
Anul XXIV—Nr. 460 (5894)

J
Trimisul nostru special. DUMITRU STĂNCULESCU, transmite de la Lake Placid (S.U.A.)

„Au fost sau nu surprize?“
La primele antrenamente, echipajul la bob 4 persoane

al României a doborit recordul plrtiei

PENTRU MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ

In Intîmpinarea alegerilor

SI CONSILIILE POPULARE

de 2 persoane, 
la prima vedere, 
poate părea ciu- 
trebuie să recu- 

final

In si

LAKE PLACID, 18 (prin 
telefon). — ,Au fost sau nu 
surprize T» — iată într-ade- 
văr- o întrebare la ordinea 
zilei în lumea bobului, cu 
precădere la Lake Placid, 
teatrul de desfășurare a 
curselor în urma cărora s-a 
stabilit ierarhia pe 1969 a 
boburilor 
Poate că, 
întrebarea 
dată, dar,
noaștem, clasamentul 
consfințește eșecul evident 
al multor pronosticuri.

Mai întîi, este de semna
lat că printre surprizele 
certe poate fi înglobată și 
clasarea pe locul XII a cu
plului campion european, 
Thaler — Dumthaler (Aus
tria I), Locul V al echipaju
lui Austria II (Kalten- 
brunner — Pichler) repre
zintă o slabă consolare și, la 
urma urmei, o altă surprl-

ză... Tot surpriză este șl ab
sența de pe podium a a- 
mericanilor (Sheffield — 
Siler, locul IV, Lamey — 
Huscher, locul IX), care 
n-au știut să exploateze u- 
riașul avantaj al terenului, 
presupus hotăritor.

Surprizele nu sint
numai acelea generate de 
slaba evoluție. De aceea, 
vom Include printre ele și 
unele manșe ale echipajelor 
Japonie} 5’ Spaniei, care, cu 
timpuri printre primele 10 
și cu evoluții la limita răs
turnării, care au tăiat, pur 
și simplu, răsuflarea spec
tatorilor, s-au înscris prin
tre figurile centrale ale 
competiției.

Eugenio Montl, poate cel 
mai mare pilot de bob al 
lumii, astăzi conducător 
tehnic al Squadrei azzurra, 
afirmă chiar că victoria cu
plului De Zordo — Frasl-

neții este neașteptată, ta po
fida faptului că 11 erau cu
noscute calitățile, cu atlt 
mal mult cu cit au avut o 
primă manșă... catastrofală.

In ce-i privește pe repre
zentanții noștri, rezultatul 
final nu constituie o sur
priză. E adevărat, clasarea 
la campionatele mondiale 
pe locul secund reprezintă, 
în special tn cazul da față, 
o performanță net ruperioa- 
ră .argintului* de la cam
pionatele continentale. Dar. 
despre o surpriză nu poate 
fi vorba, calitățile echipaju
lui românesc fiind nu o dată 
confirmate, iar majoritatea 
pronosticurilor cuprinzând 
șase nume de piloți, printre 
care și al lui Panțuru.

Aprecierile privind cam
pionatul sint extrem de en
tuziaste și cuprind, in ma

La înălțimea activităților complexe
I

de educare patriotică a tineretuluii
Interviu cu

(Continuare in pag. 4-a)

FELICITĂRI PENTRU UNIVERSITATEA CRAIOVA—

LUPTĂTORII
DE LA STEAUA

laRecent, luptătorii de 
Steaua s-au reîntors dintr-un 
turneu efectuat in țările nor
dice. Iată ce ne relatează an
trenorul GH. ȘVTEU ; „Am 
susținut patru întîlniri cu for
mații puternice. La Urnea și 
Husum, sportivii români au ob
ținut victorii strînse cu același 
scor : 5—3. La Haparanda, ei au 
primit replica unei selecționate 
a Nordului, din care făceau par
te luptători suedezi, norvegieni 
și finlandezi. Din echipa adver
să n-au lipsit campionii națio
nali și participanți la J.O. și 
C.M. ca Pelle Svenson, Matte 
Poikalla, Eero Tapio, Raino 
Taskinnen, Ragnar Gundersson, 
Carlo Nikkanen, Rolland Sven
son șl Kent Johnsson. Cu toate 
că miza întîlnirii a fost mare, 
întrecerile au plăcut publicului. 
Oile Bjoriien, antrenorul local
nicilor, 
noștri pentru frumoasele com
binații 
multă 
nai: 4—4. Apoi ne-am deplasat 
la Kemi (Finlanda) unde am 
obținut scorul de 4‘/2—3*/2, 
după partide strînse, dar de ni
vel tehnic bun. La cererea or
ganizatorilor, luptătorii de la 
Steaua au participat la un mare 
turneu individual la Kiruna, lo
calitate situată la 300 km din
colo de cercul polar. în coni

celor
pre-

a felicitat pe sportivii

tehnice executate cu 
rapiditate. Rezultat fi

pania reprezentanților 
trei țări nordice, care se 
găteau pentru apropiatele cam
pionate mondiale, steliștii au 
reușit să cucerească două locuri 
I prin Cristea Marin (57 kg) și 
Gh. Popovici (90 kg) și două 
locuri II prin Gh. Ciomîrtan 
(62 kg) și Ion Gabor (74 kg). Cei 
mai buni luptători din întreg 
turneul: Gh. Stoiciu (n-a fost 
la Kiruna, 4 victorii) și Ion Ga
bor (2 meciuri nule cu Eero 
Tapio, fost campion mondial, 
1967). Laude merită, de aseme
nea, Gh. Popovici, Gh. Ciomîr
tan și Simion Popescu".

SELECȚIONATA DE TINERET A R.D.G.
3-3 (2-1)

Echipa de fotbal Universitatea Craiova a Intîinit 
luni, la Furstenwald, lingă Berlin, formația de tineret 
a R.D. Germane. Fotbaliștii craiovenj au făcut un 
meci excelent, reușind să țină in șah puternica echipă 
adversă. De notat că Universitatea a condus in două 
rînduri cu 1—0 și 2—1*

Astăzi, miercuri, are loc revanșa.
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Printre cartdi deții 
pe listele Frontului 
Socialiste în alegerile 
putați pentru Marea Adunare 
Națională figurează In jude
țul Prahova (circumscripția 
rurală nr. 7 Poenarii Burehii) 
prof. dr. ing. SUZANA 
GÂDEA.

Personalitate marcantă a 
vieții științifice, politice și ob
ștești, membru al Consiliului 
de Stat, președintele Consiliu
lui Național al Femeilor din 
Republica Socialistă România 
și prorector al Institutului po
litehnic din București, tova
rășa Suzana Gâdea este o 
susținătoare veche și pasiona
tă a mișcării de educație fi
zică și sport, domeniu în care 
deține merite incontestabile și 
convingeri statornice privind 
nu numai utilitatea biologică 
dar și valențele sociale ale 
acestei activități.

N-a fost nevoie să răscolim 
prea mult în amintiri spre a 
o afla pe profesoara univer
sitară de astăzi în micul lot 
de entuziaști care, cu peste 20 
de ani în urmă, lucra voiniceș

propuși 
Unități* 
de de-

Nume noi printre 
candidați! noștri la europene

Scădere de nivel și Antonia Vasile evită „dreapta" 
craioveanului M. Goanță. Fază din meciul disputat 
recent la Craiova, cu prilejul turneului de verifi
care a candidaților pentru campionatele europene.

Foto : V. POPOVICI — Craiova

NOSTRU NAȚIONAL

un experiment reușit
După mai multe repetiții, recent a avut loc tn 

sala Politehnica din Capitală un concurs de oină în 
6, cu participarea echipelor C.P.B. șl F.C.M.E., in 
urma căruia cunoscutul antrenor Aiex. Rafailescu 
ne-a împărtășit următoarele opinii :

„Din inițiativa comisiei de specialitate a orașului 
București s-au desfășurat, pentru prima oară în țara 
noastră, întreceri de oină pe teren redus.

Experimentul a reușit pe deplin. întrecerile au 
fost spectaculoase, cu treceri rapide din careu în 
triunghi și invers. Aplicate rațional, schemele tactice 
(cînd echipa se află la „bătaie**, sau mai ales, cină 
se găsesc doi jucători în teren și se deplasează în 
sensuri inverse) dau un plus de atractivltate între
cerilor. S-a constatat că in minioină, marcajul se 
face ușor șl cu mai multă eficacitate. Jucătorii de 
la „prindere** trebuie să tragă numai cînd adversarul 
se găsește în plină viteză sau pe diagonală. Pentru 
că mingea ieșită afară, revine imediat în teren, se 
elimină timpii morți șl, deci, jocul are cursivitate.

„Bătaia** mingii se efectuează cu un baston d? 
base-ball, care se pretează foarte bine la oină re
dusă. Jucătorii „bat** cu o mină șl se servesc singuri.

Meciurile de oină în șase se pot organiza pe un 
teren de 45/18 m. cu două triunghiuri, avînd In mij
loc un careu iar cercurile au diametrul de 1 m. 
Fruntașul și fundașul acționează și el tot dintr-un 
cerc, care se găsește la mijlocul distantei dintre cele 
două laturi.

tn spatele liniilor de plecare și sosire se găsește 
doar un jucător. Numai sportivul In care s-a tras 
poate depăși spațiul respectiv (dacă are timp), cei
lalți rămîn pe loc.

în concluzie, minlolna se dovedește un joc dina
mic cu faze spectaculoase, în caro jucătorul trebuie 
să ’se deplaseze In permanență, „sora- mal mică a 
sportului nostru național este șl un excelent mijloc 
de antrenament pentru oină In unsprezece.

Frumusețea jocurilor dintre echipele C.P.B. șl 
FCME pledează pentru popularizarea pe ocară 
largă în orașele care au săli corespunzătoare, a olnei 
reduse. Federația pune la dispoziția tuturor regu
lamentul concursurilor de oină in șase. In Capitală, 
astfel de întreceri se vor organiza șl cu participarea 
unor echipe din satele județelor Teleorman și Ilfov**.

Alexandru RAFA1LESCU
președintele colegiului de .intrenorl din F.R.O.

pregătesc pentru campio-se
natele europene de la Bucu
rești, să-și desfășoare ultimele 
antrenamente la Constanța sau 
la Mamaia. Boxerii vest-ger- 
mani ar urma să sosească în 
țara noastră cu două săptă
mâni înaintea gongului inau
gural al (3.E.

reprezentativ a

• Federația de box din 
R.F. a Geimaniei a solicitat 
forului, nostru de specialitate 
să accepte ca un lot de 15 pu- 
giliști din această țară, care

I
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ișcorea noastră sportivă — 
condusă și îndrumată perma
nent de partid — a repurtat 
in acești ani importante suc
cese. Printre factorii de ma
ximă importanță care au con

tribuit la continua sa dezvoltare se află 
și activul voluntar, marele, entuziastul și 
statornicul prieten al sportului pe care 
ne-am obișnuit să-l numim — metaforic 
— „fondul de aur'.

