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Lucrările Plenarei
Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român
Ședința plenară a Comite

tului Central al Partidului Co
munist Român a examinat, 
în zilele de 22—23 aprilie, la 
primul punct al ordinii de zi, 
măsurile cu privire Ia îmbu
nătățirea profilului, organiză
rii și conținutului învățămîn
tului de toate gradele, cores
punzător cerințelor actuale și 
de perspectivă ale societății 
noastre socialiste. Aceste mă
suri au fost elaborate de că
tre Ministerul Învățămîntului 
cu consultarea unui mare nu
măr de cadre didactice, oa
meni de știință, activiști de 
partid și de stat, au fost exa
minate și aprobate de Comi
tetul Executiv al C. C. al 
P.C.K. Ele au fost completate 
și îmbunătățite pe baza pro
punerilor izvorite din dezba
terea largă cu oamenii muncii.

La Plenară au luat cuvîn- 
tul tovarășii Gheorghe Ne- 
cula, Anton Breitenhofer, 
Mihnea Gheorghiu, Mihail Ro- 
șianu, Miron Nicolescu, Ca
rol Kiraly, Miu Dobrescu, Mi
hai Telescu, Ladislau Braniș, 
Cristofor Simionescu, Gheor
ghe Vasilichi, Ion Sîrbu, Val
ter Roman, Tudor D. Iones- 
cu, Leonte Kăutu, Ștefan Bă
lan, Gheorghe Mihoc, iar în

încheiere la acest punct al 
ordinii de zi, a vorbit tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

Plenara a aprobat propune
rile privind dezvoltarea și 
perfecționarea învățămîntului 
de cultură generală, profesio
nal, tehnic și superior, ca di
rective ale C.C. al P.C.K.

Plenara a hotărît prelungi
rea duratei învățămîntului de 
cultură generală obligatoriu 
de la 8 ani la minimum 10 
ani, acțiune care se va rea
liza treptat pînă în anul 1972. 
De asemenea, au fost aprobate 
structura învățămîntului de 
cultură generală și a învăță- 
mîntului profesional-tehnic, 
modernizarea conținutului în
vățămîntului, perfecționarea 
procesului de instruire și a 
metodelor de predare, îmbu
nătățirea activității educative, 
pregătirea și promovarea ca
drelor didactice.

Plenara a aprobat, totodată, 
măsurile cu privire la dezvol
tarea și perfecționarea învă
țămîntului superior, îmbună
tățirea profilului și conținutu
lui său, a muncii educative, 
dezvoltarea cercetării științi
fice în institute și facultăți, 
întărirea bazei materiale, îm
bunătățirea condițiilor de stu-

diu și de viață ale studenți
lor.

Plenara a hotărît să se su
pună spre legiferare Marii 
Adunări Naționale, proiectul 
de Lege a învățămîntului, în
tocmit pe baza directivelor 
aprobate de C.C. al P.C.K., 
prin care se statornicesc prin
cipiile și normele generale de 
organizare și funcționare a 
întregului învățămînt din Re
publica Socialistă România.

Dînd o înaltă prețuire mi
siunii și rolului corpului di
dactic în societatea noastră 
socialistă, Plenara consideră 
necesar să se elaboreze Sta
tutul personalului didactic, 
prin care să se reglementeze 
întreaga situație juridică a 
corpului didactic de la intra
rea în învățămînt și pînă la 
pensionare. Proiectul Statutu
lui personalului didactic va fi 
publicat în presă pentru dez
batere publică.

Plenara a hotărît convoca
rea în toamna acestui an a 
unei Conferințe a cadrelor di
dactice din instituțiile de în
vățămînt de toate gradele din 
România.

Lucrările ședinței plenare 
a C.C. al P.C.K. continuă.

și I. Țiriac, la scara avionului care i-a adus de la Roma.Imagini de la sosirea tenismanilor. Stingă: S. Dron, I. Năstase
Dreapta: jucătorul danez Torben Ulrich cu soția, după terminarea zborului Johannesburg — București (via Nairobi—Atena)

Sosesc protagoniștii întîlnirii de tenis '
România Danemarca^

Azi, in sala Floreasca

Voleibaliștii de la Steaua luptă
pentru calificarea in finala „C.C.E."

Azi, la ora 18,30, în sala Flo
reasca din Capitală, arbitrul 
maghiar Jozsef Lajos, secon-

Boxerii juniori 
în întrecere
Ieri, sala Floreasca a găz

duit cea de a doua gală a 
finalelor campionatului re
publican de juniori. REZUL
TATE : e. Buhara b.p. V. Bu- 
bău; E. Lumezeanu b.ab. II 
Gh. Fieraru; D. Cănilă ; 
Șt. Boboc; T. Stigelbauer ■ 
V. Ioan; M. Dumitrașcu < 
Șt. Sandu; O. Anderco ; 
M. Toni; Al. Isai p.p. Gh. 
dea; L. Oancea p.ab. III 
Mathe; N. Paraschiv

J Mircea; N. Tănase 
Moraru; Gh. Peteanu

dat de colegul său I. Danoczi, 
va chema la întrecere echipele 
Steaua București și 
Brno pentru partida 
semifinala „C.C.E." 
masculin.

Campionii noștri,
pierdut In tur cu 1—3, au ne
voie de o victorie cu 3—0 pen
tru a se 
petiției, 
bil, mai 
că și Ia
au condus cu 14—9 și n-a lipsit 
mult ca rezultatul final să fi 
fost altul. Deci, jucînd astăzi

Spartak 
retur din 
la volei

care au

califica în finala com- 
lucru perfect realiza- 
ales dacă ținem cont 
Brno, în setul IV, ’ ei

p.p. 
p.p. 
b.p. 
p.p. 
Ba- 
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D. 
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Filip; C. Melinte b.p. S. Stoi
ca; D. Voinea b.p. P. Tănase; 
V. Frînc b. ab. III N. Nichi- 
for; A. Czikra p.p. Fr. Saigo; 
I. Ilie b.p. Șt. Popescu; P. 
Nica p.ab. I M. Florea; N. 
Pisică p.p. I. Siliște.

Astăzi, se desfășoară gala 
a treia, la clubul uzinelor 
Grivița Roșie, de la ora 17.

• Aseară, la Galați: C.S.O.- 
Civita Nova (Italia) 11—9.

pe teren propriu, la valoarea 
manifestată în campionat, ste- 
liștii vor putea (și trebuie să 
poată) obține victoria cu 3—0 
sau măcar cu 3—1, dar la o di
ferență de cel puțin 17 puncte 
în favoarea lor l în vederea 
realizării acestui obiectiv, sus
ținuți de încurajările publicu
lui, campionii noștri vor lupta 
— nu ne îndoim — dîrz pen
tru fiecare punct, pentru fie
care serviciu, pentru fiecare 
minge, astfel ca la fluierul fi
nal să le poată fi adresat me
ritatul: BRAVO STEAUA!

Primul prolog al întîlnirii de tenis 
România—Danemarca, din „Cupa Da
vis", s-a consumat ieri, în orele serii 
Aeroportul Băneasa a fost punctul de 
conexiune pentru primele grupuri de 
protagoniști ai viitoarei dispute, veniți 
de la Roma, Copenhaga și Johannes
burg. Cei dintîi au aterizat tenis manii 
români. Ion Țiriac și partenerul său 
de națională, Ilie Năstase, cărora li s-a 
adăugat proaspătul echipier, Sever 
Dron, au descins din avion purtind 
un geamantan plin cu cupe, rodul vic
toriilor obținute în recentele turnee de 
pe Riviera franceză și din Italia. După 
ce fotoreporterii, totdeauna mai „pe 
fază", și-au făcut datoria, a fost rîn- 
dul gazetarilor. Și iată una din de
clarațiile maestrului emerit al sportu
lui Ion Țiriac, notată pe carnetul 
nostru: „Sînt mulțumit de forma în 
care mă aflu, judecind și după ulti
mele rezultate. La fel, Ilie joacă bine. 
Avem dreptul să privim cu încredere, .

deci, apropiatul meci cu danezii, care 
rămîne însă mai dificil decit s-ar putea 
crede. Leschly și Torben Ulrich sint 
rachete bune, de care nu se trece 
ușor. Vom căuta să reprezentăm cu 
cinste culorile țării în această impor
tantă întîlnire internațională".

A sosit apoi și primul lot de oaspeți. 
Torben Ulrich, participant la recen
tele campionate internaționale de tenis 
ale Republicii Sud-Africane, ne-a de
clarat : „Sint îneîntat de a fi, pentru 
prima oară, oaspetele tenismanilor ro
mâni. Ei au prima șansă în întîlnirea 
noastră, dar dacă Leschly găsește for
ma sa de zile mari, atunci lucrurile se 
schimbă..." După cum se vede, aprecie
rile viitorilor adversari concordă în a 
caracteriza meciul ca foarte deschis. 
Tot în cursul zilei de ieri a sosit Carl- 
Edvard Hegelund, al patrulea echi
pier al Danemarcei. Restul delegației 
daneze este așteptat pentru joi.

(Kd.V.)

Astăzi, pe stadionul Republicii, o nouă verificare a loturilor 
reprezentative de fotbal

= (amănunte în pag. a 3-a) =
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RECORD DE JUNIOARE 
PE 80 M

Intr-un concurs la Ploiești, 
Viorica Reeu (C.S.Ș. Buc.) a 
parcurs 80 m în 10,2 — record 
republican pentru junioarele 
mici. Alte rezultate : 100 m f : 
V. Recu 12,3, Veronica Anghel 
(ȘC. Sp. Ploiești) 12,3 ; 800
m l : Ana Pavel (Petrolul) 
2:20,1.

ATLEȚI ROMANI 
IN' GRECIA

Campionii balcanici Șerban 
Ioan (înălțime) și Iosif Naghi 
(disc) vor participa zilele ur
mătoare la un concurs inter
național programat la Atena, 
gazda viitoarelor întreceri bal
canice și a campionatelor eu
ropene din 1969.

BOXERII ITALIENI
SOSESC VINERI

Vineri seara va sosi în Capi
tală reprezentativa de box (ti
neret) a Italiei. După cum se 
știe, oaspeții vor întîlni dumi
nică dimineața, echipa simi
lară a României, în „Cupa 
Europei". Antrenorii Rea și 
Poggl deplasează la București 
următoarea echipă : Grasso, 
Onori, Pesare, Lai, Valsecchi, 
.Bentini, Calcabrini, Facchi- 
netti, Mastrantonio. „Squadra 
azzurra“ va fi însoțită de arbi
trul Giusfeppe Tallarico. 
A.I.B.A. a delegat ca arbitru 
pe Radosavievici (Iugoslavia) 
și Wolf (R.D.G.)

SECRETARUL A.I.B.A.
LA BUCUREȘTI

Dl. H. R. Banks, secretarul 
A.I.B.A., va sosi miercuri 
seara în Capitală, în calitate 
de observator la întîlnirea din
tre selecționatele României șl 
Italiei.

ȘTAFETA ȘCOLARĂ
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ATLETISMUL PE MAREA SCENĂ SPORTIVĂ A PRIMĂVERII

Viteza — regina calităților atletice! Șase tineri țîșnesc pe pistă, și cel mai iute va 
invinge. Cine vor fi cei mai rapizi elevi învingători in ștafeta școlară de 10x100 m, 

întreceri urmează să înceapă în curînd ?

Copiii au răspuns 
din nou prezent! Pu
ternic și intr-un . glas, 
deși de data aceasta nu 
mai este vorba despre 
fotbal, ci despre atle
tism. Un prim, dar ho- 
tăritor, test că școlă- 
rirnea noastră iubește 
nu numaii balonul ro
tund (așezat atlta vre
me într-un raft prea 
înalt, la care nu pu
tea ajunge). Dar aoum

nu-i vorba de fotbal, 
ci de atletism și explo
zia de entuziasm 
puțin
ecouri — pare că nu 
va fi mai mică. „Șta
feta școlară", menită 
să adune la start echi
pe de mici și mai mari 
alergători pe distanța de 
10 x 100 de metri, se 
pregătește pentru 
carea cortinei.

cel
după primele

ridi-

CTTEVA PĂRERI

ale cărei

RALIUL TIMIȘ
La 28 aprilie se va desfășura 

prima ediție a „Raliului Ti
miș", organizat de filiala Timi
șoara a A.C.R., pe ruta : Timi
șoara — Sag — Cătaia — Boc
șa — Reșița — Caransebeș — 
Lugoj — Timișoara. Pot parti
cipa toți posesorii de autotu
risme, înscrierile făcîndu-se 
pînă la 25 aprilie la sediul fi
lialei din str. Piatra Craiului 
nr. 2, Timișoara. Cîștigăto- 
rilor le vor fi oferite premii.

ȘEDINȚA COMITETULUI
F. R. VOLEI

Ședința Comitetului F.R.V., 
anunțată pentru data de 27 
aprilie, a fost aminată pentru 
data de 7 mai ora 10. La șe
dință sînt invitați președinții 
comisiilor județene și membrii 
Comitetului federal.

IN DIVIZIA A DE VOLEI 
FEMININ

Intr-un meci restant din di
vizia A de volei feminin, Uni
versitatea Cluj a pierdut la 
Medicina București cu scorul 
de 1—3 (11, —9, —9 —4). (N.
Todoran-coresp.).

Tyrnaul de tenis de la Gala fi
GALAȚI, 23 (prin telefon). în

trecerile turreului internațional 
au continuat luni și marți cu pro
bele individuale, la care în afara 
sportivilor din loturile României 
și U.R.S.S. au participat și tinerii 
jucători din localitate. Dintre re
zultate se remarcă performanța 
Agnetei Kun care învingînd-o pe 
Izopaitis, va ’ întîlni în finală pe 
Morozova. Iată rezultatele : Vol
kov — Mureșan 3—6, 7—5, 6—3,
Ovici — R. Bădin 6—2, 6—2, Ovici 
— Gorotkov 4—6, 4—6, Kazaklevicl

I
I
I

La start • ••

tuturor
școlilor generale
interviu cu tovarășa profesoară EUGENIA MĂNDIȚĂ, 
președintele Consiliului municipal București al Organi
zației Pionierilor, despre prima ediție a „Cupei școlii".

și C.M.E.F.S. Unele detalii 
în legătură cu „Cupa școlii" 
ne-au fost oferite de către 
tovarășa profesoară EUGENIA 
MANDIȚA, președintele Con
siliului municipal al Organi
zației Pionierilor.

