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ACTIVITATEA FOTBALISTICA

COMlItriHUI FEDERAL

/ După cum s-a anunțat 
iniercuri s-au desfășurat lu- 
crărila Comitetului Federației 
tomâne de fotbal.

La ședință au luat parte 
membrii Comitetului F.R.F., 
președinți ai unor cluburi și 
asociații, antrenori și jucători 
fruntași. Au fost prezenți pre
ședinți ai comisiilor județene 
de fotbal, reprezentanții unor 
departamente și ai unor orga
nizații obștești, ziariști.

Tovarășul Mircea Angelescu 
președintele Federației de 

■fotbal — a prezentat darea de 
seamă asupra activității Birou
lui federal în perioada martie 
1968 — martie 1969.

. După cum s-a subliniat la 
începutul dării de seamă, în 
Ultimul an Biroul federal a ac
ționat în direcția îndeplinirii 
măsurilor stabilite de Confe
rința federației, precum și a 
concluziilor ședinței Comitetu
lui federal din februarie 1968. 
■Un ajutor substanțial în orien
tarea muncii l-au constituit in
dicațiile de partid privitoare 
la activitatea F.R.F., interpre
tarea justă a sporirii indepen
denței federației și- secțiilor de 
fotbal, răspunderea pentru dez
voltarea bazei de masă a fot
balului și obținerea unor re
zultate mai bune în întrecerile 
internaționale.

„Eforturile depuse de federa
ție în această direcție — a spus 
vorbitorul — s-au bucurat de 
sprijinul Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport 
care, prin unele măsuri luate, 
a asigurat fotbalului condiții 
de dezvoltare superioare celor 
din anii trecuți.

cele mai co-Pentru a stabili 
respunzătoare căi și mijloace 
de îmbunătățire a activității 
fotbalistice, Biroul F.R.F. a că
utat să consulte un cerc larg 
de specialiști, să pună in dis
cuția opiniei publice unele pro
bleme majore ale organizării 
și dezvoltării fotbalului, să ini
țieze schimburi de păreri cu 
comisiile județene și secțiile de 
fotbal, cu antrenorii, arbitrii 
și chiar cu jucătorii. Toate a- 
ceste acțiuni, la care trebuie să 
adăugăm și sugestiile presei, 
ne-au da't posibilitatea să cu
noaștem pe larg implicațiile ce 
le-ar putea avea măsurile pre
conizate de federație și, tot
odată, să le corectăm pentru a 
corespunde cit mai bine cerin-
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GALA A DOUA A ETAPEI DE ZONĂ DIN CADRUL <
CAMPIONATULUI REPUBLICAN DE BOX

CLUJ. — în Sala Sporturi
lor din localitate s-a desfășurat aseară cea de * doua gală 
a etapei de zonă. Trebuie să 
evidențiem pe -ușorul- La- 
dislau Mathe (Voința Cluj) 
care, boxind spectaculos, teh
nic, l-a întrecut la puncte pe (Constructorul 

REZULTATE : 
Lazăr (A-S-A- 

Tg. Mureș) b.p. G. Hoca (Ind. 
sirmeț C. Turzii), Gh. Crispa

C. Stanciu 
Buc.). ALTE semimuscâ : S.

MECIUL
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FINALELE JUNIORILOR JUDOKA Echipele Kamâaiei

• je Bi- 
âe câte

Folosită cu predilecție — 
fie că este vorba de cro
nici. Ce de comentară — 

în jocurile sportive, der.umrrea 
de ECHIPĂ exprimă, in mod 
obișnuit, reunirea unor țucâton 
încadrați precis intr-un colec
tiv, variat ca număr al com- 
ponenților dar întotdeauna uni
tar, puternic sudat, care iși 
pune — sau, in orice caz. ar tre
bui să-și pună in valoare taa:e 
valorile individuale, suborcc- 
nindu-le chiar atunci cind este

i
I
I
I

Analiză ? [
Ș

Simbătă și duminicii, in sala Ciulești se vor 
disputa întrecerile finale ale primelor campio
nate naționale de juniori. Au obținut dreptul 
de participare 89 de tineri din Roman, Arad, 
Mediaș, Craiova, Satu Mare, Orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Constanța, Orăștie și București.

pentru Crosul balcaiic

KMiaaEi
Chiar dacă primăvara ade

vărată, cu iarbă proaspătă șl 
ghiocei, cu soare generos șl 
stadioane pline, n-a venit 
încă, panoramicul intern su
portă — evident — o sporită 
încărcătură de competiții oare 
rețin atenția armatorilor de 
sport. începe să fie mai greu 
de stabilit și gradul de inte
res, atnactivitate sau impor
tanță.

De aceea, pentru ediția a-, 
cestui sfîirșit de săptămână, 
pare preferabilă 
fabetică...

★
„Cupa Viitorul' 

face inutil orice 
va reuni, după toate probabi
litățile, un număr record de 
copii și juniori. Invitație, deci, 

. pentru iubitorii atletismului, 
concurs cu probe de 

sală, cros și — de fapt inau- 
gufîr.'ea sfezonului în aer liber 
— de aruncarea ciocanului (la 
Turn). Ar bucura, desigur, un 
record de participare. Dar, 
sînt dorite și așteptate, de a- 
semenea, și performanțe atle
tice.

ordinea al-

(denumirea 
comentariu)

J

„tricolorii" vor primi, Intr-o 
gală pe cit de atractivă, pe 
atît de importantă, replica pu- 
giliștllor bulgari. Să mal spu
nem cît de apropiate sint cam
pionatele europene și ce a- 
nume ar trebui să dovedească 
reprezentanții boxului nos
tru ?

Tot sîmbătă — eveniment 
însemnat — sînt programate 
(la Timișoara, Craiova, Bra
șov, Galați, Cluj și Bacău) fi
nalele etapei de zonă a cam
pionatului național.

★
Ciclismul dd șosea își inau

gurează activitatea în noul se
zon. Nu s-ar spune că rutierii 
înscriși la startul „Cupei Olim
pia" au — așa cum ar fi dorit

Crosul republicsn de se>e- 
tie, desfășnrzî receri la Pi
tești. a încheiat o teoartaBt* 
etapă a pregătirilor făririe ne 
alergătorii noștri. Acat w- 
mează un obiectiv rrti: 
Ir.semr.at, s: anume : Croaz 
balcar.ic de la Skcc’.Je <23 
martie). în vederea are», 
competiții, la oare iti-ri; ro
mâni au repurtat în anii pre-

fost formate echipei» te =* 
vor represents. An foes in
cluși, după era rabilrt.
primii 6 tiaseti la Ptterd ta 
probele masculine. *1 primele 
4 sosite în cursele feminine. 
Aceștia sfnt t JUNIORI — P. 
Lupan. D. Nlcoiae »: I- Or4s- 
tear.u (Metalul Buc.), H Mat
thes (St. roșu Di ase**). O. W7 
ghlu (Lumina BctasD,
Seibel (CS.M. Cluj); TINE
RET — Gh. Unsrjrear.: și R. 
Rusu (Dinamo Buc.). C. An- 
ăreiea și St Marco (Steaua), 
I. Nieolae (C-A.U B jc ). î Di
ma (Metalul Buc.): SENIORI 
— I. Cioc?. Z. Vamos, și A. 
Barabaș (Dinamo Buc.). I. 
Rusnac (Steaua). O. Scheible 
(St. roșu Brașov). I. Căprari: 
(C.S.M. Cluj) ; JUNIOARE — 
Rafira Fița 
Maria Lincă (Metalul Bu< 
Sofia
rul Buc.). Cornelia Neagu (Șc. 
sp. Roman) ; SENIOARE — 
Viorica Gabor și Elisabeta Ba
ciu (C.A.U. Buc.). Elisabeta 
Bucur (Constructorul Buc.), 
Ioana Arășanu (Steaua).

T-

Silviu FLORESCU

(Continuare in pag. a 2-a)

(Lie 4 Galați).y
Cîmpulunacanu (Viito-

■A
Baschetul își continuă cam

pionatul, promițînd partide 
frumoase, de bun nivel teh
nic, dar fără să mai ofere in
certitudini în ceea, ce privește 
echipa campioană și formați
ile ce vor retrograda. Ultima 
etapă, la băieți, se va desfă
șura așadar pe „calm plat".

