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Atac dinamovist (Derzei) respins de blocajul Stelei (Poroșnicu— 
Iorga)

Foto: Fr. BRANDRUP

3-2 cu Dinamo și,

VOLEIBALIȘTII DE LA STEAUA 
AU RĂMAS LIDERI

S-a demonstrat ieri, încă’ o 
dată, că bucureștenii sînt mari 
amatori de volei: la derbiul 
masculin Dinamo — Steaua, 
sala Floreasca a fost neîncăpă
toare. Și numeroșii spectatori 
n-au avut ce regreta, au asistat 
la un joc spectaculos, plin de 
faze dinamice și răsturnări dra
matice de scor, terminat cu 
scorul de 3—2 (—14, —8, 10, 
10, 10) pentru Steaua. Dinamo- 
viștii, cu un blocaj mai bun și 
beneficiind de Corbeanu, im
batabil la >fileu, cîștigă primele 
două seturi, în care adversarii 
or abuzează de mingi liftate, 

fevitînd parcă lovitura decisivă. 
In setul III, Steaua, condusă 
cu 6-0, remontează spectaculos 
(8—8), Dinamo mai are o ulti
mă „zvîcnire" (10—8), după care 
învingătorii sprintează decisiv, 
cîștigînd setul datorită unei mai 
mari, mobilități in teren și u- 
unui joc mai inventiv la fileu. 
Ultimul set este de-a dreptul 
electrizant : 2—2, 6—6, Steaua
preia conducerea (9—6), Dinamo 
revine pînă la 10—12, dar în 
final steliștii, mai proaspeți, se 
distanțează. Ne-au plăcut în 
mod deosebit : Poroșnicu, Crețu 
și Christian! de la Steaua, res-

pectiv, Corbeanu, Derzei și Pa- 
pugiu. Slab, mai ales în pri
mele trei seturi, arbitrajul: 
Em. Costoiu.

Ov. IOAN1ȚOAIA

PARMA-PE PRIMUL LOC
IN TURNEUL INTERNATIONAL DE ȘAH

Cu excepția partidei Tnire 
Radovici și Tringov, care s-a 
întrerupt și urmează să fie 
continuată în cursul dimineții 
de astăzi, toate celelalte uitîi- 
niri ale ultimei runde a turne
ului au fost decise aseară, sta
bilind configurația primelor 
locuri.

Cîștigînd cu autoritate la 
R. Wade, marele maestru iu
goslav Bruno Parma a realizat 
8',2 puncte, asigurindu-și astfel 
primul loc. Cu toate eforturile 
depuse pentru a cîștiga partida 
cu Liebert, marele maestru Bi
lek n-a reușit să obțină decît 
remiză, trebuind să împartă, 
astfel locurile 2—3 cu reprezen
tantul U.R.S.S., Aivar Ghipslis. 
Clasamentul în continuare nu 
este încă definitiv, pînă la în
cheierea partidei întrerupte. în 
caz de victorie. Tringov va îm
părți locurile 4—5 cu . Jansa ; 
in caz de remiză, acesta din 
urmă va rămîne singur pe lo
cul 4.

Reprezentanții țării noastre, 
ou excepția lui Florin Gheor-
ghiu, de la care
așteptat la mai

desigur ne-ara 
mult, și-au a-
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continuă, dar cunegativ:

26 000 
s-au

28 săli 
fizică.

tins in bună parte obiectivele : 
maeștrii internaționali O. Tro- 
ianeseu și D. Drimer și-au con
firmat titlurile pe o perioadă 
de 5 ani, iar C. Radovici a do- 
bîndit o notă de maestru inter
național.

S. SAMÂRIAN

BRUNO PARMA

RUNDA A 13-A
Gbeorgbiu-Jansa Vî—%, Wade-Parma 0—1, Drimer-Ciooiltea 

1—0. Eilek-Liebert Va—Va. Troianescu-Ghițescu 1—0.

CLASAMENT FINAL
Farma 8V2, Bilek și Ghipslis 8, Jansa 1, Drimer, Gheor

ghiu și Liebert 6‘/a, Radoviei și Tringov 6 (o partidă întrerup
tă între ei) Troianescu 6, Ghițescu 4l/i, Cioeîltea 3, Wade Va-

L. CARAIOSIFOGLU DOMINĂ 
„CUPA PRIMĂVERII" LA MARȘ

După o primă etapă, disputată în parcul 
patinoarului Floreasca, și o a doua pe tra
seul din str. Maior Coravu, mărșăluitorii 
și-au mutat teatrul întrecerilor pe aleile 
Circului de Stat. Aici au concurat ei dumi
nică dimineață, în cadrul etapei a IlI-a a 
„Cupei Primăverii" la marș.

Trebuie să remarcăm, chiar de la început, 
că în două probe (începători și juniori I) 
cîștigătorii sînt aceiași ca și în primele 
etape : Gheorghe Habâră și, respectiv. Con
stantin Staicu. Deci, trei victorii din trei po
sibile... Clasamente: 3 km începători: 1. 
Gh. Habără (P.T.T.), 2. C. Mihoci (Șc.sp.l), 
3. N. Mihăilă (Sc.sp.l) ; 5 km juniori 1: 1. 
C. Staicu (P.T.T.), 2. C. Stan (P.T.T.), 3. I. 
Ștefan (Metalul). în schimb, la juniori II 
(3 km), situația este cu totul alta, învingă
torul primelor două etape — M. Trifu (Ra

pid) — absentînd de la start. Ordinea 1 1. 
D. Afloarei (Șc.sp.2), 2. Al. Stanca (P.T.T.), 
3. Fl. Savu (P.T.T.).

La seniori, după ce în prima etapă aban
donaseră, djnamoviștii L. Caraiosifoglu și 
V. Ilie le-au dominat categoric pe cele ur
mătoare. „Cronometrele" lor pe distanța de 
10 km au o valoare foarte bună. De sub
liniat de asemenea, reintrarea fostului cam
pion și recordman național Ilie Popa. Primii 
sase clasați: 1. L. Caraiosifoglu (Dinamo) 
45:23,0, 2. V. Ilie (Dinamo) 45:46,0, 3. I. Popa 
(Steaua) 46:15,0, 4. M. Persinaru (P.T.T.) 
46:27,0, 5. I. Bogdan (Metalul) 46:37,0, 6. 
V. Such (Dinamo) 46:47,0.

Etapa a IV-a — ultimă — a „Cupei Pri
măverii" este programată peste două săptă- 
mîni, la data de 7 aprilie, în cartierul Dru
mul Taberei.Primele rezultate în „Cupa speranțelor" la hochei

Opt echipe de juniori (pînă. 
Ia 16 ani), au început ieri lup
ta pentru întiietate în cadrul 
„Cupei speranțelor", organiza
tă de F.R.H.P. pentru rodarea 
elementelor de perspectivă.

întrucît pe bucureșteni, care 
beneficiază de- gheață artificia
lă, am mai avut prilejul să-i 
cunoaștem, ne-am îndreptat a- 
tenția spre echipele din țară, a-, 
flate încă la discreția vremii. 
Primele jocuri ne-au oferit (cu 
o singură excepție — Flacăra 
Brașov) plăcuta constatare : 
provincia lucrează din plin. Se 
cuvine să subliniem comporta
rea formațiilor Metalul Ră
dăuți și Avîntul Miercurea 
Ciuc, care au prestat un joc

cursiv, cu idei tactice (avînd 
în Axinte, Bandaș și, respec
tiv, Borsaș, Daniel și Tanczas 
cei mai buni finalizatori), ceea 
ce ne îndreptățește să sperăm 
că întilnirile lor cu echipele 
bucureștene vor constitui tot 
atîtea derbiuri.

Rezultatele : Metalul Rădăuți 
— Șc. sp. Gheorghieni 9—4 
(2—2, 5-0, 2-2), Avîntul M. 
Ciuc — Flacăra Brașov 14—0 
(5—0, 4—0, 5—0), Constructorul 
Buc. — Dinamo Buc. 1—0 (0—0, 
0—0, 1—0), Steaua — Șc. sp. 
nr. 2 Buc. 1-0 (0—0, 0—0, 1-0). 
întrecerile continuă azi, pe pa
tinoarul „23 August" din Capi
tală, de la ora 8. (TR. I.)

LA 21 APRILIE, TOII LICEENII 
ÎN DEALUL SPIRII!

„ACCEPTĂM PROVOCAREA LA DATA ȘI ORA PRO
PUSĂ" răspund elevii clujeni.

Ieri, la otra prânzului, am primit un telefon la redac
ție. La celălalt capăt al firului — Clujul.

— Alo, ziarul „Sportul"?
— Da.
— La telefon Consiliul județean pentru educație fizi

că și sport, Cluj. Vorbește Ioan Pop, din clasa a Xl-a 
a Liceului Emil Racoviță, în numele elevilor fotbaliști 
din orașul nostru. Vă rugăm să transmiteți reprezenta
tivei de fotbal a liceelor bucureștene, respectiv căpita
nului ei, T. Iordache, următorul text: „Acceptăm provo
carea la data și ora propusă. Propunem ca revanșa me
ciului de la București să se desfășoare în orașul nos
tru la 28 aprilie, ora 10,30, pe stadionul orașului. De 
asemenea, am dori ca partida dintre selecționatele noas
tre, care are loc la București la 21 aprilie, să fie prece
dată de o „deschidere" a selecționatelor școlilor gene
rale (clasele V—VIII) din București și Cluj. Confirmați 
acceptarea pe adresa C.J.E.F.S. Cluj, str. Dr. Petru 
Groza nr. 40".

Meciul dintre selecționatele liceelor bucureștene și 
clujene este o certitudine. Organizatorii și inițiatorii 
merită toată laudali

Vom reveni cu noi amănunte...
In pagina a treia — vești dia 8Hte Localități.

MULTIPLELE FAȚETE 
ALE ACCESIBILITĂȚII

M. SINTIMBREA- 
NU: Accesibilitatea e- 
ducației fizice și spor
tului constituie o pro
blemă cu multiple fa
țete. Iată una dintre 
ele, din păcate cu ca
racter 
peste 
clasă 
doar : 
cație 
situație care 
nebănuite 
formării 
a tinerelor generații.

Un alt aspect. Am 
ajuns să avem o se
rie de competiții: cam
pionate școlare, 
„cercuri olimpice", 
insignă de polisportiv. 
Am auzit parcă și de 
o spartachiadă. Ei 
bine, asta este gigan
tism. Or, eu cred că 
nu trebuie să-i spe
riem nici pe profesori, 
nici pe elevi. Dacă le 
cerem să facă prea 
multe lucruri intervi
ne inhibiția. Să facem 
mai puțin și mai sim
plu. Dar temeinic, ca 
să rămînă pentru tot
deauna în amintirea 
elevului. Asta înseam
nă a avea îndrăznea
la de a fi modești.

In sfîrșit, accesibi
litatea o mai văd con- 
cretinzîndu-se 
forma drumețiilor, 
turismului. A 
turism cultural 
se face acum, 
copiii se mișcă 
puțin. In loc să 
kilometri cu folos se 
duc la cinema, la mu
zeu. Mulți elevi bucu-

la 
săli de 

construit 
de edu- 
Este o 

aduce 
prejudicii 

armonioase

sub
a 

unui 
cum 
Dar 

prea 
facă

reșteni merg să cu
noască natura vizitind 
grota de la muzeul 
Antipa. De ce n-ar 
face o expediție în 
jurul lacului Herăs
trău ? Grădina Bota
nică, de exemplu, e 
vizitată mai mult de 
copiii de grădiniță 
decît de pionieri. Să 
nu uităm că avem o 
țară foarte frumoasă 
iar copiii vor să um
ble, să o cunoască 1

A. IONESCU : A- 
vînd în vedere vîrsta 
la care ne referim, 
mi se pare foarte in
dicat principiul între
cerii. Dacă nu intro
ducem întrecerea în 
activitatea sportivă 
școlărească, copiii vor 
căuta alte debușeuri 
pentru energia lor. 
Pentru ca întrecerea 
să-i cîștige pe copii 
și să contribuie la 
formarea spiritului 
lor sportiv, este nece
sar să li se dea celor 
mai buni o răsplată. 
Nu este nevoie de un 
obiect scump ci de o 
plachetă, o insignă, o 
diplomă. Acestea au 
un puternic rol sti
mulativ asupra copi
ilor. Ca 
excesele, 
lăsăm pe 
sportului 
timp decît învățăturii 
le-aș pretinde să ai
bă, în primul rînd, 
note bune. In același 
timp, aș organiza în 
cercul lor sportiv un 
cerc de învățătură. Și 
acest cerc să ăibă o- 
bligația de a se ocu-

pa de notele membri
lor săi care n-ar fi 
normal să cadă în 
sarcina altor cercuri, 
orientate spre poezie, 
muzică ș.a. Deci, acti
vitate sportivă boga
tă,

I
I

să prevenim 
ca să nu-i 
copii să dea 
mai mult

„Scenă" din etapa a IlI-a a „Cupei Primăve
rii", surprinsă de fotoreporterul nostru 
NEAGU. Fundal — clădirea Circului 
Plutonul compact al mărșăluitorilor 
„rolul principal" pe multiplul campion i 
Leonida Caraiosifoglu (Dinamo}.

i Aurel 
de Stat, 
are în 
balcanic
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GALA DE BOX
LA GRIVIȚA ROȘIE

,• Joi, în sala clubului 
Grivița Roșie — prima se
mifinală (etapa pe munici
piul Bucuregti) a cagipio-

GRUPELE CAMPIONATELOR EUROPENE

DE TENIS DE MASĂ (ECHIPE)
Pentru campionatele euro

pene de tenis de masă de 
la Lyon (17—24 aprilie), 
componența grupelor la e- 
chipe este următoarea i 
BĂRBAȚI: gr. I: Suedia, 
Belgia, Finlanda, gr. II: 
U.R.S.S., Luxemburg, Scoția, 
gr. III: Iugoslavia, Austria, 
Portugalia, gr. IV: ROMÂ
NIA, Olanda, Spania, Turcia, 
gr. V: Cehoslovacia, Franța, 
Grecia, Guernsey, gr. VI: 
Anglia, Polonia, Irlanda, Mal
ta, gr. VII: R. F. a Germa
niei, Danemarca, Elveția, Jer
sey, gr. VIII : Ungaria, R.D. 
Germană, Italia, Țara Gali
lor ; FEMEI > gr. I: Ungaria, 
Grecia, Danemarca, gr. II:

U.R.S.S., Finlanda, Scoția, 
gr. 111: Cehoslovacia, Elveția, 
Luxemburg, gr. IV: R. F. a 
Germaniei, Austria, Spania, 
gr. V: Anglia, Belgia, Fran
ța, gr. VI: ROMÂNIA, Olan
da, Turcia, gr. VII: R. D. 
Germană, Suedia, Jersey, gr. 
VIII: Polonia, Iugoslavia.

