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Șl CONSILIILE POPULARE

NU CONCEP UN ORAȘ MODERN
FARA CONSTRUCȚII SPORTIVE MODERNE

ne-a declarat tov.
prim-vicepreșed inte al

Recent, la Craiova, am avut 
prilejul să-l cunoaștem pe ing. 
MARIN NĂSTASIE, prim vice
președinte al Consiliului popu
lar municipal, candidat în cir
cumscripția electorală jude
țeană nr. 19. Sarcinile curente 
ale unui edil, mai cu seamă în 
campania electorală, sînt atît 
de complexe și de variate, in
cit nu nutream speranța să-1 
abordăm pe inginerul Năstasie. 
Și totuși, deputatul craiovean 
n-a stat în cumpănă, aflînd 
ca ne interesează aspecte le
gate și de dezvoltarea bazei 
sportive a orașului. Aveam să 
aflăm, Imediat, că interesul 
manifestat de interlocutor față 
de construcțiile sportive din 
Craiova nu este întîmplător. 
Tov. Năstasie a fost sportiv de 
performanță între anii 1945 și 
W apărînd poarta echipelor 
de fotbal C.F.R. și Electropute- 
re. Totodată, el este primul ce
tățean al Craiovel care a pur
tat pe piept fosta insignă GMA. 
Așadar, 
ușurință

— Am
orașului,
că in ultimii aițj s-a depus aci- 
O muncă intensă în domeniul 
construcțiilor sportive. Dv, în 
oalitate de fost fotbalist, dar 
mai ales ca vechi deputat (știm

dialogul s-a axat cu 
pe o temă ce sport, 
făcut un scurt tur al 
și ne-am dat seama

ing. MARIN NĂSTASIE,

Consiliului popular municipal Craiova

primit primul mrto ța 
ați participat, probabil 
la acțiunile de anter

că ați 
1949) 
direct, 
jare a edificiilor edilitara
caracter sportiv.

— Nu sint străin de eferta- 
rile depuse in această privință. 
Am fost interesat să sprijin, 
atit cit mi-a stat in putință, 
dotarea orașului nostru eu ri- 
teva obiective de largă utiliza
re in domeniul sportului. Am 
făcut-o cu plăcere pentru că. 
așa cum ați amintit și dv. tine
rețea mea s-a confundat in
tr-o mare măsură cu stadionul. 
Personal nu concep un 
care se vrea modem, fără 
strucții sportive modeme, 
citeva luni înainte de inaugu
rarea Stadionului central (l*iT) 
am avut bucuria de a conduce 
lucrările de finisare a acestei 
modeme baze sportive. Cu 
concursul forurilor sportive, al 
celor sindicale și de invățăauBL 
al erganizatiitar U.TX, un 
mare număr de cetățeni a fost 
mobilizat in acțiuni de muncă 
patriotică. Ei au montat 23 di a 
bănci, au muncit la talnzarea 
și încărcarea pămintului. ceea 
ce a contribuit la realizarea ■- 
nor economii in valoare de 
800 000 lei. In perimetrul nou
lui stadion vom Încerca acum 
să completăm un inventar spor
tiv (terenuri de antrenament

Rwmo CALAKAȘANU

„TOVARĂȘE PROFESOR

VREȚI

ANTRENORUL
Tfijul a pornit de la un fapt 

în toamnă, la puține 
iHJdupă începerea anului șco- 

am fost într-o excursie în 
împrejurimile Bucureștiului, 
cu un grup de elevi din clasele 
V—VIII. O excursie-lecție cu 
prezentarea unor momente din 
viața locurilor, din istoria lor. 
Am uitat să vă spun : eu sînt 
profesor de istorie la Școala 
generală nr. 188. Deci, o ex
cursie profesională.

La ora de popas, ne-am oprit 
într-o poiană. într-o 
și apărut mai multe 
fotbal, s-au format 
chipe șl... meciul a 
înceapă 1 Scor egal

clipită 
mingi 
două 
putut
(eu am

au 
de 
e- 
să

AZI-JOCURI DE VOLEI LA 99

IN DIVIZIA A
(sala 
Ba-
Ti-

Astăzi, în București 
Dinamo, de la ora 17), 
cău, Brașov, Constanța, 
mișoara și Brăila au ioc me
ciurile din cadrul primei 

etape (amânată) a campiona
tului 
culin
Gluj, 
torul—Rapid,
Iul, Politehnica—Progresul și 
Celuloza—Politehnica Galați.
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Schiul studențesc s-a lansat

prof. Constantin GHtȚA

(Oontinuart tn pag. a 3-a)

VITEZIȘTI
ROMANI

FIȚI

fost arbitru) ș: toți copiii s-au 
înapoiat mulțumiți acasă.

a «stL

se arsin „cursă"

Așa s-a născut ideea înfiin
țării unui cerc de fotoal la no*- 
la „188-". După excursie, elevii 
m-au înconjurat stăruitor, pro- 
punîndu-mi :

NOSTRU?"...

(Oontinuara tr. pag. a 2-a}

PATINA

- Poloiștii 
de la Steaua

concursuri pe fiecare centru 
universitar, la care au avut 
drept de participare numai 
studenții care nu fac parte 
dintr-o secție de perfor
manță. Acest criteriu al re
gulamentului a fost deter
minat și de faptul că pen
tru sportivii de performan
ță există un bogat program 
competițional, care culmi
nează cu campionate!» uni
versitare. Astfel, s-a creat 
posibilitatea participării u- 
nui număr mare de studenți 
Ia concursurile organizate 
de fiecare comisie sportivă 
a comitetelor U.T.C. pe cen
tre universitare. Bilanțul a- 
cestora este semnificativ i 
au luat startul 3 200 de stu
denți și studente. în această 
fază a competiției, mai pu
țin r.e-a interesat iatura va
lorică a întrecerilor. Noi 
ne-am propus să atragem, 
și cifra citată mai înainte 
este eiocver.tă. pe studenți 
și fa practicarea sporturi- 
fcsr de iarnă, ca fa acest fel

Krtvs DEAC 
șeful comisiei sportive 

a U .ASR.

(Ccrzmia-t tn pag. a 2-a)

DE ARGINT
noastră va fi reprezen- 
concursul de viteză, do- 
trofeul «Patina de ar

de

înaintea C. M. (grupa B) de hochei

Țara 
tată la 
tat cu 
gint” (Berlin, 1—2 martie),
tinerii sportivi Rodica Nime
reală, Sanda Bărbulescu, Adria
na Pleșan, Laurențiu Căplescu, 
Gheorghe Varga și Mihai Băr
bulescu, Aceștia vor fi însoțiți 
de antrenorul Carol Gall.

Antrenorii v. Novacch si 1. Tiron
despre perspectivele echipei României

Poate nimic nu e ma>. dificil la 
munca unul antrenor decit momentul dnd definitivează forma
ția cu care va aborda o mare În
trecere. Intr-o asemenea ipostază 
l-am intervievat — cu dteva mo
mente Înainte de plecare — pe 
antrenorul V. NOVACKK șl se
cundul său I. TIRON, care pregâ-

diviziei A Ia volei mas- 
: Dinamo—Politehnica
Viitortil—Steaua, Trac- 

Farul—Petro-

vederi 
pe

Tr. IOANIȚESCU

(Bontinuare tn pag. a 4-a)

V. N. C_-.:eri 
lecție l-a cens 
jucătocScr fc i 
A. La început

I pe care U 
a.
desprindeți 

He efectuate pen-
ie să priviră reall- 
Ceariiiy șl să recu

ri riu 1.” avut la dlspo- 
necesar (n.r. antreno- 

i-cvac V. Novacek se 
•a** fie eetopa Bomânlei de 1* 
1 ::-.;m~.e 1SM) pentru a pune 
la ptart uefito acrie la carte-, ju- 
etasni. 1L1 refer la pregătirea lor 
fiuoă. pe care am realizat-o In 
proporție de *•*«. De asemenea, 
ua am putut remedia la unii se- 
lecpocabLh toate deficiențele in 
ceea ce privește pasa, preluările, 
voturile ia poartă și In special, 
trasul pe lift (rever). Mai mult 
ferit ceilalți Jucători au progre
sat ta execuțiile tehnice : Varga. 
Pană. Biro. frații Szabo și Făgă
raș. Deși mai au multe de învă
țat, tinerii Huțanu, Ioniță, Gheor
ghiu. Stefanov și Sgincă ni îmi 
inspiră Încredere. Din punct de 
vedere tactic. Jucătorii au aplicat 
indicațiile cate în partidele anga
jate în Uniunea Sovietică și R.D. 
Germană și. în consecință, ei au 
Jucat reprize întregi de la egal cu 
adversari superiori ca valoare. Prin urmare, sper să aplicăm la 
Ljubljana schemele tactice adec
vate echipei adverse, dar îmi este 
greu să prevăd cît vor rezista ho-

isă poarte vina? 
i tare de alertâ, în toamnă, 

în rîndul micilor fotbaliști 
bucureșteni. Dîndu-se curs unei 
inspirate inițiative venită din 
partea inspectoratului școlar 
al municipiului București, a fost

inaugurat campionatul școlilor generale. 
Se împlinea astfel o dorință unanim 
exprimată, nu de puține ori, de către 
iubitorii celui mai popular dintre spoi
turi. Se realiza totodată un vechi dezi
derat : era materializată una din 
multiplele măsuri destinate să fortifice 
fotbalul, chiar dacă pentru cazul în 
speță nu putea fi vorba decît de fixarea 
unor elemente de contur, de apariția 
nervurilor personalității viitorilor fot
baliști de performanță.

S au ivit, însă, încă din startul com
petiției, unele dificultăți : în alcătuirea 
echipelor, profesorii de educație fizică, 
cu foarte puține excepții, n-au realizat 
o selecție pe verticală, ci și-au fixat 
preferințele asupra unor elevi din cla
sele a VHI-a, care deja activau în sec
țiile de fotbal ale unor școli sportive 
sau cluburi. Ce neajuns s-a creat prin 
folosirea unei asemenea modalități de 
selecție ? Fiind angajați în două compe
tiții care se desfășoară simultan, și cam
pionatul școlilor generale și campio
natul cluburilor, elevii în cauză au făst 
puși în ipostaza de loc plăcută, fie de a 
renunța la activitatea desfășurată acolo 
unde au descifrat alfabetul sportului 
îndrăgit, fie de a intra în conflict nemij
locit cu școala, cu tot cortegiul de con
secințe ce pot deriva din această si
tuație.

Este de acceptat apriori compatibili
tatea celor două forme de activitate, 
fiecare în felul ei, extrem de utilă : 
campionatul școlar pentru perspectiva 
ce o oferă de a depista elementele 
talentate, campionatul cluburilor pen
tru beneficiul de experiență pe care îl 
aduce. De aceea nu trebuie acuzat acest 
paralelism, ci, mai de grabă, se im- 

Ipune să se găsească un modus vivendi 
menit să îndepărteze neajunsurile sem
nalate. Cum ?

De pildă, selecția elevilor pentru 
- generale să vizeze,
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IUe pilda, selecția eievuor pentru 
campionatul școlilor generale să vizeze, 
în principal, elevii an clasele III—VII, 

mai susceptibili ca vîrstă de formare a 
unor deprinderi de mișcare și de încor
porare a primelor cunoștințe tehnice și 
tactice.

După aceea : copiii legitimați deja 
în diferite școli sportive sau cluburi 
(operație efectuată cu consimțămîntul 
conducerii școlii de bază I) să nu mai 
fie solicitați și în alte competiții. S-ar 
respecta astfel și principiul evitării 
supraîncărcării programului elevilor, un 
adagi prezent în mai toate consiliile 
pedagogice, dar practic ignorat.

Și ar mai fi de semnalat o problemă 
prin a cărei rezolvare s-ar îngădui să 
se prefigureze o altfel de optică. Și 
anume: profesorii de specialitate să 
acorde un sprijin mai substanțial IDEII 
relansării fotbalului, îndrumînd din pro
prie inițiativă elevii care prezintă apti
tudini către școlile sportive sau cluburi 
și trecînd, în acest fel, peste interese 
personale înguste sau peste circum
stanțe formale, neesențiale.

Poate că o luare de poziție și din 
partea direcțiunii de resort a Minis
terului învățâmîntului, totdeauna bine 
intenționată cînd este vorba de proble
me majore ale sportului școlar, ar fi 
salutară. Mai ales că, după unele in
formații, neajunsurile semnalate la 
București se fac simțite — aproape inte
gral — și în celelalte județe, municipii 
și orașe în care fotbalul școlar tinde 
să capete cu totul alte dimensiuni.
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Tiberiu STAMA

De sub tipar a apărut afișul campionatului mondial de hochei (crupele 
B șt C) pe care-1 va găzdui România in litiu

Umbrela atletismului
Comentariu de Iolanda Balaș»Sdter

(in pag. a 2-a)



JSchiul studențesc
I

(Urmare din pag. I)

Clubul sportiv

Marile Invenții sînt totdeauna simple, logice, firești. Grecii au 
descoperit jocurile atletice sub soarele Eladei, acum două milenii 
și mai bine. Noi încercăm să-i imităm, dar de două luni vremea 

e potrivnică într-una. Și atunci ce ne rămîne de făcut? Simplu și 
logic : deschidem umbrela să nu ne plouă, să nu ne ningă !