Chemat să îndeplinească o sarcină 
ooșteașcă, el — activistul voluntar — 
își dedică timpul liber pentru a orga
niza o competiție, pentru a transforma 
un loc viran într-o retortă a sănătății, 
pentru a-și aduce contribuția, în cadrul 
diferitelor organisme sportive, la eluci
darea multiplelor probleme ce se ivesc 
în această vulcanică activitate.

Modest, conștiincios, lipsit de velei
tăți meschine, activistul voluntar își în
chină ore și zile fără număr pentru ca 
generațiile tinere, viitorul țării, să fie 
tot mai viguroase, tot mai pline de a- 
vîntul necesar marilor creații ale socia
lismului.

In aceste zile, activiștii voluntari, 
membri ai comitetelor federațiilor, se 
întrunesc în conferințe pentru a pros
pecta viitorul diferitelor discipline. Ur
mărind aplicarea neabătută a Legii cu 
priviră la dezvoltarea activității de e- 
ducație fizică și sport, ei vor elabora 
planurile de dezvoltare a activității în 
sportul respectiv pe un ciclu de 4 ani, 
vor dezbate modul cum trebuie folosit 
lot mat bine potențialul sportului româ
nesc pentru ca „Miinchen 1972' să în
semne o nouă treaptă de afirmare in
ternațională a prestigiului sportiv al Ro
mâniei socialiste.

Gîndirea colectivă, forță de netăgă
duit, va da sporturilor noi impulsuri, 
noi jaloane care să le conducă ferm 
activitatea spre îndeplinirea misiunii de 
onoare pe care partidul a încredintat-o 
sportului.

Cj sprijinul nelimitat al Consiliului 
Național pentru Educație Fizică și 
Sport, conferințele comitetelor federa
țiilor vor contribui eficient la dezvolta
rea pe baze de masă a unor ramuri 
sportive, la îmbunătățirea mijloacelor 
de pregătire, la ridicarea potențialului 
sportului românesc.

i 
I

la volei

prof. dr. ing. SUZANA GÂOEA
te cu timăcopul și lopata pen
tru a amenaja terenurile de 
tenis ale asociației Știința — 
Politehnica din București, pla
sate pe un fragment din fosta 
arenă .Venus*. Cu oarecare 
nuanță de nostalgie, distinsa 
noastră interlocutoare evocă 
acele zile care coincid cu vi
surile și idealurile tinereții 
noastre văzute astăzi împli
nite.

Profesoara își face ordine în 
rînduri și continuă i

— Apoi, cînd s-a pus pro
blema organizării catedrei de 
educație fizică a Institutului 
Politehnic am intuit rolul fi 
însemnătatea acestui nucleu.

V. FIROIU
(Continuare tn pag. a 2-a)
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Echipe românești 
în „ .

La sfirșitul aoestei săptamîni voleiul va fi prezent din_____ _____ _..i nou 
în „C.C.E.*. Echipa feminină RAPID întâlnește pe „17 NEN- 
TORI" Tirana, vineri ora 17, în sala Giulești, iar formația 
masculină STEAUA pe CSEPEL BUDAPESTA, duminică ora 
10, în sala Progresul.

Campionatul fondiștilor
s-a încheiat dar• ••
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0 Lotul 
fost, după cum se știe, rema
niat. Iată 
semimuscă : Vasile Ivan, Mi
hai Aurel, Vasile Drăgan; 
muscă i Constantin Ciucă, 
Constantin Gruiescu; cocoș; 
Nicolae Gîju, Pavel Nedelcea ; 
pană : Constantin Stanef, Con
stantin Buzuliuc, Aurel Si
mion ; semiușoară: Calistra: 
Cuțov, Paul Dobrescu ; ușoară: 
Antcniu Vasile, Gheorgne Ene; 
semimijlocie: Victor Silber- 
man, Constantin Ghiță ; mij
locie ușoară : Ion Covaci, Ion 
Gyorffi ; mijlocie : Gheorshe 
Chivăr, Horst Stumpf. Ion 
Petrea ; semigrea : Ion Mo- 
nea, Marian Cor stantinescu ; 
grea : Ion Alexe, Anghel Ian- 
cu, Vasile Mariuțan.

componența sa:

• Meciurile dintre selecțio
natele României și Algeriei 
(9 martie — București, 13 
tie — Constanța) vor fi 
duse de arbitrul neutru 
Jecov (Bulgaria).

mar- 
con- 
Emil

de0 Federația poloneză 
box l-a solicitat pe arbitrul 
Constantin Chiriac să conducă 
finalele campionatelor 
nale din această țară, 
avea loc între 23 și 31 
în orașul Mielec.

S-a tras cortina peste încă 
un campionat național, cel în 
care și-au disputat întîietatea 
schiorii fondiști. La Bușteni, 
în cele trei zile de concurs, au 
evoluat cei mai reprezentativi 
sportivi din ramura respectivă, 
întrecerea a reliefat, acum, în 
plin sezon competițional. că 
ditpupem de o serie de schiori 
fondiști bine pregătiți ce pot 
face față, cu destul succes, și 
în concursuri Internaționale. 
Nu peste mult timp, la Poiana 
Brașov se vor disputa jocurile 
Half ni™», și ar fi bine dacă 
federația de specialitate le-ar 
da unor fondiști posibilitatea 
de a-și verifica potențialul și 
în afara granițelor țării, știut 
fiind că unul din cele ma: 
bune mijloace de pregătire 3 

concursul.
care s-au întrecut 
din Bușteni au 3- 
unor calități indis- 

major.tatea

tului, că acordă o atenție 
noră tehnicii de alunecare. 
Dintre cei de mai sus doar 
Bădescu și Drăguș aplică co
respunzător unele procedee din 
alergarea pe schiuri, iar ceilalți 
fac multă risipă de energie 
pentru a contracara deficien
tele de tehnică. Antrenorii au 
datoria de a remedia, cit de 
curind și acolo unde mai este 
posibil, lipsurile înregistrate la 
sportivii

O altă
recentele

mi-

pe care-i pregătesc, 
problemă ridicată de 
campionate a con-

Paul IOVAN

iGonttnuare in pag. a 2-a)

națio- 
ce vor 
martie.

R. C.

constituie
Schiorii 

pe pirtfUe 
cut dovada 
cutabile, majoritatea demon- 
strtnd câ au o pregătire fizică 
excelentă: Gh. Cincu. P. Dtae. 
Gh. Bădescu, M. StPtax, St. 
Drăguț, Nicolae Sfetea. La unii 
se mal remarcă insă, deși a- 
ani mulți în practicarea spor-

Este ceva nou în atletism?
Acum patruzeci și trei de 

ani, cam tot pe această vre
me, îmi intitulam un articol 
ce avea să apară în Gazeta 
sporturilor „Marea mizerie a 
atletismului românesc'. Eram 
tînăr elev de liceu Și îndrăz
neam să prezint drama celui 
mai olimpic dintre sporturi, 
încercînd — cu entuziasmul 
tinereții — să arăt calea care 
trebuie urmată pentru a 
schimba fața atletismului nos
tru din acele timpuri. îmi ex
primam, printre altele, păre
rea că pentru a avea un at
letism cu adevărat de valoare, 
el trebuie mai întîi să existe 
in școală, în universitate, in 
armată și în uzină.

Am reluat această temă, ori 
de cîte ori mi s-a oferit oca
zia și m-am încăpățînat să 
cred în realizarea ei, însu
șind-o ca pe o adevărată 
dogmă.

Desigur, de atunci s-au fă
cut multe încercări de a în
făptui ceea ce se impunea ca 
o realitate pentru mișcarea 

atletică românească, dar aces
te inițiative au fost timide, 
fără continuitate și s-au izbit 
de numeroase greutăți.

Cu multă bucurie am con
statat în ultima vreme, că 
ceva nou și de mare folos se 
produce în atletismul româ
nesc.

Acest ceva este, în primul 
rînd, noua poziție a școlii față

de atletism. Toate măsurile 
adoptate în ultimii ani și cele 
ce, desigur, vor urma, dove
desc că acestui sport n sint 
acum larg deschise porțile șco
lilor. Fără îndoială, mai sint 
unele greutăți de învins, dar 
esențialul a fost atins dezră- 
dăcinîndu-se concepții încă 
vechi și făcindu-se loc noului, 

îmbucurător este și faptul 
că elevul, o dată ajuns la fa
cultate, găsește acolo condiții 
și un climat prielnic pentru 
a-și putea continua practica 
atletismului în cadrul clubu
rilor universitare. Este un 
câștig prețios, dacă ținem sea
ma de numărul mare ai ele
vilor și studenților zilelor 
noastre.

Acest ceva îl constituie, 
desigur, și noua poziție a sin
dicatelor față de sport în ge
neral și față de atletism, în 
mod special, atenție de pe 
urma căreia, este ușor de în-

trevăzut cit de mult vor avea 
de cîștigat cluburile și asocia
țiile din marile centre indus
triale, cit și toți cei dornici 
să practice acest sport.

în sfirșit, ceva nou este și 
minunata inițiativă a Minis
terului Forțelor Armate de a 
da o atenție deosebită atletis
mului, prin crearea acelui 
centru de antrenament, deo
camdată, al fondiștilor și de 
a da posibilitate atleților cu
noscut! să se pregătească me
todic, in timpul stagiului mi
litar.

Aceste acțiuni, la care se 
adaugă și alte măsuri preco
nizate de recenta plenară a 
comitetului federației române 
de specialitate, au darul să 
așeze pe o temelie solidă atle
tismul nostru,' să ne facă să 
privim cu încredere viitorul 
acestui sport.

prof. Camil MORȚUN

Azi, la Karl Marx Stadt, 
Berlin București la hochei

Hocheiștii din reprezentativa națională a țării noastre se 
află de două zile la Karl Marx Stadt, unde vor întâlni astă-searâ 
selecționata R. D. Germane. Partida — care se dispută sub ti
tulatura Berlin — București — este așteptată «u viu interes, 
întrucât face parte din programul ultimelor pregătiri efectuate 
de cele două formații în vederea campionatului mondial 
(grupa B) din Iugoslavia. 

25 de țări la startul 
„Cupei Galea" 1969

•>

Reprezentativa României repartizată

in aceeași grupă cu echipa U.R.S.S.
PARIS 18. — Com

petiția internațională 
de tenis „Cupa Ga
lea", rezervată jucă
torilor sub 21 de ani, 
va reuni anul acesta 
echipe din 25 de țări. 
Din cauza numărului 
mare de participant!, 
va avea loc un tur 
eliminatoriu (17—20 
iulie), la care vor 
lua parte 12 țări. 
Echipa României, ca
lificată direct în zo-

nele semifinale (24— 
27 iulie) a fost re
partizată, în urma 
tragerii la sorți, în 
zona de la Knokke- 
zoute (Belgia), îm
preună cu formațiile 
U.R.S.S., Belgiei și cu 
învingătoarea din 
meciul de calificare 
Polonia — Luxem
burg.

Faza finală va avea 
loc între 31 iulie — 
5 august, la Vichy.