Sîmbătă, activitate intensă 
tn careul magjc. La Sibiu,

PROBLEMA J. 0. DE IARNA 
va fi studiată la Sesiunea C-I.O. de la Varșovia

OSLO 20 (Agerpres). — In cursul 
unei conferințe de presă ținute 
la Oslo, președintele Comitetului 
Internațional Olimpic, A. Brun
dage, a declarat că problema 
Jocurilor Olimpice de iarnă 
fi studiată în mod amănunțit 
apropiata sesiune a C.I.O. de 
Varșovia.

Președintele C.I.O. a arătat 
Olimpiada albă, în jurul că;

va 
la 
la

Președintele C.I.O. a arătat că 
Olimpiada albă, tn jurul căreia 
s-a instaurat o comercializare In
tensivă, se Îndepărtează tot mai

mult de spiritul olimpic. Jocurile 
de iarnă și schiul sint victimile 
propriului lor succes, a 
Brundage. O comisie

subliniat 
specialA, 

prezidata de reprezentantul Nor
vegiei, Jan Staubo, pregătește un 
raport asupra problemei Olimpia
delor de iarnă. Pe de altă parte, 
A. Brundage, care este In vlrsta 
de 82 de ant, a declarat că se va 
retrage de la președinția C.I.O., 
probabil in anul 1972,

■Sr-Ttdid, Ion Alexe va încrucișa mănușile 
greul bulgar Kiril Pandov

cu

edința a avut loc. Exact după 
programul anunțat de forul de 
specialitate (a se citi F. R. 
Baschet); mai întîi, citeva ra
poarte de activitate, care s-ar 
fi vrut analize profunde pe

I
I

fi vrut analize profunde pe 
marginea activității echipelor naționale 
de seniori, 'tineret și juniori, și apoi 
două inforrt ări privind evoluțiile lui 
Steaua și Dinamo în cele mai impor
tante competiții continentale. în încheiere 
— obișnuitele discuții si tradiționalele 
concluzii. Astfel că, organizatorii, înainte 
de a bifa acțiunea (de altfel perfect 
justificată) pe planul de muncă, ar mai 
putea adăuga într-un P. S. că prezența 
a fost mulțumitoare. Deși, în lunga 
listă a celor prezenți, surprinde absența 
reprezentanților unor centre de seamă 
în baschetul românesc : Timișoara, Tg. 
Mureș, Constanța.

Să vedem însă despre ce ANALIZA 
este vorba. Pentru că, orice s-ar spune, 
baschetul masculin — în ciuda unor 
evidente rezultate meritorii (locul V la 
ultimul campionat european și locul se
cund la Balcaniada de la Izmir) nu stă 
chiar pe roze, 
aspecte negative 
o discuție largă 
gumente PRO și 
dului in care-și ______
cele trei loturi reprezentative și echi
pele noastre fruntașe.

Am crezut, și cu deplin temei, că 
vom asculta o expunere în care firește 
meritau a fi subliniate unele rezultate 
meritorii ale echipei naționale, dar mai 
ales se cereau explicate (într-un spirit 
autocritic eventual) carențe care in mod 
cert persistă ; moaul în care s-au făcut 
selecția și pregătirea, felul în care ju
cătorii au participat în mod conștient 
(sau nu) la planul de pregătire și apli
carea lui. Am bănuit că vom afla di
recțiile principale care călăuzesc activi
tatea echipelor naționale de juniori și 
tineret de unde în mod normal își trage 
seva o echipă reprezentativă ; că se 
vor da explicații asupra imensului de
calaj, cu totul nefiresc, între programul 
competițional al echipei naționale de 
seniori, pe de-o parte și al celor de 
tineret și juniori, pe de altă parte. în 
fine, am sperat că din rapoartele refiec- 
tînd evoluția lui Steaua și Dinamo în 
competițiile continentale să aflăm, pe 
lîngă alte lucruri importante, și moti
vul care a determinat diferențe evi
dente între jocurile susținute pe teren 
propriu și cele în deplasare. Era, doar, 
vorba de o ANALIZĂ anunțată și pre
gătită din timp I

în locul unei veritabile ședințe de 
lucru, în care schimbul de opinii să 
ducă la elaborarea unei platforme so
lide, de la baza căreia să pornească 
viitoarea activitate, am fost martorii 
unei reuniuni în care nimic, dar absolut 
nimic, nu a deranjat admirabilul spirit 
de liniște bine întronat I Expunerile au 
durat aproximativ două ore, ele cuprin
zând doai o înșiruire de date, pigmen
tate pe alocuri cu amănunte inedite 
asupra unor partide desfășurate în 
străinătate, iar discuțiile celor 3 vor
bitori (tangențiale doar la probleme e 
expuse mai sus), o jumătate de O'-ă I 
Si rețineți bine, în sală se aflau cei 
mâi buni tehnicieni ai boschetului ro
mânesc, direct interesați în problemele 
activității de performanță.

Oare acestea să fie limitele intere; 
sului pe care-l manifestă specialiștii 
chemați să opineze în mod deschis 
asupra unor probleme arzătoare ale 
baschetului românesc ? Ar fi nespus de 
grav și greu calificabil. Oricum, sem
nalul de alarmă este binevenit și el va 
avea probabil darul să trezească la 
realitate forurile diriguitoare ale aces- 

| tei activități.
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Rezultate scontate In etapa de Ieri I
Idiviziei A la hochei

pe gheață I

I
o serie întreagă de 
impunînd cu precădere 
și amănunțită cu ar- 
CONTRA asupra mo- 
desfășoară activitatea

I
I
I
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20 
la 

poalele Postăvarului, iar
na s-a așternut din nou. 
Este frig și de miercuri 
noapte r.inge din abun
dentă. așa că zăpada s-a 
așezat intr-un strat gros, 
spre saHtfarțj» iubitori
lor de schi, dar și spre 
necazul organizatorilor 
ultime: manșe a campio
natului diviziei A la ho
chei pe gheată, care au 
mult de furcă pentru a 
pune Ia punct suprafața

vingătorii și-au asigurat 
un avantaj consistent 
încă din prima repriză, 
permițindu-și apoi să 
joace mai relaxat. Scor 
final : Avintul M. Ciuo
— Petrol Geologie 
y-0, 1-2. 1-1), 
punctele înscrise de Csi- 
szer (2), Imreh (2), I. 
Szabo și Kraus, respectiv 
de Tăbăcaru (2) și Tudor.

Jocul următor. Dinamo
— Agronomia Cluj a stat 
mai bine de 45 de mi
nute sub semnul incerti- 
ludinii. Abia in ultimele 
15 minute bucureștenii 
s-au impus ciștigind cu 
4-fl (1-0, 0-0. 3-0).

Vineri se dispută me
ciurile : Agronomia Cluj
— Petrol Geologie 
Steaua — Avintul 
Ciuc.

6-3
prin

Și 
M.

C. GRUIA 
coresp. principal
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CONSTANTA. 20 (prin te- 
tefon). In al doilea joc al ______ pe care-1 lntre- 
priade ‘.n tara noastră for- 
aașla suedeză F.C. Djur- 
garden a fost învinsă la 
Constanța de divizionara

B, Portul cu 3—0 (1—0).
Au marcat Caraman (min. 
16) șl Btlkossy (min. 61 și 
88). Alexe a ratat în min. 
45 o lovitură de la 11 m.

C. POPAcoresp. principal Adrian VASILIU
. i
I P. S. De la această ședință au lipsit
* prof. Vasile Popescu și prof. Valentin

Dăscălescu, antrenori ai echipelor na
ționale de tineret și, respectiv, de ju
niori. Fără comentarii...

I
I

La naționalele de tenis de masă I
I

Ieșeanul Cornel Mocoiei este unul dintre fruntașii tinerei generații de jucători de tenis de masa
Foto

Tineretul eiștigă
Intr-o ambianță specifică ti

nereții (elementele mai virstni- 
ce sint in minoritate), intrece- 
rile de tenis de masă ale etapei 
finale au început ieri in sala 
Floreasca. Și incâ din prima zi 
a competiției au apărut și sur
prizele. autorii lor fiind repre
zentanții generației de juniori 
sau a celor care, nu de mult ac
tivau în rindurile acestora. Ast
fel, la proba de dublu bărbați, 
marii tavoriți Giurgiucă și Re
thi au fost eliminați in semifi
nale de perechea Șerban Do
boși — Silviu Dumitriu. întilni- 
rea a dat loc la o luptă pasio
nantă și extrem de spectacu
loasă, victoria revenind celor 
care au deținut mai mult ini
țiativa.

