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p Aseară, la Cluj,

Echipele României și RJ. Germane
învingătoare în primele meciuri ale turneului de polo
Campionatele naționale 

de schi ale elevilor
Incepînd de vineri, Poiana Bra

șovului va găzdui o nouă mare 
competiție. Aci se vor desfășu
ra campionatele naționale da 
schi ale elevilor. Cei peste 200 
de schiori școlari se vor întrece, 
timp da trei zile,, pentru mult 
rîvnltul titlu de campion natio
nal școlar. Probele alpine vor 
avea loc pe Postăvar, țar fondul 
» va disputa Ia FolanaBula.

Finala de haltere
a luni or IIor

De azi, sala sporturilor din 
Constanța va găzdui, timp de 
trei zile, o Importanta competiție 
republicană de juniori > finala 
campionatului individual de hal
tere cu probe combinate. La 
start vor fi prezențl 105 fînallștl. 
Duminică dimineață, tn încheie
rea campionatului, va avea loo 
un concurs de culturism.

fir. 2 sînt In frunte
Zilele Însorita da primăvară 

i>feră un decor minunat Întrece
rilor pentr#itCupa Municipiului 
București", în care evoluează 
aproape 200 de tineri tenlsmani 
din Capitală șl provincie. Ieri 
s-a încheiat competiția pe echi
pe, în care Școala sportivă nr. 2 
(antrenori, 1 Eva Stăncescu Și 
Gheorghe Cobzuc) a terminat 
pe primul Ioc, Intrecînd în fi
nală pe Dinamo cu 8—5. De la 
învingători s-au remarcat In 
mod deosebit N. Costinescu, L 
Enescu, Elena Cotuna, Liliana 
Cobzuo și Anca Floreșteanu, 
care au cîștigat întîlnirile sus
ținute. Acum — pa terenurile 
Centrului de antrenament nr.’ 2 
— sînt în plină desfășurare pro
bele Individuale.

Mărculescu Încearcă din nou poarta echipei Belgrad.

W"

La ședința tehnică, s-a 
stabilit ca participantele la 
turneul internațional să joa
ce sub nume de reprezenta-
tivo de țări.

CLUJ, 28 (prin telefon, de Ia 
uvertura 
de polo 
eleganta 
selecțio- 
întrșcut 
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ÎNCEPE întrecerea 
PENTRU TITLURILE DE CAMPIONI 

LA TENIS DE MASĂ

trimisul nostru). In 
turneului international 
pe care-1 găzduiește 
piscină din localitate, 
nata tării noastre a 
Iugoslavia (reprezentată 
de selecționata de tineret) cu 
scorul de 7—4 (1—0, 2—2, 2—0, 
2—2). în acest med — plăcut 
de urmărit întrucât s-a desfășu
rat în viteză — inițiativa a a- 
parținut, In cea mai mare parte 
din timp, formației române. 
Restructurată tactic de noul ei 
antrenor, prof. Alexandru Po
pescu, selecționata noastră s-a 
desfășurat larg, închegînd o 
serie de acțiuni bine concepute 
la poarta Iul Bandalovici. De 
altfel, șase din cele șapte go
luri au fost consecința unor faze 
clare, care au derutat pe 
rătorii echipei oaspe.

Cel mai frumos gol a 
fără discuție, al cincilea, 
cat de Zamfirescu, la capătul 
unei combinații de patru pase 
(Szabo, Blajec, Țăranu), conce
pută în viteză și ținând pătrun
derea pe culoarul liber. Aștep
tăm, însă, să vedesm realul po
tential (în momentul de față) 
al jucătorilor români în parti
dele următoare, în care vor 
avea de înfruntat puternicele 
reprezentative ale Ungariei și 
R. D. Germane. în aceste in- 
tilniri, vor fi utilizați Zahan 
și Grințescu. Kroner, acciden
tat Ia umăr, se pare că nu va 
putea juca.

Formații. ROMÂNIA s Csis- 
zer—Firoiu. Szabo, Novac, Bla
jec, Mărculescu, Zamfirescu, 
Țăranu, Culineac; IUGO
SLAVIA (tineret): Bandalo
vici — M. Markovici, Mi-
kaci, Dabovici, Antunovid, 
Rudici, B.elamarici, Vukce-
vici, M. Pozoevici. Au în
scris : Firoiu min. 4,02, Dabo
vici min. 6,58, Firoiu min. 8,03, 
Blajec min. 9,17, Dabovici min. 
9,38

apă-

fost, 
mar-

m o

Dialog S. Becher (antrenor) — P. Coli (atlet): 

0 Snagov, vacanță și visuri 0 0 inițiativă 
valoroasă ® Altădată, cinci titluri olim
pice, dar acum drumul afirmării este mult 
mai lung • Cine motivează absențele? 
• Păreri, opinii... 0 Amintiri • Cit vor 

rezista vechile recorduri ? (pag. a 3-a)

,Așa se poate arunca spre 65 de metri".

I

I
I DAR ADEVĂRAT I

I

Din nou, o competiție în sala Floreasca. Din nou, specta
torii vor avea prilejul să urmărească pe cei mai buni jucători 
de la noi în întrecerea pentru desemnarea campionilor de tenis 
de masă ai țării la cele cinci probe individuale. Vor lua parte 
campionii și campioanele județelor, în total 130 de concurenți i 
80 de jucători și 50 de jucătoare.

Competiția din aceste zile din sala Floreasca are însă și o 
altă- semnificație, pe lîngă aceea de a stabili pe campionii 
republicani. Este ultima apariție publică a componenților 

reprezentativelor țării înaintea campio-
aniii!iiniiiininiiiliiiiiii!iiiiiniiiii!iiiiliiiiiiiilliiiinininniniiiliniiiiiiiiinu natelor europene de la Lyon (17—24 apri- 

5 lie). Prin urmare, o ultimă ocazie de 
= verificare a formei în care se află frun- 
= tașii tenisului de masă românesc în preaj- 
= ma importantei confruntări continentale. 
= Iată deci suficiente motive pentru ca iu

bitorii acestui sport să vină în număr cît 
mai mare la sala Floreasca.

Programul începe, azi, de 
ora 17.

La ora actuală deținători 
sînt i simplu femei: Maria 
simplu bărbați: Radu Negulescu, dublu 
femei: Maria Alexandru — Eleonora Mi- 
halca, dublu bărbați: Negulescu — Giur- 
giucă, dublu mixt s Maria Alexandru — 
Giurgiucă. Cine dintre aceștia vor reuși 
să-și păstreze titlurile ? Vom vedea în 

= aceste zile.

la ora 9 și

ai titlurilor 
Alexandru,

Vasiie Tijă (dreapta), pe vremea cînd era com
ponent al echipei C.C.A.

REVIRIMENTUL 
nu se va produce 
peste noapte

DE VORBĂ CU VASILE TIȚĂ

aestrul sportului VASILE TIȚĂ, medaliat = 
cu „argint" la J.O. de la Helsinki (1952), ;= 
de șapte ori campion al tării, se ațjă de =

: la 15 ianuarie a.c. la Tg. Mureș, în calitate de =
: antrenor al tinerilor pugiliști de la A.S.A. Pro- = 
: fitînd de o vizită a sa la redacție l-am rugat
Ț pe fostul campion să ne relateze cîteva amă- =

nunte privind activitatea sportului cu mănuși = 
| din această localitate. S
: — Am plecat la Tg. Mureș în dorința de a =
i pune bazele unei secții puternice. Aci există = 
l mult interes pentru box cu toate că, condițiile § 
3 în care se pregătesc elevii mei nu sînt — de- Ș 
: ocamdată — dintre cele mai bune. Primul con- g 
i tact cu sala clubului Mureșul (unde ne pregă- = 
î tim și noi, cei de la A.S.A.) a fost dezarmant i = 
; materialele și echipamentul brâu ca și inexis- § 
| tente. In plus, timpul afectat antrenamentelor = 
: boxerilor mei este și acum, necorespunzător. Pre- =

R. CALARAȘANU | 

l (Continuare în pag. a 2-a) =
îiiiiiliiiiiiiiitiuiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiuuiiiiiimiiiiiiiiiuiiniiiiiuiiiir.

(4 m), Blajec min. 12.14,

G. NICOLAESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

Anul acesta sînt „europenele". lulia Ctișan — 
ajutată de antrenorul P. Nagy — a Început să 
adune puncte pentru baremul probei 

pentatlon.
de I

ÎNTlLNIRE
I
I

LA RIO DE JANEIRO
CU SIR STANLEY ROUS

I 
I
I
I

3 echipe românești de volei

in semifinalele

Pentru stabilirea datelor la 
care se vor juca partidele 
din semifinalele „Cupei Cam
pionilor Europeni11 la volei, 
masculin și feminin, echipele 
noastre au dus tratative cu 
partenerii de întrecere. Ast
fel, DINAMO BUCUREȘTI 
(deținătoarea trofeului) se va 
întîlni cu LEGIA, la 18 APRI
LIE, la București și la 28 
APRILIE, la Varșovia. Volei
baliștii polonezi vor mai sus
ține un meci Ia București, în 
ziua de 20 aprilie, cu națio
nala noastră secundă, alcă
tuită din jucători ai echipe
lor diviziei A — mai puțin cei 
de la Steaua și Dinamo. 
Campioana masculină a țării, 
STEAUA BUCUREȘTI va 
juca la Brno, cu SPARTA, la 
17 APRILIE. Pentru returul 
de la București, Steaua a 
propus 25 aprilie iar clubul 
cehoslovac, 24 aprilie. Urmea
ză să se cadă de acord asu-

pra uneia din aceste date. 
Pentru partida tur-retur din
tre campioanele României și 
U.R.S.S. (feminin), DINAMO 
BUCUREȘTI a propus datele 
de 14 aprilie — la Moscova 
și 24 aprilie — la București. 
Se așteaptă confirmarea din 
partea clubului sovietic 
T.S.K.A.

SESIUNE DE COMUNICĂRI

ȘTIINȚIFICE LA I.C.F.
Sîmbătă, la orele 16, va în

cepe în sala de festivități a 
Institutului de Cultură Fizică 
sesiunea de comunicări știin
țifice a cadrelor didactice din 
I.C.F. avînd ca temă :

Contribuția cercetărilor ști
ințifice Ia îmbunătățirea edu
cației fizice șl a sportului 
școlar.

Cu acest prilej, vor prezen
ta comunicări și cadrele din 
facultățile de educație fizică 
ale Institutelor pedagogice de 
trei ani din țară.

Lucrările sesiunii vor con
tinua duminică la orele I.

MÎINE SEARĂ, LA GALAȚI,
BOXERII AL DUMBRAVA, D. PÂCURARU Șl M. CONSTANT! NESCU

VOR ATACA „CENTUM SPORTUL"
Amănunta în pag. a 2-a

Președintele F.I.F.A. vorbește despre trecutul campio
nat mondial și despre cele viitoare. O părere autorizată 
despre -fotbalul brazilian și cel african. La campionatul 
mondial din Mexic ora de începere a meciurilor s-a sta
bilit în funcție de ora ... ploii. Cuvintele încrucișate 
marea pasiune a lui „Senior fotbal".

Citiți în pag. a 3-a
interviul realizat de Petre CRISTEA

i

eunăzi a luat sfîrșit pe coasta 
Africii de Nord o competiție 
ciclistă oarecare, Turul sau 
Circuitul Annaba. După cum 
s-a mai observat, comportarea 
reprezentanților noștri în a- 

ceastă cursă a fost submediocră, ei 
nereușind să facă figură onorabilă nici 
măcar în clasamentul unei singure eta
pe, ca să nu mai vorbim de bilanțul 
general I

Firește, o asemenea „ispravă" nu poa
te bucura pe nimeni; suporterul obiș
nuit, care știe că, pînă mai ieri-alaltă- 
leri, Moiceanu și coechipierii săi se 
numărau printre animatorii multor aler
gări importante, rezervate rutierilor a- 
matori — inclusiv „Cursa Păcii"- — va 
clătina din cap, a lehamite, gafa să se 
asocieze avalanșei de reproșuri, ine
rente în atari circumstanțe. Numai că, 
de astădată, nu prea e cazul I

Cine cunoaște mai îndeaproape si
tuația ciclismului romanesc, înțelege 
lesne că lucrurile trebuiau să ajungă 
aici. De cîțiva ani, sportul cu pedale 
trece printr-o eclipsă accentuată, ale 
cărei cauze sînt multiple, complexe și, 
deci, cu neputință de cercetat într-o 
intervenție sumară. Vom aminti, totuși, 
că numărul alergătorilor valoroși a scă
zut considerabil, într-un interval de timp 
relativ scurt. Cu un deceniu în urmă, 
o întrecere pe etape grupa la start 
peste o sută de cicliști capabili să în
frunte cu succes dificultățile oricărui 
parcurs; la ora de față, numărul aces
tora, chiar tn cele mai optimiste calcule, 
S;a redus ia mai puțin de jumătate. Ac
tivitatea competifională, atît pe plan in
tern, cît și ca prezență peste hotare, 
devine tot mai sărăcăcioasă. / _
acea admirabilă premieră a sezonului. 
Cursa Scînteii, singurul nostru „clasic", 
mutat mai întîi din primăvară în toamnă 
și suprimat apoi, pe negîndite, exact în 
momentul în care ne pregăteam să in- 
tîmpinăm sărbătorește ediția jubiliară — 
a douăzecea... Dispăruse, încă mai de 
mult, o altă competiție remarcabilă, or
ganizată anual, pe diferite rute, între 
București și Sofia — după cum ne-am 
dezobișnuit brusc să-i vedem pe băieții 
n°Șfrj angrenați în marile dispute pri- 
măvăratice pe șoselele de pe coasta 
sudică a Mediteranei. Dar, carențele de 
ordin competițional nu sînt singurele 
care pun frîne ciclismului nostru. Penu
ria de materiale a contribuit la restrîn- 
gerea continuă a numărului cicliștilor, 
ia desființarea unor secții și la „stin
gerea" unor centre care altădată furni
zau rutieri de primă mînă. Sînt mo
mente cînd în magazinele de speciali
tate se mai găsește cîte ceva din cele 
trebuincioase alergătorilor. Cluburile — 
chiar și cele mari, de talia lui Dinamo 
și Steaua — nu sînt dispuse însă să 
investească sumele necesare și cicliștii 
sînt nevoiți să mai alerge cu’ bicicleta 
de pe vremea lui Marin Niculescu si 
Traian Chicomban.