în proba de simplu bărbați 
s-au înscris 129 de concurenți, 
fiind stabiliți următorii capi 
de serie: Scholer, Beleznai, 
Alser, Stanek, Iohansson, 
Neale, Miko, Gomoskov, iar la 
simplu femei (76 de partici
pante) : Zoia Rudnova, Mary 
Wright, Svetlana Grinberg, 
Maria Alexandru.

!

natelor republicane de ju
niori. Reuniunea va înce
pe la ora 19.

TURNEUL ÎN ROMÂNIA
AL BASCHETBALISTELOR
DE LA CLERMONT U. C
Echipa feminină franceză de 

baschet Clermont U.C. va e- 
fectua, în prima jumătate a 
lunii aprilie, un turneu în 
țara noastră. în principiu, 
programul oaspetelor este ur
mătorul : 10 aprilie, la Cluj, 
cu Universitatea : 12 aprilie, 
la Brașov, cu Voința : 13
aprilie, la București, cu Poli
tehnica ; 15 aprilie, tot la
București, cu selecționata Ca- 
piiaiffl.

SPERANȚELE
BOXULUI NOSTRU

PLEACĂ ÎN R. F. G.

vor deplasa următoarea for
mație : Lumezeanu, Iuga — 
Nicolau, Nedelcea, Dobrescu, 
Cuțov, Ene, Siiberman, Călin, 
Năstac, Cojocaru, Sănătescu — 
Lehăduș.

îndeplinirea obligați
ilor școlărești.

R. SPIRESCUa In 
Ș.SJ nr. 2 avem pes
te 1 600 de copii, tna- 
(Continuare în 

a 2-a)

BRUTALITĂȚII 
IN FOTBAL!

u s-au scurs decît trei 
etape de la reluarea cam
pionatului de fotbal și, iatâ, 
sîntem martorii unor aba
teri grave de la disciplina 
sportivă, abateri care au 

forul de specialitate să in-determinat 
tervină hotârît pentru curmarea aces- 
lor stări de lucruri. (In pagina a treia 
publicăm comunicatul F.R.F., în acest 
sens).

Dar despre ce este vorba ? Specta
torii prezenți la cuplajul bucureștean 
de duminică au fost, pe bună drep
tate, indignați de jocul brutal al unor 
fotbaliști. A excelat în această privință, 
și nu pentru prima oară, Dumitru Ni- 
colae (Steaua) care l-a accidentat se
rios pe Ion lonescu (Rapid), precum și 
Alexandru Boc (Dinamo Buc.), care l-a 
„controlat", cum se spune, pe tînărul 
jucător Alecu (Progresul). Despre jocul 
dur al acestor fundași s-a scris atît în 
ziarul nostru, cît și în majoritatea rubri
cilor de sport ale altor ziare. Din 
țară ne-au fost semnalate alte cazuri, 
e drept,~ nu atît de grave, dar destul 
de neplăcute : vociferări la adresa con
ducătorului de joc, insultarea adversa
rului și propriului partener etc.

Nu o dată a fost dezbătută problema 
muncii educative în secțiile de fotbal 
din cluburi și asociații. Am putea 
spune chiar că s-au consumat tone de 
cerneală și hîrtie. De fiecare dată s-a 
amintit celor în cauză (antrenori, jucă
tori, conduceri de secții), că fotbalul 
practicat de o echipă sau alta este 
apreciat nu numai prin prisma calității 
jocului în sine, prin tehnica jucătorilor, 
ci și prin comportarea acestora. Publi
cul este interesat ca întrecerea să se 
desfășoare în limitele sportivității, for
mațiile să-și dispute întîiefatea pe baza 
cunoștințelor dobîndite la antrenamente 
unde, desigur, nu se exersează cum 
să-ți lovești adversarul, ci cum să rea
lizezi _ goluri Mai este oare nevoie de 
amintit,. în această ordine de idei, că 
jucătorii au o mare răspundere față 
de ei înșiși, față de culorile clubului, 
față de zecile de mii de spectatori ? 
Abaterile de la conduita sportivă (joc 
brutal, proteste, tragere de timp, ener
varea adversarului, — cum au făcut, 
de. pildă, rapidiștii duminică — simu
lările etc.) dau un aspect nedorit par
tidelor, constituie o frînă în munca de 
ridicare a calității fotbalului. Dar, cu 
toate că aceste aspecte au fost criti
cate în repetate rînduri, la unele me
ciuri, diferiți fotbaliști (unii chiar com
ponent! ai loturilor naționale), comit 
acte de indisciplină, imprimă jocului 
un caracter dur, complet nesportiv. Pe 
foile de arbitraj — consultate săptă- 
mîna trecută —- < 
valorilor federali _____ ____  _____
fotbaliștilor (din toate diviziile) care 
au avut atitudini recalcitrante. Consem- 
nînd acestea, ca și faptele cele mai 
recente (petrecute la jocurile de dumi

ca și pe cele ale obser- 
j sînr trecute numele

I
I

Selecționata de box (tineret) 
a țării noastre se pregătește 
intens în vederea dublei con
fruntări cu naționala Italiei, 
din cadrul „Cupei Europei”. 
Tinerii noștri pugillști vor 
pleca joi dimineață în R. F. 
a Germaniei, unde vor sus
ține cîteva partide de verifi
care. Prima întîlnire se va 
disputa la 30 martie, în ora
șul Rosenlieim. Iar cea de a 
doua, la 6 aprlle, in loca
litatea Hoof. Antrenorii T. 
DumitrMța șl T. NiCUlescu

TURNEUL
DE

INTERNATIONAL
HANDBAL

Terenul
Voința din Capitală va găz
dui. începind de joi, un tur
neu masculin de handbal, 
dotat cu Cupa Voința. își 
dispută întâietatea echipele : 
Start Opale (Polonia), Poli 
tehnica. Rapid și Voiaja 
din București.

din parcul sportiv

I

nică) nu se poate trage decît o singură 
concluzie : în cluburi și asociații pro
cesul de educație a fotbaliștilor se des
fășoară într-o atmosferă de totală lipsă 
de exigență. Este grăitor și faptul că 
nu cluburile sînt acelea care iau pri
mele măsuri împotriva abaterilor pro
priilor jucători. Dimpotrivă, sînt gata 
să intervină cu fel de fel de argumente 
pentru a goli de conținut chiar și blîn- 
dele sancțiuni pronunțate de Comisia 
de disciplină a F.R.F. în cazurile de du
minică, potrivit obiceiului, cluburile în 
cauză (Steaua și Dinamo) ,au păstrat 
tăcere, astfel că federația de speciali
tate s-a văzut obligată să intervină re- 
comandînd Comisiei de disciplină so ju
dece incidentele produse. Federația și-a 
propus să urmărească în continuare ma
nifestările jucătorilor pe teren, să inter
vină pentru stîrpirea actelor de bruta
litate de pe terenurile de fotbal. Vor 
fi urmărite, de asemenea, calitatea ar
bitrajelor și modul în care conducă
torii de jocuri înțeleg să aplice regu
lamentul. Acest lucru se impune cu atît 
mai mult cu cît în nenumărate ocazii 
arbitrii au dat dovadă de o neîngă
duită toleranță față de actele de in
disciplină care se petrec sub ochii lor.

Pregătirea morală, politică 
nească, într-un cuvînt ED'JC. 
torilor de fotbal, trebuie să constituie 
un obiectiv principal în activitatea sec
țiilor si antrenorilor. Trebuie purificată 
atmosfera pe terenurile noastre de fot
bal, trebuie create condiții pentru des
fășurarea unor întreceri leale, în care 
cel mai bun să învingă — nu cel mai 
brutal I

olifică si cetâfe- 
EDUCATIA jucă-

I

Cristian MANTII |
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Așadar, astă-seară prima 
noastră echipă masculină de 
tenis de masă, C.S.M., joacă 
o carte mare, poate cea mai

mare din prodigioasa sa ac
tivitate de zece ani. Deși nu 
este vorba de o finală, ci de 
o etapă care o precede i se
mifinala cu redutabila cam
pioană a Cehoslovaciei, Sla-

In divizia A — după

In aampionatul masculin s- 
jucat duminică un singur meci, 
restanța dintre Politehnica Ga
lați șj Tractorul Brașov, în care 
gălățenii au dispus de advex’sarii 
lor cu 3—o (4, 13, 7), fără a se în
trebuința prea mult. In felul a- 
cesta, situația în seria a Il-a s-a 
clarificat numai în subsolul cla
samentului, unde Minerul Baia 
Mare, situată pe ultimul loc, ur
mează să evolueze, anul viitor, 
în B. In schimb, ocupanta pri
mului loe va fi decisă după dis
putarea meciului restanță dintre 
Politehnica Galați și Rapid, în 
care prima șansă aparține stu
denților, avînd în vedere faptul 
că meciul se va disputa la Ga
lați. In seria I, lucrurile s-au lă
murit, atît în fruntea, cît și în 
coada clasamentului. In urma 
derbiului de aseară, Steaua a 
terminat pe primul loc. Alumina 
Oradea a retrogradat, iar I.C.F. 
— penultima clasată — va trebui 
să susțină un dublu meci de ba
raj cu Farul Constanța din seria 
a Il-a (clasată și ea pe penulti
mul loc), pentru desemnarea ce
lei de a treia echipe ce va părăsi 
prima divizie.

întrecerea fetelor a continuat 
duramică cu disputarea a 3 me
ciuri din etapa a 12-a (două par-

via Fraga, întîlnirea se anun
ță extrem de grea, poate cea 
mai dificilă dintre toate par
tidele susținute de C.S.M. în 
istoria celor opt ediții ale 
„C.C.E." de pînă acum. Ad
versarii clujenilor, sînt 
tori foarte puternici, 
printre cele mai bune 
europene. Dar, Stanek, 
roviez. Kudrnac pot fi 
învinși pentru că și

jucă- 
cotați 
valori 
Kola- 
totuși 
Dorin

cepție. Valorile «înt apropia
te, iar starea nervoasă joacă 
un mare rol. Aici trebuie u- 
neori căutată și cauza rezul
tatelor contradictorii. De pil
dă, cine se aștepta ca — după 
figura slabă de la „internațio
nalele" noastre, Eleonora Mi- 
halca să cîștige — la inter
val de numai o lună — cam
pionatele Angliei ; sau, Giur
giucă să iasă învingător la

■■■■■■■■ ■■■■■■■■
tide fiind amînate). Capul de afiș 
l-a deținut întîlnirea dintre cam
pioana țării, Dinamo, s’ Penici
lina Iași. Victoria dinamovlstelor 
cu 3—8 ((!, 14, 15) a fost obținută 
greu, oaspetele opunînd o înver
șunată rezistență. Setul doi. cel 
mai disputat, putea să revină Pe
nicilinei (a condus cu 14-12), dacă 
leșencele nu ar fi acționat, în 
acest final de „repriză", defec
tuos la dublaj. In ultima parte, 
ele au fost conduse cu 12—1, dar 
au revenit, stabilind egalitatea ia 
14. Țir.sul slab, datuiat ș, emo
tivității, le-a privat de victorie 
în acest set.

In sala Ciulești, Rapidul a în- 
tîinit în Medicina o formație icn- 
sibll schimbată în bine, cu o teh
nică individuală mult ameliorată. 
Aceasta este și explicația faptu
lui că studentele au reușit să 
cîștige clar un set. (Scor 3—1 : 6, 
5, —7, 7) pentru Rapid.

La Craiova, studentele local
nice au reușit prima victorie din 
retur, 3—2 (—8, —10, 9, 16, 13), 
în dauna Farului Constanța, nu
trind speranța de a rămîne în 
divizia A.

Palmaresul lui Dorin Giurgiucă ar justifica victoriile asupra celor 
trei adversari de azi. Dar, mai bine să așteptăm rezultatele. 

Foto : A. NEAGU

AVIAȚIE SPORTIVA

AUR Șl DIAMANTE PE ADRESA
PARAȘUTIȘTILOR ROMÂNI

5 J

Expeditor F. A I.

Negulescu și 
au înscrise 

în pal-

ora ac
este fa-

La fiecare început de 
an, Federația Aeronautică 
Internațională ia în dis
cuție performanțele reali
zate de sportivii aviatori 
și, în funcție de valoarea 
rezultatelor obținute, acor
dă-insigne de aur cu unul, 
două sau trei diamante. 
Anul acesta, bunăoară, fo- 
rul suprem al aviației 
mondiale a trimis pe a- 
dresa parașutiștilor români 
următoarele distincții:

INSIGNA DE AUR CU 
3 DIAMANTE — maeștri
lor emeriți ai sportului Ion 
Negroid și Ion Roșu. Cei 
doi parașutiști și-au mai 
înscris în bogatul lor pal
mares : a) cinci salturi de 
la 4000 de metri, cu o 
cădere liberă de 60 secun
de (aproape 3000 m cu pa
rașuta închisă !) și ateriza
re la punct fix, sub 5 me
tri ; b) trei salturi pe apă, 
de la o înălțime de 800 m, 
cu amerizare și atingerea 
punctului plutitor în 10 se
cunde de la cădere; c) 
cinci salturi pe timp de 
noapte de la 1000 m, cu a- 
terizare la punct fix, sub 
25 de metri; d) 10 salturi 
de la 2000 m cu aterizare 
la punct fix, sub 25 de 
metri etc.

INSIGNA DE AUR CU 
DOUA DIAMANTE a fost 
acordată maeștrilor spor
tului Ionel lordănescu, Ma
ria Iordănescu și Cornel 
Serghianu. Ei au realizat

10 salturi indivi-cite : a) _. _____  _____
duale cu parașuta, de la 
2000 metri, executînd în 
cădere liberă o grupă de 
figuri acrobatice impuse; 
b) 20 de salturi de la înăl
țimea de 2000 m, cu des
chiderea întîrziată a pa
rașutei și aterizare la 
punct fix, sub 10 metri.

