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Raid - amhetă pe tema CUM STIMULAȚI AU ECHIPELE BUCUREȘTENE

ACTIVITATEA SPORTIVĂ DE MASĂ? AVANTAJUL TERENULUI?
î CÎND
i

• Receptivitate la cerințele tineretului
• Noi terenuri la Turda
• Contractul colectiv și sportul

A venit primăvara, anotimpul care 
marchează începerea diferitelor con
cursuri sportive de masă în aer liber. 
Iată un aspect de la o astfel de 

întrecere

Se spune — și poate că 
nu fără teniei — că pu
blicul sportiv este ace

lași pretutindeni. Adică: en
tuziast, zgomotos, un pic păr
tinitor (deh ! simpatiile !...) 
și... priceput. Apreciind faptul 
pe plan universal, se observă, 
evident, unele note în plus 

sau în minus Ia toate aceste 
capitole care-i caracterizează 
pe spectatorii întrecerilor spor
tive — toate, în funcție de 
sportul în cauză, de populari
tatea lui și, firește, de tempe
ramentul respectivilor.

în limbajul gazetarilor spor
tivi s-a încetățenit de multă 
vreme observația care vrea să 
arate contribuția — adesea ho- 
tărîtoare — pe care o poate 
avea publicul în determinarea 
evoluției unui i 
realizarea unui 
tajul terenului 
o vorbă goală, 
le — sportivul 
care-și susține 
publicului său are un atu în 
plus. Asta e clar și peste tot 
locul și la toate sporturile, 
lucrurile se petrec astfel. E 
vorba, poate, de un anume 
patriotism local care duce la 
încurajarea reprezentantului 
orașului propriu. E firesc. Și 
e cu atît mai firesc atunci 
cînd această încurajare, acea
stă susținere se manifestă în 
limitele unor aprecieri și for
mule care nu alterează ade
vărul. Dar — ca să continuăm

spectacol șl în 
rezultat. Avan- 
propriu nu e 
La valori ega- 

sau echipa 
șansa în fața

în ascensiune aceste consta
tări — vom mal spune că e 
ideal să-I și aplauzi pe ad
versar atunci cînd, realmente, 
el a inițiat sau numai — 
măcar —- a contribuit la crea
rea unor faze spectaculoase, 
chiar dacă acestea sînt, final
mente, defavorabile sportivu
lui sau formației favorite.

Așadar, 
tism local 
pretat, e, 
inevitabil 
sar !) pe 
Iile de sport. E în firea lucru
rilor să fie așa. Orice sportiv, 
oricît de valoros ar fi el, are 
nevoie de acest sprijin, de a- 
cest suport moral, de această 
încredere în forțele aruncate 
tu luptă, elemente pe care 
numai publicul local 1 le poate 
asigura. E, ceea ce se cheamă 
avantajul terenului.

Oricine urmărește activita
tea sportivă de la noi a putut 
observa 
fotbalul 
aceasta 
nului e 
ea neexistînd ca atare. Ați 
observat ? Pornind de la o —• 
ne îngăduim să spunem — ne- 
permisă subiectivitate, ațîțată 
de preferințe fanatice de su
porteri, publicul bucureștean 
este lipsit, în general, de pa
triotism local. Dar aceasta nu

un anume patrio- 
decent, corect inter- 
ca să spunem așa, 
(ba: chiar nece- 

terenurile și în sa-

însă că în fotbal, în 
bucureștean, noțiunea 
de avantaj al fere

cam improprie, adesea

C. GRIGORIU
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Legea cu privire la dezvol
tarea activității de educație 
■fizică și sport precizează o 
serie de sarcini (de mare im
portanță), care revin sindica
telor în vederea atragerii oa
menilor muncii pe terenurile 
de sport, ca mijloc de odihnă 
si refacere, pentru întărirea 
sănătății.

Au trecut peste trei luni 
de la adoptarea legii mențio
nate. în dorința de a vedea 
care este preocuparea celor 
chemați să răspundă (prin 
conjugarea eforturilor lor) de 
organizarea activității spor
tive de masă, am întreprins 
un raid prin cîteva uzine și 
fcibrici din Capitală și pro
vincie. Pe agendă, de această 
dată, o singură întrebare : 
ce bază materială puneți la 
dispoziția iubitorilor de sport 
din întreprinderea dv. ?

și echipament. Am căutat să 
aflărn dorințele salariaților 
și am constatat că cei mai 
mulți vor să joace volei și 
baschet. In consecință, am 
cumpărat două rînduri com
plete de echipament pentru 
volei, precum și mingi de 
baschet. Nu avem, deocam
dată, teren. Am găsit un loc 
adecvat în curtea atelieru
lui Sinteză I din strada Fa
bricii. Totul este pregătit 
pentru a începe lucrările de 
amenajare. Pentru sezonul 
de vară avem proiecte și mai 
mari“.
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ANCHETA
INTERNAȚIONALA 
A ZIARULUI
sportul

cu tema

Primul popas l-am făcut la 
Fabrica de medicamente „Te
rapia11 din Cluj. La întreba
rea noastră a răspuns Teo
dor Hossu — membru în co
mitetul sindical.

„Faptul că prea puțini ti
neri din fabrică făceau pînă 
aeum sport, își găsește expli
cația și în lipsa de materiale

★
La Fabrica de ciment, 

ipsos și var din Turda am 
avut ca interlocutor pe pre
ședintele comitetului sindi
cal, Iuliu Marc.

„Din necesități dictate de 
extinderea fabricii, stadionul 
nostru, singurul cu teren re
gulamentar de fotbal din 
oraș, s-a desființat. Nimeni

Tr. IOANIȚESCU

ȘTIINȚA

SLUJBA

PERFOR
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SGPTESEMH 08,2
COSTA 68,9,
0 CliMS MEM0RABILÂ

REȘIȚA, 2 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). Intrată in 
cel de-al patrulea an, această 
superbă rivalitate sportivă în
tre cei mai valoroși înotători ai 
țării, Angel Șoptereanu și Va- 
siie Costa, constituie parcă 
momentul cel mai viu al mari
lor noastre concursuri. în pisci
na reșițeană, prima manșă a 
duelului lor a fost — fără nici 
un fel de exagerare — memo
rabilă.

Cursa a fost de-a dreptul 
extraordinară. Noul t’Iev al 
prof. R. Drăgușanu a luat cel 
mai bun start, atingînd peretele 
după 14,9 sec. (!). La cea de a 
doua întoarcere, cronometrele 
marcau pentru Șoptereanu 31,6 
sec. (timpul cu care Prokopen- 
co „plecase" în cursa de 
de la Bremen). Rămas 
proape o lungime în 
Costa a făcut eforturi 
bite pentru a reveni pe 
parte a întrecerii, astfel 
lupta pe ultimii metri a fost 
dramatică. Cu avantajul acumu
lat la ultima întoarcere (unde

100 m 
cu a- 
urmă, 
deose- 

a doua 
că

a ajuns în 49,9 sec.), bucu- 
reșteanul a rezistat vigurosului 
asalt al elevului prof. Lovasch, 
atingînd primul peretele bazi
nului. Performanțele realizate 
sînt excelente : 68,2 și nou re
cord republican pentru Șopte
reanu — 68,9 (r. p.) pentru
Costa.

Urmărind această pasionantă 
dispută aproape nimeni nu a 
sesizat că în urma celor doi 
campioni, tînărul Petre Teodo- 
rescu (16 ani) încheia cursa în 
71 de secunde !...

A fost de -altfel o zi a bra- 
siștilor. In întrecerea seniorilor 
majoritatea participanților și-au 
stabilit recorduri personale, al 
8-lea clasat (timișoreanul Mar- 
covici) fiind înregistrat în 76,3. 
Nu mai puțin interesantă a fost 
și cursa feminină. Emilia Silia- 
nu a condus într-un ritm sus
ținut, mai mult de 75 m, iar 
dinamovista Cristina Stănescu 
a avut cel mai puternic finiș,

Adrian VASILIU

MANȚEI
Răspund:
€ Dr. GILBERTE ROUGIER
• Or. OREI DEMETER-

Meci internațional de juniori
Stadionul Dinamo va găzdui 

miine meciul internațional de 
fotbal (juniori) Dinamo Bucu
rești — Spartak Sofia. Jocul va 
începe la ora 16.

După 42 de ani in ciclism I
Nicolae Ion Țapu — fostă glo

rie a ciclismului românesc 
pensionează. Ciclist f 
1926 și 1946, antrenor 
pînă la 1 aprilie 
1968, Nicolae Ion 
Țapu părăsește are
na cu fruntea sus : 
a servit cu toate 
puterile sale sportul 
cu pedale românesc 
timp de 42 de ani. 
Ziarul „Sportul" îl 
va sărbători pe Ni
colae Ion Țapu vi
neri 5 aprilie în ca
drul unei festivități 
ce va avea loc în 
bului sportiv Dinamo (~zz. 
Ștefan cel Mare) cu începere de 
la ora 17. Cu același prilej va fi 
sărbătorit și de asociația sportivă 
Combinatui Poligrafic București 
la care a funcționat ca antrenor.

se
între anii
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întîmpină întotdeauna cu simpatie echipele provinciale,

-a scris despre patinaj ar
tistic, în acest sezon, mai 
mult poate decît într-un 

j deceniu întreg. Nu numai 
' în coloanele noastre, ci și 

în acelea ale rubricilor de 
sport din alte ziare. Moti

vul nu fine exclusiv de prezența î.n ca
lendarul anului în curs a Olimpiadei 
albe. In primul rînd, este reflexul 
firesc al creșterii interesului larg pentru 
această atît de atractivă, dar în același 
timp, greu accesibilă,«disciplină a alu
necării estetice pe gheață. Apoi — și 
acesta este faptul notabil — prezența 
patinatorilor români în arena competi
țiilor, chiar a celor de primă mărime, 
s-a făcut mai mult simțită în iarna care 
a trecut.

Sînt aci corelații între elementele 
aceluiași întreg, fenomenul unei evolu
ții continue căreia i-au fost martori 
anii din urmă. De fapt, s-a împlinit 
exact un deceniu de cînd o nouă ge
nerație de sportivi, pe atunci de vîrstă 
foarte fragedă, a pornit pe drumul pre
sărat de dificultăți al desăvîrșirii în 
aria patinajului. Este acea generație 
care a crescut o dată cu patinoarul 
artificial din parcul „23 August". Și era 
normal ca acei copii care acum zece 
ani au făcut primii pași pe gheață, 
în condițiile noi ale unui patinoar arti
ficial, să culeagă azi roadele unei 
pregătiri în condiții superioare.

Evident, motivele de satisfacție deo
sebită nu abundă. Succese răsunătoare, 
pe scara marilor performanțe, nu sînt 
pentru moment la îndemîna patinato
rilor români. Ei se află încă în faza 
speranțelor ce-și așteaptă confirmarea. 
Dar tinerețea celor mai mulți dintre 
sportivii care continuă cu sîrguintă 
ucenicia în patinajul artistic rămîne 
o garanție a afirmărilor lor viitoare.

A-i pune pe sportivii cei mai talen- 
tafi într-un cadru adecvat valorificării 
depline a posibilităților lor, iată o con
diție esențială pentru reușita acestor 
aspirații. Nu o dată, în cercurile de spe
cialitate, s-a pus întrebarea dacă real
mente se face totul pentru ca tinerii 
noștri patinatori să poată progresa :n 
ritmul cei mai rapid. Confruntarea 
observațiilor culese de-a lungul unui 
întreg sezon îndreptățesc părerea că 
nu totdeauna premisele de la care por
nește activitatea în patinaj sînt cele 
mai raționale, cele mai conforme ce
rințelor practicii.

Recentele întreceri din cadrul 
cursului internațional dotat 
București" au fost un bun 
comparații. Dacă precizia 
tarea pretențioaselor figuri 
în care oaspeții se arată în 
superiori, este un tribut adus calității 
gheții — instrumentul de lucru al pa
tinatorilor, încă deficitar la noi — 
atunci surprinde totuși rămînerea în 
urmă la capitolul figurilor libere, acolo 
unde primează pregătirea atletică și 
tehnica săriturilor. Oare și aci există 
un handicap imposibil de recuperat ?

O observație relativ simplă, care 
își are însă importanța ei, poate aduce 
lumină în această problemă. S-a văzut 
limpede că la execuția figurilor libere 
patinatorilor noștri le lipsește amplitu
dinea în mișcări, ei nu-și iau suficient 
elan pentru executarea săriturilor cu 
dublă rotatie, cele care asigură puncta
jul înalt în notele acordate de arbitri. 
Nereușite sînt, de asemenea, acele 
„ieșiri" din săritură, care pretind ele
ganță deplină și o anumită 
a alunecării.

Explicația acestor deficiențe 
oricît de curios ar părea, 
anumite inadvertențe de ordin 
ministrativ. Anume,

con- 
cu „Cupa 
prilej de 

în execu- 
obligatorii, 
continuare

asemenea, acele

lungime

Publicul 
pe care

bucureștean
le încurajează în timpul evoluției lor. Oare la fel se întîmplă și pe 

stadioanele din țară cînd joacă echipele bucureștene ?

rajeze pe patinatorii noștri frun
tași care au în program, in aces
te zile, probele „Test I.S.U.“ pen
tru obținerea categoriilor interna
ționale de ' — "

sala clu- 
(șos.

clasificare (figuri obli
gatorii). tn urma 
primului concurs, 
desfășurat la pati
noarul „23 August", 
au obținut categoria 
a IlI-a Beatrice 
Huștiu și Mihai 
Stoenescu, iar cat. 
IV — Gheorghe t’a- 
zekaș, At. Bulete și 
Dan Săveanu. S-au 
prezentat în total 
8 concurenți.

