalului — ne scrie acesta — 
dar dQi oameni m~au făeuț să în
drăgesc atî( dg mult tenisul, atest 
sport al indeminării șj inteligenței, 
incit nu mai pot concepe un număr 
din colidiapul „SPORTL’L”. lără vești 
din jenis. Au losț șj alți tenișmeni 
din țara noastră cițre au cppprit vier 
lorii, dar nici unul n-a ajuns acolo 
upde ați ajuns voi- Dacă n-ați rcu- 

seți t'upa ia Bugurești, 
■oastră. De vină este acel 

care îi dădea 
sla 
să

LQCPI- : I,ake Placid (Ș.U.A.), 
altitudine »6il m.

DATA : 4—15 februarie 1932.
PARTILIPANȚI : m concurepți 

din 17 țâri.
SPORTURI IN PROGRAM : sclii 

(18,50 krn, sărituri, combinată 
nordică) : patinaj viteză (50.0, l 500 
și 10 000 m|", patinaj artistic
(bărbați, feinei, perechi) ; bob (2 
și 4 persoane) ; lțoy>țel pe g‘>P“|ăî 
probe demonstrative : patinaj vi
teză femei, curling Și sand trase 
de cilul.

CEL MAI POPULAT STARTt 
schi 18 km, 42 coqcurenți 4*0 u 
țări.

PARTICIPAREA FEMININA '• 
doar la patinaj artistic și. deuion- 
Strâtjv. la patinaj vițezg.

SPORTIVII ROL.IANT au parti
cipat ig prope|e de bob cu echi
pajele : A. Papană — D. Hțțpcil 
și A. papană — A. Ipiigs.g — II. 
Pel resell — D. Hubert, oeupipd 
locul 4 și. resppctiv, c.

A 3-a edițig a Jocurilor Olimpice 
de iarnă s-a disputat in S.U.A. Dis
tanța mare — care implica cheltuieli 
sporite pentru țările europeno — a 
făcut ca participarea să fie. numeyit;, 
sub cea iuregiștratg în 1928 la St. Mo
ritz. Dgeă în probele individuale acest 
fapt nu a fost prea mult resimțit, cei 
mai buni spgrtivi fiind prezeriti Jl* 
start, turnepl de hochei a reunit doar 
patru echipe (S.U.A.. Canada, Ger
mania și Polonia), care — pentru a 
umple programul — gu jucat Citp 
două meciuri fiecare cu fiecare. A 
învins din nou Canada, dar nu fără 
emoții, echipa gazdă reușind șg-i opu
nă o dîrză rezistență (2—1 și 2—2).

Șchiprii și patinatorii au avut de 
intimpinat multe cjificultăți, Dal£e PjA" 
cid fiind situat® doar la 5118 rp alti
tudine (in pordjl statului New York) 
și lipsită dc zăpadă- Din cauzg clima
tului schimbător, pentru refacerea 
pirtiei de fond a schiorilor, după un 
val de cgldură, a fost adusă zăpadă 
cu trenurile, dipțr-,o regiune mai nor
dică. iar la sărituri, salvate de o 
npgpte geroasă, p.e pirtia de oprire 
era un lac in cape mai mulți concu- 
repți au făcut o neplăcută baie. Cea 
mai curioasă sițuație ș-a creat însă 
la cursele de patinaj viteză. unde 
arnericapii. sprijiniți de canadieni, au 
impus regulamentul lor. după 
alergătorii luau startul în gntp. diș- 
pptînd serii, semifinale Și finale, și

nu in perechi, cum se făcea încă din 
1892 la campionatele mondiale. Net 
dezavantajați (nefiind , obișnuiți 
tactica specială impusă de acest gen 
de plecare), patinatorii europeni nu 
au ciștigat decit două din cele 12 me
dalii puse în joc Ia aceste probe (nor
vegianul Ballangrud — argint la 
10C00 m și compatriotul sâu Evan- 
sen, tot argint la 500 m).

In probele de schi, cu cele mai 
populate starturi, schiorii din țările 
nordice au dominat din nou, cîști- 
gind joate medaliile. Norvegienii nu 
au mai ciștigat, însă, decît săriturile 
șj combinata nordică (la ambele, 
primele trei ’locuri), proba de 18 km 
revenind suedezilor (locurile 1 și 2), 
iar cea de 50 km finlandezilor (locurile 
1 și 2). care obțin cu această oca
zie primele lor medalii ojimpjce. 
Sportivii români au fost prezenți la

aceste Jocuri Olimpica doar la pro
bele de bob. Aici, la Lacks Placid, 
s-a disputat pentru prima oară la 
J.O. și o cursă de bob 2 persoane. 
Alcxandru Papană, cu echipierii 
săi, se impune atenției, reușind să 
ocupe locul 4 în cursa de 2 persoa
ne și locul 6 în cursa de i, ceea ce 
reprezintă o bună performanță pe o 
pîrtie dificilă, cu viraje în zig-zag. 
care a produs multe accidente, De 
altfel. în anul următor, Al. Papană 
cu D, Huber vor fi primii români 
cape vor cîștiga titlul d0 campioni 
mondiali. De remarcat că echipajele 
românești erau formate în întregi
me din aviatori, după cum aviator 
era și pilotul american Fiske, ciș- 
tigător pentru a 2-a oară al meda
liei de aur la bob 4 persoane.

MARII CAMPIONI
gh. e.

• a*

bătut

<4

CRONICA SFERTURILOR DE VEAC
Radu VOIA

iptpre- 
e "am 

pe-gm 
ne-au

vreme 
nici

nii australieni ai 
in triecup Tiry și Nasty 
echipă. . .
ca mari sportivi..

§i un alt mesaj, carp

rit 
de 
mă 
tia.
viraje, 
grele siRadmilo Nikolicî,

echipei Iugoslaviei, ypclțe 
in întreceri a tenismenilor 

.In numele jucătorilor și al

avea 26 de 
toarte

cîteva ' dintre aceste njisive.

Și toți ceilalți apn fl’st 
cheltuielile.

acea

§i un alt mesaj, carp ne impresio
nează în mod deosebit. Este acela

itinerare mai lungi, scrisori

olimpică np-a 
organizgre ; np 
așa ceva. Dar 
fiindcă gazdele

Oară pe o piftie in 
gheăță și foarte difi- 
pentru a se evita ac- 

antrena'ment gin cobo- 
la jumătatea ei, apoi

FARA MCI UN SPRIJIN

Petrescu.lonescu,la LakeBoberii români
D. Hubert.

Noiemone rile ocupate în concurs (4 și 
fpșj} mult apreciate (au purii-

a

0 SINTEZA A TEfiBIEI
LOCAȚIEI FIZICE

i

-

INTRE CER SI PHM1NT

socotesc 
mențio- 

cclor eu 
din 1932

Placid (de la stingă): A 
41- Pa pană ș

stabilit 
cu un 

nu

înconjurat cu multă 
ne-au pus chiar la 
pamentul special și <

(„STATUTELE SOCIETĂȚII EQVESTRE 
ROMANE") era su- 

d« avia-

un chirurg ,,^u fm'Q# Ml?UrȘ“ Șt un 
stimat căpitan de echipă.

Atacîpd, acupi. al xvi-'ea campionat 
național, „fjogfopul" — ajuns in prpgpl 
celor 33 de ani — dovedește pe lingă a- 
tașament. față de club ș) longevitate spor
tivă, dorință de a nu cedă curînd ma
tricola pe care, imaginar, stă scris: 
„cel mai vechi sportiv activ al „U“-ului“.

astazi în viața.
Comandor aviator în rezervă 

ULISE PETRESCU

FĂRĂ, cuvinte
Desen de Octavian ANDRQNIC

1RGA Ve „Velodromul fiomân."
se disputau săptânrlngl 

alergări cicliste rezervate amatorilor și 
profesioniștilor.

„Marea atractlune" a reuniunii a 
constltuit-o proba de „qiiadruplete". 
Premiul I șl unicul, d • sil Iei, a fost 
ciștiyat de echipa VtMOtanu, deoarece 
„la quadrupleta d-țul Mlhăescu s-a. de- 
su'mfl’at cauciucul, astfel că a i căzut 
clteșt patru alergătorii și n-a mai putut 
urma înainte cursa".
(„UNIVERSUP" din S noiembrie 1896)

Interesul de care șe bitcurq ciclismul 
acum 75 de ani ne este cotițirmat și ițe 
numeroasele anunțuri apărute in presa 
vremii, itivitivl citilorfi si prmeze 
c ursurile „Școlii române de velocipede". 
„Cu 1S lei mă angajez a tnvuța pe orice 
persoană a merge cp bicicleta, numai in 
2 lecții, ovinii loc spațios inchiș. Agresa 
Societății Române de Arme. elieiuț 
DtmbopUei, intendentul I- Spirescu".

(„UNIVERSUL" din ÎS noiembrie 1811*.

1i

transmis 
căpitanul 
adversară 
noștri : 
ipeu personal, vă felicit pentru Jru- 
moipsg performantă <lin actuala ediție 
a Gupei Davis. Victoria netă asupra 
echjpei R-F-G. și eliminarea Braziliei, 
pi: teren propriu, merită întreaga 
npăstră apreriere". Scrisori din Lon
dra. Stockholm, Dusseldorf. Buda
pesta ș.g. adaugă acestor felicitări 
altele noi. șemnațe cu nujne ade?ea 
necunoscute nouă, aparținînd deșigur 
unor spectatori egrg i-au urmărit pe 
Năstase si Tiriac în' marile turnee 
internaționale.

Evident, ca număr și conținut, 
scrisorile venite din țară au prepon-

șiț sa aăpce(i Cupa 
nu e vina vc_ _
absurd 
echipei 
un an 
joace 
iprunul 
sînt rfpdur.x
direct: „Multi g»j j-aî și|.pi'jficAt 

tenisului șț desigur nu-I regreți. Dar 
dai'A ai încerca să nțai saerifjci un 
an, aj pîprtle ceva ? Nu. Doar așa 

„ecljza pg nu s-a putuț 
văd depeițbuială <'>' «in® 
puîea acest sportiv cx- 

să

regulament, care îi 
campioane dreptul de a 
întreg degeaba si apoi 

finala, o finală inegală, pe 
care-j «qnv ipp”. Interesante 

.durii? adresate lui Ion Tiriac 
4»i i-ai

ai pijtea rcaljza 
&.<um- #a 
alături ar 
cepțional care este Ilie Nâstase
realizeze a.cesț vjs. . •'

Desigur, sînt și. alte scrisori inte
resante. Am cita pc tînăra Constanța 
Cplogan din com. Berceni-Prahova,
care scrie : „Ion Tiriac m-a învăfat 
să nu cedez ușor în luptă, iar Ilie 
Năstase să folosesc avîntul tinereții...” 
Dr. Bcla Schuchter din Pietroasa-Bi- 
hor a compus un rebus pe terna fina
lei Cupei Davis, iar I. Gostin din 
București afirmă că are o rachetă cu 
autografele marilor campioni.

Pentru încheiere, i-am dori elevei 
Ioana Filimon, din Zlatna. jud. Alba, 
mai multă înțelegere din partea pro
fesorului de educație fizică de la li
ceul din localitate, care — așa cum 
se afirmă in scrisoare — nu crede 
în talentul ei de tenismană. I-o' ce
rem. in numele Iui Ilie Năstase și 
Ion Tiriac !

Ideea de a participa la Jocurile 
Olimpice din W32 a aparținut lui 
Papană. C. ‘
acord, suportînd fiecare 
Federația de bob din 
nu ne-a dat nici un sprijin, 
moral, pipi material.

Intrecppea 
șionat prin 
obișnuiți cu 
simțit bine.

prea convenit, mai ales că ne aflam 
pentru prima 
întregime dc 
cilă De altfel 
eidentele. la 

întii de
la trei sferturi și numai la ur- 
de la start. Menționez că pir- 
lungg de 23ă0 m.

din care trei 
periculoase.

BIRGER RUUD, un ținăr norve
gian născut la 23 august 1911, deve
nise înainte gje a împlini 20 de ani 
campion mondial (1931). La Lake 
Placid urma să confirme dacă este, 
într.-atjevăr. un mare campion. Con
dițiile grele in care ș-au desfășurat 
săriturile au făcut cg ia prima încer
care. tinăruj Birger să șe vpdă în
trecut cu 5 m de către compatriotul 
său Hans Beck (68,5 fală de 71-5 m). 
In a doua săritură. Ruud reușește 
să-și întreacă rivalul cu 5,5 m și să 
ciștige astfel primul săli titlu olim
pic. Dg la această dată el va domina 

a 
meda- 
meda- 
4e

mulți ani 
schiului, 
lie de aur (în 1936) 
lie de argint (1948) 
ani.

De menționat că 
Moritz, Birger Ruud

spectaculoasa probă 
cîștigînd din nou o 

și apoi o 
ia vîrsta 37

în 1948. 
I a

la cițiva judecători și nota 20 pen-
Ia 

primit

tru stil, răminind în istoria probei 
ca unul cjintre cei mai mari campioni.

KARL SCHĂFER. un vignez năs
cut la 17 mai 1909. se prezenta la 
J.O. din 1932 cu două titluri d<» cam
pion mondial, obținute in 1930 și 
1931. in absența celebrului suedez 
Gilliș Grafstrdm. cîștigător al meda
liilor olimpice de aur în 192Q. 1924 
și 1928. întilnirea lor era. de aceea, 
așteptată cu mare interes. In 

virștă de 38 de ani și ip plus ușor 
accidentat la up gpnpnchi. suedezul 
este depășit la figurile impuse și 
apoi la cele libere, carp gu dat posi
bilitatea tinărului vienez sg demop- 
strezp toată măiestria sa. Karl 
Schafer devine, astfel, primul ipgre 
campipn al patinajului din ceptrul 
Europei.
una seria victoriilor suedeze în acest 
sport.

șa.

întrerupînd pentru totde^-

NOUL VAL ÎN
AMAZOANELE"

1R71 La 21 noiembrie 1871, ..g)-
10/1 sipd.u-șe țn număr sttți-

cient de membri' spre a începe lucrările 
sale", s-a decțarct ponstituiță „SOCIE
TATEA EQUESTRA ROMANA", care 
avea ca scop ,.a propac/a științele hipnice 
șl îmbunătățirea raselor de cai". Intere
sant de mepționat este cu pa șe con :ii- 
tuisc ca societate pe acțiuni. „Durgța 
societății este nelimitată, dar nu va 
trece peste 99 ani fără o nouă autori
zare" !...

1Q71 Joi 24 nolemtțrle 1921 s-a
l’tl disputat finala' „Campiona

telor interșcolare de volei": Școala su
perioară de comerț — Liceul D. Cante- 
mlr 2—0 (15—13; 15—7).