INSIGNA DE AUR CU 
UN DIAMANT au primit 
următorii parașutiști frun-

Ecaterina Diaconu, 
Tănăsescu, Ilie 
Elena Savastre, 

Niculescu, Mircea 
Mircea Radu Pre-

tași : 
Teodor 
Neagu, 
Mihai
Taflan, 
descu, Maria Gogu, Florin 
Leca, Dobrin Anton, Victo
ria Mihai și Ion Mihai. La 
acordarea acestei insigne, 
forul internațional de spe
cialitate a avut în vedere 
că respectivii sportivi au 
efectuat fiecare : a) 100 de 
salturi oficiale cu parașu
ta. în 40 dintre ele evo- 
luînd cu deschidere, întîr
ziată ; b) 20 de salturi de 
la 2000 m — cădere liberă 
— și aterizare la punct fix, 
sub 20 de metri ș.a.

Așadar, Federația Aero
nautică Internațională a 
acordat sportivilor parașu
tiști români două insigne 
de aur cu trei diamante, 
trei insigne de aur cu 
două diamante și 12 insig
ne de aur cu un diamant. 
Un bilanț, într-adevăr, 
strălucitor !...

V. T.

i*'

e

»
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Giurgiucă, Radu 
Adalbert Rethi 
rezultate de prestigiu 
maresul lor.

Este adevărat că la 
tuală, calculul hîrtiei
vorabil sportivilor oaspeți. In
tr-adevăr, doi dintre ei — 
Stanek și Kolarovicz — ocupă 
locuri superioare jucătorilor 
noștri: 3 și respectiv 9, în 
timp ce Giurgiucă este situat 
doar pe poziția a XXII-a, iar 
Negulescu și Rethi nu sînt 
clasificați. Dar, în tenis de 
masă, poate mai mult ca în 
orice alt sport, stabilirea ie
rarhiei valorilor este foarte 
labilă. Nu sînt puține cazu
rile cînd fluctuația rezultate
lor constituie aproape regula 
generală, iar constanța, o ex-

Praga, dispunînd pe rînd de 
Gomoskov, Neale și Jonyer, 
pentru ca apoi să-1 învingă 
și pe Miko, dar să piardă la 
Korpa și Jonyer (cu ultimul 
la Brighton). Și exemplele ar 
putea continua.

Prin urmare, astăzi, pa- 
sionații și competenții spec
tatori clujeni vor avea ocazia 
să urmărească întreceri pal
pitante, decisive pentru cali
ficarea formației lor favorite. 
Sîntem convinși că jucătorii 
noștri doresc victoria. Dar, 
singur acest lucru nu este su
ficient. Pentru a-și atinge țfc- 
lul — disputarea finalei — 
ei trebuie să lupte cu străș
nicie, să facă apel la toate re
sursele lor, pe tot parcursul, 
minge cu minge.

• Spuneam, șăptămîna trecu
tă, că victoria echipei Voința 
București asupra Voinței Brașov 
a constituit o surpriză. La șapte 
zile după aceasta, brașovencele 
au jucat în București, dar, după 
felul cum au evoluat, putem 
afirma că victoria Voinței Bucu
rești nu a fost o surpriză, el 
rodul unui joc mai bun, în con
tradicție cu cel practicat de bas
chetbalistele de la poalele Tîm- 
pei. La București, în meciul cu 
Politehnica, jucătoarele antre
nate de Gheorghe Roșu au fost 
așa de dezorientate, îneît au în
cercat să înscrie și în coșul... 
propriu. Noroc că Horacek a 
ratat această tentativă !

0 In partida Politehnica 
București — Politehnica Iași, 
normal, studenții bucureșteni 
porneau favoriți. Ei au cîștigat, 
dar după ce au trecut prin cîte- 
va emoții cauzate de elanul și 
jocul bun al colegilor lor din 
Iași, precum și de modul în 
care ei înșiși înțeleg să întîmpi- 
ne un ‘ meci. Antrenorul bucu- 
reștenilor, prof. Vasile Popescu, 
spunea : „Cițiva dintre elevii met 
au venit la sală direct de la 
un ceai!“■ Nu a vrut să den 
nume, pentru a nu-i „populari- 
za“ pe inculpați, dar a promis 
că, de acum înainte, în fiecare 
sîmbătă baschetbaliștii săi vor 
dormi cu toții la cămin ! Măsu
ra ar fi binevenită. In felul 
acesta, pasele lui Purcăreanu 
ar găsi coechipierii și nu arbl-

trii, așa cum s-a întîmplat du
minică !

0 Steaua — Farul. In aceas
tă întîlnire am desprins cîteva 
aspecte. Constănțenii au venit 
Ia sală cu opt jucători. Al nouă
lea, Leonte, s-a echipat doar 
la pauză (de ce ?) și a „evoluat'' 
în repriza a doua. Dar, după 
cum a jucat, mai bine nu apărea 
pă teren ! Cîndea (tot de la 
Farul) a luat proporții de halte
rofil de categoria mijlocie. Cam 
greu, totuși, pentru un baschet
balist de 1,70 m. în echipa mari
narilor n-a semnat aet de pre
zență nici jucătorul el nr. 1 : 
Povovici. Iată un om care nu 
vrea să vină la București! Dar, 
oricum, formația sa avea nevoie 
de serviciile Iui. Știm că Iul 
Popovici îi place muntele șl, ca 
atare, propunem federației să 
programeze meciurile Farului 
în sala de la... Piatra Arsă!

0 După ce a capotat în 
I.C.F.-iștilor, la București, 
că formația Comerțul Tg. 
reș a pierdut și pe teren 
priu, în fața studenților din Ti
mișoara. Tedula a înscris șl de 
data aceasta peste 30 de puncte. 
Dar, cu o floare...

0 Dinamo București — I.C.F. 
Pînă în minutul 10, nervii bas- 
ehetbaliștlor de la Dinamo erau 
încordați la maximum, iar aten
ția jucătorilor se îndrepta mal 
mult împotriva deciziilor arbi
trilor și mai puțin asupra acțiu
nilor adversarilor. Mai nici una 
din sancțiunile dictate de I. Știr- 
bu și A. Berger nu-i mulțumea

RECORDURI LA BUCUREȘTI Șl GALATI
N®

0 întrecerile desfășurate la 
Floreasca, în cadrul primei 
etape a Concursului republi
can de primăvară, s-au bucurat 
de o largă participare. De 
menționat că au fost înregis
trate două recorduri naționale, 
ambele la copii categoria B: 
Gabriel Popoviciu (Dinamo) 
3 : 03,3 la 200 m bras și Anca 
Groza (Dinamo) 1 : 19,5 la 
100 m delfin. Remarcabilă a 
fost comportarea înotătorilor 
de la Dinamo (antrenori Re
mus Drăgușan, Cristian Vlă- 
duță, Magda Negrea și Sanda 
Grințescu), care, au cucerit 
locul întîi în 47 din cele 79 
probe ale concursului, 
lelalte curse, victoriile 
venit sportivilor de la 
sportivă nr. 2, Steaua,

Viitorul și Clubul sportiv 
școlar.

0 Bazinul Tineretului din 
Galați a găzduit disputele 
etapei de municipiu a Con
cursului republican 
vară, la cara au 
28 de înotători de 
sportiv orășenesc

de primă- 
luat
la
Și

parte 
Clubul 
de la

fața 
iată 
Mu- 
pro-

„CUPA ORAȘULUI MORENI" LA MOTOCROS

pe Cernea, Novac și pe Albu. 
Ca urmare, gesturile de mani
festare a dezacordului ău abun
dat și au creat o atmosferă pu
țin indicată unei întreceri spor
tive. Aceasta, pînă în minutul 
10, perioadă în care conducerea 
scorului o aveau studenții. Apoi* 
Dinamo a egalat, a luat avantaj 
șl »-a distanțat. Dintr-o dată, 
au dispărut vociferările, deci
ziile arbitrilor au devenit ca prin 
farmec cele mai bune, gentile
țea (față de conducătorii parti
dei și față de adversari) nu i-a 
mai părăsit pe dinamoviști pînă 
la încheierea jocului. Modifica
rea manierei de arbitraj, sau 
realizarea unor acțiuni bine gta- 
dite, concentrarea asupra jocu
lui, plusul de eficacitate ? Ce a 
determinat schimbarea atitudinii 
echipei Dinamo 1 Sau, mai pe 
românește, de ce să vedem mai 
întîi paiul din ochiul altuia Ș* 
nu bîrna din ochiul propriu ? 
Nu-i mai sănătos 7

• Marian Spiridon (I.C.F.) 
este în plină sesiune de exa
mene. Cu toate acestea, antre
norul său, Mihai Nedef, este 
mulțumit de comportarea lui la 
antrenamente și jocuri. Iată cum 
Spiridon a devenit un exemplu 
bun și pentru mai tinerii săi 
coechipieri, și pentru alții!

D. STANCULESCU
P. IOVAN

★
CLASAMENTELE DIVIZIEI A

In ce-
au re-
Școala
Rapid,

in activitatea sportiva și turistica
• \

' (3)
- • .

MULTIPLE FAȚETE ALE ACCESIBILITĂȚII
(Urmare din pag. 1)

rea majoritate fiind pionieri. 
Știu, deci, bine ce doresc co
piii. întreceri, cit mai multe în
treceri. Copiii nu au încă no
țiunea educației fizice și a 
sportului. Ei vor să facă miș
care, să se joace întreeîndu-se. 
Este explicabil la vîrsta lor. 
Copiii nu așteaptă de la noi 
prelegeri, vorbe. Ei vor să se 
joace. Și trebuie să-i lăsăm să 
se joace urmărindu-i de la dis
tanță pentru a le da satisfacția 
să simtă că această activitate 
este a lor, le aparține.

Și eu pledez pentru insigne. 
Să-i răsplătim pe copii în acest 
fel. Să le dăm o satisfacție 
după întrecere !

E. GHIBU : Rețin din aceas
tă discuție o problemă de me
todică, de conținut. Este vorba 
de păstrarea caracterului atrac
tiv, de joc, al activității sporti
ve la această vîrstă. Cred că 
noi greșim, uneori, în această 
privință exercitînd o influență 
prea didactică asupra activită
ții sportive. Eu nu sînt Chiar 
total de acord cu cei ce au a- 
firmat că elevii sînt foarte dor
nici să facă sport. Cred că nu 
s-au exprimat clar. Fetele, de 
exemplu, au început să evite 
efortul sportiv. Copiii sînt, în
tr-adevăr, foarte dornici de 
joc. Mai exact, de joc sportivi- 
zat. In consecință, cred că tre
buie să ne modernizăm meto
dele și să folosim sportul sub 
forma de joc.

Aș mai spune să asigurăm 
o organizare a activității lor 
sub o formă aparent dezorga
nizată. Este bine ca ei să nu 
ne simtă, să creadă că nu noi 
ci ei organizează această acti
vitate.

S. TODEA : Mișcarea, jocul, 
exercițiul fizic plac mult co
piilor, pionierilor. Iată un lucru

esențial de 
nem seama, 
buie să asigurăm o mai mare 
diversificare a activităților. 
Cred, însă, că în activitatea cu 
pionierii se copiază modalități
le folosite pentru adulți. De 
aceea, pledez pentru acțiunile 
complexe în care sportul să se 
îmbine cu turismul, cu o acti
vitate aplicativă. Opiniez pentru 
organizarea unor expediții, e- 
ventual pe urmele unor perso
nalități științifice sau culturale 
și a unor excursii cu corturi, 
presărate cu întreceri sportive.

M. LOGIN: Chiar și în acti
vitatea competițională trebuie 
să ținem seama cui ne adre
săm. Să facem pentru copil*, 
competiții de fotbal în 8, volei 
în 3, un atletism pe măsura po
sibilităților lor. Să nu copiem 
competițiile adulților, ramurile 
sportive întocmai, sistemul de 
disputare 1 Aș spune chiar că 
și campionatul școlar republi
can trebuie să fie adaptat ce
rințelor psihomotorii ale copi
ilor.

E. 
niul 
vute
vîrstei. Materialele pentru gim
nastică pe care le au școlile 
nu pot fi folosite. Sînt mari. Să 
fie imposibil să se confecțio
neze o aparatură adecvată vîr
stei ? Fără îndoială că nu. Va 
trebui să-i convingem pe con
structorii de materiale sportive 
să realizeze și așa ceva.

E. GIULESCU : Insuficiența 
bazei materiale restrînge mult 
accesibilitatea sportului. La 
școala unde lucrez, o școală 
nouă, construită, acum doi ani, 
sîntem nevoiți să facem orele 
de educație fizică pe stradă. 
Curtea școlii, 
nu are măcar 
asfaltată. Cu 
am reușit să

care trebuie să ți- 
Pentru aceasta tre-

POPARAD: Și în dome- 
bazei materiale trebuie a- 
în vedere particularitățile

o curte imensă, 
o mică porțiune 
multe stăruințe, 
amenajăm în a-

Traseul din Moreni a găzduit 
duminică o frumoasă competi
ție de motoeros, prima de ase
mene* amploare în localitate, la 
care au luat startul toți aler
gătorii înscris! în campionatul 
țării. Disputele, de înalt nivel 
tehnic. au rost apreciate de 
numeroșii spectatori.

Cei mai bine s-a 
brașoveanul O. Puiu. 
ti gat ambele manse

MASCULIN

prezentat 
El a clș- 
urmat da

Școala sportivă. Cu acest pri
lej, au fost doborîte 10 re
corduri ale municipiului Galați. 
Dintre ele, însă, doar perfor
manțele lui Dan Ungureanu 
(1 : 16,7 la 100 m bras 
2:47,5 la 200 m bras) 
Marianei Bîrsan (1:25,3 
100 m bras și 3 : 04,9 la 200

au o valoare națională, 
fiind cu mult sub ni- 

înotătorilor noștri frun-
(T. SIRIOPOL, loareap.)

Gh. Ion. și E. Keresteș. Disputa 
de la clasa 250 cmc a fost mai 
echilibrată.
Chițu și-
victoriile

Cr. Dovids și șt. 
l-au împărțit „frățește" 
ps manșe iar In cla-

final Dovids a tost ur-samentul .. ...... ...... .... .. ... ...
mat de Paxino șl St- Chițu.