Foto i A. N’EAGU

E ora cînd pucul se odihnește... E ceasul cînd 
pe oglinda de gheață a patinoarului artificial 
„23 August" din Capitală își fac plimbarea, 
pe lame argintii, sute de iubitori ai patinajului. 
E vremea dnd gerul îmbujorează obrajii, cînd 
tinerii și vîrstnicii iau miraculoase „pastile" de 

sănătate



„CUPA 16 FEBRUARIE" LA CROS Eugen Aimer confirmă:

din 
în- 
do- 
or-

Duminică dimineață, în jurul 
stadionului „23 August" 
București, i-au desfășurat 
trecerile tradiționalului cros 
tat cu „Cupa 16 Februarie",

altfel, o va ji ciștiga in final.
■Dinatnovistul Ilie Cioca în jruntea concurențelor la 2 000 met- 

seniori, probă pe care, de

startul, 
alături

ganizat de clubul Rapid. Con
dițiile grele de concurs au creat 
dificultăți celor peste 250 de 
concurenți care au luat 
De subliniat faptul că,

Noii campioni
universitari

Printre competițiile cele mai 
atractive prilejuite de vacanța 
de iarnă a studenților se nu
mără! fără îndoială, și campi
onatele universitare de șah. 
Trebuie spus, în primul rînd. 
că finala acestei ediții (a XlI-a) 
a fost de un nivel net supe
rior anilor trecuți, apropiin- 
du-se mult de valoarea pe care 
ar trebui să o aibă o astfel de 
întrecere.
''Disptitate In sistemul elve

țian, de^a lungul a 10 runde, 
concursurile au reușit să sta
bilească în final o ordine în 
clasament corespunzătoare for
ței de joc a majorității parti- 
cipantilor. La băieți, titlul a 
revenit pe merit candidatului 
de maestru Dan Zara (Bucu
rești) care a acumulat 8Vi punc
te. Victoria sa a fost însă con
semnată de-abia în ultima run
dă. cînd liderul de pînă atunci 
al clasamentului, studentul 1. 
Lazăr clin Petroșeni. a pierdut 
partida decisivă pe care o dis
puta cu Ș. Teodorescu. Lazăr 
a trebuit 
astfel cu 
puncte. în 
S. Segal
S. Griinberg 7, 
D. Wolf,' L Katona, 
6%, K. Arz, D. Bena, R. Cer
nea, A. Cheșcă, V. Grozav, 
Fr. Lengyel, A. Solomon, V. 
Stoica 6 puncte etc. Au parti
cipat 52 de concurenți, din 14 
centre universitare.

La fete, disputa pentru titlu 
a fost mult mai simplă, dato
rită prezenței în eoncurî a 

maestrelor Gertrude Baumstarck 
și Suzana Makai, ambele im- 
punîndu-se fără dificultate. A 
învins prima, detașîndu-se pe 
primul loc doar cu ajutorul 
cîtorva sutimi ale procentajului 
Sonneborn. Clasament final : 
Gertrude Baumstarck, Suzana 
Makai 9 puncte, Doina Pascu, 
Lenuța Pitpinic (ambele din 
București) 6‘/2, Mariana Achim. 
Felicia Mihail 6, Georgiana 
Alexandrescu, Cornelia Gumă 
7‘/2 etc. La concurs au luat 
parte 22 de jucătoare.

să se mulțumească 
locul secund, eu 8 
clasament urmează: 

7'/2, $. Teodorescu.
M. Chiricuță, 

A. Sasu

T. R.

La înălțimea activităților
5 >

(Urmare din pag. 1)

'ntr-un lăcaș de învățământ cu 
liteva mii de băieți și fete, 
mgajați intr-o activitate aridă 
lendulînd intre sala de curs, 
laborator și bibliotecă peri
colul sedentarismului este imt- 
lent. N-ar fi, poate, lipsit de 
nteres să arătăm c.ă o recentă 
tatistică O.M.S. atesta faptul 

la ora actuală, mortalita- 
timpurie provocată de bo- 
cardio-vasculare cauzate 

lipsa de mișcare se află 
primul loc, înaintea can-

ă. 
ea 
ile 
e 
>e 
evului și a accidentelor ru- 
iere.

— Ce măsuri concrete s-aot 
îat în acest sens ?
— Preocuparea noastră a 

ost să asigurăm studenților o 
ună bază materială, dome-
i.u  in care deși nu s-a neali
at totul se pot consemna, 
/tuși, progrese demne de luat' 
t seamă. Astăzi, studentul' 
olitehnician absent în sala, 
e sport reprezintă un caz de 
xcepție.
Făcînd unele aprecieri la 

dresa catedrei de educație fi • 
ică a Institutului, prof. Su
ma Gâdea remarcă :
— Beneficiem de un colec- 

v calificat și harnic. Conf„ 

de alergătorii din Capitală au 
ținut să fie prezenți la această 
ediție e crosului și 14' atlețl 
ploieșteni, elevi al antrenorilor 
Mîțu și Bejan.

Cele două trofee puse în joc 
au fost cucerite de formația 
Metalul, învingătoare în ambele 
clasamente prevăzute de regu
lament : după punctajul tota
lizat da eomponenții echipei 
(1. Metalul, X Dinamo, 1. Pe
trolul Ploiești) șl după numi- 

C impuiungeanu (Vut.); 
Ionlță (Petrolul PL); 
senioare — L Ioana 

(Steaua) 5:13.0; t Ana

rul de pcrticipaaț: tnscrip țț. 
Metalul, 2. Viitorul, 1 RaptdJ.

Rezultate tehnice: 800 m ju
nioare II — 1. Cornelia Heghe- 
duș (Met.) 2:403; 2. Florica P5- 
văloiu (Ș3.A ) ; X Ștefanîa Tri- 
fu (Viit.); 1000 m junicare 1 
— 1. Maria Line* (Met.) 3A6J ;
2. Sofia
3. Olga 
1 500 m 
Arășanu
Pavel (Petrolul PL); 3. Maria
na Negrea (Met.); 1500 m fa
nion II — 1. L. Nicolae (Gr. 
școlar Ploiești) 4:58.0; X M. Zi- 
rulescu (Ș3.A); 3. A. Mano 
(Rapid); 3 000 m juniori I — 
1. N. Dumitru (Met.) 9:193; X 
C. Gurcea (Petrolul PL); 3. Gh. 
Mușat (Petrolul PL); 5 000 ■ 
tineret — L C. Pascale (Dina
mo) 16:133 ; 2- C. Lozsardi «Cen
trul sportiv al Armatei); X 
Em. Botez (CA.UJ; 8 8M « 
senian — 1. L Cioca (Dinarr») 
2439,0 ; X N. Stminoiu (Rapid);
3. I. Visa.-. (Dtrtamo).

NICOLAE D. NICOLAE 
coresp.

Campionatul fondiștilor
s-a încheiat dar

(Urmare din pag. 1)

alta, au constituit a se- 
inconveniente. Multi an- 
au reușit să stabilească 
optimă, dar au existat

(Cimpulung 
și-a trimis elevii 
campionatul na- 
îndrumarea aces- 
oricui s-o nime-

penuria de elemente, 
prezente la startul 

de 5 și 10 km doar 18 
dar numai jumătate au

stituit-o ceruirea. Timpul schim
bător, zăpada diferită de la o 
oră Ia 
ne de 
trenori 
soluția 
și greșeli care s-au răsfrînt a- 
supra randamentului sportivi
lor. De reținut că antrenorul 
Orest Frățeanu 
Moldovenesc) 
neînsoțiți Ia 
țional (lăsînd 
tora pe mina 
ri !), preferind să urmărească 
un concurs cu caracter jude
țean. Oricum, ciudată optică ! 

întrecerea fetelor a scos în 
evidență
Au fost 
probelor 
sportive, 
arătat calități de fondiste. Din
tre ele s-a detașat dinamovista 
Marcela Leampă care, la ora 
actuală, nu are contracandida
tă. Gemenele Adriana și Lucia 
Barabaș (Tractorul) 
vident progres, iar 
înregistrate de ele 
evoluție superioară

sint în e- 
r «uitatele 
promit o 

în viitorul

Ion Oprișescu (șeful catedrei), 
lectorul Livia Tomas (fosta 
internațională de volei și bas
chet), șefii de lucrări Ecate- 
rina Niculescu, Maria Caima 
can și Letiția Pădureanu (de 
asemenea sportive cunoscute/ 
depun o activitate remarca
bilă, la care simt nevoia să 
adaug aportul competent, ini
mos și plin de seriozitate al 
inginerului Lia Manoliu, cam
pioană olimpică la aruncarea 
discului, care funcționează ca 
asistent la catedra de Cen
trale electrice, Profesor este 
aici un vechi și pasionat spor 
tiv, inginerul Ion Stăncescu, 
soțul și partenerul de dublu 
al unei eminente campioane 
de tenis. Eva Stăncescu. Am
bii și-au adus aportul la îm
bogățirea gloriei sportive a 
„Politehnicei".

Nu putem scăpa ocazia să 
amintim că prof. Suzana 
Gâdea a fost președintele sec
ției de tenis a asociației Știin- 
ța-Politehnica și în această 
calitate a izbutit să realizeze 
lucruri remarcabile, spriji
nind, totodată, cu o nestinsă 
pasiune multe alte sporturi — 
baschet, handbal, volei.

Revenim cu discuția la te
ma electorală.

4:25,1 la 400 m liber!
X-a 
înot

de a 
de

întrecerile celei 
ediții a concursului 
dotat cu „Cupa 16 Februarie*, 
desfășurate în bazinul de 25 m 
de la Reșița, au prilejuit cîteva 
performanțe remarcabile.

Tînărul Eugen Aimer în 
vîrstă de 15 ani a parcurs dis
tanța de 400 m liber în 4 i 25,L 
depășind recordurile de (uni- 
ori și seniori ale țării 
în același concurs, Mircea 
Hohoiu, complet refăcut, 
a realizat un promițător 
record personal în cursa 
de 100 m spate i 1:04.9, cea 
de a 3-a performanță româ
nească din toace timpurile. în 
sfîrșit. la primul său start ofi
cial din acest an, timișorea
nul Vasile Costa a fost crono
metra: în 703 la 100 m bras 
și 2 :353 la 200 m bras. Alte 
rezultate i

Șt. Benedek (Tg. 
1 :05.0 ia 100 m spete ; 
pel 1:153 ia 100 m 
Alex Kuhn CRmiș.) 
la 200 m bras; Anca 
1 :11.7 la 100 m state și 2: 
453 la 200 m mixt; S Roiik 
(Timiș.) 593 la 1CO m liber; 
Rodica Pătruică 1 :25.6 la 100 
m bras și 3 :063 la 200 m 
bras : SSegrid Slecian 1 :113 
la 100 m liber și 5 :393 la 400 
m liber ; Dar.iela Cordu 2: 
31,1 Ia 200 m liber și 5:173

Mureș) 
Strem- 

bras : 
21453 
Andrei

tionai mas.

• Mec urile d:n etapa a 
XVIU-a a campionatului na- 

au fost reoro- 
ca*a de 27 Ie

SUB PANOU

r-amase pentru 
bruari*.

PfMRU PMIHHMCÎ,
MtCWL DE U PRÂGA

ESH DECISIV

putea C ob- 
realizarea u- 

sxxins în pax-

dintre

Demonstrație de mini-automobilism (carting) în curtea liceului Neculce" din București. 
Fotot IOAN FONOȘ

apropiat. Wilma Bogozi rămîne 
încă doar o speranță. De re
ținut evoluția remarcabilă a 
Elenei Moldovan (Politehnica 
Brașov), care, după numai 2 
ani de schi, a reușit să se si
tueze în imediata apropiere a 
fruntașelor.