Revenind la calendarul intern, obser
văm drept unică manifestare notabilă 
„Turul României" — floare singuratică 
de toamnă, într-un peisaj competițional 
dezolant. Și aici, însă, problema nive
lului participării rămîne deschisă, de
oarece confruntarea cu elemente medii 
nu-i de natură să ridice calitatea rutie
rilor autohtoni, după cum nu poate con
feri prestigiul necesar tradiționalei (spe
răm I) competiții...

Așadar — cu un program redus, cu 
preparative sumare, cu o acută lipsă 
de stimul, de interes, ciclismul rutier 
merge tîrîș-grăpiș, cum e și normal să 
se întîmple, dacă ținem seama de rela
ția obligatorie dintre cauze și efecte. 
Poate că această stare de lucruri este 
oarecum fatală, inevitabilă, datorită 
unor rațiuni care ne depășesc. Am au
zit, între altele, că ciclismul nu prea 
aduce beneficii materiale, ba chiar dim
potrivă, și știm că de aici poate izvorî 
presupunerea că vina acestei neplăcute 
realități o poartă însuși sportul cu pe
dale... Poate că, finind seama de con
text, adică avînd în vedere interesele 
largi ale mișcării sportive de la noi, 
se consideră că nici nu este cazul să 
punem un accent special pe disciplina 
respectivă, menținînd-o în limitele ace
lui program minimal la care ne*am re
ferit mai sus. Chestiunea, nici vorbă, 
rămîne la aprecierea organelor com
petente ale C.N.E.F.S.

Insă, dacă — trist, dar adevărat — 
lucrurile stau în felul acesta, cred că 
n-are rost să pretindem mai mult de la 
cîteva duzini ae alergători care se con
sacră în continuare celei mai dure dis
cipline sportive, acestei „mici regine" a 
șoselelor, transformată încet, dar sigur, 
într-o biată Cenușăreasă

Dan DEȘLIU

cauze sînt multiple, complexe și, 
cu neputință de cercetat într-o
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A dispărut |

sezonului, »
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de dis- 
române

e-

Ieri au început pe terenul Voința 
din Capitală întrecerile turneului 
masculin de handbal dotat cu 6Cupa 
Voința*’. în primul joc s-au întîlnit 
formațiile bueureștene Voința șl Ra
pid. După o partidă în care handba- 
liștil de la Voința au dominat per
manent, victoria le-a revenit cu 
scorul de 15—9 (11—5). Un meci dl-

namic, cu multe faze spectaculoase, 
au oferit, în al doilea joc, Politehni
ca București și Start Opole (Polo 
nia). După un început sensibil 
gal. studenții s-au distanțat: și au
reușit să cîștlge cu scorul de 31—18 
(12—9). întrecerile continuă astăzi, 
de la ora 15.15, pe același teren. 
(M. B.).

I
I
I

Dumitru Nicolae — suspendat 
pe patru etape

Comisia centrală 
ciplină a Federației 
de fotbal, a analizat în șe
dința ținută aseară, jocul bru
tal practicat de D. Nicolae 
(Steaua) în meciul Steaua — 
Rapid (in care l-a lovit pe

Ion Ionescu), și a hotărît 
SA-L SUSPENDE PE PA
TRU ETAPE. Măsura comi
siei urmează să fie ratifi
cată de Biroul federal în 
ședința care va avea ioc 
astăzi.VREȚI SĂ DEVENIȚI - -

MARI CAMPIONI

I

I
I

8
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Primele partide care au a- 
vut loc recent Ia Cluj șl la 

București, pentru cucerirea 
„Centurii Sportul", au trezit în 
rîndul boxerilor un interes de
osebit. N-a trecut nici o. lună 
de la disputarea finalelor din 
sala Floreasca, și lată că pri
mii pretendenți la cucerirea 
trofeului au lansat provocarea. 
Mîlne, la Galați, în cadrul re
uniunii de verificare a lotului 
reprezentativ, vor avea loc 
și trei meciuri de mare atrac

9

I 
I 
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Antrenorul emerit Radu HUȚAN

A
I

prof. 0. MERCUREAN 
drumul performanțelor

vă arată
inalte

_ n dorirea de a înlesni un prețios schimb de experiență, util deopotrivă an
trenorilor și sportivilor, ziarul nostru a apelat - pentru început - la specialiștii 
care se ocupă de mai mulți ani de pregătirea caiaciștilor și canoiștilor fruntași, de 

I nenumărate ori laureați ai celor mai mari competiții internaționale.
■ Au răspuns cu amabilitate solicitărilor noastre antrenorul emerit RADU HU

ȚAN, coordonatorul colectivului de tehnicieni care pregătesc lotul olimpic de ca
iac-canoe, și prof. O. MERCUREANU. Articolul, tratînd în principat pregătirea fi
zică, conține numeroase idei valorpase care pot fi aplicate în toate sporturile și 
a căror îmbinare cu lucrul specific poate duce la realizarea unui deziderat de 
mare actualitate : creșterea rapidă și la un nivel superior a performanțelor.

I 
I
I

Vernescu își face obișnuitul 
cu gantere.

Așa se dezvoltă torța. Aurel 
antrenament

„MURA SPORTUL"
„îl PROMIT LUI GRUIESCU 0 REPLICĂ 

DÎRZĂ" - NE-A DECLARAT GĂLĂȚEANUL

DUMBRAVA
ție, cu prilejul cărora. Ion Mo- 
nea, Gheorghe Bădoi și Con
stantin Gruiescu își vor pune 
centurile în joc. Evenimentul 
este așteptat cu mare interes 
de amatorii, boxului din orașul 
de pe malul Dunării, cu atît 
mai mult cu cît doi dintre 
challenger!, sînt gălățenii A- 
lexandru Dumbravă și Dumi
tru Păcuraru. Ieri, corespon
dentul nostru din Galați, State 
Constantinescu, a avut o scur
tă convorbire cu pugillștii 
Dumbravă și Păcuraru. Iată 
declarațiile acestora :

Al. Dumbravă: „Mă bucur 
că sînt challengerul oficial al 
lui Gruiescu. M-am hotărît să

I
I
I
I
I

atac centura deținută de bo
xerul de la Steaua, din două 
motive. în primul rînd, doresc 
din inimă să aduc și orașului 
meu o astfel de centură, con- 
siderînd că acest troleu pre

țios va avea darul 
să trezească inte
resul pentru box 
al tinerilor nuqi- 
liști gălățeni. in al 
doilea rînd. pen
tru că meciul cu 
Gruiescu constitu
ie o revanșă pe 
care o aștept de
mulți ani. In

1960, cînd eram
juniori, am fost învins de ta
lentatul boxer din Capitală. 
Pentru meciul de niîine seară 
m-am pregătit temeinic, ii pro
mit lui Gruiescu o replică ex
trem de dîrză".

D. Păcuraru : „Mă onorează 
asentimentul dat de federa
ție pentru a încrucișa mănuși
le cu Gh. Bădoi. Voi lupta cu 
toată ambiția pentru a-mi ad
judeca trofeul, întrucît consi
der că mă aflu într-o exce
lentă dispoziție de luptă".

Tot pentru „Centura Spor
tul", la Galați vor lupta dina- 
moviștii Ion Monea (deținător) 
și Marin Constantinescu.

REVIRIMENTUL
I 
I

nu se va produce 
peste noapte

de im
anului, 
se va 

nu

puțin 50% din distanță este 
alunecare.

— pentru membrele supe
rioare și. centura scapulohu- 
merală, prin rotări simultane 
sau alternative, flexi, extensii 
etc.

— pentru trunchi și gît 
prin aplecări, îndoiri, exten
sii, răsuciri, rotări, înclinări 
laterale etc.

— pentru membrele infe
rioare, prin genuflexiuni, joc 
de gleznă și alergare, ridicări, 
pendulări, mobilitate a cen
turii pelviene.

Tot la capitolul gimnastică, 
rezervăm în cadrul antrena
mentului de sală 10—15 mi
nute săriturilor.

Aceste sărituri Ia facem la 
lada_ de gimnastică, ele vizînd 
pe lîngă o pregătire fizică ge
nerală (organismul este supus 
unui efort exploziv) și o edu
care a curajului, a stăpîni- 
rii de sine, a < 
a sincronizării mișcărilor 
obiectul peste care se sare.

întrebuințăm sărituri i 
sprijin prin ghemuit, cu spri
jin prin depărtat, cu sprijin 
ambele picioare prin lateral 
dreapta sau stînga, peste ladă 
cu aterizare, pe un picior 
pesțe ladă cu rostogolire în 
față etc. Aceste sărituri le 
efectuăm într-un ritm viu, din 
alergare.

apropiem de concursul 
portanță majoră al 
numărul de kilometri 
reduce, însă, alergarea 
va lipsi nici în ziua concursu
lui.

Insistăm asupra acestui 
exercițiu deoarece este cel 
mai adecvat, asigură ridicarea 
indicilor de rezistență, forță 
și dezvoltare a membrelor 
inferioare, iar pe cale indi
rectă și într-o mai mică mă- 
sură și ale celorlalte părți 
ale corpului. Exercițiul are, 
datorită maselor mari mus
culare angajate, o influență 
pozitivă asupra îmbunătățirii

Socotim complet greșită in
troducerea unui tînăr în teh
nica oricărei 
fără să i se 
o pregătire 
rală care să 
tii pentru viteză și rezistență 
generală, îndemînare și ferță 
generală. Aceasta pentru ca 
marile funcțiuni (circulație- 
inimă, respirație-pulmon) să 
se adapteze la un efort gene
ral care să permită o mai 
ușoară traversare spre spe
cific.

Recomandăm ca la începu
tul ciclului anual, pregătirea 
fizică multilaterală să ocupe

Experiența, studiul și per
severența privind selecția, 
pregătirea (sub toate aspec
tele ei) și participarea la com
petiții a sportivilor, i-au con
dus pe specialiști la descope
rirea și aplicarea unor metode 
mereu perfecționate, mai a- 
decvate scopului și la o indi
vidualizare care tinde să se 
apropie de perfecțiune.

Pregătirea reprezintă, fără 
îndoială, preocuparea de bază 
a celor care îndrumă munca 
sportivilor, ca și a sportivilor 
înșiși.

Socotim necesar ca de la 
să subliniem că pre- 
fizică multilaterală 

este partea cea mai impor
tantă a acestui complex pro
ces instructiv-educativ și că 
ea reprezintă în oricare ra
mură sportivă fundamentul 
pe care se clădesc și de care 
sînt legați, mai apoi, toți cei
lalți factori ai antrenamentu
lui. în baza acestei convingeri 
și a experienței proprii vom 
spune, deci i PREGĂTIREA 
FIZICA MULTILATERA

LA + PREGĂTIREA SPECI
FICA = SPORT DE PERFOR
MANȚA.

Dar, să explicăm această 
primordialitate a pregătirii fi
zice multilaterale.

ramuri de sport, 
facă, în paralel, 
fizică multilate- 
cuprindă exerci-

(început 
gălirea
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IFără o pregătire fizică mul

tilaterală, fără indici crescuți 
de viteză, forță, rezistență ge-

Inerală, îndemînare și dezvol
tare fizică generală, nu poate 
fi însușită o tehnică corectă,
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nu poate fi executat corect 
un procedeu tehnic, chiar dacă 
inițial, el a fost însușit în 
bune condrțiuni.

Fără o forță a membrelor 
inferioare, atletul nu poate 
ridica coapsa sus așa cum 
cere o tehnică corectă a aler
gării. înotătorul nu poate să-și 
însușească o tehnică bună de 
alunecare, indiferent de sti
lul ales, dacă nu are forță în 
brațe, genunchi, abdomen. Ju
cătorul de fotbal, baschet, 
handbal etc., fără forță sau 
viteză nu va putea să execute 
diversele și multiplele proce
dee tehnice din arsenalul Jo
cului modern. La caiac-canoe 
nu se poate însuși un „tras" 
corect fără ea sportivul să 
posede calitățile fizice de 
bază i forță, rezistență, viteză, 
îndemînare. El n,u va vîsii cu 
mîna pe sus dacă nu va avea 
forță, nu va avea a poziție 
dreaptă în timpul vîsiitului, 
dacă 
W fi 
mată.