Publtclnd in nr. 1/2 din noiembrie— 
decembrie 1921 rezultatele competiției, 
revista „Viața sportivă" afirma, printre 
altele, că : „noleibaltil este un joc ce 
se practică foarte mult in America. Con
cursurile organizate pentru prima oară 
(tț.n, ; îp țatriț rțogșțră) qu găsit 0 buni 
primire (...) șl organizatorii lor se pot 
mindrt cu succesele obținute. Este un 
jqc care a prins la noi și pe care, cu 
puțină bunăvoință din partea F.S.S.R., 
l-am vedea adoptat In programul sports- 
munilor noștri".
(„UNIVERSUL" din 21 noiembrie 1S21)

3 QUA -O EPOCA NOUA IN IS-
IZHW TORIA PATRIEI NOAS

TRE" — ..Victoria aceasta (n.n. : în ale
geri) este Victoria definitivi a democra
ției românești. Ea deschide o epoci 
noul țn tsțoiia patriei noastre (...). Eșfe 
concrâtizaroa petioadei începute la 23 
August, adică intrarea viguroasă si de
finitivă a maselor populare tn istoria 
noastră. Fără nici o îndoială, rezultatul 
alegerilor parlcțmentiire va influența 
piuit și în. bine destinele sportului ro
mânesc (...) Statul, de al cărui sprijin, 
intervenție și grijă depipțle ifrumyl spor
tului nostru, va pleca urechea cit bună
voință la nevoile noastre, nelăsindu-le 
fițrâ răspuns.

(„SPORTUL POPULAR" din 22 noiem
brie 1946).

Speranțele ejprimațe acum un sfert 
de veac stat astăzi realități cotidiene l

I Documentar alcătuit (lc
Dorin ȘTEFLEA

La Timiș,oara a fost tipărit un 
volum de 130 de pagini, în care 
se șjntetizează cursul. de teorie a 
educației fizice și sportului, datorat 
prof. univ. dr. C. I. Bpcur și conf. 
univ. M. Bîrjega. Apreciem ca ex
trem de utilă această trecere în re- 
visă prescurtată a elementelor pe
dagogice de bază indispensabile vi
itorilor profesori de educație fizi- 
ză. Culegere^ de schițe de lecții 
— „adevărate algoritme didactice11, 
cum le numesc autorii — oferă o 
mostră convingătoare a volumului 
in extenso ce se află sub tipar la 
Editura de stat didactică și peda
gogică. Sistematizarea materialului 
dovedește o minuțioasă documen
tare și confirma bogata experiență 
a autorilor. Deosebit de prețios și

atentjp. Ele 
dispoziție echi- 

_______ _ __ rr căști de plută, 
fiindcă noi nu tjispunenm dc așa 
ceva. De concurat a trebuit să 
concurăm pe boburile „Standard” ale 
organizatorilor, ceea ce nu ne-a

adaptat la cerințele pedagogiei mo
derne ni se pare capitolul consacrat 
metodelor de instruire in procesul 
educației fizice. Avepț țoale moti
vele să considerăm că atît sinteza 
apărută, cit și curșuj integral, vpr 
contribui la p.erf.epționarea proce
sului instructiv-edUcat.iv de educa
ție fizică.

Locurile ocupate în concws (4 și 
6) au fosț mult apreciate (au pRȚti- 
cipat aproape 20 de echipaje) și ca 
ufmgre am fost ipvitați sg concurăm 
și la campionatele internaționale ale 
Americil, de bob 4 persoane. în a 
doua coborîre. punîndu-ni-se la dis
poziție bobul campionului olimpic 
Fiske, echipajul nostru a 
recordul absolut al pirției. 
tirpp (1:53,01) care multi anj 
fost depășit. în clasamentul campio
natului am ocupat, locuj II. fapt care 
a făcut să se vorbească foarte mult 
de „căli reții aerului", cum 
prapumit echipajul nostru 
tori.'

Amintind aceste lucruri, 
o datorie 4,e onoare să 
r.ez îneg o dală numele 
care gm concurat la J.O.........
spb culorile României : Ii. Alexandru 
Fapă. cpt. Duniițrn Hubcrț și cpt. 
Alexandru lonescu, cu afit mai mult 
cu pit din ecjiipajpJ de 4 numai eu 
maj si nt

A fost o vreme cînd apariția unei fe
mei călare Ia o îhtrepere hipică pro
ducea senzație, stîrnind totodată teama 
ca îndrăzneață reprezentantă a „sexu
lui slab" sft nu se accidenteze.

Astăzi, apare ca naturală participa
rea femeilor la cursele de pe hipodrom 
sgu la porîeursurile hipice de Sărituri, 
la cele de dresaj sau la așa numitul 
„concurs compleL". Datorită aptitudinilor 
femeilor pentru călărie, participarea for 
la competițiile hipice a crescut în mod 
simțitor și se prevede ca prezența lor să 
devină dominant® calitativ și cantitativ. 
Cele (nai actuale performanțe de impor
tanță mondială (la concurență cu bărba
ții!) aparțin unor călărețe: dr. Elena 
Petușkova (U.R.S.9.) a cucerit titlul 
mondial Ia dresaj, Lișelott LJsenhoff 
(R.F.G1) este vicecampioani mondială 
șt campioana europeană la aceeași pro
bă, Mary Gordon—Wattson (Anglia) de
ține titlul mondial, iar Anne d'Edin- 
burg pe cel european la cea mai grea 
disciplină a călărlei — „concursul com
plet".

Nu mai puțin valoroase stat rezulta
tele obținute dc femei la Jocurile O- 
limpice din 1968. Performanța cea mal 
răsunătoare a reâlîzat-o Marion Coa-, 
kes-Mould (Anglia), care a obținut me-' 
dalia de argint la proba individuală de 
sărituri (înălțime max. 1,80 m), între- 
cind celebrități ca David Broome, Frank 

Alvin Scho-
Harwey

Chapot. Hans Winkler, 
chemdhle, Pierro D'Tnzeo, 
Smith ș.a.

O ierarhizare a valorilor în 
general (femei, bărbați), este 
stabilit. Vom enumera, totuși.

MODELE DE ATAȘAMENT, 
PROBE DE LONGEVITATE

contextul 
greu de 

fpmawșjup» vtuLuți, p® acele 
călărețe carp prin comportările lor au. 
egalat șf întrecut pe cel mal buni ad- 
vers^ri-părpațj in probele de sărituri de 
toate categoriile: Janou Lefebvre (Fr.), 
Anelli Drummond-Hay (Angl.), Kaj.y 
Kusner (S.U.A.), Barbara S'impson 
(Crsn.), Ann Moore (Angl.), Alison Da
wes (Angl.), Mopica Bachmann (Elv.). 
Pilar Cepeda (Peru), Eliza Perez (Mex.), 
Lucia Faria (Braz.), Lalla Novo (Tt.), 
Lisi Rumwojff (Austria) și în conti
nuare alte circa 15—20 de amazoane.

Concursurile de dresaj sînt dominate, 
in general, de femei ,dintre care amin
tim pe : dr. Elena petușkova. LLselQit 14- 
senhoff, UJla Hakanson (Suedia), Mari
anne Grossweiler (Elv), Diana Mason 
(Anglia). Patricia Galvin (S.U.A,), Ninpa 
Soor (Suedia), Cristlnne Stuckelberger 
(Ely.), Grele Karsen (Danemarca) șt 
încă alte 10—15 dresoare de o foarte 
bună valoare.

In probele de ..copcurs complet0 s-au 
impus: Mary Gordon-Wattson, Lorna 
Sutherland (Anglia) — recenta cîștigă- 
toacp a ,>prpolimpipuluj concurs

ECHITÂTIE

.-Jw£

Petușkova (U R.S S.) carfi-Elena ■
pțoapă mondială la dresaj.

complet de la Milnchen. la care a par
ticipat și echipa României — 
bling (Irlanda). Jane Bullen 
Diana Wilson (Irlanda), Penny 
(Irlanda) etc.

Aceasta ar fi pe scurt poziția 
în echitația mondială, a căror 
este in vădită creștere.

Felix ȚOPESCU

Juliett Jo-
1 (Anglia), 

Maretbn

femeilor 
pondere

bivu- 
urmă- 
peste 
luciri 

vir- 
. pMș 

sură descifrară ” uriașa _ spiuierâtură 
a muntelui, 
p: âvale. 
și săritori, 
din va|e

Trepte uriașe de stinca 
abrupte, cind mai domoale. surplombe 
înfricoșătoare 
prăbușească

Se opriră, o clipă, _Șă '.fuste 
ria urcușului greu 
Privirile prinseră 
hăurile scăldate 
ale dimineții, hodinindu-se 
furi de cetină proaspătă. Prin

lăsat in 
sg alerge 

de primele 
pe

simțirea chemării spre 
această dură frumusețe 
Pietrei Craiului. •.

.... gliicindu-f cărarea ce se 
strecurindu-se ■ printre grot

pină hăt. la ZaplazuJ cel
— „J.anțuriic". .

glbă cind

in
ce stau gata să se 
abisul parcă fără fund

întind, zăgaz ochilor lacomi de fru
museți. „Șaua Tămășelului”...

Dincolo de ea, ascunsă printre 
tancuri fără nume. „Moara Dracului" 
iși deapănă aceeași veche melodie, 
măcihînd imensul fluviu de bolo
vani — „Marele Grohotiș”. • .

Dar aici... aici, deasupra lor, 
mingîiat de lumina nehotărită a zo
rilor întîrziate peste creste, se pleacă 
amenințătbr. ca un cioc de vultut 
furios, piscul necucerit încă al «Tur
nului Șpirlei”.,«

Ciuda tă-i 
înălțimi în 
a șălbaliciei

începură să se cațere. Ușor și di
baci. lipindR-se de peretele rece, 
aproape perpendicular pe albastra 
înălțime celestă. Ciocanul căzu ca 
un trăsnet pe stînca-ncremenită. _re- 
vârsînd primele ecouri peste hăuri 
încă adormite. Mircea Opriș taie abil 
trepte căntind locuri sigure pentru 
pitoane. Rareori găsește cite o priză 
mai solida și-atunci, bine prins în 
coarda sprinten minuită de 
Bulmez 
sale de Sissif modern, 
bolovani pornesc la vale, 
ticul lor 
acompaniate de 
al carabinierelor 
Mircea lucrează, 
get. dezbrăcînd 
glazură de piatră .
dează greu, deosebit de greu,, dez- 
văluindu-și superba-i duritate. Roca 
e clin ce in ce mai friabilă, dar Mir
cea înaintează, incet dar fără pau
ze. urmat din scurt de Nicu Bulmez.

Ajung. îptr-un tirziu, pe o terasă 
îngustă, regrupindu-sel Prima lungi
me de coardă fusese consumată §i-a- 
cum își trag sufletul, ștergîndu-și 
frunțile inundate de sudoare. Ceva 
mai sus, c-îțiva bolovani, care mai 
de care mai expuși, și-apoi o sur
plombă ..rea” îi vor supune la efor
turi fizice dar. mai ales, psihice, 
extreme, pe locuri necălcate incă de 
picior omenesc.

Pornesc din nou la drum, tirîndu-se. 
realmente tîrîndu-se, pe inospitalie
rul perete de' piatră putrpdă. Se 
opresc arareori și șe-apucă din nou 
de „treabă”. O țeava solidă pătrunde 
adiric in inima muntelui. .. Un ,,T” 
se fixează șigur în perete și Mircea 
află un loc bun de piton. Cuiul de 
fier intră in stincă. depănindu-și cân
tecul dătfttpr de speranțe, dar bolo
vanul cedează, prăvălindu-se în 
hăuri. Face o traversare scurtă, fo- 
losindu-se de cordelină. apoi scărița-1 
va ajuta să se salte mal
partea aceea 
spălat de ape.

Au ajuns, suflind din 
jumătatea traseului, consuming trei 
lungimi de coardă. Piscul e îneg de
parte, dar cei doi îl simt, ascultin-

"■ / Nicoiae
se lasă-n virtejul muncii 

Torente de 
în fantas- 

:e castagnete, 
l melodios 
i brîu. Și 

fără pre- 
de sura-i 
Stinca ce„ 

greu, dez-

ritm de tain’ 
clinchetul 

prinse-n 
lucrează 
peretele 
putredă.

sus, șpre
lustruită a peretelui

greu. la

du-l chemarea. Ocolesc încă o sur
plombă, apoi un pinten, și ineg unul, 
atacîpd pieptiș marea „minune a pe
retelui”. O muchie de cuțit, înclinată 
la 70 de grade, expusă la maximum 
pe fața peretelui principal. își dez
văluie fără rezerve superba-i ne
mernicie. Pe 30 de metri de-abia 
au „pus” două pitoane și-acum se 
aviptă în sus, spre hornul cu minu
nate trepte dg 
Traseul e îngust, 
loc să se miște, 
teazg mercij, strunit doar de. coarda 
ce-1 leagă de Nicu. înaintează incet, 
teribil de încet, cătînd cu mina 
prin spărturile peretelui.. •

Și, iâtă-1... Brîul de sus.. ■ îl re
cunoaște și-i simte calda respirație. 
Vede ciocul de vultur furios aple- 
cindu-se amenințător pește Muri.

încă un pas... încă unul... coarda 
se Iasă liberă din miinile lui Bulmez 
și Opriș se agață cu disperare de 
ultima priză, azvîrlindu-se pe larga 
terasg a „Turnului Șpirlei"...

Marame liliachii de umbre coboa
ră tainic peste creste de stincă albă, 
învăluind proaspătul traseu, cotat la 
gradul 5 B pe scara diticultățilcr 
alpine. Și noaptea se Iasă încet, ca 
o superbă cortină, 
dips final de 
solitar aplaudat 
marele cățărător 
Eloricioiu...

cățărătură liberă, 
abia-i mai lasă 

dar Opriș inain-

peste un gran- 
magnific spectacol, 
de „regizorul" său, 
de altădată, Sandu
GEO RĂȘCANU

DIN GINDURILE LUI
PIERRE DE C0U3ERTIN
• Am văzut cu bucurie organi

zațiile muncitorești adoptiud idea
lul olimpic. Răspindirea sporturilor 
priptre muncitori reprezintă o in
contestabilă garanție pentru supra
viețuirea ideilor olimpice.

• Sportul nu este un obiect de 
lux și nici vreo activitate pentru 
trîndavi, ci o compensație fizică 
pentru munca spirituală.

• Toate sporturile pentru toate 
națiunile!

Culese de Opriră PREDA

admitere

pare a

DEMIAN

prgo- 
sîrguința 

fronturile 
sportivu-

care trebuie să
LL!','} sau 

..academică» dc 
Mircea lones- 
și publicul il 
ciștigat încre- 
el fiind astăzi

tn '56. pentry
superior, juniorul petro- 
Mfreca lonescu, candi- 
pent.ru up loc ia med>- 
uu tricou eu potcoavă.

„DOCTORUL"

I
I
I
I
Iașa că n-o putem

I
I

I

I
I
I
I
I
I

părerea siv., nu putem decit sâ luăm 
act de ea. Jucătorul dv. favorit, Jon 
Dumitru, are 21 de șni. Cei mai bun 
lucru este să-i scrieți pe adresa clu
bului Rapid : București. Calea Glu- 
leștl 18. In general, acest Club ține

BOCA FOCA, BUCUREȘTI. V-a stu
pefiat golul pe care Kâducanu l-a 
făcut cadou cehoslovacilor și sintețl 
supărat pe el. Aveți dreptate. Poezia

Doi coechipieri, doi prieteni: lonescu șt Vizi.
Fotoi Călin CREȚU ■

rojjvni VUOH» U1IUL OpUI TJ V țî, POHtf? Că 
pș avut unele ezitări. Așa, tml de pOjj(a|j 

de conșil- 
are 34 de 

John Nett

combe șe pregătește să. sărbătorească 
cea de-a 28-a aniversare. Laver este 
unul dintre cei mal mari tenismeni 
ai tuturor timpurilor, alături de Til
den și Gonzales (S.U.A.). Cochet șl 
Lacoste (Franța). Perry (Anglia) Și, 
poate că Istoria tenisului va alătura 
într-o zi acestor nume, și pe cel al 
Iul Năstase!