Un alt rezultat neașteptat s-a

produs tot la dublu bărbați, dar 
in sferturile de finală. unde 
Covaci și Sîndeanu au fost 
scoși din concurs de tinerii clu
jeni Bozga și Lazăr. în sfirșit, 
se cuvine a fi consemnată și iz- 
binda juniorului craiovean Mi
hai Bobocică. antrenat de Vir
gil Bălan, in dauna lui Gelu 
Păun.

Competiția continuă azi de 
Ia ora 8.30 și ora 15. Se vor juca 
probele de dublu mixt și simplu 
femei (pină în finală) și proba 
de simplu masculin (pină in se
mifinale).

Rezultate tehnice, dublu băr
bați, turul II : Giurgiucă, Rethi
— Teacă, Fundeanu 3—0, Sta
matescu, Danielis — Kurko, An
tonescu 3—2, Doboși, Dumitriu
— Naftali, Singeorgean 3-0, 
Luchian, Bodea — Gheorghiu,

Ancei 3—0, Sentivani, Teodores- 
cu — Răcelescu, Simin 3-2, 
Bozga, Lazăr — Firănescu, Dră
gulin 3-0, Covaci, Sîndeanu — 
Teodor, Stelian 3—1 ; sferturi 
de finală : Giurgiucă, Rethi — 
Bătrinescu, H. Trupei 3-0, Do- 
boși, Dumitriu — Stamatescu, 
Danielis 3-1, Luchian, Bodea — 
Sentivani, Teodorescu 3-2, 
Bozga, Lazăr - Covaci, Sîndea- 

semifinale : Doboși, 
Rethi

nu 3—2 ! ;
Dumitriu — Giurgiucă, 
3—1 !, Luchian, Bodea - Bozga, 
Lazâr 3—2.

Dublu fete, turul II : Fuiorea, 
Tomescu — Gyongyoși, Chince- 
șan 3-0, Tothfaluși, Căruceru — 
Lupu, Sînteoan 3-2, Zaharia, 
Bolboacă — Căprița, Dumitrescu 
3—0, Toma, Babiciuc — Berek- 
meri, Gheorghe 3-2, Feldman, 
Coman - Popescu, Filimop

teren
3-0 ; sferturi de finală : Ale
xandru, Lesai — Fuiorea, To
mescu 3-0, Tothfaluși, Căruceru
— Badea, Badea 3-1, Toma, Ba
biciuc - Zaharia, Bolboacă 3-0, 
Crișan, M. Corodi — Feldman, 
Coman 3-0 ; semifinale : Ale
xandru, Lesai — Tothfaluși, Că
ruceru 3—0, Crișan, M. Corodi
— Toma, Babiciuc 3-0. Simplu 
femei, turul I : Alexandru — 
Gheorghe 3-0, Alexandrescu — 
Lupu 3-0, Stoian — Gyongyoși 
3-0, M. Corodi - Spiridon 3-0, 
Toma — Dumitrescu 3-0, Crișan
— Fuiorea 3-0 ; simplu băr
bați, turul I : Ancei - Băltî- 
nescu 3-1, Bobocică — Păun 
3—2 ! Sentivani — Weistoc 3-0, 
Covaci — Stelian 3—0, Sîndeanu
— Drăgulin 3-0, Bildea - Lam- 
bru 3—0, Lazăr — Dogaru 3-0, 
Rethi — C. Danielis 3-1.

/
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VIVAT ACADEMIA!!

TRICOURILE GALBEN-ALBASTRE
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Exlstă un lucru stabilit — ma
gistral demonstrat de marii titani, 
pe care Istoria civilizației l-a 
marcat de-a lungul secolelor — că 
polivalența activității unei anume 
personalități este expresia unei 
mari capacități fizice șl intelec
tuale de care dispune Individul.

Dar, la fel de adevărat este că 
distribuția forțelor poate duce la 
disoluți» personalității, la pulve
rizarea el tn activități minore.

Pornind dă la această a doua 
supoziție, ce privește strict indi
vidul, Interlocutorii noștri — asis
tenți, studenți, conducători ai clu
bului Construcții — aU 1 ridicat 
problema la nlVel de organizație, 
susținlnd — judicios de altfel — 
că nici unitatea sportivă (clubul 
sau asociația) hu trebuie să-Șl 
distribuie forțele In prea multe 
direcții (secții), riscul fiind acela 
de a nu reuși să te impui In nici 
una. Șl, fideli crezului propus, el 
au militat — din ’BS, de la În
ființarea clubului — pentru pro
movarea acelor discipline spor
tive care ofereau indicii certe 
pentru rezultate de valoare.

Neavlnd tradiția șl baza mate
rială a unor cluburi de proporții, 
că „U“ Cluj sau „Poli" Tlnil- 
șdara, șl nici coaliția de forțe 
existentă In jurul Universității 
Craiova sau Politehnica Iași, clu-

bul bucureștean Construcții a în
cercat să-șl Impună personalitatea 
concentrlndu-țl atenția spre tir, 
tenis de clmp șl rugby. Șl, după 
trei ani, fără a fi spectaculoase, 
rezultatele oglindesc o muncă 
preocupată țl susținută, dlrecțlo- 
nată judicios pe coordonatele 
cele taal productive. în palmare
sul clubului sînt Înscrise astăzi 
titluri de campioni naționali la 
tir șl locuri fruntașe In compe
tițiile Interne șl Internaționale 
prin trăgătorii Lucian Girușcă șl 
Neagu Bratu șl tenlsmanll Ion 
Santel, Agneta Kun, Gheorghe 
Boaghe, Viorel Sotlriu precum *1 
o apreciată prezență In campio
natul diviziei B la rugby.

Desigur, raportat lă numărul 
apreciabil de studenți (4 0«0) al 
Institutului de construcții Bucu
rești, numărul sportivilor de per
formanță al clubului este Infim, 
lucru care, la prima vedere, ar 
puteâ fl taxat drept lipsă de ini
țiativă șl preocupare.

„Construcții- ar putea oferi Insă 
ca replică lista celor 225 de spor
tivi legitimați, dlstribulțl In ( 
echipe — volei, fotbal, handbal, 
baschet băieți șl fete — șl lotu
rile de atletism și gimnastică par
ticipante tn campionatele diviziei 
B, universitare șl ale municipiu
lui București. Dar, deși sint adep- 
țll acelui maximum et optium In

MAGNA CUM LAUDE
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Tănăsescu — Vraniță — Ar- 
mion: terțetul voleibalistic in 
jurul căruia pendulează în
treaga echipă timișoreană Pqli- 
tehhica, temutul trio căruia 
studenții bănățeni îi datorează 
majoritatea victoriilor în cam
pionatul primei divizii, dintre 
care cea mai prestigioasă este, 
neîndoios, cea obținută tn fața 
dinamoviștilor bucureșteni.

tn această strălucită tripletă, 
studentul in anul V al Facultă
ții de electronici, PETRE VRA- 
NIȚA, este pionul principal, 
clarvăzătorul fi dirijorul acțiu
nilor ofensive, omul care, cu 
aceeași seriozitate, neprecupe- 
țire a eforturilor fi insistență 
manifestate în aulele Institutu
lui, se dăruie integral pregăti
rii sale ca sportiv, luptă fără 
îndărătnicie pentru succesul 
echipei.

Născut la 3 decembrie 
tn orașul de pe malurile Begăi, 
actualul pretendent la diploma 
de inginer electronist a ajuns 
în pragul împlinirii a două 
mari visuri: consacrarea în me
seria aleasă și escaladarea cul
milor performanței în sportul 
îndrăgit. Student bun, apreciat 
de dascăli și colegi, el a trecut 
rînd pe rînd obstacolele ivite 
pe parcursul celor 4 ani și ju
mătate de studiu. Și iafd-l tn 
fața ultimului obstacol care îl 
desparte de diploma de inginer: 
proiectul. Este greu de presupus, 
față de conștiinciozitatea-i re
cunoscută, că pentru Vraniță 
acest test si nu fie un nou suc
ces. Cu acest prilej, i-l urăm 
din inimă !