De 
tiv, din oricare ramură, po
sesor al unei tehnici, să zi
cem, bine pusă la punct, na 
poate, de-a lungul unui meci 
sau înte-o cursă să execute

musculatura spatelui nu 
bine dezvoltată și antre-

asemenea, oricare spor-

II. Exerciții cu cauciucuri, 
din diferite poziții, recoman
dabile cu atît mai mult cu 
cît cauciucul permite o do
zare foarte fină pentru fie
care individ în parte și astfel 
se pot imprima accente de 
forță sau de viteză, îmbinîn- 
du-le cu rezistența. Noi fo
losim aceste exerciții sub for
ma a cinci procedee diferite, 
intercalînd mișcările de tras 
cu cele de împins, la fiecare 
antrenament. In perioada de
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• O prestigioasă experiență de douăzeci de ani, pe larg împărtășită tehnicienilor 
și sportivilor © Cum s-a clădit școala laureaților de la Snagov? © Pregătirea fi
zică - la baza valorii rezultatelor în TO ATE sporturile ! • Numai așa s-au cucerit 
zeci de titluri și medalii olimpice, mondia le și europene ® Aurel Vernescu n-a de
venit mare campion decît după ce a învățat să alerge!

un procent foarte crescut (ne 
referim la timp), care să 
meargă chiar pînă la sută la 
sută din antrenament, pentru 
ca apoi să scadă pe parcurs, 
pe măsura apropierii de pe
rioada competițională, cînd 
pregătirea specifică se inten
sifică, dar să nu descrească sub 
40% la fiecare ședință de pre
gătire chiar și în această pe
rioadă de competiție.

Aceasta înseamnă că în pe
rioada de competiție, cînd ac
centul cade pe pregătirea 
sportivului pentru participare 
în întrecere, cel puțin 40% 
din timpul antrenamentului 
să fie ocupat de exerciții pe 
pregătire fizică multilaterală, 
fiind totodată și cel mai scă
zut procent din întregul ciclu 
de antrenament.

S-a observat, la lotul de 
caiac-canoe, că pe măsură ce 
am menținut pregătirea fizică 
multilaterală în procent mai 
ridicat pe tot parcursul pre
gătirii de-a 
sportivii au 
randament mai ridicat în în
sușirea pregătirii specifice, au 
fost menținuți în forma spor
tivă o perioadă mai îndelun
gată, iar cazurile de oboseală 
și supraantrenament, în ciuda 
faptului că s-a lucrat intensiv 
cu eforturi maximale, au fost 
mult reduse, sau chiar au lip
sit. Adaptarea la diferitele 
schimbări de fus orar sau-al
titudine, de temperatură și 
umiditate s-a făcut mult mai 
ușor și mai rapid. S-a reușit 
ca sportivilor să li se înlă
ture stările psihice nocive ca:

lungul anului, 
manifestat un

calitative și cantitative a cir
culației și respirației.

Alergarea prezintă avanta
jul de a fi accesibilă oricînd 
și oricui, și, pentru că se 
desfășoară in aer liber, asi
gură o ventilație pulmonară 
curată, care permite efectua
rea restului. antrenamentului 
în condiții foarte bune.

Ne. sprijinim aceste afirma
ții pe experiența din ultimii 
zece ani de pregătire a lotu
lui de caiac-canoe.

După cum se știe, atît caia
cul cît și canoea solicită, am 
putea spune, numai trenul 
superior al corpului s mem
bre superioare, spate, abdo
men.

Pînă în anii 1960—1961 nu 
se făcea cros sistematic de 
către întreg lotul și doar, 
foarte puțin, ca încălzire. 
Erau sportivi care, fără vreo 
explicație, făceau alergare 
mai mult de bună voie, în 
afara programului. Aceștia au 
dat rezultate de valoare. Ci
tăm : pe Simion Ismailciuc, 
Mircea Anastasescu, Leon 
Rotman.

Din 1961 alergarea s-a in
trodus în planul de pregătire 
ca mijloc de realizare a re
zistenței în special, iar rezul
tatele n-au întîrziat să apară 
cu toate că, în mare, restul 
programului s-a desfășurat la 
fel ca în anii anteriori.

Un adevăr edificator > Au
rel Vernescu n-a devenit mare 
campion decît după ce a în
ceput să alerge.

Q precizare se impune i a-

lucru, cînd nu facem antre
nament specific (vîslit pe 
apă), exercițiile cu cauciucuri 
intră în compoziția de fond 
a antrenamentului, alternînd 
cu exercițiile de forță, iar 
în perioadă de pregătire spe
cifică, pregătitoare sau com
petițională, realizează 
rea înainte de ieșirea 
timp de o jumătate

încălzi- 
pe apă 
de oră.

mingeaIII. Exerciții cu 
medicinală, în diferite formu
le, poziții și pentru diferite 
grupe musculare. Are o largă 
rază de acțiune, antrenîr.d 
foarte multe grupe de mușchi.

Se poate doza foarte bine 
— și realizăm prin întrebuin
țarea lor — forța grupelor 
musculare ale membrelor su
perioare, ale spatelui, ale ab
domenului, îndemînarea. a- 
tenția și rezistența în regim 
de forță și viteză.

Aceste exerciții le utilizăm 
în perioada de lucru nespeci
fic ca fond al antrenamentu
lui, iar în cealaltă perioadă 
înainte de ieșirea pe apă timp 
de 10 minute într-o formulă 
la 10 exerciții din pozițiile 
stînd. întreg șezînd sau cul
cat pe spate.
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procedeele tehnice necesare 
ducerii la bun sfîrșit a între
cerii, dacă nu va avea o re
zistență corespunzătoare.

Cînd este vorba de tactică, 
aceasta, de asemenea, nu este 
concepută decît în momentul 
cînd sportivul posedă o pre
gătire fizică multilaterală bine 
pusă la punct.

Am observat, în ultimii 20 
de ani, de-a. lungul activității 
de pregătire a sportivilor caia- 
cjșți și eanoiști că nu se poate 
face o pregătire fizică speci
fică care să ducă la perfor- 

"i ca aceasta.

I
| flcfe care să ducă
I mante înalte, fără 

aă nu fie încadrată ca poziție,
I și dublată ca timp afectat de’
■ către o pregătire fizică mul*
■ tilater&lă.

mare eficiență. In imagine, Haralambie Ivanov. 

plictiseala, repulsia față de 
barcă, față de concurs, men- 
ținîndu-se nealterate partici
parea activă și conștientă.

Pregătirea fizică multilate
rală o efectuăm, Ia caiac- 
canoe, și credem că mijloa
cele sînt valabile în toate ra
murile de sport, prin t

I. Alergare pe teren variat, 
zilnic, la începutul fiecărei 
ședințe de antrenament, însu- 
mfnd: minimum 6?—7 km„ in
diferent de perioada în care 
ne găsim — pregătitoare sau 
competițională, Bineînțeles, 
prima perioadă va cuprinde, 
un număr mai mare de kilo
metri, iar pe măsură ce ne

ceastă alergare o facem în- 
tr-un tempou și ritm uniform 
de la cap la cap, fără acce
lerări sau temă, așa cum ar 
face-o un specialist de fond 
din atletism.

Vizăm doar tabunătățis-ea 
rezistenței, a forței și a coor
donării și nu întrebuințarea 
totală a resurselor fizice ale 
sportivului, prin eforturi de 
vîrf în cadrul acestui; exer
cițiu.

în cazul cînd efectuăm pre
gătirea pe munte iarna, în
locuim alergarea cu schi- 
for.dul. Socotim că efectua
rea zilnică a 10—15 km ega
lează efortul alergării, celor 
6—7 km pe teren variat, dat 
fiind faptul că pe schiuri cel

(Urmare din pag. 1) 

gătirea fizică și cea tehnică 
se efectuează numai diminea
ța, deoacere, după-amiaza, vin 
membrii secțiilor de canotaj, 
gimnastică și box, de Ia „Mu
reșul". Normal ar fl ca b®xe-: 
rii de la A.S.A. (care alcă
tuiesc, de altfel, cea mai pu
ternică secție din oraș) să 
participe dimineața la antre
namente de pregătire fizică, 
iar după-amiaza să lucreze 
pentru tehnică.

— Se poate trage oare 
concluzia că primele obsta
cole (previzibile, de altfel) 
te-au descurajat ?

— Nicidecum. Mi s-a pro
mis sprijin din partea orga
nelor sportive locale, ceea ce, 
în prezent, se și realizează. 
Conducerea asociației noastre 
(președinte, col. Zaharia), a 
comisiei de box a munici
piului Mureș (președinte, Q. 
®rban), ca și federația de spe‘- 
callltate, ne ajută. Am primit 
echipament complet pentru 20 
de boxeri, precum șl mate
riale sportive, urmînd ca în 
curînd să fim înzestrați șl cu 
aparatura necesară.

— Ce-țl propui să reali
zezi cu boxerii din Tg. 
Mureș ?

— La primele antrenamente, 
la cei 11 sportivi pe care l-am 
găsit în sală am observat 
unele deficiențe tehnice supă
rătoare î poziție Incorectă de 
luptă, lovituri cu mănușa 
deschisă, cu antebrațul etc. 
De cunoștințe tactice nici nu 
mai vorbesc. Aș vrea să co
rectez aceste deprinderi gre
șite, cît mal curînd posibil, 
dar îmi dau seama că nu pot 
să realizez .peste noapte" 
ceea ce nu s-a făcut ani de-a 
rîndul. A trebuit, firește, să 
pornesc de la zer®. Deocam
dată, mă preocup ca elevii 
mei să învețe execuția corectă

a directelor de stînga și de 
dreapta, după care voi acorda 
atenția celorlalte lovituri;-i 
loviturile de jos în sus. Sper 
să-mi fac e secție puternică. 
Fe lîngă boxerii cărora le în
trezăresc frumoase perspective 
(1. Pop, Gh. Țală, 1. Trifa, 
R. Lazea, D. Găinara, 1. Din
eu), recent, am descoperit la 
Reghin și un autentic talent 
(Kelemen).

— La „Criteriu] tineretu
lui" au participat și cinci 
boxeri din Tg. Mureș care 
— se știe. — au fost în
vinși. Ce părere ai ?

— în primul rînd, despre 
competiție. Fste lăudabilă ini
țiativa de a se organiza ase
menea întreceri care, mal cu 
seamă pentru pugiliștii din 
provincie, sînt stimulatorii. Din 
păcate, elevii mei n-au arătat 
nici pe jumătate din ceea ce 
Știu. Neavînd rodaj, văzîn- 
du-se într-o sală mare, cu 
mult public, boxerii mei s-au 
pierdut. Să nu se uite, to
tuși, că noi, cel de la A.S.A. 
Tg. Mureș, sîntem abia la 
început,..

NOTA REDACȚIEI. Cunos- 
cînd capacitatea antrenorului 
Vasile Tiță, dorința sa puter
nică de a impulsiona activita
tea pugilistică din Tg. Mureș, 
este de așteptat ca noul an
trenor să fie sprijinit, în con
tinuare, de organele sportive 
locale șl. firește, de fede
rație.

IVI. Circuitul de forță.
Realizează îmbunătățirea 

forței și a rezistenței în re
gim de forță și viteză.

Această metodă însumează 
un număr de 10 ateliere.

Atelierul 1. 10—12 tracțiuni 
verticale la bara fixă.

Atelierul 
țări.

Atelierul 
din culcat 
pe un plan înclinat (picioa
rele mai sus) ridicarea trun
chiului cu ducerea brațelor la 
picioare (de 20 ori).

Atelierul 4. Ridicarea halte
rei de 15—20 kg la piept cu 
o mînă din stînd, aplecat, cu 
răsucirea trunchiului înspre 
partea mîinii ce execută miș
carea (25 repetări).

Atelierul 5. Același lucru cu 
mîna cealaltă.

Atelierul 6. Din stînd, aple
carea trunchiului în față cu 
brațele întinse și îndreptarea 
luj ținînd 
medicinală 
20 ori).

2. 20—25 de fio-

3. Pentru abdomen 
pe spate, eventual

în mîini o minge 
de 6—7 kg (de

IV. Jocurile sportive, asi
gură o rezistență combinată 
cu îmbunătățirea vitezei, în- 
demînării și coordonării. Per
fectează o adaptare foarte 
bună a organismului, însuși
rea oricăror procedee tehnice, (de 20 ori).

Jocul sportiv reprezintă un 
mijloc plăcut de deconectare 
și destindere, asigurind o 
bună odihnă activă. Fotbalul 
și baschetul au fost și sînt 
foarte mult practicate în lo
tul de caiac-canoe al țarii și 
s-a observat întotdeauna o 
înviorate și un chef pentru 
lucru specific, deosebit. Uti
lizăm acest mijloc, de-a lun
gul întregului ciclu anual, în 
medie de 2 ori pe săptă- 
mînă.

Atragem însă atenția asu
pra necesității planificării 
jocurilor sportive pentru că 
o exagerare a utilizării lor 
(sportivii sînt tentați la pre
lungiri în timp și la repetări 
prea dese) duce la efecte ne
gative.

o bară de 25—30VII. Cu
kg, din stînd, flexia antebra
țelor pe brațe, acestea din ur
mă fiind ținute fix lîngă corp

VIII. Din stînd, aducția 
brațelor care întind un cau
ciuc agățat la un punct fix 
deasupra capului, de 20 ori 
— ritm foarte viu.