Trofeul pus în joc, s.Cupa ora
șului Moreni", a fost cucerit 
de CRISTIAN DOVIDS (Metalul) 
la 250 cmc. OVIDIU puiu (Stea
gul roșu Brașov) la 500 cmc șl 
NICOLAE ZIDARU (Steaua)

1. Din Buc.
2. Steaua
3. Poli. Buc.
4. „U” Cluj
5. I.C.F.
6. Poli. Galați
7. „U“ Tlm.
8. Poli. Iași
9. Rapid Buc.

10. Crișul Or.
11. Com. Tg. M. 14 4 li
12. Farul C-ța 14 3 1
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14
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28
27
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20
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bras) 
restul 
velul 
tași.

și 
și 
la 
m

1. Poli. Buc.
2. Rapid Buc.
3. I.C.F.
4. „U“ Cluj
5. Voința Bv.
6. Constr. Buc.
7. M. Tg. M.
8. Voința Buc.
9. Progr. Buc. 

10. Crișul Or.

SELECȚIONATELE DE POEO
Șl BERLINULUI, ADEVAEfATE

CLUJ, 26 (prin 
Sosite în localitate, 
natele Budapestei și 
lui (de fapt adevărate repre
zentative ale Ungariei și R. D. 
Germane) și-au îngăduit doar 
un scurt răgaz de odihnă, iar 
în cursul aceleiași zile (marți) 
au și făcut un antrenament 
da acomodare în bazinul Ti
neretului. Cele două echipe 
au deplasat următoarele lo
turi : Budapesta: Molnar, 
Steincz, Konrad II, Mayer, 
Szivos, Felkay, Rusoran II, 
Bodnar, Sarosi, Kiss, Gyero 
(antrenor: K. Markovics); 
Berlin: Fehn, Schmidt, Bel- 
lerstăd, Herman, KlUge, Schul-

telefon), 
selecțio- 
Berlinu-

Ier, 
zog, 
R. Bastel).

Selecționata Belgradului nu 
a sosit încă, dar i s-a rezer
vat bazinul, pentru antrena
ment, în dimineața zilei de 
miercuri, cînd, de asemenea, 
vor efectua un joc școală și 
poloiștii echipei Capitalei.

La acest important turneu 
internațional, care începe joi, 
vor funcționa ca arbitri neu
tri Charles Angherhausen 
(Belgia) și Ahmet Oglu Guglu 
(Turcia).

Thiel, Rund, Lange, Her- 
Schlenkrich (antrenor i

P. RADVANI, coresp.

PRIMII CAMPIONI DE ZONE 14 „LIDERE"

la o cSfe- 
elevii cu 
și cei din

noul car-In 
impresionează 
construcțiilor

Luptătorii de la stilul libe
re se află într-o intensă ac
tivitate, cei mai buni dintre 
ei, campionii județeni, partici- 
pînd în aceste zile la etapa de 
zonă a campionatului republi
can al seniorilor.

Iată primii campioni de 
zone:

LUGOJ (au participat jude
țele Arad, Timiș și Caraș-Se- 
verin): categ. 52 kg — F. Cer- 
nău (C.F.R. Timișoara); 57 kg 
— P. Giurgiu; 63 kg — P. 
Chelcea; 70 kg — V. Gașpar ; 
78 kg — Ș. Hălmăgeanu; 87 
kg — G. Gincă; 97 kg — B. 
Blaga; 4-97 kg — Gh. Olaru 
(toți de la A.S.M.T, Lugoj). 
Dintre cei clasați pe locurile 
II și care au oferit meciuri 
spectaculoase amintim pe I. 
Neacșu 52 kg (Reșița), N. 
Cernău 57 kg, I. Borugă 63 
kg, R. Hoțea 78 kg și C. 
Schmidt 87 kg (toți din Timi
șoara).

ORȘOVA (s-au întrecut 
campionii județelor Dolj și 
Mehedinți): 52 kg — Gr. A- 
lionescu; 57 kg — V. Alio- 
nescu; 63 kg — FI. Vasile 
(toți de la Electroputere Cra-

L
iova); 70 kg — C. lacobes- 
tu; 78 kg — C. Bujanca; 87

P. Galiciu, 97 kg — 
eseu; -197

Martinescu II (toți de la A. S. 
Tierna Orșova).

ODORHEIUL ~~
(județele Mureș și Harghita): 
52 kg — I. Huszar (Comerțul 
Tg. Mureș); 57 kg — N. Sza
bo (Lemnarul Odorheiul 
Sec.); 63 kg — A. Ambruș ; 
70 kg — Fr. Gy arma ti (ambii 
de la Mureșul Tg. Mureș) ; 78 
kg — L- Papp; 87 kg — G. 
Szekely (Lemnarul Odorheiul 
Sec.); 97 kg — G. Vaida, 
4-97 kg — St. Gyorgy (ambii 
de la Mureșul Tg. M.). Cel 
mai frumos meci l-au oferit 
Ambruș — Kiss la categ. 63 
kg, cîștigat de primul prin ac
cidentarea lui Kiss. (A. PIA- 
LOGA, coresp.).

kg
S. 
N.

SECUIESC

ceastă curte o groapă pentru 
sărituri și să fixăm două porțl 
de handbal.

Un alt aspect negativ s-a 
înregistrat la recentul campio
nat școlar de gimnastică. Difi
cultatea ridicată a exercițiilor 
a dus la o participare foarte 
restrînsă și, totodată, 
rentă vizibilă între 
o pregătire obișnuită 
școlile sportive.

E. TICALIUC : 
tier Titan, care 
prin mulțimea
noi, s-au înălțat zece școli. Sînt 
frumoase, luminoase, cu săli 
de desen, de muzică și de lu
crări practice. Nici una, însă, 
nu are sală de educație fizică. 
Dar nu numai atît, în acest 
cartier nu am găsit terenuri de 
joc pentru copii.

Trebuie să se facă ceva 
pentru a se crea condiții pentru 
activitatea în aer liber a copi
ilor din acest mare cartier al 
orașului.

A. IONESCU : Eu cred că în 
București, ca și în alte orașe, 
nu se realizează o folosire 
tensă' a școlilor de educație 
zică. în unele țări, sălile 
gimnastică ale școlilor sînt 
losite de la orele 6 pînă la 
oră de oră, cu pauze de
minute pentru aerisire și cură
țenie. Despre aceste școli se 
poate spune că au un rol so
cial, mai ales că sînt utilizate 
și de adulți, după terminarea 
programului obișnuit al școlii.

R. SPIRESCU: In privința 
bazei materiale trebuie avut în 
vedere nu numai aspectul can
titativ dar și cel calitativ. Echi
pamentul sportiv de exemplu, 
ne consumă fonduri importante 
pentru că este de slabă calita
te, și trebuie să-l împrospătăm 
foarte des.

in- 
fi- 
de
Io-
23,
10

J5

Pentru ultima oară în acest 
sezon, șirul de copii purtînd 
steaguri au ieșit, lunecînd voios 
pe patine, în luminile de neon ala 
patinoarului „23 August". Festi
vitățile de premiere, din seara 
zilei de luni, au marcat nu nu
mai încheierea unuia din con
cursurile cel mai bine organi
zate, ci și semnalul de lăsare a 
cortinei în această iarnă sportivă 
a patinatorilor. A fost și cel mai 
larg populat concurs, deoarece 
pentru prima oară s-au găsit 
reuniți patinatori artistici din 
patru orașe : București, Brașov, 
Cluj și Miercurea Ciuc.

Și iată pe laureații întrece
rilor, dotate cu numeroase pre
mii :

ÎNCEPĂTORI BĂIEȚI, S 1- 
Cătălin Ioniță (Școala sportivă 
nr. 2) 66,5 p; 2. Mihai Deaa 
(Constructorul) 56,3 p ; 3. Daniel 
Ginghină (Constr.) 56,0 p. FETE: 
1. Cornelia Ghîșerel (Șc. sp. 2) 
67,5 p ; 2. Emilia Țibula (Dina
mo) 67,4 p ; 3 Mlhaela Paraschi- 
va (Constr.) 65,9 -p. COPII II 
BĂIEȚI: 1. Leonardo Azzola 
(Olimpia Cluj) 155,8 p ; 2. Dan 
Tudorașcu (Constr.) 134,5 p. 
FETE : 1. Mirela Goleanu (Di
namo) 224,5 p ; 2. Cornelia Picu 
(Șc, sp. 2) 223,4 p ; 3. Cristina 
Nicolau (Șc. sp. 2) 218, 5 p. CO
PII I BĂIEȚI: 1. Mircea Ion 
(Șc. sp. 2) 347,5 p ; 2. Lucian 
Cazacu (I.C.F.) 226,0 p. FETE: 
1. Gabriela Voica (Dinamo) 
335,4 p ; 2. Gabriela Ion (Șc. sp. 
2) 272,5 p ; 3. Clara Biro (Olim
pia Cluj) 268,7 p. JUNIORI II 
BĂIEȚI: 1. Lucian Cozi»
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12
13
13
13
13
13
13
13
13
12

579-541
774-621
645-672
849-669
619-637
594-633

24
23
20
19
19
19
18
17
17
16

Doina Ghîșerel, po
sesoarea celui mai 
înalt punctaj al în
trecerilor, primește 
„Cupa Cutezătorii" 
Foto : Gh. CUCUi. '

SĂRBĂTOARE

p
(Constr.) 228,6 p ; 2. Dan Panait 
(Constr.) 222,2 p. FETE : 1. Doi
na Mitricică (Șc. sp. 2) 492,7 p ; 
2, Adriana Preda (Constr.) 456,7

Stoiân (Petrolul 
p. JUNIORI 1 
Mihai Popescu 
p; 2. Atanasie-

p; 3, Oltea 
Brașov) 388,9 
BĂIEȚI 9 1.
(Constr.) 243,9 
Bulete (Șc. sp. 2) 223,7 p. FETE:
1. Anca Tănase (Șc. sp. 2) 247,6 
p ; 2. Mariana Ionel (Șc. sp. 2) 
238,7 p. SENIORI BĂIEȚI: 1. 
Dragoș Sandu (Constr.) 324,3 p :
2. Eugen Tăujan (IC.F.) 255,6 p. 
FETE: 1. Doina Ghîșerel (Șc. 
sp. 2) 324,8 p. PERECHI: 1. Da
niela Popescu - Marian Chiosea 
(I.C.F.) 111,2 p.

Fiecare dintre cîștigători me
rită aplauze. Dar, le adresăm 
mai cu seamă minusculului Leo
nardo Azzola din Cluj, care a 
dovedit că poți deveni campion 
la patinaj și fără să ai gheață 
decît patru-cinci săptămîni pe 
an. Performanța este posibilă, 
bineînțeles, numai la catego
riile celor mici. Rămîne, totuși, 
o performanță !

Rd. V.

PE JECRANE:

din cele 
secții de 
un timp 
reprezen-

an la Fundata. Sîmbătă și du
minică, la concursurile de bia- 
tlon și fond au participat nume
roși sportivi fruntași 
mai bune cluburi cu 
schi. Desfășurate pe 
admirabil, In prezența
tanților federației și a unui nu
meros public, Întrecerile s-au 
bucurat de succes. Iată rezul
tatele : biatlon, ștafeta 3x5 km, 
1. Dinamo I (I. Olteanu, V. Nan, 
Gh. Vilmoș) lh 07:25 (0) ; 2. Di
namo II (Alex. Szabo, N. Dudu, 
I. Țeposu) lh 12:30 (2 ture pena
lizare) ; 3. Steagul roșu Brașov 
(V. Fontana, N. Secărea, V. Na
rea) lh 13:21 (1 tură penalizare) ; 
fond, 10 km seniori: 1. Gh. Cim- 
poia (ASA) 28:37 ; 2. Ion Mîrzea

(ASA) 29:11 ; 3. Ion Olteanu (Di
namo) 29:46 ; 4. Gh. Dihoi (Dina
mo) 30:22 ; 5. Nicolae Bărbășescu 
(ASA) 30:25 ; 6. Marcel Cojan 
(Tractorul) 31:04 ; 5 km juniori :
1. Vasile Nan (Dinamo) 14:07 ;
2. Nicolae Dudu (Dinamo) 14:37 ;
3. Gh. Varză (Steagul roșu) 14:43;
4. Iosif Urs (Tractorul) 15:13 ;
5. Ion Benga (Tractorul) 15:25 :
6. Dan Moise (Steagul roșu) 
15:35 ; 5 km feminin : 1. Marcela 
Leampă (Dinamo) 16:00 ; 2. Vil- 
ma BOgQzi (Dinamo) 16:49; 3. 
Adriana Barabaș (Tractorul) 
17:00; 4. Maria Barabaș (Dina
mo) 17:18; 5. Lucia Barabaș 
(Tractorul) 17:26 ; 6. Rodica Zei- 
can (ASA) 18:25.

0 Asociația sportivă Voința 
Cluj șl-a desfășurat și în acest 
an tradiționalul concurs rezer
vat schiorilor din județ. Punctul 
de atracție al întrecerilor l-a 
constituit cursa veteranilor, des
chisă «chiorilor între 30 și 40 
de ani și de la 40—50 de ani. 
Zăpada excelentă a facilitat des- 
țășuram ceftcwsului, tar aumă-

rul mare al participanților și al 
spectatorilor a dovedit populari
tatea cupei. Clasament : slalom 
uriaș, categoria 30-40 de ani: 
1. A. Gebefugi, 2. Aurel Grosu, 
3. U. Komuves; categoria 40—50 
de ani: 1, Iosif Portic, 2. Ștefan 
Zarug, 3. L. Farcaș. Probele 
concurenților în activitate au 
desemnat următorii cîștigători: 
slalom special seniori; A, Bor- 
bath (Voința), senioare: Coca 
Babeș (Sănătatea), juniori; Z. 
Hambric (Universitatea), copii i 
C. Portic, junioare: Ileana Cră
ciun (Arte) ; slalom uriaș se
niori : E. Horvath (Voința), se
nioare : Maria Szelle (Voința), 
juniori: Z. Hambric, junioare 5 
Maria Gall (Voința), copii: L. 
Farcaș. Trofeul a fost cucerit 
de schiorii de Ia Voința (instruc
tor Emil Horvath), care au avut 
cei mai mu.lți concurențl între 
primii zece clasați. Păcat că 
secția elubului Universitatea a 
neglijat acest concurs. Ea a fost 
reprezentată doar de 3 (trei) 
«chiori;.. (F. NAGȚ = țoresp.).
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Progresul Brăila a plecat duminică din Capitală,cu două puncte, cîștigînd cu scorul de 1—0 in fața 
lui Rapid C.F. 'Fază din meciul Rapid C.F. București — Progresul Brăila — divizia' C.