Dar, dovedind că talentul este 
polivalent, viitorul inginer a 
avut o ascensiune constantă fi 
în sport. După ce s-a făcut re
marcat ca junior de valoare și 
a fost inclus în lotul care ne-a 
reprezentat la campionatele eu
ropene de Ia Budapesta, Vran ti 
și-a cîștigat pe merit mai iutii 
locul în naționala de tineret si 
Apoi, tn urmă cu doi ani, in pri
ma reprezentativă. ca ridicător, 
unde muncește eu abnegație 
pentru a cuceri un port în sex
tetul de bază. Sîntem, de cre
menea, optimiști tn ce p~-erte 
împlinirea acestui «l doile» rfs 
al său, așa cum credem că pa
tru tncd puțin timp studenrsl 
Vraniță va rămtne ea rncr-.r' 
același jucător devotat nio-ilor 
Politehnicii Timișoara.

toate domenlEe, r^idența c* 
preceptul nu poate fl Ueal teati- 
zat decît în teorie. In
•plrtnd, obiectiv, pe Ungi valoa
rea autentică *t acea acrea rae- dlocritas.

..Sporha wdre-rtta- — rusțmea 
secretarul riubuIuL twaravul Ște
fan Georgescu — re iererttiaccj 
de ’.a tine. AIOtuH ie pe-to- 
autenilci, «ecetitil-f zabS 
dotați și conștient p-erivzw 
ridicarea continua a 
de pregdtire — ez-irtl prefor 
medie (aid eurtetal per fie 
nemalavînd un sees prop»!-) 
te rdspinditd ta foi'teafîfe 
dențeștt, rtedîu ee-e ti te 
mandd fi cere erei *a ore 
fanre de pror-.ovc-r Nat < 
tivdm totuși penr-v ea ea. « 
de spomu de staza, «trec 
mare număr de rcvderex r 
Uzarea acestui ta-.dem : tț 
neret constituie trtal «re d ratele cetiri:!tir ,»o*rt-V

„Construcții' este daM s»- dențesc care er e roza pec-reo- 
Intensă BcUiItate de masă. Orga
nizate eu tact «1 minuție. jCupe- 
le* «au „Provocările* te radrel 
facultăților șl a—re. preeaa- al 
concursurile selective 
flecare toamnă pentru be*eea Sa- 
etitutulul eu zu r.lrete ten îac- 
lul »! stereotipul n-pee-.e ae 
masă, puntfnd totdeauna au-prer.-». 
fntreeerti eu miză. De aTrte aces
te Întreceri pontiftr.te „efer'r* prts 
eare rtm trecut: spe "-*is SstiSere 
de a prknl legtflmarea înre-tma 
din secțiile clubcirt. Pr 
filtrat pină acwa cat Z 
tâ't rl. al rame iz-.: i 
..Construcții*, pmn eâe 
a.ți i». Buszăr pe care 
per spec tis A.
pentru urmi re 
eu mâr.rea au 
se previ" ctea

4

Aurelian BREBEANU

i La un deceniu
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Centrul universitar Galați, 
figurează pe harta învă
țămîntului nostru supe

rior prin cele două institute : 
POLITEHNIC și PEDAGO
GIC.

„Pedagogicul* (cu patru fa
cultăți) se află în pragul celui 
de al doilea deceniu al exis
tenței sale. Momentul nî s-a 
părut potrivit pentru a face 
o retrospectivă în activitatea 
sportivă a viitorilor profesori. 
O primă mărturisire din 
partea lectorului universitar 
G. MANOLESCU, unul din 
animatorii mișcării sportive 
școlare și studențești din „o- 
rașul de la Dunăre' î „împli
nim peste puțină vreme un 
deceniu de existență. Activi
tatea sportivă în cadrul in
stitutului se desfășoară pe 
două planuri. Primul, în ca
drul programului de educație 
fizică cu studenții anului I, 
singurul an care are prevăzute 
astfel de ore în programă, ca 
și cum studenții celorlalți ani 
nu mai au nevoie de practica
rea exercițiului fizic, al doilea 
a angrenării cît mai multor 
studenți în diferite competiții 
de casă, pentru că activitatea 
la nivel de performanță este 
destul de redusă, limitîndu-ne 
doar la participarea în cam-

pionatul municipal cu trei 
echipe; volei băieți și fete și 
baschet băieți. în organizarea 
concursurilor interne un spri
jin substanțial îl primim din 
partea factorilor răspunzători 
de activitatea sportivă din ca
drul U.T.C., nouă cadrelor di
dactice revenindu-ne rolul de 
îndrumători de specialitate. 
Avem cîțiva studenți sportivi, 
care îmbină în mod armonios 
învățătura și sportul. Despre 
activitatea noastră ar mai fi 
poate mai multe de spus, dar 
alte amănunte v-aș ruga să >e 
obțineți direct de la studenți." 

Cunoscînd numele viitorilor 
Interlocutori nu ne—a fost greu 
să-î găsim, deoarece ei profi- 
tînd de,un „răgaz" în orar se 
aflau în sala de lectură. Pre
zentările o dată făcute (și pre
cizate Intențiile) nu ne-a ră
mas decît să punem stiloul în 
acțiune. „Ca student în anul 
I, a deschis discuția „matema
ticianul* NtCOLAE LAZ.AR. 
am participat la Cupa anilor 
I, care a cunoscut la noi o 
largă adeziune, desfășurin- 
du-se de la nivelul grupelor și 
pînă la faza pe centru univer
sitar la volei, baschet, hand
bal, atletism și fotbal". „Acti
vitatea noastră însă nu se li
mitează doar la această cupă

Panoramic sportiv intern
(Urmare din pag. 1)

— un aliat în acest început 
de primăvară (totuși, calen
darul...). In schimb, cicliștii 
fruntași (20) care își vor face 
debutul în „Fleche Algeri- 
enne" și în „Cupa Pleven' pot 
spera la un timp favorabil.

Deci, duminică — ciclism, 
pe traseul de pe șoseaua A- 
lexandriei.

Tot e bine că nu se mai in- 
tîmplă ca în anii trecuți cînd 
sezonul începea — și ținea 
destul — numai peste hotare 1

★
La Poiana Brașov, în plină 

desfășurare manșa a IIT-a a 
campionatului național de ho
chei. Duminică, derbiul Stea
ua — Dinamo. Dar (fără In
fringer! greu de crezilt, și, mai 
ales, la scoruri astronomice) 
Steaua nu mai poate scăpa tit
lul. Așa că...

★
Rugbyul are — din păcate — 

încă mari probleme cu tere
nurile de joc î (Sînt ele destule 
și eînd vremea e foarte 
bună!). în ceea ce privește 
etapa de duminică (sîmbătă 
este programat doar jocul 
Steaua — Gloria) se remarcă 
duelurile directe între forma
țiile provinciale și — la fel 
de interesante — între echi
pele bucureștene. Cap de afiș t 
cuplajul de pe stadionul Con
structorul i Dinamo — Progre
sul șl Grlvița Roșie — Con
structorul.

gazda finalelor 
natjonal indi-

De Ieri pînă sîmbătâ, sala

Floreasca este 
campionatului 
vidual de seniori la tenis de 
masă. Iar dufninică, tot la 
Floreasca, meciul România — 
Ungaria în „Liga europeană", 
competiția în care reprezen
tanții noștri nu ne-au dăruit 
încă satisfacția unui succes. 
Ar cam fi timpul ! Mal ales 
că luna viitoare sînt mondi
alele de la Munchen.

★
Cite va recomandări din eta

pele campionatelor de volei. 
La băieți (unde echipele gaz
dă, cu excepția Politehnicii 
Cluj, au prima șansă de vic
torie) rețin atenția partidele 
Steaua — Progresul București 
și Dinamo — Politehnica Ti
mișoara. Din competiția femi
nină par a promite mai mult 
jocurile — oarecum echili
brate — I.E.F.S. — Farul Con
stanța, „U“ Craiova — C.S.M. 
Sibiu, „U“ Timișoara — Di
namo București. Etapa este 
importantă îndeosebi pentru 
echipele aflate în zona retro
gradării. Deci, ^emoții...