IX. Flotări cu un braț, la 
perete, din poziția stînd oblic, 
20 repetări.

X. Mișcarea de vîslit 
stînd aplecat, timp de 15 
cunde, în viteză maximă.

Acestea au fost, în mare, 
mijloacele pregătirii fizice 
multilaterale, pe care le uti
lizăm în antrenamentul cu 
caiaciștii și canoiștii lotului 
național de-a lungul întregu
lui an de progătire, atît în 

V. Exercițiile de gimnastică perioada pregătitoare cît și 
în cea competițională, pe care 
le recomandăm și celorlalte 
loturi. Bineînțeles, cu adap
tările și retușurile ce se im
pun specificului ramurii spor
tive respective.

Este indicat și credem de 
cuviință să facem o precizare 
privitoare la dozarea mijloa
celor pregătirii fizice multila
terale. Aceasta trebuie să so
licite organismul ca efort, 
parțial sau total, fie în timp, 
fie ca volum de muncă, cel 
puțin egal, dar de regulă mai 
mare decît efortul solicitat de 
proba în care concurează 
sportivul. De exemplu, dacă 
un caiacist în timpul vîsiitu
lui’ pe o parte, cu o mînă 
trebuie să învingă o greutate 
a rezistenței apei egală cu 
15—20 kg, noi pregătirea fi
zică multilaterală o facem cu 
un efort ce depășește această 
greutate.

Desigur că seriozitatea, per
severența și munca asiduă vor 
trebui să fie probleme de 
bază,, iar dragostea față de 
sport — un îndemn.

de bază au fost, sînt și vor 
fi prezente în pregătirea fizi
că multilaterală, făcind parte 
integrantă din constituirea a- 
cestui factor.

Cînd vizăm însușirea unor 
calități fizice ca : mobilitatea 
și coordonarea, cînd facem 
trecerea spre un efort susți
nut și de durată a organismu
lui, cînd realizăm o relaxare 
sau o reîmprospătare după un 
efort intensiv, exercițiile de 
gimnastică de bază sînt cele 
la care facem, în primul rînd, 
apel.

Exercițiile din gimnastica 
de bază educă însușirea con
trolării corpului în cele mai 
delicate și dificile poziții și 
efectuarea mișcărilor din a- 
ceste poziții, care ridică ran
damentul organismului în 
eforturi maximale. Ele asi
gură transferul coordonării 
la procedeele tehnice specifice 
ramurii sportive pe care o 
practicăm.

Facem gimnastică pentru 
încălzirea diferitelor segmente 
și; părți ale corpului astfel:

din 
se-
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ÎN FAȚA
FILEULUI
• Meciul Industria sîrmei C. 

Turzii — Pedagogic Oradea, 
disputat la 10 martie, a fost 
omologat cu rezultatul de< pe 
teren: 3—2 în favoarea echipei 
din Cîmpia Turzii.

• Mîine, la ora 18,30, dina- 
movistele bucureștene vor 
susține, pe teren propriu, par
tida cu Medicina din etapa a 
IV-a a returului diviziei A. In 
tur Dinamo a cîștigat cu 3—1.

• Duminică, la Galați, se 
dispută ultima restanță din 
întrecerea masculină a divi
ziei A, Politehnica — Rapid. 
Partida, derbiul seriei a Il-a, 
are o mare importanță pentru 
configurația clasamentului tl- 
nal, Rapid fiind neînvinsă în 
actualul campionat.

• Turneul final, pentra 
locurile 1-4, al campionatu
lui masculin (divizia A) va avea 
loc la București, în sala Flo
reasca, în zilele de 4, 5 și 6 apri
lie. La competiție participă 
primele două echipe din clasa
mentele celor două serii: 
Steaua și Dinamo (I), Rapid și 
Politehnica Galați (II).

o Turneul (tur-retur) pen
tru locurile 5—12 se dispută în 
zilele de 13 și 14 aprilie astfel : 
LA PLOIȘȘTI: Tractorul Brașov 
— Viitorul Bacău (pentru locuri
le 5-6); LA BACAU: Petrolul 
Ploiești — Celuloza Brăila (7—8); 
LA BRĂILA: I.C.F. - Farul 
Constanța (9—10), cel mai impor
tant, deoarece desemnează pe 
cea de-a treia retrogradată j 
LA CLUJ t Alumina Oradea — 
Minerul B. Mare (11-12).

RESTANȚE DIN DIVIZIA A

C.S.M. SIBIU — COMBINA
TUL POLIGRAFIC BUCU
REȘTI (F) 3-2 (8, -8, 8 —14, 
8). S-au remarcat: Topa și 
Rodica Popa (Sibiu), Vlădeanu 
(C.P.B.). (I. IONESCU •» co
respondent principal).

UNIVERSITATEA CLUJ — 
DINAMO BUCUREȘTI (F) 0-3 
(13, 0, 14). S-au remarcat Bog
dan șl Șorban (Dinamo), Po
rumb și Mocanu (Universitatea). 
(N. TODORAN — coresp.)

Constructorul și Steaua 
neînvinse în serii
De la o zi la alta, „Cupa spe

ranțelor" deschisă hocheiștilor 
pînă la 16 ani devine mai in
teresantă, jocurile crescînd în 
intensitate și, chiar, în specta
culozitate. Și e firesc să fie așa, 
pentru că au intrat în lupta 
directă pretendentele la tro
feu. Ieri, de exemplu, am asis
tat la două întîlniri decisive, 
în prima, Metalul Rădăuți, 
echipa antrenorului St. Tomo- 
vici, a făcut mari eforturi pen
tru a se califica în turneul fi
nal. dar n-a reușit decît un 
meci egal în fata Constructo
rului : 2—2 (0—0, 1—2, 1—0).
Ultima partidă, dintre Șc. sp. 
nr. 2 șl Avîntul M. Clue, care a 
avut ca miză participarea la 
întrecerile pentru locurile 1—4 
în clasamentul final, a întrunit 
sufragiile publicului. A învins 
Avîntul cu 2—1 (0-0, . 1—1,
1—0).

Celelalte rezultate: Steaua- 
Flacăra Brașov 7—0 (2-0, 5-0, 
0—0), Dinamo București - Șc. 
sp. Gbeorghieni 9—4 (2—0,
4-1, 3-3).

Clasamentele preliminare: 
SERIA I : 1. Constructorul
Buc. 5 p, 2. Dinamo 4 p, 3. Me
talul Rădăuți 3 p, 4. Șc. sp. 
Gheorghieni 0 p ; SERIA A 
Il-a : 1. Steaua 6 p, 2. Avîntul 
M. Ciuc 4 p, 3. Șc. sp. nr. 2 
Buc. 2 p, 4. Flacăra Brașov 0 p.

Echipele Constructorul (an
trenor D. Constantiniu) și 
Steaua (I. Ganga), neînvinse 
pînă în prezent, au avut în Ne- 
tedu, Melehin, Picui și, respec
tiv, Stefanov II, Vlad II și 
Constantinescu pe cei mai buni 
jucători. Primele două echipe 
din fiecare serie se întîlnesc 
azi (de la ora 7 și 17,30) și 
mîine (de la aceleași ore) pen
tru locurile 1—4.

Tr. IOANITESCU

SPORT LA

Ora 18 — Emisiunea Sta
dion prezintă i filmul „Pale
te de aur la București", un in
terviu Cu ziaristul sportiv, 
Constantin Comarnischi, des
pre tenis de masă; ultimele 
știri sportive,
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și-a încrucișat, din primul mo
ment, privirile cu ale mele.

— Dumneata ești ziarist ro
mân, am stat anul trecut de 
vorbă la Mamaia 1

l-am explicat pentru ce eram 
in Brazilia, după care am intrat 
în... pluton.

La prima întrebare) referitoa
re la ultima ediție a C.M. și la 
cîștigătoarea ei, președintele a

explicația organizatorilor, pen
tru care au programat toate par
tidele la ora 12. Atunci i-am 
întrebat, dacă într-adevăr ploaia 
vine cu regularitate la ora 15, 
pentru ce trebuie Să se joace la 
12 și nu la ora 16 ? Am hotărît 
să programăm jocurile la ora 
16 și vreau să cred că mexicanii 
sint convinși că la acea oră nu 
va ploua.

vină că Brazilia nu a cîștigat 
competiția. Eu am văzut cîteva 
jocuri ale Braziliei, prin inter
mediul televiziunii, și aș spune 
că arbitrii au fost indulgențl 
față de actele de Indisciplină 
ale sud-americanilor. La cam
pionatele mondiale din Anglia, 
Brazilia n-a mai fost... Bra
zilia. In 1958 ea a fost în cul
mea gloriei, iar în 1932 a recîști-

— Intr-adevăr, vin din Ar
gentina. Am fost foarte bine 
primit de vechii mei prieteni.

In continuare, Sir Stanley 
Rous a confirmat că ediția din 
1974 se va desfășura în Germa
nia occidentală, cea din 1973 în 
Argentina, iar cea din 1982 este 
prevăzută să aibă loc în Spania.

— A fost necesar să hotărîm 
cu atît de mult timp înainte,

TLETISMULUI
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\W^^

Dr. Wiessenmayer a rămas prietenul 
atletismului și al juniorilor

I

ARBITRUL

SAU CONDUCE
JOCUL? Copiii răspundPREZENT!

din Galați

OPINII

JUNIORII POLONEZI

DINAMO

vreodată prin

Petre CRISTEA
Rio de Janeiro — martie 1963

LA BUCUREȘTI
cursa TAROM de aseară, a

Idefârf SISIF LA TlRNĂVENI

Cu
sosit reprezentativa de fotbal ju
niori a Poloniei, care va întîlni 
duminică la Craiova reprezenta
tiva omologă a României. Dele
gația, condusă de prof. W. Moto- 
czynski, șeful secției de tineret a 
Federației poloneze de fotbal, 
este alcătuită din 20 de persoane, 
dintre care 16 jucători. In ace
eași seară, oaspeții s-au deplasat, 
cu autocarul, la Craiova.

PETRU COLF, de Ia Liceul nr. 4 din Timișoara, recordman Ia 
suliță și probe combinate : Am venit în tabără ca să... plec 

cu mai multe speranțe. Toată iarna am lucrat — pentru prima 
oară — haltere și 

acum, la Snagov, mă 
străduiesc să scurtez 
drumul spre obiec
tivul meu pentru 

acest an : S5 m la 
suliță.

Anul trecut, IU- 
LIA CRIȘAN, do la 
Școala sportivă din
Cluj, a doborît 12 
recorduri republica
ne de junioare 
mici la probele de 
garduri și combina
te. Acum s-a hotă
rît să se dedice 
pentatlonului.
1967 : 3 900 de 
cte. Baremul 
tru europene 
„In ' - -

n holul aeroportu
lui internațional 
Galeao din Rio de 
Janeiro, intr-un 
grup numeros de 
ziariști, îl așteptam 
pe Sir Stanley 
Rous să sosească 
de la Buenos Aires,

anunțase vizita în Brazilia, 
cadrul unui lung turneu pe 

care l-a inceput în Africa, l-a 
continuat în America patină 
și-l va termina în S.U.A,

Amestecat printre numeroșii 
și gălăgioșii confrați brazilieni, 
am avut o surpriză dintre cele

Starturi, cît mai corecte
Fatoî A. NEAGU

Rareori, poate niciodată, modernul stadion de la Snagov a 
reunit, pe gazon și pe pista de alergări, atîția tineri atlețl, 
(aproape 150). Chiar numai pentru acest record, stabilit — 
promițător — ia început de sezon și tot ar trebui ca federa

ția de specialitate să fie felicitată. O vizită în tabăra organizată pe 
timpul vacanței de primăvară oferă, însă, mult mal mult decît 
ariditatea unor statistici.

Se știe că atletismul nostru, în ciuda Investițiilor mari 
energie, de capacități organizatorice și tehnice, a rămas un 
sport al inexplicabilelor contraste în ceea Ce privește perfor
manțele. De ani de zile doar cîteva stele europene șl mon

diale încearcă să risipească umbra mediocrității care învăluie 
restul, s-a spus, mai ales în ultima vreme, ce trebuie să se facă: 
abandonul mediocrității, infuzie de tinerețe, amplasarea cercetărilor 
pe terenul ocupat atîta timp și în atîtea locuri de empirismul pre
gătirii.

Tabăra de la Snagov pare să fie una din acțiunile eficiente pe 
acest drum al atletismului fără mediocritate. Mai ales pentru că, 
exceptînd performerii din Tg. Mureș, Roman, c. Lung Muscel — ca 
Si studenții juniori — în tabăra de la Snagov se pregătește toata 
floarea atletismului românesc. Spre edificare, cîteva nume : Alexan
drina Stoenescu, C. Blaga, V. Hodoș, Seraflna Moritz — titulari în 
echipa națională de juniori. E. Pîrlea, Maria Iii, Viorica Recu, 
S. Păsulă, M. Volnea șl mulți alții, recordmani, co-recordmani 
sau... viitori recordmani.