Incercînd să generalizez o idee atît de simplă, îmi voi intitula 
rubrica aceasta „UMBRELA ATLETISMULUI", dorind ca sub cupola 
ei, aparent efemeră, să nu ajungă niciodată nimic din ceea ce ar putea 
impieta atletismul pe care l-am iubit și căruia m-am dedicat in trecut, 
dar pe care încerc să-l slujesc in prezent și din acest loc.

I

e cîteva săptămîni s a 
/ J deschis în parcul „23

August' din Capitală o 
astfel de umbrelă atletică, 
cea dinții a atletismului nos
tru. Se spune că este una 
dintre cele mai frumoase 
săli de atletism din Europa. 
In această privință se cere 
o precizare, Westfallenhalle 
din Dortmund, Zimny Sta
dion din Praga sau Palacio 
de los Deportes din Madrid, 
cele trei săli mamut în care 
s-au desfășurat Jocurile euro
pene de atletism, în anii 
1966—1968, sînt săli de jocuri, 
de hochei pe gheață, care au 
cedat, fiecare la rîndul ei, 
întîietatea atletismului în
tr-un sfîrșit de săptămîni al 
anilor respectivi, restul tim
pului ele fiind destinate, cum 
am spus, altor sporturi. Sala

de atletism din București este 
tnsă a atletismului, in între
gime I Este tntr-un fel, o re
compensă. a celor cinci meda
lii olimpice de aur cucerite 
de atleți la ultimele trei edi
ții ale J.O., o sală care, poate 
ra ceda o duminică din an 
întîietate unui alt sport, dar 
numai pentru o duminică 
dintr-un an, ți atît.

De cinci săptămîni la rînd, 
noua sală este martora unei 
avalanșe de recorduri. Cei din 
tribune sau cei care citesc 
ziarele, rețin recordurile „so
nore" ; un 2,16 la înălțime 
sau 5,01 metri la prăjină, 
eventual un 6,7 s pe 50 m 
garduri, dar valoarea aces
tuia încercăm — fără succes 
— s-o transcriem pe scara 
cursei de 110 m garduri. In 
schimb, ignorăm cu consec-

Concursuri... Rezultate...
Pe aleile parcului din șoș. 

Ștefan cel Mare s-au desfășu
rat duminică dimineață între
cerile crosului dotat cu „Cupa 
Dinamo*, la care au luat star
tul peste 150 de concurenți 
din 'Capitală, precum și un 
grup de alergători ai antreno
rului Gh. Bej an de la Petrolul 
Ploiești. Și, oulme<a, tocmai ce
lor cițiva ploieșteni le-a reve
nit trofeul pus In joc de or
ganizatori. Iată, de altfel, cla
samentul pe echipe : 1. Petro
lul Ploiești 10 p., 2. Metalul 
10 p., 3. Dinamo 7 p., 4. Rapid 
5 p„ 5. Șc. sp. atletism 2 p., 6. 
Viitorul 1 p. Dintre rezultate
le înregistrate în probele indi
viduale, notăm : 800 m junioa
re mici. — 1. Cornelia Holub 
(Met.) 3 :52,0 ; 2. Aurica Deș- 
iiu (Met.) ; 3. Cristina Gheor- 
ghe (Met.); 1000 m junioare 
mari — 1. Olga Ioniță (Petro
lul Ploiești) 5 :05,0 ; 2. Ale
xandrina Stanciu (Rapid); 3. 
Florica Dima (Dinamo); 1500 
m senioare — 1. Ana Pavel
(Petrolul Ploiești) 6:51,02 ; 2. 
Calița Preoteasa (Rapid); 1 500 
m juniori mici, — 1. N. Lazăr 
(Gr. șc. Petrolul Ploiești) 
6:25,0 ; 2, M. Zisuleseu (Ș.S.A.); 
3. I. Șerbu (Rapid); 3 000 m 
juniori mari — 1. G. Dima 
(Met.) 10:42,0 ; 2. Fl. Șandru
(Mgt.) ; 3. Gh. Mușat (Petrolul 
Plo7ești); 4. C. Cupcea (Petro
lul Ploiești) ; 6 000 m seniori 
— 1. I. Vișan (Dinamo) 24:58,0; 
2. C. Pascale (Dinamo) ; 3. D. 
Antal (Agronomia); 4. V. Mo
vilă (Dinamo) ; 5. A. Constan- 
tinescu (Dinamo) ; 6. O. Rășca-

nu (Constructorul). Cea mai 
masivă participare s-a înre
gistrat la juniori mari (42 con
curenți) și juniori mici (56), în 
timp ce cursa senioarelor a 
fost disputată numai între 
două alergătoare 1 (Nicolae D. 
NICOLAE — coresp.).

• Clubul Metalul organi
zează sîmbătă, în incinta com
plexului său sportiv de la Pan- 
telimon, un cros în cinstea 
„Zilei Femeii". Bineînțeles, 
„Crosul Mărțișorului* va cu
prinde numai probe feminine. 
Primul start — la ora 17.

• Concurs în sala Dunărea 
din Galați. Dintre rezultate re
marcăm : 1,86 m la înălțime — 
D. Cîndescu; 1,52 la înălțime 
fete — Maria Enică și 7,0 la 50 
m fete — Fița Rafira. fT. SI- 
RIOPOL — coresp.).

• Cros pe stadionul Corvi-
nul Hunedoara. Cîștigători i 
5 000 m seniori — Ștefan Be- 
regszaszi; 1 000 m senioare — 
Cornelia Pavel; 2 000 m ju
niori I — Petru Vaidoș ; 1 000 
m juniori II — Emil Gale. (G. 
BĂI.EANU — antrenor).
• în sala din Botoșani, con

curs cu participarea unor ju
niori din Roman, Iași, Suceava 
și Botoșani. Cîteva rezultate i 
înălțime; M. Purece (S.) 1,86, 
R. Gavrilaș (I) 1,81 ; 50 mg: 
R. Gavrilaș 7,2; 50 m Fl
Rvdica Țarălungă 6,8 ; 50 mg 
F: Rodica Țarălungă 7,6 ; lun
gime F: Adriana Bilaucă (I) 
5,33 ; greutate F : Valentina 
Cioltan (S) 12,48, Mihaela Lo- 
ghin (Roman) 12,46. (T. UN-
GVREANU — coresp.).

venți unele cifre, aparent 
șterse, deși autorii lor explo
dează de bucurie. Am văzut 
această bucurie la un atlet 
care duminică a sărit 6,66 tn 
la lungime. Dacă ne gtndim 
la recordul lui Bob Beamon 
sau chiar la cel al Vioricăi 
Viscopoleanu, nu ne putem 
explica această bucurie. Dar 
si nu uităm că și Albert Ein
stein a fost odată elev și chiar 
« veteranul nostru Dinu Crit- 
tea — iartă-mă nea Dinule 
— a fost odată junior...

„Cupa de Cristal', denumi
rea celei de-a doua ediții a 
„internaționalelor' de atle
tism pe teren acoperit, a în
semnat un succes ca spectacol 
ți ca afluență de spectatori. 
A urmat .Cupa Steaua'. Bi
lanțul ei statistic este pozi
tiv : alte patru noi recorduri 
naționale.

Dar spectacolul 7 Sd recu
noaștem că a lipsit. Motivul 7 
Antrenorii nu au respectat 
cerința unui regulament ele
mentar al acestei competiții: 
aceea ca participanții înscriși 
să aibă cel puțin clasificarea 
de categoria a treia la se
niori, indiferent de virstă. Și 
astfel spectacolul s-a diluat, 
s-a pierdut printre zecile de 
sărituri de cinci metri și noul 
record al lui Sărucan, ca și 
al celor două recorduri la

junioare (Cornelia Popescu, 
Alina Popescu) și încă printre 
alte cîteva rezultate deosebi
te. Mă gîndesc ce se va în- 
tîmpla cu bătrtna sală Flo- 
reasca II dacă .23 August' 
va monopoliza — in exclusi
vitate — toate, dar absolut 
toate concursurile atletice 
bucureștene pe teren acope
rit 7 Oare nu mai este ne
voie de ea pentru atleții in 
devenire 7 S-o cedăm atunci 
— deși nu e bine pentru atle
tism — unui alt sport!

Dar si ne întoarcem la sa
la din complexul „23 August'. 
Am auzit de un proiect pen
tru un viitor apropiat. Se pre
vede extinderea silii cu încă 
27 metri și amenajarea unei 
piste circulare de 190 m, din 
lemn de esență moale, care 
va permite programarea 
curselor de semijond-fond și 
a ștafetelor, probe care vor 
asigura sarea și piperul unei 
competiții, ajutind la dinami
zarea întrecerilor după mo
mentele de concentrare, une
ori interminabile, ale sărito
rilor. Astfel, vor fi salvate 
de la hibernare pasivă încă o 
serie de probe, in cazul aces
ta, chiar probele la care, în 
ultimii ani, am devenit defi
citari și pe plan balcanic.

Dar pînă atunci ne îndrep
tăm privirile spre fruntașii 
atletismului nostru, care ; 
ticipă acum la cîteva com
petiții internaționale, iar cei 
mai buni dintre ei vor lua 
startul, la 8 șt 9 martie, la 
Belgrad, la cea 
ediție a Jocurilor 
de atletism. Vom avea ce a- 
dăposti, prin urmare, data 
viitoare sub „umbrela" abia 
deschisă a dialogului nostru 
facilitat de ziarul „Sportul".

lolanda BALAȘ-SOTER
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ei să-și petreacă o parte din 
timpul liber în 
turii, să se reoonforteze și să 
îndrăgească mai mult frumu
sețile patriei. N-am neglijat 
însă nici un moment latura 
sportivă de performanță. Am 
dorit ca aceste concursuri să 
fie o selecție pentru comple
tarea secțiilor de performanță. 
Am să dau un singur exem
plu. Studentul Valeriu Sînmi- 
haian, de la I.P.G.G. din Bucu
rești, a dovedit calități deose
bite și a ocupat locul 3 în 
proba de fond a Cupei 
U.A.S.R. în urma acestui 
rezultat el a fost selecțio
nat în secția de schi a clu
bului I.E.F.S. București. în 
bună măsură comisiile sporti
ve ale comitetelor U.T.C. ne-au 
înțeles și au activat în această 
direcție. La sfîrșitul fiecărei 
săptămîni, majoritatea comi
cilor au inițiat excursii, cu 
prilejul cărora au fost organi
zate întrecerile primei faze. în 
angrenarea unui număr cît 
mai mare de studenți s-au evi
dențiat comisiile sportive ale 
comitetelor U.T.C. din centre
le universitare București (1440 
de participant), Cli^ (443), Ti
mișoara (275) și Iași (232). în 
schimb, nu avem cuvinte de 
laudă la adresa comisiilor 
sportive din Baia Mare, Petro- 
șeni și Pitești, care — cu toa
te că au avut condiții favora
bile de a angrena 
mare de studenți 
formal, organizînd concursuri 
cu un număr mic de partici
pant.

Concurenții clasați pe pri
mele locuri în întrecerile pe 
centre au participat la tabere

le alpine organizate de U.A.S.R. 
în perioada vaoanței universi
tare, alături de alte sute de a- 
matori de schi. în tabere s-au 
organizat mai multe concur
suri, făcîndu-se astfel o nouă 
selecție în vederea participării 
la etapa finală. Din cei a- 
proape 3 000 de participant la

mijlocul na-

un număr 
au activat

„Nu concep un oraș
(Urmare dtn pag. îl

cîteva zileUCECOM. Peste 
vom inaugura sălile de sport 
ale liceelor nr. 4 și 5. Țin să 
subliniez că, cu ajutorul ce
tățenilor, îndeosebi al tinerilor 
mobilizați de organizațiile 
U.T.C., anul trecut am în
ceput să amenajăm o maro 
bază nautică de agrement, pe 
o suprafață de 3 hectare, in a- 
fara orașului, Ia punctul numit 
„Hanul doctorului". Proiectele 
au fost lucrate voluntar de in
ginerii și arhltecții craioveni.

— La Craiova există ramuri 
sportive (cum este boxul) care 
au o veche tradiție. Cu toate 
eforturile depuse, condițiile în 
care se pregătesc sportivii res
pectivi nu sînt încă corespunză
toare. Ce măsuri considerați că 
se pot lua pentru a se completa 
inventarul existent, în așa fel 
Incit sporturile olimpice să ți
nă pasul cu cerințele și am
ploarea activității de educație 
fizică și sport din orașul dv 7

modem fără construcții sportive moderne"
— Eu am fost fotbalist, dar 

aceasta nu m-a împiedicat să fiu 
prezent, de-a lungul anilor, in 
mijlocul boxerilor, al luptători
lor etc. Boxul cralovean s-a 
Impus, intr-adevăr, pe plan in
tern și chiar peste hotare. Dacă 
pugiliștii noștri au obținut u- 
nele rezultate bune, aceasta s-a 
datorat entuziasmului șl talen
tului lor. Cetățenii craioveni, 
amatori de sport, doresc insă 
rezultate și mai bune. Sîntcm 
conștienți că ele nu pot veni 
fără îmbunătățirea condițiilor 
de pregătire. Pînă Ia termina
rea construcției modernei săli 
din complexul Stadionului cen
tral, care va deservi toate spor
turile de sală, se simte nevoia 
unei baze sportive simple, cit 
de mici, care să găzduiască ga
lele de box în aer liber. Cu
nosc deja 3 locuri unde am pu
tea amplasa această arenă, așa 
că In curind, Împreună cu to
varășii de la Consiliul muni
cipal E.F.S. vom stabili precis 
locul viitoarei „Arena a boxu-

lui". Voi depune toate efortu
rile pentru ca s-o dăm in fo
losință, Încă in acest an. Vom 
construi arena prin muncă pa
triotică, cu mijloace strict lo
cale. Pe de altă parte, m-am 
gindit că n-ar fi rău să studiem 
posibilitatea de a da in folo
sința boxului una din cele 9 
popicărli ale orașului, care și 
așa stau deseori nefolosite. Cu 
foarte mici transformări, vom 
putea da uneia dintre secțiile 
noastre de box o sală de an
trenament corespunzătoare.