I. HEINRICH, COMUNA SIMIN. 
DREE „Eu a? vrea să știu lin singur 
lucru: de ce nu joacă tordafbeî" 
Exact asta aș vrea să știu și eu 
Unde găsesc un Ion Poștașu să-ml 
răspundă?

ASOCIAȚIA SPORTIVA POIANA 
ClMPINA. Așadar, mulțumiri ârbpri)- 
lui Eml) Păunesc-u (Vaslyi) pentru 
felul corect cum a condus, la Ga
lați, partida Politehnica-Poiana, pier
dută de echipa dv. La rtndu-fpi. irpi 
permit să felicit asociația dv. pentru 
corectitudine. Sperăm să rămînem 
la felicitări șt să nu trecem reped? 
la... reproșuri l

Ilustrații : N. CLAUDIU

Se spune că forța lui ,.U“ CJuj nu 
stă atît în valoarea rezultatelor sale, cit 
în . menirea lui de a îmbina activitatea 
din arenă cu cea cjin jamfjteâtrglje fa
cultăților și de a pariic/pa la contura
rea unor cetățeni eu nume stimat; in 
darul său de a atrage necontenit, ca un 
magnet, simpatizanți și pracțiciepi și în 
puterea de a ține lipit de trupul lui pe 
toți acei pe care i-a ademenit; în ela
nul debordant și în înflăcărată pasiune 
cu care alb-negrii apără culorile clubu
lui, chiar dacă ardoarea lor nu se con
vertește totdeauna în victorie.

într-o astfel de caracterizare — care 
i-a fixat lui ,,U“ un lop aparte in ma
rea tipologie sportivă — își găsesc lo
cul și baschetbaliștii Mircea Ioeeâcu 
și Emeric Vizi, vetenarii activi (ală
turi de Remus Cimpeanu) ai clubului 
semicentenar, sportivi care-1 'slujesc cu 
fidelitate de 16, respectiv ri ani! Spor
tivi care, deși "lipsiți de stele’ pe firma
mentul performanței și fără a avea pal
maresul care consacră vedetele sportive, 
reprezintă — prin complexitatea 
cupărilor, prin devotament ui, 
și pasiunea (jepusă pe tpate 
activității lor — întrupări ale 
lui-cetățean.

Soșit la Ciul 
în invățărnîntul 
lului Ploiești, 
qează, pe rind, 
cină și pentru ... __ __ .. .__ ...
Idealuri pp care adolescentul ploieștean 
le legase de cetatea universitară de pe 
Someș șl cărora aceasta avea să le a- 
ducă fericite împliniri.

Deosțbit de muncitor și pasionat, atît 
în studii (și apoi în profesie) cit și în 
arenă, realizing sportul atît în ipostaza 
lui de performanță — c.r: 
impună și să consacre discipline 
echipe — cît șl în cea .. 
reconfortare după, efort. 
cu( pe ctire coechipieri) 
numesc „doctorul") și-a 
derea pe ambele fronturi,

„BATRÎNUL"
Din toamna lui '58, cind Emeric Vizi 

face singprul transfer sportiv din lunga 
sa aclivilate, schjmbind clubul Con
structorul Ciul “ unde activase doi ani 
— eu tricoul nr. 7 al Unjverșitijiii Cluj, 
el s-a contopit cu trupa alb-negrilor. 
devcțiipd una djn piesele ei Indispen
sabile, aproape întotdeauna „unul di» 
primii cinci".

„Bâtrtnul" — cum JI iwmeșp jypătoril 
pornind nu numgf de ie vlrsca sa (carp, 
(ie altfel n-a depăși! hotarul celor 35 
de ani), ci de ia Înțelepciunea și ma
turitatea Jocului său — a putut rămine 
fidel sportului înălțimilor (pentru care 
fizicul nu 1 reclama deosebit) și l-a 
putut servi ta multe Intîlnlri interna
ționale, grație unei vieți sportive e- 
xemplare. unei deosebite seriozități șl 
unei pasiuni specifice ,.U"-iștilor.

De altfel, sportul — după cum mărtu
risea profesorul de matematică Emeric 
Vizi — reprezintă una dintre cele trei 
coordonate ale activității sale, activitate 
ce se desfășoară intre școală, familie șl 
arenă sportivă. Coordonate ce se în
trepătrund. de altfel, fiindcă dascSIu’ 
care predă ecuații cu N necunoscute 
mobilizează, totodată, discipoli! spre ar
monia trupului. Iar discipoli! vin să-și 
susțină profesorul în disputele în 
care ei se angajează cu vivacitate. Vizi 
are de altfel, șt o galerie aparte, o ga
lerie care scandează academic: „don- 
pro-fe-șor, doh-pro-fe-sor..." O galerie 
care — după cum o dovedesc zelul șl 
preia."(narea lui Vizi

este, însă, slabă, 
publica. Nu de alta, dar sâ uu-i dăm 
motive Iui Râducanu să se supere 
și el pe dv !

GRIGORE MITU. BUCUREȘTI. Era 
și firesc, la 51 de ani, sfi nu luați 
în considerație asemenea versuri co
pilărești (ca să nu spunem stupide) 
legate de schimbarea numelui echi
pei C.C.A.. in Steaua.

ȘTEFAN IAMANDI, BUCUREȘTI. 
Am citit cu foarte mult Interes scri
soarea dv. Ne propunem sa ne refe
rim. intr-un material educativ, la 
cele ce ue-ați trimis. Ne place șî ce 
scrieți, și cum scrieți și am dori să 
reîntllnim cit. mat des semnătura dv.

PRQF. ZAHARIA NECULAI, CO
MUNA PARÂVA. Apreciem glnduri- 
Ie dv. Propunerile pe care ic faceți, 
urjnează a fi studiate de forurile 
competente. Rolul meu nu poate fi 
aecît acela de transmfțător al mesa
jului dv.

MARIANA LUCIA BRAUN, BUZĂU. 
„Deși n-am decit 15 ani. totuși după 
părerea mea, cunosc foarte bine fot
balul”. Eq unuj n aș avea curaj'să 
afirm acest lucru, deși am ce .'a mai 
mulțl ani !... Dar. dacă aceasta este

legătura cu suporterii și caută să re
zolve corespondența primită.

GHEORGHE IONESCU, CRAIOVA. 
Ați și uitat rezultatul meciului 
Brazilia — România, disputat In ur
mă cu un an șl jumătate la Guada
lajara ? 3—2 pentru Brazilia. Evolu
ția scorului : 2—0. 2—1, 3—1. 3—2.

CONSTANTIN BALTA, POIANA 
LACULUI. Di Stefano n-a jucat nicio
dată ia C.F. Barcelona. El a făcut 
parte din „echipa de aur- a Real 
Madridului, dintre anii 1956—1962. 
Prietenul dv. este retrogradat ta di
vizia Bt

TONY BALMUS, BIRLAD. Și dv. 
tot cu versuri, pe marginea meciu
lui dc la 14 noiembrie : „Vă trimit 
o epigramă in două variante si vă 
rog s-o publicați pe aceea care vă 
place mai mult". Așteptăm a treia 
variantă. Poate are mai multe șansei

GRIGCRE MOCANU, COMUNA 
HARMAN. Dacă mi-ațl fi cerut să vă 
spun yîrsta unor sportive, 

pot îndeplini obligațiile 
fără să-mi fac procese 
intă! Notațj: Rod Laver 
ahi, iar compatriotul săy ,

pent.ru
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SFATURI PRACTICE DE SEZON (I)

CE SCHIURI SA ALEGEM?

e Ttelek* „biografice” alp meciului 
djn 24 noiembrie : a dopa intilnire 
directă România — Țara Galilpi’ (re
vanșa apelul 0—0 realizai la 11 no- 
iemfirje 197Q. la Cardiff, in prelimi
nariile campionatului european), epa 
de a 233-a în palmaresul echipei 
Românjej și cea tip a 309-a în cel 
al gajpzilor. Dphutul lor interna
țional dategfă din anul 1876. iar bi- 
lanjuj lș. zi al oașpețjlor arată ast
fel: 293 7Ș 63 158 423—658.

® De la întilnirea do acum un an, 
gsțlezij' au susținut 7 partide : au 
ciștigat două (1—0 și 3—9 cu Finlan
da, la Helsinki și. respectiv. Swan
sea), au termipat la egalitate tot 
doua —0 'h fata Anslto’ s* Scqtiei 
in cadrul Campionatului interbritanic 
Ia Londra și. respectiv. Cardiff) și 
au pierdu) trei (1—3 lji Swansea 
și 0—1 ia Praga cu Cehoslovacia, și 
0—1 cp Irlanda de Nord, la Belfast). 
Golaveraj : 5—5. O ineficacitate evi
dentă, dar și dovada unei apărări 
bine puse la punct. Golurile au fost 
realizate de Tpshacjc 2, Ron Davjes, 
Durban șj Reece'.

• Analizind comportarea galezijor 
in deplasare (in perioada care a tre
cut. de la C.Af. din ^Șl?. unde Tara 
Galilor a făcut o figgrg onorabilă) 

rezultă că, intre anii 1965—1971 
(pină la mecjpl cu Finlanda) n-au 
obțjKut lijcî o vjplprip. îiltrp 1958-65

GHEORGHE SMARANOESCU

în seara Zilei de 19 noiembrie 
s-a stins fulgerător din viață antre
norul Gheorghe-Bibi Sipărăn- 
descu, membri) al Colegiului de 
antrenori al județului Constanta- 
în întreaga sa viață el s-a ocupat 
cu pasjune do depistarea, creșterea 
și șlefuirea tinerelor talente. în 
ultimii ani, a activat ca antrenor 
la centrul de copii și juniori al 
ck ailui Farpl. Iubitorii fotbalului 
din Constanța vor păstra vie amin
tirea antrenorului și admirabilului 
om, care a fcjst Gheorghe-Bjbi 
Smărăndescu,

au clobîndit 5 victorii fa deplasare 
și anume : 2—1 cu Ungaria (Sofaa, 
C.M. 1958). 3—2 cu Irlanda (I960, 
Dublin), 5—1, 4—1, 5—0 cu Irlanda 
de Nord (toate la Belfast în 1961 
1863 și 1965)-

De la 1 ianuarie 1967, deci in j|l- 
timii 5 ani, gale^ji nu au rpaiizat 
decît o șingijră victorie în deplasare, 
dar au obținut unele rezultate valo
roase- lată-le, în ordine eropolqgjeă : 
1967 : 0—0 la Belfast cu Irlanda de 
Nord, 2—3 la Glasgow eu Scoția : 
1869 : I—1 Ia Frankfurt, cu R.F. a 
Geprmaniei, 1—2 Ia Dresda, cu R D. 
Germană. 1—2 la Londra, cu Anglia, 
0—0 Ia Belfast, cu Irlanda de Nord, 
1—1 la Roma, cu It»lja : 197() : 0—0 
la Glasgow, eu Spoția ; 197ț : 0—0
la Londra, cu Anglia și, în rest, 
două înfrîngeri cu scorul de 0—1 
la Belfast, cu Irlanda de Nord și 
Praga, cu PpbpșlQvapig. Din cele 

de maj suș șp dpsprinde constatarea 
că echipa Țării Galilor n-a avut 
— șj nu are — pretenții depșebite 
pe scenjj fotbalului european (o sin
gură participare intr-un turneu final 
de C.M..'în 1958, cind a pătruns pină 
in „sferturi”), dar este capabilă ori. 
pi»d de rezultate onorabile.

® îtj cele 7 meclpri ale anului 
1971, in selecționata galeză au apărut 
nu mai puțin de 28 de jucători, un 
amqiwm de linuri și „vîrșțpipi”, de 
cqmponenti ai cluburilor engleze din 
ljga I. a II-a sau a IlI-a. in func
ție dc interesele cluburilor și de 
amabilitatea lor do a pefla (sau nu) 
jucătorii vizați. Se poate, totuși, 

vorbi de o formație ..standard", care 
ar arăta cam așa : Millingtop (Spra
ke) — Rodrigues, Philjijjs, James, 
Roberts — Thomas (Yorath), Rees — 
Durban. Țoshack. Ron Davies, Reece.

lată lotul complet utilizat jjț aceste 
meciuri : portari : Millington (4 me
ciuri jn 1971. 20 de selecționări în 
echipa Țării Galilor, debut in anul
1962) : Sm-ake (4—23—1963) ; fun

dași : Rodrigqes (6—3Q—1964). Phil
lips (5-5- 1971). James (5—10—4966) 
WoHey (1—1—J971), Roberts (5—5— 
1971). Page (1—1—1971). Derrett 
(1—4—1969), Milkniarke (1—1—1971), 
England (>—34—1962). Burton (1—9—
1963) ; mijlocași : Thomas «'—19— 
1967). Rees (4-37—1961), Yorath

(4—5—1969), Henjipșsey (238—1982), 
Evans (2—2—1971) : înaintași : Dur-

ban (7—24—1966), Mohaney (1 3 1967), 
Ron Davjes (2 24 1964) Win Da
vies (1 27 1963). Griffiths (1—1—
1971), Toshack (5—13—1969), Reece 
(6—13—1965). B. Jones (1—15—1962), 
Kreywicky (2—8—1969), Hockey (1—1 
1971). Hill (1—1—1971). ..Piesele gre
le” ale formației : Sprake $i Yorath 
(Leeds United). Rodrigues și Rcpcc 
(Shaffjeld United), Mike England 
(Tottenham Hotspur), Toshack (FC. 
Liverpool), Roberts (Arsenal).

• Alte cîteya detalii din istoricul 
fotbalului galez :

— Federația de fotbal, creată în 
treia de acest 
cea engleză și

anul 4875, a fost a 
gen din lume, după 
scoțiană :

— IȚebuț oficial în 
Scoția la Glasgow ;

— Participări Ia competiții : 
toate edițiile C.M. între 1950—70. 
o șipmră calificare în turneul final, 
îp 1958. îi) turneuj olimpic, niej o 
prezență separată, ei oferind cîțiva 
.iucățori splepționateț Marii Britanii, 
în campionatul european 1962—64 : 
1—3 și I—1 cu Ungaria : 1066—68 : 
locul trei în grupa britanică, in urma 
Angjjei și Seoțipi. în actuala ediție, 
pe același Ioc.