Pe agenda competițională 
figurează, de asemenea, între
ceri 
schi 
tră 
pot _ . _ _ ..
și, bineînțeles, Cele de fot
bal pe care, dacă ar fi să le 
comentăm, ar trebui să folo
sim întreg spațiul „panora- 
mieului". Și, desigur, tot n-ar 
ajunge.

de lupte, judo, scrimă, 
(mîine, la rubrica noas- 
„unde mergem' cititorii 
găsi programul complet)
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Zboruri la mare... adîncime!
Slănic, 20 (prin 

telefon de la tri-‘ 
misul nostru). 
Joi, la ora 10,30 
dimineața, primul 
grup de sportivi a- 
viatori a ‘ 
In mina 
Prahova, 
lift purta 
dineuri 
concurenți 
timp de 3 zile, a- 
veau să se Întrea
că Intr-un îndră
git concurs de a- 
viație : campiona
tul național de ml
cromodele. Ajunși 
la 120 m adîncime 
— intr-un vast ți 
splendid Palat de 
sare, iluminat fe
erie — coneuren- 
ții. cu mișcări moi. 
atente; au scos din 
voluminoasele lor 
valize liliputanele 
•parate de zbor, 
lă taZeJe puterni
ce ale reflectoare
lor. diafanele libe
lule păreau a fl 
argintate. lucrate 
In Sigran de. mi
na untd celebru 
maestru bitotier.

coborît 
Slănic 

Uriașul 
spre a- 

tinerl! 
care,

torul unei borma- 
șine.

Acum, pe aero
dromul de basm, 
concurențil ț-au a- 
dunat in careu 
pentru festivitatea 
de deschidere, 
prezenți cei mai 
buni sportivi 
cromodeliȘti 
județele ~ 
Argeș, 
Dîmbovița, 
municipiul 
rești. Publicul — 
minerii — aplaudă 
puternic. Nu o vor 

trisă și in tim- 
concursulul. 

cunoscînd că ase
menea manifestări 
provoacă în lumea 
micromodelelor... 
adevărate furtuni 
aeriene. întrece
rea este unică In 
felul el, toate con
cursurile interne șl 
internaționale din 
lume avlnd loc in 
săli. Sîntem deci, 
singura țară din 
lume care organi
zează asemenea 
Întrecere la adin- 
csme. tn saline. 
Adică, în condi
ții excepționale : 
solum, temperatu
ră constantă (11 
grade Celsius atit 
vara cit și iarna), 
lipsă de umidita
te. o atmosferă 
fără perturbați! 
aerodinamire. Așa 
*e aplică faptul 
că tot tnal multi 
stet mteromodeliț- 
ta străini care sc- 
lldti
r.oaztre
aii teta 
tea de

Sint

mi- 
dift 

Galați, 
Mureș. 

Cluj și 
Bucu-

federației 
de speci- 
potebiilta- 

a participa

la asemenea pre
mieră mondială, 
de a încerca și a 
stabili — în aceste 
Palate de sare (e- 
xistă trei : Slănic, 
Praid și Govora) 
noi tentative de 
record. O v6r face 
și în acest an, a- 
dicâ imediat după 
„naționale”, cînd 
duminică șl luni 
vor Începe a 3-a 
ediție a campio
natelor internațio
nale de micromo- 
dele.

Așadar. In ma
rea sală de „micro" 
de lâ Slănic Pra
hova se va da un 
nou start — cel de 
al X-lea — tn cam
pionatul național 
de micromodela. 
Conform regula
mentului, tn prima 
zi au loc două lan
sări. Le-am ur
mărit toată după- 
amiaza, Împărtă
șind emoțiile con- 
curenților, citind 
din timp tn timp 
cifrele Înscrise de 
arbitri, consem- 
nind minutele șl 
secundele obținute 
de mlcromodele In 
avintatele lor zbo
ruri. Fruntașii a- 
cestor pasionante 
Întreceri Ii vom 
afla. Insă abia du
pă efectuarea a 8 
lansări.

Vasils TOFAN

ARIA Ml<fe

devenită tradițională nu nu
mai la noi, ne spune MIRCEA 
PETRESCU din anul II fi»- 
că-ehimie, ea fiind mult mai 
bogată. Să iau ca exemplu nu
mai anul acesta : voleibaliștii, 
baschetbaliștii și tenismanii 
și-au disputat Cupa 30 Decem
brie, din nou voleibaliștii țse 
pare că ei sint mai puși pe 
dispute). Cupa 24 Ianuarie, ea 
să nu amintesc de întrecerile 
între grupe sau ani care stir- 
nesc furtunoase pasiuni". „De 
fapt, pentru respectarea întoc
mai a amănuntului. își com
pletează colegul, ION MIHA- 
ESCU, acum ne aflăm in plină 
desfășurare a Campionatului 
universitar la tir, volei și bas
chet"

Discuțiile au continuat încă 
multă vreme, cercul nostru 
lărgindu-se continuu, dezvă
luind dorința tuturor ca In
stitutul unde se pregătesc pen
tru a deveni buni profesori 
să fie cunoscut și prin activi
tatea lui sportivă.

Acum. în pragul celui de al 
doilea deceniu, nouă nu ne 
râmi ne decît să-i dorim ca ac
tivitatea sportivă să capete 
noi și multiple valențe.

Emanuel FANTANEANU
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SCRISOARE

Unde-au dispărut?
Diverși interlocutori atrag 

atenția asupra unui fenomen 
tot mai accentuat în sportul 
competițibnal de la noi. E vor
ba despre dispariția derbluni- 
lor, a înttlnirilor decisive, de 
tradiție—faimoasele meciuri- 
cheie de care depindeau cînd- 
va titlurile, centurile, medali
ile, Cupa... Derbiul echivalea
ză, pe scena de gdzon Sau de 
plastic, cu gala Vedetelor răs
fățate de public, acele valori 
autentice, rivdlizînd și comple- 
tîndu-se în mbd fericit, în be
neficiul performanței, al ten
siunii dramatice, al Artei; în- 
tr-un cuvînt.

Cu cîțiva ani mai înainte, o 
confruntare Stedua-Rapid, , la 
volei, sau la fotbal atră
gea în tribune mii șl zeci de 
mii de spectatori. Astăzi — 
mai precis, alaltăieri — Steaua 
încheie socotelile cu voleiba
liștii feroviari în 55 minute de 
joo efectiv, foștii lideri ai țării 
și ai continentului pierzînd la
mentabil, cu 0—3 ! La hochei, 
pe patinoarul de altitudine de 
la Poiana Brașov, dinamoviștii 
bucureșteni cedează un punct 
Avîntului Miercurea Ciuc, așa 
incit nici dubla victorie cu 
Steaua nu-i mai poate readuce 
pe primul loc, Private de a- 
ceastă miză majoră, disputele 
Steaua-Dinamo rămîn niște 
„derbiuri platonice11... Un punct. 
prețios a pierdut și 15-le Gri- 
viței Roșii, terminînd nedecis 
cu Fariil Constănța, pe teren 
propriu; de fapt, terenul era 
al Constructorului șl semăna 
grozav a orezărie arată cu 
tractorul; o dată cu punctul i- 
roslt tn atari condiții, grlvițenli 
pierd orice brumă de speranță

— apropo de sceptrul rugbyului 
național.

In fine, să privim cu atenție 
clasamentul diviziei A de fot
bal și si he gîndim Ci dumi
nică Biara UTA poate avea șase, 
puncte avans față de studenții 
eraioveni și șapte față de Di
namo București. Dacă judecăm 
iefloS, în ciuda scepticismului 
ămlizat al lui Belphegor, soar
ta campionatului este pecetlu
ită, iar pseudo-derbiul dintre 
echipa tui Coco Dumitrescu și 
cea a lui Marlah Va aduce 
(poate!) cel mult 6 consolare 
parțială băieților din Ștefan 
cel Mare...

Dar fdeea „dertAului", a spec
tacolului de gală, nu se apli
că exclusiv sporturilor de e- 
chipă. Un derbi >— însemna, 
deopotrivă, duelul pe 1500 m 
între Tilmaciu și Pandrea, me
ciul de box dintre Hat și LU- 
ca Romano, barajul pentru ti
tlu dintre Ciocîltea și Tro- 
ianescu, pe tabla cu 64 de pă
trate.