★
„Cind treceți pe la Craiova 

să nu mă ocoliți", acestea au 
fost, la despărțire, cuvintele to
varășului Marin Năstasie, unul 
dintre candidați! alegătorilor 
craioveni. Edil priceput și en
tuziast, prieten al sportului, o- 
mul care de două decenii mun
cește neobosit pentru ca arhi
tectonica orașului să capete noi 
contururi, tov. Năstasie ne-a 
cucerit In modul cel mai sincer. 
Putem, oare, să-l ocolim T...

taberele alpine, primii clasați 
în concursuri au obținut drep
tul de a evolua la etapa fi
nală.

★
începutul a fost făcut. Noi 

considerăm că este bun. Cu 
toate acestea ne-am dat seama 
că se mai pot aduce unele îm
bunătățiri acestei competiții, 
pe care o dorim să devină tra
dițională. Ne gîndim, în pri
mul rînd, la angrenarea unui 
număr și mai mare de stu- 
denți în întrecerile primei 
faze. în ceea ce privește etapa 
finală, dorim ca nivelul valo
ric al acesteia să crească în 
viitor. Ne propunem ca urmă
toarea ediție s-o organizăm pe 

grupe valorice, care să dea po
sibilitatea celor avansați să 
lupte numai între ei și în a- 
cest fel să-și poată ridica mă
iestria sportivă. De asemenea, 
ne gîndim la mărirea număru
lui de probe, care să contri
buie atît la atragerea unui nu
măr și mai mare de studenți, 
cît și Ia specializarea sportivi
lor. Printre altele, am putea 
organiza la fond și probe de 
ștafetă și biatlon, iar la alpine 
— proba de coborîre.

Întrucît competiția se adre
sează în primul rînd celor ini- 
țiați, și deci nu poate cuprin
de întreaga masă a studenți
lor, ne gîndim ca în sezonul 
următor să organizăm în fie
care centru universitar câte un 
curs de inițiere la schi. Spe
răm că în curînd vom veni In 
ajutorul amatorilor de spor
turi de iarnă, asigurîndu-se 
un număr sporit de echipa
ment și materiale sportive. 
Mad dorim ca în înzestrarea 
ou echipament și material 
sportiv o contribuție să-și 
aducă și catedrele de educa
ție fizică ale institutelor de 
învățămînt superior. în aten
ția noastră se mai află o pro
blemă pe care dorim s-o 
rezolvăm cît mai bine : deoa
rece nu toate centrele uni
versitare au condiții natura
le pentru practicarea probe
lor alpine, pe aceste centre 
te vom ajuta să cuprindă 
o masă cît mai mare de prac- 
ticanți ai probelor de fond.

Rezolvînd aceste dezidera
te, pînă la ediția următoare, 
noi sperăm că „Cupa 
U.A.S.R. “ va deveni o com
petiție de seamă a sportului 
universitar.

Rapid București

organizează
0 CONSFĂTUIRE
cu MEMBRII SĂI

SUSȚINĂTORI

Consfătuirea va avea 
loc VINERI, 28 FEBRUA
RIE a.c., ORA 17, IN 
SALA DIRECȚIEI RE
GIONALE C.F.R. BUCU
REȘTI (în clădirea Gării 
de Nord).

POT PARTICIPA :

— Toți membrii eus- 
ținători — pe baza car
netului de membru ;

— Reprezentant (sim- 
patlzanțl al clubului) din 
întreprinderi șl instituții, 
pe bază 
misă de 
tlve din 
tlve ;

— Imputernicițll colec- 
exlsten- 
delegații 
asociația

da delegația e- 
•aodațiUa «por- 
unitățile respec-

tlvelor rapldiste 
te, pe bază de 
emise tot de 
sportivă.

DIN PROGRAMUL 
CONSFĂTUIRII

— Reorganizarea comi
tetului de membri sus
ținători ;

— Aplicarea noului (1- 
stem de susținere mate
rială a elubulul

— Informări 
zentarea unor 
ale clubului.

I 
șl pre- 
obiectlve

consfătul-Participă la 
r« întregul Iot al fotba
liștilor (divizia A șl ti- 
neret-rezerve) echipei 
Rapid București, Îm
preună cu antrenorii zăi.

In încheiere, un pro
gram Întitulat «Surprize 
rapldiste".

CAMPIONATUL MONDIAL
DE HOCHEI PE
Ca de 

leviziune ___  ___.____sport posibilitatea de a urmări 
aprigele dispute din cadrul ma
rilor competiții ale hocheiului. 
Ineepînd din ziua de 28 februa
rie toți cel ce Iubesc jocul cu 
crosa șl eu pucul — șl nu nu
mai el — vor avea ocazia, aproape 
zilnic, de a fl prezenți, lingă man
tinelele patinoarelor Tlvoll din 
Ljubljana (grupa B) șl Johanes- 
shov din Stockholm (grupa A), la 
cele mal importante partide.

Prezentindu-vă programul aces
tor transmisii, vom face preciza
rea că meciurile din grupa B le 
vom vedea înregistrate pe tele- 
recordlng șl Intr-un rezumat, care 
insă nu va altera dedt foarte pu
țin desfășurarea integrală a parti
delor. Cauza acestei rezumări este

obicet, Studioul de 
oferă amatorilor

Te- 
de

MICUL ECRAN
că la Ljubljana orele de progra
mare a întilnirilor nu sini de too 
convenabile. Șl asum lată ce vom 
urmări din grupa B pe micul 
ecran : 28 FEBRUARIE ORA ÎS 
România — Polonia ; 3 martie 
ORA 17 România — R.F. a Ger
maniei ! 4 MARTIE ORA 16,30
România — R.D. Germană : 5
MARTIE ORA 16 România — Nor
vegia ; B MARTIE ORA 18 Româ
nia — Italia ; șl ultimul joc al 
echipei noastre, de această dată 
în transmisie directă, In 8 MAR
TIE ORA 18 România — Austria.

In ce. privește meciurile din 
grupa A, transmisia lor va începe 
în zîua de 15 martie, urmlnd să 
vedem un număr impresionant de 
Intllnlri, motiv pentru care co
legii de la Televiziune merită toa
ta felicitările.

GHIDURILE 
TURISTICE 

DE MUNTE 
Șl PREA 

DRĂMUITELE 
LOR TIRAJE
Prin efortul Editurii 

C.N?E.F.S., în ultimii 10 
ani, au apărut în libră
rii prtte 20 de ghiduri 
turistice de munte, cu- 
pnnzînd cea mai mare 
parțe din masivele Car- 
paților. Colecția „Că
lăuza turistului", a pus 
la dispoziția iubitorilor 
drumeției lucrări foarte 
utile, cu caracter de in
formare și îndrumare a 
acestora pe potecile 
munților. Firește, aceste 
lucrări sînt foarte ceru
te. O mare parte din ele 
s-au și epuizat, de alt
fel, Ș{ totuși, pentru 
anul 1069 sînt prevăzute 
tiraje derizorii (2—3 000 
exemplare) la marea 
majoritate a ghinu
rilor de munte. Este 
neîndoios că la aseme
nea tiraje aceste ghiduri 
nu pot fi rentabile, de
venind o povară pentru 
Editură. Oare în țara 
noastră, în oare mișca
rea turistică se dezvoltă 
într-un ritm impetuos, 
Carpații fiind vizitați a- 
nual de un milion de iu. 
bitori ai drumeției de 
munte, să se pună la în- 
demîna acestora numai 
2—3 000 de exemplare 
dintr-un ghid ?

Semnalez, de aseme
nea, faptul că se simte 
nevoia reîmprospătării 
glodurilor apărute de 
cîțiva ani, cum ar fi cele 
despre Bucegi Piatra 
Craiului etc , oare tre
buie reactualizate și pu
se de acord cu noile 
dotări turistice.

Turiștii din România 
așteaptă dip partea fo. 

rwrilor răspunzătoare 
înțelegerea și sprijinul 
euvi Jt pentru instrui
rea celor ce urcă pote
cile munților. Fiecare 
din noi dorește să cu
noască natura excep
țională, frumoasă, a ță
rii noastre precum șl 
tot ceea ce a sporit va
lențele acestor frumu
seți, multiplele reali
zări înnoitoare din ul
mul pătrar de veac. A- 
ceșt lucru nu se poate, 
realiza, însă, cu tiraje 
atît de drămuite.

ing. N. POPESCU

DIBLĂ VICTORIE PENTRU DINAMO BRAȘOV 
ÎN ETAPA DE IARNĂ A ALPIN1ADEI TINERETULUI

Masivul Ciucaș, îmbrăcat în 
straiele unei ierni aspre a 
constituit anul acesta, ca șl 
anul trecut, uriașul stadion na
tural pe care s-au desfășurat 
întrecerile etapei de iarnă a 
Alpiniadei tineretului. La star
tul acestei competiții a fost 
prezent un. număr apreciabil 
de concurenți; 14 echipe de 
băieți și 4 echipe de fete, în- 
sumlnd 76 de tineri iubitori ai 
muntelui.

în comparație cu alte spor
turi, cifrele enumerate voy pă
rea, probabil, modeste. Pentru 
alpinism, o asemenea partici
pare este în măsură să producă 
satisfacții și să confirm.® că 
acest sport se află pe drumul 
bun al unui reviriment aștep
tat, Printre competitori am re
marcat in special echipele bra
șovene (Dinamo, Armata, Voin
ța, Creația, Politehnica), pre
cum și pe cete din Zărneștl 
(Celuloza) și Tohan (Torpedo). 
Totodată, este îmbucurător fap
tul că la Alpiniadă s-a prezen
tat, pentru prima dată, O echi
pă din Moldova: Universita
tea Iași. Nu ne putem împăca, 
însă, cu ideea că Bucureștiul 
— de la care, în virtutea unei 
vechi tradiții, se așteaptă mai 
mult — a fost reprezentat doar 
de două asociații sportive 
(I.P.G.G. și Grivlța Roșie) și că 
Metalul Hunedoara (campioană 
a țării in 1968) a absentat.

Tema competiției din acest 
an, fixată de un colectiv de 
elplniștl Încercați, în frunte cu 
Paul Fozoeoș, a fost cît se 
poațe de interesantă. Tinerii

TUR DE ORIZONT • TUR DE ORIZONT • TUR DE ORIZONT • TUR DE ORIZONT
O LĂUDABILA realizare

Fructuoasa colaborare din
tre Consiliul județean al sin
dicatelor Bihor și Comisia 
județeană de turism-alpinism 
Bihor s-a soldat cu o intere
santă publicrție intitulată 
„Turismul bihorean*. Aceasta 
cuprinde o bogată informare 
privind activitatea cercurilor 

cățărători au trebuit să stră
bată, într-un interval de 36 
de ore, cotele cel® mal înalte 
ale masivului Ciucaș, în care 
se înscriu 9 vîrfuri greu de 
abordat pe timp de lamă ; pen
tru fete Itinerarul alpin a cu
prins numai 6 cote de altitu
dine maximă. Vremea admira
bilă din prima zi de concurs 
și buna pregătire a majorității 
concurenților au făcut ca 13 din 
cele 14 echipe de băieți să 
atingă toate cotele obligatorii, 
iar 6 din ele să se întoarcă la 
locul de plecare într-un timp 
record, fără a fi nevoie să-și 
petreacă noaptea la cort, pe 
creste. Echipele rămase în bi
vuac s-au trezit însă Intr-un 
aprig uragan de zăpadă, stîrnit 
p dată cu lășațul serii, care 
le-a făcut deosebit de dificil 
drumul de întoarcere de a 
doua zi.

Cei mai bine „înarmați" 
pentru acest examen cu iama 
și cu muntele au fost tinerii 
alpiniști de la Dinamo Brașov 
(antrenor prof. Alex. Floricio- 
iu), Posesori ai unei bune con
diții fizice, știind să foloseas
că, în mod optim, mersul pe 
schi, adoptînd o tactică de 
concurs eficace, ei au reușit 
să ocupe primul loc atît în 
clasamentul echipelor de bă
ieți cit și în cel al echipelor de 
fete. Locul secund la băieți și 
l-au disputat echipele Celuloza 
Zărneștl și Armata Brașov, so
site la o diferență de numai 
cîteva minute față de prima 
clasată. AlpinlștU militari, an
trenați de maestrul sportului 

de turism din Oradea, pre
zentări de obiective turistice 
din județ, probleme de pre
gătire fizică, tehnică și tac
tică în domeniul orientării tu
ristice, știri de peste hotare 
etc. O inițiativă demnă de 
toate laudele. Nu-i mai puțin 
adevărat, însă, că turiștii și 
alpiniștii județului Bihor des
fășoară și o foarte susținută 

Aurel Irimla, erau ta măsură 
să spere tatr-o victorie. Dar o 
simplă neatenție (el au ratat 
un punct obligatoriu de trecere 
și au trebuit să se întoarcă 
din drum pentru a culege fisa 
de control) le-a spulberat șan
sa pe care o aveau și i-a retro-

Anul turistic pionieresc 
și ecourile lui la Tulcea

— Băieți, intenționez să or
ganizez o excursie cicloturistică 
în județ. Cine dorește să mă 
însoțească 7

Apelul prof. Ion Secan de la 
Șcdala generală nr. 2 din Tul- 
cea a atras zeci de pioniert. 
Inițiatorului nu-i trebuiau, însă, 
decît 10—12. A avut de unde 
alege, pe cei mal voinici, pe 
pasionații după sport și — con
diție obligatorie — pe fruntașii 
la carte.