— Țara Galilor nu are campio
nat național de fotbal (e singura’ fe
derație în această situație din Eu- 
rooa). Cupa galeză a cunoscut, 
schimb, 84 de ..runde’’ dintre i 
Wrexham a cjștjgat 18 ediții. 
Cardiff City — țG. Cardiff City 
cpepriț Q dată și Cupa Angliei 
1927. 1—0 cu Arsenal) ;

— Fotbalul galez se minjlrcște 
Willy Meredith, exemrlu în mate
rie de longevitate sportivă, eu 48 de 
selecționări în echipa naționali in
tre anij 1895—1920 (ultima selecțio
nare — la 46 de ani !). Recordman : 
Ivor 4î!,:hurel). cp 68 fie meciuri 
jpcalp ii) națională (1950—66. Swan
sea. Newcastle. Cardiff). Cei mai 
vpstit jpcătpr : John Charles, ci) 
38 de partide în reprezentativa ță
rii sale (1950—1965). El a activat U 
echipele Leeds United, Juventus To
rnio. A.S. Roma și Cardiff ; între 
1957—63 a jucat la Juventus si A.S 
Roma, in 1958 devenind gnlgeleru) 
campionatului Italiei cu 28 de goluri 
marcate.

1876: 0—4 cu

la 
cu

. in 
care 

iar 
a

(in
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Frederic MOISES
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în campionatul municipiu’ui București 'a fotbal feminin

Rapid continuă să conducă în clasament

BASCHET: Sala Floreas- 
ca, de la ora 9.30 : Dinamo 
— Politehnica Ch;j (m- A), 
I.C.H.F. — Politehnica Bucu
rești (m. A).

BOX: Sala Casei de cul
tură a S,eetoruluț 4 (Str. Tur
turele), de Ja „ora 10 ■ „Cupa 
Olimpia**.

FOTBAB !- Stadionul Pro
gresul. ora 11 : Progresul — 
Ș.N. Oltenița (divizia B);

Stadionul Politehnica, ora 
11 : Sportul studențesc — 
F.C. Galați (divizia B):

Terenul Autobuzul, ora 11: 
Autobuzul — Dinamo Obor 
(divizia C):
, Terenul Constructorul, ora 
’l: Unirea Tricolor — Fla
căra roșie (divizia C);

Terenul F.R.B., ora II i 
Mașini Unelte — Olimpia 
Giurgiu (divizia C) ;

Terenul
Voința — 
vizia C);

Terenul
Tehnornetal 
zi a C) ;

Terenul Electronica, ora 11’ 
Electronica — Celuloza 
lărași (revizia C).

PATINAJ : Patinoarul 
tifieial Floreasca, de la 
8 : copcurs de selecție

în cprsul săptămjnii (.joi) s-a dis
putat o nouă etapă (a XIII-a) inter
mediară în campionatul municipiu
lui București de fotbal feminin. în 
general, rezultatele au fost cele 
scontate, fruntașele clasamentului 
imptmîndu-se clar. Dar iată rezul
tatele : Rapid-Doina 3—0. Carmen- 
Dacia fi—1. Băneasa-Miopița 2—0, 
Venus-Minerva C—1 și Voința-Spe- 
ranța 5—0. Meciul Doina-'Lraviata 
(6—1) ș-a disputat vineri. Cu <jpuă 
etape înqjpte de șfîrșjtul tțțpțljui, 
în clasament continuă șă conducă 
fneînvinsp) RAPID cu 23 de purjeto 
(Și un joc mai puțin), urmată de 
CARMEN cu 23 de puncte și 
VENUS, cu 22 dc puncte. Dumi
nică, sint; programate jocurile pen
ultimei etape (a XlV-q) după ur
mătorul program : teren Construc
torul, ora 10,00 : DIANA-RAPID, 
ora 13.0Q UNIREA TRICOLOR-

VOINȚA ; țeren Veseliei, ora 9.00 : 
MINERVA-TINEREȚEA, ora 10,15: 
.SI'ERANȚA-DACIA: teren Flacă
ra roșie, ora 10,30 '■ CARMEN-.TU- 
VENTUȘ; teren C.P.R., ora 10.30: 
MTORIÎA-TRAVIĂTA : teren Chi
mistul, ora 10,30.: DOINA-VENUS : 
teren F.R.B., ora 10,00: LUCEA- 
FĂRUL-BĂNEASA.

Aurel PÂP4PIE

C.F.R. PAȘCAN! — PORTUL 
CONSTANȚA SE DISPUTĂ LA 

BACĂU i
C.F.R 
etapă,
Pprtul 

dip ©tapa a XlV-a a 
șeria I,

Deoarece terenul echipei
Pașcani • este suspendat pe o 
me.ț'iuț C.F.R. Pașcani — 
Constanța, 
campionatului diviziei B 
se va disputa azi, cu începere de la 
ora 11, pe terenul Letea dip Bacqu.

inițierea unor acțiuni de muncă pa
triotică (la clubul Constructorul — 
pentru buna întreținere p bazei spor
tive proprii), învățarea unor ciplece 
patriotice (clubul Progresul), re vita
lizarea propagandei sportive. îndeo
sebi pe stadioane, consolidarea le
găturilor cu susținătorii (cluburile 
Dinamo, Steaița și Rapid), luarea 
de măsuri organizatorice pentru asi
gurarea comportării civilizate a ma
selor de spectatori ețc.

Aceste preocupări sporite ne plan 
educativ au șj început, de altfel, să 
dea 1'oadP. Astfel, se constată o îm
bunătățire a dispipljnei sportivilor la 
antrenamente și în competiții, a ți
nutei și comporțărji lor generale în 
societate (care au, ele-însele, un rol 
educativ), o mai intensă angrenare 
a tehnicienilor in procesul educativ, 
o creștere a interesului lor fată de 
problemele politice șj ideologice, o 
întărire a simțului de respopșabili- 
tate si a combativității fată de a- 
bateril? dp orice fel. Cp satisfacție 
luăm act și de faptul că au scăzut 
simțitor actele nesportive, chiar și 
faulturile in joc. pe stadioanele și 
în sălile din Capitală.

_ Și, totuși. In ciuda Îmbunătăți
rilor pe care le semnalați, 'upiea 
sportiud continufl picii sg ne ofere 
felurite fenomene negative. Cum vl 
le explicați ?

— Prin slăbiciunile muncii educa
tive din trecutul mai depărtat și 
mai apropiat, ca și prin unele de
ficiențe rare continuă a se manifesta 
și la ora actuală. Trebuie șă recu
noaștem. in această ordin© de jdo’. 
că îptîlnim încă la unii sportivi o 
receptivitate scăzută față de nece
sitatea participării lor la activitățile 
politico-educative, ca și la viața or- 
ganzatiilor politice și obștești din 
care fac parte, pe care nu întotdea
una ștjm și reușim șă o combatem și 
să o prevenim la timp și cu mij
loacele potrivite. în destule locuri, 
și la diferite nivele, slnț tolerate 
încă absențele nemotivate' ale sporti
vilor de la Ipcurile lor de muncă. 
Acest fenomen se observă mai «Ies 
în cazul fotbaliștilor și el ajunge sa 
s? manifeste chiar la unele echipe 
din campionatul mimicinaJ (Unirea 
Trjcolpr T-M-B., Flacăra roșie. 
I.C.S.I.M.. Abatorul și altele). Con
cesii neprlricjpiale se fac. dc aseme
nea, si sportivilor care comit aba
teri de Ia ctișcjplină în timpul an
trenamentelor șî jocurilor, aceștia 
fiind sarjctiQnați cu indulgență șau 
iprtați PUf și sirnldu. Up exemplu 
r.pgațiv în această direcție ni-1 ofe
ră clubul D'narno care, dijpă ce a 
tolerat fotbălistujui Dumitrach© o 
serie de acte nesportive, a interpre
tat unilateral — si in nici un caz în 
spiritul ei — suspendarea dictată de 
federație, introducindu-1 în formație 
în meciul retur cu Feijenoord. da 
la Rotterdam, ceea ce contravinp 
principiilor noastre etice, ■

Printre fenomenele negative care 
se mai fac încă semnalate aș inclu
de goana după Căpătuială a unor 
sportivi, iregularitățile și chiar fal
surile comise de apumiți activiști 
sportivi) înebmpetente, subiectivis

mul și chiar incorectitudinea unor 
aibitri. încercările da transferări eu 
ocolirea prevederilor regulamentara, 
care duc la animozități între condu
cerile cluburilor și a.șoi'iațiili'r etc.

Cri tipi iptemeiatp s§ cuvin și mul
tor antrenori, care nu manifestă au
toritate și exigentă față de 
lor, care lipsesc de la lectorate, 
nu folosesc metode științifice 
pregătire și nu au documente 
planificare. Antrenori ca Toma 
dulescu și Ion Dumitru (de la 
greșul) Alex. Ardsleanu (SS.A.) se 
prezintă la antrenamente în ținută 
necorespunzătoare, alții vin cp în- 
tirziere și fără documente, cum sînt 
cei de patinaj Victor Neagu (Dina
mo) șj Nicolae Gliga (S.S.2). De 
altfel, ca o constatare mai generală.

elevii 
carp 

în 
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Ră- 
Pro-

Voința, ora
T.M. București

Laromet, ora
i — Sirena (divi-

ar- 
ora 
(vi

teză) rezervat copiilor între 
7 și 14 ani.

RUGBY : Stadjopul Giu. 
Iești, ora 14: Selecționata
divizionară română — Selec
ționata orașului Varșovia.

VOLEI: Sala Progresul, de la 
ora 9.30: Progresul — politehni
ca Timișoara (m.A). Aurora 
Buc. — LocQir.ot.iva Buc. 
(m. B); sala Ciulești, de la 
ora 8: Medicina Buc- — Vo
ința Buc. (m. B), C.P.B. — 
Ceahlăul P. Neamț (f.A). Ra- 
nid — Universitatea Timișoara 
'(f.A); sala Constructorul, de 
Ia ora 9.30: Confecția Buc. — 
Prpșț-esiu Bpc. (f.B), 
structprui — C.S.M- 
(f.A); sala Institutului 
gogic, de. Ia ora 8,30 : 
Buc. — Viitorul Buc. 
Universitatea Buc. — 
Constanța (f.B). Spartac Buc. 
— I.TB. Informația Buc. (f.B).

CICLISM : Baza sportivă 
Metalul (Pantelimon), de la 
ora 9: finalele campionatu
lui național de ciclocros.

majoritatea antrenorilor recunosc 
nu efectuează cele 20 d» ore prac
tice de antrenament din ciclul săp- 
tămjnal (adică norma lor de lucru).

Asemănătoare este și situația 
multor profesori de educație fizică, 
ce vin la ore in ținută dc stradă și 
fără conspecte — fapt crivat și la 
ultima ședință a cercului pedagogic 
al profesorilor de această speciali
tate din municipiul București.

— pupă <mrri am aflat, in ultima 
mame s-au petrecut și unele grave 
încălcări de la ăisciplina financiară. 
tȘe puteți furniza amănunte ?

— într-adevăr. cu ocazia unui 
control intern asupra eficienței ve
niturilor și cheltuielilor, am desco
perit uncie nereguli chiar in cadrul 
consiliului municpal. Este vorba mai 
precis <je o delapidare, prin falsuri, 
ji sumei de 41)000 leț. Autorii acestei 
fajite condamnabile sjijt Ion Stava- 
rache — metcxjist, Victor Marines
cu — metodist și Elena Crețuleștea- 
nu, cașjeră, preeurn și Petre Dumi
tru, djn comisia municipală de fot
bal. Toți aceștia, de la care am 
reușit să recuperăm o mare parte 
din pagubă, au fost destjtuiți si tri
miși în fața organelor de judecată.

Acțiunea acestor delapidatori a 
fost aspru înfierată de colectivul 
nostru și ne-a determinat să luăm 
măsuri de o exigență sporită în 
apărarea avutului obștesc. Aceasta 
cu atit mai mult eu cit se pare că 
și pe la alte cluburi (Rapid, de pil
dă) si asociații se minuiese sume de 
bani necojițabilizate.

— Avind in vedere toate aceste de
ficiențe . 
desigur - 
rscepteț 
tarlatul 
pa rtid, < 
pentru 
rțcliparca 
tine cu sportiuii și cadrele 
tțve la nivelul cerințelor rțoii etape 
de dezvoltare in Care a intrat țara 
noastră, așa cum sînt ele exprimate 
in Programul adoptat de Plenara 
C.C. al P.C.R. din 3—5 noiembrie ?

— Deficiențele existente nu fac 
dpcit să accentueze importanta Și 
Utilitatea măsurilor luate de nqi pe 
baza indicațiilor cuprinse 
mentele de partid.
care trebuie să le ducem Pină la ca
păt. Țofași, 1. 1 . ■
acțiunii de aplicare a programului 
nostru educativ cu sportivii și cadre
le sportiye ne-am dat seamă Că este 
necesară lărgirea acestui pyograni 

cu noi acțiuni, atit cu caracter 
irrjodiat. 
aceea, i 
gram adoptat de 
P.C.R.
eretariatului 

de part’d, 
activității : 
cu sportivii 
Capital^.

semnalate, care au fost
— dezbătute și cu prilejul 
analize efectuate de Secre- 
Comitetulul municipal de 
ce măsuri se preconizează 

țT^^turqrea lor, perțtru 
i muncii politico-ecjiica- 

... ................. '* spor-

țn cloeu- 
consecvența cu

in cursul desfășurării

Că- t

Pentru <
zilei. Execută Lupescu, urmează Sătmărcanu, Iordănescu, Dobrin...

gpeștui 
atit cu

. cit și de perspectivă. De 
inspirîndu-ne din vastul pro- 

1 Plenara C.C. al
și pe baza indicațiilor Se- 
■ ' ‘ Comitetului municipal 

vom da noi dimepsțpni 
npastfe politicp-edpcative 

i și cadrele sportive din 
Atit Cppsllml nostru, cit 

și conducerile de cluburj șj asociații 
vor urmări mai îndeaproape modul 
în care Șe realizează legătura trai
nică a sportivilor cu locurile lor de 
muncă și se vor ocupa mai intens 
de organizarea timpului liber 
acestora, dmdu-i un conțjnqt 
util și mul Plăcut- în acest 
preconizăm crearea unei casc 
cultura pentru sportivii de perfpr- 
mrțn'ă șj familiile lor. unde, jntr-un 
cadru civilizat, să le' oferim diferite 
activi îți cu conținut cultural-eduea- 
țiv și artistic. Așa cum s-a reco
mandat la recenta analiză a Secrd- 
tariatului Comitetului municipal 
PCR-, Ya fi sporită preocuparea 
pentru primirea sportivilor fruntași 
în rîhdurite membrilor de partid, 
precum Si >n organizația de tineret. 
D atenție deosebită va fi acordată 
includerii lor in formele de învăță? 
mint de partid.

pentru reflectarea corespunzătoare 
a complexei activități dc educație 
fizică și sport ce se flpsfășpară la 

.................. i oraș al țării (care 
săptăminal în competiții 

3 000 de echipe, cu peste 
dc tineri), ca și pentru cpptri- 
prețioasă Pe Par® ° poate 
la mobilizarea și educar-a 

...mase ăe sportivi, tehnicieni 
și iubitori ai sportului, o publicație 
sportivă bisăptăminală proprie mu
nicipiului nostru — oare s-ar pute-} 
numi „Sportul Capitalei” — credem 
că devine necesară și vom solicita 
sprijinul eyveniț în vederea editării 
ei.