Campionatul național al 
fondiștilor a evidențiat și mun
ca plină de pasiune a antreno
rilor Gh. Olteanu, C. Enache, 
L Sumedrea, N. Burchl, M. 
Crăciun, C. Mușat, D. Birt, I. 
Dîngă și D. Enache. care nu 
au precupețit nimic pentru a 
asigura sportivilor de care răs
pund o pregătire bună, în ur
ma căreia 
la noi din 
litatea de 
din ce în 
itoarele întîlniri internaționale.

schiorii fondiști de 
țară să aibă posibi- 
a obține rezultate 

ce mai bune in vi-

așezăminte de

— Fac parte din grupul de 
deputați ai județului Prahova 
cărora, in contextul înaltelor 
obligații cetățenești și gospo
dărești. le revine misiunea de 
a desăvârși programul dezvol
tării turistice a acestui terito
riu, aș spune clasic, în ceea 
ce pnrește frumusețile natu
rale.

Ploieștiul — devenit centru 
universitar — reclamă dreptul 
la o viață sportivă intensă. 
Actualelor 
sport existente in orașul „au
rului negru" urmează să li se 
adauge altele, acțiunea extin- 
zindu-se și in mediul sătesc 
Aspectul acesta nu este de 
bună seamă singular, el re
prezintă de fapt politica par
tidului și statului nostru care 
au așezate educația fizică la 
înălțimea cuvenită activități
lor complexe de educare pa
triotică a viitoarelor gene
rații.

Tineretul nostru beneficiază 
astăzi de condiții optime, în 
cadrul cărora se poate realiza 
integral, spiritual și fizic. 
Este de la sine înțeles că în 
acest vast program umanist 
sportul nu poate deține nici 
decum ultimul loc I

N®
la 400 m liber ; Dagmar Hluzin 
1112,0 la 100 m liber și 5 1473 
la 400 m liber; Ioana Sporea 
11 22,3 la 100 m spate ; Elena 
Oprescu 1120,4 la 100 m 
spate; Edith Puel 37,4 la 50 m 
liber și 40.7 la 50 m spate; 
E. Aimer 2:062 la 200 m li
ber — nou rec. de juniori.

ANDREI RUDEANU — 
coresp.

• înotătorii de la Dinamo 
au cîștigat „Cupa 16 Februa
rie* la înot Printre cele mai 
bune rezultate înregistrate : 
Anca Mihăescu 1:23 fi la 103 
m bras — nou rec. de sală 
pentru copii. Petre Teodorescu 
1 1123 și Eugen Hempel 1 : 
13.9 la 100 m bras. în întrece
rile copiilor i G. Popovici 1: 
22.7 și V. Boboc 1 1223 la 100 
m bras.

• Simbătă și duminică se 
va desfășura la Reșița un im
portant concurs de verificare 
a înotate:-.; or fruntași din în
treaga țară.

• întrecerea 
echipelor feminine va fi 
luată duminică 9 martie.

divizionară a 
re-

loc• La Oradea an avut 
două partide amicale între 
chipele feminine Crișul 
ASA Quj. Orădencele 
ocținut o dublă victorie 
74—58 (33—22) și 83—51 (44—

și 
au 
CJ

• Schipele națiocale ale Ce
hoslovaciei și Poloniei au con- 
fumat participarea la turneul 
internațional masculin care 

avea loc între 3 și 5 mai 
la Bi

Cartingul un copil vitreg?

Bartha 
de ade- 
mînuirea 
cu pa- 
motoare 

De

în urmă cu doi ani, la Za
lău, am fost martorii unui 
spectacol inedit: 30—40 de șco
lari cu cravate roșii, de la 
Casa pionierilor din localitate, 
au ieșit într-o piață a orașului 
și, timp de cîteva ore, au par
ticipat la o veritabilă cursă de 
automobile. Am privit îneîn- 
tați cum micii piloți, îndru
mați de profesorul ~
I'tliu, dădeau dovadă 
vârâtă virtuozitate în 
liliputanelor vehicule 
tru roți, echipate cu 
de motoretă „Carpați". 
unde aveau școlarii acele vehi
cule cu zbîrnîitul cărora adu
naseră în piața respectivă, ca 
spectatori, jumătate din copiii 
și aproape un sfert din popu
lația orașului 7 Cu cel mai fi
resc aer posibil, profesorul 
Bartha ne-a încunoștințat că 
mașinile fuseseră meșterite de 
înșiși micii piloți, în cadrul 
cercului de automobile și trac
toare de la Casa pionierilor.

Primăvara trecută scene ase
mănătoare am văzut pe aleile 
Palatului pionierilor, iar cu o 
săptămînă în urmă conducerea 
liceului „Ion Neculce" din 
București (director prof. I. Dra- 
gu) a organizat o demonstrație 
practică de mini-automobilism 
pe o pistă săpată în nămeți. 
Această ultimă demonstrație, la 
care au asistat directorii lice
elor Capitalei, reprezentanți ai 
Direcției circulație din D.G.M., 
ai A.C.R., ai Federației Româ
ne de Motociclism a fost pre
cedată de o lecție teoretică pre
dată de profesorul Mircea lo- 
nescu. De ce tocmai la liceul 
„Neculce" s-a organizat o ast
fel de acțiune ? Pentru că la 
această școală automobilismul 
a fost introdus experimental, 
cj obiect de studiu, în pro
grama de pregătire a elevilor 
din ultimele clase.

Asemenea preocupări 
există și în alte locuri din țară 
(dar în primul rînd la Palatul 
și la Casele pionierilor), iar la 
Grupul școlar al Ministerului 
Invățămîntului de pe b-dul La
cul Tei se află în construcție 
aproape ?00 de automobile piti
ce. Iată deci câ ceea ce, cu un 
termen de uzanță lnternațlona-

mai

VALOAREA JOCATORILOR SELECȚIONABILI ?

ta
pe

de

Duminică la amiază, in sala 
Sporturilor din Cluj, s-a în
cheiat ultimul meci din turul 
de iarnă al campionatului 
masculin de handbal, care în- 
tr-un interval de 41 de zile 
a oferit prilejul unor confrun
tări interesante, eșalonate în 
trei turnee de cite trei etape 
fiecare. De fapt, consumarea 
ultimului joc din acest „tur-sur- 
plus" al întrecerii pentru titlu 
a însemnat ceva mai mult de- 
cit punctul final al unei în
treceri. El a reprezentat în
cheierea unei experiențe, uni
că in mișcarea noastră spor
tivă, prin aceea că activitatea 
competițională dintr-un sport 
a fost structural modificată 
cu scopul realizării mai de
pline a unor relații impor
tante cum sint pregătire-per- 
formantă. interesul publicului- 
calendar eompetițional intern, 
valoarea competițională 
ternă — rezultate bune 
plan internațional.

Firește că, ținind seama 
toate aceste lucruri, discuta
rea concluziilor legate de a- 
ceastă interesantă experiență 
implică. înainte de toate, con
sultarea unui cerc larg de 
tehnicieni ale căror păreri sint 
de natură să rectifice in parte 
sau total măsurile pe care fe
derația și le propune pentru 
viitor. Este ceea ce intențio
năm să facem în curind, deo
camdată fiind in stadiul de 
așteptare a răspunsurilor la 
unele întrebări pe care le-am 
pus antrenorilor celor 10 
echipe participante la divizia 
A. Cum insă această anchetă 
vizează perspectiva, azi con
siderăm mai util să ne ocu
păm de ultimul din cele trei 
turnee ale turului de iarnă, 
încheiat. cum spuneam, du
minică la amiază in sala Spor
turilor din Cluj și In progra
mul căruia au fost cuprinse 
cîteva partide de mare inte
res, printre care și mult aștep
tatul derbi dintre Steaua și 
Dinamo.

Așadar, ce se poate spune 
in plus despre această partidă, 
care aduce in întrecere „floa
rea- handbalului nostru mas
culin ? Dincolo de amănuntele 
strict informative (scorul și 
evoluția Iui. realizatorii golu
rilor etc) care sînt cunoscute

și instrui- 
să cultive 
ivite, să-i 
dezvoltare

constructori 
este ingine- 
din Brașov, 
colaborarea

lă, numim carting a început să 
se dezvolte, să cuprindă un nu
măr tot mai mare de copii și 
tineri. In această situație, fi
resc ar fi ca organele respon
sabile cu educarea 
rea noii generații 
mlădițele activității 
creeze condiții de
și s-o dirijeze după un plan 
unic. Dar nu se întîmplă așa. 
Intențiile bune pornite de la 
cîțiva entuziaști (am numit aici 
pe Ion Bobocel, secretarul ge
neral al Federației Române de 
Modelism, pe profesorii Bartha, 
Ionescu, Cernătescu și alții) ră- 
mîn izolate, se lovesc de o 
serie de piedici. Din cauza u- 
nor astfel de piedici, secțiile 
de carting de la uzina „Auto
buzul" și de la Trustul de uti
laj greu din București, înfiin
țate cu 5—6 ani în urmă, s-au 
dizolvat iar cîțiva 
de prestigiu, cum 
rul Iosif Șilimon 
care își oferiseră
pentru proiectarea carturilor, 
n-au putut da finalitate dorin
ței lor.

In principiu, toți cei care 
sînt sau ar trebui să fie intere
sați în problema discutată se 
declară de acord cu faptul că 
ea se înscrie perfect pe linia 
orientării tineretului spre ac
tivitățile politehnice. în prac
tică însă, măsurile de canali
zare a inițiativelor, de folosire 
cît mai judicioasă a fondurilor 
afectate de stat în acest sens 
întîrzie nejustificat iar cartin- 
gul este aruncat, ca un copil 
vitreg, de la un părinte adoptiv 

. la altul. Asistăm, iarăși, la dis
puta de acum cîțiva ani cînd 
se punea întrebarea: cine tre
buie să preia noua activitate — 
Automobil Clubul Român sau 
Federația Română de Motoci- 
clism ’ Ba, în ultima vreme, a 
apărut un al treilea pretendent 
în persoana Federației Române 
de Modelism.

Pe plan internațional există 
o Comisie cu sediul la Paris, 
înființată în 1961, iar în dife
rite țări noul sport este, de la 
caz la caz, sau independent sau 
alipit unora din cele două fo
ruri naționale — de motociclism 
ori do «utamoblllom. La noi,

în turneele des- 
amintit, cele două 
obținut rezultate 
mai bune, cule-

acum, considerăm că ar mai 
trebui consemnat faptul, ex
trem de important, că jucă
torii selecționabili s-au com
portat neașteptat de slab — 
în special cei de la Steaua — 
provocînd o justificată îngri
jorare cu privire la apropia
tul și dificilul turneu al echi
pei reprezentative în Franța. 
Desigur că lucrurile nu trebuie 
ințelese altfel. Adică, în sen
sul unei apropiate catastrofe. 
Nu poate fi vorba de așa ceva. 
Dar nici nu ne este îngăduit 
să acceptăm evoluții, ca cea 
din jocul derbi, din partea 
unor handbaliști, care au be
neficiat in ultima perioadă de 
timp de condiții de pregătire 
excelente, inclusiv de turnee 
cu caracter de verificare în 
străinătate. Cu atît mai sur
prinzător a apărut slabul ni
vel tehnic și tactic al acestui 
joc, cu cit 
pre care am 
formații au 
dintre cele 
gind aprecieri elogioase. Atunci 
cum se explică dispariția așa 
de rapidă a formei sportive 
la handbaliștii noștri fruntași?