Foto : Milica RADULESCU

FEDERAȚIANOUA FORMULA DE SUSȚINERE MATERIALAA CLUBULUI JI A ECHIPEI ÎNDRĂGITE
DE LA

ROMANA

DE FOTBAL

COPIII RĂSPUND: PREZENT!
i* O adevărată avalanșă de scrisori... • Trimiteți-ne multe, multe provocări... • „Fotbalul ne 

atrage ca un miraj"

Din momentul publicării 
„Provocării", zilnic 10—15 din
tre scrisorile sosite pe adresa 
redacției vin să sublinieze ma
rea emulație pe care a stîrnit-o 
in rîndul celor mai tineri fot
baliști ai țării inițiativa ziaru
lui nostru.

Astfel, din Oradea, FL Vidi
con, după ce ne asigură că toți 
eomponenții echipei „Luceafă
rul", de pe str. Gr. Preoteasa, 
sînt elevi cu rezultate bune la 
învățătură și foarte disciplinați, 
așterne pe hîrtle o frază demnă 
de orice antologie a pasiunii: 
„Fotbalul este marea noastră 
iubire; el ne atrage ca un mi
raj'1, Echipa al cărei căpitan 
esțe FL Vidican are o organi
zare foarte serioasă : un secre
tar (N. Stroe), un antrenor (A. 
Rocaei) și mulți, foarte muiți 
susținători...

in încheiere,. autorul scrisorii 
menționează : „Noi am început 
antrenamentele încă din februa
rie fi consider ci echipa noas
tră va face țață cu succes me
ciurilor pe care le va susține".

Ce ne rămîne nouă de adău
gat ? încrederea lui FI. Vidican 
în coechipierii săi este atit de 
mare, incit așteptăm nerăbdă
tori confirmarea rezultatelor 
primite din orașul de pe Criș.

O nouă scrisoare : semnează 
D. Diaconu, din partea echipei 
RECOLTA Hălchiu, echipă al
cătuită din elevii clasei a VlII-a 
a școlii din localitate. Iată 

și lotul cu care tinerii elevi vor 
trece la cucerirea primelor ga
loane pe dreptunghiurile de 
iarbă : Gh. Plotocea. A. Mai- 
can, N. Porancea. T. Hosu, N. 
Sînga, S. Aftim, D. Diaconu, N. 
Neagoe și N, Agafescu.

Din Brașov, prin interme
diul corespondentului nostru 
C. Gruia, ni se aduce la cu
noștință că micii fotbaliști din 
Săcele fac ultima revizie a,. 
tenișilor înaintea primului flu
ier din „Cupa vacanței", orga
nizată sub patronajul subredac- 
ției noastre din Brașov. Patru 
echipe — VIITORUL (blocul E- 
lectropreoizla). UNIREA (Satu
lung I), ȘOIMII (Satulung II)

și VULTURII (Cernatu) se vor 
întîlni în această competiție, a 
cărei finală se va desfășura la 
Săcele, în ziua de 7 aprilie. 
Cîștigătoarei Cupei, clubul bra
șovean Steagul roșu (președinte 
X. Indrei) îi oferă, drept răsplată, 
un rînd de echipament. Bravo, 
Steagul roșu I

Și ultima veste (pentru as
tăzi): un grup de elevi de Ia 
Școala generală nr, 1 din Bis- 
trețu, Dolj, își manifestă en
tuziasmul față de competiția 
inițiată de „Sportul", anunțîn- 
du-ne totodată că în curînd va 
începe campionatul interclase 
al școlii lor. Ne promit eă ne 
vor ține la curent cu rezulta
tele, fapt pentru care le mul
țumim. Cu o remarcă: atenție 
la ortografie ! Citiți mai sus ce 
serie FI. Vidican despre colegii 
și coechipierii săi: deci primii 
la fotbal, dar nici ultimii la... 
gramatică !

Trebuie adăugat că toate scri
sorile primite au o notă comu
nă : ni se solicită multe, multe 
provocări.

Dragi copii, stați liniștiți ! 
Provocările sînt în drum spre 
voi. Cei care ni le-ați solicitat 
și nu le-ați primit personal, 
adresați-vă corespondenților 
noștri din localitatea respectivă 
și nu uitați: după desfășurarea 
meciurilor, aceste provocări tre
buie expediate ziarului, cu în
scrierea rezultatului fihal și a 
autorilor golurilor.

Cit despre noi, sintem pe 
recepție 1

Deși clubul nostru numără 
foarte mulți suporteri și sim
patizanți totuși numărul 
membrilor susținători coti
zanți este încă foarte redus.

Cauzele care determină a- 
ceastă situație sînt multiple, 
dar una dintre cele mai impor
tante este aceea privind în
deplinirea formalităților ceru
te pentru 
susținător și depunerea co
tizațiilor.

Pornind 
înlătură deficiențele manifes
tate în această direcție am 
găsit soluția sistemului „ta
loane de susținere materială".

1. Talonul de susținere ■ este 
documentul oficial prin care 
suporterii și simpatizanți! clu
bului sportiv Rapid București 
înțeleg să contribuie la întă
rirea bazei materiale a clu
bului și în special a secției 
de fotbal.

2. In momentul cînd valoa
rea taloanelor cumpărate în
sumează minimum 20 lei, po
sesorul lor are dreptul să 
ridice de Ia club obiecte re- 
prezentînd 25% din valoarea 
totală a taloanelor depuse.

Pentru suporterii și susți
nătorii din provincie sistemul 
taloanelor rezolvă în totali
tate greutățile semnalate pînă 
acum în păstrarea legăturii cu 
clubul. Acestora li 
expedia obiectele 
după depunerea 
prin poștă.

3. Taloanele mai 
la loteria ce va fi organizată, 
pe categorii de prețuri, cu pri
lejul aniversării clubului Ra
pid. Cîștigătorii la această

1 loterie trebuie să prezinte la 
ridicarea premiilor taloane în 
valoare de 120 lei.

4. Obiectele ce se pot ri
dica sînt fanioane, insigne, e- 
cusoane, fotografii colective 
și individuale ale jucătorilor, 
precum și cartea ce se va 
edita cu ocazia celei de a 
45-a aniversări a clubului, 
care se va sărbători la 15 iu
nie a.c. Cartea va fi scrisă de 
loan Chirilă și va cuprinde 
materiale diverse, menite să 
satisfacă toate curiozitățile 
celor care se interesează 
clubul nostru.

Se vor emite taloane de 
lori diferite, de 3, 5, 10, 
20, 25 și 30 lei.

Procurarea taloanelor se va 
face fie direct de la casie
ria clubului, fie prin respon
sabilii colectivelor rapidiste 
create în întreprinderi și in
stituții.

Calea cea mai directă și la

a

de

deveni membru

la dorința de a

șe vor 
imediat 

taloanelor

participă

de

va-
15,

— Băieții întreabă cînd începem
— Cînd terminăm ședința !

Desen

orele ? '

de Neagu RADULESCU

TOVARĂȘUl DIRECTOR..
ARE CEVA DE LUCRU
Popas la Școala sporti

vă din Cluj. Bat la 
ușa cabinetului direc

torului. Nici un răspuns. 
Mai încerc o dată. Același 
rezultat. încerc și ușa. Este 
închisă.

Urc la etaj, la secreta
riatul școlii.

— Aș dori să stau de vor
bă cu tovarășul director...

— Este jos în cabinetul 
său.

— Am încercat, dar...
— Nu se poate. Adinea

ori am vorbit cu dînsul la 
telefon. Dacă vreți să aș
teptați o clipă...

Unul dintre profesorii 
școlii a ridicat receptorul 
și a bătut în furca apara
tului :

— Tovarășe director, șîn- 
teți căutat... Un tovarăș re
dactor de la „Sportul*... 
Da, coboară imediat.

Apoi, același profesor că
tre mine :

— Totul este în regulă. 
Tovarășul director are ceva 
de lucru. Urgent. A uitat 
din întîmplare ușa închisă...

A doua tentativă a fost 
mal fructuoasă. Ușa era 
Intr-adevăr desctiisă.

Intru In cabinetul direc
torului fără să fiu obser
vat. Intru șl clteva clipe 
privesc nedumerit t profe
sorul Ioan Scurtu, direc
torul școlii, împreună cu un 
alt profesor, Nicolae Ben- 
geanu, jucau cărți 171 Era 
limpede pentru ce ușa ca
binetului. stătuse ferecată.

Alte cîteva secunde, cei 
doi pasionați „jucători" 
și-au continuat absorbiți ac
tivitatea. N-auzeau, nu ye- 
deau pe nimeni. Abia in- 
tr-un tlrziu aud rostită, dis
cret invitația:

— Dacă vreți, luațl loc...
Vă imaginați/ nu veni

sem la Școala sportivă din 
Cluj pentru a asista la un 
joc de cărți. Dar, in fine, 
mi-am propus să ajn răb
dare.
. In așteptarea... Învingă
torului, am cercetat clteva 
din situațiile statistice ale 
școlii, afișate pe pereți.

Cind partida a luat siir- 
șit, profesorul Scurtu s-a 
ridicat de pe. scaun și s-a 
apropiat de mine. Mi-a în
tins mina și, cu același ton 
discret cu care mă invitase 
să iau loc, îmi spune:

— Bine, tovarășe, de ce

nu m-ati anunțat că veniji?
— ???
— Ne pregăteam și noi, 

d.eh, ca gazdele...
Înainte de plecare, profe

sorul Scurtu a ținut să mă 
roage (tot discret):

— Știți.. .în legătură cu...
— In legătură cu ce ?
— Cu ce-ați văzut aici ... 

V-aș ruga: liniște... De o- 
bicei, dumneavoastră, gaze
tarii, umblați după subiecte 
tari... Nu este cazul... E- 
ram într-o fereastră... N-a
veam ce face... Vă asigur, 
că nu se obișnuiește...

...Au trecut mai multe 
zile de la această întîmpla
re care îmi stăruie în min
te ca un vis urît. Altfel 
mă așteptam să-1 găsesc pe 
directorul școlii sportive 
din Cluj, cu alte preocu
pări. Aidoma colegilor lui 
din Reșița (profesorul llie 
Pătruică poate ii lntîlnit 
deseori, la ore tîrzil, Ta ba
zinul școlii asistîndu-1 pe 
antrenorul Schuster), din 
Piatra Neamț (profesorul 
Constantin Săvinescu este 
permanent în căutarea unor 
noi metode de propășire a 
secțiilor : de baschet și vo
lei) sau 'din București (di
rectorii celor trei școli 
sportive, Ion Dumitrașcu, 
Constantin Popescu și Mi
hai Nedeicu nu prea slnt 
de găsit în birouri, ci în 
săli sau pe stadioane, la 
competițiile elevilor lor) 
etc., etc.

Profesorul Scurtu ține, 
probabil, să iacă excepție. 
Șl ați văzut cum. Joacă 
cărți in timpul orelor de 
program. Joacă cu pasiune, 
dezinvolt, schlmbînd desti
nația cabinetului său. Și 
are pretenția să închidem 
ochii, să păstrăm taina, să 
devenim complicii săi. Con
siderați că ar fi fost posi
bil I

Tiberiu STAMA

NGTA REDACȚIEI. Un 
asemenea mod de compor
tare a unui director de 
școală nu poate contribui 
Ia prestigiul unei instituții 
de învățămînt. Mai ales 
că, din informațiile noastre, 
nu este vorba de o întîm
plare, ci de 6 obișnuință. 
Ce au de spus tovarășii 
din direcția de resort a 
Ministerului Învățămîntu- 
lui?

Campionatul de tineret poate 
deveni mijlocul de împlinire al 
talentelor abia pîrguite dacă 
acești jucători vor fj antrenați 
de către tehnicieni care înțeleg 
esența fotbalului și antrenamen
tului modern. Altfel, dacă tinerii 
vor rămîne la maniera de joc 
a seniorilor actuali (obișnuiți șă 
se simtă în exclusivitate ataeanți 
sau apărători, în loc de fotba
liști multivalenți), sau se vor 
submina singuri cu nefasta idee 
„să alerge mult pe teren doar 
cei netalentați", atunci peste 
2—3 ani va trece peste pragul 
uitării un alt șir al speranțelor 
noastre.

Sperăm că responsabilii teh
nici ai formațiilor de tineret își 
vor înțelege menirea. Datoria 
lor este să crească jucători mari, 
nu să alcătuiască echipe care 
să cîștige duminica viitoare. 
Sînt necesari antrenori care au 
asimilat toate noutățile fotbalu
lui, dotați cu răbdarea necesară 
șlefuitorului de diamante. Echi
pele de tineret sînt pregătite de 
antrenorii secunzi ai echipelor 
divizionare, care își împart ziua 
de muncă între aceste două 
obligații. Nu de mult, profeso
rul Petre Comăniță, unul din 
tehnicienii Farului, se declara 
împotriva acestei duble respon
sabilități, care subțiază randa
mentul. Opinia sa: „expediem 
treaba; ar fi necesar un antre
nor numai pentru tineri; alt
fel, totul capătă amprenta su
perficialității".

Echipele de tineret trebuie 
vegheate și ajutate să șe for
meze sub țutela morală a spiri
tului sportiv adevărat, acela 
care întotdeauna a dat lecții 
despre viață, învățînd pe oameni 
ce ește franchețea, loialitatea, 
stima, solidaritatea, modestia 
etc. Ciudat, dar am văzut atîția 
tineri ale căror caractere ș-au 
vestejit, după ce au venit în 
arena sportului, încît fenome
nul nu mai poate fi ignorat dacă 
vrem să avem un fotbal sănă
tos și capabil. Iată de ce urmă
toarea întîmplare trebuie să ne 
arate de câtă drasticitate este 
nevoie. Căunei, portarul echipei 
de tineret a Jiului, în vîrstă de 
21 de ani, supărat pe antrenorul 
Ștefan Coidum, care și-a permis 
să-l vadă în circiumă și să-i 
promită o sancțiune, s-a răzbu
nat pe mașina acestuia, rupîn- 
du-i ștergătoarele de parbriz și 
provocîndu-i și alte avarii. El 
s-a asociat eu un alt furios, Ion 
Vasile, și el un răzvrătit față de 
fosta sa echipă. Mina și fata 
ni se crispează cînd scriem des
pre aceste fapte. Căunei — 21 
de ani — circiumă -j- accese de 
vandalism — fotbalist de pers
pectivă 7 Să fim serioși, așa cum 
ar fi trebuit să fim de multă 
vreme, în atîtea alte cazuri.