în preocupările noastre vpr pnaj 
fi tura editarea upor pppgramp spe
ciale (din care nu va lipsi conți
nutul educativ) la manifestațiile 
sportive importante. organizarea 
unor asociații sportive de 
mult solicitate de cetățeni, 
rea temeinică a activului 
asupra legilor și normelor 
rpî pwațrviL.. _ . w
in vederea preintimpinărli 
rii unor pagube in avuțul 
luarea măsurilor necesare 
folosirea cu o mai marc 
a bunurilor materiale ale 
sportive.

în încheiere, pred că pot 
angajamentul, in numele tpturpr ce
lor ce activăm in mișcarea sppr||yg 
bucureșteană. de a munci cu pa
siune și responsabilitate perțtru pro
movarea spiritului de moralitate al 

stadioane, pentru 
și comunistă a 

tineretului sportiv, pentru înarmarea 
sa cu înalte virtuți etice și răspun
deri civice.

fizică și sport ce 
nivelul primului 
angajează 
circa 
30 000 
buția 
aduce 
marij

al 
iȚiai 

sens, 
de

cartier, 
instrvi- 
șportiv 

,., ...... finapci-a-
controlul periodic al gestiunilor 

produce- 
ohștasc, 
pentru 

eficienta 
mișcării

întrecerii de pe 
educarea socialistă

exprima

Con-
Sifriu 

Pecla- 
A.S.E.
(f.B), 

Voința

(Urmare din pag. f)

pre
să 

ju-

ANUNȚ
• Direcția de poștă și difu

zarea presei din Depqrtamep- 
tul poștelor și telecomunica
țiilor anunță că au început 
contractările de abonamente 
pentru anul 1972 la toate pu- 
nlicațiile cuprinse în catalogul 
presei române, recent apărut.

De asemenea, se contrac
tează abonamente la cotidie
ne și periodice de informare 
generală, precum și la publi
cațiile tehnico-șiiințjfice cu
prinse în catalogul presei 
externe 1972.

brovschi la nivelul maxim al 
gătirji întregului lot. Sperăm 
realizăm acest obiectiv. E un 
cător dîrz, serios.

.. .Tricolorii au apărut pe gazon. 
E ora 11.15. Grupul celor 18 jucă
tori. condus de T. Ozon, a început 
antrenamentul. Alergări ușoare, exer
ciții de gimnastică, sprinturi. îi nu
mărăm din npu. Pa. 18 1 Lipsește 
Dinp. Ce e cu el ? Accidentul de Ia 
Petroșani, aflăm, îi măi cfae^ză 
probleme . ; ~ ’
Ia peroneu, 
Cînd îl palpez. 
Pentru siguranța 
ge la București, 
au plecat.,.

Antrenamentul 
Iui : recuperarea 
exersarea upor p ... _ r
tice. ridicarea gradului <lp pregătire 
a lui Dumitru, NumvciUer (care 
n-au jucat miercuri), Deinbrovsebi, 
Năstase și Neagu. intr'-o jumătate
......................................................... " '----

aflăm,
„E vorba de o contuzie 

. ne spune dr. Tomeșeu. 
acuză încă dureri, 
noastră, vom mpr- 
la radiografie. Și

continuă. Scopul
forțelor jucătorilor, 

manevre tehnico-tac-

Ada-
Dem-

Du-
de teren, la poarta apărată de 
mache, „galbenii’’ — Lucescu.
brovschi, Dobrin, Iordănescu. 

rr.ițru si Nunweiller — încearcă să 
treacă dc „albaștrii** — Săta$rea-
nu. Lupescu. V]ad. Deleanu, Anca Și 
Vigu. Deci. înaintarea contra apă
rării, ambele linii susținute de do
uă perechi de mijlocași.

Mai tijrzju, lș o poartă, cîteva 
mingi sint puse lingă punctul alb 
de la 11 m- Deh. cine se frige o da
tă. .. Trag, pe rind, Iordănescu. Do
brin, Lupescu. Deleapu, Dembrov- 
schi. Sătmăreanu. Lucescu. în ciuda 
împotrivirii lui Adamache, Răduca- 
nu sau Ghită. se înscriu goluri fru
moase. Dar se trage și afară. Do
brin se amuză. Șutează cu spițul. cu 
efect. îi reușește figura, rîde și le 
spune celorlalți : „Așa i-am în

scris lui Gornea. și scorul era 2—2”. 
Dar se aude vocea lui Angelo Ni- 
culescu : „Mgî serios, băieți, nu vă 
jucațl”. piuă ia urmă. în concurs au 
rămas Dețeanu și Dobrin-

Antrenamentul a luat sfirșit. La 
cîteva minute, pe poarta complexu-

ca situația din meciul cu Cehoslovacia să nu se mai repete, lovitura de la 11 m a fost la ordinea 
Foto : N. DRAGO.Ș

lui sportiv apare „Dacia" doctorului 
Tomescu- S-au întors de la Bucu
rești și așteptăm cu nerăbdare veș
tile despre Dinu. „Nu C nimic gr&v”, 
ne spune medicul. 
liniștit și după-amiază 
teren.

La ora 15. lotul 
împreună. într-o s; 
mic 
mul 
din _ __ ...... .  „
revăzut lucrurile bune, au fost apre
ciate multe faze, dar s-a insistat asu- 

Și 
rșcu- 
evo- 
mult

Dinu e 
va ieși

mai 
pe

i. ii

l se 
intr-o sală, 

ecran, tricolorii 
cu cele mai importante 
meciul cu Cehoslovacia.

afla din 
în fața 
vizionau

nou 
unui 

fil- 
faze 

S-au

pra lipsurilor, fiindcă au fost 
dintre acestea, de ce șă n-o 
noaștem. Fiecare și-a revăzut 
lutia și s-a autoanalizat cu 
discernămint.

Ziua dc ieri tricolorii au înche
iat-o in fotoliile Teatrului ,.C. Tă- 
nase’l, unde au asistat la un spec
tacol de varietăți. Ore de destin
dere după o zi de lucru intens. Azi. 
urmează meciul de verificare cu 
Petrolul (tineret-rezerve), la Spa- 
gov. începlnd de la ora 14.

CITITORI
DE LA ORAȘE Șl SATE
• Vă puteți informa asupra 

i importante eveni- 
peste 
revis-

celor mai importante 
mente din țară și de 
hotare, citind ziarele și 
tele preferate.

Pentru a vă asigura primi
rea lor cu regularitate, abona- 
ți-vă la oficiile și agențiile 
poștale, factorii -poștali sau 
difuzorii de presă din între
prinderi.

23 NOIEMBRIE 1971 - TBAGEBE EXCEPȚIONALĂ LOTO
Se acordă autoturisme MOSK- 

VIC.I 408 cu caroserie 412, și DA
CIA 1100 în nurpȘr NELIMITAT. 
Tot în număr NELIMITAT se ofe
ră și excursii în CEHOSLOVACIA 
cu avionuj (durata cea. 5 zile) și 
excursii în Italia cu autocarul (du
rata cca. 14 zile).

Se mai pot obține cîștiguri In 
bani de valoare fixă și variabilă.

Pentru' atribuirea acestor cîști
guri vor fi efectuate 4 extrageri 
3 faze, extrăgîndu-se, în total, 
de numere.

Vor fi atribuite 7 categorii 
cîștiguri, iar participarea se 
face cu următoarele 3 taxe : 2 ’ 
5 lei și 15 lei varianta.

Cu variantele de 15 lei se par
ticipă la toate extragerile cu mari

în
26

de 
va 
lei.

șanse de cîștig. Prțcizăni cg se 
.poate participa și pe bilete seria 
',.X“, completate cu variante com
binate sau combinații „cap de pod“ 
calculate cu 5 sau 15 lei yariapta 
Simplă

Luni
pentru

componentă.
22 noiembrie, ULTIMA ZI 
procurarea biletelor.

Rubrică redactată 
de LOW PRQNQSrOBT

Se apropie iarna. Schiul intră in drepturi depline. Pe pirtiile albe 
se vor avinta nu numai maeștrii schiului, ci și marea masă a începă
torilor. Pentru ei, cei din urmă, se pun —■ incă înainte de a se da startul 
în noul sezon alb — numeroase probleme. CE SCHIUPI ȘA ALEGEM ! 
CE FEL DE BOCANCI SA NE CUMPĂRĂM? CUM TREBUIE SA NE 
ÎMBRĂCĂM ? Iată cțțeva întrebări pe care — în mod obligatoriu — Și 
le pune, la început de sezon, fiecare nou adept al schiului- Maestru! 
sportului Mihai Biră, redactor al ziarului nostru, a alcătuij. o suită de 
trei materiale — pe care le publicăm în numerele de astăzij marți (23 
noiembrie) și vineri (26 noiembrie) — in cadrul cărora explică pe larg 
modul în care trebuie să se echipeze un schior, cum să-șt aleagă schiu
rile. Vg propunem să le citiți pentru a învăța cile ceva din experiența 
acestui fost campion al schiului.

Abundența de mărci și tipuri de 
schiuri lansate de industrie pune ln- 
încurcătură pe cumpărător. Ce să 
aleagă ? Schiuri djn lemn, plastic, 
metal sau metalo-plastic ? Care 
șint avantajele, care sînt dezavan
tajele ? Intenționăm să 
mină de ajutor.

SCHIUL DE LEMN 
cea mai mare parte a 
mondiale (și naționale), 
special, prețurilor net 
față de acelea ale schiurilqr 
plastic sdu metal. începătorii, copiii, 
șchiorji pcazionali se declară mul
țumiți de serviciile acestor schiuri 
pentru care principala problemă 
rămîne deformabilitfitea (cu timpul). 
Lemnul, chiar uscat în etuve spe
ciale, rămîne un material viu, sen
sibil la elementele exterioare. în 
special la umiditate. Durabilitatea 
unui schi de lemn este mai redu- 
șă față de metal și plastic, chiar 
îp CpjidițljJp unei păstrări exem
plare — la temperatură scăzută și 
umiditate — peste vară.

SCHIUL DE PLASTIC — de fapt 
dig fibre de stjclă impregnate cu 
rășini epqxj și pplygsteri — ar© a- 
vaptaje cppsiderabile. care determi
nă pe cei care vor să devină 
chiar sîht veritabili schiori, să 
curgă la calitățile sale ; schiul 
piaștip are p structură de mare 
zistentă cp o greutate redusă, 
poi, sînt fcjarte elastic© și nu 
trenează deformări. Rezistența schiu
lui este asigurata de fibrele de 
Sticlă, care permit O reglarp inde
pendentă a rigidităților longitudi
nale și tj-ansversale, adică a supleții 
și a rigidității la torsiune. Modulul 
de rigiditate este inferior celui de 
la schiul metalic, ceea ce determină 
caracterul mai puțin „nervos** al 
schiului, factor fav’orabil pentru 
stabilitate și pentru înscrierea în 
curbele pe gheață.

Problemele de rezolvat în conti
nuare pentru Sphjul din fibră de 
știplă sîpt : prețul îpcă prea ridi
cat, iar din punctul de vedere al 
fabricației : dezlipirile destul de 
frecvente (îppă) ale lamelelor.

SCHIUL METALIC este foarte 
șplld, Dpate (încă) Prea scump, dar 
se comportă superior celui din 
plastic în zăpezile mari sau de 
proasta calitate (moi). Rezistă la 
șocuri, izbituri, confpră senzația de 
siguranță în soecial în competiții.

SCHIUL METALO-PLASTjC pste 
o comhirtat'-; dc straiuri metalice 
și plastice lipite, în care fibrele de 
sticlă, intervin pentru a „tempera" 
metalul, conferind schiului parită
țile însumate ale celor două mate
riale. Un simplu strat de plastic 
(superior sau jnferior) sau din me
tal, . aplicat pe un schi nu dă 
dreptul acelui schi să se numeas
că metalic sau PlăȘtîc. Pentru a-și 
justifjca numele trebuie ca prin 
cantitate și așezare metalul ori 
plasticul, șqu amînclouă, să joace 
un rol rnepanip în comportamentul 
schiuluj, să-i determine calitățile.

Fabricația românească de schjuri 
cunoaște toate tipurile, astfel că

fabricației :

vă dăm o

reprezintă 
producției 

datorită, în 
inferioare 

dip.

sau 
re
diu 
re- .
A- 

an-

alegerea este in funcție de mijloa
cele dv și de pretenții.

Schiuri din lemn : TURIST, SU
PER. COMBI R, COMBI E (Unele 
sîpt acoperite cu folii de plastic 
pentru protecție).

Schiurile RAZANT și START cu
prind in alcătuire și fibre de 
sticlă. Schiul ALPSTART este me- 
taio-plastic.

Din 1972 se Va fabrica schiul 
RUBIN, un schi din fibră de sti- 
Cjă cu carjl metalic superior pentru 
protecție ; schiul CRISTAL — o 
combinație de fibre de sticlă și 
metal (imetalo-plasțic) ; schiul DIA
MANT — un schi metalic. In co
merț se mai găsesc numeroase 
mărci de import, toate intt ate în 
familiile prezentate mai sus. La 
cumpărarea unui sclți mai trebuie 
să aveți în vector® două calități im
portante : elasticitatea și dimensiu
nea.

In privința elasticității, ca un in
diciu elementar, vă poate ajuta ur
mătoarea măsurătoare rudimenta
ră : așezînd schiurile talpă Ia talpă, 
trebuie să reușiți, stringîndu-Ie 
tr-o mină între degetul m;‘’ 
arătător sau cel mult deget u 
și alte două degete) să lipii 
pile, anulînd curbarea. Dacă 
reușiți. înseamnă că schiurile 
rigide și vor fi greu de condus, 
cele arătate mai sus rezultă 
alegerea schiului trebuie să o facă 
personal cel ce le va folosi și nu 
soțul pentru soție sau invers, tatăl 
pentru copil etc. în privința lungi
milor, vă prezentăm un tablou pri
vind relația dintre talia schiorului 
si înălțimea schiurilor recomandată 
de Joubert-Vuarnet.
Talie 
bărbați

”p

in
și

l-
nu 

sint 
Din 

pă

Lungime 
schiuri

185—195 cm 215
170—185 2io
160—170 205
150—160 200
copii
140—150 18.0
130—140 160
120—130 140
110—120 116

110 90
fenței
165—170 200
160—165 195
150—160 190

Mai trebuie precizat un lucru : 
a nu se confunda minischiurile sau 
schiurile de dimensiuni progresive 
cu schiurile mai scurte. Schiurile se 
construiesc în funcție de două re
lații : înălțime și greutate. Con
strucția minlschiului ține seama 
de această relație : redgeind lungi
mea se sporește în rigiditate. De 
aceea recomandarea de a folosi 
schiuri scurte (minișchiuri) ca au
xiliar în învățare nu trebuie înțe
leasă în sensul ca un schior de 170 
cm și 80 kg să folosească schiuri 
de 19Q cm fabricate pentru o fată 
de 150 cm și 45 kg, ci în sensul de 
a folpși sphiuri scurte special fa
bricate, (mipischiuri) cu profile și ' 
calități proprii.