Lucrurile stau cu totul alt
fel. Fără să excludem exis
tența unei oboseli acumulată 
în lunile decembrie, ianuarie 
și februarie, care fără discuție 
a afectat, intr-o oarecare mă
sură, capacitatea fizică a ju
cătorilor, trebuie să spunem 
totuși că aceste derbiuri Stea
ua — Dinamo au devenit pro
verbiale prin lipsa lor de va
loare. Și aceasta din cauză că, 
neexistind alte obstacole pe 
parcursul campionatului, lupta 
pentru titlu se rezolvă prin 
duelul direct dintre ele, ceea 
ce determină o crispare mo
rală, ce acționează încă cu 
multe zile înaintea meciului. 
Se elaborează, în plus, tactici 
speciale, majoritatea dintre 
ele cu caracter obstructionist, 
se betonează apărările, se dau 
indicații de răbdare în atac, 
care inhibă jucătorii și ajung 
să prelungească acțiunile o- 
fensive la durată medie de 
2—3 minute, scade ritmul de 
joc etc. în felul acesta, cea 
mai importantă probă a cam
pionatului nostru, cea care — 
in mod normal — ar trebui 
să constituie testul formării

înființarea unei federații de 
carting, așa cum s-a propus, ar 
fi pentru moment prematură. 
Credem că formula cea mal a- 
decvată trebuie găsită în con
stituirea unei Comisii centrale, 
formată din reprezentanți ai 
U.T.C., Consiliului Național al 
Organizației Pionierilor, Minis
terului Invățâmîntului, A.C.R., 
F.R.M., din tehnicieni și spe
cialiști. O asemenea comisie 
atotcuprinzătoare ar fi singura 
în măsură să dirijeze noua acti
vitate, să-i pună în valoare im
portantul rol social pe care 
poate și trebuie să-1 aibă, s-o 
încadreze în efortul general de 
instruire tehnico-aplicativă a 
tinerei generații.

O
Dumitru LAZAR

CARTE UTILĂ
/ A

ÎNDREPTAR AUTOMOBILISTIC"JJ

Editura Tehnică", de o re
marcabilă hărnicie în ceea ce 
privește îmbogățirea orizontu
lui de cunoștințe al automobi- 
liștilor este prezentă în libră
rii cu o nouă carte : „ÎNDREP
TAR AUTOMOBILISTIC". Lu
crarea, apărută sub semnătura 
a patru cunoscuți specialiști, 
inginerii Sergiu Cunescu, Dan 
Ignat, Toma Pavelescu și An
drei Șăvalescu, se compune din 
trei părți : 1. Elemente de te
oria ți construcția automobi

lotului reprezentativ, produce 
confuzie, determină ezitări la 
antrenori. Iată, dar, o proble
mă extrem de serioasă. Și o 
ridicăm acum, deoarece — în- 
cepînd cu această ediție — în
trecerea pentru titlu comportă 
trei tururi, deci trei ediții ale 
jocului Steaua — Dinamo. In 
două din ele examenul de 
triere a fost ratat. Și tocmai 
in perioadele de cristalizare a 
lotului național. Trebuie, din 
aceasta, să tragem concluzia 
că verificarea potențialului 
tehnic și al celui de tactică 
individuală se poate face nu
mai în jocuri internaționale 7

Rezolvarea acestui etern im
pas ține, înainte de toate, de 
conducerile tehnice (și nu nu
mai tehnice...) ale celor două 
cluburi. Din fericire însă a- 
ceastă rezolvare nu este uni
laterală. La ea mai pot con
tribui și alți factori, dintre 
care vom aminti doar unul: 
celelalte echipe participante 
Ia campionat. Scuturîndu-se 
de acea veche timiditate corn- 
petițională, care le face să-și 
limiteze aspirațiile doar Ia 
evitarea retrogradării, aceste 
echipe pot (în modi siguț pot!) 
să asalteze fotoliile de orches
tră pe care le ocupă cu schim
bul de ani și ani Steaua și 
Dinamo. Argumente în acest 
sens ? Partida pe care a fă
cut-o în meciul cu Steaua, Po
litehnica Timișoara (în gene
ral, echipă care se încheagă 
valoric din ce în ce mai se
rios), asaltul lui Dinamo Bra
șov, care într-un clasament 
separat al turului de iarnă o- 
cupă un surprinzător loc III, 
victoria din toamnă a lui Po
litehnica 
Dinamo, 
realizate 
fața lui
Deci, se poate. întrebarea este: 
de ce oare doar din cînd în 
cînd ? Pentru că ridicarea ten
siunii competiționale duce 
implicit la creșterea valorică 
a campionatului. Și atunci nu 
ne vom mai întreba : unde și 
cînd verificăm justețea selec
ției 7

Galați asupra lui 
cele două draw-uri 
de Dinamo Bacău în 
Steaua și Dinamo.

Calin ANTONESCU

TUR DE MANIVELĂ
• A apărut primul nu

măr al revistei „AUTOTU
RISM", editată de Auto
mobil Clubul Român. 
Tipărită în 32 de pagini co
lorate, noua publicație lu
nară se adresează cercuri
lor largi de iubitori ai 
automobilismului, punîn- 
du-le la dispoziție mate
riale informative și de în
drumare, articole tehnice, 
sfaturi practice, itineraTii' 
turistice, știri din sportul 
și industria automobilis
tică. Cu prilejul primului 
lor contact cu cititorii, a- 
dresăm colegilor noștri din 
redacția revistei „AUTO
TURISM" o sinceră urare 
de spor la muncă !
• In Uniunea Sovietică 

s-au făcut probe, timp de mai 
multe luni, cu un automobil 
cu aburi. Autovehiculul este 
echipat cu o căldare de tip 
UKM, proiectată de inventa
torul moscovit A. Miropolski. 
Acest agregat de forță are un 
volum de două ori mai mic și 
o putere de 16 ori mai mare 
decît a celor mai bune Căl
dări realizate pînă acum. Mon
tată pe automobil, căldarea 
Miropolski prezintă o deose
bită siguranță în exploatare și 
are avantajul că suprimă bie
lele, arborele cotit, cutia de 
viteze și ambreiajul. în plus, 
autovehiculul cu aburi nu 
face zgomot și n.u poluează 
atmosfera.

• Incepînd de la 1 aprilie 
1969 toți automobiliștii parti- 
cipanți la competițiile de pistă 
și la cursele pe coastă orga
nizate pe teritoriul francez 
sînt obligați să poarte costu
me din materiale ignifuge. O- 
bligația se referă nu numai la 
obișnuitul combinezon de 
sport, ci și la celelalte obiecte 
de îmbrăcăminte ale piloților, 
inclusiv lenjeria de corp. In- 
cepînd cu luna Ianuarie a 
anului viitor măsura se va ex
tinde și asupra alergătorilor 
de raliu. Federația franceză de 
automobilism întreprinde o 
astfel de reglementare în ur
ma numeroaselor accidente în 
care mașinile de competiții au 
luat foc.

lului; 2. Exploatarea automo
bilului ; 3. Conducerea automo
bilului și securitatea circulați
ei pe drumurile publice.

Spre deosebire de alte cărți 
de acest gen, „îndreptar auto
mobilistic" se distinge prirv- 
tr-o excelentă organizare a ma
terialului prezentat, printr-un 
stil îngrijit (în care lucrările 
de automobilism ale editurii 
în cauză nu excelează întot
deauna), printr-o ilustrație 
grafică adecvată. Foarte reușit 
ni se pare modul de a explica 
pe înțelesul tuturor o serie de 
probleme aparent complicate. 
In același timp, trebuie eviden
țiat efortul autorilor de a pune 
la dispoziția lectorului cîteva 
elemente care în literatura de 
largă răspîndire din țara noas
tră n-au fost încă bine și su
ficient tratate pînă acum.

Calitățile enumerate consti
tuie garanția sigură că lucra
rea tipărită de Editura Tehnică 
se va bucura de succes în 
cercurile de automobiliști a- 
matorl și profesioniști, că ea 
va răspunde, cu competență, 
necesităților de informare în- 
tr-un domeniu, de activitate de 

ctawMtata.
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AGENDA PREGĂTIRILOR
de handbaljucător

Minerul Baia Mare
lotul cu care Minerul Baia

I. IONESCU-coresp. principal

Dinamo
Ștefan cel 
indiferent 

meciul de

Mihai Re- 
echipa de 
divizia B. 
are cali-

în
Mare va începe returul a fost 
introdus — recent — un... hand
balist. Este vorba de 
deș, fost jucător în 
handbal Minerul din 
Proaspătul fotbalist
tăți certe care l-au determinat 
pe antrenorul Voroncovschi 
să-l introducă în lot. Redeș va 
juca în linia de atac sau cea 
mediană a echipei. In meciu
rile amicale pe care le-a sus
ținut la Minerul (cu Victoria 
Cărei 1—0 și 1—2, cu Gloria la 
Bistrița 2—2) handbalistul Re
deș a dat satisfacție. Să-1 ve
dem și 
pionat...

V.

V. Simina, fost jucător timp 
de 12 ani la C.F.R. Pașcani, sint 
convinși că echipa va sălta 
de pe acest loc al clasamentu
lui. Jucătorii se antrenează cu 
multă seriozitate pentru relu
area campionatului. După ce 
s-au întors de la Bușteni, unde 
s-au pregătit aproape două săp- 
tămînl, ceferiștii se antrenează 
acum zilnic pe stadionul din 
localitate, punînd accentul pe 
obținerea unei condiții fizice cit 
mai bune. Cu cei mai tineri 
jucători, promovați recent in 
lot, se lucrează pentru perfec
ționarea unor procedee tehni
ce, ca de exemplu, conducerea 
balonului, pasa, șutul la poar
tă, preluarea mingii în miș
care etc.

E. CONSTANTIN-coresp.

Noul antrenor al sibienilor 
și-a propus întinerirea forma
ției. Astfel, pe lingă Crețu (Șoi
mii Buzău) și Dinu (Elastic 
Sibiu) vor fi promovați în lot 
doi juniori proprii. Be ni up și 
Ciobanu.

Meci pe stadionul
Stadionul din șos.

Mare găzduiește azi, 
de narea timpului,
verificare dintre Dirsamo (tine
ret) și Oțelul Galați. Ora ie 
începere — 15,30.

Afară stinge, plouă, fotbaliștii se antrenează de zor penrâ-u 
retur— Dovada ? Imaginea a-izu~a:i, surproui de fotoreporte
rul nostru, la ultimul antrenament al âmantocișălor tmcureșteni.

Tradiția
C.F.R.