Lotul de floretă fete
concurează la Minsk

PRIMA „CENTURA SPORTUL"
JJ

I
ȘI-A SCHIMBAT DELATORUL

Patinaj la 20 grade!
Surpriza unor zile neobișnuit 

de calde n-a avut darul si deseu-
(Continuare in pag. a 3-a)

Anca Andrei, 69,0 la 100 m spate, prima victorie asupra Cristinei B alaban
Foto: T. ROIJ3U
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La Minsk va avea loc, în zilele 
de 6 și 7 aprilie, un important 
turneu internațional de floretă 
fete. La acest turneu vor fi pre
zente și floretistele din lotul na
țional în frunte cu Olga Orban- 
Szabo, Ileana Drîmbă, Ecaterina 
lencic și Ana Ene.

Finala „Cupei cupelor"
la baschet va fi arbitrată

de dr. Dan Chiriac
F.I.B.A. a stabilit ca finala „Cu

pei cupelor" la baschet mascu
lin, care se va disputa joi seara 
la Atena între echipele A.E.K. 
Atena și Sparta Fraga, să fie 
condusă de arbitrii dr» Dan Chi
riac (România) și Janko Kavcik 
(Iugoslavia).

Natalia Kucinskaia, 
triplă campioană mondială 

de gimnastică, va evolua 
la București

O telegramă sosită ieri de la 
Moscova ne-a adus o veste în mă
sură să stîrnească interesul tu
turor Iubitorilor sportului. în 
fruntea echipei feminine de gim
nastică a Uniunii Sovietice care 
-a evolua la București (13—14 a- 
prilie) sc află tripla campioană 
mondială din 1966, Natalia Ku
cinskaia. Iată și pe celelalte com
ponente ale echipei reprezenta
tive a U.R.S.S. : Larisa Petrik, 
Zinaida Voronina, Olga Har Iova, 
Ludmila Turișceva, Liubov Bur
da, Alevtina Demianenko, Na
de jda Duplakova;

Olteana l-a învins pe Chivăr
CONSTANȚA, 2 (prin telefon, de la trimisul 

nostru). — Așteptată cu interes enorm, reuni
unea disputată astă-seară în Sala sporturilor 
din localitate a oferit celor peste 2 500 de spec
tatori momente de mare tensiune. Componenții 
lotului reprezentativ au întîlnit în pugiliștii 
de la Farul adversari ambițioși și tenaci, unii 
dintre ei reușind să obțină rezultate remarca
bile. De pildă, tînărul Dumitrașcu a luptat de 
la egal la egal cu Ciucă, reușind chiar să-1 pună 
pe bucureștean K. D. în prima repriză. Final
mente arbitrii au dictat o decizie de egalitate.

Meciurile pentru „Centura Sportul" au fost 
deosebit de palpitante. I. Pițu a reușit să-și 
păstreze centura, învingîndu-1 ------'
craioveanul E. Constantinescu 
de luptă aprigă. Dinamovistul 
întrecut pe sine în partida cu 
feului, Gh. Chivăr. Â fost cel 
mai frumos meci al galei. în 
cadrul căruia am asistat la 
atacurile lui Chivăr precum 
și la modul cum a fost pri
mit de fiecare dată de Oltea
nu cu directe la figură și 
serii la plex. învingător la 
puncte Olteanu. V. Antoniu 
a început foarte bine meciul 
cu I. Dinu și în prima re
priză a reușit să-l trimită pe 
constănțean la podea, în urma 
unei contre la bărbie. Dîn- 
du-și seama că pierde parti
da, Dinu a atacat în continu
are insistent, dar dinamovis
tul, care a boxat foarte lu
cid tot meciul, a știut să tem
pereze ofensiva adversarului 
său. Victoria a • revenit lui 
Dinu, dar decizia comportă 
discuții. Iată celelalte rezul
tate : V. Drăgan b.p. I. Bă
nică, C. Gruieseu b.p. C. Tîr- 
gheș, A. Iliescu învinge ab. 
III I. Streche, Gh. Anton 
b.p. C. Ghiță (1), M. Constan- 
tinescu egal cu Gh. Preda.

R. CALÂRAȘAN’l

la puncte pe 
după 9 minute 
I. Olteanu s-a 
deținătorul tro-

I

tehnice, 
ține de 
pur ad- 

, în planificarea an
trenamentelor secțiilor bucureștene de 
patinaj artistic, gheața patinoarului 
Floreasca se împarte în sectoare strict 
delimitate pentru fiecare club. Sînt 
patru secții — Constructorul, Dinamo, 
I.C.F., " ' " - 1 -
care
aparte, de dimensiuni reduse, pe care 
sportivii respectivi fac antrenament. 
Așa cere un obicei încetățenit de mai 
multa vreme. O asemenea parcelare 
în compartimente poate fi bună pentru 
orele afectate învățării figurilor obliga
torii, unde opt-urile și serpentinele de
senate pe gheață nu cer spațiu prea 
mare. în schimb, atunci cînd sînt exer
sate programele de figuri libere, tere
nul redus este de-a dreptul o piedică. 
Pe un sfert de pafinoar, nu se pot 
învăța cum trebuie săriturile, dimpotrivă 
patinatorului îi sînt inoculate reflexe 
greșite, de care nu se va mai putea 
dezbăra chiar cînd, ulterior, va fi pus 
sâ evolueze pe întreaga suprafață de 
gheață.

lată cum, din nepricepere sau vederi 
înguste, se taie din start elanul nece
sar unor performante altfel accesibile. 
Tn fond, aceste patru secții de speciali
tate ale patinajului bucureștean nu pot 
cădea de acord, pentru ca activitatea 
lor sâ folosească întregului sport ?

Radu VOIA

uv-wMi — I ! UU UI U I,
Școala sportivă nr. 2 — și fie- 

dintre ele are un „pafinoar"

I

București,Iată-l pe I. Dinu (stingă) în meciul final, de 
cină a cucerit „Centura Sportul*
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Echipa noastră feminină de 
gimnastică se află în fața unui 
examen internațional foarte im
portant : meciul cu puternica 
reprezentativă a Uniunii Sovie
tice, programat la sfîrșitul săp- 
tătnînii viitoare în sala Floreas. 
ca din Capitală. Firește, este 
vorba de o întîlnire amicală, de 
verificare, dar avînd în vedere 
că ea inaugurează un an com- 
petițional bogat, în care sînt 
programate și Jocurile Olimpice, 
nu trebuie să ne fie indiferent 
modul în care se vor prezenta 
gimnastele românce.

Iată de ce, în perioada pre
gătitoare, eșalonată pe mai mul
te luni, s-a muncit extrem de 
mult pentru ca exercițiile im
puse și noile elemente introduse 
în exercițiile liber alese să fie 
însușite la un nivel cît mai ri
dicat. Unele concursuri de ve
rificare care au avut loc în ulti
ma perioadă ne-au arătat că 
modificările făcute în unele „so
luri”, urmărind o mai mare 
apropiere de exigențele gimnas
ticii internaționale, au dat rezul
tate, componentele lotului reu
șind execuții valoroase.

Nu este mai puțin adevărat că 
nu în toate concursurile gim
nastele au arătat tot ce știu, că 
nu întotdeauna ele au reușit să 
evolueze la un nivel care să 
satisfacă cerințele. A fost eloc
vent în această privință testul 
de simbăta și duminica trecută, 
întrecere la care au participat 
aproape toate fetele susceptibile 
de a figura în echipa națională 
ce va fi aliniată la 13 și 14 apri
lie. Astfel, nu putem fi mulțu

miți de ținuta, expresivitatea Și 
claritatea execuției mișcărilor, 
îndeosebi a celor de mare di
ficultate, la fel cum e regretabil

că gimnastele noastre fruntașe 
nu știu încă (sau nu o fac de-a- 
juns) să marcheze printr-o ținu
tă ireproșabilă momentele im
portante ale exercițiului. Am 
mai putea adăuga, de asemenea, 
că nesiguranța la aterizări, cobo- 
rîrile slabe, lipsite de mare di
ficultate, la paralele, lasă o im
presie neplăcută asupra întregii 
execuții, chiar dacă ea in an
samblu este bună. Aș reproșa 
fetelor noastre o insuficientă 
mobilizare în timpul concursu
lui, o lipsă de încredere în po
sibilitățile lor, care le face sâ 
evolueze crispat și, ca urmare, 
să greșească mai ușor.

Concursurile internaționale 
anterioare ne-au arătat că gim
nastele noastre știu să se mo
bilizeze cind au în față un exa
men greu, că pot trece peste 
unele greutăți de moment. Spe
răm că echipa care va concura 
în meciul cu U.R.S.S. va con
firma aceasta. Un exemplu de 
dîrzenie și perseverență în mun
că, de ambiție și dorință de a

Săritura spectaculoasă a 
Alinei Goreac vorbește 
elocvent despre măiestria 

tinerei gimnaste

Foto-, V. BAGEAC
progresa, ni-1 oferă Lucia Chi- 
riță, mai bună de la un concurs 
la altul, precum și mai tinerele 
ei colege Alina Goreac și Clau
dia Pandelescu, care par a li 
decise să-și cîștige un loc si
gur în echipa națională. Spe
răm, deopotrivă, că Elena 
Ceampelea, Rozalia Filipescu și 
Rodica Apăteanu să se mențină 
pe linia bună arătată în ultimul 
timp, la fel cum nădăjduim că 
Olga Ștefan va continua pro
gresul ascendent manifestat la 
recentele concursuri.

Emilia LIȚA 
antrenoare, maestră a sportului

FAIR-PLAY 
CU TALANGA

Final de meci. Baschet 
masculin. Divizia intîi a 
țării, deci miză importan
tă. Gazdele, politehnicienii 
gălățeni, luptă de la egal 
eu colegii lor clujeni, tn 
atacuri și contraatacuri 
furibunde, care macină 
nervii jucătorilor și în
trețin starea de excitație 
a publicului. Se aud 
încurajări, se văd pan
carte improvizate cu texte 
exprimând îndemnuri ți 
nădejdi, se aud clopote, 
ba parcă și o trompetă, 
vacarmul e tineresc, su
portabil. Cind tensiunea 
era în toi, ultima secun
dă de joc se consumă, 
fluierul pune punct în
cleștării teribile dintre 
panouri și vizitatorii, uni
versitarii clujeni, se pră
vălesc unii in brațele ce
lorlalți, căci obținuseră 
victoria la o diferență de 
un coș și jumătate. In 
acel moment — in care 
falsele prejudecăți invită 
la scepticism — s-a întim- 
plat miracolul. întreaga 
sală (aproape o mie de 
spectatori plătitori, plus 
restul) a izbucnit intr-un 
ropot de aplauze, unani
me și sportive, pentru 
disputa tndlrjită, pentru 
învingătorii nedoriți, pen
tru învinșii merituoși.

Abia se împlinise o 
săptămînă de cind ziarul 
nostru a criticat atitudi
nea publicului gălățean. 
Rar ne-a fost dat să con
statăm o redresare auto
critică atît de rapidă. Da, 
au fost tălăngi în sală. 
Da, ambianța a fost su- 
peracustică. Dar spectato
rii au citit probabil pro
gramul ce li s-a distribuit 
la intrare, o dată cu bi
letul, patru pagini în care 
clubul sportiv Politehnica 
Galați apela la sportivita
tea publicului, dorind vic
toria acestuia, încununată 
cu trofeul fair-play-ului. 
Pentru o dată, victoria a- 
ceasta poate fi trecută la 
activul gălățenilor. (vib.)

• Deoarece, echipa Rapid 
va pleca sîmbătă la Stras
bourg, pentru a participa la 
campionatul european fero
viar masculin, meciul acestei 
echipe cu Dinamo București 
(etapa a XVI-a a diviziei A) 
a fost programat pentru as
tăzi, la ora 18, în sala Di
namo. In continuare, se în- 
tîlnesc formațiile feminine 
Progresul București și Voin
ța București (etapa a XV-a 
a diviziei A), într-o partidă 
de mare importanță pentru 
evitarea retrogradării cu care 
sînt . amenințate ambele 
echipe.

• Astăzi se dispută în sălile 
ICHF, Politehnica, Giulești, 
Progresul și Constructorul 
prtiinele jocuri ale „Cupei mu
nicipiului București", compe
tiție organizată pentru a com
pleta programul de pregătire

cazuri de indisciplină consta
tate la primele etape ale re
turului diviziilor A și B și. 
la propunerea Comisiei cen
trale de disciplină, a ratifi
cat următoarele sancțiuni: 
pentru injurii aduse arbitru
lui la meciul Voința Bucu
rești — I.C.H.F. București, ju
cătorul Radu Stelian (Voința) 
a fost suspendat pe timp de 
două etape ; pentru injurii 
aduse arbitrilor la meciurile 
Progresul București — Aca
demia militară și Progresul — 
Construcții București, jucă
torii Nicolae Ionescu, Teodor 
Doboș și Pândele Florescu 
(toți de la Progresul), au fost 
suspendați pe cîte trei, două 
și, respectiv, o etapă ; pentru 
proteste repetate, atitudine 
ireverențioasă și injurii adu
se arbitrilor la meciul I.C.F.— 
Comerțul Tg, Mureș, jucăto
rul Mihaly Deak (Comerțul)

sancționați: primul cu sus
pendare pe timp de o etapă, 

» al doilea cu avertisment ; sec
țiile de baschet Progresul 
București, I.C.F. și Comerțul 
Tg. Mureș au fost sancționate 
cu avertisment, pentru slaba 
muncă educativă desfășurată 
în cadrul echipelor.