Selecție exigentă. Singurele criterii : valoarea rezultatelor șl 
posibilitățile de afirmare în viitorul apropiat. Tocmai de aceea, 
în tabără nu a fost chemat nici un junior din Brăila, Bîrlad, 
Buzău, Bala Mare, Suceava ș.a. CE PĂRERE AU DIRIGUITORII 
ATLETISMULUI DIN ACESTE ORAȘE 7

Cel vîrstnlcl ișl amintesc că, pe vremea sa, Dinu Crlstea 
atletul care la antrenamente șl concursuri a făcut de patru 
ori înconjurul lumii — alerga deseori în picioarele goale. E 
bine să nu se uite.

La Snagov, la dispoziția tinerilor atlețl ai taberei : un excelent 
stadion. Pistă de alergări. Amenajări pentru antrenamente și con
cursuri. Un teren special pentru aruncări, cu șase cercuri, două 
platforme de piruete, două piste de elan pentru sullțasl.

Totul, în splendidul decor al Snagovulul, cu sălciile aplecate 
în boite care sărută apele lacului.

Aproape douăzeci de antrenori, mai toți foști sportivi, oameni 
care au dedicat atletismului mulți ani de pasiune șl muncă (C. Spi
ridon, Xenofonte Boboc, Irma Kiss — și alții, acum debutant! la 
„lot" ; D. Serafim, Gh. Fodoreann, D. Petrescu, ca să nu enume
răm decît pe cîțiva) s-au angajat față de el înșiși ca aceste două 
săptămîni să însemne o piatră prețioasă pusă la temelia performan
țelor spre care aspiră elevii lor.

esigur, explică tînărul antrenor federal adjunct, N. Mără- 
șescu, fost săritor de „triplu", există un scop general al 
acestei tabere : verificarea stadiului de pregătire a celor mai 
valoroși juniori și perfecționarea acestei pregătiri. Ne gîn- 

<Um — firește — și la competițiile interne de amploare (prima : 
concursul republican de primăvară al juniorilor, din 27—28 aprilie, 
la care se așteaptă participarea a 700 (!) de atleți), ca șl la apro
piatele confruntări Internaționale — îndeosebi „europenele" de la 
Leipzig. Dar, înainte de toate, vrem ca prin tabăra de la snagov 
să cîștige ATLETISMUL.

De aceea, o atît de intensă activitate de pregătire în aceste zile 
de vacanță : antrenamente zilnice, Ia majoritatea probelor, chiar cîte 
două — pe grupe de specialități — și un mare număr de concursuri 
de verificare.

-i Trmportant este, însă, ca și tinerii atlețl să gîndească la fel, să 
I creadă cu convingere în valoarea de neprețuit a acestor zile 

■ de pregătire în condiții excelente.
Cu mulți ani în urmă, drăgălașa elevă din Bacău, Doina 

Munteanu ar fi depășit clar pe Ethel Catherwood, Jean Schiley, 
Ibolya Csak, Alice Coachman sau Esther Brand, cucerind cu acel 
„1,69", realizat recent, în concursul juniorilor, cinci medalii olim
pice de aur ! Dar, acum, e altceva. Doina știe că foarte de curînd 
o elevă aproape de vîrsta ei a sărit... 1,85, după numai trei ani de 
atletism. Amintirea Rltel Schmidt înseamnă în fiecare zi, pentru 
Doina Munteanu, un ceas în plus de antrenament. A venit primă
vara și Doina vrea neapărat să sară peste 1,70 m. Deocamdată

4 200. 
tabăra de la 

Snagov am să fac 
totul pentru a îm
bunătăți rezultatele 
în înălțime (1,42 m) 
și lungime (5,35 m). 
Sînt aici posibilități 
pe care ar fi pă
cat să nu le folo
sesc din plin".

De reținut și opinia unul antrenor : AL. DINCA (Galați) : 
general, sînt împotriva taberelor sau cantonamentelor de durată. 
Experiența de la Snagov este, după părerea mea, ideală. Două săp- 
tămîni de pregătire, de confruntare a cunoștințelor șl posibilități
lor. Și acasă se poate face, desigur, pregătire dar — de exemplu —■ 
între eleva mea, Aurica Rotaru (5,50 m la lungime), și cea de a 
doua clasată este o diferență de aproape un metru. Aici, în compa
nia celor mal bune junioare, specializate la această probă, se pot 
verifica mult mal bine valorile, se pot face observații mal conclu
dente cu privire la pregătirea viitoare. Șl n-am dat decît 
exemplu".

Intr-un colț al stadionului, marele prieten al atletismului, me
dicul Ion Wiessenmayer dă una din obișnuitele consultații 
„pe teren".
Tot amintiri. Recordul lui Wiessenmayer la 400 m (47,5) dăi

nuie și azi, după 11 ani. De ce, oare, privirile îl caută, insistente, 
in forfota stadionului, pe Constantin Blaga, una din cele 150 de 
speranțe ale primăverii atletice de la Snagov 7

Dan GĂRLEȘTEANU
P.S. De ca or fi lipsind greutățile de 3, 4 șl 6 kg 7 Poate că 

I.E.B.S.-ul va urgenta...

mai plăcute. După terminarea 
protocolului, „Senior fotbal", 
cum este denumit în Brazilia,

Printre problemele 
ce s-au ridicat în ul
timul timp în arbi
traj este și aceea 
a ROLULUI ARBI
TRULUI în cadrul jo
cului și a RAPORTU
RILOR în care se află 
arbitrul față de joc.

Există, în această 
privință, două cate
gorii de păreri. După 
unele opinii „arbitrul, , 
pe teren, nn este un • ’ 
participant la joc ca 
jucătorii, dar nici nu 
este un simplu spec
tator, ci el este con
ducătorul jocului” 
(George N. Gherghe) 
sau „arbitrul nu poa
te îi altceva decît 
reprezentantul autori-, 
zat ai regulamentu
lui” (Constantin Teaș- 
că). în schimb, după 
alte opinii, acest ra
port este invers și 
anume „cu cît un ar
bitru, în timpul jocu
lui, este „simțit” mai 
puțin, cu atît dove
dește că știe să se 
subordoneze jocului 
pe care îl conduce” 
(Andrei Rădulescu).

Această din urmă 
părere nu mi se pare 
întemeiată.

Deosebit de contra
dicția evidentă a for
mulării (cum se poa
te subordona un ar
bitru jocului pe care 
îl conduce, este de 
neconceput), trebuie 
să remarcăm nocivi
tatea ideii. în primul 
rînd, pentru că ar
bitrul poate fi ase
muit unui judecător 
și, ca orice judecă
tor, el este INDE
PENDENT, adică acti-

1NTILNIRE, LA NO DE JANEIRO, CU SIR STANLEY ROUS
• CAMPIONATUL MONDIAL DIN ANGLIA A FOST EXCELENT ORGANIZAT © SUD-AMER1CANII TREBUIE SA 
ÎNVEȚE SĂ PIARDĂ • CAMPIONATUL MONDIAL DIN 1978 SE VA DESFĂȘURA LA BUENOS AIRES, IAR CEL DIN 
1982 VA AVEA LOC ÎN SPANIA © CE SPUNE PREȘEDINTELE F.I.F.A. DESPRE APROPIATELE ÎNTRECERI DIN MEXIC

avut răspunsuri prompte.
— C.M., din Anglia au fost 

excelent organizate. Anglia a 
învins pentru că Alf Ramsey a 
avut curajul să-i pună o barieră 
lui Greaves. Acesta este un ju
cător căruia îi place să țină mult 
mingea și Ramsey a judecat 
bine că, în jocuri cu apărări 
aglomerate, un astfel de jucător 
nu se descurcă. Să ne amintim 
de cazul lui Pele. Trecea de un 
adversar, de doi, însă de al trei
lea nu mai putea trece, era de
posedat, cu brutalitate chiar.

— Arbitrajele au lăsat de do
rit, a intervenit un ziarist bra
zilian.

— Nu arbitrajele au fost de

gat Cupa cu noroc. După păre
rea mea, cei mai buni, în An
glia au fost argentinienii. 
Nu au putut să cîștige însă pen
tru că nu au știut să-și stăpî- 
nească nervii. După ce au cîști
gat partida cu Elveția (2—0), 
s-au calificat în sferturi de fi
nală, urmînd să joace cu An
glia. Atunci am zis : ei sint cei 
mai buni și vor trebui să cîști
ge Cupa. Din nefericire pentru 
ei, și-au pierdut capul. Văicăre
lile jucătorilor că echipa lor a 
fost nedreptățită, nu aveau jus
tificare.

— Argentinienii mai sint su
parăți pe dv ? Acum veniți din 
țara lor I

pentru a evita disputa inutilă 
dintre țările dornice să organi
zeze, dispută în care se chel
tuiau sume fabuloase. Așa a fost 
cazul concurenței dintre Mexic 
și Argentina, pentru alegerea 
locului ediției din 1970, care s-a 
terminat în favoarea mexicani
lor.

Am asistat la finala „Cupei 
Africii", desfășurată în Etiopia, 
unde s-a întîmplat un lucru 
foarte interesant. Echipa din 
Coasta de Fildeș a ajuns la lo
cul competiției cu o lună înain
te, pentru acomodare, cu un plan 
bun de pregătire, și s-a antre
nat mult. în prima partidă, s-a 
prezentat într-o formă excep-

H.c I ■
■

— La Congresul viitor vă mai 
depuneți candidatura la preșe
dinția F.I.F.A. ?

— Sînt la al doilea mandat și 
nu știu dacă voi mai candida. 
Conduc această organizație de 
20 de ani. Referitor la favoriții 
viitoarei ediții, din 1970, este 
foarte greu de dat un răspuns. 
La ultimul campionat mondial, 
sud-americanii nu au fost tocmai 
bine pregătiți, exceptîndu-i pe 
argentinieni. Problema nu con
stă numai în antrenamente pur 
tehnice ci și în factori de ordin 
biologic, de climă și de alimen
tație. Diferența tactică dintre 
europeni și sud-americani, la ul
tima competiție mondială, a de

pins în cea mai 
mare parte de pre
gătirea fizică. Sud- 
americanii să nu se 
gîndească că ceea 
ce este bun pentru 
nemți, se potriveș
te și pentru ei. Si 
mai ales, trebuie să 
învețe să piardă.

înaltul oaspe
te al brazilieni

lor a pornit apoi spre hotelul 
Gloria, unde l-am întîlnit a doua 
zi, cind m-a rugat să transmit 
salutările lui sportivilor români.

Pe Sir Stanley Rous l-am lă
sat lingă piscina hotelului, pre
ocupat de a doua lui mare pa
siune : dezlegarea cuvintelor în
crucișate. Peste două zile avea 
să-și continue voiajul în Statele 
Unite

vitatea cencretă de 
arbitraj o desfășoa
ră cu excluderea ori
cărui amestec din a- 
fară. Nu trebuie însă 
înțeles că această in
dependență i-ar con
feri arbitrului facul
tatea de a conduce 
jocul după bunul său 
plac, de a se des
prinde de cadrul re-

tru va fî întotdeauna 
ultimul judecător pen
tru decizia ce se va 
lua", „arbitrul este 
singurul în drept să 
aprecieze". „arbitrul 
va avea puterea de
plină", „dacă arbitrul 
socotește", „după pă
rerea arbitrului", „cu 
aprobarea arbitrului" 
etc.

gulamentar al jocu- Mal mult, în regu
lamentul de joc e- 
xistă texte exprese 
din care reiese cu 
certitudine concepția 
legiuitorului în Ceea 
ce privește rolul ar
bitrului și raportul în 
care se află el față 
de joc. Fără să mai 
facem apel și la alte, 
prevederi, considerăm 
suficient să cităm 
prima parte a artico
lului 5 din regula
ment —- de fapt „sta
tutul juridic" ai arbi
trului — în care se 
prevede că „PENTRU 
CONDUCEREA FIE
CĂRUI JOC VA FI 
DELEGAT UN ARBI
TRU DE CENTRU..." 
etc.

Pornind de la pre
misa greșită că „ar
bitrul se subordonea
ză jocului", colegul 
Andrei Rădulescu 
este de părere, de a- 
semenea, că un ar
bitraj excelent ar fi 
„atunci cind toate 
deciziile date sînt u- 
nanim acceptate de 
jucătorii ambelor e- 
chipe și de specta
tori". Că acest lucru 
este practic aproape 
imposibil, nu mai ne
cesită să fie argu
mentat. Ceea ce ne-

lui. Dimpotrivă, din 
textele cale consfin
țesc acest principiu 
suprem în activitatea 
de arbitraj se dega
jă ideea că indepen
dența arbitrului în
seamnă neîndoielnic 
— SUBORDONAREA 
LUI NUMAI FAȚA 
DE REGULAMENTUL 
DE JOC.

în al doilea rînd, 
pentru că, -potrivit a- 
cestui principiu fun
damental, arbitrul 
procedează pe teren, 
în timpul jocului în 
conformitate cu CON
VINGEREA SA INTI
MA. Acest lucru re
zultă cu foarte mul
tă claritate din între
gul cuprins al regu
lamentului de joc. Nu 
întimplătoi în textul 
său, competența, a- 
tribuțiunile și sarci
nile arbitrului sînt 
stabilite utilizîndu-se 
formulări imperative 

arbitrul de cen-

dumirește însă este 
faptul că ® asemenea 
idee este utilizată ca 
etalon de apreciere 
a arbitrajului.