Am remarcat în partida de 
tineret ,.U“ Cluj — Steagul roșu 
câțiva fotbaliști înzestrați din 
plin. Brașovenii log Vasile j>

îndemîna tuturor este cum
părarea taloanelor o dată cu 
biletul de meci, Sistemul ta
loanelor satisface și pe acei 
suporteri și simpatizanți care 
condiționează susținerea echi
pei de rezultatele pe care a- 
ceasta le obține. Bunăoară, 
vom organiza case speciale 
(care vor fi deschise după 
meci) la -stadioanele unde joa
că echipa noastră; Dacă re
zultatul îl va satisface pe su
porterul sau simpatizantul e- 
ehipei, acesta va putea ime
diat să -cumpere taloane, a- 
vînd astfel o dublă satisfac-

ție : aceea a rezultatului, cît 
și a contribuției sale directe 
la susținerea materială a e- 
chipei.

Se vor emite taloane spe
ciale pentru spectacolul și ba
lul Rapidului, manifestări 
prilejuite de aniversarea clu
bului și care vor fi organiza
te în zilele de 15 și 16 iunie 
a.c. Reamintim că pregătirile 
în vederea acestor manifes
tări au și început, în con
formitate cu un plan detaliat 
de care răspunde o comisie 
specială. Taloane speciale în 
valoare de 25 și 30 lei vor da 
dreptul de participare la una 
din cele două manifestări.

Cu ocazia meciurilor în 
deplasare ale echipei de fot
bal vom difuza, de asemenea, 
în zilele respective, taloane, 
fie prin agenția din locali
tate, fie prin alte posibilități 
ce vor fi? anunțate din timp.

Posesorii de taloane vor

CONTESTAȚIA K
Unii conducători de echipe (de 

divizia A, rețineți !) uită acasă 
legitimațiile jucătorilor. Ultimul 
exemplu : Universitatea Craiova, 
care din acest motiv n-a putut 
șă-1 folosească duminică pe 
Ivan. Alții nu cunosc dispozițiile 
federației, deși acestea privesc 
direct formațiile lor.

Duminică, la Constanța, în 
pauza meciului, conducătorii 
echipei A.S.A. Tg. Mureș au in
trat în cabina arbitrilor. „Avem 
de făcut o contestație, au decla
rat er. Antrenorii constănțenilor

Tineretul echipei Steaua a presat puternic poarta Rapidului și 
a obținut victoria cu 2—1.

Șerbănoiu (un înaintaș de va
loare, cu tehnică fină), clujenii 
Munteanu, Popa și mai ales 
Coman (extremă capabilă să 
fenteze orice fundaș ; să lo
vească balonul cu exteriorul pi
ciorului în cel mai curat stil) 
sînt tineri cărora le dorim o 
dezvoltare normală.

Scorurile’ mici înregistrate în 
etapa de duminică sugerează 
un început de plecăciune în fața 
REZULTATULUI. Jucătorii sînt

învățați mai mult cum trebuie 
să se apere, decît metodele de 
presiune ofensivă. Vrem să 
creăm tinerilor un stereotip ne
gativ, imposibil de fript mai tîr- 
ziu ? De ce nu la este cultivat 
gustul pentru joc deschis, pig
mentat cu multe goluri, de ce 
nu sînt îndrumați pe drumul di
ficil, dar dătător de adinei sa
tisfacții, al eficacității ?

R. B.

M

PEPINIERA DE TALENTE
Pe lîngă clubul Crișul Oradea 

funcționează un Centru de ju
niori și copii, care dispune de 
șapte echipe (3 de juniori și 4 de 
copii), aflate în grija antrenori
lor A. Iuhasz, I. Bartha și A!. 
Molnar, sub conducerea „coor
donatorului" Vasile Vlad.

Antrenamentele juniorilor se 
desfășoară de patru ori săptă- 
mînal, iar o dată la cîteva .săp- 
tămini se procedează la o se
lecție riguroasă, renuțnțî-ndu-se 
la jucătorii care vădesc o pla
fonare a calităților.

La echipele de copii pregăti
rea a fost reluată la 10 martie, 
iar în prezent ea constă în efec
tuarea a trei antrenamente săp
tămânale și a unui joc demon
strativ, duminică, în deschidere 
la partidele oficiale.

In prima etapă a campiona-

local de juniori, echipatului 
doua
Vlad), eare este și campioana 
Oradiei, a învins cu 5—0 echipa 
Voința din localitate. Dintre 

„elevii" acestui centru, antreno
rii Crișului au deja în vedere 
cîteva elemente de perspectivă : 
Ceaușii, Șudi (născuți 1950), Ca
sai, Birta (1951), Sătmăreanxi, 
Ursovici, Bone (1952), Gecu 
(1953), Matei, Condruc, Necula 
(1955).

De remarcat bunele condiții 
de pregătire : echipament nou, 
organizare bună pe plan local, 
etc.

a 
a centrului (antrenor V.

V. SERE — coresp.

In fotografie : Echipa- Centrului 
de juniori și copii Crișul, cam

pioana Oradiej

mai beneficia și de prioritate 
la excursiile ce le organizea
ză clubul Rapid în țară și în 
străinătate, excursii care vor 
fi popularizate la timpul res
pectiv. în limita posibilități
lor, excursiile vor fi organi
zate cu vagoane de dormit, 
ceea ce va face ca prețul lor 
să fie foarte convenabil.

Reprezentanți ai clubului, 
cît și activiști voluntari din 
cadrul comisiei de educație 
și propagandă, vor merge prin 
întreprinderi și instituții pen
tru difuzare de taloane, ve
nind astfel în ajutorul celor 
interesați și scutindu-i de o 
deplasare pînă la club. Re
amintim membrilor susțină
tori legitimați și cotizanți că 
ei vor beneficia de aceste 
drepturi în afară de taloa
nele speciale pentru specta
col și bal.

Posesorii de taloane care 
doresc să aibă totuși carnet 
de membru susținător îl pot 
obține o dată cu predarea ta
loanelor pentru ridicarea o- 
biectelor.

în curînd,. tribunele stadio
nului Giulești vor fi numero
tate, fapt ce va permite rezer
varea de locuri la meciurile 
echipei noastre pentru mem
brii susținători și posesorii de 
anumite categorii de taloane. 
Considerăm că o dată cu a- 
pariția acestui articol toți cei 
care ne-au scris și ne-au so
licitat diverse obiecte (fie ei 
din București sau din provin
cie) vor avea posibilitatea să 
cunoască modalitatea de pro
curare a lor. Sperăm ca noul 
sistem al taloanelor să-i mul
țumească pe deplin pe cei 
care doresc să susțină clubul 
nostru.

Nicolae M1T1CAN 
șeful Comisiei de educație și 
propagandă de la clubul Rapid

LA CONSTANȚA! 
l-au înlocuit pe Uțu cu Ștefă- 
nescu, care a mai jucat șl în 
meciul de tineret, din deschi
dere". Arbitrii și observatorul 
federal, Gh. Dragomir, au în
cercat să le explice celor de la 
A.S.A. că schimbarea efectuată 
se conformă ultimelor indicații 
ale federației. Dar n-a fost chip 
să-j convingă pe cei din Tg. Mu
reș. Delegatul lor, Gh. Pintilie, 
a cerut foaia de arbitraj și a 
completat în ea contestația.

Se pune întrebarea : cum e 
posibil ca un conducător de 
echipă (tov. Gh. Pintilie este și 
secretarul asociației A.S.A.) să 
nu cunoască noile prevederi. 
Doar cu cîteva zile în urmă (17 
martie a.c.), ziarul nostru, a pu
blicat comunicatul federației în 
care se spune: „Se aduce 1» 
cunoștința conducerilor echipe
lor de divizia A că, prin excep
ție de la art. 65 din -Dispozi- 
țiunile privitoare Ia desfășura
rea jocurilor de fotbal», porta
rii pot participa la două jocuri 
în timp de 24 de ore." Și nu nu- 
numai că dispozițiile federației 
nu erau cunoscute de conducă
torii echipei A.S.A., dar aceștia 
nu s-au consultat, după cum 
ne-a spus după meci I. Voinescu. 
nici eu antrenorii lor.

Orice alt comentariu este de 
prisos.

C. ALEXE

aceste stări de lu- 
se fac vinovați și ar- 
jocurilor respective, 

în loc să ia măsuri

Co.nstatînd comportarea 
nesportivă a unor jucători, 
care practică un joc dur 
cu scopul de a timora sau 
ă scoate din joc partenerii 
cei mai valoroși ai echi
pelor adverse, Federația 
Română de Fotbal atrage 
atenția conducerilor secți
ilor și antrenorilor să ia 
toate măsurile pentru 
curmarea acestor stări de 
lucruri.

De astfel de manifestări 
a dat dovadă, de exemplu, 
jucătorul Dumitru Nicolae 
(Steaua), care în meciul cu 
Rapid a lovit intenționat 
pe Ion Ionescu, scoțîndu-1 
de pe teren. Fapta sa este 
cu atît mai gravă cu cît 
nu se produce pentru pri
ma oară și este îndreptată 
din nou împotriva unui 
coleg din lotul reprezenta
tiv de fotbal (n.n. D, Nico
lae a accidentat și pe ju
cătorii Mateianu și Pîrcă- 
lab).

Cu totul reprobabilă 
este și atitudinea jucăto
rului Alexandru Boc (Di
namo București), care în 
partida cu Progresul Bucu
rești a căutat să stăvileas
că jocul meritoriu al tî- 
nărului Alecu (Progresul), 
prin durități repetate. O 
asemenea comportare este 
cu at.ît mai condamnabilă 
cu cît astfel de practic-Hn- 
dreptate cu deosebire îm
potriva jucătorilor tineri 
pot avea consecințe serioa
se asupra evoluției aces
tora.

De 
cruri 
bitrii 
care
ferme împotriva acestor a- 
titudini condamnabile, s-au 
mulțumit doar .cu darea u- 
nor avertismente specta
culare, lipsite de eficiență.

Cazurile de mai sus au 
fost înaintate spre jude
care comisiei centrale de 
disciplină și colegiului cen
tral al arbitrilor, care pînă 
vineri vor informa Biroul 
federal despre măsurile 
luate.

Federația atrage atenția 
secțiilor de fotbal Steaua 
și Dinamo București, pre
cum și celorlalte secții că 
e necesar să pună capăt 
durităților, asigurând astfel 
desfășurarea jocurilor în 
condițiile unei depline 
sportivități. De asemenea, 
recomandă secției Rapid 
ca să combată unele ten
dințe de persiflare a ad
versarului, manifestate de 
unii jucători, în meciul de 
duminică.

Secțiile de fotbal au da
toria să desfășoare cu ju
cătorii o temeinică muncă 
educativă, trăgîndu-i la 
răspundere pentru abate
rile de la conduita sporti
vă. Cu această ocazie, 
F.R.F. dă secțiilor un ul
tim avertisment, făcîndu-le 
cunoscut că în viitor va 
lua măsuri severe împotri
va jucătorilor nediscipli
nați, chiar dacă abaterile 
acestora au ■ fost trecute cu 
vederea de către arbitri 
sau- conducătorii echipelor. 
F.R.F. va urmări îndea
proape și comportarea ar
bitrilor, privind aplicarea 
strictă a prevederilor regu
lamentului de joc.

Șl TOTUȘI, FOTBALUL ARE RAȚIUNEA SA
Acest sport dominat de sur

prize, considerat domeniul lui 
„totul este posibil", nesupus 
în fața legilor previziunii și 
prieten bun al hazardului, de
monstrează, uneori, că are to
tuși rațiunea sa. La această 
idee s-au gîndit, sau ar fi 
avut motivul să reflecteze toți 
martorii oculari ai partidei 
Universitatea Cluj — Steagul 
roșu. Studenții au dominat o 
eciiipă reîmprospătată, avidă 
de puncte și cuprinsă de tea
ma barajului, înscriind însă 
de-abia în al nouăzecilea mi
nut un gol.

,,U“, echipa cea mai tînără 
din campionat, reprezintă ca 
ansamblu mai mult decît 
suma valorilor individuale ale 
jucătorilor săi (talentați, dar 
neîmpliniți), fiindcă are învă
țătură tactică.

Mecanismul brașovenilor a 
fost complet paralizat nu prin 
joc dur, sau obstructionist, ci 
fiindcă ofensiva Universității 
n-a încetat o clipă. Studenții 
n-au încercat să distrugă jo
cul oaspeților, cj nu le-au per
mis să-1 înceapă, dbligjndu-i 
să nu iasă din apărare.

Cînd o echipă domină, dar 
este mereu respinsă din fața 
porții fără să înscrie măcar 
un singur gol, ajunge în ul
timul sfert de oră pe mîna 
disperării. Jucătorii clujeni au 
fost totuși răbdători, lucizi și 
meticuloși pînă în secunda 
victoriei. Insensibili la scurge
rea timpului, ei au reluat de 
zeci de ori acțiunile sfărîma-

te de atletica apărare brașo- 
veană, izbutind să-și compri
me insatisfacțiile și să nu 
ajungă la dezordine tactică.

De ce au fost necesare 90 
de minute pentru înscrierea 
unui singur gol ? Meciul cu 
Steagul roșu a exprimat, cre
dem, destinul Universității în 
acest sezon. Ea va juca bine 
probabil, va izbuti să domine 
teritorial, dar îi va fi greu 
să învingă avînd jucători încă 
lipsiți de forță, ușor de deze
chilibrat în careurile aglome
rate ca o stradă principală
(dar e de preferat o echipă
cu viitor uneia cu jucători ce . 
n-au decît trecut, și acela
stropit din belșug cu „Fe
tească" și „Muscat Ottonel").