A fost fixat, după aceea, tra
seul : Tulcea — Agighiol — Sa- 
richiov — Babadag — Zebil — 
Tulcea. Așadar, un circuit. Un 
circuit cicloturistic vizînd cîte
va dintre cele mai pitorești 
puncte ale județului. S zile de 
neuitat, cu întîln'i sportive 
pionierești la toate punctele de 
popas, eu cîntece și jofurl. 
Schimb de experiență. Despre 
reușita acestei inițiative a prof. 
Secan a ajuns să se vorbească 
în toată Dobrogea.

Asta s-a țntîmplat în vacanța 

activitate. Deci au despre ce 
să scrie ta publicația lor„,

PERSPECTIVE 
HUNEDORENE

Iată și o scrisoare îmbucu
rătoare, de la cititorul nostru 
Cornea Pitu care ne anunță 
Că, în cursul anului 1969 se 
vor realiza în județul Hune
doara mai multe h ize turis

gradat pe locul III, Dintre ce
lelalte echipe, o comportare 
meritorie eu avut C.F.R.—Pe
troșani, I.P.G.G.—București (a- 
tît la băieți rit și la fete) și 
Universitatea lași. Locul VI în 
clasament, obținut de aceasta 
din urmă, reprezintă o plăcută 
surpriză, o dovadă în plus că 
alpinismul nostru iți extinde 
aria geografică și se poate prac
tica cu bune rezultate chiar de 
către tinerii aflațl mai depar
te de lanțul muntos al țării.

D, L

mare. Un experiment, cum spu
nea prof, Secan. Acum, aseme
nea acțiuni vor fi extinse, la 
nivelul tuturor școlilor. Din 
primăvară și, mai ales, in vară. 
Organizarea lor va trece in 
atenția Consiliului județean 
Tulcea al organizației pionie
rilor. Pregătirile au și început. 
In toate școlile din județ se în
tocmesc traseele, se stabilesc 
condițiile de participare. Fie
care elev, fiecare pionier, do
rește să fie un prieten al natu
rii, al drumeției.

Dar, paralel, mai ara loc un 
eveniment care nu poate scă
pa atenției noastre: în toa
te școlile tulcene se organizea
ză cercuri cicloturistice, acolo 
unde există minimum 25 de 
elevi Și 10 biciclete. Mai exact, 
cerc de turism, cu grupă de 
cicloturism. Se înființează și 
colțuri turistice, pentru popu
larizarea traseelor, pentru ini
țierea celor dornici să le par- 

tice. Este vorba de o eaba- 
nă eu 52 locuri șl un cam
ping pentru too persoane în 
apropierea barajului de la 
Cineiși, de un motel cu 100 
locuri la intrarea in defileul 
Jiului, un han turistic în ora
șul Hațeg și încă un han tu
ristic în stațiunea Geoagiu.

De asemenea, in munții 
Straja și Paring urmează să

Culmile Făgărașului se înalță impunătoare sub privirile teme
rarilor turiști ajunși în căldarea Podragul

curgă. Se face o treabă se
rioasă.

In concepția organizatorilor 
vor lua ființă, în acest an, și 
așa-numitele gazde turistice: 
adică, membrii cercurilor vor 
îndeplini și funcția de gazde 
pentru colegii lor din alte loca
lități. Ea reciprocitate. O mo
dalitate care va favoriza orga
nizarea cit mai multor acțiuni, 
deoarece elimini din discuție 
cel mal mare obstacol, cazarea. 
Sigur, asta nu va face si dis
pari formele clasice de excursii, 
cele tn corturi sau taberele iti- 

se dea în folosință două tele- 
scaune care vor contribui la 
dezvoltarea turismului mon- 
Un și a sporturilor de iarnă 
în acești masivi,

AU TRECUT ȘAPTE ANI..

Un grup de iubitori ai dru
meției dg munte și ai schiului 
din orașul Petroșeni — in 
frunte cu tov. Carol Lasfcay 

nerante. Ele vor fi păstrate.
La Consiliul județean am 

aflat Și cîteva din punctele tu
ristice ce vor fi abordate în 
acest an: pădurea Letea, sta
țiunea Maliuc, ostrovul Tătari
lor, minele de la Somova și 
Altîntepe, cabana Ilgani, lacul 
Ciuperca ș.a.m.d.

Toate acestea sînt preocupări 
firești. Ne aflăm in anul turis
tic pionieresc și micii iubitori 
ai naturii din județul Tulcea 
vor si se numere printre cei 
mai harnici.

T. St.

— ne întreabă eînd se va în
cepe reconstruirea cabanei 
din Paring care a ars pînă 
în temelii acum,,, șapte ani. 
Turiștii petroșeneni ar fi 
bucuroși dacă s-ar realiza mă
car un „mic refugiu" în zona 
respectivă, care oferă atît 
locuri frumoase de vizitat, cît 
și pîrtii bune pentru schiat. 
Cei în drept aq cuvîutul l,„
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VEDANIA
unui președinte de club

Interviul nostru cu tov. Petro Capra

■ Craiovenilor nu le-a venit 
să-și creadă ochilor. Duminică, 
in propriul lor birlog, fotbaliștii 
de La Universitatea au fost con
duși, la pauză, cu 3-0, de către 
Politehnica Galați. La reluare. 
Bălan a redus handicapul, iar 
in min. 86. deci aproape de 
fluierul final, Martinovici a reu
șit egalarea.

Iată o știre care, In orice caz. 
li poate pune pe gindurl pe cei 
de la Steagul roșu, Portul și 
Chimia Suceava ! (ȘT. GURGUI 
— corespondent).

pa de golgeterl. In schimb, vă 
punem la dispoziție o nouă lis
tă de Înaintași care au ratat lo
vituri de la 11 metri : Voinea 
(Steaua), Oprea (Universitatea 
Cluj) și Oblemenco. în aceste 
condiții, arbitrii n-ar mai tre
bui să ezite la acordarea unor 
lovituri de la 11 metri. Dacă le 
ratează „așii“, ce să mal aștep
tăm da la ceilalți T

■ Campionatul nu •'* reluat 
tncă, așa că nu ne putem ocu-

• O££ instrucțiunile^

Ceva despre Ionescu

Desen de
NEAGU RADULESCU

• O Cîntînă din oare nu scoți apă —seacă

• Ceva despre Du mitriu

g La invitația Federației iugo
slave da fotbal, Ion Șlclovan. 
secretar general al F.R. Fotbal, a 
plecat la Split, pentru a ur
mări, azi, meciul amical t Iu
goslavia - Suedia.

craulistii ■ ■ ■

— Ați fost președinte al 
Consiliului municipal Bucu
rești pentru educație fizică 
și sport. De un an și jumă
tate sînteți președintele clu
bului Rapid. Schimbind 
unghiul de vedere, ați des
coperit că viața clubului nu 
e atit de netedă cum se cre
de, atunci cînd e privită de 
la distanță ?

— Da. In interiorul clubu
lui se simt toate efectele nefa
vorabile generate de niște pre
vederi uneori nelnspirate, alte
ori impregnate de birocratism 
sau tutelare excesivă. In acest 
climat, inițiativa, calitățile de 
buni gospodari, aspirația spre 
înalta organizare și rentabiliza
re a unității se ofilesc văzînd 
cu ochii. Forurile sportive (fe
derațiile) se preocupă frecvent 
de chestiuni minimale, tn dauna 
problemelor majore. De aceea, 
autoritatea pe care ar trebui 
s-o aibă reprezentanții lor s-a 
tocit. Altădată, ele îșl rezervau 
chestiunile de concepție, de în
drumare și supraveghere dis
cretă, dar fermă, iar cînd un 
reprezentant al federației ve- 

‘mea la un club, la o echipă, 
toată lumea stătea pe jăratec. 
Acum, o atare vizită sau inter
venție nu mai constituie un eve
niment, s-a banalizat prin re
petare in cazuri minore și ni
meni nu se mai sinchisește.

— Vă invit să ne condu
ceți pe un itinerar concret. 
Cu ce vreți să incepeți ?

— Cu pregătirea echipei de 
fotbal. E mereu sub semnul in
certitudinilor. De la o săptămînă 
la alta nu sintem siguri dacă 
programarea etapelor se va res
pecta, dacă vom avea jucătorii 
la dispoziție pentru pregătiri. 
Antrenorii spun : „Vom intocmi 
planul de antrenament pentru 
săptămînă viitoare, dar am au
zit că jucătorii vor fi iar che
mați la lot".

— Intre necesitățile clubu
lui și mijloacele de realizare 
există corespondență ?

— Instrucțiunile... Off, in
strucțiunile. .. Total depășite și 
inflexibile, ele împiedică reali
zarea oricărei armonii, Ce rost 
are să existe fonduri, dacă nu 
pot fi utilizate conform nece
sităților reale ? Ar trebui 
ponsabilii cluburilor să 
ver controlați pe linie

p abili si se autolinențeie. 
In ctuul unor tniaurl adec
vate T

clu- 
•au 
ele 

cirul

perim întreg ovalul tribunelor 
(ar fi costat 42 de milioane;. 
Dar noi nu cerusem așa cava, 
ei doar o tribună semicirculară, 
sub care si emenajim ctndr: 
mici dormitoare, cantină, cabi
ne: medicei etc. După eforturi 
îndelungate, s-a aprobat. La 
ifirjinU lunii martie, proiectul 
va /i gata. tn aprilie, se va 
deschide șantierul șt va costa 
numai 4 milioane. Vom avea 
un sted^n eu 22—23 000 de 
locuri. împrejmuit perfect, rom 
face încasări bune, nu rom 
mai plăti cotă de teren și vor 
mai fi și alte avantaje. Atunci, 
de ce a fost necesari art:a zba
tere pentru acceptarea unui 
proiect cu evidente asu-uri ? 
Dar meciurile internaționale ? 
Ele n-ar deveni o sursă de ve
nituri fin lei, sau tn valute ; 
beneficiari : 
daci
tun 
Am 
sin: 
cate 
ar

nastru. Dumitriu a fost bol
nav ți. In acest răstimp, noi. 
clubul, n-am reușit si ne achi
tăm niște datorii morale față 
-e el, tot din cauza obstacole
lor ridicate împotriva adevă
rate. responsabilități.

— Poate vor cădea după 
apariția Interviului ?

tov. Ion 
general al 

promis anu- 
firețti. Dar, 
»-a așternut 
Noi am ac-

ca res- 
fie se- 
finan-

”> cierd. pentru excluderea posibi- 
lităților oricărei nereguli, dar 
să aibă, in acelui t.mp.
tul de a dispune, de a se adapta 
la toate exigențele specifice 
unității, curente sau de per
spectivă. Știm să chibzuim bu
nul obștesc, să-l apărăm, să 
nu-l risipim, să nu-l investim 
greșit. Solicităm doar 
bilitatea de a-l cheltui

posi- 
rațional. 
un club 
specifi-

— Apreciați că 
sportiv are valențe 
ce, pasibile să-l transforme 
intr-o unitate rentabilă, că

sinceri, pentru a 
stadion panouri 

produselor indus- 
de larg consum,

— O /întind din care nu 
scoți apă șt nu o îngrijești, 
seacă. Așa s-a tntimplat și cu 
izvoarele de venituri ale 
burilor. Prin neutiluare, 
prin complicații absurde, 
s-au epuizat. Iar, atunci
s-a apelat la sursele specifice, 
obținindu-se depășiri recon
fortante, clubul n-a beneficie: 
nici măcar de un leu. Pers s- 
tind in acest sistem, dezintere
sul a inundat peste tot. Dacă 
ar exista sentimentul că exce
dentul obținut prin revitaliza- 
rea tuturor resurselor clasice de 
venituri ale unui club sportiv 
ar deveni un fond pentru for
tificarea acestuia, pentru spc-.- 
rea și modernizarea bazei lui 
materiale, pentru rezolvarea 
operativi și optimă a tuturor 
aspirațiilor sale imediate și de 
perspectivă, tint convins că In 
doi ani Rapid ar atinge stadv-l 
de autofinanțare fia s/irșitul 
anului 1963, tov. Miron Oltea
na, secretar al CNEFS, ne-a 
sprijinit tn această direcției. 
Voi argumenta. intr-o succesiu
ne care nu implică o ierarhiza
re după criteriul importanței. 
Am Început si realizăm veni
turi serioase dm reclame co
merciala. Anul 1969 va fi si mai 
fructuos din acest punct de ve
dere. Să fim 
introduce pe 
de reclamă a 
frici noastre
n-am cerut cprobare de la ni
meni. Dacă procedam așa, mă 
tem că s-ar fi găsit vreun spe
cialist In despicat firu-n șase- 
sprezece, și atunci... Un mem
bru susținător, venit să ajute 
benevol clubul, trebuie să trea
că prin chinurile birocrației. 
Formulare, formulărașe, nume, 
prenume, număr de înregistra
re, chitanțe și... omul se le
cuiește pentru totdeauna. Am 
luat, atunci, inițiativa tipăririi 
unor tichete de valoare varia
bilă. Astfel, operațiunea e ra
dical simplificată. Și, totuși, 
măsura are o hibă. Ii lipsește 
avizul comisiei economice a 
CNEFS, iar faptul ar putea 
să-i fie fatal. Lăsînd gluma, 
cine cumpără, in timp, tichete 
in valoare de 90 lei, primește, 
in schimb, un semn de amica- 
litate, un cadou (diverse bibe
louri eu emblema clubului). Sis
temul mi se pare onest și__
sentimental.