Cinstit vorbind — mi-e dor 
de asemenea lîipte decisive, de 
„mănșă finală", eu un singur 
învingător posibil, de atmosfe
ra marelui Cvenimeht sportiv! 
Decalajul valoric dintre una 
sau două formații și' restul 
concurenței, ori, dimpotrivă, 

mediocritatea comună a majo
rității competitorilor, nu pot 
să nu ducă, mai devreme sau 
mai tîrziu, la dispariția acelei 
sărbători, acea jubilație auten
tică, pentru concurenți șl pen
tru tribună — căteiă i se spu
nea, pînă mai ieri — derbi... -

O PROPUNERE
aste foarte tinere, ti- 

i consacrate, din 
ara. ș:~au dat în- 
cemprie trecut la

lorilor. Duminică a fost 
concurs de verificare, orga
nizat cu eforturi și cheltuieli, 
car nu s-a putut stabili în- 
vingătoarea și Învinsa, deși 
arbitrele invitate special pen
tru treaba această așteptai 
sâ-și facă datoria.

Explicațiile unor sportive 
consacrate, cum că exercițiile 
IîHter alese sînt în curs de 
schimbare nu motivează fe- 
hd. neserios chiar, !r. care s-au 
prezentat La arest coccurs de 
4 ei ifîcare. dînd un exemplu 
pe cere n-am. vrea să-’ urmeze 
ceCe mici.

Un exerrițcu liber ales, chiar 
dacă se schimH. păstrează a- 
tt-i.T. te axr bț nații și elemen'e 
valoroase din vechiul exerci
țiu și se îmbunătățește prin 
ir rodjcerea noului și greu
lui Schimbarea se referă mai 
mult la combinarea într-un 
mod original a elementelor 
valoroase, deja cunoscute și 
perfecționate, și introducerea 
unor elemente noi și grele, și 
nu la eliminarea totală a ve- 
ch: ului exercițiu liber ales,

Și or.g 
sire a

da

Noțiunea de concurs implică 
elener.nil inirererii între 
sportivi. în vederea stabilirii 

—.e-u. al va-

DESCHISĂ CĂTRE „SPORTUL"
Comportamentul echipei

oglinda antrenorului
în felul de manifestare al 

coniponenților unei echipe — 
pe teren, pe stradă, la școală, 
acasă sau în orice alt loc — 
antrenorul se vede pe el în
suși, poate aprecia cum și cît 
din ceea ce este el a reușit să 
sădească în fiecare din corn- 
ponenții acestei echipe.

Despre acest lucru s-a scris 
mult, dar poate că ar mai fi 
necesar să se scrie. Sint des
tui antrenorț care n-au făcut 
încă totul pentru a imprima 
echipei pe care o cohduc acea 
conduită frumoasă așteptată 
de la om, de la sportiv. Ceea 
ce m-a îndemfiat să aștern 
aceste rînduri sînt tocmai Sen
timentele pe care mi le-a tre
zit jocul de rugby din cadrul 
diviziei A dintre echipele Pro
gresul București, din care fac 
parte, și Agronomia Cluj.

Am putut vedea, la Cluj, o 
echipă în care antrenorul a 
reușit să le imprime jucăto
rilor :

— disciplina indispensabilă 
unei formații sportive;

— dragostea față de sport 
tn general și față de rugby în 
special;

— fair-play-ul față de ad
versar.

Sînt atribute care-1 caracte
rizau altădată ca sportiv, atri
bute care-1 caracterizează as-

Paloșanu, cit și 
de la Agronomia

aceste rînduri nu 
ci pentru a

tăzi ca om, ca antrenor. Ală
turi de toată echipa, țin să 
adresez felicitări atit antreno
rului Al. 
rugbyștilor 
Cluj.

Am scris
pentru a flata, 
trezi și in ceilalți antrenori de 
rugby dorința de a face ace
lași lucru. Cu cită plăcere am 
merge oricînd să jucăm 
Cluj, dar cît de „umbrite" 
sînt gindurile cînd trebuie 
jucăm în alte orașe care 
formații divizionare... Oare an
trenorii acestora, ba chiar și ai 
unor echipe bucureștene, au fă
cut totul pentru a le imprima 
jucătorilor, de a căror educație 
se ocupă, aceleași trăsături po
zitive ? Poate că nu, și este 
timpul să o facă. Roadele fru
moase pe care le culege antre
norul Paloșanu sînt la înde- 
mi na tuturor...

...Și numai așa va putea clș- 
tiga rugbyul acea bază de 
mase de care are atita nevoie, 
aeea înțelegere justă care-1 
poate face mult mai popular. 
Numai așa echipele de rugby 
vor deveni mîndrii ale clubu
rilor pe care le reprezintă!

la 
ne 
să 
au

Florin VICOL
jucător în echipa de rugby 

Progresul București

Dan DEȘLIU

lucru imposibil de realizat dat 
fiind necesitatea folosirii ele
mentelor de bază, fără de care 
nu se poate.

Super-campioana Ceeslav- 
ska își păstrează schema 
exercițiului la paralele de 10 
ani, dar la fiecare mare 
concurs în locul unul element 
ușor introduce ceva greu și 
foarte original. Perfecționarea 
vechiului exercițiu, concomi
tent cu învățarea unor mișcări 
noi. este secretul victoriilor ei 
și nu cunosc să se fi prezen
tat lamentabil la Vreun 
concurs, indiferent dacă era 
programat la începutul sau la 
sfîrșitul anului. începutul fie
cărui an calendaristic înseam
nă pentru performerul de as
tăzi un pas înainte în pregă
tire, autodepășire, progres, 
perfecțiune și nicidecum un 
punct de plecare mai jos de 
nivelul anului precedent.

Lăsînd în domeniul trecu
tului acest concurs de verifi
care, sperăm ca la viitoarele 
întreceri, indiferent de titula
tura lor, să consemnăm saltul

calitativ pe care-1 așteptăm 
cu toții și pe care îl credem 
realizabil.

Deoarece prezentarea unui 
exercițiu îmbunătățit, cred că 
este mai bine să-1 numim așa, 
necesită timp de pregătire și, 
mai ales, de rodare în 
concursuri, aș îndrăzni să su
gerez o formă de desfășurare 
care ar permite gimnastelor să 
arate adevărata lor valoare. 
La viitorul concurs să fie ad
mise prezentarea a două exer
ciții liber alese la fiecare a- 
parat

— Primul exercițiu, cel ve
chi să zicem, care are o anu
mită valoare, să fie supus unui 
atbitraj exigent, conform ce
rințelor mondiale.

— Al doilea exercițiu, de 
perspectivă — antrenorii să 
stabilească totuși cît de lungă 
să fie perspectiva — să fie 
arbitrat conform cerințelor 
stabilite de federație.

Elena LEUȘTEANU
maestră emerită a sportului

Tributul plătit accidentului este prea mare
-Interviu cu dr. EUGEN ȘERBÂNESCU-

sint proaspete pentru cel ce urmăresc îndeaproape activitatea gim
nasticii cazurile unor sportivi sau sportive care, deși cu reale posibi
lități de a obține performanțe valoroase tn această ramură sportivă, au 
dispăru: prea de timpuriu de pe arena competițională. Deoarece, de 
cele mal multe ort, motivul despărțirii de gimnastică a fost ACCIDEN
TUL. ne-am propus să discutăm pe această temă, a accidentelor tn 
gimnastică, cu dr. EUGEN ȘEftBANESCU, membru In biroul F.R.G.î 
președintele Comisiei de gimnastică a Consiliului municipal pentru 
educație fizică țl sport București.