— Ce se urmărește, în

La începutul săptamînii 
trecute, elevii școlilor gene
rale din Capitală au luat 
startul într-o competiție de 
masă de amploare, dotată cu 
„Cupa școlii". Inițiativa or
ganizării unei asemenea în
treceri aparține Consiliului 
municipal București al Or
ganizației Pionierilor, care o 
transpune în viață în cola
borare cu Inspectoratul șco
lar al municipiului București

— Marcu 8—10, 6—4, 6—4, Sântei — 
Hărădău 6—2, 6—2, Gorotkov — 
Kazakievici 6—0, 6—4, Volkov — 
Sântei (care a jucat cu brațul ac
cidentat) 6—4, 6—2 — la băieți și 
Morozova — Izopaitis 6—3, 6—3,
Kun — Cîrnaru 6—3 6—2, Morozo
va — Cîrnaru 6—3, 6—0, Kun — 
Izopaitis 6—3:. 6—1. Mîine (n.r. azi) 
au loc finalele.

ȘT. CONSTANTINES CU
T. ClRIOPOL-coresp.

In pag. a 4-a

Știința in slujba 

performanței

Ancheta ziarului „SPORTUL" 

realizată de Romulus Balaban

V

Interviu realizat de
Tiberiu STAMA

(Continuare In pag. a 3-a)

sportului 
exprimat

Profesorul CAMIL 
MORȚUN, unul dintre 
cei mai cunoseuți a- 
nimatori ai 
școlar, și-a
deplina adeziune la 
inițiativa ziarului nos
tru.

„în mica lume 
tletismului școlar, 
FETA se înscrie 
mare eveniment,
să dea un nou impuls 
acestei activități lipsi
tă de 
ționale".

„Ștafeta va face o 
excelentă propagandă 
atletismului în școli și 
ne va ajuta să desco
perim copii cu calități

a a- 
ȘTA- 
ca un 
menit

întreceri tradi-

de viteză. Liceul 
mitrie Cantemir" 
participa cu o echipă 
avînd ca prim schimb 
pe talentatul sprinter 
lonescu, campion șco
lar al Capitalei" (prof. 
C. POENARU).

„Atletismul românesc 
are nevoie de aseme
nea acțiuni de masă 
care să frăminte miile 
de elevi. Ca fostă atle
tă și ca profesoară mă 
gindesc că în viitor ini
țiativa ar putea fi ex
tinsă, angrenind — 
evident pe distanțe mai 
mici — și echipe femi
nine" (prof. ANGELA 
FILIP).

.Di
va I 

I 
I
I 
I

I
ntr-una din cele mai pregnante 
scrieri ale sale , neasemuitul 
zugrav al vieții românești de 
altădată, care a fost Mihail 
Sadoveanu, dădea orașelor și 
tîrgurilor de provincie, acope

rite de colbul uitării, numele grăitor 
de „locuri unde nu se întîmplă nimic". 
Erau oglindite, în paginile sadoveniene, 
realitățile unor timpuri de mult apuse, 
cînd talente și avînturi creatoare rămî- 
neau veșnic înăbușite între zidurile ur
belor provinciale. Acolo, într-adevăr, 
nimic nu se putea întîmplă, totul era 
sortit nemișcării.

Contrastul cu zilele noastre, cînd pei
sajul românesc se îmbogățește neîn
cetat cu noi orașe prospere, cetăți ale 
industriei și ale culturii, este cu atît 
mai izbitor. In viața sportivă a tării, 
de asemenea, comparațiile rămîn cu 
deosebire convingătoare. A fost o vre
me cînd Capitala însemna totul pen
tru sportul de performanță, iar pro- * 
vincia se tîra penibil în coada clasa
mentelor. Talentele apărute ici __L 
erau repede absorbite de București, 
care acapara tot ce era valoare pro
ductivă în puncte și — deci — înca
sări pentru promotorii sportivi.

Unul din exemplele cele mai eloc
vente, pentru aprecierea avîntului luat 
azi de sportul extra-bucureștean, ni-l o- 
feră tenisul. De cîfiva ani asistăm la 
asaltul continuu al unor jucători din 
provincie care urcă pînă la treptele 
cele mai de sus ale ierarhiei în tenisul 
românesc. Este consecința firească a 
lărgirii ariei acestui sport, altădată 
practicat doar în cercuri restrînse, dar , 
și rodul unei munci entuziaste dusă 
de pedagogi harnici, care și-au dedi
cat forțele și întreaga pricepere creș
terii unor noi generații de sportivi.

Așa se face că, sezoane în șir, cla
samentele naționale au fost dominate 
de brașovenii Ion Țiriac și Gunther 
Bosch. Ei și-au făcut ucenicia pe tere
nurile cu zgură roșie de la poalele Tîm- 
pei, acolo unde-și duce rodnica activi
tate antrenorul Ion Racoviță. Dar dacă 
Brașovul se poate mîndri și cu o tradi
ție în tenis, în schimb de-a dreptul sur
prinzătoare sînt aparițiile pe locuri de 
frunte în concursuri ale unor j . 
care vin din centre unde înainte vreme 
nu se făcuse nici măcar vreo mențiune 
că ar exista o activitate în materie. Ne 
gîndim la Cîmpia Turziî, unde harnicul 
antrenor Gavrilă Vaida are în grijă o 
pepinieră de talente, din care s-au ali
mentat, în ultimul timp, loturile noastre 
republicane de tineret. Sau la Salonta, 
unde — în condiții uneori vitrege, tre
buie menționat — antrenorul Aurel Bră- 
det instruiește cu pasiune tineri tenis- 
mani de perspectivă. Se joacă tenis la 
Tg. Mureș, Hunedoara, Petroșeni, Con
stanța, lași, iar în prezent Galațiul 
(unde activează priceputul antrenor Tu- 
dorel Bădin) se anunță un centru în 
ascensiune.

Rîndurile de față sînt prea scurte pen
tru a putea cuprinde toate mențiunile, 
necesare și _•— probabil — dorite, pe 
care le merită din plin inimoșii anima
tori de azi ai tenisului provincial. Nu 
pot fi omise totuși cîteva. Recent, cu ■ 
prilejul întrecerilor de juniori pentru L 
„Cupa municipiului București", un — 
zultat ne-a atras atenția : noua <__ _
U.T.A. a întrecut surprinzător formația 1

I
I

clasa- a 
ici-colo I 
irnrAsti. ■
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jucători I
i vreme I

...Șl PROVINCIA
La Bacău vestea or

ganizării „Ștafetei" a 
fost primită cu aplau
ze. în vederea bunei 
desfășurări a acțiunii co
laborează Secția de în- 
vățămînt. Comisia jude
țeană de atletism și Con
siliul județean U.T.C, 
Primele întreceri se 
vor desfășura în pau-

zele unor meciuri 
fotbal. Foarte bine!

de

Redacția așteaptă 
continuare, vești din 
întreaga țară. Mențio
nați pe plic „Pentru 
ȘTAFETA ȘCOLARA".

In

I 
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n re- ■
echîpâ I

Steaua București cu 11—7. inspiratorul ■
victoriei arădene este, desigur, proas- I
pătul antrenor Ernest Tacaci, care de- 1 
butează promițător în activitatea de in- | 
struire. Așteptăm lucruri bune și de la I 
al doilea antrenor al Steagului roșu ® 
Brașov, tenacele Gunther Bosch, care ■ 
revine pe terenurile de unde a pornit. I 
Pe. rnîna lui sînt dați acum copii și ’ 
juniori care promit mult pentru tenisui ■ 
de performanță.

Din emulația activă a Bucureștilor cu ■ 
centrele provinciale, se vor ridica, fără ■ 
îndoială, campionii de mîine ai spor
tului alb, această disciplină care cere 1 
ani de muncă asiduă la școala măies- ■ 
triei. I

„A
Radu VOIA

Trimisul nostru special la C.E. de tenis de masă, C. COMARNISCHI, transmite :

SURPRIZE DE AMPLOARE ÎN PROBELE INDIVIDUALE
® Maria Alexandru — eliminată de o anonimă ® Azi — finalele

LYON, 23 (prin telefon). — 
Probabil că a fost sortit ca 
aceste campionate europene 
să se transforme într-o com
petiție a surprizelor. Apăru
te în finalele probelor pe e- 
chipe (mai cu seamă la fete) 
scorurile nescontate au conti

nuat să fie prezente în „re
gistrul" rezultatelor și în me
ciurile individuale, surprizele 
înregistrate în primele minu
te ale zilei de marți între- 
cîndu-le pe toate, producînd 
stupoare. Astfel, deținătoarea 
țle pînă atunci a titlului eu

ropean, Maria Alexandru, a 
fost eliminată în turul II de 
o necunoscută sportivă bel
giană, Josianne Detaille- 
Cornelis.

Ce s-a petrecut la masa de 
joc 7 Partida terminată după 
miezul nopții de luni spre

marți a fost ultima din cele 
164 (57 feminine și 107 mas
culine) de întîlniri progra
mate luni. După ce a cîștigat 
primul set (21—7), a fost în
vinsă în următorul (21—18)

(Continuare in pag. a 4-a)
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Clasamentul etapei n-a în
registrat nici un salt specta
culos, rezultatele fiind — în 
majoritate — cele scontate. 
Jocurile au purtat — în ge
nere — amprenta „de cam
pionat", cu luptă acerbă 
(uneori înrăită) pentru punc
te, cu destul de mulți nervi 
și prea puțin interes pentru 
spectacol, singura surpriză fi
ind de ordin... afectiv: ex
celenta comportare a Univer
sității Cluj în meciul cu Di
namo București pe care, dacă 
n-a întrecut-o la scor, a sur
clasat-o la alte capitole.

• Cu meciul cîștigat du
minică, echipa din Ștefan cel 
Mare este la a treia victorie 
consecutivă, fidelitate a ju
cătorilor față de hotărîrea 
antrenorului lor!
voie ca in actualul retur s& 
pierdem nici un punct; nu 
aspirăm la titlu, dar trebuie 
să avem măsura posibilități
lor noastre, avans moral bo- 
tăritor în abordarea viitoru
lui campionat".

„U“ pierde în București (a 
treia înfrîngere) după jocuri 
magistrale, cauza găsindu-și 
explicație în insuficienta 
concentrare a studenților în 
finalurile meciurilor, ceea ce 
permite adversarului să in
tercepteze, să înscrie și de 
fiecare dată să schimbe soar
ta partidei.

• Confecția a revenit din 
nou în primul pluton dato
rită disciplinei și conștiincio
zității în pregătire, datorită 
atacului său incisiv și a (tac
ticii) contraatacului, prompt 
declanșat de excelenta Irina 
Naghi.

„N-avem

'• Steaua, deconectată de 
înalta tensiune a „C.C.E.", joa
că dezinvolt, neuitînd în a- 
celași timp faptul că drumul 
spre titlu trece din... victo
rie în victorie

• Obsesia „lanternei roșii", 
de care jucătoarele de la 
Mureșul Tg. Mureș n-au 
scăpat tot anul, înfierbîntă 
spiritele suporterilor lor 
eare, nedorit și condamnabil, 
găsesc ieșirea („trebuie să 
avem și noi o cale") în... vio
lență. După fluierul final al 
meciului cu „U“ București, 
joc pe care gazdele l-au 
pierdut din cauza nervilor în 
ultimele două minute, supor
terii au împroșcat pe învin
gătoare (merituoase de altfel) 
și pe arbitru (corect) pu in
vective și chiar cu pietre. 
Sînt „goluri" (în educație) 
care nu vor salva nicidecum 
echipa de la retrogradare.

în ac-
trat două înfrîngeri catego
rice aducînd iarăși 
tualitate întrebările legate de 
componența lotului și randa
mentul jucătoarelor.

ha
cîțiva ani, 

de primăvară 
săptămină de 

se bucurau de 
succes. Să ne

Fază din meciul de trial botul național — Selecționata provinciei: Dragomirescu (Lotul na. 
țional) se pregătește să transmită balonul. ’ Foto: V. BAGEAC

DUPĂ MECIUL DE TRIAL

PRIMELE CONCLUZII

Nr. 163 (5597Ț

TRADIȚII UITATE,

SAU LIPSA DE PASIUNE
IN SCHIUL ALPIN!

• Dîrza echipă din Reșița, 
C.Ș.M., n-a cunoscut nici în 
această etapă „luminile ram
pei", iar Textila s-a împăcat 
— implacabil — cu situația 
ei de victimă sigură.

• După două înfrîngeri la 
Progresul (în cupă și prima 
etapă) care au echivalat cu 
un șoc, rapidistele și-au a- 
mintit că 
au onorat 
torii nete 
lași timp, 
țumitoare
lot i Hedeșiu, Băicoianu, Bu- 
zaș), pe cînd Progresul, după 
victoria amintită, a înregis-

• Mai mulți corespondenți 
ai ziarului, prezenți la me
ciurile de duminică, ne-au 
relatat (și reclamat) calitatea 
slabă a arbitrajelor. Dintre 
acuzați s Dumitru Purică, A. 
Curelea, Egon Zisko, Nici ca
valerul în negru prezent la 
București, în derbiul etapei s 
Dinamo — „U“ Cluj, n-a me
ritat cinci stele. El a rămas 
...pasiv la jocul pasiv (sesi
zabil în cîteva rînduri) al 
bucureștenilor, eît și la cel 
obstructionist al clujenilor.

N-au învățat, oare, a tăl
măci clar noțiunea de „bona 
fide“ ?

sînt campioane și 
titlul cu două vic- 
(remarcăm în ace- 
comportarea mul- 
a jucătoarelor de

Nuja MUSCELEANU

Bogat program 
competițional ia tir

CAMPIOANA ȚĂRII
ELIMINATĂ

DIN PRIMA FAZĂ

In această săptămină, tră
gătorii fruntași din întreaga 
țară vor participa la tradi
ționala competiție de primă
vară Cupa Dinamo. Vor a- 
vea loc întreceri la toate 
probele de glonț. Concomi
tent, se va disputa și un 
meci internațional între for
mațiile de club, Olimpia 
București—Dozsa Budapesta. 
Concursurile se vor desfășu
ra între 25 și 28 aprilie, pe 
poligonul Dinamo.

Din nou, duminică dimi
neața, pe terenul din Parcul 
Copilului, confruntarea, care 
tinde să redevină tradițională 
dintre Lotul național și Selec
ționata provinciei s-a dove
dit un foarte util prilej de 
trecere în revistă a posibi
lităților rugbyului nostru. In 
prim plan s-a situat, desigur, 
punerea la încercare a selec
ționaților. Intr-adevăr, a fost 
o punere la încercare, ad
versarii dovedindu-se de loc 
dispuși să cedeze din prin
cipiu, fără ca, totuși, argu- 
menteie „tari", nesportive, să 
intre în discuție vreun mo
ment. Această selecționată a 
echipelor nebucureștene re
prezintă un adversar redu
tabil, un „XV" greu de în
trecut, în sfîrșit — o adevă
rată „națională B“. Este un 
mare cîștig pentru sportul cu 
balonul oval din România.