In al treilea rină, vrem, de 
multă vreme, să mărim capaci
tatea stadionului Giulești și să 
jucăm, într-adevir, campiona
tul acasă. Trebuie realizată o 
tribună in potcoavă. Ca lucra
rea'să pari inacceptabilă, se 
venite cu propune-ea să aco-

Programul returului diviziei
ETAPA A XVI A. 9 MARTIERulmentul Hulea — Gloria CFR Galați (2—1) 
Delta Tulcea — Gloria Tecuci (0—2)
Metalul Plopeni — Ancora Galați (2—1) Metalul Brăila — Metalul Buzău (1—1)
Unirea Focșani -- Chimia oraș Gh. Gheorghiu- DeJ (0—2)
Șoimii Buzău — Chimia Mărăgeștl (9—1)
FI. roșie T eeud — petrolistul Boldești (0- 2) 
S.U.T. Galați — Petrolul Berea (1—1)
ETAPA A XVII A, 1Ș MARTIE
Gloria Tecuci - ș.U.T. Galati (1— 4)Ancora Galați — Rulmentul Birlad (1—1) 
Gloria CFR Galati — Șoimii Buzău (0—2) 
Metalul Buzău — FI, roșie Tecuci (3—2) 
Petrolul Berea — Metalul Brăila (0—0) 
Petrolistul Boldești — Delta Tulcea (0—3) 
Chimia ora» Gh. Gheorghiu-Dej — Metalul Plo- 

perii (0—4)
Chimia Mărășești — Unirea Focșani (1—4) 
ETAPA A XVIII A, 23 MARTIE
FI. roșie Tecuci — Unirea Focșani (1—5) 
Chimia Mărășești — Metalul Buzău (1- 3) 
Rulmentul Birlad — Gloria Tecuci (1—2) 
S.U.T. Galați — Deița Tulcea (0—0) 
Șoimii Buzău — Ancora Galați (i—4)Chimia oraș Gh. Gheorghiu Dej — Petrolul 

Berea (1—1)
Metalul Brăila — Gloria CFR Galați (0—2) Metalul Plopeni — Petrolistul Boldești (1—1)
ETAPA A XIX-A, 30 MARTIE
Petrolul Berea — Metalul Buzău (4—3) 
Șoimii Buzău — Metalul Brăila (2—2)
Petrolistul Boldești — chimia oraș Gh, Ghaor- 

ghiu-Dej (1—1)Unirea Focșani — Rulmentul Birlad (2—2) 
Gloria Tecuci — Chimia Mărășeștl (0—3) 
S.U.T, Galați - Gloria CFR Galați (3—3) Delta Tulcea — Metalul Plopenj (0—2) 
Ancora Galați — Fl. roșie Tecuci (0—2)
ETAPA A XX-A, 6 APRILIE
Rulmentul Birlad — Chimia oraș Gh. Ghaorgltiu- 

Dej (0—1)Metalul Plopenl — Petrolul Berea (1—0) 
Metalul Buzău — S.U.T. Galați (1—1)
Gloria CFR Galați — Gloria Tecuci (2—0) 
Fl. roșie Tecuci — Șoimii Buzău (1—2)
Metalul Brăila — Unirea Focșani (0—3) Petrolistul Boldești — Ancora Galați (2—5) 
Delta Tulcea — Chimia Mărășeștl (2—1)
ETAPA A XXI-A, 13 APRILIE
Chimia Mărășeștl — Petrolistul Boldești (1—2) 
Chimia oraș Gh. Gheorghlu-Dej — Delta Tulcea

(0—0)Metalul Plopenl — Fl. roșie Tecuci (1—4) 
Șoimii Buzău — Rulmentul Birlad (0—1) 
Petrolul Berea — Gloria CFR Galați (0—6) ȘUT. Galați — Metalul Brăila (0—3) Ancora Galați — Unirea Focșani (0—2) 
Gloria Tecuci . — Metalul Buzău (0—6)
ETAPA A XXII-A, 20 APRILIE
Gloria CFR Galați — Metalul Plopenl (0—5) 
Rulmentul Birlad — S-U.T, Galați (1—1)
Metalul Brăila — Ancora Galați (0—2) 
Delta Tulcea — Petrolul Berea (1—4)Chimia Mărășești — Chimia oraș Gh. Gheor* 

ghiu-Dfej (1™2)Fl, roșie Tecuci — Gloria Tecuci (1—1) Șoimii Buzău — Metalul Buzău (1—0)
Unii ea Focșani — Petrolistul Boldești (1—0) 
ETAPA A XXIH-A, 27 APRILIE
Metalul Buzău — Delta Tulcea (0—2) 
Gloria CFR Galați — Ancora Galați (0—3) Petrolul Berea — Unirea Foeșani (1—2)
Metalul Ploperu - Metalul Brăila (1—1)

Lotul de juniori
la ora actuală

scatul și clubul).
•as avea mei multe drep- 
pentru contractarea lor ? 
schițat patru direcții, deși 
mult mai numeroase, pe 
responsabilii din cluburi

putea investi energia și ca
pacitatea lor spre rentabiliza
rea și prosperitatea acestor uni
tăți.

— Sperăm. După Dumitriu, 
voi relata ceva și in legătură 
cu Ionescu.

Ciiui clubul Rapid a admis 
ce Puiu să fie transferat la 
Alemannia Aachen, 
Sclovan, secretar 
F.R. Fotbal, ne-a 
mite compensații 
ulterior, peste ele 
tăcerea *i uitarea,
ceptat si renunțăm la un ju
cător de valoare, am înțeles să 
venim in sprijinul său (Ionescu 
t-a urma acolo și cursurile șco
lii de antrenori de la Kă’.n). dar 
considerăm ci și clubul avea 
dreptul la ceva mai mult de
ci: o satisfacție platonic*.

— Dsți-mi 
finalul interviului...

o idee pentru

— Am putea intitula acest 
interviu „Spovedania unui 
președinte de club” ?

— De acord, dar n-am ter
minat. Mă frămîntă o chestiune 
de umanitate, adică una din 
acele probleme tratate cu cea 
mai fierbinte grijă In statul

— Nu se poate. Pentru că. 
deși eu am fost cel intervievat. 
am pus. In această confesiune, 
o sumedenie de întrebări Clu
bul Rapid așteaptă răspunsuri. 
e abia la începutul unor dialo
guri, care vizează realizarea 
unei înțelegeri superioare.

Au mai rămas două luni și 
jumătate pină la disputarea tur
neului U.E.F.A. Destul de mult 
— după părerea amatorilor de 
fotbal ; destul de puțin — după 
părerea antrenorilor, tn toate 
țările ce vor fi reprezentate la 
ediția din acest an — găzduită, 
după cum se știe, de R.D. Ger
mană — febra pregătirilor creș
te de la săptămînă la săptămî
nă. judecind după reacțiile pre
sei de fotbal europene. Intrat 
în „psihoza U.E.F.A.” este, la 
ora actuală, și lotul român, care, 
după turneul efectuat 
cembrte în G recia, și 
etapă de depistare de 
lente. întreprinsă in
iarnă, se află în stadiul opera
ției de cernere cu... sita cea 
mai fină a viitorilor purtători 
ai tricolorului.

Am asistat la primele două 
acțiuni-1969 ale lotului de ju
niori. Concluzii sentențioase nu 
se pot trage: se pot formula, 
in schimb, unele observații. 
1) Fată de etapa „Turneului 
speranțelor olimpice" (disputat 
în vara trecută la Tata) jocul 
propriu-zis

pini în mo- 
ratînd însă, 
decisivă sau 
N-a apărut,

tn de- 
după o 
noi ta- 
această

Reunită în cocheta piscină 
reșițeană (de dimensiuni tjjj- 
nime : 25 m), mica familie a 
înotătorilor fruntași din țara 
noastră a fost supusă unui 
prim examen. Eără note de 
trecere sau alte calificative. 
Ne aflăm doar în plină pe
rioadă pregătitoare, in care 
accentul este pus pe înotul 
lung, și în care primează 
distanțele și șlefuirea tehni
cii, iar pînă la cel mai apro
piat obiectiv — Campionate
le internaționale a!e RomS- 
niei și meciurile cu Ceho
slovacia — mai sînt cîteva 
săptămîni.

lată, deci, prin ce prismă 
trebuie cîntărită actuala ca
pacitate, Și în directă legătu
ră primele cmnometre. a ce
lor care au urcat pe bloc- 
starturi la sfîrșitul săptămî- 
nh trecute. Pentru că cei mai 
multi dintre concurenți s-iu 
prezentat la Reșița după o 
sultă de antrenamente difici
le, fără nici un fel de în
gustare a efortului. în urma 
cărora obținerea unor cifre 
mal deosebite pe distanțele 
de 100 m (în special) era 
practic imposibilă.

Cu toate acestea, am fost 
martori ai unui buchet de 
performanțe rarisime In na- 
tația românească pentru luna 
februarie. Și. r'-vultatele rele 
mai seducătoare au aparținut 
de data aceasta erauliștilor. 
Este pentru prima oară cinrl 
înregistrăm doi sprinteri sub 
50 de secunde, cînd întîlnim 
rezultate In apropierea ■ elor 
două minute (la 200 m) și 
respectiv, 4 : 20,0 (la 400 tn.). 
Să ne manifestăm, deci, spe
ranța că. în sfîrșit. vor fi în
registrați primii pași spre 
reducerea imensului decalaj 
care ne desparte de vîrfuț pi
ramidei la acest atît de im
portant procedeu tehnic.

Lucrul cel mai îmbucură
tor însă nu-l. constituie cifre
le în sine, ci modul în care 
ele au fost obținute. Marian 
Slavic, de pildă, în cursa de 
100 m a „mers" : 12.5 (avan
tajul startului) — 26,5 (14.0)
— 41,0 (14,5) după care a ur
mat o întoarcere mai puțin, 
reușită — 55.6 (14,6). Iar la 
20Q m a avut următorul gra
fic : 29,1 — 60,5 (31.4) — 1:31.0 
(30.5) — 2:01,3 (30.8).

La fel de precis, eu sigu
ranța unui metronom, a îno
tat si Eugen Almei- distanța 
de 400 m : 31,8 — 64,0 (32.2)
— 1:37.4 (33,4) — 2:11.2
(33.8) — 2 :44.8 (33,6) —
3 : 17.8 (33,0) - 3 : 50,1 (32,3)
— 4 :21,2 (31,1); a pornit, a- 
șadar, în cursă cu 2:11.2 
(200 m) și a terminat cu 
2 • 10,0. în ambele cazuri, ca 
și în cele ale lui Herman 
Schier (100 m în 55,9) și VI. 
Moraru (400 m în 4:23,9), deo
sebita regularitate în parcurge
rea uniformă a lungimilor 
certifică primele roade ale 
unui antrenament modern Și 
eficace și, totodată, un evi
dent plus de maturizare a 
sportivilor respectivi. Mai 
precis, crearea unei baze si
gure de pornire spre cifre de 
valoare ridicată. De altfel, a- 
ceste prime salturi valorice 
la Slavic de la 2:04.1 la 
2:01.8. iar la Aimer de la 
4:34.0 la 4:21.0 — sînt mai 
mult decît convingătoare.

Din noianul celorlalte pre
zențe desprindem alte cîteva 
deosebit de încurajatoare țl- 
nind seama de perspectivele 
ce se întrezăresc. Eupen 
Hempel (împlinește 16 ani la 
sfîrșitul lui martie) este un 
brasist (1:12,2 și 2:35.4) 
foarte ambițios, care tntr-un 
timp foarte scurt va bate la 
poarta consacrării. Șl în 
urma sa. Andrei Țimpu (13 
ani) cu 1 :17,8 — un nou re
cord de copii și Gabriel Po- 
povici (12 an!) cu 1 i 18,6 vin 
eu pași repezi. în grupa reși- 
țenilor — Daniela Coroiu cu 
noi recorduri personale 
(2:28,6—200 m și 5:07,4— 
400 m liber), Al. Băin, în ac
centuată revenire de formă 
(63,5—100 m Și 2 :20,2—200 
m delfin) ne-au reținut aten
ția cu precădere. Gît privește 
grupa experimentală a dina- 
moviștilor bucureșteni, pre
gătită de prof. Cr. Vlăduță, 
cîteva concluzii într-un nu
măr viitor, (o. v.)

de juniori u crescut la capito
lele cursivitate, legături între 
compartimente, siguranță In 
fazele de apărare ; 2) Față de 
aceeași perioadă, lotul ni se 
pare mai puternic, ca urmare 
a selecționării jucătorilor Dră- 
gan, Beldeanu, Vlad, Sătmirea- 
nu, Sandu, Kassai etc.; 3) Per
sistă. din păcate, ineficacitatea 
atacului, care .construiește cu 
destulă acurateța 
mentul finalizării, 
simptomatic, pasa 
șutul la poartă.
pină la ora actuală, OMUL. DE 
GOL al echipei, Radu Ionescu, 
Simionaș, Petreanu pătrund 
rapid, driblează, tentează ele
gant, îți creează situații favo
rabile, dar nu marchează pen
tru că șutează rar și, de cele 
mai multe ori, defectuos la 
poartă. Poate că Vlad este ata
cantul care 
importantă 
lotului de 
apare el în 
Oricum, problema rămîne 
chisă.