Mihai BÎRA

AZI, RUGBY INTERNATIONAL PE
(Urmare din pag. I)

pentru sclepțipnabilii noștri. Antrena
mentul efectuat de sportivii oaspeți, 
simbătă dimineața, ne-a confirmat 
aepsțe abrevieri- Am putut remarca 
o excepțională mobilitate a jucătorilor 
din toațe compartimentele (chiar și 
jucătorul de linia a II-a. Klockowski. 
în piucța faptului cp are 97 kg. a 
alergat lOț) de metri în 12 secunde...), 
ușurința eu egre ei sprjntează de pe 
loe, detenta pe carp o posefiă Ia 
aruncările din margine- Sînt totodată 
subtili plapheri și au un remarcaJ))J 
simț al buturilor (Kopyt, Maniko. 
Zielinski, Sasin). In geqprgj, rugbyștii 
oaspețj ne-au demonstrat că sînt a- 
fleplîi jocului îp pontinuă îțțișparp, în 
ritm susținut. Din acest punct de ve- 
depe pi au multe asemănări cu rug
byștii francezi. Re altfel, prof. Jozef 
GrocJiov.ski. antrenorul selecționatei 
Varșpviei (fost internațional do linia 
a Tll-a) speră ca Ia București să rea
lizeze „nu numai un meci frumos 
ci șj un rezultat strîns**...

„CIULEȘTI"
Selectionabilii noștri au avut «îm

băta zi de odihnă. Numai căpitanul 
echipei. Rășcanu. a făcut, excepție, 
însoțindu-i pe antrenorii coordonatori 
la „Giulești” pentru a-i vedea la lu
cru pe oașpețj. Rășcanu, după cum 
pe-a mărturisit „speră ca acest meci 
de verificare să risipească toate nedu
meririle conducerii tehnice a lotului, 
să-i ofere prilejul de a trage concluzii 
definitive asupra XV-lui pentru pie- 
ciuj cp Franța”.

Conform înțelegerii stabilite, ambe
ta selecționate vor putea schimba un 
număr nedefinit de jucători. Oaspeții 
vor mai folosi pe Kolacz (linia a 
IlI-a), Fawelec (aripă) și Jagiemiak 
(fundaș), în timp ce 
tră vor fi încercați 
loner). Iftimie (linia 
nescu („uvertură”) si 
la grămadă).

Meciul va fi televizat in întregi
me, înccpind de la ora 11. Crainic re
porter, Anton Groman.

în echipa noas- 
Iorgulescu (ta- 

a III-a), Mari- 
Țața (mijlocaș
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SĂPTĂMÎNA SPORTIVĂ INTERNĂ I
(Urmare din pag. D pentru ambele reprezentative și 

nici nu esțe aici cazul să le ana
lizăm. Handbalul este, însă, la 
ordinea zilei, chiar dacă fetele 
pij intrat în etapa liniștii (fără 
teste publice) înaintea startului 1a 
campionqtele mondiale din Olan
da (11—19 decerrlbfiej, iar băieții 
sînt în plin fuleu („Cupa Mon
dială", în Suedia: 23—28 noiem
brie), deși proxima confruntare 
oficială este pentru ei Olimpiada 
din vară.

Echipa feminină ajunsese la o 
oarecare stabilitate, care consti
tuia un prim factor de progres 
pe drumul reînscrierii acestei re
prezentative în plutonul fruntaș 
din lumea handbalului, lată, 
însă că, în preajmq fazei finale, 
o serie de indisponibilități dau o 
turnurq neașteptată procesului de 
pregătire. Totul va depinde de tă
ria nucleului, de rezervele sale 
acumulate acum, în etapa liniștii, 
dar șj a muncii intense. Băieții 
— pe care laurii învingătorilor 
i-ap încununat de mqi multe ori 
în ulfimul deceniu — au capotat, 
pentru foarte mulți, surprinzător- 
Și unii dintre aceștia s-au între
bat dacă 
echipei, la mai 
înaintea Olimpiadei este riscantă. 
Alții, în schimb, ’ 
vorba de o criză < 
noua formație reprezentativă 
care își asimileazq valorile echi
pei de tineret — trecîpd printr-un 
proces de sedimentare, de limpe
zire și omogenizare pe un plan 
superior. Noi credem, însă, că 
înțre pesimism și optimism — 
ambele oarecum speculative la 
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s

devorată revelație, care impune 
aientiei acest tipăr centru al ba
lonului oval — beneficiind de qn 
finiș remarcabil, a terminat în 
posiurq de lider. G adevărată 
lovitură de teatru I Să fie aceas
ta consecința unei creșteri valo
rice a echipelor provinciale, sau 
a unei scăderi a capacității celor 
bucureștene ? Fără a nega eclip
sa de formă a celor „trei mari", 
specialiștii rugbyului înclină să 
acrediteze „paul val" al forma
țiilor djn provincie, cqre asocia
ză în qceastă ediție dorinței o- 
bișpuite de a ieși din anonimat 
mijloace de exprimare mai efica
ce. G reflectare a acestui fapt 
o constituie și prezența In lotul 
reprezentativ a mai multor jucă
tori din provincie. Și validarea 
valorii acestora' — ca, de altfel, 
a întregului lot național — se 
va face în tradiționala confrun
tare cu reprezentanții școlii „co
coșului galic", din 11 decembrie, 
la Beziers. Pînă afund, însă, a- 
vem meciul de azi, cu echipa Po
loniei, , ultitnul fesț dinaintea 
partidei cu Franța.

aceasta oră, întrucît pregătirea 
echipei naționale este departe 
de final — cei ce iubesc hand- 
bqlul trebuie să aibă încredere 
în talentul jucătorilor și în recu
noscuta valoare o tehnicienilor 
noștri, în posibilitățile școlii ro
mânești.

15 TITLURI NAȚIONALE 
CONSECUTIVE

CRIZA DE CREȘTERE?

nu cumva întinerirea 
puțin de un qn 

idei este r’

S-a încheiat și „schimbul doi" 
al „Trofeului Carpați" : competi
ția masculină. Ca și la Cluj — 
unde au evoluat formațiile femi
nine — la Galați, echipa noas
tră, campioană mondială, nu s-a 
prezentat la valoarea scontată, 
ratînd aobîndirea prestigiosului 
trofeu. Motivele nu sînt aceleași

opinează că este 
j de creștere,

Cind, timp de 15 ani la rînd, o 
echipă cucerește titlul de cam
pioană națională, nu mai poți 
vorbi doar despre o pleiadă de 
jucători faianțați ca despre o ge
nerație de excepție. Nu mai poți 
vorbi doar despre condițiile ex
celente de pregătire create aces
tora, șau despre rodnicia efortu
rilor depuse ae un antrenor sau 
altul în acesf lung interval. Pen
tru că toate la un loc (și nenu
mărate q|te fapte mai mărunte, 
dar pilduitoare pentru activita
tea cotidiană a secției) dau mă
sura acestei, aa'evărate perfor
manțe a echipei de polo Dina
mo, care, pe drept cuvînt, ar 
putea fi numită campioană ab
solută. Și tuturor celor care au 
purtat an de an, cu devotament 
pentru sport și culorile clubului 
lor, tricourile de campioni (mulji 
dintre ei international: reputațl, 
prezenfi la marile întreceri olim
pice și , europene ale acestui de
ceniu și, jumătate) — o călduroa
să felicitare și urarea ca ștafeta 
generațiilor să perpetueze succe
sul cjubului dinamoyist și să-l în
cununa cu performanțe pe plan 
internațional.



Prin victoria sa din primul meci, cu Iudit Zongor, Doina Zaharia (dreapta) a deschis calea calificării 
Progresului București în semifinala „C.C.E." I'oto i V. BAGEÂC

A început
Dînamoviada

După calificarea echipei de tenis de masă Progresul In semifinalele „C.C.E."

DtCIS REZULTATUL
Pasionați! bucureșteni ai tenisu

lui de masă (bineînțeles cei care 
au fost prezenți în sala Progresul 
au avut vineri o seară plăcută, 
într-un cadru organizatoric exce
lent, echipa feminină Progresul a 
obținut o reconfortantă victorie în 
dauna formației maghiare Epitok 
Bucjapesta, calificîndu-se în semi
finalele „Cupei campionilor euro
peni". Iar faptul că succesul a fost 
realizat ca urmare a unui joc bun 
al sportivelor noastre este cu atit 
mai îmbucurător. Este drept, re
prezentantele clubului Epitok au 
o valoare medie, dar nici jucă
toarele Progresului, cu excepția 
Mariei Alexandru nu se situează 
Ia cote ridicate. Dar în fața drept
unghiului verde, Doina Zaharia ca

și Mariana Baciu au dovedit de
cizie în acțiuni, o voință arzătoa
re de a-și fructifica la maximum 
șansele. Ceea ce au și izbutit.

Momentul psihologic al întîlnîrii 
l-a constituit chiar meciul inaugu
ral, Doina Zaharia — Iudith, Zon
gor. Debutul n-a fost favorabil ro
mâncei, adversara sa cîștigînd pri
mul set. în următoarele două însă, 
bucureșteanca se arată mai hotă- 
rîtă. Ea 6e mișcă bine și atacă 
destul de des, punctînd decisiv. 
Victoria îi revine la limită, dar 
sigur. Succesul ei . a adus decon- 
tractare în rîndurile coechipierelor 
el. Și aceasta s-a văzut imediat 
cînd la masă a apărut Mariana 
Baciu care urma să primească re
plica lui Agnes Hernadi. Ultima,

TELEX O TELEX
Turul automobilistic al Belgiei s-a în
cheiat. la Bruxelles, cu victoria echipa
jului belgian Jacquemin — Andy. învin
gătorii, care au concurat pe o mașină 
..Alpine—1600", au totalizat 266,5 puncte 
penalizare. Locul secund a fost ocupat 
de Darmiche (Franța) — Jimmy (Bel
gia) pe „Alpine—1800“ cu 318,7 p.p. Cla
sat pe locul trei, cunoscutul sportiv po
lonez Zasada, alături de Koob (Luxem
burg), pe „B.M.W.”, a terminat învin
gător în campionatul european al ra- 
liurilor internaționale,■
La Falajse s-a disputat întîlnirea Inter
națională de handbal feminin dintre e- 
ehipa Franței șl selecționata secundă a 
R.F. a Germaniei. Victoria a revenit 
handbalistelor vest-germane cu scorul de 
10—7 (4—4).■
Selecționata 
și-a început 
Ia Istanbul 
dele

In

ca- 
ale

joc, fotbaliștii sovietici au terminat 
vingătorl cu scorul de 3—1.
3
Iată primele rezultate înregistrate în 
drul celor două grupe semifinale
..Cupei campionilor europeni" la polo 
pe apă. La Genova (Italia) : Marina 
Roșie' Moscova — C. N. Barcelona 
12—7 •, Pro Recco (Genova) - Steaua 
Roșie’ Kosice 4—1 ; La Hvar (Iugosla
via) : Mladost Zagreb — Robben (Olan
da) 2—1, Olimpiakos Pireu — Institutul 
Politehnic Londra 6—5.

de lupte a orașului Poznan 
turneul în Turcia, IntHnlnd 

„ _______  o selecționată locală. Gaz
dele au obținut victoria cu scorul de 
a—1 Meciul a cuprins tntîlnirl la Cele 
două stiluri : greco-romane și libere. 
Singura victorie a sportivilor polonezi 
a fost realizată de Garisek (cat. 82 kg— 
libere) care l-a învins la puncta pe 
Ahci. Din echipa turcă s-au remarcat 
Yalcin, Yeher, Aykol (la libere) și 
Uybas, Demirien (la greco-romane).
■
La Houston se desfășoară tn prezent 
sferturile de finală ale turneului jucă
torilor profesioniști de tenis. In primul 
meci Arthur Ashe (S.U.A.) l-a învins 
cu 4—5. 7—S. 6—4, 6—3 pe Cliff Drysdale 
(Republica Sud Africană). Marele fa
vorit australianul Rod Laver a ctțtigat 
cu 6—3, r,_4 6—4 în fața americanului
Bob Lutz.
■
In semifinalele turneului de tenis pen
tru „Cupa Dewar" care se dispută pe 
teren acooerit la Londra, Hewitt (Re
publica Sud Africană) l-a învins cu 2—5, 
6-4 6—3 pe Paish (Anglia). învingăto
rul ’ lui Țlriac, iar englezul Battrick a 
cîștigat cu 3-6, 6-1, 6-1. în fața Iul 
Coven (Franța).

Contînuîndu-și turneul in Franța, selec
ționata de rugby a Australiei a jucat 
la Grenoble cu o reprezentativă locală. 
Rugbyștli australieni au obținut victoria 
cu scorul de 12—3 (3—0). La Oyonnax 
s-au întîlnit într-un meci amical selec
ționatele de rugby secunde ale Franței 
și Scoției, Gazdele au repurtat victoria 
eu scorul de 23—9.

La Varșovia s-a desfășurat meciul in
ternațional amical de box dintre echi
pele Poloniei și Angliei, La capătul tincr 
partide de slab nivel tehnic, pugillștii 
polonezi, cu o formație remaniată, au 
obținut victoria cu scorul de 8—3. Iată 
rezultatele în ordinea celor jl categorii, 
de la semimuscă la grea : S. Lechow- 
ski (P) b.p. Mike Abrhaams (A) ; Pat 
Gowdelt ÎA) b.p. — J. Blazynski (P) ; 
J. Krampa (P) b.p. R. Jenkins (A) ; 
R. Tomczyk (P) b.p. Mickey 
Pinen (A) ; J. Zeleznlak (P) 
b.o. — M. Burton (A) : Waler (A) b.p.
— J. Dublsz (P) : J. Sobczak (P) b p.
— B. Hope (A) : Whitehorn (A) b.p. — 
Kowalski (P) ; W. Stachurskl (P) b.p.
— A. Minter (A) ; J. Gortat (P) b.p. — 
J. Banham (A) ; L. Treia (P) b.ko 2 pe 
Johnny Banham (A).

Intr-un meci internațional de fotbal, e- 
cbipa vest-germană Borussia Moenchen- 
săadbach. a învins cu scorul de 5—1 
(0—I) echipa daneză „Bold Klub".
■
Aflată în turneu în Blrmania, echipa 
sovietică de fotbal Zaria Voroșilovgrad 
a susținut la Rangoon o nouă întîlnire 
cu reprezentativa țării gazdă. Meciul s-a 
încheiat la egalitate : 0—0. în primul

In cadrul concursului de înot desfășu
rat Ia Melbourne, tînăra speranță a na- 
tației australiene, Shane Gould, a ter
minat învingătoare în proba de 100 m 
liber, cu performanța de - 
secund s-a clasat Jane 
1:04,7. în curea feminină 
victoria a 
timpul de
H
Concursul 
la Geneva _ ________
unei noi probe de obstacole, în 
victoria a revenit campionului vest-ger- 
man Lutz Merkel, pe calul „Sir", cu 66 
sec. Pe locul secund s-a clasat englezul 
Harvey Smith pe „Evan Jones" — 66.3, 
iar locul trei a fost ocupat de italianul 
Gualtiero Castellini pe „Doredoyle" — 
63,8.

revenit Juliei 
2:17,2.