în fond, ceea ce nu 
reușește să exprime 
autorul citat, găsim 
clar formulat de că
tre International Bo
ard încă în anul 1930, 
printr-a decizie care 
statutează că „spiri
tul regulilor de joc 
este ca meciurile să 
se desfășoare cu cît 
mai puține opriri po
sibile și, în acest 
scop, datoria arbitru
lui este de a sancțio
na numai încălcările 
deliberate ale aces
tora. Dacă arbitrul va 
sancționa în mod con
stant greșeli neînsem
nate sau îndoielnice, 
enervează pe jucă
tori, le provoacă 
proastă dispoziție și 
strică plăcerea spec
tatorilor".

Tot atît de eloc
vent se pronunță în 
acest sens și- Ion Si- 
clovan într-o lucra
re publicată acum 
cîțiva ani: „aplica
rea regulamentului nu 
trebuie să ducă la 
pedanterism, la sîcî- 
iala sportivilor. Un 
arbitru bun va inter
veni prompt în apli- 
carea articolelor re
gulamentului, făcînd 
acest lucru cu tact, 
fără a ieși mereu in 
evidență, fără a de
veni el însuși eroul 
central al concursu
lui".

în consecință, arbi
trul, în raport cu jo
cul, nu este subordo
nat acestuia, ci ÎL 
CONDUCE. în acest 
scop el nu trebuie să 
procedeze de așa na
tură îneît să devină 
eroul principal al în
trecerii. Dimpotrivă, 
ei trebuie să proce
deze ca un dirijor 
competent, conducîn- 
du-și „instrumentiș
tii" DISCRET, CU SI
GURANȚĂ și — mai 
ales — cu RIGOA
REA IMPUSA DE 
PREVEDERILE RE
GULAMENTULUI DE 
JOC.

Chiriac (Vi ANUS ARI DE 
arbitru

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

Echipa bucureșteană Steaua 
va susține marți 9 aprilie un 
meci amical în localitatea bel
giană Bruges, în compania e- 
chipei locale F. C. BRUGES, 
din prima divizie a campiona-

tului belgian. In vederea aces
tui joc, formația militară va 
face deplasarea imediat după 
partida de campionat pe care 
o va susține la Brașov cu 
Steagul roșu.DE LA UN BEI LA ALTUL

@ I.P.G.G., VICTORIOASĂ ÎN FATA VULCANULUI
1© DINAMO (TINERET), ORGANIZATOARE, A PIERDUT
PRIN... NEPREZENTARE © “............" ‘

TRECERILE DIN
DUMINICĂ ÎNCEP Șl ÎN-
SERIA A ll-A ,

țională și a cîștigat cu multă 
ușurință. Al doilea meci, jucă
torii l-au terminat pe jumătate 
epuizați iar în al treilea joc 
erau extenuați și au fost în
vinși. Cei care au cîștigat „Cupa 
Africii" au fost congolezii (Kin
shasa), care au sosit numai cu 
trei zile înainte. Cu mici excep
ții, această situație poate fi va
labilă și pentru Mexic.

în timpul călătoriei mele în 
Mexic am fost interesat să aflu, 
în afara problemei altitudinii, 
dacă în fiecare zi la ora 15 
plouă. Aceasta a fost cel puțin

® Primele rezultate de la Timi
șoara ® La Brașov s-a instituit „Cupa 
Tractorul" ® Vești

Din orașul de pe malurile 
Begăi, corespondentul nostru 
P. ARCAN ne aduce la cu
noștință că în cartierul Pa- 

e-
100 
un 
al 
cu

ciurea-Tipografilor, nouă 
chipe, cuprinzînd aproape 
de copii, participă la 
campionat „sui-generis“ 
străzilor, sistem turneu, 
două reprize a 25 minute.

Iată o parte din rezulta
tele înregistrate pînă acum :

Meteorul — Racheta. 5—3 (3—0) 
Rînduniea — Unirea 2—2 (1—1) 
Săgeata — Meteorul 
Racheta — Fulgerul _ _ , 
Tricolorul — Unirea 4—4 (2—2)

3—2 (2—2) ; 
5—2 (3—2).

Meteorul — Șoimii 4—3 (3—1).
Șoimii — Fulgerul 2—1 (1—1) ;
Meteorul — Eliberarea 6—4 (2—3).

S-a alcătuit și o evidență 
a celor mai „productivi" ata- 
canți : în clasamentul golgete- 
rilor conduce Răduț I (Rîn- 
dunica) cu 7 goluri, urmat de 
Pricop (Meteorul) cu 6 go
luri, Cruciat (Tricolorul) și 
Roșea (Meteorul) cu cîte 5 
goluri.

După cum sîntem informați, 
la încheierea ultimelor me
ciuri ale „seriei", cîștigătoa
rea va lansa provocări către 
liderii clasamentelor din ce
lelalte cartiere. Cum s-ar 
zice, un campionat în toată 
regula !

g Clubul Tractorul Brașov a 
luat o frumoasă inițiativă. Este 
vorba de o competiție de fotbal, 
dotată cu „Cupa Tractorul” des
tinată echipelor de străzi ale 
cartierului, în care se află re
numita uzină de tractoare, com
petiție la care s-au înscris pînă 
acum cinci echipe — str. Dr. 
Petru Groza, str. Forjei, str. 
Jiului, str. Oțelului, str. Oltețu- 
lui. Meciurile vor avea loc pe 
terenul gazonat al stadionului 
Tractorul, sistem turneu (numai 
tur). închiderea competiției, care 
se va desfășura într-un cadru

festiv, cu înmînarea „Cupel“ șl 
a premiilor oferite de clubul 
Tractorul, este prevăzută pentru 
vineri. 5 aprilie. Duminică deci, 
rezultatele „Cupei Tractorul" !

® Din Galați ne scrie V. 
Constantin. Semnatarul scri
sorii ne aduce la cunoștință 
primul rezultat: str. Borzești 
— str. Aprodul Purice 9—5 
(2—3), într-un meci disputat 
pe terenul din vecinătatea au
tobazei I.R.T.A. și arbitrat de 
C. Potcovaru. Au înscris : Bu
tuc (4), Filimon (2), C. Vasile, 
Rusu și Stanei u cîte un gol 
pentru str. Borzești, respectiv 
I. Cadrea (2), Ene, Gh. Can- 
drea și L>. Petre.

Tuturor, celor care ne scriu, 
le mulțumim, dîndu-le asigu
rări, că, în măsura spațiului 
disponibil, vom populariza re
zultatele lor. Pentru astăzi — 
atît.

Biletele pentru jocul de 
fotbal Dinamo — F. C. Ar
geș de duminică 31 martie 
de pe stadionul 
s-au pus în vînzare la casele 
obișnuite de bilete.

® Duminică au continuat și 
întrecerile din cadrul „Cupei 
Primăverii" pentru echipele de 
cat. B, seria I. într-un meci 
deosebit de disputat, I.P.G.G. 
a reușit să furnizeze surpriza 
etapei, întrecînd formația rug
byștilor de la Vulcan cu scorul 
de 9—6, după ce la pauză rezul
tatul era egal: 3—3. O frumoasă 
victorie a obținut și Arhitectura 
în dauna echipei A.S.E. Scor 
final: 9-6 (3—3).'Tînărul petro
list Ploiești a debutat 
torie în competiție, 
formația S.N. Oltenița 
(0-0).

în etapa următoare

cu o vic- 
întrecînd
cu 3—0

(31 mar-

tie) sînt programate partidele 
Vulcan — Tinărul petrolist, pe 
terenul Vulcan de la ora 11,30, 
Arhitectura — I.P.G.G., pe sta
dionul Tineretului II, de la ora 
10, șl Olimpia — A.S.E., pe te
renul Olimpia, de la ora 10.

9 In competiția rezervată e- 
chipelor de tineret s-au jucat 
doar două meciuri. In primul, 
Steaua a surclasat XV-le Glo
riei cu scorul de 32—0 (9—0). 
In al doilea meci, formația 
Clubului sportiv școlar a termi
nat victorioasă în fața Griviței 
Roșii: 22-5 (9-0).

Partida dintre Progresul și 
Dinamo n-a avut loc, deoarece

formația dinamovistă, care era 
organizatoare, n-a putut pune 
la dispoziție terenul. Și, astfel, 
Progresul a obținut un nesperat 
3—0. Considerăm că conducerea 
clubului Dinamo va trebui să 
găsească o soluție pentru a asi
gura echipei de rugby-tineret 
condiții de joc, atunci cind se 
află in situația de organiza
toare. Altfel, conform regula
mentului competiției, neprezen- 
tarea echipei de tineret atrage 
de la sine penalizarea echipei 
de seniori cu cite un punct...

în etapa următoare, progra
mată duminică, se vor juca par
tidele : Grivița Roșie — Gloria 
(teren Parcul copilului, de la 
ora 10. în deschidere la meciul 
echipelor de A, Grivița Roșie — 
Steaua), Constructorul — Dina
mo (stadionul Constructorul, de 
la ora 10) și Clubul sportiv șco-

o

Iar — Progresul (stadionul Tine
retului IV, de la ora 11).

® Tot duminică vor intra în 
întrecere și echipele din seria 
a Il-a. Cel mai echilibrat meci 
al etapei pare să fie cel dintre 
Institutul de construcții și Poli
tehnica, programat pe stadionul 
Tineretului IV, de la ora 9,30 
într-un alt meci, care se va des
fășura în Capitală, Aeronautica 
va primi pe terenul ei (de la 
ora 10), vizita rugbyștilor de la 
Rapid. în fine, al treilea meci 
al etapei va avea loc la Pitești, 
unde Foresta va juca cu echipa 
Institutului de cultură fizică.
(t. St.).

Nu știu dacă Sisif a trecut 
Tîrnăveni.

Mitologia învăluie cu discreție viața aces
tui personaj pînă în clipa în care, potrivit 
destinului său, el s-a apucat să rostogolească 
pietre într-o muncă zadarnică.

Dar, fără îndoială, că dacă Sisif 
nările sale a ocolit Tîrnăvenii, 
nepoții săi ajunși aici din timpuri 
au încercat să construiască 
înot.

Cîteva milenii munca lor 
de zei.

Bazinul creștea văzînd cu 
fugeau bătînd din palme în 
să sară de la trambulină, spectatorii puneau 
pariuti pe favoriți și, în ultima clipă, apa 
dispărea ca suptă de o 
se topeau ca din unt și 
pe margine vedeau cu 
cum ie dispar slipurile.

înverșunarea oamenilor înșelă pentru 
ani destinul potrivnic. Ei construită un 
și înainte ca soarta să-și amintească 
își întocmiră și o echipă de polo. Apoi,

un

în peregri- 
unii dintre 
imemoriale 
bazin de

iu blagoslovită

ochii, înotătorii 
jurul lui, gata

balenă, trambulinele 
tîrnăvenenii adunați 
groază și neputință

Dar 
cîțiva 
bazin 
de ei,
Combinatul chimic din localitate își dublă 
și-și triplă producția și, in dezvoltarea sa 
vertiginoasă, așternu o magaz.ie deasupra ba
zinului de înot aliat în incinta sa.

Tîrnăvenenii angajați insă într-o compe
tiție seculară cu propriul lor destin de înotă
tori pe uscat săpară prin 1955 un alt bazin în 
centrul orașului.

Dar, bazinul escavat prin muncă voluntară 
fu declarat necorespunzător de către Sanepid.

Tîrnăvenenii săpară atunci în 1959 un al
tul la Cnștelnic, lingă Tîrnava.

Dar construcția, lipsită de fonduri, începu 
să se surpe. Contribuția cetățenilor ajunsese 
abia la 70 000 lei, prea puțin pentru trans
portarea, epurarea și pomparea apei. Ar ii 
fost necesară, pentru ducerea operei la bun 
sfîrșit, o suplimentare a investițiilor.

Origine ar ii renunțat. Nu însă locuitorii 
Tîrnăvenilor, care săpară un al treilea bazin 
lingă pîrîul Botorca.

Și cel de-al treilea embrion de ștrand avu 
soarta primelor două.

In ciuda recomandărilor date de fostul or
gan regional de partid, pe baza cărora 
D.S.A.P.C.-ul întocmi un studiu și o ante- 
calculație, în ciuda sprijinului olerit de con
siliul sindical regional de atunci.

in ciuda faptului că pentru a înota, tîrnă- 
venenti trebuie să se deplaseze în 
culă la lernut (19 km) sau la 
125 km).

In ciuda faptului că Tîrnava e 
cătură de băț.

In ciuda, deci, a bunăvoinței 
cetățeni, organe de partid și de
ciuda diferitelor acte normative cu privire la 
bazele sportive și în ciuda sprijinului pe 
care C.C.S.-ul îl oferă construirii acelorași 
baze.

Dar, poate că acest potop de bunăvoințe șl 
de hotărîri au înecat însăși obiectul pe cate 
îl vizau.

Tîrnăvenenii — sportivi prin conformație 
— sîrit gata să înceapă săpăturile celui de-al 
patrulea, al cincilea, al zecilea bazin de înot

Cine anume îi va ajuta să-l termine 7

plină cani- 
Tg. Mureș

la o arun-

tuturor — 
stat — în

Camil BACIU



ASHE ELIMINA PE SANTANA! Rapid participă
• 3 tenismani români învingători în la campionatul

turul doi, la Roma european feroviar

MECIURI PASIONANTE 
In sferturile de finala 

ALE „CUPEI ORAȘELOR TÎRGURI
în turneul internațional de 

tenis de la Madison Square Gar
den din New York, Ashe (S.U.A.) 
I-a învins cu 5—7, 6—3, 7-5 pe 
Santana (Spania). Graebner 
(S.U.A.) l-a eliminat cu 10—8, 
7—5 pe iugoslavul Franulovici. 
La feminin, Ann Haydon Jones 
(Anglia) a dispus cu 6—2, 6—4, 
de Franțoise Durr (Franța).