Notînd, în încheiere, 
pregătire fizică pe 
o manifestă, în general, selec- 
ționabilii, așteptăm cu Interes 
clarificările pe care cele două 
jocuri cu echipa R.D. Germane 
(de la sfîrșitul lunii martie), ca 
și turneul de la Cannes (începu
tul lunii aprilie), Ie vor aduce 
atît în conturarea lotului defi
nitiv, cît și în privința limpe
zirii definitive a jocului repre
zentativei noastre de juniori.

M. P.

va rezolva această 
lipsă din „schema" 
juniori, așa 
momentul de

cum 
față, 
des-

Romulus BALABAN

... • .

reprezentativei

Mircea Pope»: u-Craiova

Fază la poa".a Pc. 
această echipă l-a

■
■w

:n me- ui amica, 
ca trecută l

Uomide ți Pojoni

buna
care

Echipa U.T.A. s-a înapoiat 
zilele trecute la Arad din tur
neul. de 'rei jocuri, întreprins 
In R.S.F Iugoslavia : cu un bi
lanț negativ (două Infringed și 
un joc egal) și... doi oameni 
accidentați : Domide ți Pojonl, 
ambii jucători de bază în 
„ll“-le textilist. Primul are o 
rană sub rotulă. iar cel de a! 
doilea — întindere de lig-i- 
•rente Antrenorul I Rein- 
nardt ne asigură. Insă, că pină 

pr-ma partidă oficială 
iereuri 5 martie — 16-imile 
pel) Domide și Pojoni vor 

li complet restabiliți.

S.U.T. Galați — cnur -a Mârășașt: <*-3)
Chimia oraș Gh. Gfceorghiu-DeJ — Șoirmr B-teu 

Tl—1)Petrolistul BoltEașu — Gloria Tecuci (3—1) 
Fl. roșie Tecuci — Bulmemul Bîriad (S—3> 
ETAPA A XXIV-A, 4 M.U
Șoimii Buzău — Met aiul Ploperj (0—2) 
Chimia Mărășeștl — fl roș_e Tecuc (♦—3> 
Gloria Tecuci — Petrolul Berea »—Ii 
Rulmentul Birlad — Petrolistul B .ieș t^ (*—2) Delta Tulcea — Metalul BrOria
Ancora Galați — Metalul Buzău (3—t)
Unirea Focșani — S.U.T. CUr. 0—2)
Chimia oraș Gh. Gheorghiu-De: — Gloria CFR 

Galați (0-1)
ETAPA A XXV-A, 11 MAI
Gloria Tecuci — Ancora Galați (*—3)
Unirea Focșani — Metalul Ploper.: (0—1) 
Gloria CFR Galați — Petrolistul Boldești <*—D Petrolul Berea — Chimia Mărășeștl (1—5) 
Metalul Buzău — Chimia oraș Gh. GheorgKu-

Dh (2-0)Rulmentul Bîrlad — Delta Tulcea (0—0)
Metalul Brăila — Fl. roșie Tecuci (!)—3) 
S.U.T Galați — Șoimii Buzău (1—2)
ETAPA a XXVI-A, 1» MAI
Chimia Mărășeștl Metalul Brăila (0—3) Delta Tulcea — Șoimii Buzău (0—1)
Metalul Buzău — Unirea Focșani (2—4) 
Ancora Galați — Petrolul Berea (0—1) 
Fl. roșie Tecucj — Gloria CFR Galați (1—1) 
Petrolistul Boldești — S.U.T. Galați (3—6) 
Metalul Plopeni — Rulmentul Birlad (0—6) 
Chimia oraș Gh. Gheorghiu Dej — Gloria Tecuci 

(0-4)
ETAPA A XXVII-A, 25 MAI
Petrolistul Boldești — Petrolul Berea (9—2) 
Ancora Galați — S.U.T. Galați (1—1)
Chimia oraș Gh. Gheorghiu-Dej — Metalul Ertf.a 

(1-1)Metalul Plopeni — Metalul Buzău (1—U
Șoimii Buzău — Gloria Teeuei (0—1) 
Rulmentul Birlad — Chimia Mărășeșt: (9—l) 
Fl. roșie Tecuci — Delta Tulcea (0—2)
Gloria CFR' Galați — Unirea Focșani <•—4) 
ETAPA A XXVUI-A, 1 IUNIE
S.U.T. Galați — Chimia ora» Gh. Gheorghiu-Dej 

(1-1)Metalul Buzău — Petrolistul Boldești (Ș—24 Petrolul Berea — Fl. roșie Tecuci (6—1) Chimia Mărășeștl — Gloria CFR Galați (1—2) 
Metalul Brăila — Rulmentul Bîrlad (0—1» 
Delta Tuleea — Ancora Galați (0—1) 
Unirea Focșani — Șoimii Buzău (0—e) 
Gloria Teeuei — Metalul Ploponi (Ș—u
ETAPA A XXIX-A, 8 IUNIE
Unirea Focșani — Gloria Tecuci (1—1) 
Gloria CFR Galați — Delta Tulcea (9—1) 
Rulmentul Bîrlad — Metalul Buzău (9—3) 
Metalul Brăila — Petrolistul Boldești (1—84 
Metalul Plopenl — S.U.T. Galați (1—1) 
Șoimii Buzău — Petrolul Berea (1—3)
Fi. roșie Țecuoi — Chimia oraș Gh. GheorghlU- 

DeJ (0-7)
Ancora Galați — Chimia Mărăieștl (I—4)
ETAPA A XXX-A. 15 IUNIE »
Chimia oraș Gh. Gheorghlu-DeJ — Ancora IG*- 

lațl (l-l)S.U.T. Galați — Fl. roșie Tecuci (1—1) 
Delta Tulcea — Unirea Focșani (0—1) 
Chimia Mărășeștl — Metalul Plopenl (1—5) 
Petrolul Berea — Rulmentul Birlad (0—1) 
Gloria Tecuci — Metalul Brăila (0—6)Metalul Buzău — Gloria CFR Galați (0—3) 
Petrolistul Boldești - șoimii Buzău U—4)

[Urmate 4m sa* U

— Torcteșa gtefeto’. veț: te 
♦tp s'.:’r»sr-l «.set-- •

As avut Bade ooiterL de». 
prepz*.e:«a. steriur-jesr eu 
îwA sfacerivalea. r-.-a mfcfuM.

ta-rii. ac-nte-s: de 
am; — ea=a nrulți ce arx-x*. — 
end ș. ru e^m gte* la o gM»- 
■4 <i.a Tlrgovir»

— XU. Mtev. dar vot cul
ci «u dte: protejor de tstone - 
De ce au vă adraoau rrieg_er 
mei Ce la educați» f_r:n * Sic. 
Sigur că veț: gist la dinții wa
tt i-.țalegerea

Rep'-ica aievLoc a v«=is 
prump::

— Bine, dar la ș;ooa aoa- 
Str4 cu sini decil profasoare 
de ecusavte fizic* î T—

La un atenaer.ea arg jcani nu 
mă gindisem. în rLe^ urmă
toare, din Inițiativa insper.;- 
rarjlui ștalar a. municiptiilui 
București avea să se organi
zeze un campicrat ea fotbal 
pentru școlile generale, A fost 
ce', dt-al doilea argument, de
cisiv, cate mi-a risipit toate 
tadttelite.

*

D< atunci au trecut patru 
lunL Ml-am luat în serios ro
lul de antrenor, procedind la 
organizarea unor campionate pe 
clase, le selecția pentru repre
zentativa scolii- Abia după a- 
ceea ne-am înscria în campio
nat. Le-am spus copiilor că ar 
avea șanse, cu condiție să par
ticipe cu regularitate le an
trenamente, să joace cu ace
eași ardoare In toate meciurile. 
Dar, mi-am dat seama repede 
că erau sfaturi de prisos: la 
antrenamente n-am avut nici 
un absent, far la meciuri băie
ții au aruncat în luptă și ul
tima picătură de energie i

C» a rwultaț de aici ? Fl-

rwfte. numai satisfacția J—0 cu 
.JW. 5-1 cu UreuJ «1, 5-2 
CV -IM', *—l cu Uit” și in 
cel -na. dteputet ;oe — nu vă 
bagi dog* acer — cu

favorit* coctpet.ției. A- 
dunate ’.a un loc. toate aceste

TOVARĂȘE 
PROFESOR 

satisfacții au însemnat, la ora 
bilanțului: lideră pe sectorul 
5 șt.„ campioană !

Este greu să vă descriu ce 
atmosferă entuziastă a creat a- 
ceastă performanță în școală, 
printre cei aproape 1 000 de 
elevi de la „188”, totodată și 
printre cadrele didactice, în 
frunte cu tovarășul director
adjunct, Constantin Dumitrăș- 
cuță, președintele cercului de 
fotbal; omul care avbnd și ca
litatea de mentor *L.. galeriei, 
venea răgușit la ore, după fie
care meci.

♦
Acum ne pregătim pentru e- 

tapa următoare: participarea 
la campionatul Capitalei Opt 
echipa î*i vor disputa, în pri
mele săptămînl din martie, ti
tlul de cea mai bună formație 
din București.

Nu Știm cit de departe vom 
putea merge. Cert este, Insă, 
că toți cei 26 de fotbaliști din 
lotul școlii, în frunte cu Con
stantin Sichet, Dan Năstase, 
Cezar Fîcă, Mircea Ungureanu

seu Cor.r.antin Teodosiu sînt 
puși, în continuare, pe fapte 
mar-.. Mi-a-j cerut să facem an
trenamente și acum (eind 
curte» șeoiii este troienită).

★
îi uite-așa, profesorul de is

torie a deveni: — peste noapte 
— antrenor de fotbal, împăr- 
ț.ndu-și timpul intre... Revolu
ția de la 1843 sort domnia lui 
A/ihai Viteazu »i antrenamente 
efectuate in trening și ghete. 
Nu-mi pare rău. Dimpotrivă, 
i-a» sfătui și pe colegii mei să 
încerce. Peste avantajul ci «- 
xemplul personal al profeso
rului de cultură generali i-ar 
stimula pe elevi să forțeze gra
nițele notelor mari, el va în
cerca și mrslte alte satisfacții. 
Nu insist asupra lor. Deci, sti
mați colegi de geografie, ro- 
mănă sau matematici...

LOTO-PRONOSPORT
IN atenția ciștigațorilor 
DE LA CONCURSUL EXCEPȚIONAL PRONOEXPRES DIN 81 FE

BRUARIE
Plata premiilor la concursul ex

cepțional Pronoexpres din S3 le- 
bruarie 1969 se va face astfel :

In Capitala, Incepînd de marți 
4 martie IM», prin caslerilla proprii Loto-Pronosport.

In provincie, îneeptnd aproxi
mativ de vineri t martie 1969 
prin casieriile proprii Loto-Pro- 
nosporț *1 prin mandate poștale.
• Numai pini Joi 27 februarie 

a.c. mai puteți participa la con
cursul suplimentar Pronosport •- 
hochei, concurs care cuprinde 
meciuri din seria B a campiona
telor mondiale de hochei pe ghea
ță. care Se dispută intre 28 fe
bruarie șl 9 martie a c. la Lju
bljana. In această serie participă 
ți echipa națională a țării noas
tre.

Concursul se va desfășura după 
actualul regulament Pronosport, 
iar participarea se va face in mod obișnuit eu mențiunea că pe bu
letine se va scrie Jn spațiul
rezervat numărului d» concurs •
.HI",

Jocurile se vor desfășura sis
tem turneu un singur tur. echi
pele Intîlnindu-se o singură dată. 
Clasamentul șe va alcătui la fel 
ca șl la fotbal. Adică : pentru 
meci cîștlgat sa vor atribui două 
puncte, pentru meci egal un 
punct, iar pentru Joc pierdut u 
puncte. Rezultă deci, că în par
tidele de hochei se pot Înregistra 
și scoruri de egalitate.

Amănunte puteți afla în orice agenție Loto-Pronosport.
PRONOSPORT

PREMIILE CONCURSULUI NR, 
I DIN 23 FEBRUARIE

Categoria I (13 rezultate) : 0,5 
variante a 90 42» lei.

Categoria a Il-a (12 rezultate): 
28.5 variante a 3 80' lei.

Categoria a IlI-a (11 rezulta
te) : 439 variante a 370 Iei.

Premiul de categoria I a fost obținut de participantul Morarii 
Ioan din Mediaș pe un buletin 
combinat 50%, pe care a mal obținut 6 premii de categoria 
a ll-a și 15 premii de categoria 
9 ITI-a. totalizind frumoasa sumă de 104 628 lei.