1:00,4. Pe locul 
Comerford — 

de 200 m liber 
Ann Wallis cu

de călărie delnternațional
a continuat cu desfășurarea

..............................................care

posesoare a unui palmares supe
rior, nu a putut evolua în largul 
ei, pe de-o parte, acțiunile ei pur- 
tînd pecetea inhibării, iar pe de 
altă parte, ripostele adversarei 
fiind foarte precise, în special în 
apărare. Și astfel, la 2—0 pentru 
Progresul, nu se mai punea pro
blema echipei învingătoare, ci doar 
a scorului final.

Prin cele trei victorii cucerite 
apoi de Maria Alexandru, alte 
două fiind adjudecate și de spor
tivele oaspe (Hernadi la Zaharia 
și Voroș la Baciu), rezultatul de
finitiv a fost fixat la 5—2 pentru 
Progresul.

Fără îndoială, succesul pe toată 
linia al Măriei Alexandru era aș
teptat, dar nu trebuie trecută cu 
vederea marea ei responsabilitate 
în condițiile în care un singur 
eșec ar fi însemnat eliminarea e- 
chipei. Tocmai de aceea, compor
tarea campioanei României este 
demnă, de consemnat.

O dată meciurile consumate și 
rezultatul cunoscut, se cuvin a fî 
adresate felicitări sportivelor ca și 
antrenorului lor, Victor Vladone. 
Urmează însă un nou examen 
mult mai dificili semifinala — pro
babil în februarie viitor — cu pu
ternica echipă pragheză, Start, cam
pioana Cehoslovaciei (surorile Kar- 
likova, Svarcova, Pauknerova). 
Pînă atunci este timp suficient 
pentru ca formația Progresul să 
desfășoare un travaliu consistent, 
astfel ca meciul să le găsească pe 
.jucătoarele bucureștence în cea mai 
bună formă,

C. COMARNISCH1

de gimnastică
BERLIN 20 (prin telefon). — In 

Capitala R.D. Germane a început 
Dinamoviada de gimnastică, Ia care 
iau parte în acest an cele mai 
bune garnituri dinamoviste din 
țările socialiste. Potrivit programu
lui stabilit de organizatori, în pri
mele două zile participanții vor 
evolua cu exerciții libere alese, îh 
urma cărora vor fi desemnați în
vingătorii la individual compus, pe 
echipe, precum și finalistii pe a- 
parate. La prima execuție a liber 
aleselor s-au remarcat în mod 
special gimnastele din R.D. Ger
mană, în frunte cu campioana eu
ropeană din 1969, Karin Janz, 
care a lăsat tuturor o impresie ex
celentă. La băieți, concursul est* 
dominat de sportivii sovietici» care 
s-au distanțat considerabil în frun
tea clasamentului. Echipa mascu
lină Dinamo București se află în 
luptă pentru locul al doilea. în 
timp ce, fetele își dispută locul al 
treilea (din păcate Ceampelea a 
ratat la paralele). Rezultate: 
MININ: echipe — R.D.G. ' 
URSS 183,90; Cehoslovacia 
România 177,55; Bulgaria 
278,45: Ungaria 268,95:; RDG 
Heimann (RDG) 38,16... 13. 
Goreac 36,20, 14. Elena Ceampe
lea 36,10, 15. Rodica Apăteanu
36,00 : MASCULIN: echipe — URSS 
278,46; Ungaria 268,951 RDG 268,55; 
Cehoslovacia 268,45; România 263,10; 
Bulgaria 264,10 ; individual ■— No- 
zadze (URSS) 56,45, Samugia 
(URSS) 56,25, Kudinov . (URSS) 
55,50... 13. Petrescu 53.75... 15. To- 
hăneanu 53,70... 22. Mazilu 52,90.

SPORTIVI
PESTE

FE-
189,40; 
179,10; 
175,10; 
268.55; 
Alina

ROMĂNI

HOTARE
s« pregătesc in 

in-
Boberii români

vederea apropiatelor concursuri 
ternaționale. din acest sezon, Astfel, 
la 27 decembrie, lotul olimpic al 
României (Panțurti, Focșeneanu, Zan- 
gor și Pascu) se va deplasa in El
veția. la St. Moritz. In continuare, 
între 2 și 6 ianuarie, la Konigssee 
(R.F. a Germaniei), ei vor participa 

-la „Cupa Națiunilor". în zilele de
14 șî 13 ianuarie, lotul național va 
evolua la campionatele europene 
programate la St. Moritz (Elveția)- 
Apoi boberii români se vor pre
zenta la startul J.O. de la

★
în Iran se dispută. între 

noiembrie, un mare turneu 
țional de lupte, dotat cu 
„Cupa Aryamehr". Țara noastră va 
fi prezentă la acest turneu eu 
luptători: Ion Arapu (cat. 48 
Ludovic AmbrUș (cat. 74 kg) și 
sile îorga (cat 82 kg).

Sapporo.

23 și 25 
interna- 
trofeul

trei 
kg), 
Va-

18 ȘAHIȘTI LA

MARI COMPETIȚII RUTIERE
Turul ciclist al Italiei, edi.la 1972. 

va desfășura între 2o mai șl 11 iunie. 
Anul viitor, sezonul ciclist internațional 
va începe în Italia la 27 februarie cu o 
competiție pe etape, care va avea loc 
în Sardinia. Clasica cursă Milano *— 
San Remo“ va avea ioc Ia 8 martie.

—*-------------------------- -------

STARTUL
„MEMORIALULUI

MOSCOVA 20 (Agerpres). — La 
24 noiembrie va începe la Mos
cova tradiționalul turneu interna
țional masculin de șah „Memoria
lul Alehin". La actuala ediție și-au 
anunțat participarea 18 mart mae
ștri și maeștri internaționali, din
tre care 9 de peste hotare.

în fruntea listei concurenților se 
află campionul mondial Boris 
Spasski (URSS), precum și fostul 
campion mondial Tigran Petro
sian (URSS). Dintre marii maeștri 
străini se remarcă Florin Gheor
ghiu (România), Milko Boboțov 
(Bulgaria), Vlasțimil Bort (Ceho
slovacia), Bruno Parma (Iugosla
via), Wolfgang Uhlman (R.D. Ger
mană) și Robert Byrne (SUA).

Uniunea Sovietică va mai fi 
reprezentată la acest important tur
neu de Vasili Smislov, Mihail Tal. 
Viktor Korcinoi, noul campion u- 
nional Vladimir Savon și trei ti-

ALEHIN"

se

LUPTĂ PASIONANTĂ ÎN FINALELE DE POPICE
(Urmare din pag. 1)

late în ambele manșe, 254, 2. Ildico 
Zsizsik (C.S.M. Reșița) 816 p d 
(404—412) — la izolate 229. 3. Florica 
Tudor (Cetatea Giurgiu) 807 p d.

PLOIESTENII AU DOMINAT 
LA SENIORI — CAMPION : 

GH. SILVESTRU
TG. MUREȘ 20 (prin telefon, do 

la corespondentul nostru).
întrecerile seniorilor au fost domi

nate și în turul II de -către popicarii 
ploieșteni, care au ocupat locurile 1 
și 3. lată ordinea primilor șase cla
sați ■ 1. Gh. Silvestru (Petrolul
Ploiești) 1844 p d (910—934). 2, I.
Băiaș (Constructorul Galați) 1788 p.d, 
3. D. Dumitru (Petrolul Ploiești) 
1731 p d. 4. .1. Tismăuaru (Construc
torul Galati) 1774 p d, 5. I. Mlcoroiu

(C.F.R.. Timișoara) 1761 p d. 6. L. 
Martina (Voința Tg. Mureș) 1753 p d.

★
Juniorii au avut sîmbătă -zi plină 

aici, pe arena Vpința, locul de des
fășurare a finalelor ' campionatelor 
naționale de popice, intrucit au în
cheiat atît manșa a doua a probei 
individuale, cît și întrecerea la pe
rechi, deci aproape toți au lansat 
cîte 490 de bile, jucînd efectiv fie
care cite 160 de minute 1

Titlul a revenit clujeanului Ion 
Stefucz, care și în manșa a ]I-a a 
dat dovadă de multă precizie. Favo
ritul după primele 200 de lovituri, 
bucureșteanul C. Voicu, a evoluat 
slab în acest al doilea tur și s-a 
clasat pe locul 3. La perechi, probă 
ce se dispută pentru prima _ oară la 
juniori, au terminat victorioși lop 
Stefucz ?i Constantin Voicu.

REZULTATE — individual : 1. I.

DIVIZIA A
(Urmare din pag. 1)

La spadă, marșul spre titlu al 
trăgătorilor clubului Steaua a fost 
la fel de impetuos. In meciurile 
de sîmbătă, ei au dispus, pe rînd, 
de Dunărea cu 13—3, de Medicina 
Tg. Mureș cu 12—3 (dublă înfrin- 
gere între lorgu și Damjanschitz) 
iar în final, de Electroputere Cra
iova cu 9—5. Cîștigătorii campio
natului au utilizat următorii spa
dasini' Al. Istrate, St. Moldanschi, 
C. Bărăgan, N. lorgu, T. Bălan. Pe 
locul secund au terminat ținerii 
sportivi de la Electroputere, care 
nu au cunoscut înfrîngerea decît 
în fața echipei campioane.

Sabrerii Stelei — cu un valoros 
lot : O. Vintilă, H. Bădescu (care 
și-au încheiat, cu acest prilej ac
tivitatea1 pe planșă urmînd să se 
dedice muncii de antrenor). AI. Nilcă 
Gh. Culcea, C. Nicolae — au 
realizat și ei o suită neîntreruptă 
de victorii. In cursul zilei de ieri, 
ei au întrecut următoarele formații: 
I.E.F.S. cu 16—0 (la ora progra
mată, adversarii nu au prezentat 
decît doi trăgători), Tractorul Bra-

LA SCRIMA
șoc . cu 9—7 șl Politehnica Iași cu 
9—7. Studenții ieșeni i-au securi- 

' dat onorabil pe campioni care au 
fost singurii lor învingători în e- 
tapă.

Alte rezultate. — Floretă feminin : 
Universitatea Bac. cu Olimpia 11—5 ț 
cu I.E.F.S. 9—7; Progresul — Olim
pia 12—4. Floretă masculin : Progre
sul — I.E.F.S. 10—6 | I.E.F.S. — Cri- 
sui 10—6 ; Olimpia — Progresul 10—6. 
Spadă : Universitatea — C.S.M. Cluj 
8—11 Electroputere — Dunărea 8—3 
(58—63)) Dunărea - 
8—8 (64—65). Sabie: 
C.S.M. Cluj 9—7, 
Politehnica Iași 
3—7.

CLASAMENTE.
1. Steaua 38 p. t
3. Progresul 22 p , 
versitatea 22 p 173 a.c.) ; 
pia 14 p I 0. Farul 0 p. 
masculin: 1. Steaua 40 pi 2. 
versitatea 23 p (175 a.c.) ; 3. Olim
pia 23 p (169 a.c.); 4. Progresul 12 p ; 
5. I.E.F.S. 8 pț 6. Crișul 4 p. Spadă . 
1. Steaua 58 pi 2. Electroputere 
30 pi 3. Medicina Tg. Mureș 26 pj
4. Universitatea 16 p j 5. C.S.M. Cluj 
.7 p (120 a.c.); 6. Dunărea 7 p (119 
a.c.). Sabie: 1. Steaua 40 p; 2. Po
litehnica 28 p ; 3. Universitatea 24 p i 
4 C.S.M. Cluj '14 pi 5. Tractorul 
12 p; 6. I.E.F.S. 2 p.

— C.S.M. Cluj 
. : Tractorul cu 
CU I.E.F.S. 12—4 ț
— Universitatea

Floretă feminin :
2.. I.E.F.S. 24. pi
(183 a.c.); 4. Uni-

5. Olim- 
Floretă 

Uni-

PSIHOLOGIA HULIGANISMULUI

maeștri: Iuri Balașov, Ana- 
Karpov și Vladimir Tukma-

neri

viitoarel Cupe Mon- 
tnloeuiască faimoasa 

a sculptorului lz>-
lată imaginea 

duile meniți să 
,,Z0ițd de aur- „ 
fleur, rămasă definitiv fn vitrina cu 
trofee a federației braiiliene.

Nouț trofeu va fi pus in joc ince- 
ptnd cu ediția 1974 o campionatului 
mondial de fotbal, ce urmează a se 
disputa în R. F. a Germaniei. Este 
turnat din aur masiv, cu emailuri 
colorate, avînd o valoare dublă față 
de vechiul trofeu.

Stefucz (Voința Cluj) 1696 pd (849— 
847), 2. I. Scheftz (Petrolul Ploiești) 
1668 pd (819—849), 3. C. Voicu (Voința 
București) 1068 pd (869—808). Perechi: 
i. I. Stefucz — C. Voicu 1687 (877— 
810), 2. M. Bălescu (Voința Buc.) — 
Fr. Berecki (Voința Tg. Mureș) 1591 
pd, 3. I. Scheftz — C. Silvescu (Ra
finăria Teleajen) 1577 pd.

„CUPEI f.R.H.C
TIMIȘOARA, 20 (prin ielofon, de 

la trimisul nostru).
Azi (n.r., ieri) dimineață, au în

ceput în localitate întrecerile pen
tru „Cupa Federației de haltere și 
culturism", competiție interesan
tă prin varietatea probelor, care 
se organizează pentru prima dată 
în țara noastră, La întrecerile com
binate de haltere, culturism și gim
nastică, participanții își verifică cu 
acest prilej forța fizică prin doua 
mișcări la haltere (împins —- cul
cat și genuflexiuni cu bara), su
plețea, prin exerciții liber alese la 
gimnastică (sol) și armonia muscu
lară în concursul de culturism. în 
cele două probe de haltere, clasa
mentul a fost alcătuit pe bază de 
punctaj : s-a acordat un număr de 
puncte echivalent cu kilogramele 
ridicate peste greutatea corporală.

Clasamentele de mai jos nu sînt 
încă definitive, ele urmînd a fi 
stabilite, după concursul de gim
nastică și culturism, unde juriul va 
acorda, pentru fiecare, note între 
1 și 20.

Categoria pînă Ia 1.68 m. (23 con- 
curenți) — clasament după două 
probe: 1. S. Deușan (C.S.M. Cluj) 
165 p, 2. A. Miuț (Rapid) 157 p, 3.
E. Vasilescu (Electromotoi- Timi
șoara) 156 p.

Cat, peste 1,68 m. (20 concurenți): 
1. S. Hergheliuc (C.S.M, Cluj) 170 
p, 2. L. Opreanu (Rapid) 164 p, 3.
F. Șuba (Electromotor) 145 p.

Concursul se încheie duminică, cu 
concursul de culturism.

I. OCHSENFELD

VEȘTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

ÎNĂLȚIMI> DEPĂȘITE
Nu de mult, editura moscovită 

„“Molodaia Gvardia" a scos de sub 
tipar un nou volum: „înălțimea". 
Autorul nu este altul decît excep
ționalul atlet Valeri Brumei, atit 
de bine cunoscut de iubitorii spor
tului din întreaga lume. Este un 
litiu frumos și, în același timp, 
semnificativ. Intr-adevăr, întreaga 
viață și întregul drum sportiv ale 
lui Bumel au constituit exempleexemple

de dăruire, în scopul nobil al a- 
tingerii celor mai înalte culmi ale 
performanței.