© In legătură cu inciden
tele petrecute la meciul A.S.A. 
Bacău ■—■ Construcții Bucu
rești, au fost ratificate urmă
toarele măsuri : a fost omo
logat rezultatul de pe teren 
(49—45 pentru A.S.A.) ; echi
pei Construcții nu i se acordă 
nici un punct, deoarece nu 
a avut motive întemeiate 
pentru retragerea de pe te
ren ; se dâ avertisment sec
ției de baschet A.S.A. pentru 
deficiențe în organizare ; se 
ridică dreptul de a fi dele
gați oficiali, pînă la termina
rea campionatului, lui N. Con-

In meciul de duminică, cu Comerțul Tg. Mureș, Viciu (în foto: driblează, incercînd să-l
depășească pe Tzedula) a avut o comportare remarcabilă. Il vom revedea astăzi, în meciul 

pe care echipa sa, Dinamo, îl susține cu Rapid
Foto: B. VASILE

și. verificare a formațiilor 
divizionare. Din regulamentul 
de desfășurare a întrecerii, 
subliniem handicapul acordat 
de formațiile fruntașe celor 
mai slabe, precum și faptul 
că, în pauza dintre cele două 
reprize, primii 10 jucători tre- 
cuți pe foaie vor executa 
cîte două aruncări libere. 
Punctele înscrise vor ffi adău
gate rezultatului primei re
prize.

• In ultima sa ședință, Bi
roul federal a analizat unele

a fost suspendat pe -trei eta
pe ; pentru atitudine nespor
tivă și ireverențioasă față de 
arbitrii meciului Politehnica 
Brașov — Constructorul Arad, 
jucătorii L. Endreffi și I. Neu- 
satz (Constructorul) au fost

drea (A.S.A. Bacău) și St. 
Georgescu (Construcții).

© Pentru abateri de gravi
tate excepțională, jucătorul 
Horațiu Chioreanu (Politehni
ca Iași) a fost suspendat pînă 
la încheierea anchetei.

Se apropie campionatul

• La Sibiu „se pune la cale" 
o revenire a formațiilor locale pe 
primele poziții ale handbalului 
nostru. Spunînd aceasta, ne re
ferim îndeosebi la formația fe
minină C.S.M. Sibiu (antrenor 
Francisc Monls), a cărei valoare 
îndreptățește în prezent speranțele 
iubitorilor acestui sport din oraș.

In vederea reluării campiona
tului, în localitate a avut loc un 
turneu dotat cu „Cupa C.S.M. 
Sibiu", la care au participat 6 
echipe feminine : Universitatea 
Timișoara, Mureșul Tg. Mureș, 
Liceul nr. 4 Timișoara, Universi
tatea Cluj. Chimia orașul victo
ria și C.S.M. Sibiu. Revelația tur
neului a fost tînăra formație a 
Liceului nr. 4 din Timișoara (an
trenor C. Lache) care, de-a lung- 
gul celor două zile de întreceri, 
nu a pierdut decît un singur 
punct în fața Universității Timi
șoara. cucerind astfel trofeul ofe
rit. Pe locurile următoare s-au 
clasat C.S.M. Sibiu și Universi
tatea Timișoara.

în continuarea pregătirilor, ju
cătoarele sibience au susținut 
două jocuri amicale, în compania 
formației Rapid București. Victo
ria în ambele înttlnlri a revenit 
bucureștencelor cu scorul de 
16-15 șl 10-7. (I. IONESCU -
coresp. principal).

• Echipa textiliștilor din Cls- 
nădie, ocupantă a ultimului loc 
în clasamentul turului (mascu
lin), este hotărîtă să facă totul 
pentru reabilitare. Pregătirile 
efectuate pînă în prezent au fost 
verificate cu prilejul unui turneu, 
la care au participat formațiile 
Universitatea Cluj, Metalul Copșa 
Mică, Chimia Făgăraș și Textila 
Cisnădie. în clasamentul final, lo
cul I a fost ocupat de Universi
tatea Cluj, urmată de Textila 
Cisnădie. (ILIE ANDREI — co
resp.).

• In Capitală echipele divizio
nare studențești și-au intensificat 
pregătirile. Universitatea Bucu
rești (fete) se antrenează sub 
conducerea antrenorului emerit 
C. Popescu, efectuînd 4 antrena
mente pe săptămînă. Conținutul 
acestora s-a extins treptat de la

pregătirea fizică la elemente de 
ordin tehnic și tactic. Lotul echi
pei cuprinde pe Ciceu, Dobre 
portari, Cîrligeanu, Șramco, Do- 
bîrceanu, Nicolae, Arghir, Furcoi, 
Scorțescu, Szdke, Leonte^ Coman, 
Malița și Pană. Echipa masculină 
a Universității se antrenează pe 
stadionul Tineretului. în legătură 
cu etapa pregătitoare, antrenorul 
Eugen Trofin ne-a spus : „Antre
namentele din perioada actuală 
le desfășurăm de 5 ori pe săp
tămînă și au ca principal scop 
aducerea la o valoare fizică și 
tehnică corespunzătoare a între
gului lot de jucători. Tinînd sea
ma că unii studenți își termină 
studiile, preocuparea noastră este 
de a depista și pregăti noi ele
mente tinere capabile să înlocu
iască pe cei care vor pleca". 
Pentru returul campionatului, lo
tul studenților bucureșteni este 
format din Tale, Orban — por
tari, Gațu, Preotu,* Dinea, Gînju, 
Rădină, Bădău, Bădulescu, Chicit, 
Uliaric, Mihăilescu, Brașovan și 
Sbora. (Gh. RANGU).

@ Sibiul a găzduit cursul de 
perfecționare a arbitrilor divi
zionari de handbal. Cursul a re
unit 61 de cavaleri ai fluierului 
care, în cadrul lecțiilor teoreti
ce, au asistat la prezentarea re
feratelor ,,Rolul și personalitatea 
arbitrului", „Regulamentul com
petițiilor interne de handbal și 
concepția modernă a jocului de 
handbal". Referatele au fost sus
ținute de președintele Colegiului 
central de arbitri, Vasile Sidea, 
de arbitrul internațional Vatac 
Peienghian și de prof. Ioan 
Schuster.

După lecțiile teoretice, conducă
torii de joc au luat parte la de
monstrațiile practice efectuate de 
echipa Școlii sportive din Sibiu. 
Cu sprijinul clubului Steaua, la 
curs s-au prezentat și filmele 
partidelor Steaua—V.f.L. Gum
mersbach din cadrul ,,C.C.E.“ și 
Steaua—Dinamo din campionatul 
trecut, pe marginea cărora s-au 
purtat discuții, analizîndu~se ar
bitrajele prestate. Trebuie men
ționat câ la acest curs au parti
cipat și o serie de arbitri tineri 
din Craiova, Bacău, Cluj și Ga
lați care, în ultimul timp, s-au 
evidențiat.

REUȘITE ÎNTRECERI ÎN
SI SEMENIC

® Pe o vreme superbă și o 
zăpadă bună, schiorii brașoveni 
și cei de pe Valea Prahovei 
și-au disputat întîietatea în ca
drul tradiționalei „Cupe A. S. 
Armata Brașov". întrecerea, 
excelent organizată, a fost do
minată de sportivii asociației 
organizatoare, care au cucerit 
primele locuri în trei din cele 
patru clasamente alcătuite, cu-

■■■
Kantzel pînă la Drumul Iul 
Lehmann, 52 de porțl) șl s-a în
cheiat cu următoarele rezulta-

Gh. Bălan, cîștigătorul „Cupei A.S.A.“
Foto: I. MIHAiCÂ

POSTĂVAR

(A.S.A.) 1:51,3; 4. M. Focșenea- 
nu (CI. sp. Sinaia) 1:52,2; 5. C. 
Tăbăraș (CI. sp. Sinaia) 1:52,5: 
6. I. Zangor (A.S.A.) 1:53,3; ju
niori: 1. I. Bobiț (St. roșu Bra
șov) 1:53,8; 2. C. Văideanu
(A.S.A.) 1:56,4; 3. N. Crețoi
(A.S.A.) 1:58,3. Clasamente pe 
echipe: seniori: 1. A.S.A. 10 
p; 2. Clubul sportiv Sinaia 19 
p; 3. Dinamo 26 p; juniori: 1. 
A.S.A. 11 p; 2. Steagul roșu 17 
p; 3. Școala sportivă Brașov 
21 p.

• Timp de două zile, pîrtiile 
Semenicului au găzduit con
cursul dotat cu „Cupa Metalul", 
la care au participat schiori de 
la C.S.M., Olimpia și Școala 
sportivă din Reșița, precum și 
cîțiva reprezentanți ai clubului 
sportiv Sinaia. Aceștia din urmă 
au cîștigat, prin Mihai Bucur și 
Marin Focșeneanu, cursele de 
slalom special și respectiv sla
lom uriaș, dar cum ei au luat 
parte în afară de concurs, în 
clasamentul oficial pe primul 
loc, la ambele probe, apare Iov 
Suciu (C.S.M.), căruia i-a și 
revenit trofeul. La fond 10 km, 
cupa a fost cucerită de R. Ku
ban (Olimpia). In cursele fete
lor, Rozalia Letalik (C.S.M.) 
și-a adjudecat cursele alpine, 
iar Helga Yust (C.S.M.) cea de 
fond 5 km. (A. RUDEANU - 
corespondent).

® Progres de 55 kg în mai puțin de un an! 
© 7 noi recorduri ale țării

H
La sfîrșitul săptăminii trecu

te, Constanța a fost locul de 
întîlnire a celor mai buni hal
terofili juniori din țară. Pe 
podiumul instalat în sala Spor
turilor, ca șl pe pista stadionu
lui „1 Mai", finaliștii campio
natului individual de juniori au 
luptat cu ardoare pentru fiecare 
kilogram, centimetru sau zeci
me de secundă, pentru obține
rea victoriei sau a unui loc cit 
mai bun în clasament. Dar, la 
succesul competiției au contri
buit nu numai cei 121 de parti
cipant! la finală, calificați în 
urma îndeplinirii haremurilor 
fixate de federație. Să nu ui
tăm că în etapele județene au 
concurat 365 de tineri haltero
fili, cu peste 100 mai mulți de
cît la ediția precedentă. Dova
dă că halterele încep să aibă 
prieteni mai numeroși, că se 
lărgește baza de selecție pentru 
acest sport.

Adoptarea în pregătire a mij
loacelor din atletism a dus la 
spectaculoase creșteri ale rezul
tatelor. Spre exemplu, reșițea- 
nul Ion Schmidt (antrenor Gh. 
Puliska) a totalizat la triatlonul 
clasic 365 kg, cu 55 kg mai mult 
decît la campionatul de anul 
trecut! 
posibilă 
intensă 
bată și
pentasalt fără elan pe ambele 
picioare, sau de 14,43 m La a- 
runcarea greutății cu două mîini 
peste cap. îmbunătățirea for
ței și detentei membrelor infe
rioare a permis efectuarea u- 
nor execuții explozive, în mare 
viteză, a procedeelor smuls și 
aruncat, la care s-au - înregistrat 
sporuri considerabile. Din pă
cate, însă, nu toți antrenorii au 
înțeles necesitatea introducerii

haltere, din
a antreuo-

competiției,

Această creștere a fost 
numai printr-o foarte 

pregătire atletică, pro- 
de acel 16,71 m la

mijloacelor din atletism în pre
gătirea halterofililor. Poate și 
din acest motiv, federația re
curge încă la simbioza haltere- 
atletism, chiar într-o finală re
publicană a campionatului de 
haltere. Este de dorit ca pre
gătirea atletică să fie efectuată 
în fiecare secție de 
propria convingere 
rilor.

în organizarea
F.R.H. a avut o prețioasă co
laborare din partea C.J.E.F.S. 
Constanța, asigurîndu-se înțre- 
cerilor un cadru corespum. Q>r. 
Credem însă că ar fi fost șl 
mai bine dacă se evita „mara
tonul" din prima zi de con
curs. începute la ora 9 dimi
neața (de fapt de la 7.30, cu 
cîntarul oficial), întrecerile au 
luat sfîrșit cu numai un sfert 
de ceas înaintea miezului nop
ții ! Dacă participanții nu erau 
supuși unei asemenea oboseli, 
unii dintre ei (in special la ca
tegoriile 75 și 82,5 kg) puteau 
obține rezultate superioare.

In orice caz, putem afirma 
că ediția 1968 a campionatului 
republican de juniori a scos în 
evidență munca perseverentă 
care se efectuează în secțiile de 
haltere. Creșterea volumului 
de lucru, mărirea intensității e- 
xecuțiilor au contribuit la rea
lizarea unor performanțe bune, 
printre care și cele 7 noi 
corduri ale țării, realizate 
Apostolis Pamavelas la cat. 
coș (3), Tiberiu Apostol la 
pană (2) și Ion Schmidt la
semimijlocie (2). Noilor record
mani, ca și altor sportivi care 
s-au comportat mulțumitor, li 
se cuvin sincere felicitări. Si, 
împreună cu ei, șl antrenorilor 
care i-au Îndrumat : D. Bejan 
(Rapid 
(Progr. 
(C.S.M. 
(Ș. N. 
(C.S.M.

re- 
de 

co- 
cat. 
cat.