Meci internațional 
amica! ’

VOINȚA BUCUREȘTI — I. K. 
VASBY (SUEDIA) 2—0 (2—0) 

Marți ’după-amiază, pe stadio
nul Voința s-a disputat întîlnirea 
internațională de fotbal dintre 
echipele Voința București șl I. K. 
Vasby (Suedia). Cel 1 000 de 
spectatori au asistat la un joc 
viu disputat, încheiat cu victoria 
meritată a echipei Voința cu sco
rul de 2—0. Golurile au fost în
scrise de Bivol (min. 17), care a 
reluat o centrare a lui Wetzer, și 
Enescu (min. 43) la o greșeală a 
portarului suedez Johaneson.

S-au remarcat Cristoloveanu șl 
Stroe (Voința), respectiv Svenson 
și Hatson (I. K. Vasby). Foarte 
bun arbitrajul brigăzii Dumitru 
Predescu (centru), M. Matei și 
D. Matei — toți din București. 
AUREL PĂPĂDIE — coresp.
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Un frumos exemplu de abnegație și dragoste pentru cu
lorile echipei l-a oferit schiorul francez Georges Mauduit, 
pe care-1 vedem aci coborîncl panta de slalom uriaș de la 
Sun Valley (Idaho, S.U.A.) Pentru a putea asigura echipei 
sale punctajul necesar victoriei, Mauduit a luat startul deși 
avea o gleznă luxată. O injecție cu novocaină pentru anes
tezierea durerilor și dîrza voință a sportivului i-au permis 
să plece în cursă și să se claseze pe Jocul 3. Adăugîndu-se 
victoria lui Killy în această probă, ca și ratările suferite 
de schiorii austrieci, Georges Mauduit a contribuit decisiv 
ca Franța să ocupe primul loc în „Meciul celor 5 națiuni" !

Telefoto : U.P.I.-AGERPRES

CROSUL, INTERNAȚIONAL 
DE LA POSTDAM a fost cîș- 
tigat de atletul Jurgen Ha
ase (R. D. Germană), care a 
parcurs 10 km în 30:28. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
atleții sovietici Sveșnikov — 
31:11,6 și Baidiuc — 31:32,4.■
LA „MADISON SQUARE 
GARDEN" DIN NEW YORK 
a început un turneu interna
țional de tenis la care parti
cipă, printre alții, Manuel 
Santana (Spania) și Roy E- 
merson (Australia). Ei au ob
ținut victorii relativ ușoare. 
Primul l-a învins cu 6—2, 
6—2 pe englezul Mark Cox, 
iar cel de al doilea a dispus' 
cu 6—1, 6—2 de cehoslovacul 
Jan Kodes. Maghiarul Istvan 
Gulyas a fost eliminat cu 
6—2, 7-—5 de americanul 
Gene Scott. Alte rezultate: 
Ashe (S.U.A.) — lovanovici 
(Iugoslavia) 6—4, 6—2 ; Okker 
(Olanda) — McManus (S.U.A.)
6— 4, 13—11 ; Franulovici (Iu
goslavia) — Fox (S.U.A.) 
3—6, 6—4, 12—10 ; Osborne 
(S.U.A.) — Kukal (Cehoslova
cia) 6—4, 6—3 ; Fitzgibbon
(S.U.A.) — Froehling (S.U.A.)
7— 5, 10—8.

H
CU PRILEJUL UNUI CON
CURS DE ATLETISM DES
FĂȘURAT LA EL PASO 
(TEXAS), Willie Turner a re
alizat în proba de 220 yarzi 
timpul de 20,8. La Berkeley 
(California), Clarence Johnson 
a sărit la înălțime 2,16 m, iar 
Jeff Houser a fost cronome
trat pe 120 yarzi garduri în 
13,7.■
PROBA DE OBSTACOLE 
DIN CADRUL CONCURSU
LUI INTERNATIONAL DE 
CĂLĂRIE DE LA FRANK
FURT PE MAIN a revenit 
sportivului italian Raymond 
d’Inzeo pe calul „Bowjack". 
învingătorul a parcurs tra
seul în timpul de 35,9, cu 0 
puncte penalizare. Pe locu
rile următoare s-au clasat : 
Kloess (R.F.G.) 36,1 (0 puncte 
penalizare) și Lefevre (Fran
ța) 32,3 (4 puncte penalizare).

SIIINIA IN SLUJBA 
PERFORMANTEI

Dorind să medieze o apropiere din ce în ce mai accen
tuată între știință și sport, să stimuleze interesul cercetăto
rilor față de aspectele biologice și etice proprii fenomenului 
sportiv, precum și receptivitatea antrenorilor și sportivilor 
față de pîrghiife construite de către știință în sprijinul lor, 
ziarul „SPORTUL" a inițiat o anchetă internațională pe tema 
„Roiul și consecințele cercetării științifice asupra fenomenului 
sportiv".

în acest sens redacția noastră s-a adresat unor reputați 
oameni de știință și cercetători, din țară și de peste hotare, 
cu următoarele întrebări :

1. Care considerați că a fost aportul cercetării științifice 
la realizarea excepționalelor recorduri sportive din ultimul 
deceniu ?

2. In ce direcții cercetarea științifică a pătruns mai adine 
în intimitatea biologică a sportivului de performanță ?

Profesor dr. ANTONIO VE- 
NERANDO, directorul Insti- 
tutului de medicină sportivă 
de pe lingă Școala centrală 
de sport din Roma, pre- 
ședintele Federației de me- 
dicină sportivă din Italia

IN CADRUL „CUPEI CAM
PIONILOR AMERICII DE 
SUD“ la fotbal, la Guayaquil, 
formația locală Emelec a în
vins cu scorul de 2—0 (1—0) 
echipa Portugues (Venezuela).

PROBA DE SIMPLU BĂR
BAȚI DIN TURNEUL DE 
TENIS DE LA CIUDAD DE 
MEXICO a revenit jucătoru
lui mexican Rafael Osuna 
care în finală l-a învins cu 
6—4, 6—4, 6—4 pe compa
triotul său Loyo Mayo. în fi
nala probei de dublu mascu
lin s-au , întîlnit perechile 
Jose Luis Arilla — Manuel 
Orantes (Spania) și Rafael 
Osuna — Loyo Mayo (Me
xic). La capătul unei partide 
care a durat peste trei ,ore, 
cuplul spaniol a terminat în
vingător cu 5—7, 4—6, 8—6, 
16—14, 10—8.

■
INTRE 14 SI 17 APRILIE 
VOR AVEA LOC LA 
SKOPLJE ÎNTRECERILE 
BALCANIADEI DE TIR. La 
competiție și-au anunțat par
ticiparea țintași de valoare 
din România, Bulgaria, Tur
cia, Grecia și Iugoslavia.

PELE: „Brazilia va rcâștiga 
tupa „Julcs Rimct“ 

dar iară mlnc...“

Progresele tehnice au 
contribuit, desigur, în
tr-o proporție însemnată 

la îmbunătățirea unor recorduri 
sportive. Perfecționarea apara
telor a avut, fără îndoială, o 
mare influență asupra perfor
manțelor obținute (exemple : 
săritura cu prăjina, ciclism, au
tomobilism, canotaj etc.). Cer
cetarea științifică pe plan bio
logic a avut o importanță apre
ciabilă la realizarea celor mai 
bune rezultate sportive, dar ro
lul ei este mai puțin observat. 
Cercetările medico-biologice au 
dus fără doar și poate la îmbu
nătățirea pregătirii psihologice 
și dietetice colaborând, de ase
menea, la perfecționarea siste
melor de antrenament.

Estimarea capacității 
funcționale a marilor 
sportivi a permis o valo

rificare superioară a potenția
lului mecanismului uman, pre
cum și a diferitelor tehnici de 
antrenament. Aplicațiile prac
tice ale cunoștințelor fiziologice 
actuale pot fi numeroase. Pen
tru obiectivizarea eventualelor 
deficiențe ale unui sportiv, de 
pildă, și în stabilirea posibilită
ților de corectare, în operațiu
nea de alcătuire a unei echipe 
cu elemente omogene ca nivel 
de pregătire psiho-fizică etc. 
Aspectele psihologice comple
tează rezultatele cercetării func 
ționale, în timp ce așteaptă de 
la cercetarea biochimică spor
tivă, mai multe cunoștințe apli
cabile în pregătirea sportivilor.

O declarație a celebrului 
fotbalist brazilian Pele, publi
cată în ultimul număr ai re
vistei „QUINTO DE MAR
CO", care apare la Rio de 
Janeiro, este menită să facă 
senzație în lumea sportului 
cu balonul rotund.

„Nu poate fi vorba de o 
sciziune între fotbalul sud- 
american și cel din alte 
continente — declară „perla 
neagră". Brazilia va par
ticipa Ia viitoarea ediție 
a „Cupei Mondiale*1 din

Mexic și va recuceri tro
feul. Dar eu nu voi face 
parte din rîndurile viito
rilor „11“ campioni ai lumii".

în continuare, Pele arată 
motivele retragerii sale din 
cadrele reprezentativei brazi
liene. „Nu vreau să mai fiu 
ținta durităților, care tind să 
devină arma cea mai folosită 
a echipelor cu apărare „for
te". îmi place prea mult fot
balul pentru a nu-1 juca așa 
cum trebuie, adică frumos și 
in spirit cu adevărat sportiv. 
Sînt convins însă că Brazilia 
poate cîștiga Cupa „Jules Ri
mei" și fără aportul meu. La 
noi se joacă cel mai bun fot
bal din lume și nu vom duce 
lipsă de jucători la ediția 
din 1970 a campionatului 
mondial".

R. C. TOULON IN ROMÂNIA
O veste care va avea darul 

să bucure pe pasionați! rug- 
byului din țara noastră : e- 
chipa R. C. Toulon, din pri
ma divizie a campionatului 
Franței, va întreprinde un tur
neu de zece zile în România, 
în cursul lunii iunie.

R. C. Toulon joacă în se
ria C a campionatului Fran
ței, ocupînd locul secund în

urma echipei Graulhet. Re
cent, echipa s-a calificat pen
tru „16"-imile de finale ale 
campionatului.

în echipa Toulon joacă o 
serie de elemente de valoare 
printre care : Carrere, căpi
tanul echipei Franței, frații 
Herrero, Gruarin, toți inter
naționali, alături de o serie 
de alți talentați jucători.

CU PRILEJUL UNUI CON
CURS DE PATINAJ VITE
ZA, care a marcat închiderea 
sezonului în U.R.S.S., cunos
cuta sportivă sovietică Tatia
na Sidorova a fost cronome
trată pe distanța de 500 m 
cu timpul de 44,9. Proba de 
1500 m a revenit Valentinei 
Stenina cu 2:29,3. iar în cursa 
de 3000 m pe primul loc s-a 
clasat Galina Nefedova cu 
5:11,1.

* Faul CERNESCU

TENISUL AMATOR ÎN FAȚA
UNEI RUNDE DECISIVE

3. Rezultatele cercetării științifica în sport sînt exprimate 
doar prin marii sportivi ai lumii, oameni cu un potențial bio
logic excepțional, situat mult deasupra mediei, sau pot fi 
fructificate și pentru întărirea sănătății și fortificarea fizică a 
omului obișnuit?

4. Dacă performanțele sportive actuale sînt rezultanta unor 
metode de antrenament perfecționate, sprijinite pe cercetarea 
științifică, a unei alimentații specifice și a unor metode de 
recuperare rapidă, nu considerați că ele pot deveni privile
giul exclusiv al unei minorități umane care poate beneficia 
de acest cadru costisitor ? Nu apare astfel, în perimetrul 
sportului, o problemă de ordin moral ?

5. Care sînt preocupările dumneavoastră științifice de dată 
recentă și cum se înscriu ele pe orbita unui comandament de 
ordin științific și umanitar ?

Anchetă realizată de Romulus BALABAN

RECORDUL DEZVĂLUIE POTENȚIALUL 
MECANISMULUI UMAN

3 Cunoștințele asupra efec
telor exercițiului fizic nu 
sînt folositoare numai in 

domeniul creșterii valorice a per
formanței sportive, ci pot fi 
utilizate mai ales pentru întări
rea sănătății și eficienței fizice 
a întregii colectivități. Posibili

tățile terapiei sportive, sau uti
lizarea sportului ca măsură pre
ventivă in fața stărilor psiho
patologice șl fiziopatologice ale 
omului modern, mai ales în pe
rioada de creștere, sînt însem
nate. De fapt, medicina spor
tivă aplicată este, după părerea 
mea, o medicină esențialmente

preventivă, față de riscurile pe 
care le generează sporturile, 
putînd să-și aducă, în același 
timp, o mare contribuție ca me
dicină preventivă generală la 
fortificarea psiho-fizică a colec
tivității. Din aceste motive me
dicina sportivă capătă semnifi
cație și importanță socială.

ANTRENAMENTUL SPORTIV ll ATRAGE 
PE OAMENII DE ȘTIINȚĂ

Dr. MIRON GEORGESCU, 
medic primar la Institutul de 
experiență și recuperare a 

forței de muncă

Peste puține zile, la 30 martie, la Paris, în 
sala Automobil-clubului francez, Federa
ția internațională de tenis (F.I.L.T.) își 

ține adunarea extraordinară. Ea poate deveni, 
desigur, și istorică, căci de la tribuna acestui 
plen se va spune NU sau DA problemei teni
sului „open", cel care ar trebui să unifice ac
tivitatea jucătorilor amatori cu aceea a profe
sioniștilor.

Implicațiile lui NU ar fi că, în fața neac- 
ceptării punctului său de vedere, federația 
dizidentă din Anglia ar pune in aplicare pe 
teritoriul ei, cu începere de la 22 aprilie, mult 
comentata sa decizie din 
decembrie, prin care toate 
turneele britanice, împreu
nă cu faimoasele campio
nate de la Wimbledon, de
vin „deschise". Dacă Co
mitetul F.I.L.T. al celor 
4, compus din Giorgio de 
Ștefani (Italia), președin
tele acestui for, B. A. Barnett (Australia), 
P. Geelhand de Merxem (Belgia) și Jean Bo- 
rotra (Franța), va imprima dezbaterilor o ati
tudine intransigentă, competițiile britanice ar 
urma să fie radiate din calendarul internațio
nal. prevăzîndu-se sancțiuni împotriva parti; 
cipanților de peste hotare care ar nesocoti 
această hotărîre.