în meciurile de cam-

SASARANU-coresp.

obligă...
Pașcani, formație care 

activează de zece ani în di
vizia secundă a campionatului 
republican, reîncepe întrece
rile campionatului într-o situ
ație puțin încurajatoare — lo
cul 13 cu 11 p în seria I a di
viziei B. Conducerea secției de 
fotbal și antrenorul formației

SUB SEMNUL
După cum ne informează an

trenorul federal GH. OLA, res
ponsabilul echipei naționale de 
juniori, în zilele de 23 și 23 
februarie va avea loc, la Bucu
rești, o nouă convocare a lo
tului de juniori, care se pre
gătește pentru turneul U.E.F.A. 
din primăvară. Această acțiune 
urmărește, pe de o parte, ve
rificarea gradului actual de 
pregătire al componenților lo
tului și, pe de altă parte, stu
dierea posibilităților de înca
drare în lot a unor noi jucă
tori. Astfel, vechilor compo
nent al lotului — Aricit», Ior- 
dache, Negru, Cristache, Gli- 
gorie, Drăgan, Hainal, Crin-

Un

la

nou antrenor

C. S. M. Sibiu
Echipe divizionară B, C.S.M. 

Sibiu, are de cîteva zile 
nou antrenor, și anume. 
Mircea 
duoație 
cund a 
vechiul
C.S.M. Sibiu, I. Ghilind, se 
cupă de pregătirea echipei 
juniori.

Negru, profesor de 
fizică. Ca antrenor 
rămas dr. N. Popa, 
conducător tehnic

U.E.F.A. '69

NO
FRUCl

AL STRĂDANIEI
.C»ne se zbate, răzbate" — 

spune o veche zicală valabilă 
și în ceea ce-1 privește pe Ni
colae Proca, fost jucător al 
Steagului roșu (vă mai amin- 

de redutabilul cvintet Hașo- 
;;-Fusulan-Proca-Meszaros-Da- 
vid T), actualmente antre
nor secund al formației brașo
vene.

L-am întîlnit, zilele trecute, 
ne ,T""1 din bulevardele Capi- 
•atei fctr-un moment de mare 
satisfacție pentru el: .Acum o 
jumătate de oră am absolvit, 
cri succes (nm. nota 10 !) exa- 
measl de teoria educației fizi
ce, ultimul înainte de ■ obține 
categoria I de calificare". Cîte- 
va minute după aceea, aflam și 
parformanțale anterioara reall-

INEFICIENTA CONCEPȚIEI ACTUALE

TE

un 
pe 
e- 

se- 
iar
al
o- 
de

Sandri, Ște- 
Naom, Vi-

DESPRE COMPETIEIE SI ANTRENAMENT
• e

INAMICUL NR 1: SISTEMUL COMPETIȚIONAL DISCONTINUU

Iones- 
vor a- 
Dobrin 
(Mine- 
(C.F.R. 

Unghiaș (Colorom 
Deheleanu (C.I.L.

despre 
a an

trenamentelor sau despre oblicativrfatea co câni sc - 
citărilor intense, în vederea dobîndirii pregătirii impuse in 
activitatea de performanță, s-ar fi apreciat întreaga valoare 
si importanță practică a acestor principii, în mod s-gur că as
tăzi fotbalul, ca și alte discipline sportive, ar fi at.ns ade
vărate culmi ale perfecțiunii.

La noi, însă, s-a adaptat formal antrenamentul și compe
tiția la aceste cuceriri (localizind aplicarea corespunzătoare 
a noilor cerințe pe perioade de timp impuse de calendarele 
competitionale, respectiv 6—7 luni pe an, cu pauze mai mici 
sau mai mari la miiiocul campionatului) sau s-o negrict ue- 
portanța hotâritaare a unității lZ______ 2—
intense.

0 acă atunci cind s-a '/orbit pentru prima dată 
necesitatea absolută a continuității îndeLngrie

dintre continuitate și solicitările

gaju, Sătmăreanu, 
fănescu, Beldeanu, 
șan, Lăbuș, Caniaro, Vlad, Ka
sai, Petreanu, Helvei, 
cu Și Simionaș — li se 
dăuga alți „candidați" : 
II (F. C. Argeș), Necula 
rul B. Mare), Cosma 
Pașcani), 
Codlea),
Blaj), Bondrea (Electroputere 
Craiova), Niculescu (Petrolul 
Ploiești), Izet (Ideal Cerna
vodă).

La această convocare nu vor 
participa jucătorii Broșovschi 
și Atodiresei (U.T.A.), aflați în 
turneu în Iugoslavia cu echipa 
de club.

deFază de joc dintr-o recentă partidă 
juniori a avut ca adversar echipa de

In care lotul national 
tineret Dinamo București.

Foto : E. SECHELY

In primul caz, s-a conside
rat că respectîndu se cele două 
principii ale pregătirii d« per
formanță pe întinderea unui 
tur de campionat, adică în 
cazul nostru din luna august 
pînă în luna noiembrie și. a- 
poi, în retur, din luna martie 
pînă in luna iunie, se înde
plinește caracterul științific 
al pregătirii și se asigură pre
misele progresului valoric al 
echipelor noastre. In cel de-al 
doilea caz, s-a apreciat că re- 
curgîndu-se la solicitări in
tense în antrenamente numai 
în anumite etape (de obicei 
precompetițională și competi
țională de început de sezon) 
este suficient pentru a se ob
ține acumulările prevăzute în 
obiective.

în ambele aspecte, așa cum 
vom vedea în continuare, se 
manifestă o eroare, subliniată 
puternic de realitatea orien. 
țărilor eficiente din fotbalul 
de mare performanță.

Este cunoscut, de exemplu, 
că, în special în ultimul dece
niu, diferite formule compe
tiționale, în întrecerile ofici
ale interne sau internaționale, 
au angajat cele mai bune e- 
chipe de club sau reprezenta
tive într-un program de 
jocuri de o densitate neobiș
nuită, ocupînd, în anumite 
cazuri, cîte 10—11 luni din- 
tr-un an. Susținerea de către 
unele echipe ca Real Madrid, 
Benfica, Internazionale, Cel
tic etc a unor eforturi sus
ținute, din ce în ce mai grele 
(prin specificul competiției : 
cupă, turneu etc.) timp înde
lungat (3—4 ani și chiar 6—7 
ani, cu vacanțe scurte de 2—4 
săptămîni într-un sezon) nu 
numai că nu au degradat po. 
tențialul general al jucători
lor, dar, în mod surprinzător, 
după 1—2 sezoane de aseme
nea „încărcare" AU ACCELE
RAT PROCESUL DE PER
FECȚIONARE ȘI DE VALO
RIFICARE A RANDAMEN
TULUI MAXIM AL ECHIPE
LOR ȘI COMPONENȚILOR 
ACESTORA.

Străbătînd această cale,

s-a putut exprima, practic, 
care trebuie să fie adevărata 
interpretare a continuității 
și a intensității solicitărilor.

ESTE LECȚIA PE CARE 
NE-O 
LIST, 
CARE 
TAM, 
CERTITUDINI ÎN APRECIE
REA CORELĂRII PERFEC
TE A ACTIVITĂȚII COM- 
PETIȚIONALE ȘI

DĂ FOTBALUL REA
LS MOMENTUL IN 
NOI ÎNCĂ MAI EZI- 

ÎNCA MAI AVEM 1N-

DE AN-

tren.ăment. CU unele 
LEGI VERIFICATE DE CEA 
MAI ÎNAINTATA PRACTI
CA. La noi s-a greșit, soco
ti-.dt-se că principiile pre
gătirii pentru performanță 
pot fi subordonate unor fac
tori subiectivi, cum este, de 
exemplu, un calendar com- 
petițiortal in care întinderea 
și densitatea jocurilor con
stituie — de fapt — elemente 
subiective și oarecum arbitra
re.

Suprimarea după cea 4 luni 
(un sezon competițional) a 
jocurilor oficiale și amicale, 
ca și a antrenamentelor de 
mare solicitare, programarea 
imediată a odihnei obligato
rii (?!) și a vacanțelor recrea
tive (3—4 săptămîni !), Ia care 
se adaugă apoi încă 3—4 săp- 
tâmini de „reacomodare la 
efort", determină „stingerea" 
ecoului
vorabiie
ră.

unor 
care

modificări fa- 
de-abia mijise-

Prind pil le pregătirii nu pot fi 
subordonate unor

avemCe indici obiectivi 
în vedere cînd. numai după 
15—16 jocuri oficiale, respec
tiv după un tur de campio
nat, reclamăm oboseala ju
cătorilor și cerem în numele 
obiectivității odihnă și va
canțe pentru echipele noas
tre ?

Ne este încă o 
bilă să nu obosim 
antrenamente și 
deși recunoaștem
nificația acestui semn îmbu
curător prin care se marchea
ză realizarea unui volum oa- 

de

teamă teri- 
jucătorii în 
competiții, 
total sem-

recare de acumulări, 
transformări favorabile.

Dacă admitem că fotbalul 
modern este încadrat în rîn- 
dul sporturilor în care efor
tul cerut atinge valori ma
ximale, nu ne putem împăca 
cu fărâmițarea 
competiției sau 
mentelor, într-o 
tate nepermisă. 
atît mai mult cu 
vedit că CU CIT 
PREGĂTIRII INTENSE ESTE 
MAI SCURTA, CU ATÎT

și diluarea 
a antrena- 
discontinui- 
Aceasta cu 
cît este do- 
PERIOADA

Turneele de iarnă
caldă sint

factori subiectivi
PREGĂTIREA FIZICA SE 
PIERDE MAI UȘOR, redo- 
bîndtrea ei necesitînd. apoi, 
timp îndelungat și eforturi 
deosebite.

Judecind din acest punct de 
vedere se poate explica faptul 
că la noi echipele se învîrtesc 
in permanență în jurul unor 
indici neevoluați, reluind de 
fiecare dată, de două ori în
tr-un campionat, aceleași pre
ocupări nefinalizate.

După părerea mea, 
a atinge de două ori 
campionat (în tur și 
nivelul maxim de randament 
(pe o distanță de 3 luni, înce- 
pînd pregătirile pe un fond 
de potențial foarte scăzut si 
avînd în vedere actualele ce
rințe ale jocului) este nevoie 
de un mare consum de ener
gie, dirijată nerațional, de
oarece nu se urmărește în 
principal realizarea unui salt 
calitativ superior momentu
lui încheierii ultimei perioa
de competiționale, ci redobîn- 
direa indicilor de pregătire 
fizică perfectă.

pentru 
într-un 
retur),

in țările cu climă 
foarte utile

PROGRAMUL RETURULUI DIVIZIEI C, SERIA I

zate de Proca de la primii săi 
pași în meseria de antrenor: 
calificarea de antrenor a obți- 
nut-o în anul 1960. Trei ani mai 
apoi a absolvit cursul, de trei 
luni, de la I.C.F., cu calificati
vul excepțional, devenind an
trenor de categoria a III-a. în 
1965, din nou reușită deplină 
(tot primul) în încercarea de a 
mai urca o treaptă (categoria 
a Il-a).