Revenind la jocul propriu- 
zis, trebuie să subliniem ca 
principală concluzie nebă
nuita capacitate de adaptare 
la reguli noi și la adversari 
de orice fel a rugbyștilor noș
tri. Pentru prima oară puși 
în situația de a nu mai șuta 
în tușă decît din „22“-ul pro
priu, cei peste 30 de jucă
tori care au evoluat în acest 
trial, cu 1—2 excepții (acci
dentați! de marcă) tot ce a- 
vem mai bun în țară, au 
prestat un rugby cu fața mult 
schimbată în bine, cea mai 
mare parte a timpului de 
joc. Este semnificativ faptul 
că greșeala de a șuta din 
poziții nepermise s-a comis 
doar de două ori, o dată de 
către un „selecționat", altă 
dată de către un „provincial". 
Iar aceasta eu toate că si
tuațiile tactice în care, fără 
această minunată nouă pre

vedere a regulamentului, 
plopii din împrejurimi ar fi 
fost ..serios solicitați, 1 au abun
dat... Iată că se poate I

Normal, obligativitatea jo
cului la mînă într-o proporție 
substanțial sporită s-a resim
țit în destule ocazii. Evident
— nu există încă o obișnuință 
în acest sens, mai exact pro
cedeele tehnice specifice tre
buie antrenate mult mai 
mult. Vom remarca, în acest 
sens, nebănuitele resurse ale 
ambelor înaintări, vizibil 
dornice de a juca „la mînă" 
și nesperat de dotate în acest 
sens. Ceea ce este însă într-a- 
devăr îmbucurător, nu numai 
jucătorii experimentați, cu 
palmares internațional, din
tre înaintași au dovedit-o, ci 
și cîțiva pînă duminică cva- 
sianonimi din echipe 
vincie.

Cei trei antrenori 
ocupă de pregătirile
— Al. Teofilovici, V. 
și D. lonescu — au putut 
trage primele concluzii. Ne-am 
adresat prof. Al. Teofilovici. 
pentru a reda cititorilor noș
tri cîteva dintre aceste con
cluzii, Interlocutorul ne-a 
confirmat aprecierile de an
samblu cuprinse în rîndurile

de pro-

care se
Lotului
Moraru

de mai sus și ne-a furnizat 
amănunte suplimentare, a- 
mintind de unele carențe. Se 
sițnte nevoia sporirii gradu
lui de pregătire fizică speci
fică, esențială în jocul mo
dern ; se cere un spor de 
tehnicitate în mînuirea ba
lonului și de decizie în efec
tuarea placajelor (în special 
de către liniile dinapoi) ; în 
raport cu noile reguli, poate 
paradoxal la prima vedere, 
este imperios necesară îmbu
nătățirea preciziei loviturilor 
de picior (drop-goalul devine 
un mijloc mult mai des fo
losit de înscriere și este acum 
valabil chiar dacă adversarul 
a atins mingea, iar cîștigarea 
de teren prin lovituri de pi
cior devine dificilă); în sfîr
șit, jocul de contact și de 
percuție al înaintării face ne
cesară mai multă vigoare de
cît au manifestat selecționa
ții. Jucătorii care s-au re
marcat în raport eu obiecti
vele trialului sînt Dinu, Țu- 
țuianu, Veluda, Ciobănel, Răș- 
canu și Florescu din echipa 
Lotului, Chirilă (Agronomia 
Cluj, linia I), R. lonescu („U" 
Timișoara, mijlocaș la des
chidere) și Zisu (Ancora Ga
lați, centru) din Selecționata 
provinciei.

Jocurile Steaua — Selec
ționata Armatei franceze (2 
mai) și Lotul A — Lotul B 
(15 mai) vor constitui alte 
etape de verificare severă 
pentru meciul România — 
Cehoslovacia (26 mai).

G. RUSSU-ȘIRIANU

Fină acum 
concursurile 
se succedau 
săptămină și 
un deosebit
amintim de Cupa Victoriei, 
organizată ani de-a rîndul 
In Munții Făgărașului și 
apoi în Bucegi.de Cupa Va
lea lui Carp, Cupa orașului 
Sinaia, competiții care ri
valizau ca popularitate cu 
campionatele naționale. A- 
nul acesta, însă, competițiile 
amintite și, din păcate, și al
tele Ia fel de tradiționale 
programate chiar în mijlocul 
sezonului (Cupa Mogoșa, 
Cupa celor 6 regiuni), nu 
s-au desfășurat, spre regre
tul schiorilor și al celor o- 
bișnuiți să fie prezenți la 
disputele respective. Mai 
mult chiar, au fost centre 
montane în care de-a lun
gul întregului sezon nu s-a 
organizat nici un concurs. 
Să amintim doar de Bușteni, 
localitate în care schiul are 
una dintre cele mai vechi 
tradițij, de unde s-au ridi
cat campioni ai țării (Cașa, 
Enache, Bălan, Cristea), dar 
unde de cîțiva ani acest 
sport este vitregit. Chiar și 
Predealul nu a găzduit decît 
concursul de deschidere șl 
o probă experimentală in 
nocturnă (cu prilejul con
cursului internațional al Ro
mâniei), deși mijloacele me
canizate amenajate în ulti
ma vreme și pîrtia inaugu
rată cu doi ani în urmă per
mit organizarea unor com
petiții de amploare.

De altfel, penuria de în
treceri a fost o caracteristi
că a sezonului încheiat, mai 
ales în ultima perioadă. Să 
precizăm, însă. De la 3 mar
tie, cînd au avut loc cam
pionatele naționale, schiorii 
au mai participat la Cupa 
A.S. Armata Brașov (un sla
lom uriaș, in Postăvar) și 
la Cupa Federației. Aceasta, 
în decurs de șapte săptămini! 
Ca să nu mai vorbim de 
faptul că în tot sezonul nu 
s-au disputat decît două-trei 
curse de coborîre (deși ză
pada nu a lipsit), aceasta 
tn ciuda tuturor recomandă
rilor făcute de colegiul cen
tral de antrenori și a evi
denței necesității antrena
mentelor și curselor de eo- 
borîre. Continuînd acest lanț 
al slăbiciunilor, vom vedea 
că, exceptînd întrecerile 
girate de federație, toate ce
lelalte au fost organizate 
la un nivel necorespunzător

timpii erau Înregistrați cu 
cronometra puține și vechi, 
baza fanioanelor nu era 
vopsită etc.

Membrii comisiilor loca
le au găsit întotdeauna 
scuze: „a lost zăpadă prea 
mare, prea moale sau prea 
puțină, nu avem fonduri 
pentru organizarea con
cursurilor, nu avem cu cine 
deoarece X și Y sînt plecați 
în străinătate" ș.g.m.'d.

Să fie oare chiar așa ? 
Dacă este așa, cum se expli
că faptul că federația a gă
sit toate cele necesare (chiar 
și zăpadă/) pentru a or
ganiza concursul de închi
dere a sezonului I Cum șe 
explică faptul că nu mai 
departe decît acum doi-trei 
ani concursurile nu conte
neau pînă în luna mai ? De 
ce, cu ani in urmă, întrece
rile se bucurau de o parti
cipare bogată și de o orga
nizare judicioasă, chiar dacă 
nu erau campionate națio
nale ? Nu mai e zăpadă f 
Nu mai sînt fonduri ? Sau 
cumva a dispărut entuzias
mul, pasiunea pentru schi ? 
De ce trebuie să ascultăm 
lamentări, scuze, in loc să-i 
vedem pe schori pregătin- 
du-se și concurînd pină cit 
mai tirziu ?

Ce s-ar intimpia dacă mă
car acum, in ceasul al 12-lea, 
am vedea alungată amorțea
la evidentă și am asista la 
renașterea tradițiilor uitatei 
Pe Valea Albă și Valea Cer
bului zăpada se menține in 
cantitate suficientă pentru 
organizarea, dacă nu a tra
diționalelor coborlri, măcar 
a unor curse de slalom spe
cial și uriaș ; în Făgăraș, la 
Bîlea și 'Negoiu, se pot ame
naja de asemenea pîrtii și 
chiar Kantzel-ul mal oleră 
posibilitatea desfășurării u- 
nor competiții. Este drept, 
pentru aceasta șint necesare 
eforturi. Dar, oare, nu meri
tă să fie depuse ? Ce părere 
au comisiile județene, clu
burile și asociațiile cu sec
ții de schi ?

D. STĂNCULESCU

p
(A. DE LA UN PANOU LA ALTUL

PE MARGINEA REUNIUNILOR HIPICE
Marea surpriză a campionatu

lui republican feminin de popice 
s-a produs în faza pe Capitală 
a acestei competiții: deținătoa
rea titlului, Rapid București, a 
fost eliminată din întreceri. Cum 
a fost posibilă înfrîngerea cam
pioanelor, în formația cărora fi
gurează jucătoare de certă va
loare, printre care și două maes
tre emerite ale sportului ? Există 
mai multe cauze. Noi ne vom 
opri asupra a două dintre ele, 
care ni se par principale.

In primul rînd, s-a neglijat 
creșterea elementelor tinete de 
care s-a simțit, în ultima vre
me, o acută nevoie pentru a îm
prospăta forțele destul de secă
tuite ale echipei. Din această 
cauză, feroviarele s-au prezentat 
adesea pe arenă doar cu numă
rul strict de jucătoare, iar „go
lul" creat prin plecarea Corne
liei Moldoveanu n-a mai putut 
fi umplut.

In al doilea rînd, formația 
campioană a fost mistuită de 
neînțelegeri, care au dus pină 
la refuzul 
a veni la 
conducerii 
tardivă.

CLASAMENTELE : feminin —
Voința 61 
Rapid 55 
M.M.C.M.
Rapid 59
p, 3. Gloria 53 p, 4. Laromet 
p, 5. M.M.C.M. 47 p. în cla- 

mente figurează cîte 12 echipe 
feminine și tot atitea masculine.

Primele două formații din fie
care clasament și-au cucerit 
dreptul de a participa în etapa 
următoare a campionatului. Lo
cul echipei feminine Rapid a 
fost luat de formația V oința, 
care ani de zile a tînjit după 
această calificare. In rest, nimic 
deosebit, decît scoaterea forma
ției Centrocoop din campionat 
pentru repetate absențe.

In încheiere clasamentul cam
pionatului Capitalei rezervat 
echipelor de tineret : 1. Voința 
1878 p.d., 2. Gloria 1865 p.d., 3. 
Rapid 1794 p.d., 4. Laromet 1782 
p.d., 5. M.M.C.M. 1777 p.d.

unor jucătoare de 
meciuri. Intervenția 
clubului s-a dovedit

1.
3.
5.
1.
57
49

p, 2. Laromet 57 p, 
p, 4. Gloria 53 p. 
47 p ; masculin — 

p, 2. Constructorul

® In urmă cu o săptămâ
nă, referindu-mă la un fel 
de sondaj public întreprins 
în rîndurile spectatorilor, am 
redat două dintre răspunsurile 
primite și care s-au referit 
la necesitatea unor măsuri de 
ordin administrativ.

Restul răspunsurilor recep
ționate, plus o scrisoare atov. 
P. Bădulescu — București, ca 
și unele „interpelări" ale unor 
cunoscuți din unicul oraș al 
țării cu hipodrom in activi
tate, s-au profilat pe o foarte 
bătătorită cale: inconsecvența 
performanțelor.

Un asemenea subiect este 
foarte vechi, arhicunoscut, 
arhicomentat. Probabil că a 
luat naștere în fiecare țară, 
chiar... după cea de-a doua 
reuniune de la înființarea hi
podromului. Dar tocmai aces
tea dau farmec alergărilor. 
Fenomenul îl cunoaștem de la 
fotbal...

® In reuniunea de dumi
nică opt din cei 19 reprezen
tanți ai generației de patru 
ani au făcut primii pași pe 
un parcurs de fond, în vede
rea Derbyului.

Cursa a dat cîștig de cauză 
iepei Orga cu un record 
lipsit de semnificație. In trei 
luni, pină la disputarea Der
byului, se vor petrece multe...

• Fără pretenția de a des
cifra 
trap 
6 — 
șase 
un parcurs de 1 700 metri în 
jurul recordului de 1,25.

Alergați în patru variante, 
două le-a obținut Sorg, una 
Nehoiu II și ultima Bucur. 
Acesta și-a apărat cu multă 
dezinvoltură șansa hîrtiei și 
trebuie să subliniem că a 
beneficiat și de conducerea 
surprinzător de abilă a lui 
Vasile Gheorghe care i-a pla
sat poanta de viteză pe linia 
dreaptă.

Duminică însă, cui ii vine 
oare rîndul ?...

® După patru reuniuni, re
prezentanții crescătoriei de la 
Dor Mărunt au repurtat 17 
victorii, față de cele 11 iz
butite de către produșii Sta
țiunii Experimentale Rușețu. 
Ținînd însă seama de propor
ția volumului de partanți, e

un avantaj neconcludent.
• In clasamentul antreno

rilor conduc pină în prezent 
Tr. Marcu și G. Tănase cu 
cite 5 victorii, urmați de T. 
Dinu, S. Mihăilescu, I. To- 
deraș și Gh. Vasile cu cîte 
3 victorii etc.

• La driveri, Traian Marcu 
— 4 victorii — este urmat 
îndeaproape de Gh. Vasile — 
3 victorii — etc.

® Evitindu-se șablonizarea 
exasperantă a handicapurilor, 
duminica viitoare vom ur
mări și o cursă de condiție. 
Se spune că răbdarea ar fi 
una din virtuți!... Nu sub
scriem neapărat, dar deocam
dată trebuie să avem... răb
dare 1...

N. D.

• Fetele de la Școlarul 
București (antrenor prof. Emil 
Manea) au mai făcut un pas 
spre divizia A. Duminică, ele 
au învins pe Viitorul Dorohoi, 
după un meci în care au de
monstrat că sînt cele mai în
dreptățite să promoveze. For
mația din Dorohoi a încercat 
totul pentru a împiedica victo
ria adversarelor, dar cu g'bas- 
chetbaliste care nu depășesc 
1,60 m înălțime nu port face 
mare lucru. Inimosul antrenor 
Ilarion Mandache (care are 
merite pentru avîntul pe care 
l-a luat baschetul în orașul Do
rohoi) trebuie, 
acum înainte 
elemente mai 
talie. Cînd o

însă, ca de 
să selecționeze 
bine dotate, ca 
va face, avem

CONCURSUL REPUBLICAN
DE PRIMĂVARĂ AL JUNIORILOR

misterul, cursele de 
au actualmente numai 
șase! — vedete, recte 

cai capabili să acopere

de
15
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vizionare
■ excelentă 

imagine 
clara 
audiție . 
plăcută 
prin tele
vizorul

DACIA

DIa6oNALa5Qlm

Stadionul „23 August 
deschide porțile — în sfîrșit 
— și pentru atletism! El va fi 
gazdă, sîmbătă și duminică, în
trecerilor tradiționale ale con
cursului republican de primă
vară al juniorilor. După cal
cule estimative organizatorii 
competiției, Federația română 
de atletism, anunță participa
rea a peste 1 000 de concu- 
renți, juniori mari (născuți în 
1949 și mai tineri) și mici (năs- 
cuți în 1952 și mai tineri).