Meci internațional la Sibiu
Continuîndu-și turneul în 

țara noastră, formația Halloren 
Halle (R. D. Germană) a întîl- 
nit la Sibiu formația C.S.M. 
După un joc spectaculos victo
ria a revenit jucătoarelor si
bience cu scorul de 10-8 (5-4).

IUE IONESCU — coresp.
nrlncinal

cerind trofeul pus în joc. Con- 
' cursul a constat dintr-o cursă 
de slalom uriaș (pe Sulinar, din

te: seniori: 1. Gh. Bălan 
(A.S.A.) 1:50,3; 2. K. Gohn (Di
namo) 1:50,4; 3. B. Haidu

A apărut revista
EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT11 nr. 3/1968

Din sumar spicuim :

V. Popescu : „Construirea" unul sistem de atac. E
A. Moțet i Pregătirea artistică în antrenamentul copiilor pentru = 

gimnastica sportivă. r
V. Iliescu și N. Gorun : Aspecte din clinica șl tratamentul rupturi-= 

lor musculare la sportivi. z
3. Clntolu șl I. Tudușciuc : Indicații tehnleo-metodlee privind pre- = 

gătirea exerclțlilor de gimnastică pentru conchrsul școlilor ~ 
generale. -

T. Corneșlanu : „Culturismul” și folosirea Iul pentru dezvoltarea z
forței în antrenamentul sportiv. E

M. Epuran : Aspecte psihologice ale formei sportive. =
H. Naum și colaboratorii : Felice Gimondi. u

Aces': interesant număr poate fl găsit la toate centrele de dlfu- = 
zarea presei. Costul unul număr — 4 lei. =

FINALELE 
CAMPIONATELOR 

ȘCOLARE
Sala de sport Petrolul din 

Ploiești găzduiește, începînd 
de azi și pînă duminică 7 
aprilie, turneele finale (bă
ieți și fete) ale campionate
lor școlare.

S-au calificat pentru a- 
ceastă competiție șase echi
pe de fete și tot atîtea de 
băieți, cîștigătoare ale celor 
șase „zona". Acestea sînt: 
FETE : Liceul 10 Timișoara, 
Liceul 3 Sibiu, Liceul „N. 
Bălcescu" Cluj, Liceul 1 O- 
radea, Liceul 1 Constanța, 
Liceul „Mihai Viteazul" 
București; BĂIEȚI: Liceul 1 
Timișoara, Liceul cu program 
de educație fizică Cluj, Li
ceul cu program de educa
ția fizică Rm. Vîlcea, Liceul 
2 Ploiești, Liceul „Mihai Vi
teazul" București șl Liceul 
Militar din Cîmpulung.

Gh.
L.

Apostol 
Puliska 
Ionescu
Roman

Oradea), Gh.
Buc.),
Reșița),

Constanța), T.
Cluj), Gh. Piticaru (St. 

r. Brașov), I. Curela (Indagrara 
Arad) etc.

Ad. IONESCU

Coneursul de
Juniorii prezenț! în tabăra 

de la Snagov au participat 
duminică la primul concurs 
tn aer liber. Pregătirea asiduă 
de pînă acum șl-a spus cuvîn- 
tul : s-au înregistrat nume
roase recorduri personale (mal 
jos le vom nota cu *), foarte 
promițătoare pentru început 
de sezon. Iată cîteva din cele 
mal bune rezultate : JUNIORI 
I — 200 m : N. Marinescu 22,8, 
M. Stoenescu 22,9, Gh. Petro- 
nlus șl S. Păsulă 23,0 ; 390 m : 
Gh. Petronlus 36,3 », S. Păsulă 
36,3, C. Blaga 36,5, Z. Majdlk 
36,8 ; 800 m : C. Nișu 2:00,3 ;
110 mg : I. Szllagy 15,2 *, D. 
Scrab 15,2 * ; lungime : V. 
Georgian 6,86 * ; înălțime : M. 
Negomlreanu 1,89 *, H.C.—C. 
Scafeș 1,89 « ; suliță : Cs. Cze- 
kely 63,70 * ; greutate 7 kg : 
D. Moșoiu 12,02 * ; disc 1,5 kg: 
VI. Hodoș 52,62 ; disc 2 kg : 
Vl. Hodoș 46,62 ; ciocan 6 kg : 
I. laru 57,74 *, E. Pîrlea 52,90 ; 
Al. Torok 52,50 •, G. Ghelme- 
geanu 52,06 * ; decatlon : I. Co- 
torobaie 6984 • ; JUNIOARE I 
— 100 m : N. Hînda 12,5 ♦, E. 
Mîrza 12,6, v. Recu 12,6 * ; 
200 m : V. Recu 26,7 *, N. 
Hînda 26,8 ♦ ; 80 mg : N. Hîn
da 11,9 *, G. Negoescu și I. 
Crlșan 12,1; lungime : C. lo- 
nescu 5,35 ; înălțime : M. Ma
tei 1,60 • ; greutate : M. Micu 
12,64 *, L. Mărgineanu 12,42 • ; 
disc : M. Mlcu 39,32 • ; suliță :

la Snagov

S. Moritz 45,36 *, Ad. Manaru 
40,00, I. Mayer 39,72 ; JUNIORI 
II — dise 1 kg : D. Chlfiriuc 
44,78 » ; greutate 5 kg : P. Glă- 
veanu 13,42 *, N. Pană 13.06 * ; 
ciocan 5 kg : D. Chlfiriuc
54,80 •, V. Munteanu 49,62 *, G. 
Călin (n. 1954) 47,16 ♦ ; JUNI
OARE II — greutate 3 kg : V. 
Cîrstea 12,98 • ; disc : V. Cîrs- 
tea 37,12 *.
• Pe terenul centrului „23 

August» au concurat peste 
200 de juniori mici șl copil de 
la Șc. sp. 2 București șl Șc. 
sp. Ploiești. Rezultate mal bu
ne : JUNIORI II — 80 m : V. 
Dumitrescu (P) B,8 ; 100 m : D. 
Savin, A. Popa șl V. Pltrop 
(toți din Buc.) 11,5 ; 200 m : 
V. Pltrop 23,3, D. Savin 23,9, 
Al. Dima (P) 23,9 ; 1000 m : C. 
Mureșan (B) 2:42,2, M. Racovi- 
ță (P) 2:44,7 ; JUNIOARE II — 
80 m : C. Dumitru șl Fl. Țl- 
glea (P) 10,3 ; 300 m : Fl. Ște
fan (P) 48,7, Em. Ioniță (P) 
49,7 ; lungime : L. Jinga (P) 
5,24. (F. IONESCU — coresp.).



CIND COLEGIUL CENTRAL
AL ARBITRILOR SE OPUNE

Jucătorii de la Electronica Obor au cîștigat derbiul seriei I 
a diviziei B învingind pe Metalul București cu 2—0. (Fază 

din meciul Electronica Obor — Metalul București)
Foto: TR. GEORGESCU

PROMOVAȚI
Șl CORIGENȚI...
Unele constatări pe marginea finalelor campionatelor 

naționale de juniori mici (pină la 16 ani)

ȘTIRI
Azi, pe stadionul Ciulești:

MECIUL DE CUPĂ
JIUL—VAGONUL ARAD

Meciul Jiul Petroșani — Va
gonul Arad, contînd pentru op
timile „Cupei României", Be 
dispută azi pe Giuleștl începind 
de la ora 18.

„Optimile*4 In țară
BRAȘOV: Petrolul - Dina

mo Bacău;
PITEȘTI; Rapid - Univer

sitatea Craiova;
SIBIU: C.F.R. Timișoara - 

A.S.A. Tg. Mureș;
PLOIEȘTI: Politehnica laș! 

— F.C. Argeș;
CRAIOVA: Politehnica Timi

șoara — Steaua;
BAC AU: Chimia Suceava — 

Dinamo București;
RM. VILCEA: Universitatea 

Cluj — Progresul București.

La Constanța:
FARUL-GENțLERBIRLIGI 

(ANKARA), MECI
ÎN „CUPA BALCANICĂ"
Azi se dispută la Constanța 

partida Farul — Gențlerblrligl 
(Ankara), din cadrul „Cupei 
Balcanice". Jocul va fi arbitrat 
de RAMIZ PRELJA (Albania). 
Din partea secretariatului „Cu
pei Balcanice" a venit, ca obser
vator la acest joc, V. Merd- 
geanov (Bulgaria).

Revânșa acestui meci sa va 
disputa la 22 mai la Ankara.

Metalul Tîrgoviște —
K.T.P. (Finlanda) 4-2 (2-1)

In cadrul turneului pe care-1 
întreprinde în țara noastră, 

echipa finlandeză K.T.P. a ln- 
tilnit ieri, la Tîrgoviște, echipa 
Metalul din localitate. Partida 
s-a încheiat cu scorul de 4—2 
în favoarea gazdelor.

M. AVANU — coresp. 
principal

Miine, meci internațional 
pe „Metalul"

Complexul sportiv Metalul (Pan- 
telimon — la capătul tramva
iului 14) găzduiește joi, cu în
cepere de la ora 16, partida in
ternațională de fotbal dintre me
talul BUCUREȘTI șl kotkan 
TYOEVAEEN PALLOILIJAT, e- 
chipă din prima ligă a campiona
tului de fotbal al Finlandei.

Silviu Ploeșteanu 
in vizită la redacție

Ieri dimineață am primit la re» 
dacțle vizita lui Silviu Ploeștea-

CUM STIMULAT!
(Urmare din pag. 1) 

nu s-a Interesat ani de zile 
de nevoile sportivilor. Dorim 
să reînviem tradiția sportivă 
și am început, încă din iar
nă, prin amenajarea unui 
patinoar natural, pe care 
l-am împrejmuit cu gard de 
sîrmă. In silele următoare, 
îl vom transforma în tere
nuri de baschet, volei și 
tenis. La 50 de metri de pa
tinoar se află o clădire ve
che, unde vom amenaja ves
tiare, cabine pentru arbitri 
și un grup sanitar.

Fotbalul are și în fabrică 
noastră cei mai mulți prie
teni. Consiliul popular ne-a 
repartizat un teren viran, si
tuat vizavi de ateliere, iar 
secția de proiectare din fa
brică ne-a furrizat documen
tara tehnică pentru terenul 
de fotbal și pistă de aero- 
modelism.

Ce am mai întreprins pe 
linia dezvoltării bazei mate
riale ? S-a reparat o încăpe
re, pe care am dat-o în folo
sința secției de radio-ama- 
tori. am cumpărat materiale 
și echipament în valoare de 
peste 15 000 lei“.

■Ă-
Clubul sportiv de la_ „In

dustria sîrmei" din CîiRpia 
Turzii, care grupează 12 aso-

LA ZI
nu, antrenorul echipei Steagul 
roșu Brașov. Cu acest prilej el 
ne-a făcut cunoscut că este per
fect sănătos, că s-a ocupat de 
pregătirea echipei pînă în ziua 
de vineri 29 martie si că nu a 
solicitat nici un concediu condu
cerii clubului brașovean. El și-a 
manifestat nedumerirea față de 
știrile apărute în presă în legă
tură cu starea sănătății; sale. Din 
relatările lui Silviu Ploeșteanu re
iese deci că atît corespondentul 
nostru din Brașov, cît și trimisul 
ziarului la meciul de duminică 
au fost informați eronat de unii 
membri ai consiliului clubului 
Steagul roșu.

în legătură cu această situația 
ciudată vom reveni.

AU ECHIPELE
AVAMTAJUL
(Urmare din pag. 1)

din cauză că respectivul pu
blic este, dragă doamne l prea 
obiectiv și, în consecință im
parțial. NU I El „merge" aproa
pe din oficiu cu echipa din 
provincie. Fie că ea joacă, 
sau nu joacă mai bine de- 
cît echipa bucureșteană în 
cauză. Oricare formație vi
zitatoare (ne referim la di
vizia A, desigur) are, la 
București, o .galerie" de care 
unsprezeceie local de puține 
ori poate beneficia. Curios î 
Și da, și nu. Explicația — 
căci, vedeți, există o expli
cație — este, totuși, foarte 
simplă. Dacă joacă — să zi
cem — .Dinamo", toți supor
terii .Stelei" „Rapidului" sau 
.Progresului", altfel, după cum 
prea bine se știe, adversari 
de nereconciliat, se înțeleg de 
minune în a-i încuraja pe cei 
din provincie șl în a-1 — cel 
puțin — persifla pe bucureș- 
tenl. Dacă mai cade și un gol 
în poarta lui .Dinamo", sta
dionul devine o explozie de 
fericire. Cînd joacă „Rapid", 
figura se repetă, numai că 
acum în corul celor ce-i în
curajează vădit subiectiv pe 
oaspeți, suporterii .Rapidului" 
cedează locul celor de la 
.Dlnamo* care, vezi bine, acum 
vor și ei să... NU cîștiga 
echipa bucureșteană. Și, ca
ruselul acesta ilogic al rezer
velor declarate față de for
mațiile bucureștene continuă 
— continuă cu avantaje de 
simpatii și încurajări fals 
create șl, oricum, tendențios 
adresate echipelor oaspe. Din 
acest punct de vedere, fie
care echipă bucureșteană cînd 
joacă acasă aproape că este 
lipsită de avantajul terenului 

ACTIVITATEA SPORTIVĂ OE MASĂ?
ciații pe secții de producție, 
dispune de o bază sportivă 
de invidiat. Tinerii de aici 
au la dispoziție un stadion 
cu pistă de atletism, mai 
multe terenuri de tenis, vo
lei și baschet, o arenă de 
popice, precum și o frumoasă 
sală, care poate găzdui jocuri 
de handbal, reuniuni de box 
și alte manifestări de am
ploare.