1- a eliminat cu 1—6, 6—3, 
pe cehoslovacul Zednik. 
patrulea jucător român, 
Santeiu, a fost eliminat de 
donos (Cehoslovacia) cu
2— 6.

★

★
Au continuat întrecerile con

cursului internațional de tenis 
care are loc pe terenurile clu
bului Pariolli din Roma. In tu
rul doi, Tiriac (România) l-a în
vins cu 6—2, 6—0, pe Criston 
(Anglia). Campionul român, Ilie 
Năstase, a dispus cu 6—2, 6—1 
de Paish (Anglia). Viorel Marcu

Cîteva rezultate mai impor
tante din turneul de la Menton : 
Alvarez Columbia) — Lewan
dowski (Polonia) 6—1, 6—0 ; Le- 
jus (U.R.S.S.) — Breskvar (Iugo
slavia) 6—2, 6—2 ; Gasiorek (Po
lonia) — Guerro (Spania) — 
6—3, 6—4 ; Nowiski (Polonia) — 
Moore (Australia) 4—6, 8—6, 6—4.

Francoise Durr

precizeaza...
NEW YORK, 28. — Intr-o 

convorbire cu corespondenții 
presei sportive internaționale, 
cunoscuta jucătoare franceză 
de tenis Francase Durr a de
clarat că ea a primit cîteva o- 
ferte de a trece la profesio
nism, pe care în prezent Ie 
studiază cu mare atenție. „O 
hotărîre definitivă o voi lua 
lunii după ședința de la Paris 
a federației internaționale, care 
va discuta cazul turneelor 
„Open", a precizat Franțoise 
Durr.

de tenis
PARIS. — Au fost stabiliți 

capii de serie la probele de du
blu ale campionatelor europene 
de tenis de masă programate la 
Lyon între 17 și 24 aprilie.

Printre favoriții probei de du
blu mixt se numără și cuplul 
român Maria Alexandru - Do
rin Giurgiucă. Iată celelalte pe
rechi favorite : dublu bărbați: 
Stanek - Miko (Cehoslovacia); 
Scholler - Gomolla (RFG); Go
moșkov - Amelin (URSS); Alser 
- Kjell Johansson (Suedia); du
blu femei (36 de cupluri înscri
se) : Rudnova - Grinberg (URSS). 
Luzova - Karlikova (Cehoslovaf 
cia); dublu mixt (76 înscrieri);

Atlefii sovietici au dominat
CROSUL INTERNATIONAL DE LA POTSDAM
La Potsdam (R.D. Germană) 

a avut Ioc cel de-al 11-lea cros 
internațional al Armatelor prie
tene. In proba de 4000 m, în 
care au luat startul și reprezen
tanții clubului Steaua București, 
primul dintre cei 30 de concu- 
renți a sosit Vladimir Dudin 
(Ț.S.K.A. Moscova). Alergătorii 
români au ocupat următoarele' 
locuri: Ortwin Scheible — 5, 
Stelian Marcu — 13 și Victor 
Caramihai — 21. Pe echipe: 
1. Ț.S.K.A. Moscova, 2. A.S.K. 
Potsdam, 3. Steaua București, 
4. Dukla Praga, 5, Honved Bu-

dapesta. In cursa de 10000 m, 
victoria a revenit campionului 
european Jurgen Haase, iar pe 
echipe a cîștigat tot Ț.S.K.A. 
Moscova.

• Al 23-lea cros de la Tarad- 
gau, care a reunit 120 de concu- 
renți, s-a încheiat cu victoria 
veteranului Alain Mimoun, ur
mat de Jean Fayolle și Michel 
Jazy. Campion olimpic de mara
ton (în 1956 la Melbourne), Mi
moun are acum vîrsta de 47 de 
ani și continuă să concureze.

de baschet
Săptămîna viitoare înce

pe campionatul european 
feroviar de baschet mascu
lin, ia care participă și e- 
chipa clubului sportiv Ra
pid București. Aceasta va 
îi alcătuită din următorii ju
cători : Cr. Popescu, Tursu- 
gian, Predulea, Stănescu, Ol- 
teanu, Ivan, Czeil, Lucaci, 
Radu Popovici, Reisenbiich- 
ler, Fărcaș și Bandu. An
trenor : Gr. Avachian; arbi
tru : G. Chiraleu.

întrecerile se vor desfă
șura între 7—16 aprilie, în 
Franța, la Strasbourg.

de masă
Luzova - Miko (Cehoslovacia); 
Rudnova - Gomoșkov (URSS) ; 
Wright-Neale (Anglia).

Joe Frazier
în proiectele unor noi

mari gale de box
In cadrul unei conferințe de 

presă, care a avut loc la New 
York, directorul arenei „Madlson 
Square Garden", Markson, a de
clarat ziariștilor că Joe Frazier, 
campionul mondial de box la 
categoria grea (versiunea comi
siei de box a statului New York) 
își va pune titlul în joc în fața 
mexicanului Manuel Ramos sau 
a fostului campion al lumii 
Floyd Patersson. Se studiază ca 
în meci semivedetă să se întil- 
nească fostul campion al lumii 
la mijlocie, Griffith (S.U.A.), și 
italianul Mazzinghi.

Joe Frazier figurează și în 
proiectele unei gale la Londra. 
Eduardo Corletti, boxer de origi
nă argentiniană, a acceptat să-1 
întîlnească la 30 aprilie Ia Lon
dra pe americanul Thad Spen
cer. învingătorul acestei întîlniri 
urmează să fie opus în luna sep
tembrie, tot la Londra, lui Joe 
Frazier. Este cunoscut amatori
lor de box din lumea întreagă 
că Thad Spencer a fost învins 
de Quarry în turneul pentru de
semnarea noului campion al lu
mii, versiunea W.B.A.

•ii

Guarneri. 
(min. 82 

Clerici,

în min. 31 
Trlvicl, ca 
alte nume- 
eu vederea 
De Olivera, 
slab.

BOLO-

reușit nici un 
în real pericol 
Pantelicl. Apă- 
acțlonat foarte 
cu siguranță

55

de la Bilbao

Ca și în primul meci Ferencvaros—Atletico Bilbao, atacantul 
maghiar Albert (în foto) a cîștigat dueluri decisive cu fundașul 

spaniol Saez.

e în cea mai

Vojvodina Novisad 
a rezistat la Bologna

Formația iugoslavă de fotbal 
Vojvodina Novisad a reușit, în 
prima partidă din „Cupa orașelor 
tîrguri", disputată miercuri la 
Bologna, să facă față cu succes 
asaltului puternicei garnituri lo
cale. Scor : 0—0. Folosind o tac
tică inteligentă, deși cîteodată 
dueînd la un joc obstructionist, 
„ll"-le iugoslav a anihilat ofen
siva continuă dar confuză a bo- 
lognezilor, care în acest meci au 
fost de nerecunoscut, mal ales în 
atac. Ei nu au 
moment să pună 
poarta apărată de 
rarea oaspeților a 
bine, resplngînd ____
atacurile adversarului. Meciul, 
disputat în fața a 20 000 de spec
tatori un timp excelent,

fost lipsit 
presărat cu _ _ . __ ___
min. IS Haller a fost rănit la cap 
de portarul Pantelici, 
Furlanis l-a lovit pe 
să nu mai vorbim de 
roase durități trecute 
de arbitrul portughez 
care a condus foarte

Au jucat formațiile : __
GNA : Vavassori — Furlanis (min. 
53 Turra), Ardizzon, 
Janich, Fogli, Perani 
Tentorio), Bulgar elli, 
Haller, Pace. VOJVODINA : Pan
telici — Stamevski, Vucinici, 
Zemko, Brzici, Nesticki, Savici 
(min. 82 Radovici), Radosav, Ra- 
kiei (min. 46 Nikesici), Trivici, 
Dordici.

Cesare TRENTINI

de spectaculozitate, 
multe incidente : în

Pantelici, portarul Vojvodinei

Chiar cînd nu _ — — 
bună formă, Ferencvaros rămîne 
totuși o echipă valoroasă. După 
un start oarecare în campionatul 
Ungariei și după o partidă me
diocră cu Atletico Bilbao pe te
ren propriu, se pare că „alb-ver- 
zii“ sînt acum pe punctul să-și 
revină la vechea valoare. Cel pu
țin așa au dovedit miercuri seara 
la Bilbao, cînd au jucat aproape 
fără greșeală : prudent în apăra
re, temporizînd jocul la mijlocul 
terenului și lansînd apoi acțiuni 
fulgerătoare pe contraatac.

Ferencvaros a avut cel mai 
bun înaintaș în juniorul Brani- 
kovics, un adevărat animator al 
acțiunilor ofensive. Scorul a fost 
deschis de gazde în min. 68 : lo
vitura de colț a fost reluată cu 
capul de Aranguren, în plasă. 
N-au trecut decît cîteva secunde 

la repunerea mingii Ia centru 
tabela de marcaj a indicat

de 
și

1—1. Autorul punctului : Branl- 
kovics (cu capul). In min. 87, 
după o combinație Albert-Brani- 
kovics-Fenyvessi, ultimul profită 
de o mare greșeală a apărării 
spaniole și înscrie golul victoriei.

După ce a eliminat pe F.C. Ar
geș, pe F.C. Liverpool și acum 
pe Atletico Bilbao, Ferencvaros 
se califică în semifinalele „Cupei 
orașelor tîrguri*1 și va întîlni pe 
învingătoarea dintre 
Rangers

Glasgow 
șl Leeds United.

★ ★ ★

IUGOSLAVII 
ȘI FRANCEZII 

SE PREGĂTESC

Dugauguez, 
tehnic al e-

Selecționerul unic al 
echipei de fotbal a 

a 
alcătuit un lot de 22 
de jucători în vederea 
meciului cu echipa 
Franței din sferturile 
de finală ale campio
natului european pro
gramat la 6 aprilie la 
Marsilia. Din lot fac 
parte, printre alții : 
Pantelici, Vuekevici, 
Fazlagio, Mihailovici, 
Paunovici, Rora 
vak, Hosici etc.

Iugoslaviei, Mitici,

Louis 
directorul 
echipei Franței, a dat 
publicității lista cu ju
cătorii din care ur
mează să alcătuiască 
„ll“-le pentru jocul cu 
Iugoslavia. Lotul cu
prinde, printre alții, pe 
Aubour, Baeza, Le- 

merre, Herbet, Herbin, 
Simon, Combin, Di 
Nallo, Lobet, Bosquier 
etc.
VARDAR A ÎNVINS 

PE CAGLIARI 
IN DEPLASARE!

semi- 
Euro-

calificat pentru 
finalele „Cupei 
peî Centrale". Fotba
liștii iugoslavi au cîș
tigat la Cagliari cu 
1—0 meciul retur sus
ținut în compania e- 
chipei locale. Unicul 
punct a fost marcat 
de Velkovski în minu
tul 81. In primul joc, 
Vardar obținuse 
toria cu același

vic-
scor.

• In turneul 
olimpic de fotbal, la 
Sabadell, Spania a în
vins cu 1—0 (1—0) e- 
chipa Angliei.

pre-

• La Shertogen- 
bosch (Olanda) s-au 
întilnit într-un meci 
contînd pentru preli
minariile turneului de 
fotbal-juniori U.E.F.A., 
echipele Olandei și 
Suediei. Fotbaliștii 
suedezi au obținut 
toria cu scorul de 
(1-0).

o Federațiile
fotbal ale Bulgariei și 
Italiei au căzut de a- 
cord ca în cazul unui 
al treilea meci (semi
finalele campionatului 
european), acesta să se 
dispute la 24 aprilie Ia 
Paris

IN „CUPA EUROPEI" LA BOX 
s-au întîlnit la Berlin selecțio
natele de tineret ale R D. Ger
mane și Bulgariei. Pugiliștii ger
mani au repurtat victoria cu 
scorul de 14-6.

vic-
2—1

de

SELECȚIONATA DE BOX A 
R.D. GERMANE, care se află în 
turneu în U.R.S.S., a întilnit la 
Kaunas o reprezentativă locală. 
Meciul s-a încheiat cu un rezul
tat de egalitate i 10—10.

REPREZENTATIVELE de ju
niori la hochei pe gheață ale 
R.F. a Germaniei și Italiei s-au 
întilnit la Ortisei 
amical. Hocheiștii 
au obținut victoria 
7—2 (2-0, 3-0, 2-2).

RENUMITUL ATLET austraîurt, 
Ron Clarke, va evolua, între 
9 și 20 iunie, la două mari con
cursuri care vor avea loc m 
Franța. Clarke va participa la 
„Memorialul Mericamp" și la un 
concurs programat la Meitin.

într-un joc 
vest-gcrmanj 
cu scorul de

pag. 1) Forma-
Fehn—
Kluge, 

Herzog,
14,56, Dabo- 
m) și min. 