în ce măsură ar putea deveni viabile toate 
acestea ? Poziția lui de Ștefani, ca vajnic apă
rător al amatorismului, este bine cunoscută. 
Deși mai „maleabil" în atitudine, Jean Boro- 
tra pare și el categoric în recentele sale de
clarații : „Acțiunea Federației engleze este ile
gală, a spus Borotra, constituie un ultimatum 
inadmisibil și riscă, în ciuda acestei convo
cări precipitate a adunării generale extraordi
nare, să-i aducă excluderea cu urmări dezas
truoase, care nu vor întîrzia să se arate. Ori
cum, soluția engleză este inacceptabilă. Pentru 
a pune capăt unor pretinse culise de ordin 
pecuniar, cu care nu este de acord, ea vrea 
să desființeze pur și simplu amatorismul... 
Curioasă soluție : a suprima statutul a 125 000 
de jucători, deoarece o infimă minoritate nu 
vrea să-1 mai respecte

Desigur, dizidenții britanici, în frunte cu 
patronul Wimbledonului, Herman David, pre
ședintele lui „AII England Club”, vor depune 
toate eforturile pentru a anula efectul even
tualelor sancțiuni. Cedînd presiunilor, unele 
federații, poate cele din Suedia, Australia, 
S.U.A. ( a cărei poziție este încă echivocă), 
ar putea să închidă ochii, lăsîndu-și jucătorii, 
sub o formă sau alta, să participe la mult 
trîmbițatul și mirificul Wimbledon ’68 „open", 
în fața căruia majoritatea personalităților 
marcante ale tenisului mondial nu și-au putut 
reține dezaprobarea. Spicuim cîteva opinii : 
„Foarte puține țări vor participa la interna
ționalele Angliei. Va crește în schimb impor
tanța campionatelor din Italia, Franța și 
H.F.G.y (Harry Hopman, de 15 ani antrenorul

și căpitanul echipei Australiei) ; „Un fapt de-a 
dreptul supărător și prematur55 (Bob Hewitt, 
jucător de origine australiană — Africa de 
Sud) ; „Wimbledonul „open*6 va izola Anglia, 
dar în schimb va întări prestigiul amatorismu
lui. Drept replică se va urgenta includerea 
tenisului la Jocurile Olimpice, se va crea po
sibilitatea înființării unui campionat mondial" 
(Robert Edwards, președintele Federațiilor de 
tenis australiene).

Implicațiile lui DA — adeziune ocicială la 
turneele deschise — ar pune într-o lumină 
stranie adunarea F.I.L.T. de la Paris. Intr-a

devăr, în contextul actual, 
o acceptare a turneelor 
„open« din partea forului 
suprem pare de ne

conceput. O succintă pers
pectivă a sportului alb,
încăput pe mîna profesio
niștilor, poate fi prezenta
tă în proiecția premierei

„Campionatelor grupului profesionist — Dave 
Dixon", care a avut loc în sala Epping din 
Sydney, la 23 ianuarie.

După defilarea trupei celor „8 băieți fru
moși'• („Handsome Eyght"), pe scenă au rămas 
doar protagoniștii întrecerii ce urma să se 
desfășoare. Luînd loc între ei, comentatorul 
lui A.B.C. („American Broadcasting Corpora
tion") a rostit cu voce puternică : „La stînga 
mea, îmbrăcat în mov, John Newcombe, 1,82 m, 
76 kg... La dreapta, în galben, Nicola Pilici, 
1,87 m, 82 kg. Ei vor juca în fața dv 40 de mi
nute contracronometru, în primele 10 minute 
punctul contînd 10 dolari. Miza se majorează 
în minutele următoare...” Tată că pe terenurile 
de tenis se încearcă instaurarea unei atmosfere 
tipice de tripou. Spectacolul, clovneresc și 
dezonorant, a impresionat neplăcut pînă și 
pe dizidenții din Londra, care l-au găsit ino
portun în ajunul adunării F.I.L.T.

Circul Dixon își continuă însă activitatea. 
Patronul său nu s-a codit să adauge că, în 
acest scop, va organiza și o trupă feminină, 
vizînd să angajeze pe Billie-Jean King, Rose- 
Marie Casals, Maria Bueno, Margaret Smith
court, Franțoise Durr. Rămîne de văzut dacă 
planurile - lui Dave Dixon vor If' traduse în 
realitate.

Pînă atunci semnificativă este o ultimă de
clarație a lui Jean Borotra : „Rostul nostru (al 
F.I.L.T.) este de a proteja jucătorii, antrenați 
necugetat de aventura profesionistă într-un 
ciclu infernal și riscant de cjmpeijții reproba
bile...55 Borotă a adăugat cu convingere : „Re
gulile amatorismului există și ele trebuie să 
continue să existe !“

Cuvintele fostului mușchetar al tenisului 
francez constituie încă o indicație asupra spi
ritului îri care se vor desfășura lucrările apro
piatei adunări extraordinare F.I.L.T. de la 
Paris.

Ia) Ridicîndu-și nivelul 
profesional, mulți dintre 
antrenori au început să 

viziteze biblioteca la fel de
frecvent ca și stadionul. Aceas
ta a făcut ca procesul de antre
nament să fie conceput și di
vizat pe baza unor idei supe
rioare celor din trecutul apro
piat. Au căpătat viață, intrînd 
în practică, rezultatele unor 
cercetări importante. Iată numai 
un exemplu. Teoria evoluției 
fazice și interdependente a o- 
boselii — restabilirii — și su- 
prarestabilirii, formulată de 
Folbort, acum mai bine de 50 
de ani, a devenit „bun de larg 
consum" al practicii antrena
mentului abia în ultimii 10—15 
ani. De asemenea, s-au aplicat 
cu mai mult curaj în antrena
mentul sportivilor rezultatele 
cercetărilor privind calitățile fi
zice, deprinderile motrice, sis
temul II de semnalizare. Toți 
factorii antrenamentului, dar 
mai ales pregătirea fizică, au 
beneficiat mult de ,pe urma 
acestor cercetări.

b) Un număr impresionant 
de reprezentanți ai științelor 
biologice (medici, fiziologi, bio- 
chimiști, psihologi) au fost a- 
trași spontan, sau în mod or
ganizat, către cercetarea pro
blemelor concrete ale antrena
mentului sportiv.

Se lucrează acum în echipe 
complexe, cu aparatură perfec
ționată și în legătură nemijlo
cită cu antrenorii. Dovezi con
crete despre aportul acestui 
gen de activitate științifică 7 
lată numai două : antrenamen
tul cu intervale și antrenamen
tul prin contracții musculare 
izometrice, la apariția și fun
damentarea cărora un rol de

terminant l-au avut 
cercetările științifi
ce ale colectivelor 
conduse de prof, 
dr. Reindell și res
pectiv dr. Hettin
ger.

In concluzie, 
cred că înlăturarea 
„zidului" dintre 
teorie și practică 
prin ridicarea nive
lului profesional al 
antrenorilor și prin 
apropierea oameni
lor de știință de 
problemele concre
te ale antrenamen
tului, constituie ex
plicația progresu- 

. lui rapid al per
formanțelor sporti
ve în ultimul dece
niu. Fenomenul a- 
cesta este prezent 
și la noi. Au fost 
obținute succese

numai în acele ramuri sportive 
în care elementele de mai sus 
au devenit realități.

2 Cred că răspunsul la a-
ceastă întrebare l-am dat 
exemplificînd contribuți

ile științei la progresul perfor
manțelor. De aceea, voi men
ționa direcțiile pe care ar fi 
necesar să fie intensificate stră
daniile cercetătorilor în dome
niul sportului. Două laturi me
rită, după părerea mea, o
atenție specială : pregătirea
psihologică și procesele de
restabilire. Cu pregătirea psiho
logică sîntem azi într-o etapă 
asemănătoare, ca optică, aceleia 
cînd se credea că pregătirea 
tehnică poate fi realizată nu
mai prin repetarea integrală a 
efortului specific unei ramuri 
de sport (joc, concursuri etc.), 
iar pregătirea fizică numai prin 
execuțiile tehnice. La fel ele 
eronat, se consideră acum că 
pregătirea psihologică poate fi 
obținută numai în timpul lu
crului afectat celorlalți factori 
ai antrenamentului. Dar, teoria 
și practica antrenamentului au

arătat că atît pentru tehnică, 
cît și pentru pregătirea fizică, 
sînt necesare exerciții speciale. 
De mai mulți ani, militez pen
tru opinia că și pregătirea psi
hologică trebuie fortificată prin 
exerciții speciale. Ea va rămîne 
altfel sub nivelul necesităților.

Perioada de restabilire apa
re, în lumina cunoștințelor ac
tuale, tot atît de importantă ca 
și perioada de antrenament 
propriu-zis (în timpul perioadei 
de restabilire se produc acele 
transformări morfo-funcționale 
care duc la creșterea capacității 
de efort). Felul în care apar și 
evoluează procesele de restabi
lire sînt încă puțin cunoscute, 
ele se desfășoară de cele mai 
multe ori spontan, fără spri
jinul nostru.

Cind cercetările științifice 
vor permite să cunoaștem, să 
măsurăm și să dirijăm proce
sele de restabilire, așa cum di
rijăm procesele de solicitare a 
organismului, antrenamentul va 
avea un efect mult superior 
celui actual, iar performanțele 
sportive vor realiza un adevă
rat salt.

3 In educația fizică școlară
se aplică pe scară largă 
principiile antrenamen

tului în circuit, în tratamentul 
afecțiunilor aparatului locomo
tor se întrebuințează antrena
mentul prin contracții izometri- 
ce ; antrenamentul cu intervale 
a dat rezultate foarte bune în 
tratamentuț'‘ a numeroși sufe
rinzi de boli ale inimii și ale 
vaselor ; studierea efectelor an
trenamentului asupra organis
mului a arătat că efortul fizic 
poate fi considerat drept cel 
mai bun mijloc de prevenire 
a nevrozelor și arteriosclerozei 
— boli ce domină astăzi morbi
ditatea pe plan mondial. Este 
de la sine înțeles că dozarea 
efortului (volum, intensitate, 
complexitate), precum și mij
loacele utilizate, trebuie să fie 
diferite la sportivi, față de ne
sportivi, la sănătoși față de

bolnavi. Individualizarea atentă, 
principiu de bază al antrena
mentului sportiv modem, tre
buie respectată la fel de riguros 
și în programul de educație fi
zică al nesportivilor sau bolna
vilor.

4 .Problema nu mi se pare
•specifică sportului. Ea se 
întîlnește în toate acti

vitățile, atunci cînd se urmă
rește obținerea celor mai înalte 
performanțe, de care este ca
pabilă ființa umană. Sus de tot, 
pot ajunge numai foarte puțini, 
cei dotați cu calități excepțio
nale. Dar, șl cei extrem de ta
lentați au nevoie de condiții 
speciale ca să realizeze perfor
manțe deosebite. Ceea ce se 
petrece în sport apare și pe 
alte planuri, în artele plastice, 
în muzică, balet și chiar în ac
tivitatea științifică. Probleme 
de ordin moral survin numai 
atunci cînd majoritatea preocu
părilor și resurselor unei socie
tăți sînt îndreptate către o in
fimă minoritate de indimzt. 
Condiții pentru practicarea 
sportului (terenuri, instalații, 
materiale sportive), trebuie ofe
rite tuturor membrilor unei so
cietăți, de ele trebuie să se 
bucure în egală măsură și spor
tivii de performanță și celelalte 
categorii de cetățeni.

5 In prezent, sînt preocu
pat de probleme privind 
capacitatea de efort a or

ganismului. Cercetez aspecle 
ale capacității funcționale a 
aparatului cardio-vascular, care 
condiționează performanțele în 
acele discipline sportive unde 
rezistența joacă un rol impor
tant. încerc să aduc unele con
tribuții și la studiul capacită
ții funcționale a sistemului 
neuro-muscular, precum și ai 
unor parametri și motrici lății, 
de care depind . performanțele 
în eforturile de forță și viteză. 
Metoda de investigație pe care 
am imaginat-o mai de mult îmi 
este de real folos în cercetările 
din acest ultim domeniu.

ENGLEZII CONTINUĂ 
PREGĂTIRILE PENTRU 

WIMBLEDON-UL „OPEN" !
LONDRA, 26. — Campionatele 

internaționale de tenis ale An
gliei de vest vor avea loc între 
10 și 15 iunie la Bristol. Aceas
tă competiție care se va desfă
șura după sistemul „open“ cons
tituie o avanpremieră a tradițio
nalelor concursuri de la Wim
bledon. Primii care s-au înscris 
au fost jucătorii _ profesioniști 
australieni Lew Hoad și Frank 
Sedgman.

Alexandra Nicolau s-a clasat
pe locul 3

BELGRAD, 26 (prin telex) —
O remiză cu una din ultimele 
clasate, maghiara Bilek, a fost 
suficientă totuși pentru campioa
na mondială Nona Gaprindașvili 
să-și păstreze primul loc în tur
neul feminin de șah de la Bel
grad, încheiat în cursul zilei de 
marți. In schimb, două partide 
eîștigate consecutiv de Ala Kuș- 
nir — la jucarea întreruptelor șl 
în ultima rundă cu fosta cam
pioană Iugoslavă, Tereza Stadler 
— permit șahistel sovietice să 
urce pe locul doi, depășind cu 
numai 1/2 p pe Alexandra Ni
colau. Reprezentanta României 
a remizat ultima sa partidă, cu

la Belgrad
iugoslava Rujița lovanovici. Alte 
rezultate din ultima rundă : Mar- 
kovici — K. lovanovici 1—0, A- 
senova — Liliak 1—0, Jifkovici — 
Heemskerk 1—0, Konarkowska — 
Radzikowska 1—0.

Clasamentul final al turneului :
1. Gaprindașvili (U.R.S.S.) Kllâ P-;
2. Kușnir (U.R.S.S.) 10 p ; 3. Ni
colau (România) p ; 4. Liliak 
(Iugoslavia) 8‘/s p ; 5—6. Markovlcl 
șl K. lovanovici (Iugoslavia) 7‘/s p; 
7. Konarkowska (lugosl.) 6’/3 p ; 
8—10. Stadler, Jifkovici (lugosl.) 
șl Asenova (Bulgaria) 6 p ; 11. 
R. lovanovici (lugosl.) 5l/« p ; 12. 
Bilek (Ungaria) i p ; 13. Radzi
kowska (Polonia) 2*/s p ; 14.
Heemskerk (Olanda) 1 p.
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