Conducerea clubului se 
preocupă în aceste zile de 
înființarea unei puternice 
secții de atletism. Discuția 
pe această temă cu tov. Gh. 
Hebean, președintele comite
tului sindical al uzinei, a 
fost edificatoare.

„Avem deja echipament, 
începînd cu pantofi cu cuie 
și terminînd cu treninguri, 
pentru 25 de atleți. Am mai 
cumpărat recent sulițe, 
discuri și alte materiale ne
cesare antrenamentelor. Vom 
dota secția de atletism cu e- 
chipament și material pentru 
50 de atleți. De Ia 15 ianua
rie am angajat, cu o jumă
tate de normă, pe antreno
rul Iosif Pataki. Pînă acum, 
pregătirile au avut loc in 
sala de sport. Tinerii din 
uzină, ca și cei peste 1500 
de elevi de la grupul școlar, 
formează o bună pepinieră, 
din care antrenorul Pataki

Oricine știe că, în țara noastră, există o deosebită preocu
pare pentru promovarea elementelor tinere, cu perspective, 
în toate domeniile de activitate, ceea ce aduce după sine 
instaurarea unui stil de muncă mai dinamic și, în orice 
caz, susceptibil de progres.

Am spus oricine, mai puțin însă Colegiul central al ar
bitrilor de fotbal Par, să dau explicațiile necesare.

înaintea începerii campio
natului 1967—1968, pe baza 
instrucțiunilor Federației ro
mâne de fotbal, Colegiul mu
nicipal București al arbitrilor 
a făcut propuneri pentru lo
tul republican de arbitri. 
Instrucțiunile cereau să se 
facă propuneri și de arbitri 
noi, tocmai pentru împrospă
tarea lotului actual.

Colegiul municipal a propus 
13 arbitri noi. Printre ei, oa
meni de o mare probitate ca 
llie Puia, conferențiar uni
versitar, Miron Matei, medic, 
Alex. Voinea, funcționar su
perior în Ministerul comer
țului exterior, Marin Stan, 
muncitor fruntaș , la Uzina de 
mașini electrice. Din motive 
greu de înțeles, DIN ACEST 
NUMĂR DE 13 ARBITRI, 
NUMAI UN ARBITRU A 
FOST PRIMIT IN LOTUL 
REPUBLICAN.

S-au agitat bieții oameni, 
au făcut memorii, am mai 
discutat și noi cu secretaria
tul Federației române de fot
bal, dar totul a fost zadar
nic : Colegiul central al ar
bitrilor opusese un veto ca
tegoric.

Consideram problema defi
nitiv încheiată, lotul" rămî- 
nînd o oază unde nu poate 
pătrunde oricine și oricum.

Iată, însă, că s-a ivit posi
bilitatea de a se rezolva si
tuația, în condițiuni perfect 
regulamentare. în primăvara 
acestui an, tot pe baza unor

BUCUREȘIENE 
TEHUI?
sau, în orice caz, beneficiază 
de el într-o măsură mult mal 
mică decît formația din pro
vincie.

După această remarcă s-ar 
putea spune că pledăm pentru 
instaurarea unui patriotism 
local î Da I în limitele de 
obiectivitate arătate mal sus. 
Pentru că e, oricum, mai fi
resc să fie așa, decît să ve
dem ce se întîmplă cu echi
pele bucureștene.

...Și celor care își fac un 
titlu de glorie din excesul 

rău Intenționat de simpatie 
arătat echipelor din provincie 
le recomandăm să încerce, 
măcar o singură dată, să asiste 
la un meci susținut în pro
vincie de către o echipă bucu
reșteană. Să asiste și să apre
cieze singuri, corect, condi
țiile nete de Inferioritate pe 
care le au, acolo, formațiile 
bucureștene. Pentru că acolo, 
într-adevăr, există un avantaj 
al terenului mal corect sau 
— cel mai adesea — mal puțin 
corect folosit.

Ne întrebăm, în încheierea 
acestor rînduri, de ce atunci 
cînd joacă pe terenul propriu 
fotbaliștii bucureștenl să nu 
albă șl el — ca oricare alții 
în situații de joc at home — 
acest avantaj al terenului ? 
Acasă sau în provincie, ei se 
simt tot în ... deplasare. Oare 
ei n-au acces la acest avan
taj universal practicat ?

In orice caz, e cert că avînd 
de partea lor acest atu al 
„galeriei", fotbaliștii bucureș- 
teni s-ar simți mai în sigu
ranță, ar juca mal relaxat. 
Adică, cert, mai bine. în felul 
acesta ar cîștiga șl ei — ar 
cîștiga spectacolul în sine și, 
în definitiv, și calitatea fot
balului.

Și n-ar fi rău de loc I 

va selecționa pe viitorii a- 
tleți fruntași".

★
In Capitală, am poposit la 

țesătoria „Suveica", unde 75 
la sută dintre salariați sînt 
femei.

„Se fac interesante propu
neri pentru inițierea unor în
treceri sportive inter-secții, 
ne spune președinta comite
tului sindical, tov. Ștefania 
Tudorache. Din păcate, deo
camdată nu putem satisface 
toate dorințele tinerilor, în- 
trucît activitatea sportivă 
este limitată din lipsa unui 
teren. De aceea, am inclus 
în contractul colectiv pe a- 
nul 1968 — ca o măsură co
mună a conducerii fabricii 
și comitetului sindical — a- 
menajarea unor terenuri de 
sport — pentru volei și hand
bal, jocuri mult îndrăgite 
de fetele noastre. La unita
tea B s-a dat în folosință 
un club pentru șah și tenis 
de masă",

"A
Răspunsurile sînt la uni

son. Pretutindeni există preo
cupare pentru lărgirea bazei 
materiale, atît de necesară 
organizării activității sporti
ve. E vorba, însă, deocam
dată de proiecte. Pe cînd 
vor deveni peste tot reali
tăți 7 

instrucțiuni primite din partea 
Federației române de fotbal, 
s-a efectuat o vizită medicală 
foarte riguroasă pentru ar
bitrii din lotul republican. In 
urma acestui consult medical, 
8 arbitri au fost declarați 
inapți. Printre ei, Gheorghe 
N. George, Vasile Murgășanu, 
Alexandru Tenescu ș.a. La 
aceștia trebuie adăugați 
Alexandru Grigorescu, plecat 
peste hotare pînă la sfîrși- 
tul campionatului și Nicolae 
Tătaru, 'care a devenit in
compatibil, fiind antrenorul 
echipei de tineret Steaua.

Cum era și firesc, pentru 
locurile vacante am propus 
aceiași arbitri de anul trecut, 
în aceeași ordine valorică. 
In felul acesta se putea re
para o gravă eroare, se făcea 
un act de legitimă dreptate. 
In continuare, însă, COLE
GIUL CENTRAL AL ARBI
TRILOR A OPRIT ACCE
SUL CELOR TINERI ÎN LO
TUL REPUBLICAN. S-au fă
cut numeroase adrese semna
te, sigilate, parafate. Totul a 
fost inutil. Nu vrea Colegiul, 
în frunte cu președintele său, 
tov. Andrei Rădulescu. Nu 
vrea și pace! Fără explicații 
și comentarii. De lotul repu
blicat dispune — probabil — 
în mod discreționar, doar Co
legiul, fără a da socoteală ni
mănui, nici chiar F. R. Fot
bal.

Să fie de vină numărul 
arbitrilor solicitanți — 13 —

In activitatea sa, 
Traian Ionescu a lu
crat mulți ani cu ju
niorii și tinerii fot
baliști. în prezent, 
conduce pregătirile 

echipei de tineret a clubului 
Dinamo București.

— Cum apreciațl că a început 
să prindă contur ldeea reînfiin
țării campionatului de tineret î

— Idee salutară, dar tradusă în 
fapt cu mijloace aproximative, 
care peste dol-trel ani ar putea-o 
compromite. -

— Ce trebuie să reprezinte a- 
ceastă competiție 7

— Ea trebuie înțeleasă ca o 
modalitate de selecție, de instru
ire și de maturizare prin com
petiție. Dar, mal ales un instru
ment educativ. Pe fondul de edu
cație generală, specific oricărui 
tînăr, trebuie grefată acea nu
anță particulară sportivului de 
performanță, determinantă pentru 
dăruirea șl realizările sale.

— Considerați că în actualele 
echipe de tineret au fost promo
vați jucători după certificatul 
talentului 7

-- Nici vorbă de așa ceva, da
torită anacronicei noastre con
cepții despre transferări. Unul 
dintre factorii puternic stimula
torii ai fotbalului dintr-o țară 
este operațiunea de transferare. 
Ea servește (acolo unde e bine 
reglementată) două obiective : 
promovarea talentelor pe verti
cală ; formarea unor echipe mari 
șl a unor jucători de clasă. Unul 
din principiile transferărilor ar 
trebui să fie : fără dezlegare, de 
la Inferior la superior. La noi, 
nu se înțelege această necesitate. 
In loc să fie lesne promovați toți 
tinerii dotați și să fie formate 
echipe puternice, se acordă prio
ritate intereselor echipelor din 
campionatele județene, lipsite de 
perspectiva performanței, dar 
specializate în lamentări și în in
tervenții de tot felul. Pentru in
teresele acestora sînt sacrificate 
interesele naționale ale fotbalului.

— După ce criterii ar trebui sâ 
fie selecționați tinerii fotbaliști 7

— După necesitățile echipei de 

MKfSA CAMPIOHATIflUI Of IWEffiT
OPINIILE ANTRENORULUI TRAIAN IONESCU

seniori șl în conformitate cu tră
săturile fotbalului modern de fac
tură internațională. Printre al
tele, trebuie avute în vedere ca
litățile fizice, tehnice, biologice 
(capacitate de efort șl de refa
cere), psihice (echilibru nervos 
tn fața dificultăților competițlo- 
nale, memorie motrlcă) și, în sfîr-

Șoptereanu 68,2—Costa 68,9

(Urmare din pag. 1) 

sosind după 1:27,7, timp care se 
află la numai patru zecimi ds 
cel mai valoros record al țării.

Dovedind o dată în plus re
sursele de care dispune, VI. 
Moraru a reușit să treacă gra
nița celor 2:20,0 într-o cursă 
solitară de 200 m mixt (replica 
lui Belea a fost destul de pali
dă), realizînd 2:19,8, cifră de 
valoare europeană. Note bune 
și pentru evoluțiile lui D. 
Gheorghe (4:40,2 la 400 m liber) 
și M. Movanu (67,2 la 100 rn și 
2:23,7 la 200 m spate), realizînd 
noi recorduri de juniori mici, 

care ar putea purta ghinion 
unor persoane aflate de vreo 
șase ani la conducerea Cole
giului central al arbitrilor ? 
Tot ce se poate. Sau faptul că 
aceștia, fiind tineri, ar aduce 
un suflu nou în arbitraj, ceea 
ce, probabil, nu ar conveni 
membrilor actualului colegiu 
central ?

Poate că a venit totuși 
momentul să urmăm și 
noi exemplul țărilor cu 
fotbal avansat din lume 
(Anglia, Italia, Brazilia 
etc) unde, COLEGIILE 
CENTRALE ALE ARBI
TRILOR SI COLEGIILE 
TERITORIALE SÎNT 
FORMATE DIN ARBI
TRI ONORIFICI, CARE 
ȘI-AU ÎNCETAT ACTI
VITATEA PRACTICA DE 
CAVALERI AI FLUIE
RULUI.

La noi, mă gîndesc în 
acest sens la : Emil Kro
ner, Iancu Ceaureanu, 
Mircea Cruțescu, C. Mi- 
tran, Al. Costeanu, bine 
cunoscuți și apreciați 
pentru statele lor de ser
viciu în slujba fotbalului. 

Colegiile, formate din oa
meni care nu mai arbitrează, 
vor putea avea în rîndul lor 
și un arbitru, cu vot consul
tativ, ca reprezentant ăl ar
bitrilor activi.

Cred că așa vor fi evitate 
relațiile neprincipiale dintre 
arbitri, se va crea un climat 
sănătos, propice progresului 
continuu, în care selecțiunea 
se va face pe criterii obiec
tive.

prof. Traian TOMESCU
metodist de fotbal al Consiliului 
municipal pentru educație fizică 

șl sport București 

șit, de ordin moral (acel profil 
interior specific sportivului de 
performanță).

— Ce trăsături distinge instrui
rea lor de cea a seniorilor ?

— Diferența este netă. Antrena
mentul fotbaliștilor din echipele 
de seniori este dominat de im
perativele competiției. La echi
pele de tineret, determinante sînt 
necesitățile de perfecționare in
dividuală (tehnice șl educative), 
competiția fiind mijlocul de veri
ficare a celor asimilate; Iată de 
ce, aici sînt necesare cicluri de 
antrenament de 3—6 săptămîni, 
dar durata acestora diferă după 
particularitățile echipei șl ale ju
cătorilor.

1 Jucătorii trebuie multilateral 
pregătiți, fond Indispensabil spe
cializării ulterioare pe un anu
mit post. Cît timp domină aspec
tele de însușire și perfecționare 
jtehnieo-tactlcă, intensitatea an
trenamentelor va oscila : mică- 
medie. Cînd deprinderile ating 
treapta automatizării, atunci de
vine necesară accentuarea Inten
sității șl dificultății efortului, pen
tru concordanță cu realitatea 
competiției.