19,14 (4 m),
A condus, 

. Ahmet Gu-

SELECȚIONATA MASCULINA 
de baschet a U.R.S.S., și-a con
tinuat turneul in Brazilia jucincl 
la Belo Horizonte cu reprezen-

R. D. Ger- 
au oferit o

13,03 (4 m), Ruso- 
14,45, Felkay min. 
Schuler min. 17,40 
(ambele din 4 m).

autoritar,

Echipa iugoslavă 
Vardar Skoplje s-a

(Urmare din

MICI SATISFACȚII Șl MARI DECEPȚII

întilnit 
de bas- 
și Bul- 
germa-

Echipele României și R.D. Germane 
învingătoare în primele meciuri 

ale turneului de polo

Zamfirescu min. 
viei min. 16,16 (4 
18,44, Szabo min. 
Firoiu min. 19,40. 
cu greșeli, arbitrul 
cluoglu (Turcia).

Reprezentativele 
mane și Ungariei 
întrecere de mare luptă, în care 
opt din cele unsprezece goluri 
au fost înscrise din lovituri de 
pedeapsă și doar trei din acțiu
ne. Ambele formații, rutinate, 
cu mare experiență și omogeni
tate datorită faptului că joacă 
în aceeași componență de mulți 
ani, au oferit o dispută pasio
nantă, decisă în ultimele se
cunde ale partidei. Victoria a 
revenit, la limită, poloiștilor 
germani, cu scorul de 6—5,

(2—1, 0—2, 2—1, 2—1). 
ții: R. D. GERMANĂ : 
Belerstăd, Herman, 
Schuler, Thiel, Rund, 
Schlenkrich ; UNGARIA : Mol
nar—Konrad II, Mayer, Szivos, 
Felkay, Rusoran II, Bodnar, 
Gyero, Kiss. Au înscris : Felkay 
min. 1,50 (4 m), Herman min. 
2,24 (4 m) și min. 4,34, Felkay 
min. 8,47 și min. 9,47 (ambele 
din 4 m), Belerstăd min. 11,43, 
Schuler min.
ran II min.
16,55 (4 m), 
și min. 19,16 
A condus, corect și 
VI. Ivkovici (Iugoslavia).

Vineri, de la ora 18,30, 
dispută meciurile R. D. Ger
mană—Iugoslavia și România— 
Ungaria.

Al IX-lea turneu interna
țional organizat de Federația 
Română de Șah s-a încheiat. 
Tensiunii zilelor de concurs 
i-a luat locul o atmosferă de 
destindere, de plăcută priete
nie sportivă, în cadrul căreia 
participanții români și străini, 
organizatorii, arbitrii și an
trenorii au schimbat idei și 
păreri asupra competiției. Pe 
marginea acestor discuții, a- 
vînd în față tabela concursu
lui și diversele calcule statis
tice, vom încerca să tragem 
unele concluzii menite să a- 
jute la aprecierea obiectivă 
a acestui turneu.

Fără îndoială, concursurile 
internaționale organizate de 
Federația Română de Șah se 
încadrează într-un ansamblu 
competițional care are drept 
scop, pe de o parte, prezența 
și afirmarea țării noastre în 
cadrul activității generale a 
F.I.D.E. (Federația internațio
nală de șah), iar — pe de 
altă parte — urmărește să 
permită jucătorilor noștri care 
încă nu posedă titluri inter
naționale, sau al căror ter
men de valabilitate a expi
rat, să le dobîndească sau să 
le confirme.

Obiectivul principal al tur
neului recent terminat a fost 
acela de a îngădui maeștrilor 
internaționali „pasivi", O. 
Troianescu și D. Drimer să 
realizeze norma pentru a re
deveni „activi", iar maestru
lui internațional C. Radovici 
să obțină o notă de maestru 
internațional. Un al doilea o- 
biectiv, mult mai dificil de 
atins (practic imposibil în 
ipoteza realizării primului)

După turneul internațional de șah
era obținerea unei note de 
mare maestru internațional de 
către V. Ciocîltea sau Th. 
Ghițescu.

In ceea ce privește primul 
punct, rezultatul turneului a 
constituit, desigur, un succes : 
toți cei trei „candidați" au 
realizat norma, astfel că a- 
cum numărul maeștrilor in
ternaționali activi ai F. R. 
Șah a crescut la 5. Dacă pri
vim, însă, lucrurile mai a- 
atent, dacă analizăm tabela 
concursului, atunci este ex
clus să trecem cu vederea as
pecte care dau de gîndit. în 
primul rînd surprinde neplă
cut faptul că în primele locuri 
nu se află nici un reprezen
tant al țării noastre. Cei pa
tru mari maeștri invitați l-au 
exclus din rîndurile lor pe 
Florin Gheorghiu (sau, poate, 
că s-a exclus el singur !) pri- 
mindu-1 în locul lui pe tînă- 
rul maestru cehoslovac Jansa. 
Făcînd între ei toate parti
dele remiză și eîștigînd cî
teva la ceilalți (în speță — 
la jucătorii noștri) ei au o- 
cupat cu autoritate partea 
superioară a clasamentului.

Se pun, astfel, cel puțin 
două întrebări:

1. De ce a fost depășit cu 
atîta ușurință Florin Gheor
ghiu de către egalii săi în 
grad, și

2. De ce jucătorii noștri din 
cele 42 de partide susținute 
cu maeștrii străini n-au pu-

tut cîștiga decît 5 (toate la 
ultimul clasat, Wade) pier- 
zînd 12 și făcînd 25 de re
mize ?

La prima întrebare un răs
puns comod ar fi: Gheor
ghiu n-a fost în formă, ceea 
ce fără îndoială este adevă
rat, dar nu și explicabil. 
Campionul nostru a demon
strat la Hastings și Bever- 
wijk o clasă înaltă, nepier- 
zînd nici o partidă în aceste 
întreceri grele. De la termi-

la începerea 
internațional 
și jumătate,

narea lor pînă 
turneului nostru 
a trecut o lună 
deci timp suficient pentru a 
recupera oboseala. Condiții 
excelente de pregătire a a- 
vut! Atunci ?

Fără a pretinde că explica
ția noastră este singura justă, 
ne permitem să sugerăm că, 
poate, cauza eșecului greu 
al lui Florin Gheorghiu se 
află într-o supra-apreciere a 
forțelor proprii, într-o optică

Nr 
trf

Numele 
participant!. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ii 12 13

Pu
nc

te
]

1 PARMA % % 7z 7 ■1 1 /72 1 7 1 </72 1 1
2 BiLEK 7 7z 72 7 7 1 7 1 7 1 1 8
3 GHiPSLiS 7 7Z 7. 72 72 7 7 1 7 i 1 1 8
4 JAnSA 7z 4 / /2 % ?2 72 7 72 7 1 72 7 1 7

5 TRiNGOV % % 7 ■
1

0 7 72 1 7 1 7 1 7
G LiEBERT 0 Yz 7z % 7 7 72 7 7z 72 1 6^
7 DRiMER 7 Vz 7 % 7 7z 7 o 72 1 1 6/^
S QHEORGWiU 0 o 7 7z 72 72 1 7 7 1 1
9 RMIDViCi % 7 o 7z o 72 72 0 7 1 1 1 6

10 TROIANESCU o O 7z o 7> 72 1 7 Z2 1 1 72 6
11 GHiȚESCl) 4 /72 7> O 72 o 72 7 7 O 0 7 1
12 GiOCÎLTEA o o O 72 7- 72 O 6 O 0 1 3
13 WADE 0 0 o o o o O o o 7

superficiala, și de bună sea
mă deformată, privind rolul 
pe care trebuie să-l joace în 
cadrul mișcării noastre șa- 
histe.

In ceea ce privește rezul
tatul negativ al jucătorilor 
noștri împotriva celor străini 
(5—12 și 25 de remize ; iar 
dacă îl excludem pe Wade a- 
tunci 0—12 și 24 remize !) el 
este de-a dreptul alarmant. 
Dacă ne gîndim că, de fapt, 
în turneu a jucat aproape în
treaga noastră echipă olimpi
că și că peste 6 luni se dis
pută Olimpiada de șah, nu 
putem să nu ne exprimăm în
grijorarea față de perspecti
vele formației României în 
această mare competiție. Un 
singur jucător român, Dri
mer, a rezistat străinilor, 
reușind 6 remize și eîștigînd 
la Wade; Gheorghiu, Rado
vici și Ghițescu au făcut cîte 
4 remize, au pierdut cîte 2 
partide, Ciocîltea a făcut 3 
remize (toți eîștigînd la 
Wade), iar Troianescu 4 re
mize. NICI O PARTIDA CÎS- 
TIGATA ÎMPOTRIVA PRI
MILOR 6 STRĂINI !

Toate acestea trebuie să 
dea serios de gîndit federa
ției, care are obligația să ia 
măsuri urgente pentru a or
ganiza în condiții optime pre
gătirea lotului republican mas
culin (pregătire care, după 
cîte știm, în ultimul timp — 
din diferite motive mai mult 
sau mai puțin obiective — 
nu s-a mai făcut). Altfel, ris
căm o înfrîngere gravă la 
Olimpiadă, asemănătoare ce
lei suferite la recenta semifi
nală a campionatelor europe
ne pe echipe de la Sofia. Cu 
toate consecințele ei!

Sergiu SAMARIAN
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Incă un efort... Încleștarea 
celor doi luptători a ajuns la 
punctul culminant; Martin 
Heinze (deasupra), reușește in 
clipa următoare să finalizeze 
turul de cap și astfel adver 
satul său Klaus Gierke a fost 
Învins prin tuș. In urma aces 
tei victorii Heinze a cucerit 
pentru a șasea oară titlul de 

campion al R.D. Germane
Foto : Zentralbild

Nancy Greene 
se retrage?

MONTREAL, 28. — Cunoscuta 
schioare canadiană Nancy Gree
ne, campioană olimpică la Gre
noble, și-a manifestat intenția 
de a abandona activitatea com- 
petițională după „Cupa Mon
dială*. „Mă voi pronunța în ur
mătoarele două săptămîni“, a 
declarat ea. „Vreau ca în viitor 
să mă ocup de pregătirea tinere
lor speranțe".

tativa statului Minas Gerais. 
Baschetbaliștii sovietici au ob
ținut victoria cu scorul de 
84—43 (53-22).

01
CRITERIUL NAȚIONAL rezer
vat cicliștilor francezi profesio
niști a revenit lui Raynmnd 
Poulidor — 233 km în 6h 05:13, 
secundat de Jean Jourden. An- 
quetil a abandonat Ia jumătatea 
cursei.

H
CURSA CICLISTA PARIS — 
EVREUX, la care au luat star
tul 276 de rutieri amatori pari, 
zieni, a fost ciștigată de Ber
nard Hulot, cronometrat pe dis
tanța de 147 km cu timpul de 
3h 38,0.

HI
LA GUSTROW s-au 
selecționatele feminine 
chet ale R.D. Germane 
gariei. Baschetbalistele
ne au obținut victoria cu scorul 
de 88—77 (39-36).

Bl
INTR-UN MECI contînd pentru 
semifinalele „C.C.E." la baschet 
(masculin), la Milano. Simmen- 
thal, campioana Italiei, a în
vins cu scorul de 64-63, pe 
Spartak Brno.

FEDERAȚIA americană de tenis 
a anunțat oficial că întrecerile 
campionatelor S.U.A. de la Fo
rest Hills vor avea loc anul 
acesta între 29 august și 8 sep
tembrie. Meciurile se vor desfă
șura pe terenuri gazonate.

72.000 DOLARI Al ECHIPEI OLIMPICE AMERICANE 
AU DISPĂRUT ÎN TEXAS!

NEW YORK, 28. Comitetul olimpic al Statelor Unite a cerut procu
raturii statului Texas să deschidă ----- ... . - -
pariția unei sume de 72 ooo dolari, 
în scopul de a f‘---- *- --.......
J.O. de vară. ' * ’ r ~

finanța participarea
o anchetă în legătură cu dis- 
proveniți dintr-o colectă publică 
sportivilor americani la viitoarele

JOE LOUIS
(S.U.A ) se anunță că fostul campion mondial de box

BOLNAV
Dm Detroit (S.U.A ) se anunță că fostul campion mondial de box 

profesionist la toate categoriile, celebrul Joe Louis, a fost internat în 
spital. El urmează să suporte o intervenție chirurgicală la vezica bi
liară. Joe Louis este în vîrstă de 52 de ani.

MANCHESTER CITY CÎSTIGĂ DERBIUL 
CAMPIONATULUI' ENGLEZ

LONDRA, 28 (prin radio). în campionatul de fotbal al Angliei, 
etapa din cursul săptămînii a adus față în față, într-un derbi tradi
țional, pe cele două echipe din Manchester . A fost un dezastru pentru 
Manchester United și o consacrare pentru Manchester City, care cîști- 
ga întîlnirea cu 3—1 (1—1) și trece în fruntea clasamentului. United 
a beneficiat de serviciile lui Denis Law, reintrat în echipă. Dar deși 
faimosul internațional scoțian a deschis scorul în primul minut, City 
și-a impus superioritatea, egalînd prin Beli și apoi mareînd încă două 
goluri, după pauză. în clasamentul primei ligi engleze conduc acum 
Manchester City și Leeds cu 45 puncte, urmate de Manchester United 
cu 44 p, Liverpool 43 p.