Să-i dăm cuvîntul fostului re
cordman mondial, într-un pasaj 
din prefața volumului recent apă
rut: „De trei ori m-am întors în 
sport. Prima dată, după J.O. de la 
Tokio, unde anunțasem că aban
donez 
oară,

activitatea sportivă, A doua 
după ce m-am restabilit în

MILENA ISI APARA MEDALIA
trambu-Pentru săritoarea de la 

lină Milena Duchkova din Ceho
slovacia, campioană olimpică, bilan
țul sezonului 1971 este cît se poate 
de favorabil. Participînd la 17 con
cursuri internaționale (trambulină 
și turn), Milena a terminat — la 
săriturile din turn — de două ori 
pe JoCrul secund și de șapte ori pe 
locul întîi.

Sezonul competițional a avut 
pentru ea două cicluri bine dis
tincte. Primul a luat sfîrșit cu con
cursul internațional de la Minsk, 
unde au participat cele mai bune 
concurente și unde Duchkova a ter
minat învingătoare, iar al doilea 
ciclu a culminat 
„Cupa Europei" pe 
tot ea.

Antrenoarea sa.
este de părere că actualele suc
cese nu trebuie privite cu opti
mism exagerat, pentru faptul cu
noscut că este mult mai greu să 
aperi pozițiile cucerite decît să Ie 
cucerești. Pentru a ajunge la per
formanțele din acest an, Milena 
Duchkova s-a antrenat zilnic în 
bazinul din cartierul Podoli din 
Praga, chiar în orele cînd acesta 
era ocupat de poloiști sau înotă
tori. „Am avut ocazia să văd la 
lucru elita săritoarelor — spunea 
antrenoarea Cermakova. Trebuie 
să recunosc că performanțele, în 
general, au atins un stafyu nemai- 
întîlnit. La Olimpiada mexicană. 
Milena a avut două avantaje: în 
primul rină nimeni n-o cunoștea 
și apoi, ea executa cel mai dificil 
program. Astăzi, situația este cu 
totul schimbată. Fiecare concuren
tă . bună dorește s-o întreacă pe 
Duchkova, iar mărirea gradului de 
dificultate a programului nu poate 
merge la nesfirșit. Se poate spune 
ca majoritatea săritoarelor au a- 
juns să execute același program ca

al Milenei. Depinde acum cine il 
va executa mai perfect'!.

Evident, la viitoarele J.O., sar
cina de a-și apăra titlul, cucerit 
la Ciudad de Mexico, va fi deo
sebit <le grea pentru Milena Duch
kova.

urma accidentului. Iar d treia oară, 
acum, după- a 32-(ț operație su
ferită. Nu mă pot despărți nici
cum de ștachetă. Privind tn ur
mă, pot spune că m-am înșelat, 
ca orice om, nu o dată. Dar me
reu am tins să fiu primul, să-mi 
ating țelul propus și să lupt fără 
să mă tem de loviturile soartei, 
să-mi înving adversarii, să înving 
părerile scepticilor, în fine Să mă 
înving pe mine însumi! Cred că 
fiecare bni este dator față de sine 
să depășească o „înălțime". înăl
țimea, acea barieră psihologică în 
formarea caracterului, a personali
tății omului. Pentnru că a trăi, 
înseamnă a-ți închina toate for
țele pentru atingerea scopului pe 
care ți l-ai propus".

Acum, în librăriile sovietice car
tea Iul Brumei este luată cu asalts 
de cititori. Fără îndoială că tira
jul nu se va limita doar la osin- 
gură ediție.

Al IUGOSLAVIEI
în pitorescul port dalmatin Makarska

dezvelit de curind un monument închinat memoriei acelor sportivi, com- 
ponenți ai echipei de fotbal Zmaj din localitate, care și-au pierdut viața 
luptind pentru eliberarea patriei, în timpul ocupației fasciste. Pe soclul

SPORTIVI EROI
din R.S.F. Iugoslavia, a fost

cu 
care

dr.

TINERII HANDBALIȘTI 
ROMÂNI SE AFIRMĂ

competiția 
a cîștigat-o

Cermakova,

BRATISLAVA 20 (Agerpres). — 
în cadrul turneului internațional 
de handbal pentru juniori 
Trinec \ echipa 
vins cu scorul de 
echipa 
trecut 
echipa

României
22—16

Bulgariei. Polonia 
cu Scorul de 19—15 
Ungariei.

de la 
a în- 
(12-5) 
a în- 
(8-8)

1
I

Intrigată de dezordinele prov.'xrate 
pe stadioanele din Anglia de grupuri 
de spectatori care, pe lingă protestele 
vehemente la deciziile arbitrilor, se 
dedau uneori la excese merglnd 
pînă la atacuri și distrugeri, fede
rația Insulară a însărcinat pe dr.-ul 
Hatlsson și o comisie, de psihiatri să 
întocmească un raport asupra feno
menului care amenință să hegenereze 
esența sportivității în rfiecturile de 
fotbal.

Raportul prezintă interesante con
cluzii cu privire la legătura ce există 
între atitudinea provocatoare a ju
cătorilor pe teren șl reacția specta
torilor. Nemulțumirea vedetelor față 
de acțiunile adversarului sau deci
ziile arbitrului Se răsfring puternic 
asupra suporterilor. Jocul la granița 
faultului — afirmă raportul

duce neliniște și indignare atit tn 
rindurile echipei adverse, cit și ale 
publicului. Excesele care duc la sus
pendarea stadioanelor își au cauza 
pe teren. Ele se repercutează ime
diat asupra tribunelor așa incit multe 
neplăceri ar putea fi evitate dacă 
jucătorii ar da dovadă de sportivi
tate șl tact.

CONDAMNAT PENTRU DOPING
Pentru vina de a fi utilizat prepa

rate amfetaminice (cuprinse tn lista 
substanțelor dopante), fotbalistul 
belgian Carteus, de la echipa F. C. 
Bruges și component al reprezenta
tivei țării sale, a fost sancționat cu 
o suspendare pe trei luni șl 
damnat 
Sentința dată de organele 
belgiene a fost confirmată de 
stanțele superioare ale Tribunalului 
din Gând.

Faptul s-a petrecut cu un an în 
urmă, în cursul unei partide cu 
Standard Liege șî controlul medical 
a fost sesizat în urma faptului că 
prin comportarea sa, Carteus punea 
în pericol integritatea fizică a adver
sarului. Absolvit de prima instanță, 
internaționalul belgian a fost readus 
în fața justiției la cererea procura
turii. care a socotit procesul său de 
interes public, eerînd pentru vinovat 
o pedeapsă exemplară.

ȘCOALA DISCIPLINEI
Cum pot fi educați fotbaliștii in 

spiritul disciplinei și al respectului 
față de . arbitru J Conducerea clubu
lui vest-german „Hannover 96“ crede 
că a rezolvat această problemă. în 
echipele de pitici și juniori se duce 
o acțiune susținută pentru însușirea 
teoretică și practică a bazelor arbi
trajului. După absolvirea acestui 
curs, midi jucători devin mult mai 
înțelegători față de exigențele con
ducătorului de joc. Șl, după cum 
afirmă presa, fotbaliștii — chiar cei 
maturi — a| acestei echipe sînt mult 
mai dlsdplinați șl c.orecți în 
decît jucătorii altor echipe.

. . . , con-
la o amendă de 3 000 fr. 

federale 
in-

iOC,

DE ICI, DE COLO
s conform datelor 

muhtcate de Federația 
Austria, numărul de 
la partidele de fotbal 
z.Oh se ridică doar la 
în sezonul trecut, cifra_ era tot ne
satisfăcătoare : 4 328.
grijorătoare. se apune in comunicat.

• Masorul Santana.
clupei braziliene de primă categorie 
F.C. America, totodată masor șl al 
echipei naționale, este un bun pro
fesionist, dar altul e motivul pentru 
care e atît de solicitat. El pretinde 
a fi inițiat în străvechiul cult african 
Makumba, care-1 ajută îh executa
rea meseriei sale. La vestiare, repetă 
vrăjile Și blagoslovește pe fiecare 
jucător înainte de meci. In ultima 
vreme, echipa America trece printr-o 
serie neagră și nlcj naționala Bra
ziliei nu stă chiar atit de bine cu 
rezultatele Dovadă că Iscusitul San
tana, la bătrînețe, a început să cam 
încurce vrăjlle...
• 725 de „cavaleri al fluierului" 

pot fl delegați conducători la jocu
rile internaționale (Inter-țări și in- 
ter-cluburi) în sezonul 1971/72. Lista 
lor a fost alcătuită de F.I.F.A. tn 
baza propunerilor federațiilor națio
nale respective. Cel mai mulți îi fur
nizează Europa : 225, propuși de cele 
33 de federații afiliate. Urmează Afri
ca ~- 194 (din 33 de federații) și Asia 
— 147 (din 27 de federații). Numărul 
mare de arbitri se explică prin creș
terea continuă a volumului de me
ciuri.

statistice 
de fotbal 
spectatori 
din acest 

4 246 pe meci.
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impunătorului monument — opera tlnărului sculptor Miro Stambuk 
se află o minga pe a cărei 
Mihajevici, Ivo Srzicim, losip 
cuitorii, orașului Makarska și 
memoria sportivilor eroi.

FIECARE AL

circumferință sint gravate numele: Vid 
Tavra, Dinko Stolița, Toni Santici. 
ai împrejurimii cinstesc în felul

Lo- 
acesta

ȘASELEA LA START
în întreaga Mongolie 

torit nu de mult Ziua 
Programul întrecerilor 
cuprins probe de tir cu arcul, at
letism, călărie, curse cicliste și de 
motociclete.

Uniunea națională a sportului 
din R.P. Mongolă numără în rîn
durile sale aproape o sută de mii 
de membri. Partidul popular-revo- 
luționar și guvernul țării acordă 
o mare atenție educației fizice și 
sporturilor, mai ales celor tradi-

s~a sărbă- 
sporturilor. 

festive a

bucu-ționale, dintre care luptele se 
ră de o mare popularitate.

în cursul acestui an. cu 
jtil sărbătoririi semicentenar ului re
voluției mongole în întreaga gfepu- 
blică s-a desfășurat cea de a IV-a 
Spartachiadă. La ea a luat parte 
fiecare al șaselea locuitor al țării 
și cu acest prilej aproape 400 000 
participanți au îndeplinit normele 
de clasificare sportivă la diverse 
categorii.

prile-

SPORTUL -LA ACADEME
Virtuțile spirituale ale sportu

lui au constituit, pentru prima 
dată, subiectul unei comunicări 
prezentate, de curind în cadrul 
solemn al Academiei franceze 
de șttiințe morale și politice. A- 
dolph Touffait, procuror gene
ral la Curtea de Casație — el 
însuși, jucător de fotbal cînd- 
va — a vorbit despre „Activi
tățile sportive — parte integran
tă a educației, element de for
mare permanentă".

Pledînd cu căldură pentru 
răspîndirea educației fizice și a 
sportului, mai ales în școli, 
Touffait le consideră completări 
indispensabile pentru „desăvâr
șirea personalității umane", tn 
societatea contemporană, a sub
liniat vorbitorul, sportul trebuie 
să fie considerat ca un „uma
nism adaptat ficărui individ, 
posibilităților sale psihice, pro
fesiei și locului său de muncă, 
vîrstei și timpului său disponi
bil pentru distracții, pentru a-1 
ajuta să-și găsească cel mai bun 
echilibru fizic și psihologic".

Sugerînd adoptarea unor mă
suri organizatorice noi. aloca
rea unor mijloace materiale mai 
consistente pentru promovarea 
sportului și educației fizice, 
Touffait a cerut ca și cetățe
nilor care nu au nici un fel 
de înclinații speciale pentru ac
tivitățile fizice să li se clari
fice scopurile sportului, semni
ficația, virtuțile, etica și filozo
fia sa.

Touffait s-a referit, apoi, la 
calitățile terapeutice ale spor
tului; el a scos în evidență a- 
jutorul pe care practica educa
ției fizice și concursul sportivii 
dă handicapaților fizici, asigu- 
rîndu-le o disciplină de viață, 
mai fermă, o igienă durabilă și. 
evident, recuperări psihice.

Vorbitorul, jurist de profesie, 
s-a referit la o temă mai pu
țin studiată: raportul dintre 
sport și educație fizică, pe de 0

parte și prevenirea delincventei, 
reeducarea și reintegrarea socia 
lă, pe de altă parte. Touffait a 
citat cîteva cifre semnificative 
dintr-un interesant studiu între
prins , pe marginea delincventei 
juvenile din capitala franceză: 
81 la sută dintre tinerii delinc- 
venți nu au practicat niciodată 
activități sportive: dintre cei
207 tineri deferiți parchetului 
parizian între 1 ianuarie și 20 
septembrie 1971 — pentru con
sum de stupefiante — nici unul 
nu a făcut sport!

Comunicarea a tratat proble
ma eficacității activităților spor
tive pentru buna menținere a 
sănătății, în prevenirea unor 
boli degenerative . și psihoso
matice, în ameliorarea celei de 
a treia virste — în sensul nu 
numai a prelungirii anilor de 
viață dar și în trăirea mai ac
tivă a anilor de. bătrînețe.

Interesul stirnit de comunica 
re în rîndurile auditoriului o 
fost remarcabil. Numeroși vor
bitori au reluat unele idei ale 
comunicării sau au tratat alte 
probleme legate de educație fi
zică și sport. Astfel, un. adevă
rat rechizitoriu a fost pronunțat 
la adresa așa-numitului „cult al 
campionilor" sublinilndtvse. . in 
acest sen», efectele negative pa 
care le au asupra tinerilor u- 
nelc emisiuni sportive ale tele
viziunii franceze. Participanta 
la dezbatere au abordat și pro 
bleme ale sportului devenit 
spectacol, ale profesionismului 
ele.

1 inițierea unei dezbateri aca
demice pe o temă sportiva con
stituie un eveniment remarca
bil, semnificativ pentru cercu
rile tot mai largi ale opiniei 
publice, cărora sportul Ic oferă 
elemente de meditație nu numai 
din unghi strict competițional 
dar și din. acela al valențelor 
educative.

Vlad UDR1ȘTE

în preliminariile C. E. la fotbal

ITALIA — AUSTRIA 2-2 (II)
Reprezentativele Italiei și Aus

triei s-au întîlnit ieri la Roma în 
ultimul meci al preliminariilor 
campionatului european de fotbal 
(grupa a Vl-a). Partida s-a înche
iat la egalitate. 2—2 (1—1), golu
rile fiind marcate de Prati ?i De

Sisti pentru Italia, respectiv ,1 ira 
și Sanțarini (autogol). Clasamentul 
final al grupei t
1. Italia 6 4 0 12 4 li)
2. Austria 6 3 1 2 1*6 7
3. Suedia 6 o 2 2 3-5 6
4. Irlanda e ~0 1 5 3-17 I
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