— Personalitatea unor tineri fot
baliști de 19—20 ani treee prln- 
tr-o serie de restructurări, firești 
pînă la un punct, eu numeroase 
adaosuri nefaste, lă un moment 
dat. Cum explicați aceste feno
mene critice 7 Cum ar putea îl 
amendate 7

— Se întîlnesc o serie de parti
cularități datorate acestei peri
oade de vîrstă (gînduri pentru 
viitorul său, probleme de ordin 
afectiv etc), cu o inevitabilă 
popularitate, tradusă prin admi
rația publicului, sau prin atitu
dinea conciliantă a unor con
ducători sentimentali. Această 
interferență, precum șl alte ele
mente bulversează și derutează 
niște caractere fragile încă. Ca 
remediu, cred in eficacitatea 
unui climat (în Interiorul clu
bului), sobru, netolerant, păstrat 
prin aplicarea unor sancțiuni se
vere șl prin eliminarea tuturor 
celor inapți de sacrificii și de
votament.
i — Momentul final care mar
chează împlinirea unui tînăr fot

balist este promovarea în echipa 
de seniori. Este delicat, decisiv, 
poate consolida sau crea com
plexe negative, pretinde tact deo
sebit. Cum II vedeți pregătit șl 
dirijat 7

— Promovarea este mal mult 
un proces decît un moment. El 
începe cu mult înainta de intro-

ca și cea a Monicăi Horvath, 
cea mai bună în proba de 200 
m mixt.

în fine, o agreabilă surpriză 
ne-a oferit și ștafeta de 4x200 
m liber a clubului Steaua, care 
a spulberat (cu 10 sec.) recor
dul echipei naționale.

ANCA ANDREI ȘI-A DUBLAT 
SUCCESUL

Probele spatiștilor au domi
nat întrecerile celei de a 5-a 
reuniuni. în cursa de 200 m a 
seniorilor, protagoniștii au ple. 
cat destul de lent. T. Șerban 
avea după 4 lungimi un avans 
de un metru pe care pînă la 
150 m și l-a mărit. Finișul lui 
Giurasa a fost însă irezistibil 
astfel că reșițeanul (2:20,4) l-a 
întrecut pe Șerban (2:20,8) chiar 
pe linia de sosire. Proba fete
lor a fost la fel de palpitantă, 
decisă oarecum de întoarceri. 
Pe primele lungimi, Cristina

O primă constatare după fi
nalele campionatelor naționale 
de scrimă rezervate juniorilor : 
cel mal bine, sub raport valo
ric, s-au prezentat floretistele. 
Din rîndul celor aproape 40 de 
sportive care s-au aliniat în 
fața planșelor, aproape o trei
me pot intra în discuție pentru 
un lot de perspectivă mai larg. 
Finala a fost dominată, con
form previziunilor, de tînăra 
Eva Lenghel din Satu Mare. 
Dar, foarte aproape de posibi
litățile actualei campioane se 
află și Luminița Popescu, și 
Kidia Barbu, și Gabriela Ște- 
fănescu, și Mariana Ostafi, și 
Viorica Dragu, toate sportivele 
care au intrat în finala de 8. 
Mai mult, antrenorii ar putea 
avea în vedere și alte trăgă
toare (Magdalena Bartoș, Rodi- 
ca Onu, Daniela Ionescu, Maria 
Cornea etc.) care au rămas pe 
traseu, mai exact în semifinale, 
unde asalturile au fost la fel 
de tari, de echilibrate ca și în 
finală.

Este, desigur, îmbucurător să 
constatăm că floreta noastră fe
minină de perspectivă merge 
pe un drum bun, că există su
ficiente elemente capabile să a- 
sigure, la timpul respectiv, tră
gătoare pentru primul lot al 
țării.

Nu la fel se prezintă situația 
Ia floretă băieți. Tehnica celor 
mai mulți dintre concurenți a 
fost slabă, chiar sub nivelul 
unor sportivi juniori. Excepțiile 
— Ursovîci ■ și Meleca — nu 
pot să împlinească un gol evi
dent. în plus, tinerii noștri flo- 
retiști nu manifestă suficientă 
combativitate pe planșă. Multe 
din asalturile lor au lăsat im
presia că trăgătorii prezenți nu 
vizează un titlu de campion al 
țării, ci că fac un fel de flo
retă de... salon. Ne așteptam 
mai mult de la Hetz și Ruff, de 
la Csorba și Fălticeanu. Cre
dem, de asemenea, că Logan 
s-ar fi putut clasa mai bine, 
dacă indisponibilitatea din ul
timele săptămîni nu l-ar fi ți
nut departe de antrenamente. 
O surpriză, tînărul Jost din 
Orașul Gh. Gheorghiu-Dej, fi
nalist al probei după 5—6 luni 
de scrimă. O frumoasă perfor
manță la care și-a adus contri
buția și antrenorul său, ing. 
Krestel, un fost scrimer. Aștep
tăm confirmarea.

După floretă fete, în ordine 
valorică, pe locul 2 s-a pre
zentat spada. S-a văzut limpede 
că marea majoritate a trăgăto
rilor și-au însușit procedee teh
nice dintre cele mai avansate, 
că ei au fost formați de la In Tiberiu STAMA

Campionul de spadă Dan Podeanu (stingă), în plin asalt 
Foto; V. BARBU

ducerea tînărulul în prima for
mație șl sfîrșește abia după ce 
încrederea lui s-a consolidat șl 
acomodarea s-a realizat. Promo

varea devine oportună cînd pre
gătirea fizică și tehnică sînt so
lide. Antrenorul trebuie să de
termine jucătorii mai vîrstnici 
să-l primească cu afecțiune, să-1 
încurajeze, să-1 ajute. Tînărul va 
ii Introdus mal întH în jocuri 
școală sau amicale, într-un plan 
tactic consonant cu aptitudinile

Balaban nu a greșit nici un vi
raj, spre deosebire de mai tî
năra sa adversară Anca An
drei, luînd un ușor avantaj 
(1:13,2 la 100 m). A 5-a întoar
cere i-a fost însă fatală. Din 
acest moment Anca Andrei a 
sprintat decisiv, obținînd o 
nouă victorie mult aplaudată. 
Timpul realizat de reșițeancă 
(2:32,8) este de valoare euro
peană.

REZULTATE.

JUNIORI : 400 m liber (f) : 1. 
D. Coroiu (Șc. sp. Reșița) 5:19,8 ;
2. C. Cehanzuc (Șc. sp. 2) 5:26,6 ; 
400 m liber (h) : i. D. Gheorghe 
(C.S.Ș.) 4:40,2 — nou record ; 2. E. 
Aimer (Șc. sp. R-ța) 4:43,6 ; 200 m 
spate (f) : 1. Z. Erdeli (C.S.M. 
Cluj) 2:46,1 ; 2. D. Mezinca (Șc. 
sp. R-ța) 2:47,4 ; 200 m spate (b) :
1. M. Movanu (Șc. sp. 2) 2:23,7 — 
nou record ; 100 m spate (b) : 1. 
M. Movanu 67,2 (r.p.) ; 2. E. Ma- 
nolescu (Șc. sp. 2) 72,2 (r.p.) ; 100 
m spate (f) : 1. Z. Erdeli 1:17,6 ;

ceput ca spadasini și nu provin
— cum s-a obișnuit pînă acum
— din alte probe (floretă sau 
sabie). In această privință, cei 
trei reprezentanți ai Craiovei, 
Podeanu, Bunea și, într-o oa
recare măsură, Cărămidă, s-au 
arătat spadasini cu Infinite po
sibilități, capabili să confirme 
chiar la vîrsta junioratului în 
întreceri de seniori. Faptul că 
oltenii dispun de un antrenor 
pasionat și priceput cum este 
prof. Ghinju este o garanție a 
succesului lor. Note bune și 
pentru o serie de alți tineri 
trăgători, pentru necunoscutul 
Viorel Ștefănescu din Galați 
(antrenor, prof. M. Alecu), un 
element de mare viitor, pentru 
P. Aghiniei și Gh. Gaidaruc din 
București, pentru I. Ritiinger 
din Oradea și pentru B. Blasiu 
din Cărei.

Deficitară, ca și floreta bă
ieți, a fost probă dă sâBie.’ 
N-am văzut decît în rare ocazii, 
în puține asalturi, calitate. A 
fost, în schimb, prea vizibilă o- 
riantarea trăgătorilor pentru 
„bătaie". Excepții — Ion Pop 
din Cluj, care a și cîștigat, Gh: 
Mocanii și $t. Velcu din Bucu
rești, L. Varga din Oradea. Nu 
așa trebuie lucrat la sabie. Nu 
vom ajunge niciodată să ne'a- 
firmăm și să creștem elemente 
de perspectivă, dacă le vom o- 
rienta doar pe acțiuni în forță, 
lipsite de finețe. Lovitura tre
buie să rămînă strict conven
țională și nu să afecteze inte
gritatea corporală a trăgători
lor.

In fine, poate că federația ar 
fi în măsură să rezolve unele 
doleanțe obiective ale antreno
rilor. Una dintre acestea ne-a 
reformulat-o prof. Gh. Ghiula- 
falvi din Oradea. Centrul pe 
care 11 conduce (și îl conduce 
cu multă pasiune și competen
ță) nu dispune nici astăzi de 
un aparat electric. Or, să an
trenezi copiii la floretă și spa
dă în condițiile de acum 10—15 
ani... Ing. N. Spornic experi
mentează de mai mulți ani o 
serie de aparate electrice de 
proveniență românească. In 
mai multe rînduri ne-a promis 
că le va scoate la iveală. Cît 
să mai așteptăm 7

sale. El va fi scos din formație, 
chiar în timpul jocului, atunci 
cînd obosește, sau cinci partida 
capătă trăsături de duritate, ca 
să nu devină fricos. Nu trebuie 
să fie admonestat in public, nici 
chiar față de colegi. în perioada 
aceea de neîncredere, de labili
tate, antrenorul trebuie să se 
refere mai mult la calitățile șl 
realizările lui, decît la reversele 
negative șl să-1 întocmească un 
program de pregătire echilibrat 
în componentele sale : antrena- 
ment-competiție-odihnă.

Interviu realizat de
Remus BOGDAN

P.S. Duminica trecută au fost 
aminate doua meciuri de tineret 
(Steaua—Farul șl Dinamo Bucu
rești— F.C. Argeș), pe motiv că 
aceste echipe dădeau jucători na
ționalei de juniori. Atît de înră
dăcinat, de reflex a ajuns fe
nomenul amînării incit apare și 
într-o competiție unde rezulta
tele n-au nici o importanță. În
vățul n-are și dezvăț ?

2. R. Hocher (Șc. sp. R-ța) 1:19,0 ; 
200 m mixt (b) : 1. D. Țurcanu 
(Șc. sp. 2) 2:32,3 ; 2. M. Movanu 
2:35,2 ; 200 m mixt (f) : 1. D. Me
zinca 2:51,2 ; 4x200 m liber (b) : 1. 
Steaua 9:23,9 ; 4x200 m liber (f) :
1. Șc. sp. R-ța 11:04,9.

SENIORI : 200 m mixt (f) : 1. 
M. Horvath (Șc. sp. R-ța) 2:44,6 ;
2. N. Ștefănescu (Rapid) 2:45,1 ; 
200 m mixt (b) : 1. VI. Moraru 
(Steaua) 2:19,8 — nou record ; 2. 
VI. Belea (Șc. sp. 2) 2:24,0 ; 100 m 
bras (f) : 1. C. Stănescu (Dinamo) 
1:21,7 ; 2. E. sillanu (Steaua) 1:22,2;
3. G. Manafu (Șc. sp. Galați) 
1:22,4 ; ioo m bras (b) : 1. A. Șop- 
tereanu (Steaua) 68,2 — nou re
cord ; 2. V. Costa (Polit. Timi
șoara) 68,9 (r.p.) ; 3. P. Teodorescu 
(Steaua) 71,0 (r.p.) ; 4x200 m liber 
(b) : i. steaua 8:27,6 — nou re
cord ; 400 m liber (b) : 1. G. Goter 
(Steaua) 4:34,9 (r.p.) ; 2. D. Naghi 
(Mureșul) 4:39,8 ; 400 m liber (f) s 
1. E. Schuler (Șc sp. 2) 5:25,5 ; 200 
m spate (b) : 1. Z. Giurasa (Olim
pia R-ța) 2:20,4 ; 2. T. Șerban (Di
namo) 2:20,8 (r.p.) ; 3. A. Marin 
(C.S Ș.) 2:23,3 (r.p.) ; 200 m spate 
(f) : l. A. Andrei (Șc. sp, R-ța) 
2:32,8 — record de junioare ; 2. 
Cristina Balaban (Dinamo) 2:36.0.
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ȘTIINȚA ÎN SLUJBA
Continuăm publicarea răspunsurilor primite din partea unor reputați oa

meni de știință și cercetători, din țară și da peste hotare, la ancheta interna- 
tionolâ inițiată de ziarul SPORTUL joe tema : „Rolul și consecințele cercetărilor 

i întrebări ia care invitațiiștiințifico asupra fenomenului sportiv", lată cela cinci 
noștri au răspuns după preferințe :

I) Caro considerați că a fost aportul cercetării științifice la 
•xcep^onalclor recorduri sportive din ultimul deceniu?

realizarea

2) In en direcții cercetarea științifică a pătruns mai adînc în intimitatea 
biologică a sportivului de performanță?