S-a stabilit ca diminețile să 
aibă loc întrecerile rezervate 
juniorilor mici, după-amiezele 
urmînd să se desfășoare pro
bele juniorilor mari. Progra
mul tehnic cuprinde următoa
rele probe : juniori mari: 100 
m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 
m, 3000 m, 1500 m obst., 110 
mg (91,4 cm), 400 mg, 4x100 
m, 4x400 m, 10 km marș, lun
gime, triplu, înălțime, prăjină, 
greutate (6 kg), disc (1,5 kg), 
ciocan (6 kg), suliță; fete: 100 
m, 200 m, 400 m, 800 m, 80 
mg, 4x100 m, lungime, înălți
me, greutate, disc, suliță; ju
niori mici : 80 m, 300 m, 1000 
m, 110 mg (91,4 cm), 4x100 m, 
3 km marș, lungime, înălțime, 
prăjină, greutate (5 kg), disc 
(1 kg), ciocan (5 kg), suliță 
(600 gr,); fete : 80 m, 300 m, 
500 m, 80 mg, 4x100 m, lungi
me, înălțime, greutate (3 kg), 
disc, suliță.

Vor fi alcătuite clasamente 
individuale și un clasament pe 
echipe, cu caracter orientativ, 
pe baza numărului de medalii.

Concursul de primăvară con
stituie nu numai verificarea 
stadiului de pregătire a tine
rilor noștri atleți, ci și selec-

tionarea lotului republican 
juniori. După cum se știe, la 
și 16 iunie se va desfășura 
Pitești întîtnirea internaționa
lă dintre echipele României și 
Greciei. Dat fiind faptul că la 
această competiție vor fi utili
zate materiale de concurs 
„mici" selecția pentru probele 
de 110 mg, greutate, disc și 
ciocan va fi făcută la 25—26 
mai cu prilejul concursului de 
primăvară al seniorilor. Primii 
șase clasați de sîmbătă și du
minică vor fi invitați de F.R.A. 
la concursul seniorilor din 
luna mai.

convingerea că va fi și o echi
pă moldovenească de fete în 
divizia A !

® Partida Crișul Oradea — 
Politehnica București. Au cîș
tigat orădenii, dar această vic
torie și-o datoresc incorectitu
dinii arbitrului G. Mahler și- 
stării de ebrietate a colegului 
său Stelian Grecu, Acesta a 
condus partida de o manieră 
care a stîrnit la Început hazul 
și apoi indignarea publicului. 
Sesizat, Colegiul central al ar
bitrilor a decis, deocamdată, 
suspendarea celor doi pînă la 
încheierea anchetei începute. 
Sperăm că ea se va încheia cît 
mai regent și că măsurile îm
potriva ambilor vinovatl, vor 
fi cît mai drastice.

® La ultima sa ședință, Co
legiul central al arbitrilor a 
luat, în sfîrșit, o serie de mă
suri împotriva unor „cavaleri 
ai fluierului" și a unor oficiali. 
Așa, de pildă, pentru arbitraj 
necorespunzător la jocul Farul 

• Constanța — I.C.F., V. Chio- 
reanu a fost suspendat 3 etape, 
iar M. Aldea o etapă; Stelian 
Palici, pentru necunoașterea re
gulamentului, a fost sancționat 
cu avertisment, Toma Velciov 
(cronometror la meciul de fete 
Crișul Oradea — Voința Bu
curești) a fost suspendat din 
orice activitate (ca arbitru 
și oficial) pînă la sfîrșitul 
anului 1968, pentru incom
petență ; pentru neprezentări 
la jocurile programate sau 
anunțarea tardivă 
zentărilor, 
Gh.

a nepre- 
arbitrii C. Szabo, 

Ghiurcan, P. Casapu, A. 
Balaș, G. Fiillop și L. Voisa 
au fost șuspendati pe cîte 
trei etape; pentru întirzieri 
la meciurile programate, ar
bitrii Al. Dănilă, C. Armă- 
șescu și M. Negulescu au fost 
suspendați pe cîte o etapă; ar
bitrul O. Șerban nu va mai fi 
programat pină nu va preciza

dacă poale respecta întocmai 
delegările Sale"; pîhă ia îh- 
cheierea anchetei, arbitrii (ih. 
Chiraleu și Cornelia Simiones- 
cu, care nu s-au prezentat la 
jocurile 
suspendați.

• Ținînd seama 
neglijente comise 
zarea meciurilor de 
secțiile de baschet 
rilor Farul Constanta, Criștil 
Oradea și Politehnica Iași ău 
fost sancționate cu ultim aver-

programate, au fost

de unele 
în organi- 
divizie A, 
ale clubu-

tisment, iar în caz de recidivă 
echipele respective vor susți
ne partidele în alte orașe. Bi
roul federal atrage atenția tu
turor secțiilor de baschet șă 
ia măsurile corespunzătoare 
pentru a asigura desfășurarea 
întâlnirilor în condiții optime, 
cu atît mai mult cu cit în săp- 
tămînile ce urmează vor ave* 
loc meciurile decisive pentru 
retrogradarea din diviziile A 
și B și promovarea din divizia 
B în divizia A.

Moraru (Politehnica Galați) este unul dintre jucătorii care 
s-au afirmat în actuala ediție a diviziei A. Iată-l in imagine 
(cu tricou în dungi), încercînd să arunce la coș, deși este 

jenat de rapidistul Cristian Popescu.
Foto: A. NEAGU

TIRUL LA GHINDĂ
Istoria poligonului de tir din 

Sibiu e în sine mai amuzantă 
decît orice foileton. Ea demon
strează că există mici insule de 
indiferență . mai depărtate de 
realitatea înconjurătoare decît 
arhipelagul Tuamotu de mu
zeul Brukenthal Refugiați în 
insulele unui Sibiu fantomă 
zeci de oameni iși duc exis
tenta la adăpostul unei totale 
izolări fonice și optice, habar 
neavînd de legile și normele 
în vigoare. Presa le apare ca 
o pagină murdărită de muște, 
radioul — un biet bîzîit în de
șert.

Poligonul de tir din Sibiu a 
fost preluat în urmă cu doi ani 
de către Filiala de vînătoare 
și pescuit sportiv al cărei pre
ședinte e Aurel Muleșiu, a- 
vind de-a dreapta sa pe con
tabilul Iosif Hanea. Prima mă
sură a noii administrații a fost 
aceea de a arenda terenurile 
adiacente poligonului unui cio
ban din comuna Rășinari. A- 
renda trebuia să furnizeze tră
gătorilor puști de telemea 
gloanțe din lapte acru cit 
lina tigaie atît de necesară 
confecționarea țintelor.

Terenurile din 
pășune, poligonul 
fost transformat 
porumb, ovăz și 
ce-ar fi Împușcat vlnătorii dacă 
in iernile lungi vlnatul ar fi 
pierit de foame ? Așa însă, sub 
îndrumarea președintelui și a 
contabilului, cerbii se așezau 
Ia coadă iși luau porția de min-

jur devenind 
propriu-zis a 
in coșar de 
ghindă. Căci

livitaminicului amestec de o- 
văz-beton și ghindă conținut în 
pereții lor.

tn schimb, poligonul elibe
rat de materiale de construcții 
pe data de 9 martie 1968 nu mai 
poate servi nici ca pășune. Pa
turile de tir deteriorate, pereții 
sparți, arhiva amestecată prin
tre baloturile de sîrmă pot con-

ar, de fa • •

Și 
și 
la

care și treceau după colț pen
tru a cădea sub loviturile ne
cruțătoare ale domnilor Tarta- 
rini.

Evident, grija pentru iepuri 
și vulpi i-a indignat pe agricul
torii din Gușterița care tnlă- 
turlnd ghinda au pus in locul 
ei grîu de sămință.

Faptul nu putea să nu tre
zească lăcomia celor de la 
O.C.L. Metalo-chimica Sibiu 
care intr-o clipă de neatenție 
înlocuiră cerealele prin ciment.

Dacă în curînd noile case ale 
Sibiului vor fi păscute și ru
megate asta se va datora po-

cura doar cu armele 
bune pentru un muzeu 
pierilor.

Față in țață cu ruina celui 
care fusese odată un poligon, 
noii „proprietari" hotărlră să 
iacă o cotitură revoluționară. 
$i anume, să transforme vechiul 
depozit intr-un castel cu două 
turnuri pentru sheet (talere) a- 
vînd In curte un club cu jocuri 
distractive. Dar, pentru a supli
menta fondurile pe care Aso
ciația vinătorilor și pescarilor 
le-a și alocat, viitorul castel de 
tir va fi folosit, pare-se, o vre-

ruginite 
al pom-

me, ca sală de nunți și baluii 
(„Una mie de Iei nunta").

înainte însă ca realitatea sub 
forma ei legală — după ce a 
ocolit vreme de doi ani poli
gonul de tir din Sibiu — să 
irumpă înăuntru prin una din 
multele spărturi, sala cu paturi 
de tragere ar putea fi trans
formată în cantină, în livadă, 
sau chiar într-o sală de tir dis
tractiv. Ar fi suficient — și 
rentabil — ca în locul figurilor 
ce se dau peste cap la tirul 
de bilei să fie atîrnate — spre 
satislacția sibienilor — portre
tele celor care au transformat 
poligonul în coșar.

Și poate că împușcăturile îi 
vor trezi pe „proprietarii" care 
trebuie să răspundă nu numai 
de nerespectarea H.C.M.-uhii 
referitor la bazele sportive, dar 
să și plătească din buzunarul 
lor pagubele aduse 
talere pe care 
nestingheriți 
ghindă.

l-au 
prin

tirului la 
înlocuit 

tirul Ia

Camil
după o corespondență de 
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Argeș), 
Vîlcea), 

Ștefănescu, 
de la Poli-

ra»®

ADEVĂRATUL MAESTRU
Maestrul 

tr-adevăr, 
mult

E Dar
- mult,

a muncit, 
mult, poate 

decît coechipierii 
a călătorit tot 

poate mai

c. 
Rm.

Federația română de fot
bal analizînd comportarea 
nesportivă a unor jucători a 
hotărît sancționarea următo
rilor :

— Tîmpănaru (A.S.A. Tg. 
Mureș) suspendat pe 4 etape 
pentru brutalități și 1 se 
atrage atenția că va fi scos 
din activitatea competiționa- 
lă, dacă va continua să prac
tice jocul dur ;

— Marin (F. 
Dascu (Chimia 
Constantinescu, 
Lupulescu (toți
tehnica Iași), Rozorca, Rusu 
(ambii de Ia C.F.R. Pașcani), 
Arghir (Gloria C.F.R. Galați), 
Antal (Șoimii Buzău), Droșu 
(Foresta Fălticeni), Bădin 
(Metalul Buzău), Costăchescu 
(Medicina Iași), Tiron (Meta
lul Tîrgoviște), Both (Meta
lul Satu Mare), Cosma (Mi
nerul Baia Sprie) — suspen? 
dați pe cite 3 etape;

— Vîslan (I.M.U. Medgidia) 
— suspendat pe 4 etape ;

— Drăgulete (C.F.R. Caran
sebeș), fiind recidivist, a fost 
suspendat pe 5 etape ;

— Iuhasz (Progresul Brăi
la) — suspendat pe 2 etape ;

— Dumitriu Ill (A.S.A. Tg. 
Mureș) — suspendat pe 2 
etape ;

— Macsai (Oltul Sf. Gheor- 
ghe), Vornicu (Politehnica 
Iași) —■ suspendați pe cîte o 
etapă. Vornicu a executat 
suspendarea la meciul din 
cadrul Cupei României, din 
17 aprilie.

De asemenea, Federația ro
mână de fotbal a hotărît 
sancționarea următorilor ar
bitri :

— M. Rotaru — 
Macovei — Bacău 
suspendați pe cîte 
și retrogradați;

— M. Ispas — Mediaș și Z. 
Szecsey — Tg. Mureș au fost 
suspendați pe cîte o lună.

Iași și A. 
au fost 

două luni

★
Anallzînd, comportarea ne

satisfăcătoare a echipei șl cau
zele care au generat-o, biroul 
clubului C.F.R. Timișoara a 
luat următoarele măsuri dis
ciplinare :

Au fost suspendați pe doi 
ani : jucătorul D. KALININ — 
pentru încercări repetate de a 
părăsi echipa ; pentru refuzul 
de a se deplasa la partidele 
oficiale, neparticipare la an
trenamente, viață nesportivă ; 
jucătorul MARCEL POPESCU: 
pentru lipsă totală de Interes 
în pregătire (39 de absențe de 
la antrenamente numai în se
zonul actual) ; pentru lipsă de 
atașament față de culorile clu
bului, viață nesportivă.

Se dă un ultim avertisment 
jucătorilor ALEXANDRU SAM
SON șl NICOLAE ZORESCU 
— pentru viață nesportivă.

Se dă un avertisment public 
jucătorilor ION BUNGAU șl 
PETRU SPERIOSU, ambilor 
pentru viață nesportivă și ran
dament slab.

Măsurile luate de conduce
rea clubului, biroul clubului 
șl conducerea secției au fost 
înaintate pentru ratificare Fe
derației Române de Fotbal.

Pentru

Acum cîteva luni, ziarul nostru publica sub titlul 
„De ce este în picaj echipa Mnamo București 7“ 
un articol de analiză a evoluției echipei din șos. Ștefan 
cel Mare, material care a avut drept scop PROIEC
TAREA tn văzul tuturor a cauzelor zgomotoaselor 
contraperformanțe ale echipei. Prin... compensație, să 
zicem, ne-am propus tn rtndurile de față descifrarea 
și dezvăluirea tainei impresionantului octet de vic
torii ale dinamoviștilor. Pentru a nu pluti în zona 
aproximațiilor/ am apelat la omul care deține cifrul 
acestor victorii: BAZIh MARIAN. Împreună cu el, am 
parcurs originalul drum care a început în seara zilei de 
10 martie. Primul meci al returului. Prima înfrângere. 
Acasă, la București. Dinamo — Petrolul 1—2 !

A fost o zi din 
care antrenorii 
se întreabă de

10—15 ani, n-au 
altă

i depășit

B. M. 5 
acelea în 
de fotbal 
ce. acum 
îmbrățișat altă meserie... 
Cînd am depășit însă 
punctul mort, m-am gîn- 

dit cum pot să-i conving 
pe băieți că NU E TOTUL 
PIERDUT.

REP. ’. Antrenorul era oare 
el însuși convins că nu este 
totul pierdut ?

Pentru că 
rămîne în 

............... munca nu 
trădează pe nimeni. Mai 
devreme sau mai tîrziu își 
spune cuvîntul.