Și acum ? Da, proaspăt an
trenor cu categoria I. Unul din 
foarte puținii noștri tehnicieni 
care s-a încumetat să pătrundă 
adine și în. tainele pedagogiei, 
psihologiei, fiziologiei, anato
miei etc. în dorința de a găsi 
mai ușor calea care duce mai 
sigur la adevăr în sportul lui 
preferat.

— Ce proiecte aveți ? — l-am 
întrebat înainte de a ne zice 
la revedere.

— Deocamdată, anul singur. 
Si contribui ?i eu, alături de 
antrenorul Valmtin Stănescu, 
cu care mă înțeleg de minune, 
ta readucerea echipei noastre 
în prima divizie a țării. In cei 
20 de ani de cînd mă aflu la 
Steagul roșu, aceasta ar fi cea 
mai mare bucurie a mea.

— g. n. —

ETAPA A XVI-A, 9 MARTIE
Viitorul Botoșani — Minerul Gura Humorului (2—3) 
Victoria Roman — Letea Bacău (0—1)
Știința Bacău — Cimentul Bicaz (1—0) 
Textila Buhuși — Fulgerul Dorohoi (2—2) 
Foresta Fălticeni — Unirea Negrești (3—2) 
Nicotină Iași — Foresta Ciurea (2—3)
Minobrad V. Dornel — Penicilina Iași (0—0) 
Petrolul Moinești — Rarăul Cimpulung (0—1)

ETAPA A XVII-A, 16 MARTIE
Penicilina Iași — Știința Bacău (0—2) .............
Rarăul Cimpulung — Minobrad V. Dornei (2—3) 
letea Bacău — Viitorul Botoșani (0—5)
Minerul Gura Humorului — Nicolina Iași (0—0) 
Cimentul Bicaz -7 Victoria Roman (2—2) 
Fulgerul Dorohoi — Petrolul Moinești (0—3) 
Unirea Negrești — Textila Buhuși (1—3) 
loresta Ciurea — Foresta Fălticeni (0—2)

ETAPA A XVIII-A, 23 MARTIE
Victoria Roman — Fulgerul Dorohoi (2—1) 
Cimentul Bicaz — Foresta Ciurea (0—1) 
Știinta Bacău — Minobrad V. Dornej (0—1) 
Textila Buhuși — Petrolul Moinești (1—2) 
Nicolina Iași — Letea Bacău (0—2)
Rarăul Cimpulung — Viitorul Botoșani (0—1) 
Foresta Fălticeni — Penicilina Iași (1—3)
Unirea Negrești — Minerul Gura Humorului (1—5) 

ETAPA A XIX-A, 30 MARTIE
Letea Bacău — Rarăul Cimpulung (0—5) 
Petrolul Moinești — Știința Bacău (0—1) 
Fulgerul Dorohoi — Nicolina Iași (2—3)
Minerul Gura Humorului — Foresta Fălticeni (1—2) 
Viitorul Botoșani — Unirea Negrești (2—0) 
Foresta Ciurea — Victoria Roman (0—1)
Minobrad V. Dornei — Cimentul Bicaz (1—3) 
Penicilina Iași — Textila Buhuși (0—0)

ETAPA A XX-A, 6 APRILIE
Foresta Fălticeni — Cimentul Bicaz (0—0) 
Unirea Negrești — Foresta Ciurea (0—3) 
Victoria Roman — Rarăul Cimpulung (1—1) 
Știinta Bacău — Nicolina Iași (0—0) 
Penicilina lași — Petrolul Moinești (2—1) 
Fulgerul Dorohoi — Letea Bacău (1—1) 
Textila Buhuși — Minerul Gura Humorului (0— 
Viitorul Botoșani — Minobrad V. Dornei (1-»1)

ETAPA A XXI-A, 13 APRILIE
Minobrad V. Dornei — Foresta Ciurea (1—0) 
Victoria Roman — Textila Buhuși (0—4) 
Cimentul Bicaz — Unirea Negrești (2—1)
Minerul Gura Humorului — Fulgerul Dorohoi (0—3) 
Rarăul Cimpulung — Știința Bacău (0—5)
Petrolul Moinești — Viitorul Botoșani (0—1) 
Letea Bacău — Penicilina lași (0—2)
Nicolina Iași — Foresta Fălticeni (2—3)

ETAPA A XXII, 20 APRILIE
Penicilina Iași — Nicolina Iași (3—3)
Minerul Gura Humorului — Cimentul Bicaz (3—0) 
Viitorul Botoșani — Textila Buhuși (0—2) 
Unirea Negrești — Rarăul Cimpulung (0—2) 
Foresta Fălticeni — Victoria Roman (3—1) 
Fulgerul Dorohoi — Minobrad V. Dornei (0—3) 
Foresta Ciurea — Petrolul Moinești (1—6) 
Știința Bacău — Letea Bacău (2—0)

ETAPA A XXIII-A, 27 APRILIE
Textila Buhuși — Letea Bacău (0—1) 
Petrolul Moinești — Nicolina Iași (1—2) 
Penicilina Iași — Victoria Roman (1—2) 
Minobrad V. Dornei — Foresta Fălticeni (1—5)

Cimentul Bicaz — Viitorul Botoșani (2—5) 
știinta  ------ —. . _
Unirea
Rarăul

Bacău — Minerul Gura Humorului (1—: 
Negrești — Fulgerul Dorohoi (0—3) 
Cimpulung — Foresta Ciurea (1—4)

ETAPA A XXIV-A, 4 MAI 
Victoria Roman — Petrolul Moinești (1—3) 
Textila Buhuși — Cimentul Bicaz (2—1) 
Fulgerul Dorohoi — Foresta Fălticeni (0—4) 
Letea Bacău — Unirea Negrești (2—0) 
Nicolina Iași — Rarăul Cimpulung (2—2) 
Foresta Ciurea - Penicilina Iași (1—3) 
Viitorul Botoșani — Știința Bacău (1—2) 
Min. Gura Humorului — Minobrad V. Dornei (0—2)

ETAPA A XXV-A, 11 MAI
Unirea Negrești — Nicolina Iași (0—3) 
Foresta Ciurea — Fulgerul Dorohoi (1—2) 
Viitorul Botoșani — Victoria Roman (2—4) 
Penicilina lași — Minerul Gura Humorului (0—1) 
Știința Bacău — Textila Buhuși (3—1) 
Foresta Fălticeni — Rarăul Cimpulung (0—0) 
Minobrad V. Dornei — Letea Bacău (1—3) 
Petrolul Moinești — Cimentul Bicaz (2—3) 
ETAPA A XXVI-A. 18 MAI
Foresta Fălticeni — Știința Bacău (0—0) 
Cimentul Bicaz — Penicilina Iași (2—1) 
Minerul Gura Humorului — Petrolul Moinești (12) 
Letea Bacău — Foresta Ciurea (1—2) 
Nicolina Iași — Minobrad V. Dornei (0—0) 
Fulgerul Dorohoi — Viitorul Botoșani (1—4) 
Victoria Roman — Unirea Negrești (6—1) 
Rarăul Cimpulung — Textila Buhuși (1—3) 
ETAPA A XXVII-A, 25 MAI
Viitorul Botoșani — Foresta Ciurea (1—3) 
Știința Bacău — Victoria Roman (1—0) 
Cimentul Bicaz — Rarăul Cimpulung (0—1) 
Penicilina Iași — Fulgerul Dorohoi (1—2) 
Petrolul Moinești — Foresta Fălticeni (1—3) 
Minobrad V. Dornei — Unirea Negrești (1—1) 
Textila Buhuși — Nicolina Iași (0—4) 
Minerul Gura Humorului — Letea Bacău (1—1) 
ETAPA* A XXVIII-A, 1 IUNIE 
Foresta Fălticeni 
Fulgerul Dorohoi 
Victoria Roman 
Letea Bacău — ] 
Nicolina 
Foresta 
Unirea 
Rarăul i
ETAPA
Rarăul 

(1-1)
Victoria Roman — Nicolina Iași (0—1) 
Foiesta Fălticeni — Viitorul Botoșani (0—0) 
Textila Buhuși — Foresta Ciurea (1—1) 
știința Bacău — Fulgerul Dorohoi (3—0) 
Penicilina lași — Unirea Negrești (3—2) 
Cimentul Bicaz — Letea Bacău (1—1) 
Petrolul Moinești — Minobrad V. Dornei (1—5) 
ETAPA A XXX-A, 15 IUNIE
Minobrad V. Dornei — Textila Buhuși (0—1) 
Foresta Ciurea — Știința Bacău (1—5) 
Nicolina Iași — Cimentul Bicaz (1—0) 
Unirea Negrești — Petrolul Moinești (0—3) 
Letea Bacău — Foresta Fălticeni (0—4)
Fulgeiul Dorohoi — Rarăul Cimpulung (0—1) 
Viitorul Botoșani — Penicilina Iași (1—0) 
Minerul Gura Humorului — Victoria Roman (0—2)

■3)

Receptive la ceea ce se 
poate să însemne pauzele în
delungate în activitatea com- 
petițională, forurile conducă
toare ale fotbalului dintr-o 
serie de țări au acționat în 
consecință. Astfel, au fost re
organizate campioantele in
terne prin creșterea la maxi
mum a densității intîinirilor 
oficiale, fără pauză între tur 
și retur, actualele formule 
din Anglia, R. F. a Germani
ei. 'talia și alte țări f'ind ca
racterizate printr.o duritate 
foarte mare. Acolo unde, din 
cauza condițiilor climaterice, 
nu se poate realiza o perfec
tă continuitate a campiona
telor ca, de exemplu, în Iu
goslavia, Ungaria, 
etc. a fost mult lărgit 
mul întîlnirilor în tot 
nul favorabil sau în 

timpul nefavorabil; iar 
tru echipele și loturile repre
zentative au fost asigurate 
condiții de pregătire sau de 
participare la competiții în ță
rile cu climă favorabilă. ESTE 
DE REȚINUT AMPLOA
REA PE CARE AU LUAT-O 
TURNEELE DE IARNA, OR
GANIZATE PRETUTINDENI 
ÎN ȚĂRILE CU CLIMA CAL
DĂ, ÎN CARE SE AFLĂ UN 
NUMĂR MASIV DE ECHI
PE VALOROASE (DE CLUB 
ȘI REPREZENTATIVE).