PE GHEAȚA DE LA COLORADO SPRINGS

w

100 DE CONCURENȚI iȘI DISPDTĂ
3

TITLURILE MONDIALE DE PATINAJ ARTISTIC ‘iiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiiuiniiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiitiiiiniiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiînniiiiiiiii

De ieri, pe patinoarul din 
Colorado Springs (S.U.A.), pes
te 100 de patinatoare și patina
tori din 17 țări se întrec pen
tru titlurile mondiale ale spor
tului figurilor pe gheață. Este 
pentru a patra oară tn decurs 
de 12 ani că renumita stațiune

Mai clari pare situația tn 
proba feminină. Aci, vicecam- 
pioana mondială la ediția tre
cută, blonda Gabriele Seyfert, 
ar trebui, tn mod normal, să 
profite de locul rămas vacant 
și să-l ocupe fără prea multe 
emoții. Mai ales că, la Gar-

Cehoslovacul Ondrej Nepela, campionul european ae pati.Tz; 
artistic, are o sarcină dificilă în competiția supremă

dinea survenită la Garmisch 
poate suferi modificări, tntr-o 
ambianță nouă. „Coaliția” tine
rilor Rodnina - Ulanov și Mos
kvina - Mîșin va infringe, din 
nou, pe super-campionii de 
pini acum, aofii Protopopov ? 

■ Daci versiunea prezentată de 
învinșii de la Garmisch și de 
la campionatele U.R.S.S. — a- 
nume ci Ludmila Belousova a 
concurat gripată — corespunde 
realității, atunci veteranii pa
tinajului artistic ar avea, acum, 
o nouă șansă de a gusta din 
cupa victoriei...

In fine, a patra probă a cam
pionatelor, dansurile pe gheață, 
trebuie să certifice, din nou, 
superioritatea englezilor Diane 
Towler - Bernard Ford, imbata
bili in ultimii patru ani, de la 
retragerea fraților Roman de 
pe scena marilor competiții.

Rd. V.
fiind diferen'a de 

orar, primele rezultate ale cam
pionatelor mondiale zor apare tn numirii] mîir*. ț gj fiATUlUl
nostru.

p eriplul european al 
cosmonautului 
merican 
Borman, 
dantul

a- 
Frank 
coman- 

capsulei
spațiale care a parcurs, nu 
de mult, emoționantul tur 
de pistă circumlunar a in
clus și un popas la Roma. 
Prilej pentru un confrate 
italian să-l întrebe pe cele
brul oaspe, in cadrul unei 
conferințe de presă, dacă 
și cosmonautul poate fi con
siderat un om de sport.
- Mai 

deți dv.
Borman 
de sport
prețul unul 
Iar, ața e ?

Gazetarul 
consensul
punct de vedere, cosmonau
tul a continuat:

— Omul ie sport este 
omul care are curajul să ur
mărească realizarea unei 
performanța La care se la-

Intli să-mi răspun- 
mie — a replicat 
zimbind. Prin om 
nn înțelegeți Lnter- 

spectacol popu-

«xprimlndu-și 
asupra acestui

SPORTUL ESTE PRIMA TREAPTĂ A CURAJULUI
a declarat Frank Borman, adăugind

• •• IAR ASTRONAUTICA,
trece pe sine însuși. Deci, 
astronautul este, și el, un 
om de sport.. M-am Între
bat chiar, adeseori, dacă 
astronanții n-ar putea trezi 
curiozitatea unui gazetar 
care se ocupă de sport

— Pentru ce î a interve
nit un glas din masivul grup 
de gazetari.

— Pentru că, tn afara re- 
rulutelor pe care le oferă 
științei prin călătoria sa, 
astronautul dă in 
insuși o probă de 
clipa aceea el nu 
un nume și un

fața Iul 
curaj. In 
mai are 

prenume. 
Este doar simbolul materia-

Nu vom vedea pe micul ecran
turneul final al C. M de fotbal?

A DOUA

de sporturi de iarnă, de la 
poalele Munților Stîncoși, găz
duiește campionatele mondiale 
de patinaj artistic, ceea ce-i 
conferă un original record. In 
1957, 1959 și 1965, tot aci au 
avut loc întrecerile supreme 
ale artiștilor gheții. Și — să nu 
uităm — în acest fief al pati
najului american a activat, pînă 
de curînd, celebra Peggy 
ming, acum protagonistă a 
nului.

Prima confruntare, din
sezon, a patinatorilor europeni 
cu cei americani, pe terenul 
acestora din urmă, prezintă nu
meroase incertitudini. In spe
cial, la proba masculină, sarci
na lui Ondrej Nepela — „cam
pionul fără temperament” — și 
a lui Patrick Pera se arată 
foarte dificilă în fața eșalonu
lui de 
cu Tim 
cialiști 
treapta
diurnului. Afară de cazul că 
săriturile intrepide ale lui Mișa 
Petkevitch, revelația anului 
trecut, nu vor cîntări mai mult 
în aprecierea arbitrilor.

Fle-
ecra-

acest

peste ocean, în frunte 
Wood, pe care unii spe
ti și văd promovat pe 
cea mai de sus a po-

misch Partenkirchen, tn cam
pionatul european, principala 
sa adversară, Hanna Mașkoca. 
s-a arătat destul de nesiguri 
atit la figurile impuse, cit și 
la cele libere. Evoluția sa i* 
concurs, dar mai ales cele ară
tate în orele de antrenament 
pe stadionul olimpie din Gar
misch, conving ci Goby Sey- 
fert este, acum, la apogeul cu
rierei și că ar merita, din pisa. 
titlul de campioană a .’---nti. 
Chiar dacă arbitri: <fcn Colo
rado nu o vor gratula cu crises 
note de 6 (de patru ori 6, de 
13 ori 5,9, o dată 53 — a prinzit 
Seyfert la proba de libere a 
europenelor). Dar nici «ci, tri-.e- 
înțeles, nu sînt excluse surpri
zele. Ele pot veni de la Karen 
Magnussen (Canada), Albertina 
Noyes (S.U.A.) și, chiar de la 
micuța americancă Jar.et Lynn, 
pe care specialiștii o vid ea 
probabilă succesoare a super
bei Peggy.

Cea mai complexă probă — 
cea de perechi — poate fi și 
cea mai senzaționali Deși, p-ae- 
tic, lupta pentru titlu se rs da 
doar intre perechi sovietice, or-

:um Ce r.le de disecții, 
e ac ajozj ia ca ptmet 

des: Esrortsiodu! iși oai- 
fes-_a$e. ia cod deriața
de a prelca traaszOLsme TV ale 
acestei eempecții- Motivul este 
lesae de imeies : FIFA. ceda 
dreptei de transmKe ia radio st - la a-.'--- be: uael «e—.e pe
care cosdccerea Ecrcvisioaulul a

Si-a firet apartpa. atsad. Emi
lia .Azcarraga. un om de afaceri
peeczeazâ «legrarta er.el agenții 
de presă — preprtetartri sodetătli 
ie tele-.-jțene .Teieslstenu* care 
Înglobează etate pc-stertle TV e- 
xestente in Merie. la același timp 
prepetetar al stadionului .Aztec" 
em C-udal de Mexico precum șl 
a trei clubur» de fotbal dintre 
cete puternice din campionate mexlra= de prima ligă.

EL Azcarraga s-a oferit să cumpere 
d. la FJ.F.A. drepturile de trar.s- 
m s.e prin radio și T.V. pentru 
irmea întreagă, exceptind doar 
țările din sistemul O.I.R.T. (Euro
pa de răsărit).

Aiept al falr-play-ulul In toate 
împrejurările. președintele Fede
rației internaționale de fotbal. Sir să consulte 
conducerea E-urovlstor.ulul Înainte 
de a lua o hotărire. Spre surprin
derea iul. Sir Rous a aflat că 
Intre EuroTtsion șl dL Azcarraga 
intervenise o Înțelegere In sensul 
ca multimilionarul mexican să 
cedeze organismului vest-euro- 
pean de televiziune dreptul de re
transmisie pentru continentul 
nostru. In condiții financiare foarte convenabile.

In ziua de 5 decembrie 1963, 
FJ-F.A. a semnat un acord global 
cu dL Azcarraga dar... altă surpri
ză I Chiar a doua zi, conducerea 
Eurovlslonulul a aflat că dl. Az
carraga cedase drepturile pentru 
Europa șl Africa, unei societăți 
britanice .Worldwide Sports Ltd" 
care colaborează strlns cu stația 
londoneză de televiziune, I.T.V.

Eurovisionul deși nu are un 
«cord scris cu dl. Azcarraga s-a 
considerat lezat și a comunicat 
că va Intenta proces omului de 

• afaceri mexican. In plus, organis
mul european a precizat: „Dacă 
dl. Azcarraga nu Iși va respecta 
promisiunea, toate țările afiliate 
Eurovlslonulul vor boicota cam
pionatul mondial iar ei va pierde 
suma vărsată societății engleze".

Zilele trecute, dl. Azcarraga a 
convocat o conferință de presă In 
cursul căreia a declarat : „Televi
ziunea mexicană regretă foarte 
mult că Eurovisionul boicotează

Stanley Rc-s. a țiEuro vl

campionatul mondial de fotbal din 
U70". El a precizat că Eurovislo- 
nul ar vrea să asigure cu tehni
cienii și instalațiile proprii re
transmiterea jocurilor și că, tot
odată, cere să se retragă toate 
reclamele de pe stadioanele pe 
care se vor desfășura partidele 
turneului final.In legătură cu aceasta, proprie
tarul rețelei mexicane ' 
„Telesistema" a afirmat 
rele : „Este o pretenție 
bilă. Imaginile pe care 
râm noi sint Ia fel de 
chiar mai bune declt cele reali
zate de tehnicienii europeni... 
Dacă Eurovisionul le vrea așa, să 
le cumpere, dacă nu, să ne lase 
In pace".

Ocuptndu-se de acest diferend 
care după cum se vede a ajuns 
la o tenslure de neînchipuit, zia
rul francez l’Equlpe1 se întreabă : 

„Telespectatorii europeni vor fi 
lipsiți de campionatul mondial din 
cauza unei afaceri in stil mare 7“

Dynamo Berlin
campioană a R.D.G

la handbal

Fornaess învingător SUCCESUL VOLEIBALIȘTILOR
fi la Goteborg BULGARI IN ,-,C.C.E.“
GOTEBORG 25 (Agerpres). 

— 6u prilejul concursului 
internațional de patinaj vite
ză de la Goteborg, suedezul 
Glaesson a dștigat proba de 
1500 m In 2 107,2. Dag For
naess (Norvegia) a 
nometrat în cursa 
cu rezultatul de 15 i 54,3.

fost ero
de 10 000

SOFIA, 25. — La Sofia s-a 
disputat meciul dintre echi
pele T.S.K.A. Cerveno Zname 
Sofia și Dynamo Tirana, con- 
tînd pentru „Cupa campioni
lor europeni" la volei mascu
lin. Voleibaliștii bulgari au 
obținut victoria cu scorul de 
3—1.

BERLIN, 25. — Ediția din 
acest an a campionatului 
masculin de handbal al R. D. 
Germane a fost cîștigată de 
echipa Dynamo Berlin, care 
în meciul decisiv a întrecut 
pe S.C. Leipzig cu 18—13 
(6—5). Campioana de anul tre
cut, S.C. Empor Bostock, s-a 
clasat pe locul cinci.

r
Dribling pe ză
padă : 
(stingă) 
Grasshoppers în
cearcă să treacă, 
de Ramseiev 
(Chiasso). Meciul 
de cupă dintre 
cele două forma
ții s-a încheiat la 
egalitate 1—<1, du
pă prelungiri. De 
remarcat că for
mația Chiasso 
activează în liga 

a doua

Grahn 
de la

CAM-SE VA ÎNTRERUPE 
PIONATUL Șt ÎN ANGLIA?

jocuri. Iată 
legătură cu

Tot mai multe voci se pro
nunță în Anglia pentru între
ruperea campionatului în 
timpul iernii. Motivul este 
lesne de înțeles j timpul nefa
vorabil (zăpadă, lapoviță, 
ploi) a făcut terenurile im
practicabile, ceea ce a dus la

amînarea multor 
cîteva păreri în 
pauza de iarnă.

MATT BUSBY
United): 
bruarie campionatul 
va trebui întrerupt".

BERT HEAD (antrenor la 
Crystal Palace): „Meciurile 
din timpul iernii sînt o tra
diție stupidă".

(Manchester 
.In ianuarie și fe- 

nostru

Chiar și stadioanele prevă
zute cu instalații de încălzire 
a terenului de joc nu oferă 
condiții bune. De pildă, pe 
stadionul Arsenal, dotat cu 
o asemenea instalație, se for
mează o mare de noroi în 
timpul Iernii.

nit cu scorul de 3—2 (3—1) 
fotbaliștilor sovietici. Toate 
cele trei goluri ale învingăto
rilor au fost marcate de Pu- 
zaci (min. 1, 18 și 33). Cele 
două echipe se vor întâlni din 
nou, duminică, la Los An
geles.

PROGRAMUL DE AZI

PERSPECTIVELE ECHIPEI ROMÂNIEI
(Urmare din pag. 1)

chelștii români In fața echipelor 
R. D. Germane, Norvegiei, .Polo
niei șl R.F. a Germaniei, echipe 
cu stadiu de activitate In grupa 
A.

I. T. Dacă nu am putut să-l du
cem pe jucători tn forma maximă, 
aceasta se datorează șl faptului 
că pregătirea pe... uscat, In timpul 
verii, nu a fost orientată spre 
elementele specifice hocheiului. 
De aceea, majoritatea selecțlona- 
bllilor nu au suficientă viteză de 
reacție, carență care Influențează 
trasul la poartă, pasele șl alte 
exiecuțll tehnice.

s-au dovedit mobile, partidpînd uneori cu succes la presingul din 
zona de apărare a echipei adver
se. Ceea Ce mă bucură mal mult 
este că apărătorii știu să-șl mar
cheze mal strict oamenii. Atacul Închegate 

de
nu realizează acțltml 
tocmai din cauza deficiențelor 
ordin tehnic menționate.