B. M. t Da! 
știam că îmi 
față munca. Și

REP. t A urmat jocul de la 
Craiova...

I
B. M.! ...înaintea căruia 

toată lumea ne 
vinși. De altfel, 
vă spun eă, în 
eram încurajați 
„N-aveți nici o 
cum, scăpați de baraj și 
rămîneți In A".

vedea în- 
trebuie să 
acele zile, 
la modul: 
grijă. Ori-

REP.! Sărind peste etape 
și descompunînd, pe elemen
te, „Acțiunea D“, care sînt, 
după părerea dv. cheile

șirului de succese 
de echipa pe care 
nați ?

obținute 
o antre-

a reușit 
în

B. M.: Echipa 
să traducă în joc 
mai mare sau mai mică 
măsură — cîteva principii 
de boltă ale fotbalului 
modern. 1) Mișcarea per
manentă în teren. 2) Tra
valiul este obligația tutu
ror (inclusiv a Iui Pîrcă- 
lab, care a înțeles că tre
buie să ajute și apărarea, 
sau mai bine zis să fie 
și apărător, a înțeles că 
presingul este o armă 
psiho-tactică redutabilă, 
chiar și atunci cînd cel 
care o folosește se numeș
te Pîrcălab). 3) Toți în 
apărare, toți în atac, sau 
flux și reflux total. 4) Ac
ționarea conștientă și efi
cientă a jucătorilor pe alte 
posturi (Pîrcălab, 
Lucescu, Varga, 
5) O bună viteză de joc 
în care apar explozii, 
accelerări neașteptate, com
binate cu schimbări de 
direcție a jocului. Mări
rea vitezei în faza de 
finalizare (n-am prea reu
șit încă să realizăm acest 
deziderat). 6) Trecerea li
nă, reflexă, în cursul me
ciului, de Ia o așezare Ia 
alta, în funcție de solici
tările jocului.

■

acestea, privite

||
■

ma porții, nu are curaj 
să șuteze așa cum făcea 
pe vremea cînd era te
mut de toți portarii). Să-1 
persuadezi pe Pîrcălab că 
el trebuie să fie un exem
plu în echipă. („Cînd mun
cești tu în meci, Ioane, 
toți îți urmează pilda!“). 
Să-i convingi pe băieți că 
„viața lor invizibilă" se 
VEDE în joc, ea numărîn- 
du-Ie zilele ca fotbaliști... 
Iată tot atîtea „titluri" 
dinlr-o muncă cu efecte 
adeseori mai importante 
decît exersarea scheme
lor...

REP. : Care este, în sinte
ză, ideea dv. de bază pri
vind jocul echipei ?

Naghi, 
Dinu).

Toate 
superficial, pot să pară 
„citate", „literă moartă", 
„sloganuri". Adevărul este 
însă că alte explicații nu 
avem pentru ultimele 
noastre victorii. Aplicînd, 
repet, CEVA din aceste 
principii, am obținut aces
te vietorii. Și mai este o 
explicație...

B. M. : Sînt un adept al 
tehnicii. La Dinamo, am 
găsit destui jucători eu 
valențe tehnice. Eu urmă
resc să le dezvolt. Firește, 
jocul echipei își va spori, 
în paralel, calitatea. Pină 
acum, dată fiind situația 
precară pe care am avut-o 
în clasament, echipa a ju
cat mai mult LA PUNC
TE. Acum, băieții sînt mai 

relaxați, și 
sigur — și 
altfel, eu 

că jocul de

REP.: Mai puțină „teh
nică"...

B. M. : Exact. Munca 
sau, mai bine zis, LUPTA 
cu mentalitatea jucători
lor. Să-1 convingi pe Boc 

să renunțe la poze, să 
joace simplu și sigur. Să-i 
inșufli Iui Varga, acest 
jucător inteligent dar plin 
de complexe, o nouă în
credere în capacitatea sa. 
Să-l convingi să șuteze la 
poartă (Piți are încă tea-

liniștiți, mai 
va apărea — 
calitatea. De 
cred în teoria 
calitate impune el rezul
tatele.

Concluzionînd, cam aces
tea ar fi tainele victo
riilor noastre, 
tul de simple

Taine des- 
in fond...

Marius POPESCU

Astăzi, pe stadionul Republicii
• ORA 17 s ECHIPA DE TINERET I — REPREZENTATIVA DE TINERET A CAPITALEI 

ORA 19 : LOTUL NAȚIONAL A — ECHIPA DE TINERET II.

O după-amlază cu fotbal, 
astăzi pe stadionul Republi
cii. Peste 40 de jucători se
lecționați în reprezentativele 
A și de tineret vor face o ul
timă verificare (cu public) 
în vederea primelor jocuri in
ternaționale din acest sezon. 
După cum se știe, reprezen
tativa A va evolua săptămîna

elevii școlilor profesionale
~ * * *66 ___„Cupa Primăverii

viitoare la Linz (Austria), iar gleznă. Medicii speră că el 
selecționata de tineret, în Po
lonia, cu formația similară 
a acestei țări.

Antrenorii primei garnituri 
intenționează șă folosească 
întregul Iot, adică pe: Co
man, Kăducanu, Datcu, Ivăn- 
cescu, Sătmăreanu. 
Hălmăgeanu, Deleanu, 
canu, Ghergheli, 
Dinu, Sasu, Ionescu, 
meneo, Kallo, Grozea.

Se remarcă lipsa lui 
lab, care în meciul de 
nîcă a suferit o entorsă la

Barbu, 
Mo- 

Dobrin, 
Oble-

Pîrcă-
dumi-

se va reface și probabil va 
apărea duminică în formația 
lui de club, urmînd să-și 
reia apoi locul și în ' 
naționalei.

Echipele de tineret 
vor fi alcătuite, în 
acestei dimineți, din lotul pe 
care antrenorul Dineă Schi- 
leru l-a convocat la București 
și pe care l-am anunțat în 
numărul trecut al ziarului 
nostru.

Primul joc începe la ora 
17, cel de-al doilea va conti
nua în nocturnă.

atacul 
I

I și II
cursul

o lăudabilă inițiativă
chiar ziua meciului, prelun
girea partidei. Organizatorii 
au decis însă — spre surprin
derea generală — executarea 
a 5 lovituri de la 16 m, pe 
motiv că gazdele (clubul Di
namo) n-ar permite „uzarea" 
gazonului încă 15—20 de mi
nute...
F. C. Craiova venea în 
final de meci după o 
montare spectaculoasă 
două goluri (1—3) și că avea 
în teren 11 jucători față 
cei 10 ai adversarului, 
timișorean fiind eliminat, 
tunci decizia ni se pare 
justă...

Ov. IOANIȚOAIA

Iată că la numai două zile, 
după ce liceenii, uitînd pen
tru cîteva ore de pupitrele 
școlilor, și-au dat întîlnire în 
fieful din Dealul Spirii, am 
avut ocazia să asistăm, ieri 
după-amiază, 
din 
nou 
mai 
Este 
verii", 
Magazin, cupă-challange 
care și-o dispută școlile pro
fesionale din întreaga țară, 
în cadrul unui sistem compe- 
tițional ce prevede 4 ediții 
anuale. întrecerea este cu atît 
țnai interesantă cu cît unele 
„divagații" de la regulament 
(auturile se efectuează cu 
piciorul, cornerele se execută 
din locul ieșirii mingii din 
teren etc.) au darul de a 
atrage cît mai mulți specta
tori. Ieri, patru echipe cu ti
tulaturi de melancolică rezo
nanță în fotbalul nostru, Ri- 
pensia Timișoara, F.C. Cra
iova, Șoimii Sibiu și Juventus 
București, sub cunoscutele 
„baghete" ale lui E. Martin 
și A. Bentu au oferit asisten
ței jocuri spectaculoase, a- 
tractive. Ceea ce a sporit din 
interesul manifestat pentru 
competiție, a fost faptul că 
„profesionalii" au avut co
mandamente dirijate de foste 
primadone ale fotbalului nos
tru ca Bindea, Deheleanu,. 
Brandabura, Dunăreanu, Dra
goman.

Revenind la meciurile pro- 
priu-zise, în prima partidă 
Ripensia a învins cu 6—3, 
după executarea a 5 lovituri 
de la 16 m pe F. C. Craio
va, urmînd să întîlnească în 
finală, joi pe stadionul Repu
blicii, la orele 17, 
tus, învingătoare 
(2—0) în partida 
Sibiu.

Lăudînd încă o 
moașa inițiativă a 
torilor Cupei, 
se adaugă campaniei de re
dresare a fotbalului nostru 
în sfera sa fundamentală (ju
niori, copii) nu putem în
cheia prezentele rînduri fără 
a ne exprima o nedu
merire : la sfîrșitul meciului 
Ripensia — F. C. Craiova, 
tabela de marcaj indica sco
rul de 3—3, ceea ce implica, 
conform regulamentului 
blicat în presă și adus la 
nostinta

pe stadionul 
Ștefan cel Mare la un 
„rondez vous“ al celui 
tînăr fotbal românesc, 
vorba de „Cupa Primă- 

instituită de revista 
pe

Dacă ținem cont că 
acel 
sur

de

de 
un 
a- 

in-

La start—pionierii
(Urmare din pag. 1)

principal, prin organizarea 
„Cupei școlii' ?

N-a
dln- 
mo-

pe Juven- 
cu 3—1 
cu Șoimii

dată fru- 
organiza- 

inițiativă ce

competitorilor

pu- 
cu- 
în

A existat, în întîlnlrea 
tre „U“ Cluj și Farul, Un 
ment critic, care a provocat 
iritare în tabăra constănțeană. 
E vorba de golul înscris de 
Tufan și anulat de arbitru. 
Infiltrat pe stînga, Tufan s-a 
aflat în poziție de ofsaid *N 
MOMENTUL CÎND I S-A TRI
MIS MINGEA. El a demarat 
spre poartă și a înscris. Arbi
trul de margine, C. Popa, a 
semnalizat, iar arbitrul de 
centru, N. Mihăllescu, a anu
lat golul. Tufan a protestat. 
A protestat și antrenorul Măr- 
dărescu. La sfîrșitul partidei 
acesta din urmă a spus :

—,,U“ merita să cîștlge • a 
jucat mai bine. Dar de ce ne-a 
anulat arbitrul golul lui Tu
fan ?

Antrenorul constănțean (alt
fel, extrem de obiectiv și care 
a cerut să dăm note de 4 ce
lor patru internaționali din 
echipa sa) face insă o apre
ciere gratuită în legătură cu 
golul, deoarece faza respectivă 
s-a petrecut în partea de te
ren a clujenilor, pe stînga, iar 
el se afla exact în partea 
opusă. Chiar șl celălalt arbitru 
de tușă M. Sadoveanu, deși 
faza nu-1 privea direct, a schi
țat gestul de a ridica steagul, 
iar după meci a confirmat ca
tegoric poziția de ofsaid a lui 
Tufan.

Așadar, n-a fost gol !
V. MOREA — 
coresp. principal

— In primul rînd, angre
narea pionierilor și școlari
lor din clasele III—VIII în
tr-o activitate sportivă de 
masă organizată și continuă. 
Cu alte cuvinte, dorim să 
împlinim un vechi deziderat, 
amintit in nenumărate ocazii, 
dar nerealizat pină acum. 
„Cupa școlii" va reuși — spe
răm — 
rile de 
școlilor 
lă, să-i 
concursuri de atletism, nata
ție sau gimnastică, în compe
tiții de fotbal, handbal, bas
chet și volei. întrecerile se 
organizează în fiecare școală 
pină la faza pe unitate și se 
încheie în ajunul Zilei pio
nierului, 9 iunie.

să aducă pe terenu- 
sport toți pionierii 

generale din Capita- 
antreneze in diferite

— Cum este preconizată 
competiția la nivelul fie
cărei școli ?

— Regulamentul „Cupei 
școlii" lasă libertate profeso
rilor de educație fizică și co
mandanților de detașamente 
și unități de a organiza con
cursuri și competiții, în spe
cial la acele ramuri de sport 
la care există condiții. Spre 
exemplu: într-o școală a fost 
amenajat un teren de volei 
(sau mai multe). Evident, aici

vor fi organizate întreceri in- 
terclase la această ramură 
sportivă. In orice caz, în afara 
jocurilor sportive, obligatorie 
pentru fiecare școală va fi 
organizarea de concursuri 
atletice. Elevii vor participa 
la cel puțin două probe atle
tice, la alegere — cros, aler
gări, aruncări, sărituri. Ur
mărim, în acest fel, să tre
zim în rîndurile pionierilor 
și școlarilor un plus de in
teres față de această disci
plină, care stă la baza ori
cărei activități sportive.

aproape 10 
și școlarii 
află în în- 

sondaiele 
în ce școli competi- 

de un in-

— Deci, de 
zile, pionierii 
bucureșteni se 
treceri. După 
dv., ’ 
ția s-a bucurat 
teres deosebit ?

— Este greu să 
școală sau alta.

evidențiez 
Peste toto

„Cupa școlii" a fost primită 
cu entuziasm. Totuși, aș vrea 
să remarc atmosfera sărbăto
rească în care au debutat în
trecerile la Școala generală 
nr. 5 din sectorul 1. Aici, 
competițiile de volei vor fi 
arbitrate chiar de părinții 
elevilor. De asemenea, un 
start bun au luat aceste în
treceri în cadrul Școlii gene
rale nr. 30 din cartierul Tei. 
O școală nouă și, totuși, cu 
tradiție în activitatea sporti
vă. Ne amintim de succesul 
înregistrat anul trecut cu 
mima competiție de fotbal, la

care au fost prezente nu mai 
puțin de 21 de echipe. Acum, 
micii fotbaliști de la „30“ sînt 
iarăși la start. Și împreună cu 
ei, și colegele lor, care par
ticipă la o competiție de 
handbal. 42 de echipe în ca
drul aceleiași școli, iată la 
ce dimensiuni spectaculoase 
se desfășoară — intr-o sin
gură unitate pionierească — 
„Cupa școlii". Lucruri bune 
se pot spune și la adresa pio
nierilor de la Școlile generale 
nr. 19 (întrecerile, organizate 
la handbal, au fost planifi
cate pe zile și ore), nr. 74 
(toate cadrele didactice se 
interesează de bunul mers al 
competiției), nr. 23 (în afară 
de cupă se va institui o 
„carte de onoare" în care vor 
fi trecuți toți elevii merituoși 
la carte și în sport), nr. 191 
(unde s-au afișat listele me
ciurilor de handbal, arbitri
lor etc.).