• ESTE OARE FIRESC CA 
GIMNASTICA SA PLĂTEAS
CĂ UN ATÎT DE MARE TRI
BUT ACCIDENTULUI ’

— Nu este de loc firesc, dar e 
cert faptul că tn ultimii ani un 
număr mare de sportivi și spor
tive au fost nevoiți să-și între
rupă ascensiunea pe pista măies
triei tocmai din această cauză. 
Și in loc să-1 vedem astăzi lup- 
tind pentru culorile patriei, li în- 
tilnim, în cei mai bun caz, în tri
bună. După opinia mea, cauzele 
acestui fenomen (căci, din păcate, 
pot să apreciez situația ca atare) 
sint ușor de explicat : timp de 
mai mulți ani gimnastica noastră 
reminină a înregistrat frumoase 
succese internaționale șl toată 
lumea era mulțumită. Omițînd 
insă să privim in urmă, să vedem 
cum este pregătit „următorul 
schimb", ne-am trezit la Praga In 
fața until tablou dureros : locul 
9 In lume ! Specialiștii au Intrat 
în panică ; ce e de făcut ? Cum 
putem repara situația 2 Din păcate 
(iarăși !), nu s-au ales întotdea
una cele mat bune căi, s-a recurs 
deseori la artificii, la procedee ce 
nu puteau da rezultatele pe care cu toții le doream. Șl unul dintre 
acestea a fost forțarea pregătirii unor gimnaste Încă „necoapte", 
tn dorința de a se obține cit mal 
curind rezultate superioare. De

Desen de Neagu RADULESCU 
cele mal multe ori, o Junioară
(deja in virată de 14—15 ani) era 
pusă să lucreze la categoria 
maestre, in condițiile unor mari 
solicitări fizice, ignortndu-se rea-

AGENDĂ COMPETITIONALA

PRIMA FINALA A ELEVILOR 
DIN ȘCOLILE PROFESIONALE

Elevii din școlile profesio
nale își vor desemna, pentru 
primp dată, campionii în zilele 
de 23, 24 și 25 martie. Peste 
250 de tineri calificați în eta
pele anterioare, vor evolua 

în Sala sporturilor din Reșița. 
Competiția este organizată de 
Ministerul învățămîntului, cu 
sprijinul federației de specia
litate.

De menționat că din rîndu- 
rile școlilor profesionale au 
fost recrutați printre alții ac
tualii și foștii campioni mon
diali Simion Popescu, Gheor- 
ghe Berceanu, Ion Baciu, Ion 
Cernea, cunoscuții luptători 
Cornel Turturea, Nicolae Ne- 
guț, Ion Țăranu și alții.

ZONELE SENIORILOR 
LA AMBELE STILURI

Sîmbătă și duminică se vor 
desfășura, în opt localități 
din țară, întrecerile etapei de 
zonă a campionatelor repu
blicane individuale rezervate 
seniorilor. Reuniunile de 
lupte greco-romane vor avea 
loo la Craiova, Rădăuți, Pitești 
Și Baia Mare, Iar cele de lupte 
iibere la Lugoj, Suceava, Tîr- 
goviște și Tg. Mureș.

lltatea că această fată trebuia să 
facă niște lucruri mult prea grele 
pentru puterile el. Rezultatul ? 
Fie o plafonare timpurie (in cel 
mal bun caz), fie accidentarea, 
care de cele mal multe ori te 
scoate definitiv din activitatea 
competițională.

și, am In vedere gimnaste ca 
Mioara Popescu și Diana Toma 
(care se „plimbau” acum cițiva 
ani tn toate concursurile), practic 
dlspătute azi. Mă gîndesc, de 
asemenea, la talentata Maria An- 
drloaie. Și, Ia fel, Elena Tutan, 
componentă a lotului republican, 
nevoită și ea să abandoneze pre
matur sportul preferat, ca urmare 
a unul accident.

• UNII SPUN CA DE CÎND 
E GIMNASTICA AU FOST 
ACCIDENTE ȘI CA VOR FI ȘI IN VIITOR.

— E un punct de vedere fata
list și eu nu-1 împărtășesc. Desi
gur, este posibil să apară și ac
cidente, dar noi trebuie să ve
dem cum le putem evita și toate 
eforturile noastre se impune să 
fie concentrate in această direc
ție. După părerea mea, antrenori
lor le revin mari răspunderi în 
prevenirea accidentării sportivilor: 
el sînt acela care trebuie să ur
mărească ca girtinaștll să nu în
ceapă antrenamente Intense sau 
să intre în concurs fără o încăl
zire prealabilă corespunzătoare, 
să dozeze in mod rațional pregă
tirea fizică și tehnică a sportivi
lor, el indică care anume ele
mente (de ce grad de dificultate) 
pot fl însușite de sportivii de 
care Se ocupă. Numai după ce 
s-a convins de starea ligamente
lor articulare și a tendoanelor 
mușchilor sportivilor antrenorul poate aprecia mal bine, mai com
petent posibilitățile elevilor săi, 
le poate indica mai precis gradul 
de dificultate a elementelor a 
exerclțlllor. Se Înțelege de Ia sine 
că un gimnast trebuie să parcurgă 
metodic toate treptele măiestriei, 
lucrînd la fiecare categorie de 
clasificare o anume perioadă de 
timp, astfel ca să nu mai avem 
maestre care au „sărit" peste 
unele categorii inferioare de clasificare.

9 ȘTIM CA SÎNTEȚI PRE
ȘEDINTE AL COMISIEI ME
DICALE DIN CADRUL FEDE
RAȚIEI. PRECONIZAȚI, IN 
ACEASTA CALITATE, UNELE 
MASURI ÎN DIRECȚIA PREVENIRII ACCIDENTELOR ?

— Vom urmări să existe în 
tbate secțiile o mai bună colabo
rare între antrenori și medici, 
sportivii să se prezinte la antre
namente și concursuri în condiții 
de perfectă sănătate. Dar, nu vom 
rămlne pasivi atunci cînd vor 
surveni, totuși, și accidente. Vom 
cere să fie cercetat fiecare caz în parte, să se la măsuri de sancțio
nare a vlnovaților. De altfel, în 
dorința ca această problemă să 
fie privită cu toată răspunderea 
de cadrele noastre de specialitate, am propus ca ea să fie mențio
nată în regulamentul de funcțio
nare a F.R. Gimnastică și poate 
că șl alte federații ale noastre ne 
vor urma exemplul. Avem nevoie 
de sportivi sănătoși, valizi, capa
bili să concureze la posibilitățile lor maxime. Numai astfel șl gim
nastica noastră va putea face pașii înainte pa care-1 dorim cu toții.

Constantin MACOVEI
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ae pierde 
ocării in

la o competiție sportivă
La 

bună 
ne-a

Campionatul echipelor 
de tineret-rezervâ

O întrecere aportlvă poate fi 
privită din unghiuri diferite | 
aprecierile pot varia. Dar, ori- 
cit s-âr deosebi Intre ele jude
cățile de valoare, acestea nu
mai atunci au dreptul să fie 
lbată ta considerație, cînd țin
teama de principiul loialității, 
sub semnul căruia trebuie să 
se desfășoare orice confruntare.

Cine, bunăoară, dintre spec
tatorii unei competiții sportive 
nu se simte, el însuși, profund 
mișcat de gestul cavaleresc al 
unul Jucător care, recunoscîn- 
du-șl vina de a fl greșit, fără 
voie, față de adversarul său, 11 
întinde acestuia, spontan, o mi
nă loială ?

Ce păcat — iată — îmi spun, 
acum, după medul dintre două 
prestigioase echipe ale fotbalu
lui nostru 1 Steaua și Petrolul, 
că i-a pierdut una dintre acele 
rare ocazii menite să ne dea, 
prin anumite reacții posibile, 
sentimentul reconfortant că 
prindpiul întrecerii perfect co
recte este mal tare decît Inte
resele Înguste !

Cit de mișcător ar fi fost, 
de pildă, (deși știu că unii vor

zîmbl ironie) gestul măcar al 
unul singur Jucător din echipa 
Steaua sărind să atragă aten
ția arbitrului partidei că gre
șește dacă vteâ sfi acorde golul 
al doilea, deoarece acesta s-a 
marcat dlntr-o poziție de of
said 1 Ne-am fi amintit de ges
tul său justițiar multă vreme, 
multă vreme...

Și ce păcat, de asemenea, că 
antrenorul echipei Steaua — așa 
cum reiese din declarațiile sale 
publicate după med - a stat 
pe o barcă de unde nu a văzut 
dacă golul al doilea marcat de 
Voinea a fost sau nu din of
said I Ce păcat că nu a stat 
pe o bancă de unde să fi putut 
vedea ceea ce zice 
văzut...