★
la schimbarea sis. 
disputare a cam- 
nostru național

U.R.S.S., 
volu- 
sezo- 
ano- 
pen-

— Textila Buhuși (0—1)
i — Cimentul Bicaz (1—1)
— Minobrad V. Dornei (1—1) 
Petrolul Moinești (1—4)

. Iași — Viitorul Botoșani (0—4)
Ciurea — Minerul Gura Humorului (0—1) 
Negrești — Știința Bacău (0—3) 
Cimpulung — Penicilina Iași (0—1)
A XXIX-A, 8 IUNIE
Cimpulung — Minerul Gura Humorului

Dar pînă 
ternului de 
pionatului 
(lucru posibil numai prin în
zestrarea stadioanelor cu in
stalații de nocturnă, ceea ce 
ar permite desfășurarea jocu
rilor și pe timpu] verii) este 
absolut necesar să organi
zăm, cu toată atenția, pentru 
cele mai bune echipe pe care 
le avem, ca și pentru jucă
torii din loturi, largi posibi
lități de CONTINUARE A 
ACTIVITĂȚII COMFETITIO- 
NALE ȘI DE ANTRENAMENT 
(evident, nu la nivelul soli
citărilor maxime) în perioada

dintre turul și returul cam
pionatului ’

O bună organizare a peri
oadei de întrerupere, chiar 
și în sistemul actual de des
fășurare a campionatului, 
poate duce la îmbunătățiri 
substanțiale ale valorii și po
tențialului general ale celor 
mai buni jucători ai noștri. 
Dacă, de exemplu, după în, 
cheieiea antrenamentelor și 
jocurilor din turul campiona
tului se acordă jucătorilor o 
scurtă vacanță (de 8—10 zile), 
urmind ca apoi să se reia 
pregătirile cu 2—3 antrena
mente de „menținere" și în con
tinuare cu un turneu de 4—6 
jocuri. Ciclul (de data a- 
ceasta fără vacanță) reluîn- 
du-se după o perioadă de 
pregătire mai intensă, in 
preajma reînceperii noului 
sezon, poate asigura pregă
tirii un grad sporit de efici
ență. De altfel, anul acesta, 
întîmplător, cu prilejul jocu
lui amical cu Anglia, a fost 
realizată o verificare a pros- 
pețimei și gradului de readap
tare a jucătorilor după înche
ierea primei părți a campio
natului. Toate previziunile 
optimiste, în această direcție, 
au fost confirmate deplin. 
Schimbarea concepției și a 
modului de pregătire a echi
pelor, în perioada de între
rupere a campionatului, in 
actualul sistem, ar genera, 
bineînțeles pînă la instalarea 
adaptării corespunzătoare, li
nele manifestări negative, 
trecătoare, în comportamen
tul și randamentul jucători
lor.

Din acest motiv (luînd în 
considerație experiența echi
pelor maghiare, care în anul 
19(52 au trecut, între turul și 
returul campionatului intern, 
la schimbarea metodelor de 
pregătire) adoptarea noilor 
orientări, indiferent de natu
ra lor, trebuie efectuată si
multan, în bloc, de către toa
te echipele.

torul tehnic al federației en
gleze de fotbal Allen Wade, 
în lucrarea „THE GUIDE 
TO TRAINING AND COA
CHING" — îndrumarul acti
vității de pregătire a echipe
lor fruntașe engleze — atrage 
atenția că orice coborâre exa
gerată a nivelului 'pregătirii 
cupă încheierea unui cam
pionat are repercusiuni ne
plăcute pentru sezonul urmă
tor și pentru procesul de 
creștere a valorii echipelor.

Tehnicianul englez sublinia
ză greșelile comise. în sen
sul că antrenorii au admis 
ca in perioada de tranziție 
dintre un campionat și altul 
să se scadă intensitatea an
trenamentelor pînă la 50- » 
din nivelul intensității maxi
me a eforturilor din perioada 
competițională.

Pentru activitatea viitoare. 
Allen Wade indjea ca regimul 
perioadei dintre două cam
pionate să urmeze un curs 
mai eficient și anume :

— după două săptămîni de 
repaus total (de la ultimul 
joc oficial), timp în care nu 
S-a pierdut (în condițiile unei 
vieți ordonate) decît cca 

30—40»/o din potențialul ma
xim al pregătirii, jucătorii 
reiau pregătirile ;

— jucătorii care necesită, 
în urma aprecierii medicului, 
perioade maj lungi de refa
cere, de la caz la caz, pot 
continua repausul încă ma
ximum două săptămîni ;

— pe timpul perioadei de 
tranziție, numărul antrena
mentelor va fi mai redus, 
dar nu vor începe la o inten
sitate mai scăzută de 60"/o 
din intensitatea maximă a 
antrenamentelor din perioada 
competițională ;

— perioada de tranziție va 
dura 2—3 săptămîni, iar cea 
pregătitoare 
mîni ;

— pentru 
nivel optim 
pregătirilor se pot introduce 
turnee 
zon de 
fiecare.

Iată,
perfecționarea mijloacelor de 
recuperare a efortului, cu o 
justă raționalizare și optimi
zare a mijloacelor antrena-ț 
meniului modern, dar mai a- 
les cu o perfectă încadrare a 
jucătorilor în normele regi
mului de viață sportivă, a 
devenit realizabil (chiar în 
condițiile unei mari încleștări 
competiționale) un deziderat 
major al pregătirii sportive 
de performanță : CONTINUI
TATEA IN SUSȚINEREA E- 
FORTURILOR INTENSE SA 
CUPRINDĂ APROAPE UN 
AN ÎNTREG.

Fotbalul de mare valoare 
atestă deplin această cerință 
obiectivă !

în ceea Ce ne privește, este 
necesar să ne revizuim con
cepția cu privire la compe
tiție și antrenament, pentru 
a putea să ne bucurăm din 
plin de roadele adevărurilor 
din fotbalul marilor perfor
manțe !

MOFTUROȘII
Duminică, la Pașcani, echipa 

locali C.F.R. urma să susțină 
meciul revanșă — de fapt, tot 
un meci de pregătire — cri 
Ceahlăul Piatra Neamț, cu care 
se întîlnise cu o săptămînă 
înainte, pe terenul acesteia. Șt, 
cum la Pașcani a nins mult, 
oamenii și-au... suflecat mîne- 
cile, nelăsînd treaba pînă n-au 
curățat terenul de zăpadă.

Fotbaliștii din Piatra Neamț, 
care sosiseră în dimineața me
ciului, au susținut insă că te
renul nu este bine curățat și, 
cu toate insistențele organiza
torilor, au refuzat să joace, în- 
toreîndu-se la Piatra Neamț. 
Deci, drum degeaba, bani iro- 
șiți, pregătire neefectuată.

Curios — foarte curios, finind 
seama că în aceste zile TOATE 
terenurile sint desfundate sau 
acoperite cu zăpadă. Și, totuși, 
echipele se antrenează.

Te pomenești că, la primă
vară, în caz de ploaie, fotbaliș
tii de la Ceahlăul nu vor vrea 
să joace decît cu... umbrele ?!

C. ENEA 
corespondent

s-au bucurat cind 
de această măsură, 
celor din Negrești, 
le-a părut bine. Un

au

de 
sin-

10—11 săptă-

menținerea unui 
al intensității

post-sezon și pre-se- 
cîte două săptămîni

deci, că o dată eu

prof. D. TEODORESCU
antrenor federal

Atenție la tendințele de viitor!
Pericolul pe caire poate 

să-l reprezinte apariția pau
zelor mai îndelungate în 
tivitatea competițională și 
antrenament a echipelor

ac
rie 
de

performanță a ridicat, de cu- 
rînd, problema reevaluării 
chiar și a perioadei dintre 
un campionat și altul.

Astfel, în anul 1967, direc.

Hotăriți-vă!
In urma noii împărțiri ad- 

ministrativ-teritoriale a țării, 
pentru o reprezentare corespun
zătoare a tuturor județelor, Fe
derația Română de Fotbal a 
hotă rit la vremea respectivă ca 
în divizia C să activeze 128 de 
formații, repartizate în 8 serii. 
Mulți 
auzit

Și 
pildă,
gur lucru au- uitat : dacă i 
s-au asigurat acestei formații 
condițiile minime pentru a pu
tea participa la o asemenea 
competiție; dacă terenul, ca
binele pentru arbitri și vestia
rele sînt dotate în mod cores
punzător. Și, în sfîrșit, compe
tiția programînd jocuri (și, 
deci, deplasări) la Bacău, Bu
huși, Iași, Vatra Dornei, cine 
va suporta cheltuielile 7 In at
mosfera entuziastă de atunci, 
greutățile păreau rezolvabile. 
Dar sprijinul s-a rezumat la 
vorbe. Fapte, mai puține. Echi
pa din Negrești a început să 
absenteze de la jocurile pro
gramate, alteori nu și-a în
deplinit obligațiile de gazdă. 
La meciul Umirea-Penicilina 
Iași a... uitat să plătească ba
remul de arbitraj. După 3 sau 
4 neprezentări Unirea Negrești 
a fost exclusă din campionat.

Și acesta nu e singurul caz. 
Iată că din Oradea ni s-a a- 
nunțat că I.A.S. și-a desființat 
secția de fotbal. Nu cumva mai 
au de gînd și alții să proce
deze la fel ? Să spună din timp. 
Oricum, avînd aceste exemple, 
F.R.F. trebuie să atragă aten
ția unor asociații și echipe că 
participarea în divizia C nu 
e o joacă.

C. ALEXE

NICOLAE FULEA
Un tragic accident a pus 

capat, la numai 42 de ani, lui 
Nicolae Fulea. arbitru și fost 
jucător de rugby, prezență 
permanentă pe stadioane de-a 
lungul unui sfert de veac. Cei 
ce l-au cunoscut îi vor păstra 
prietenească amintire.

înhumarea va avea loc joi 
20 februarie, ora 14, Ia cimi
tirul Sf. Vineri.

LOTO-PRONOSPORT
l..oll.E..PlNA LA închiderea vinzarii biletelor la con
cursul EXCEPȚIONAL PRONOEXPRES DiN 23 FEBRUARIE 1969.

Concursul excepțional Pro- 
noexpres L duminică 23 fe
bruarie 1969 se anunță a fi 
unul din cele mai atractive 
deoarece beneficiază de nu
meroase premii.

ba acest concurs se atribuie 
în număr NELIMITAT urmă
toarele autoturisme: VOLGA 
DACIA 1100, MOSKVICI 408 
cu 4 faruri și radio, SKODA 
1030 M.B. și alte 10 prin tra
gere la sorți: 4 DACIA 1100, 
2 MOSKVICI 403 cu 4 faruri 
și radio, 2 SKODA 10 >0 
și 2 ------

De 
buie 
LIA 
numerar de valoare variabilă 
și premii fixe în bani.

Participarea se face 
mătoarele 4 feluri de 
seria A = 3 lei seria 
lei, seria M = 18 lei și se
ria N = 30 lei.

cele 10 
numere, 

pentru 
Prono-

G.

M.B
TRABANT 601. 
asemenea, se mai 
50 de excursii în 
prin O.N.T., premii in

atri-
ITA-

pe ur- 
bilete:

B = 9

Vă reamintim că biletele 
seria ,,N'‘ de 30 lei vă asigură 
participarea la toate 
extrageri = 100 de

Vînzarea biletelor 
concursul excepțional
expres din 23 februarie a. 
se face pînă sîmbătă 22 fe
bruarie inclusiv.

Tragerea concursului Pro- 
noexpres de astăzi va avea 
ioc la București în sala Clu- 

” finanțe Bănci din stra
da Doamnei nr 2 cu începere 
de la ora 13.30. Tragerea va 
fi radiodifuzată.

PRONOSPORT 
premiile concursului nr. 7 

din 16 februarie 1969
Categoria I : (12 rezultate) 

1 variantă a 95.072 lei; cate
goria a H-a (11 rezultate) 27 
variante a 4 225 lei ; categoria 
a Hl-a . (10 rezultate) 332 va
riante a 515 iei.
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