In încheierea ____ .. _
nostru, tovarășa profesoară 
Eugenia Măndiță 
ne spună :

— „Cupa școlii" reprezintă 
un preludiu la activitățile ce 
vor fi organizate în vacanța 
de vară. Atunci, intenționăm 
să organizăm un campionat 
inter-străzi cu peste 3Q0 .de 
echipe, centre de inițiere în 
natație pentru pionieri, în
treceri pe biciclete sub for
ma unor expediții pionierești 
și multe alte acțiuni menite 
să facă dr neuitat zilele de 
vacanță.

interviului

a ținut să

crurile aduse de la Craiova, a 
umflat-o cu pompa de bicicletă 
șl a organizat, aici, întîiul meci 
de volei. Intr-un fel original, aș 
putea spune : de o parte a plasei 
de volei — maestrul sportului 
Ion Crivăț și soția sa Maria 
(fostă jucătoare la Rapid) — iar 
de cealaltă parte a terenului 
„cine vrea să joace". Și s-au 
găsit destui amatori. Cînd soții 
Crivăț nu și-au mai putut bi
rui adversarii, respectiv cînd ti
nerii au învățat să joace, s-a 
format prima echipă de volei in 
Motru. Iar mai tîrziu, puternica 
asociație sportivă a orașului. Și 
toți tinerii de acolo, de pe bul
dozere sau din adîncuri îi spu

neau și îi spun cu 
admirație și res- pect MAESTRE.

Primul teren 
sportiv de la ma
rele șantier „Por
țile de Fier" a fost 

o 
con- 

și 
fost

româ-

în
miii 
lui. 

atît de 
mult decit 

întreaga echipă!.,. Acum, s-a 
retras din activitatea sportivă 
competițională. S-a retras cam 
tîrzior, cînd au început să-1 în
cerce reumatismele, cînd tinerii 
înghesuiți pe banca rezervelor 
își pierduseră răbdarea, cînd su
porterii nu mai sperau nimic. 
A făcut acest pas, nu însă înain
te de a-și lua „oficial" adio de 
la public, de a-și lua ultimele 
pachețele cu premii de la club. 
S-a retras, deci, și retras a ră
mas pină în ziua de astăzi! A- 
cum lucrează undeva, la o 
mare, întreprindere, 
șl lucrează bine, 
poate mai bine de
cit multi colegi ai 
lui. E la curent cu 
toate evenimente
le competiționale 
din țșră și de pes
te hotare, dar nu

_ și la curent cu activitatea spor- 
E tivă din întreprindere.
g în primul an, e drept, a fost 
E ales in consiliul asociației sppf- 
E tive. A fost chiar președintele 
= secției acelui joc care l-a con- 
§ sacrat, care i-a adus titlul de 
§ maestru al sportului. A fost, 
| însă, numai cu numele, și după 
E un an de inactivitate, n-a mai 
= fost! Omul cînd și-a luat adio 
§ de la public, cînd si-a luat plti- 
= mele recompense de la club, a 
g terminat cu sportul! Păcat. Pă- 
= rea îndrăgostit de mișcare, de 
E exercițiu fizic. Părea un ade- 
E vărat maestru al sportului !... 
g Și eu am întîlnit mulți dintre 
E adevărații maeștri ai sportu- 
E lui ! L-am întîlnit, la Motru, 
§ pe fostul voleibalist fruntaș Ion 
E Crivăț, inginer șef al exploată- 
S rii miniere Leurda. L-am țntî- 
E nit cînd orașul Motru nu era 
E încă un oraș, cînd acest adevă- 
E rat maestru al sportului a ri- 
E dicat în fața casei primul teren 
= de volei, clnd în duminica ur- 
E mătoare a scos o minge din 1’1-
. ........................................................................... ........... .

OPINII
amenajat, cu 
mină de tineri 

structori, după „planurile" 
din inițiativa unui alt 
fruntaș al sportului 
nesc: Valentin Șelaru, maes
tru al sportului la handbal, „șan- 
tierist" vechi, venit aici de Ia 
Bicaz, acum șeful planificării și 
organizării muncii al întreprin
derii de construcții „Porțile de 
Fier". Mereu in mijlocul tineri
lor sportivi, mereu în fruntea 
acțiunilor organizate de asocia
ția sportivă a șantierului, și lui 
Valentin Șelaru îi spune țoală 
lumea MAESTRE.

Ce înseamnă, așadar, un ade
vărat maestru ? Un adevărat 
maestru înseamnă un om mereu 
tînăr, un tînăr mereu îndrăgos
tit de sport, un sportiv a cărui 
inimă nobilă bate puternic pen
tru frumoasa întrecere de pe 
stadion. întocmai ca inimile ce
lor doi sportivi de care am vor
bit, ca inimile atîtor adevărați 
maeștri, ca inima marelui Cal
mat ale cărui impresionante bă
tăi s-au auzit, de la Grenoble, 
la noi și în toată lumea.

Vasile TOFAN

SPORTIVITATE Joi, în Giulești...
duminică deDupă meciul de 

la Bacău, încheiat — cum se 
știe — cu înfringerea severă 
a liderului clasamentului, vice
președintele clubului din Pi
tești, P. Rapaport, a ținut să 
remarce competenta și corecli-

tudinea arbitrajului prestat de 
orădeanul Alex. Tolh.

Aceste aprecieri ale condu
cătorului echipei învinse in 
meciul respectiv fac dovada 
unui spirit de sportivitate, pe 
care îl și evidențiem ca atare.

...va avea loc un cuplaj fot
balistic. Rapid București va în- 
tîJni formația Arta grafică, din 
campionatul municipiului Bucu
rești (ora 17). Iu deschidere, 
de la ora 15, Rapid-lineret 
va juca în compania divizio
narei C, Rapid C.F.

Coman privește îndurerat spre mingea care va intra 
în plasă. Scorul devine astfel 2—0 pentru gazde. 
(Fază din meciul Dinamo Bacău — F. C. Argeș).

Fo-to: S. BRAȘOVEANU

CROSUL CANOTORILOR“-0 PROMISIUNE...
„Vikingii" bucureșteni și-au 

făcut debarcarea oficială în pri
măvară, duminică dimineața, 
cînd s-au întrecut pe aleile par
cului Herăstrău în tradiționalul 
„Cros al canotorilor". Departe 
de a fi ceea ce bănuie cei că
rora li se pare ciudată această 
interferență de ramuri sportive, 
cros-schif, disputele au întărit 
din plin adevărul... paradoxal 
pentru cei neinițiați, potrivit 
căruia canotajul academic se 
tace și cu picioarele. Desigur, 
pentru cei care au avut oca
zia să împingă în paloniere, nu 
există nici o nedumerire : cro
sul rămîne legat strict de an
trenamentul canotajului acade
mic. Dificultatea traseelor, des
tul de lungi și variate, emula
ția cavalerească între cluburi 
și dorința de a oferi un spec
tacol sportiv pasionant —- și 
pe uscat — au dat concuren- 
ților adevărate aripi. Cei cu fu- 
leul cel mai lung și „strocul"

cel mai ridicat și-au înscris nu
mele în fruntea listelor de par- 
ticipanți, Iată-i: seniori 1. Eu
gen Petrache (Steaua), 2. Gh. 
Mereuță (Steaua); juniori mari: 
1. Dumitru Rusu (Olimpia), 2. 
Constantin Nistoroiu (Metalul); 
juniori mici: 1. Constantin Tos- 
cuță (Clubul Nautic Universi
tar), 2. Ion Pătru (Steaua); se
nioare : 1. Constanța Constan
tin (Voința), 2. Iolanda loader 
(Voința); junioare mari: 1. Co
rina Dame (Rapid), 2. Florica 
Hirstea (Voința); junioare mici: 
1. Violeta Muscă (Clubul 
tiv școlar), 2 Florica 
(Școala sportivă nr. 1). La 
cierile pozitive de mai 
trebuie să adăugăm că ne sur
prinde absența de la concurs 
a membrilor secției de spe
cialitate a Politehnicii, care 
credem că ar fi avut un cu- 
vînt de spus la seniori.

spor- 
Jurcă 
apre- 

sus

CORNEL STERIAN-coresp.

DIN NOU NESPORTIVITATEI

Au trecut doar cîteva zile 
de cînd Birctil Federației ro
mâne de lupte a sancționat 
comportările nesportive ale 
unor concurenți la finalele na
ționale individuale de „libere". 
Iată însă că duminică dimi
neața am avut din nou prile
jul — neplăcut șl reprobabil 
— să consemăm atitudini simi
lare. în sala Recolta din Ca
pitală au avut loc, sîmbătă șl 
duminică, întrecerile 
zonă a municipiultrl 
la greco-romane

etapei de 
București 
(seniori).

După cum menționam în zia
rul de ieri, competiția s-a 
bucurat de succes. Au fost însă 
și luptători care au ignorat 
normele conduitei sportive. 
Astfel, Vlad Vlădescu (Progre
sul), Horia Dumitrescu (Rapid) 
și Ion Ionescu (Dinamo) nu 
s-au mai prezentat a doua zi 
la cîntarul oficial! îi numim și 
pe antrenorii acestor coucu- 
renți: L. Bujor (Progresul), M. 
Belușica (Rapid) și D. Cuc (Di
namo), care nu sînt de loc 
străini de cele întîmplate.

Este de datoria comisiei de 
lupte a municipiului București 
să urmeze indicațiile Biroului 
F.R.h. și să sancționeze exem
plar astfel de manifestări, pen
tru ca în viitor să nn le mai 
întîlnim în concursurile de 
lupte.

c. eh.

Se poale vorbi despre 
un campionat?

Cele mai bune echipe de 
polo din țară sînt angrenate 
de cîteva săptămîni în compe
tiția (care s-ar vrea de regu
laritate) ce va desemna pe 
campioana țării. în fond, o co
pie fidelă a „campionatelor" 
din anii trecuți. Meciurile se 
dispută la voia întîmpiării 
după... diferitele inspirații ale 
antrenorilor, iar Dinamo și 
Steaua, cu programul bine a- 
ranjat, se îndreaptă cu obiș
nuita facilitate (devenită plic
tisitoare chiar) spre disputa fi
nală pentru titlu. Orice denu
mire poate prima această în
trecere, dar numai 
campionat NU 1 .

Să notăm totuși 
continuă pe care o 
norul campionilor 
de a primeni 
jucători tineri și neexperimen
tați, „7“-le pe care-1 aliniază 
la fiecare evoluție. Jucînd 
partida împotriva Politehnicii 
Cluj doar cu Frățilă, Novac, 
Mărculescu, Grințescu și Popa 
dintre titulari, Dinamo a cîști- 
gat cu scorul de 7—3 (2—0, 
1—2, 2—0, 2—1). Au marcat : 
Grințescu 4, Popa 2, Mărcules- 
cu de la învingători, Daroczi 
2, Pop de la învinși. Iată și 
clasamentul întrecerii la ora 
actuală i

1. Plnamo Buc.
2. Steaua Buc.
3. Rapid Buc.
4. Voința Cluj
5. Vagonul Arad
6. Progr. Buc.
7. I.C.F.
8- Ind. lînei Tim. 3
9. Crlșul Oradea 3 

10. Poiiteh. Cluj 4

pe cea de

încercarea 
face antre- 
C. Corcec, 

permanent, cu

5
4
4
4
3
4
4

0 38—22 10
0 38— 9 8
1 36—12 6
1 31-21 6
1 14—19 3
3 10—21 2 

0 3 14—26 2 
1 2 13—28 1 
0 3 13—24 0 
0 4 11—26 0

o

în etapa de duminică sit'd 
programate doar două meciuri: 
Progresul — Ind. lînei și Po
litehnica — Vagonul.



Trăgătorii români au ciștigat 
Cupa Zugspitz" la skeet

Debbie Meyer-1650 y in 17:04,4 (record mondial)

După excepționala lor evoluție in concursul pe echipe 
al „europenelor", campionii mondiali de dublu, Kjell Johans
son (surprins în plin atac) și Hans Alser (in planul doi, 
gata să intervină), s-au înscris printre protagoniști și in pro

bele individuale de la Lyon

SURPRIZE DE AMPLOARE
ÎN PROBELE INDIVIDUALE

(Urmare din pag. 1)

și a ieșit din nou învingă
toare în al treilea (21—12), 
Maria, care nici pînă atunci 
nu excelase prin numeroase 
atacuri, se retrage — inexpli
cabil — într-o defensivă sea
că, lăsînd complet inițiativa 
adversarei. Aceasta, posesoare 
a unor lovituri ofensive „să
nătoase", executate cu multă 
forță, nu a așteptat o nouă 
invitație și a trecut hotărît 
la conducerea jocului. în se
tul IV, la 19—16 pentru 
belgiancă, s-a aplicat regula 
activizării. Extrem de ner
voasă și dezorientată (fără 
motiv), Maria Alexandru pier
de setul, cu 19—21, și începe 
foarte nesigură pe ultimul. 
Adversara ei are permanent 
avantajul scorului, atacă con
tinuu — chiar și cînd este 
rîndul Măriei (în conformi
tate cu regula activizării). 
Maria respinge fără adresă, 
prea înalt și pe mijlocul me
sei, mingi care înseamnă 
pentru Josianne tot atîtea o- 
cazii de a acumula puncte. De 
la scorul de 14—20, ea se ho
tărăște să atace (mult prea 
tîrziu!) și loviturile ei mai 
ales din rever (executate cu 
disperare) atrag, totuși, o re
ducere a diferenței: 19—20. 
Handicapul a fost încă prea 
mare și Josianne învinge cu 
21—19 ! Cea mai mare sur
priză a ediției a Vl-a a C.E. 
se consumase... Nu contestă 
nimeni că învingătoarea s-a 
întrecut pe sine în această 
partidă, dar posibilitățile ei 
sînt totuși modeste. De altfel, 
în turul următor ea a fost 
eliminată cu ușurință de iu
goslava Resler. E regretabilă 
evoluția fără orizont a Măriei 
Alexandru, lipsa ei de per
sonalitate în joe.

Și ceilalți sportivi români 
și-au încheiat „existența" în 
probele de simplu. Mihalca, 
clacă acționa cu mai multă 
fermitate, ar fi putut s-o eli
mine pe Rudnova, dar unele 
ezitări în finaluri i-au atras 
înfrîngerea. La băieți, Giur
giucă și Negulescu s-au oprit 
în optimi. Primul la Gomos- 
kov. secundul în fața lui Al
ser. Alte înfrîngeri neprevă
zute : Erzsi Jurik la Ritta 
Pogosova, Scholer la Surbek, 
Korpa la Neale, Miko la Bor- 
jei.