3J Rezultatele cercetării științifice în sport sînt exprimata 
spertM ai tomir, oameni cu un potențial biologic excepțional,

doar 
situat

prin marii 
mult deu-

CAMPIONII SUB SUPRAVEGHERE
MEDICALĂ

1. Cred că cercetarea științi
fică propriu-zisă n-a avut o 
contribuție considerabilă la rea
lizarea recordurilor excepțio
nale din acești ultimi zece ani. 
Ele sînt mai degrabă rezulta
tul progreselor tehnice datorate

.antrenorilor (unii sînt în sfera 
lor de activitate veritabili cer- 

ț eetători) și materialului sportiv 
continuu Îmbunătățit.

2. Evidențiind amploarea mo- 
, dificărilor produse in organis

mul umu>, datorate eforturilor 
fizice intense cerute, in pre-

( zent( pentru a se ridica nive- 
Iul performanțelor moderne; 
cercetarea științifică a demon- 

. strat necesitatea de a-i supune 
pe sportivi unei supravegheri 
medicale riguroase, singurul 
mod obiectiv prin care se poate 
evita supraantrenamentul, la 
riadul său, cauza unor nefaste 
rezultate. Cercetarea a permis, 
de asemenea, stabilirea indica
țiilor unei alimentații bine a- 
daptate.

8. Incontestabil, și cerceta
rea științifică a dovedit acest

lucru, practica moderată a exer
cițiilor fizice are un rol bi
nefăcător asupra sănătății in
divizilor și în particular asu
pra femeilor, a oamenilor se
dentari, sau fizicește handica
pați. Eu cred, de altfel, că 
este mult mai avantajos pentru 
o țară să depună eforturile ei 
esențiale pentru dezvoltarea 
activităților sportive de masă, 
decit pentru pregătirea inten
sivă și costisitoare a subiecți
lor cel mai dotați. Evident, 
ideal este de a le putea realiza 
pe amindouă.

5. Fac cercetare științifică 
pură și laboratorul meu lu
crează actualmente pentru elu
cidarea a trei probleme esen
țiale :

a) studiul experimental (în 
special histologic) al repercu

mediei, sau pot fi fructificare și pentru întărirea sănătății și fortificarea 
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 privilegiul exclusiv al unei minorități umane care poate beneficia de 
acest cadru costisitor? Nu apare astfel, în perimetrul spartului o problemă de 
ordin moral ?

5) Care sînt preocupările dv. științifice de dată recentă și cum se înscriu 
ele pe orbita unui comandament de ordin științific și 'dmanitar ?

supra 
fizică

Anchetă realizată de Romulus BALABAN

VALORIFICAREA TALENTELOR
RIDICĂ PROBLEME

I. Selecția pe baza unor cri
terii riguros științifice simbo
lizează numai o mică parte din 
aportul cercetării științifice la 
obținerea marilor performanțe. 
Procesul de antrenament spor
tiv, bazat pe rezultatele cerce
tărilor de fiziologie, psihologie, 
biomecanica și pedagogie spor
tivă aplicate — stricto senso — 
intr-un regim igienic de viață, 
constituie latura fundamentală 
a aportului cercetării științifice 
Ia obținerea 
manțe.

marilor perfor-

de mult, fiziolo- 
se mulțumea cu

2. Dacă nu
gia sportului
înregistrarea și interpretarea u- 
nor parametri, cu ajutorul unei 
aparaturi relativ simple (puls, 
tensiune, ventilația pulmonară, 
forța dinamometrică, timpul de 
reacție etc.), folosirea ulterioară

MORALE

Handbolîștii
de la Dukla Fraga

Sîmbătă, la Frankfurt pe Main, se întîlnesc în finala ac
tualei ediții a „C.C.E." Ia handbal masculin, echipele Steaua 
București și Dukia Praga. In rîndurile de mai jos publicăm 
o corespondență din Praga, în care sînt prezentați viitorii 
adversari ai formației Steaua.

siunilor antrenamentului 
asupra structurii mușchiului ;

b) studiul modificărilor hu- 
morale datorate exercițiilor fi
zice de variate intensități și du
rate ;

c) studiul diferiților factori 
susceptibili de a influența tim
pii de reacție senzorio-psiho- 
motori.

prof. dr. GILBERTE ROUGIER
Institutul de educație fizică de pe 
lingă Facultatea de medicină a

Universității din Bordeaux

a aparaturii și metodelor cu un 
grad mai mare de tehnicitate 
(EKG, radiokimografie, spiro- 
grafie, cronaximetrie etc.) a 
mărit considerabil randamentul 
și eficiența cercetărilor de fi
ziologie a sportului. In ultimii 
ani, utilizîndu-se metodele ul
tramoderne pentru cercetarea 
intimității biologice a sporti
vului de performanță (electro- 
encefalografia, teletransmisia 
parametrilor fiziologiei impor
tanți, cromatografia, electron- 
microscopia, ultracentrifugarea 
ele.) s-a reușit identificarea e-

înot ușor 
exigențele marii per- 
nu sînt în favoarea 

lor. în sfîrșit, există 
limite de vîrstă care 

obținerea marilor

dar, în 
sub 10 și 

50 de ani, în cele mai 
ramuri sportive nu figu- 
nici un mare campion 

Rămîne deci o minoritate

Dukla Praga a luat fi
ință în 1948. De atunci și 
pînă astăzi, handbaliștii de 
la Dukla au cucerit de 14 
ori titlul de campioană a 
țării, de două ori trofeul 
campionilor europeni și tot 
de atîtea ori locul întîi în 
turneul formațiilor milita
re din țările socialiste.

Dukla are în componen
ța ei nu mai puțin de 7 
jucători internaționali. 
Printre aceștia se numără 
tînărul portar Skarvan 
care a apărat de 27 de 
ori buturile selecționatei 
cehoslovace. Razek, înlo
cuitorul lui Rada, este un 
alt titular valoros al for
mației. Beneș ide 38 de 
ori internațional) este un 
handbalist cu mult simț 
tactic și cu o excelentă 
pregătire tehnică. Specia
liștii afirmă că Beneș este 
un demn urmaș al cunos
cutului internațional Tro
jan. Duda este denumit 
„tunarul" formației. în 
cele 59 de partide în care 
a evoluat în reprezentati
vă, Duda a fost o adevăra
tă spaimă a tuturor por
tarilor. Fără îndoială că 
Havlik este omul de bază 
al echipei. în 1967 el a 
fost desemnat drept cel 
mai bun handbalist al Ce
hoslovaciei. în fine, Ma- 
reș. aparține elitei handba
lului mondial. Celebrul ju
cător cehoslovac are o 
impresionantă carte de vi
zită. Amintim doar că în 
cele 90 de selecționări el

a înscris nu mai puțin de 
223 de goluri pentru re
prezentativa Cehoslova
ciei 1 De altfel el este și 
decanul de vîrstă al for
mației și a participat la 
patru ediții ale campiona
tului mondial. Dintre jucă
torii tineri trebuie mențio
nat Satrapa (internațional 
junior și senior), Babiar și 
Jary, jucători promovați 
recent de la Gottwaldow, 
Litvinov și Plsen.

Zilele trecute am stat de 
vorbă cu antrenorul Be- 
drich Konig, antrenorul 
echipei Dukla. „După ce 
ne-am calificat în finala 
„C.C.E.“, jucătorii s-au o- 
dihnit timp de o săptămî- 
nă — a declarat Kbnig. 
Acum, ne-am reluat pre
gătirile, iar Havlik care 
lipsise in semifinala cu 
Partizan Bjelovar, fiind 
accidentat, a început și el 
antrenamentele, 
sîmbătă de la 
pe Main opune 
pe valoroase:
Steaua. Cine va cîștiga ac
tuala ediție a „C.C.E.“ ? 
Forțele sînt sensibil egale 
și victoria poate reveni 
oricărei formații. Sper că 
această finală să se des
fășoare sub semnul unei 
depline sportivități, la un 
înalt nivel tehnic. în acest 
fel, handbalul nu va avea 
decît de cîștigat.

FinaJa de 
Frankfurt 

două echi-
Dukla și

Jaroslav VELISEK 
redactor la „Cesko- 

slovensky Sport" — Praga

atît de ri- 
toleranță a 
de efort, 

a clarificat

Momente de
partidă de poker, la care participă Bobby 
In fund, „chibițează“ (de la stingă) — Peter

destindere în tabăra campionilor mondiali înaintea meciului de 
Charlton (prim 
Bonetti, Marty

IH

fectelor efortului fizic, la nivel 
celular și subcelular, desehizîn- 
du-se noi perspective.

3. în epoca noastră, activita
tea de educație fizică și sport 
cuprinde un număr considera
bil de oameni care practică e- 
xercițiile fizice și diferite spor
turi nu neapărat în scopul rea
lizării unor noi recorduri, ci 
pentru destindere, pentru întă
rirea sănătății, fortificare fizică 
și morală. Este lesne de înțeles 
că și aceștia trebuie să practice 
activitatea în mod științific, 
volumul și intensitatea efortu
lui depus trebuie să corespun
dă (chiar dacă nu 
guros) nivelului de 
organismului față 
Fiziologia sportului
de mult faptul că depășirea ca
pacității de efort dăunează să
nătății, și invers : un efort cu 
parametrii de volum și de in
tensitate prea reduși, față de ni
velul capacității fiziologice a 
practicantului, nu are eficiența 
biologică dorită. Or, omul mo
dern are o stringentă nevoie de 
contact cu sportul și trebuie să 
știe cum să-l practice rațional.

4. Realizarea performanțelor 
sportive moderne presupune în- 
tr-adevăr depunerea unor efor
turi deosebit de' mari, un cadru 
de pregătire costisitor, dar și 
sacrificii uneori de loc neglija
bile din partea protagoniștilor.

Problema, din punct de vede
re moral, se pune în felul ur
mător : poate să aspire la ast
fel de condiții, cu intenția de a 
realiza mari performanțe, toată 
populația sau nu ? S-ar părea 
că un răspuns negativ la aceas
tă întrebare ar consemna un 
aspect inuman în sensul că o 
parte a populației ar fi exclu
să de la această perspectivă. 
Dacă analizăm însă mai adim 
problema ne 
de fapt, nu 
în faptul că 
a populației
fectiv la cursa pentru marile 
recorduri. în primul rînd, este 
greu de presupus că toți oa
menii vor acest lucru, deci, de 
la început, vom observa cum 
o parte din oameni au prefe
rințele eșalonate în altă ordi
ne : muzica, cinematograful, 
teatrul și doar la urmă spor
tul, iar timpul ce le mai rămîne 
îl petrec în familie. Dacă se 
hotărăsc să practice și exerci
țiile fizice (este obligatoriu să

la timp, 
valorifi-

redactat 
mele e- 
ani, cu

LONDRA: Va obține azi VIEMA
Sir Alf Ramsey cea de a 36-a al

victorie?
Stadionul Wembley va cunoaște azi din 

nou atmosfera meciurilor mari : Anglia — 
Spania, în prima manșă a sferturilor de 
finală ale campionatului european. Ambele 
adversare au avut emoții în meciurile din 
preliminarii. Campionii lumii au pierdut 
în fața echipei Scoției și se credea că 
aceasta va obține din nou locul I în grupă. 
Dar, cum se întîmplă adesea în fotbal, 
neprevăzutul s-a produs: Scoția a fost 
învinsă de Irlanda de 
retur cu Anglia, pe 
„Hampden Park" din 
Glasgow, scorul egal 
(1—1) a fost sufi
cient englezilor ca 
să obțină calificarea. 
Cam același lucru s-a 
întîmplat și cu Spa
nia. Pentiu a se califica, formația Cehoslo
vaciei avea nevoie doar de un punct, ceea ce 
nu era de Ioc greu de realizat pe teren pro
priu, în fața modestei reprezentative a 
Irlandei. Dar cehoslovacii au pierdut partida 
și, totodată, calificarea ! Astfel a intrat 
Spania în sferturile de finală 1

înaintea partidei de astăzi, Sir Alf Ramsey 
este optimist, deși întîmpinâ unele difi
cultăți în alcătuirea formației. Prezența în 
echipă a unor oameni de bază ca Wilson, 
Cohen, 
lor va fi luat de jucători tineri. Toate spe
ranțele sînt legate de „dirijorul" Bobby 
Charlton, care deține o formă excelentă.

Nu trebuie omis faptul că din 1963, de 
cînd Ramsey a devenit selecționer unic, 
echipa Angliei deține un palmares exce
lent : 35 de victorii, 12 meciuri egale și 
numai 7 înfrîngeri ! Vor obține insularii cea 
de-a 36-a victorie ? Spaniolii s-au antrenat 
luni și marți la Londra în centrul atenției 
se află Gento, despre care se spune că 
este singurul om care poate periclita poarta 
gazdele

nord, iar în meciul

^telex radia telefon^

vom convinge că, 
este nimic imoral 
doar o minoritate 
poate participa e-

nu le omită), atunci nu se lan
sează într-o activitate atît de 
vastă cît cere sportul de per
formanță. Din restul popu
lației, o parte nu are talent 
sportiv și chiar dacă ar fi dis
pusă să facă sport de perfor
manță, curînd își va da seama 
că nu poate ține pasul cu ce
rințele actuale. în al treilea 
rînd, sportul de mare perfor
manță cere un organism cu un 
grad înalt de sănătate, cei cu 
deficiențe fizice fiind handica
pați, de la bun început, și nu
mai în mod cu totul excepțio
nal pot ajunge să realizeze per
formanțe record. Este de pre
ferat ca ei să practice exerciții 
fizice sub formă de gimnastică 
medicală, plimbări, 
etc., dar 
formanțe 
sănătății 
anumite
favorizează 
performanțe, variabile în dife
rite ramuri sportive, 
momentul de față, 
peste 
multe 
rează 
activ.
a populației, care este aptă și 
dornică să facă sport de per
formanță, dar dorința nu este 
suficientă, trebuie să existe 
aptitudini, iar mai departe ta
lentul trebuie descoperit și a- 
jutat. De aici încolo trebuie 
să cercetăm aspectele de ordin 
moral. Au oare posibilitatea 
toți cei apți, dornici și talen
tat* «să beneficieze de acel ca
dru costisitor, necesar unei in
struiri bazată pe toate cuceririle 
științifice moderne ? Această 
problemă există și este dificil 
de rezolvat pretutindeni. Iată 
cauza pentru care talente mari 
nu sînt descoperite 
dar, mai ales, nu sînt 
cate.