In .C.G.E.": Spartak 
Trnava — A.E.K.; Man
chester United — Rapid. 
(Primele Jocuri din sfertu
rile de finală).

în „CUPA ORAȘELOR 
TlRGURI” : Ujpestl Dozsa 
— Legia Varșovia (în tur 
1-0).

★'
Echipa Gornik Zabrze a ju

cat la San Jose (Costa Rica) 
cu campioana țării, formația 
„Saprissa". Fotbaliștii polonezi 
au terminat învingători cu 
scorul de 3—1 (1—1). Toate 
cele trei goluri ale oaspeților 
au fost înscrise de Lubanski.

• La Budapesta, echipa 
austriacă S.C. Eisenstadt a 
învins cu scorul de 1—0 (1—0) 
formația locală Spariao.

★
poloneză Pogon

de 
un 

portarul 
gol.

R. Greșeala unul jucător 
cîmp poate fi reparată de 
alt coechipier. Cînd L 
greșește Insă, atunci e 
Cum apreciați forma portari
lor t

MECIURILE RESTANTE 
DIN GRUPA A 6-A 

A PRELIMINARIILOR C.M.

R. Am observat In ultimele 
întiinirl de verificare ale re
prezentativei Române, desfășurate Ia Karl Marx Stadt și 
Berlin, că echipa a ; 
joace în inferioritate, dar 
și în superioritate cind de altfel a șl

știut să 
. ' nu numerică, 

primit gol.

V. N. Da, sistemul defensiv a 
făcut față acțiunilor unor echipe 
redutabile din Uniunea Sovietică 
șl R.D.G. Liniile de apărare tn 
formula Varga — Ionlță, Făgăraș 
— Sgîncă III șl Pop — Paraschlv

I. T. Eu m-am ocupat mal mult 
de antrenamentul portarilor. Vom 
începe jocurile cu Dumitraș, la 
ora actuală portarul nr. 1 din țara 
noastră, dar 11 vom Înlocui — din 
cauza uzurii nervoase Pe care o 
manifestă In final — cu Stoicu- 
lescu, un tinăr cu reale perspee 
tive. Al treilea portar va fi Iordan.

La ultima întrebare, referitoare 
la poziția pe care o va ocupa na
ționala României tn clasament, 
amlndol Interlocutorii ne-au Indi
cat locul IV, în speranța că ho- 
chelștll români vor întrece selec
ționatele Norvegiei, Iugoslaviei, 
Italiei șl Austriei. Noi Ie dorim 
succes deplin.

în grupa a 6-a a prelimina-^, 
riilor C.M. au mai rămas de 
disputat următoarele jocuri 1

30.IV.: Spania — Iugoslavia 
(în tur 0—0) ; 4.VI. 1 Finlanda 
— Iugoslavia (1—9); 25.VI. și 
15.X. i Finlanda — Spania ; 
19.X. i Iugoslavia — Belgia 
(0-3).

Echipa
Szczecin a jucat la Pazargic 
cu formația locală Botev, Fot
baliștii bulgari au terminat 
învingători cu scorul de 1—0 
(0-0).

REZULTATE

Echipa sovietică Dinamo 
Kiev și-a început turneul în 
S.U.A., jucînd la San Fran
cisco cu formația „Clippers" 
(California). Peste 12 000 de 
spectatori au urmărit acest 
meci în care victoria a reve-

Tiparul I. P. Jnfortna|ia", ttr. Bxezoianu ar. 23—25, București

Uzat al omului. Este un om 
care urmărește o perfor
manță și se străduiește să o 
realizeze.

Să ne Închipuim că acest 
curaj al omului urcă, treap
tă după treaptă, spre vîrful 
unei scări. O scară ce duce 
spre perfecțiune. EI BINE, 
SPORTUL ESTE PRIMA 
TREAPTA A CURAJULUI. 

A 
nu 
în 
de

ASTRONAUTICA ESTE 
DOUA TREAPTA. Dar 
există nici o diferență : 
ambele cazuri este vorba
lupta pe care omul modern 
o dă, personal, pentru per
fecționarea sa. Rezultatul 
este același: e probă do cu-

raj de eara omenirea are 
nevoie.

De ce insistă Borman atit 
de mult asupra curajului 7 
Pentru că 11 consideră prin
cipalul factor de progres al 
omenirii („Dacă nu îndrăz
nește, omul nu poate merge 
Înainte. Acum știu bine 
asta”), pentru că vede in el 
o calitate esențială, indis
pensabilă a omului de inli
ne, eliberat de complexa și 
prejudecăți,
forțele sale, dar și în seme
nii săi C>. • .omul anului 
2 000 ? ... Mi-1 Închipui cu
tezător. Șl, fiind curajos, 
este un om care propovă- 
dulefto pacea4).

Încrezător in

de T.V. 
următoa- 
Inadmisl- 
le aslgu- 
bune sau

O fază din primul meci 
grupa „C” a campionatelor mon
diale de hochei (Olanda — Da
nemarca) : atacanțil olandezi Will 
Ooms (12) și Rudy Beker (12) tn 
fața porții danezilor.

In campionatul mondial de 
hochei pe gheață (grupa „C"), ale 
cărui întreceri se desfășoară In 
prezent la Skoplje, s-au mai dis
putat două meciuri încheiate cu 
următoarele rezultate : Bulgaria — 
Japonia 4-3 (0—0, 2—2, 2—1) î El
veția — Ungaria 11—1 (3—0, 4—0, 
4-1).

Congresul F.I.B.T. a decis

C. M. de bob-1970 la St. Moritz
La Congresul F.I.B.T., care 

a avut loc la Lake Placid, s-a 
hotărît ca viitoarele campio
nate mondiale să aibă loc in 
Elveția, Ia Saint Moritz, in zi
lele de 7—8 februarie 1970, pen
tru echipajele de 2 persoane, șl 
in zilele de 14-15 februarie, 
pentru cele de 4 persoane. Pen
tru campionatele europene de 
seniori și de tineret nu s-au 
depus candidaturi, atribuirea 
organizării acestora urmind a 
se face ulterior. In ce privește 
modificările din regulamentul 
tehnic, s-a cerut delegaților să 
prezinte propuneri scrise, deci
ziile urmind a fi luate la Con
gresul din 1970. Delegația țării 
noastre a propus două modifi
cări importante : 1. La campio
natele mondiale să se facă o 
împărțire pe grupe valorice, in 
funcție de rezultatele anterioa
re, eventual 
tele C.M.
precizări in ee privește inc&l-

zirea patinelor bobului, ln- 
terzlcindu-se orice formă de în
călzire, fie mecanică, fio chimi
că.

în meci amical de hochei

IUGOSLAVIA
ROMANIA 6-2

Bugetul acordat, in 1969, 
Secretariatului de Stat al 
Tineretului și Sportului din 
Franța face obiectul unei 
analize profunde apărută în 
revista „Sport-Plein Air“ 
(nr. 116/1969).

Publicația franceză consi
deră că bugetul alocat spor
tului are un «caracter retro
grad”, aducînd, in sprijinul 
afirmației sale, înseși datele 
furnizate de raportorul comi
siei de probleme culturale, 
Bernard Flornoy : u.. .Bu
getul pe 1969 al Tineretului 
și Sportului reprezintă 0,69 
la sută din bugetul general 
al statului ; el reprezenta 
0,77 la sută in 1968, și 0,79 
Ia sută în 1967...4

Articolul din „Sport-Plein 
Air‘J subliniază faptul că < 
problema sportului în școală ML 
a stîrnit „protestul cel mai 
unanim”. In Adunarea Na
țională, de exemplu, depu
tatul M. Ventroux a susți
nut ferm că „sportul tre
buie să înceapă din școală... 
Dar nu practicarea obligato
rie a gimnasticii tradiționa-

cele din preceden-
2. Să se facă

BELGRAD, 25 (Agerpres). — 
In sala .Tivoli" din Ljubljana 
s-a disputat Intîlnirea interna
țională amicală de hochei pa 
gheață dintre selecționatele Iu
goslaviei șl României. Victoria 
a revenit gazdelor cu scorul de 
6—2 (1—1, 2—1, 3—0). Hocheiș- 
tii români au condus da două 
ori (în prima repriză prin go
lul marcat da Biro, iar in cea 
de-a doua prin punctul înscris 
de G. Szabo), dar au fost ega
lați, iar în ultima parte a jo
cului el au cedat ritmul, per- 
mițînd gazdelor să se detașeze. 
Jocul a fost urmărit de peste 
3 000 de spectatori.

CEEA CE 
SE REFUZĂ 

SPORTULUI...

ANGLIA-ROMÂNIA 4-4
LA TENIS DE MASA

25 (Agerpres). 
Sheffield s-a

LONDRA 
In localitatea 
disputat meciul internațional 
amical de tenis de masă din
tre reprezentativele Româ
niei și Angliei. La capătul 
unor
Intîlnirea s-a încheiat cu re
zultatul de 4-4.

Rezultate tehnice i Eleono
ra Mihalca—J. Williams 21- 
10, 21-15; Dobosi—Hydes
12-21, 18-21 ; Dumitriu—Bar
nes 15-21, 16-21; Maria Ale
xandru, Eleonora Mihalca—P. 
Piddock, 
21-23, 21-7; Dobosi, 
triu—Wright, 
17-21 ; Maria 
Piddock 21-13, 
boși—Wright

19-21; Maria Alexandru, Do
bosi—P. Piddock, Barnes 
21-16, 18-21, 21-16.

Angliei. La capătul 
dispute spectaculoase,

J. Williams 21-11, 
Dumi- 

Hydes 16-21, 
Alexandru—P. 

21-11; Do- 
12-21, 21-13,

tBlBxradiotBlefih
Proba masculină de slalom 
uriaș din cadrul campionate
lor de schi ale Canadei, la 
Whistler Mountain, s-a în
cheiat cu victoria lui Peter 
Duncan, cane a realizat în 
cele două manșe timpul de 
2:44,63. Proba feminină i-a 
revenit schioarei Sue Graves 
cu 1:55,09.

In prima zi a turneului inter-

7iL>

național de tenis (profesio
niști) de la Hayward (Cali
fornia), Roche l-a învins cu 
8—6, 7—5 pe Stolle, Ralston 
a dispus cu 6—4, 6—8, 6—3 
de Emerson, iar Riesen l-a 
întrecut cu 7—5, 6—3 pe 
Moore. In turneul feminin, 
Billie Jean King a dispus cu 
4—6, 6—2, 6—4 de Franțoise 
Durr, iar Ann Haydon cu 
4—6, 6—2, 6—4 de Rosemary

i

„CWj LA TENIS DE MASA
Echipa suedeză de tenis de 

masă „Mariestadt” a învins 
cu 5-4, la Essen, formația „SV 
Molkeplatz", într-un meci con- 
tînd pentru 
suedeză va 
competiției, . __________
din partida Vasutas Budape
sta—Slavia Praga.

„0.C.E.*. Echipa 
întîlni, în finala 
pe învingătoarea

Casals. In proba de dublu 
bărbați. cuplul australian 
Roche-Newcombe a învins cu 
9—7, 6—1 pe Rosewall-Stolle.

Etapa a 2-a a turului ciclist 
al Sardiniei, desfășurată pe 
distanța Cagliari — Lanusei 
(149 km), i-a revenit sporti
vului francez Gilbert Bellone, 
cronometrat cu timpul de 

(medie orară 
care conduce în 
general indivi-

3 h 45:18,0
39,678 km), 

. clasamentul
dual.

Competiția i __ _
automobilism, desfășurată pe

internațională de

le și depășite..; Sportul 
trebuie să intre de Ia începu
tul școlarizării în programe, 
la fel ca aritmetica, orto
grafia și geografia...4

în același spirit critic s-a 
pronunțat, in Senat, Leon 
Rogă, care a arătat că : 
>.. .85 la sută din copiii șco
lilor primare nu fac educa
ție fizică,... media timpu
lui afectat educației fizice 
in școlile secundare, este de 
două ore și Jumătate in loc 
de cinci ore săptămînal, cit 
prevede programa” și că 
„numai un student din zece 
face educație 
sport”.

Căutînd să 
responsabilitățile 
ceastă situație,
Rogă reține faptul că, în 
timp ce pentru crearea unor 
posturi de profesori de edu
cație fizică în Invățămînt, 
au fost refuzate creditele so
licitate, acestea „au fost a- 
cordate, în schimb, Ministe
relor de Interne și al Arma
tei pentru crearea a 3 972 de 
posturi în poliția națională 
și pentru a întări serviciile 
jandarmeriei cu 1 700 de 
oameni".

fizică sau

stabilească 
pentru a- 

senatorul

circuitul de la Daytona Beach 
(Florida), de-a lungul unui 
traseu în lungime de 805 km, 
a fost cîștigată de Roy Lee 
Yarborough. Acesta, pilotînd 
un ,Ford“, ..."_ ;
teză medie orară de 254,195 
kilometri.

a realizat o vi-

In cadrul concursului atletic 
desfășurat pe teren acoperit 
la Frankfurt pe Oder, atle
tul Reimund Bethge (R. D. 
Germană) a fost cronometrat 
in proba de 60 yarzi garduri 
cu timpul de 6,9 (una din 
cele mai bune performanțe 
europene).