REZULTATE: simplu bă
ieți ; tur III: Scholer—Covaci 
3—0, Giurgiucă — Stipancici 
3—1, Alser — Eglitis 3—1, 
Negulescu—Domicz 3—0, Kol- 
larovici — Jonyer 3—0; 
optimi: Surbek—Scholer 3—1, 
Beleznai — Sarkojan 3—1, 
Alser—Neguleșcu 3—1 (—17, 
9, 17, 12), Stanek—Amelin
3—1, Johansson — Kollaro- 
vici 3—1, Nale — Korpa 3—0, 
Borzsei—Miko 3—1, Gomos- 
kov—Giurgiucă 3—1 (15, 11, 
—19, 8) ; dublu băieți : tur I: 
Giurgiucă, Rethi — Stepanek, 
Dvorak 3—2, Negulescu, Co
vaci—Cachia, Fero 3—0, tur 
II : Negulescu, Covaci—An-

pentru

dersson, Bengtsson 3—1, 
Giurgiucă, Rethi — Borzsei, 
Stein 3—0 ; optimi: Belez- 
nai, Jonyer — Negulescu, 
Covaci 3—1, Giurgiucă, Rethi 
—Sugden, Barclay 3—0 ; 
simplu femei: tur I: Alexan
dru—Paisiarv 3—1, tur II: 
Mihalca—Klatt 3—1, Hoves- 
tadt—Ivan 3—0, Neidert— 
Karlikova ■ 3—1, Pogosova— 
Jurik 3—2 ; optimi : Rudno- 
va—Mihalca 3—0 (20, 19, 18) 
— în primul set Mihalca 
20—19, set II 19—17, set III 
15—8 ! Simon — Hovestadt 
3—1 Wright—Koczian 3—0, 
Grinberg — Bucholz 3—0 (!), 
Geisler — Neidert 3—1, 
Vostova — Pogosova 3—0, 
Resler — Detaille (Cornelis) 
3—1 ; dublu femei: tur I: 
Alexandru, Mihalca—Kalins- 
ka, Noworita 3—2, Ivan, Hep- 
pel — Delaubert, Burgevine 
3—0 ; tur II Koczian, Jurik— 
Ivan, Heppel 3—0, Alexandru, 
Mihalca—Boiteux, Lecler 3—0. 
In cursul zilei de miercuri 
au loc ultimele întreceri ; 
seara cele cinci finale.

Zilele trecute a avut Ioc în 
orașul Garmisch (R.F. a Ger
maniei) o importantă competi
ție internațională la skeet (ta
lere aruncate din turn) Ia care 
au participat 62 de trăgători 
cu arma de vinătoare din Ro
mânia, S.U.A., Canada, Elveția, 
Austria, Danemarca și R.F.G. 
După cum ne-a relatat antre
norul M. Vasiliu, care a înso
țit pe sportivii bucureșteni la 
aceste întreceri, ediția din 
acest an a „Cupei Zugspitz' 
s-a bucurat de o participare 
valoroasă, la ea fiind prezenți 
numeroși trăgători fruntași pe 
plan mondial, iar rezultatele 
obținute sînt superioare ediți
ilor precedente. Echipa româ-

nă, formată din dr. I. Albescu, 
Gh. Sencovici, D. Danciu și 
S. Diaconu, a avut și de data 
aceasta o frumoasă comporta
re, cîștigînd pentru a doua 
oară valorosul trofeu, iar la 
individual I. Albescu s-a cla
sat pe locul doi, la egalitate 
de puncte cu cîștigătorul.

Rezultate (skeet 200 buc.):
1. Wiernhier (R.F.G.) 195 t (la
baraj 24 t)„ 2. I. Albescu 195 t 
(la baraj 23 t), 3. Holunder
(R.F.G.) 192 t... 6. Gh. Senco
vici 190 t... 18. D. Danciu 181 
t, 19. S. Diaconu 181 t. Pe e- 
chipe: 1. BUCUREȘTI 747 t,
2. Riesersee I (R.F.G.) 736 t, 3. 
Riesersee II 730 t.

La telefon, HEIDENHEIM

ROMEO PLATON: „PREGĂTIREA EiZICA IASIIE1GIENTA

După încheierea întrecerilor din 
cadrul „Cupei campionilor euro
peni" la spadă, am solicitat — te
lefonic — conducătorului echipei 
Steaua, tovarășul Romeo Platon, 
unele amănunte legate de compor
tarea trăgătorilor bucureșteni.

— în ciuda faptului că anul 
acesta am ocupat locul 9 în cla
samentul general pe echipe (din 
17), spadasinii noștri s-au compor
tat destul de bine. Spun aceasta, 
referindu-mă la felul cum au 
evoluat trăgătorii de la Steaua în 
meciurile cu campioanele Franței 
și Ungariei.

în ambele întîlnlrf — este de 
subliniat acest amănunt — sporti
vii noștri au cedat ia limită, după 
consumarea timpului regulamen
tar. In partida cu francezii, de 
pildă, spadasinii stelei au pierdut 
patru asalturi la 5—4 șl unul la

IOC MAI BUN
6—5. în cazul unei victorii a spa
dasinilor noștri am fi avut asigu
rat locul 5, ca și la ediția prece
dentă a competiției.

Aproape la fel s-au petrecut lu
crurile Și în meciul din baraj, 
pentru locurile 7—8, cu campioa
na Ungariei : (cinci asalturi s- au 
încheiat la 5—4, tar un al șaselea 
la 8 ! Și în acest meci, ca și în cel 
cu Franța, tot Alexandru Istrate 
a fost eroul întîlnirii, pierzînd, pe 
linia de sosire, toate asalturile.

— Deci, cu un plus de atenție, 
poate că în ambele meciuri, spa
dasinii Stelei și-ar fl apropiat 
victoriile...

— Fără nici o discuție. Numai 
că acest plus de atenție nu l-au 
mai putut realiza, deoarece, spa
dasinii noștri au fost deficitari la 
capitolul pregătire fizică.

ANCHETA ZIARULUI „SPORTUL"
niiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiimimiiiiiHiiiiitinitiniiuiiiiiiiiiiimiiHiiiiimi.

în ultima zi a campionatelor 
feminine de natație ale S.U.A.. 
desfășurate la Pittsburgh, tînă- 
ra înotătoare Debbie Meyer 
(în vîrstă de 15 ani) a stabilit 
cea mai bună performantă non-

dială în proba de 1 650 y li
ber cu timpul de 17:04,4. Cu 
același prilej, au fost stabilite 
alte trei performanțe de valoa
re : 100 y liber — Jane Brak- 
man 52,1; 100 y fluture — Ellie

Daniel 58,2; ștafeta 4x100 y 
mixt — Universitatea Santa 
Clara (Henne, Colb, Swaq- 
gerty, Gustavsson) 4:02,4. In 
foto: Debbie Meyer înotînd 
spre record.

De la

De ce
DONAUESCHINGEN (prin 

telefon). — A doua ediție a 
„Cupei Dunării", inaugurată 
la Donaueschingen, va conti
nua în următorii ani în cele
lalte trei țări dunărene. Fă- 
cînd un bilanț al întrecerii, 
trebuie să consemnăm, de la

ȘTIINȚA IN SLUJBA PERFORMANȚEI 
fructificate și pentru întărirea sănătății și fortificarea fizică 
a omului obișnuit ?

4. Dacă performanțele sportive actuale sînt rezultanta 
unor metode de antrenament perfecționate, sprijinite pe cer
cetarea științifică, a unei alimentații specifice și a unor 
metode de recuperare rapidă, nu considerați că ele pot deveni 
privilegiul unei minorități umane care poate beneficia de 
acest cadru costisitor ? Nu apare astfel, în perimetrul spor
tului, 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 umanitar ?

Continuăm publicarea răspunsurilor primite din partea 
unor reputați oameni de știință și cercetători, din țară și de 
peste hotare, Ia ancheta internațională inițiată de ziarul 
„Sportul" pe tema: „ROLUL ȘI ' CONSECINȚELE CERCE
TĂRII ȘTIINȚIFICE ASUPRA FENOMENULUI SPORTIV". 
Iată cele 5 întrebări la care au răspuns invitații noștri:

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

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

3. Rezultatele cercetării științifice în sport sînt exprimate 
doar prin marii sportivi ai lumii, oameni cu un potențial 
biologic excepțional, situat mult deasupra mediei, sau pot fi

Un domeniu nou
de cunoaștere

1. Practica unui domeniu prin 
definiție competitiv, cum este cel 
al sportului, a determinat științele 
de frontieră ale acestei activități 
să studieze și să explice puterea 
nebănuită de adaptare a organis
mului uman ta solicitări fizice 
uneori maxime. Cercetarea rela
ției optime dintre efort și odihnă, 
dintre consum de energie șl res
tituire, cunoașterea legii super- 
compensației constituie, după opi
nia noastră, suportul științific al 
evoluției uluitoare pe care spor
tul de performanță a înregistrat-o 
în ultimele două decenii. Valorifi
carea j idicioasă, pe plan metodic, 
a tuturor datelor oferite de cerce
tarea științifică va stimula. încă 
multă vreme, cursa pentru dobo- 
rîrea recordurilor sportive.

2. Este greu de precizat pentru 
un pedagog adîncimea prospec
țiunilor făcute în natura biolo
gică a omului sportiv. In lumina 
literaturii de specialitate se pare 
că studiul capacității șl al meta
bolismului de efort, îndeosebi a

celui de rezistență să fl 
mult, mai cu seamă după 
înregistrările au făcut . 
testări, chiar în condițiile 
ale pregătirii și concursului.

Anchetă realizată de Romulus BALABAN

în ajutorul potențialului
biologic al omului

trimisul nostru special, ION OCHSENFELD

pe locul VI?
bun început, un fapt îmbu
curător : pentru prima oară 
în scurta sa istorie, „Cupa 
Dunării" a reunit lastart,cu 
echipe complete, toate țările 
riverane Dunării. Așa după 
cum subliniau antrenorii pre
zenți aici, „CUPA" A CON
STITUIT O ETAPA IMPOR
TANTA ÎN VERIFICAREA 
SPORTIVILOR GARE VOR 
LUA STARTUL LA CAM
PIONATELE EUROPENE DE 
LA LENINGRAD ȘI J.O. DIN 
MEXIC.

Mulți dintre competitori au 
avut, la acest prim concurs 
de valoare al anului, o com
portare remarcabilă. Imre 
Foldi (124 kg la „împins", 
nou record mondial), Karoly 
Bakos (432,5 kg la categoria 
semimijlocie), Hans Zdrazila 
(440 kg la cat. mijlocie), 
Geza Toth (462,5 kg la cat. 
semigrea) se numără printre 
performerii întrecerii de la 
Donaueschingen.

Progrese remarcabile au 
făcut în special, sportivii 
bulgari, austrieci și vest-ger- 
mani. R. Mange a realizat un 
nou record mondial de ju
niori (150,5 kg la „smuls", 
cat. grea). Halterofilii vest- 
germani și austrieci au co
rectat cîte patru recorduri na
ționale, ceea ce arată 
locurile ocupate de ei în 
samentul pe echipe nu 
de loc întîmpjătoare.

Vorbind despre comporta
rea halterofililor români, tre
buie să subliniem că aștep
tările nu au fost confirmate 
decît în mică măsură.

Ne bucură, firește, LOCUL 
ÎNTÎI OCUPAT
BALAȘ 1 
UȘOARA, 
tatul său.
litățile pe 
testat nici 
zent aici, 
reziste cu 
„împins" 
toate că 400 de kg reprezintă 
un rezultat bun, el este in
suficient in concurența mon
dială și cu asemenea perfor
manță nu se poate spera la 
un loc între „primii șase", 
la J.O.

că 
cla- 
sînt

CORESPONDENȚÂ SPECIALĂ

ECHIPA IUGOSLAVIEI ESTE PREGĂTITĂ
SA IA CU ASALT POARTA FRANCEZILOR

După meciul dintre echipele 
Iugoslaviei și Franței, desfă
șurat la Marsilia în sferturile 
de finală ale campionatului 
european și terminat nedecis 
(1—1), foarte mulți adepți ai 
fotbalului deschis, combinativ, 
purtat în viteză de la o poar
tă la alta, s-au declarat ne
mulțumiți de evoluția ambe
lor echipe. în special, jocul 
prestat de echipa iugoslavă, 
cunoscută ca o reprezentantă 
a fotbalului spectaculos, a de
cepționat.

Pentru meciul revanșă, aș
teptat cu un deosebit interes 
la Belgrad, este probabil ca 
selecționerul iugolav să 
schimbe tactica. Judecind du
pă declarațiile sale și, în spe
cial, după echipierii aleși, se 
poate presupune că echipa 
iugoslavă va desfășura un 
joc ofensiv, nu numai pentru' 
a satisface pe adepții specta
colului fotbalistic, ci — în 
principal — pentru a asigura 
Iugoslaviei un Iog în semi
finalele competiției.

Iată formația care va repre
zenta fotbalul iugoslav în în- 
tîlnirea de azi cu Franța i

Panteiici, Fazlaghici, Holțer, 
Belin, Ramllak, Mihai lo viei, 
Petkovici, Osim, Musemici, 
Trivici, Glaici.

Dacă nu s-ar fi aocidentat 
în meci de campionat, cu 
siguranță că ar fi purtat tri
coul cu nr. 7 în această în
tâlnire „academicianul" fotba
lului iugoslav, celebrul Secu- 
laraț, care joacă din nou ex
cepțional. după întoarcerea 
în țară. în locul său a fost 
chemat tînărul Petkovici, de
butant.

Nu puțini sînt totuși cei 
care se întreabă: „Nu cumva 
e riscant să atacăm în perma
nență, cunoscîndu-se speciali
tatea unor jucători francezi

GIAICI
ca Di Nallo, Loubet, Combin, 
pentru contraatac ?“ Răspun
sul la această ultimă între
bare îl vom avea miercuri 
(n.r. azi) după-amiază.

Ivo GORAN

înaintat 
ce tele- 
poslblle 

reale
. .. ... O

evoluție promițătoare a cunos
cut și cercetarea biomecanica a 
mișcării umane, care a permis In 
multe ramuri și probe sportive 
optimizarea gestului sportiv.

3 Sportul de performanță în e- 
voluția sa impetuoasă a generat 
un domeniu nou de cunoaștere a 
naturii umane : studierea poten
țialului biologic și spiritual al in
dividului normal. Și în concepția 
noastră sportivul rămîne în limi
tele firescului biologic. Nici o ști
ință, pînă în prezent, n-a știut 
care sînt hotarele posibilităților 
copilului, tînărului și adultului 
sănătos. Cercetarea științifică a 
performanței sportive cutezlnd, 
sau fiind nevoită să investigheze 
și să cunoască subiecți normali, 
a oferit, concluzii, devenite un 
bun general, utilizabile de că
tre toți. Oare ideile de continui
tate, de individualizare, de gra
dare treptată și de varietate — 
care aparțin sportului de perfor
manță — nu pot fi aplicate la fle
care ins în parte, Ia un nivel con
venabil ?

4. Orice om valid poate să facă 
sport de performanță, dacă res
pectă regulile și îl iubește cu sin
ceritate. Dar performanțele olim
pice le realizează numai cei în
zestrați. Dovadă stau milioanele 
de tineri care fac sport de per
formanță. Medaliați sînt puțini, 
cel mai buni, dintre cei mai buni. 
In aria sportului operează poate 
cea mal nemiloasă lege a selec
ției. Dar prin aceasta nu se frin
ge nici o regulă morală sau de 
drept. Sportul de performanță 
rămîne o opțiune, un voluntariat.