5. în anul 1967 am 
concluziile cercetărilor 
fectuate în ultimii 4
privire la efectele fiziologice 
ale contracțiilor izometrice (me
todă rapidă de creștere a for
ței musculare), în care am în
cercat să conturez o fundamen
tare fiziologică a acestei meto
de, să conving despre marele ei 
randament, nu numai în an
trenamentul sportiv, dar și în 
acțiunea de reeducare motrică 
a celor accidentați și traumati
zați. în prezent, mă preocupă 
studiul efectelor fiziologice 
multiple ale altitudinii asupra 
organismului, cercetări începu
te încă din 1963 pe studenții 
Institutului de cultură fizică, 
continuate apoi pe loturile re
prezentative ale țării și, recent, 
timp de trei sfiptămîni, verifi
cate pe un lot de 
mâni, deplasat la 
în Franța.

dr. ANDREI

sportivi ro- 
Font-Romeu

IN MUNȚII TATRA s-a desfășurat un concurs internațional de schi 
fond, la care au participat sportive și sportivi din mai multe țări 
europene. Proba de 15 km fond masculin a fost cîștigată de elvețianul 
Josef Haas cu timpul de 47:59, urmat de Jan Fajstvar (Cehoslovacia) 
— 48:20, Julius Luptak (Cehoslovacia) — 48:37 șl Ulrich Wenger (Elve
ția) — 49:31. în proba de 5 km feminin, pe primul loc s-a clasat schioara 
cehoslovacă Pavla Moudra cronometrată cu 20:52. Au urmat-o Alena 
Bartosova (Cehoslovacia) — 21:05 și Michaels Endler (R.F.G.) — 21’06.

B
INTILNIREA INTERNAȚIONALA DE LUPTE LIBERE desfășurată la 
Budapesta între selecționatele Ungariei și Poloniei a fost cîștigată de 
sportivii maghiari care au obținut victoria cu scorul le 7,5—0,5 puncte.

fi
IN SEMIFINALELE „C.C.E." LA BASCHET FEMININ, la Praga, s-au 
întîlnit în primul joc echipele Sparta Praga și Recoaro Vicenza (Italia). 
Baschetbalistele cehoslovace au terminat învingătoare cu scorul de 
75—41 (33—17).■
IN CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE SCHI de la Tousulre (Franța), 
proba masculină de slalom a revenit sportivului italian Lorenzo Clataud 
cu timpul de 1:47,88, urmat de Roger Rossat-Mignot (Franța) — 1:47,94 și 
Bruno Piazzalunga (Italia) — 1:49,02. La feminin, pe primul loc s-a clasat 
Edith Hiltbrand (Elveția), care a realizat timpul de 1:56,05. Pe locurile 
următoare s-au clasat sportivele franceze Francolse Maconi — 1:56,40 și 
Jacqueline Bouvier — 1:59,27.

B
A ÎNCEPUT CAMPIONATUL UNIONAL DE FOTBAL. în primele 
jocuri s-au înregistrat rezultatele : Torpedo Kutaisi — Dinamo Kiev 
0—2, Neftlanlk Baku — Dinamo Kirovabad 1—0, Zaria Lugansk — Di
namo Moscova 0—0. Primul gol al noului campionat a fost înscris în 
partida de la Kutaisi de către Vladimir Levcenko (Dinamo Kiev).

B
FEDERAȚIA DE CICLISM A R.D. GERMANE a desemnat trei dintre 
componenții echipei care va participa la cea de-a 21-a ediție a „Cursei 
Păcii" : Klaus Ampler Giinter Hoffmann si Axei Peschel. Pentru ce
lelalte trei locuri candidează printre alții Dieter Mlkeln, Lothar 
Borsehe. Rainer Marks si Karl-Heinz Kazmierzak. Aceștia, precum șl 
alți cicliști fruntași vor participa la patru curse de selecție în urma 
cărora se va definitiva lotul.

B
A ÎNCEPUT UN TURNEU INTERNAȚIONAL DE TENIS la Johannes
burg. Participă o serie de jucători din Europa. America și Australia. 
Iată cîteva rezultate : Rodriguez (Chile) — Bowles (Republica Sud- 
Africană) 6—2, 9—7, 7—5 ; Jauffret (Franța) — Le Roux (Republica Sud- 
Africană) 5—7, 6—3, 6—2, 3—6, 6—4 ; Okker (Olanda) — Ryan (Republica 
Sud-Africană) 8—0, 4—6, 6—1, B—4.

H
DERBIUL ETAPEI a 21-A a campionatului masculin de baschet Italian 
s-a disputat la Varese, între formația locală Ignis șl liderul clasamen
tului Oransoda. Victoria a revenit echipei Oransoda cu scorul de 80—70. 
Alte rezultate : Eldorado — Candy 78—68. Ignis Sud — Becchl Forll 
73—61, Fargas — Butangas 71—66. Simmenthal Milano — Noalex 87—73, 
All’Onesta — Boario 88—79. In clasament conduce Oransoda cu 34 de 
puncte, urmată de Ignis Sud 32 . - . ............
etc.

fi
COMPETIȚIA DE HOCHEI PE 
participat numeroase echipe de 
formația Meteor Celeabinsk. Tn _____ ___
a învins cu 7—6 (3—1, 2—3, 2—2) pe Snejinka Voskresensk.

puncte, Candy, Simmenthal 30 punct.

O mică 
plan) și fratele său Jackie. 

Peters și Bobby Moore
Foto: KEYSTONE TURUL MAROCULUI

După 36 de
patrulea meci

Austria România
După aproape 36 de ani, primele repre

zentative de fotbal ale Austriei și României 
se întîlnesc din nou. La 1 mai, pe „Wiener 
Stadion" cele două selecționate susțin cel 
de-al 4-lea lor meci. Să ne aducem aminte, 
în 1924, la Viena, Austria cîștiga cu 4—1. 
După șapte ani, la București, victoria a 
revenit românilor cu același scor (4—1), 
iar la 16 octombrie 1932, la Linz, formația 
României a produs o 
gînd cu 1—0 !

A treia etapă a Turului ciclist 
al Marocului (Essaguira—Agadir, 
172 km) a fost cîștigată de rutie
rul francez Villeneuve, care a 
parcurs distanța în 4h 33:11. Pri
mul ciclist român, Ion stoica, 
este clasat al 9-lea cu 4:34,19, so
sind în pluton, împreună cu Ar- 
deleanu (locul 17), Ciumeti (28) și 
Moldoveanu (31). Tricoul galben 
continuă să se afle în posesia 
suedezului Ripfel, cu timpul de 
13:22,44. Românul Moldoveana 
ocupă locul 7 în clasamentul ge
neral cu 13:24,47, iar Moiceanu 
este al 9-lea cu 13:24,52.

CONCURS!
mare surpriză învin-

CORESPONDENTE
SPECIALE

iMAțni

DEMETER 
conferențiar la Institutul de cul

tură fizică din București GHEAȚA „Pucul de aur", la care au 
copii din U.R.S.S., a fost cîștigată de 
finala competiției, Meteor Celeablnsk

Boxerul portorican Jose Torres (stingă, foto), fost campion mondial la categoria semi- 
grea, l-a învins prin K.O. tehnic în repriza a 6-a, pe australianul Bobby Dunlop, in 

meciul disputat luni seara la Sydney

Stiles, Hurst este incertă și locul

Herb AUDREY/

Tiparul: 1. P .loforaia|la*, «ir. Brezoianu 23- 25.

Principalul 
constă în

în prezent, selecțio- 
nabilii austrieci nu 
dețin o formă stră
lucită.
motiv
faptul că jucătorii 
de la Rapid — inter
naționali eu vechi 

state de serviciu — sînt departe de o pregă
tire corespunzătoare. Așa se explică faptul 
că în âctualul lot care se află în pregătire, 
numai doi jucători de la Rapid au fost se
lecționați : Glechner și Skocik. Miercurea 
trecută, selecționata Austriei a susținut la 
Graz un meci de verificare cu echipa Mari- 
bor (Iugoslavia). întîlnirea nu s-a ridicat la 
valoarea dorită, victoria revenind la limită 
gazdelor (2—1), prin punctele marcate de 
Skocik și Reisinger.

Azi, la Klagenfurt, lotul austriac susține 
un nou meci de verificare. De data aceasta 
el va întîlni o combinată a echipelor Olym
pia Ljubljana—Maribor din Iugoslavia. Iată 
Iotul care se află în prezent în pregătire : 
PORTARI : Ilarreither (Linzer Â.S.K.), 
Hodschar (Grazer A.K.) ; FUNDAȘI : 
Eschmiiller (Wacker Innsbruck). Glechner 
(Rapid), Wahl (Admira), N. Hof JVSK), 
Frohlich (Austria-Viena) ; MIJI,OUAȘI : 
Skocik (Rapid), Eigenstiller (Wacker Inns
bruck). Stamm (Austria-Viena) : ÎNAINTAȘI: 
Koleznik (Grazer A.K ). Kohiberger (Linzer 
ASK), Pacits (Austria-Viena), VVolny (Wacker 
Innsbruck) și Fiala (Austria-Viena).

CHATEAU DU LOIRE
a avut loc la 
Loire (Franța) 
concurs inter- 

motocros (clasa

Duminică 
Chateau du 
tradiționalul 
național de
500 cmc), la startul căruia 
au fost prezenți, alături de 
nume cu rezonanță în arena 
continentală, din opt țări, 
și sportivii români Ovidiu 
Puiu și Eugen Keresteș. 
Traseul scurt și muiat de 
ploaia din ajun a pus la 
grea încercare pe concurenți 
și mașinile lor. Astfel, câș
tigătorul ediției precedente 
M. Rasmussen (Danemarca) 
precum și campionul elve
țian A. Courajod au fost 
învinși de sportivii noștri. 
CLASAMENT: 1. Nicoll
Dave (Anglia), 2, Lee Andy 
(Anglia), Kurt Gustafsson 
(Suedia)... 9. O. Puiu... 
E. Keresteș.

Următorul concurs se 
desfășura la Angers la 
aprilie.

12.

va
15

Karl PO1NTNER -

TIRIAC Șl NĂSTASE SURCLASEAZĂ CUPLUL PIETRANGELI-MULLIGAN: 3-0!
Finala de simplu de

ROMA, 2 (prin telefon). — 
Marți după-amiază, deși intr-o 
zi neobișnuită pentru spectaco
le sportive și sub amenințarea 
norilor de ploaie, iubitorii de 
tenis din 
cu asalt 
stadion 
pentru a 
nale ale 
din cadrul concursului interna
țional de deschidere a sezonu
lui.

S-a jucat însă numai o sin
gură finală, cea de dubiu. Cu
plul român Ion Țiriac — Ilie 
Năstase, evoluînd la valoarea 
arătată în precedentele mari 
competiții, A STRĂLUCII IN

capitala Italiei au luat 
tribunele modernului 
de la T. C. Pariolli, 

asista la cele două fi- 
probelor masculine

ta Roma, Năstase-Țiriac, s-a întrerupt in primul set
MOD DEOSEBIT ÎN FAȚA CE
LEILALTE PERECHI; cu deo
sebite veleități, FORMATA 
DIN ASUL ITALIAN NICOLA 
PIETRANGELI ȘI CUNOSCU
TUL JUCĂTOR AUSTRALIAN 
MARTIN MULLIGAN. RO
MANII, CONDUCÎND CU AU
TORITATE DE LA ÎNCEPU
TUL ÎNTÎLNIRII, S-AU DIS
TANȚAT RELATIV UȘOR, ÎN
SCRIIND O VICTORIE NETA, 
FĂRĂ SA CONCEDEZE AD-

VERS ARILOR NICI UN SET: 
6-0, 6-3, 6-3 PENTRU ȚIRIAC 
- NĂSTASE.

Finala probei de simplu, în 
care cei doi jucători români a- 
păreau după impresionante 
serii de victorii, nu s-a putut 
încheia, din cauza ploii, urmînd 
să continue miercuri (n.r. ăzi). 
S-au disputat numai cinci ghe
muri din primul set, Ilie Năs
tase conducind în fața lui Io- 
Țiriac cu 3-3.

★
IN MECIUL de natație U.R.S.S. — R.D.G., ce se desfășoară la Ta’lin, 

au fost stabilite ieri două noi recorduri europene : 200 m liber — Ulcev 
(U.R.S.S.) 1:56,9; 400 m mixt feminin — Sabina Steinbach (R.D.G.) — 
5:14,9.
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