5. Integrarea socială a sportivu
lui de performanță. Ce se întîm- 
plă cu el pe plan material și su
fletesc, pe plan cetățenesc, din
colo de stadionul care-1 aplaudă. 
In ce măsură, teribila speciali
zare sportivă se interferează sau 
se împletește fericit cu cea pro
fesională ? Care este deci relația 
dintre cariera sportivă șl cea ci
vică — lată o parte din gîndurlle 
șl preocupările mele la care țin 
poate cel mai mult.

Prof. NICU ALEXE
candidat în științe pedago
gice, director al Centrului 
de cercetări științifice in do

meniul sportului

Real Madrid, campioană 
de fotbal a Spaniei

MADRID, 23 (Agerpres). — 
Campionatul spaniol, de fot
bal s-a încheiat cu victoria 
formației Real Madrid. în 
ultimul meci, Real Madrid a 
învins cu 2—1 pe Las Palmas, 
totalizînd 42 p.

Motocrosiștî români peste hotare
Motocroslștli români Ovidiu 

Pulu și Eugen Keresteș și-au con
tinuat turneul pe care-1 întreprind 
în Franța. El au luat startul la 
două concursuri internaționale 
desfășurate la Angers (15.IV) și 
Rennes (21.IV) in compania a pes
te 20 de alergători din 10 țări 
(printre care fostul campion eu
ropean Betz“lbacher și fostul 
campion mondial Anderson;. 
PUIU s-a clasat pe locul 5 în am
bele concursuri — după Nicholls 
(Anglia), Lee (Anglia), Scalllet 
(Belgia) și Betzelbacher (R.F.G.) șl 
înaintea lui Anderson (Noua Ze- 
elandă) — iar KERESTEȘ pe locu
rile 12 șl respectiv 13.

Concursul internațional desfășu
rat duminică la Zeuthen (R. D. 
Germană) a reunit la startul pro
bei de 250 cmc 30 de motocrosiștî 
din U.R.S.S., R.D.G., Cehoslovacia, 
România, Finlanda, S.U.A., Da
nemarca șl Irlanda. Reprezentan
tul nostru, OTTO STEPHANI, s-a 
clasat pe un onorabil loc 2, după 
învingătorul Dieter Kley șl îna
intea Iul K. Klaus (R.D.G.). Prin
tre învinșii Iul Stephani se nu
mără cunoscuții wiUamovskl 
(R.D.G.), Leonid (U.R.S.S.), Mar
tinsen (Danemarca), Thompson 
(Irlanda). ȘTEFAN CHIȚU s-a cla
sat în prima manșă pe locul 7 
dar In manșa a doua a Intrat în- 
tr-o busculadă șl a fost nevoit să 
abandoneze.

Tiparul t 1. P. „Informația", str» Brezoianu 23—25.

1. Cercetările științifice efec
tuate în medicina sportivă, în 
ultimii ani, au influențat și mo
dificat adînc metodele de antre
nament. Datorită lor, programele 
de antrenament ale sportivului de 
performanță au putut fi clădite 
pe baze științifice. Acest adevăr 
este valabil, în special, pentru 
antrenamentul la acele ramuri 
sportive care pretind forță și re
zistență.

2. Cercetarea științifică cu o- 
biectiv sportiv a realizat cel mai 
amplu progres în domeniul medi
cinii sportive. Au fost elucidate 
numeroase amănunte ale biologiei 
mișcărilor, ale antrenamentului și 
performanței.

3. Cele mai importante rezul
tate obținute de către medicina 
sportivă (aflată în fruntea cerce
tării științifice cu obiectiv spor
tiv, în conformitate cu lămuririle

nea, au fost publicate 4 monogra
fii al căror conținut exprimă con
comitent preocupările noastre de 
ordin științific șl umanitar : a) 
Influența muncii și antrenamentu
lui asupra sistemului circulator 
și respirator de W. Hollmann 
(Editura Steinkopff Darmstadt 
1959 — cel de al 17-lea volum pu
blicat de această editură asupra 
sistemului circulator); b) Capaci
tatea maximă de performanță a 
sportivului de W. Hollmann — 
Editura Barat, Milnchen 1963; c) 
Antrenamentul corpului — mijloc 
de prevenire a bolilor aparatu
lui cardiovascular — de W. IIoll- 
mann, Editura Hippokrates, Stut
tgart 1965; d) Despre reglarea res
pirației de M. Hartung, H. Ven- 
rath. W. Hollmann și colaboratori 
— Editura Opladen — Koln, 1966.

de mai sus), servesc tuturor oa
menilor. Atît oamenii sănătoși, cît 
și cei bolnavi, beneficiază de pe 
urma lor. O dovedește și faptul 
că cele mai importante progrese 
ale medicinii sportive au fost rea
lizate pe tărîmul medicinii pre
ventive.

Vorbim despre sport ca factor 
pentru întărirea sănătății, ’. orbim 
despre așa numitul antrenament 
pentru sănătate utilizat pentru 
fortificarea și menținerea sănătă
ții omului și pentru combaterea 
pericolului bolilor degenerative 
ale inimii și sistemului circulator 
mai ales. Noțiunile medicinii spor
tive au fost, de asemenea, utilizate 
în domeniul medicinii interne șl 
ortopedice, în cadrul terapiei prin 
mișcare, aplicată persoanelor bol
nave. Astăzi s-a dovedit științi
fic, pe baza cercetărilor experi
mentale, că antrentndu-și sistema
tic corpul, omul rămîne apt pen
tru eforturi pînă la o vîrstă 
înaintată. Sportul ajută omul să 
rămtnă din punct de vedere bio
logic, mai tinăr decît 
de vedere cronologic.
tind șl invățtndn-1 pe 
cest lucru, medicina 
dobindlt o importanță 
dială.

4. Rezultatele obținute prin cer
cetare științifică in domeniul spor, 
tulul folosesc nu numai celor ce 
urmăresc realizarea de perfor
manțe, ci tn primul rînd omului 
obișnuit. Prin recordurile sale, 
sportivul de performanță oferă o 
imagine a capacității de efort a 
omului în general, potențial la
tent scos la iveală grație unui 
antrenament bazat pe cunoștințe 
științifjce.

5. In ultimii ani, institutul nos
tru a publicat, tn diverse reviste 
de specialitate, peste o sută de 
comunicări științifice. De aseme-

din punct 
Argumen- 
oamenl a- 
sportlvă a 

prlmor-

Prof. dr. W. HOLLMANN

de la Catedra de Cardiologie 
și Medicină Sportivă a Școlii 
superioare de sport 
lingă Universitatea de 
cină din Koln — R.

Germaniei

de pe
Medi-

aF.

Șahistul englez D. Parr
lider la Bognor Regis
LONDRA 23 (Agerpres). — 

După trei runde, în turneul in
ternațional de șah „Churchill 
Memorial" de la Bognor Re
gis, conduce englezul D. Parr 
cu 3 puncte. îl urmează Ghi- 
țescu (România), Fox (Anglia), 
Doda (Polonia), Gasici (iugo
slavia), Franklin (Anglia) și 
Akvist (Suedia) cu cîte 2*72 p 
etc. în runda a treia, Theodor 
Ghițescu a remizat cu englezul 
Fox. Parr a ciștigat la O'Hara.

Un nou succes 
pentru Nelson Pessoa

PARIS 23 (Agerpres). — Pro
ba de obstacole din cadrul 
concursului internațional de 
călărie de la Nisa s-a încheiat 
cu victoria cunoscutului spor
tiv brazilian Nelson Pessoa, pe 
calul „Corcovado". El a tota
lizat 1 114 puncte, tocurile ur
mătoare au fost ocupate de 
concurenții spanioli Amoros 
(pe calul „Kif Kif„) șl Vallejo 
(pe calul „Opium"), ambii gu 
cite 1 080 puncte.
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dar nu și rezul- 
La valoarea și ca
ca re nu i Ie-a con- 

i un antrenor pre- 
Fiți ar trebui să 
mult mai mult la 
și „aruncat". Cu

în progres s-au dovedit Gh. 
Mincu și M. Cristea, care 
și-au corectat recordurile cu 
2,5 kg. Pentru început de 
sezon rezultatele lor sînt 
mulțumitoare. Dar, după cum 
s-a văzut, cu asemenea per
formanțe nu se pot emite 
pretenții prea mari în arena 
mondială. Victor Rusu, de
butant în echipa națională, 
a încheiat concursul cu un 
record personal (335 kg), dar 
cele scrise despre Mincu și 
Cristea sînt valabile, deopo
trivă, și pentru reprezentan
tul nostru la categoria pană. 
La concursul de la Donau
eschingen, cotat ca o reuni
une de valoare medie, cele 
335 kg Ia cat. pană i-au adus 
doar locul 5 !

în fine, S. Herghelegiu a 
totalizat doar 420 kg, cu 10 
mai puțin decît cea mai bună 
performanță a sa.

în asemenea condiții, echi
pa României, care ' la alte 
întreceri ale „Cupei Dunării" 
se clasase pe locuri fruntașe 
(2 în 1962 și pe locurile 3 în 
1963 și 1964) a trebuit să ne 
mulțumim acum cu o pozi
ție codașă. Fără îndoială că 
la această comportare mai 
puțin satisfăcătoare a contri
buit și ieșirea din concurs 
a lui Zoro Flat, candidat la 
locul al doilea la cat. cocoș.

Dar mai există și un alt 
motiv. Nu poate fi contestat 
faptul că unele reprezentati
ve au înregistrat în ultimii 
ani salturi calitative deose
bite (ceea ce nu se poate 
spune despre halterofilii noș
tri), și s-au ridicat cadre noi, 
dintre care unii halterofili 
au ajuns Ia maturitate. De
sigur, situația din sportul 
halterelor de la noi — cu 
referire mai ales la sportivii 
fruntași — nu este alarman
tă. Dar, ca problemă de per
spectivă, totul depinde de 
modul cum se va munci în 
perioada următoare, avînd în 
vedere, în primul rînd, fap
tul că, pe plan mondial, hal
terele înregistrează în per
manență progrese deosebite și 
de această situație trebuie să 
țină seama atît halterofilii 
noștri, cît și antrenorii lor.

^telex-radiodelefon^
LA 9 MAI ÎNCEPE LA AMSTER
DAM un turneu internațional de 
box, la care vor participa șl pu- 
gillștli români N. Gîju, campion 
european la categoria „cocoș", C. 
Ciucă (muscă) și I. Alexe (grea).

■
PROBA DE SIMPLU MASCULIN 
din cadrul turneului de tenis de 
la Houston a fost cîștlgată de ju
cătorul american Cliff Richey, 
care în finală a dispus cu 6—4, 
6—X, 6—0 de iugoslavul Bora Jo
vanovic!. în semifinale, Richey îl 
eliminase cu 3—6, 6—3, 7—5, 6—4 
pe Rafael Osuna (Mexic), iar Jo
vanovic! îl întrecuse cu 6—4, 6—3, 
6—0 pe canadianul Mike Belkin.

■
CUNOSCUTUL SPRINTER AME
RICAN TOMMIE SMITH a termi
nat învingător Ia San Jose (Cali
fornia) în probele de 100 y și 220 y 
cu 9,2 șl respectiv 20,7 (vîntul a 
fost favorabil). Proba de săritură 
cu prăjina a revenit sportivului 
grec Christos Papanicolau, cu 5 14 
m. In proba de aruncarea greu
tății a învins Dave Maggard cu 
20,08 m.

■
CONCURSUL INTERNATIONAL 
DE MOTOCROS desfășurat pe 
circuitul de la Slttendorf (Aus-

tria) a revenit alergătorului Paul 
Friedrichs (R. D. Germană), care 
a pilotat o motocicletă de 500 cmc. 
Pe locurile următoare s-au clasat 
Bengt Aeberg (Suedia) șl Vlaclav 
Svastal (Cehoslovacia). Concursul 
a contat pentru preliminariile 
campionatului mondial.

CUNOSCUTUL SCHIOR AUS
TRIAC KARL SCHRANZ va pleca 
la 6 mai în Japonia. El va studia 
ofertele făcute de federația japo
neză de schi de a antrena echipa 
acestei țări pentru Jocurile Olim
pice programate în 1972 la Sap
poro.

SI
FEDERAȚIA australiana de 
TENIS a anunțat oficial că vi
itoarele campionate internaționale 
vor avea loc la sfîrșitul lunii ia
nuarie 1969 pe terenurile „Milion" 
din Brisbane. Campionatele se vor 
desfășura după formula „open", 
fiind deschise jucătorilor amatori 
și profesioniști.

ÎN CONCURSUL ATLETIC de la 
Eugene (Oregon), sportivul norve
gian Arne Walheim a stabilit un 
nou record al țării sale în cursa 
de două mile cu timpul de 8:35,4.

La Comitetul Internațional Olimpic s-au primit 
pină acum 38 de răspunsuri telegrafice Ia acțiunea 
întreprinsă de Comitetul Executiv al C.I.O., in le
gătură cu problema participării Republicii Sud- 
Africane la Jocurile Olimpice de vară.

i pro- 
acestei

Din cele 38 de răspunsuri primite, 31 se 
nunță împotriva participării sportivilor 
țări la întrecerile de Ia Ciudad de Mexico.

Gligorici conduce cu 1-0
mariiAzi a continuat partida întreruptă dintre ____

maeștri Gligorici șl Tal contînd pentru sferturile 
de finală ale campionatului mondial de șah. Gli
gorici șl-a valorificat avantajul șl a cîștlgat par
tida. După cum se știe, învingătorul va întîlni pe 
cîștlgătorul partidei Koi'clnol — Reshevsky.

Danemarca - Olanda,, la gimnastică (m)
is- Naestved (Danemarca), întîlnlrea 

internațională de gimnastica dintre selecționatele 
masculine ale Danemarcei și Olandei s-a încheiat 
cu succesul gazdelor învingătoare cu 265,20—253,85 puncte.

La individual, pe primul loc s-a clasat Invvsen 
(Danemarca) cu 55,85 puncte, urmat de Benedikts- 

(Pa,nemarca) — 53,95 puncte șl Cor Smulders 
(Olanda) — 52,85 puncte.

„11“-le francez pentru Belgrad
PARIS, 23. — în vederea întîlnirii de fotbal iu

goslavia — Franța, de mierfcuri, contînd pentru 
sferturile de finală ale campionatului european 
antrenorul francez Louis Dugauguez a alcătuit ur
mătorul ”11”; Aubour, Esteve, Quittet, Bosquier, 
Baeza, Herbet, Djorkaeff, Szczepeniak, Guy, Di 
Nallo, Loubet.
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