Iată, așadar, cum 
una din acele rare 
care, dincolo de efemeritatea 
unul rezultat oarecare, ar fi 
trebuit să se afirme ceea ce, 
de fapt, constituie — cum am 
spus — valoarea șl frumusețea 
oricărei întreceri sportive : lo
ialitatea.

imintmnimniinnniniiiiininiînniiînniii

X. -U* ctalova 11 12 3 2 34-11 27E Crijul 17 11 2 4 23-14 248. A.S.A. Tg. M. 17 10 3 4 24-17 234. F.C. Argeș 1* 9 5 3 19-13 23S. Din. Buc. 17 9 2 6 26-19 208. Petrolul 17 â 4 S 22-18 20T. steaua 17 3 3 8 81-26 198. Din. Baetu 17 8 3 6 39-27 19». Rapid 17 8 2 7 26-24 181». Farul 17 8 1 8 21-16 17U. .U* Cluj n 5 4 8 19-30 141». U.T.A. 17 4 4 9 19-23 1819. Polit. Iași 17 5 e 18 18-36 1214. Progresul 17 4 2 11 18-37 M18. Vagonul 17 3 3 11 18-33 918. Jiul 17 2 1 14 8-43 8

O ocazii de pol, ratată, 
care ar putea sd atfrna 
greu la sfirșitul cam
pionatului... r.ucSscu a 
reluat cu capul, pe lin
ed Matache, dar funda
șul arădean Boroș sal
vează cu pieptul un goi 
gata făcut! Ar fi fost 
1—0 pentru Dinamo...

Foto i
MARCEL CONGIU

(Umăr» din pap. 1)
I 
țelor reale ale Îmbunătățirii ac
tivității fotbalistice”.

Ocuplndu-se pe larg de pro
blema îndeplinirii prlndpalet 
sarcini trasate de Conferința 
din Iulie 1967 — dezvoltarea ba
zei de masă a fotbalului — 
darea de seamă a menționat 
faptul că Biroul federal a In
tensificat colaborarea cu or
ganizațiile șl departamentele 
care, corespunzător Legii spor
tului, au răspunderi în acest 
domeniu. Ca urmare a măsu
rilor întreprinse In anul 1968, 
după ani Îndelungați de absen
ță din calendarul competițio- 
nal al Ministerului învâțămin- 
tului, fotbalul a pătruns în tot 
mai multe școli. Edificator in 
această direcție este faptul că 
la ediția din 1967—1968 a cam
pionatului republican școlar, in 
etapa pe clase, au participat 
peste 100 000 elevi ai școlilor 
generale, 40 000 de liceeni, iar 
In etapa pe localități 1 260 e- 
chipe reprezentative de școli 
generale și 354 selecționate din 
licee. In campionatul școlilor 
profesionale au fost cuprinsă 
circa 400 de echipe.

în vara anului trecut, Con- 
llliul Național al Organizației 
Pionierilor, cu sprijinul teh- 
nie al Federației româna da 
fotbal, a organizat tabăra de 
copil de lâ Bucșoala, la care 
au participat cele 40 de echipe 
reprezentative ala școlilor ge
nerale cîștigătoare ala campio
natelor Județene.

O parte a măsurilor preco
nizate ta anul trecut da Biroul 
federal, cum ar fl, de exemplu, 
organizarea campionatului re
publican al școlilor generale, a 
campionatului republican al 
juniorilor, reluarea unor Jocuri 
tradițională în fotbalul Școlar, 
au încăput să prindă viață. Fără 
îndoială că organizarea acțiuni
lor mertțiohată au constituit 

Un taceput meritoriu. Biroul 
federal consideră, însă, că pen
tru Îmbunătățirea acestui do
meniu de activitate este ne
cesar ca săcțiile de fotbal, pre- 

1 cum și unele comisii județene 
* să pună capăt vorbăriei în ju

rul fotbalului școlar și să trea
că la fapte, la Îndeplinirea ho- 
tăririlor federației.

In continuare, tov. Mircea 
Angeleseu a apus :

„Preocuparea federației pen
tru crearea secțiilor de copii ți 
Juniori ți, totodată, trecerea 

lor In cadrul secțiilor de fotbal 
divizionare, măsurile stabilite 
de Conferința F.R.F. a-au do
vedit eficiente. Din rlndul ti
nerilor formați in aceste cen
tre, in anul 1968 au fost pro
movați In loturile echipelor di
vizionare A un număr de 47 
Jucători, iar alți 124 In echi
pele de tineret. Cu toate aces
tea. In multe unități Instruirea 
fotbaliștilor continuă să fie de
ficitară ; cantitatea de lucru in 
antrenamente este scăzută; 
stăpinirea elementelor tehnice 
ți a principalelor acțiuni tac
tice nu se face întotdeauna in 
concordanță cu cerințele dez
voltării fotbalului nostru ; unii 
antrenori iți irosesc timpul cu 
elemente necorespunzătoare și 
plafonate ; o bună parte a sec
țiilor de fotbal nu au asigurat 
încă terenurile și nici echipa
mentul necesar instruirii supe
rioara a eopiilor ți Juniorilor.

duhuri șl îndeosebi a duhului 
F.U Argeș, ajungtad la conclu
zia că înființarea duhului »r- 
geșean s-a făcut pripit, firi 
un studiu temeinic al federa
ției și nid al organelor locale. 
Deși era vorba de crearea unul 
nou tip de unitate organizatori
că, la un an de la înființare 
clubul dispune de aceeași 
bază săracă, regimul de activi
tate al antrenorilor și jucăto
rilor a rămas același.

Problema organizării și con
solidării cluburilor și secțiilor 
de fotbal trebuie să fie o pre
ocupare de seamă a Biroului 
federal ; ta acest scop, este 
necesară efectuarea unui stu
diu aprofundat, pină la termi
narea actualei ediții a cam
pionatului, deoarece deficien
țele existente In aetivitatea 
cluburilor și secțiilor de fotbal 
stat generate și de munca ne
corespunzătoare pe care o de
pun conducerile unor secții și 
birouri in vederea sporirii ve
niturilor 
gerea in _ 
măr mai mare de membri sus
ținători etc. Multe secții in-

proprii, pentru atra- 
jurul lor a unul nu-

îmbunătățirea calității instruirii 
jucătorilor constituie o cerință 
fundamentală a progresului fot
balului, Biroul federal a în
treprins mal multe acțiuni, din
tre care subliniem : organiza
rea a trei consfătuiri metodice, 
difuzarea unor materiale pen
tru informare*, documentarea 
șl perfecționarea cunoștințelor 
profesionale ale cadrelor teh
nice, ca și invitarea ta țară a 
unor antrenori străini din An
glia, R.F.G„ Ungaria, Iugosla
via, cu care prilej s-a realizat 
ua valoros schimb de experien
ță. Totodată. Biroul federal a 
trimis în străinătate 6 antre
nori (in Anglia, R.F.G. și 
U.RS.S.) pentru a se documen
ta la fața locului asupra me
todelor folosite de antrenorii 
din aceste țări.

tn darea de seamă prezen
tată se menționează că in sec
țiile divizionare A a sporit vo
lumul de muncă la antrenamen
te, teama de efort a jucătorilor - 
fiind învinsă în bună măsură. 
Echipele au trecut la organi
zarea antrenamentelor zilnice 
și chiar de două ori pe zi. Creș-

Activitatea fotbalistică in dezbaterea
Comitetului federal

PROGRESUL- VAGONUL,
duminică dimineața

pe stadionul

Republicii

Jocul Progresul — Vago
nul, programat în etapa a 
XVIII-a a diviziei naționale 
A de fotbal, se va desfășura 
duminică pe stadionul Repu- 

lablicii, cu începere de 
or» 11.

Excursie

pentru suporterii

Rapidului

Pentru Îmbunătățirea, ta con
tinuare, a activității acestor 
centre se vor forrtia comisii de 
specialiști care, valorificînd cu
noștințele și experiența antre
norilor noștri, precum șl a ce
lor din străinătate, vor elabo
ra pină la 1 iunie 1969 progra
ma diferențiată a instruirii e- 
chipelor de copii și de juniori, 
ca și îndrumarul metodic pen
tru pregătirea acestor echipe".

Abordind principalele aspec
te ale dezvoltării fotbalului, da
rea de seamă a arătat că un 
obiectiv important al activității 
Biroului federal l-a constituit 
îmbunătățirea activității secți
ilor de fotbal. Biroul federal a 
întreprins unele acțiuni pen
tru consolidarea organizatori
că a secțiilor de fotbal. Astfel, 
cu avizul C.N.E.F.S., au fost 
aduse îmbunătățiri in organi
zarea secțiilor divizionare A, 
precizîndu-se atribuțiile orga
nelor de conducere ale clubu
rilor și secțiilor de fotbal. Sec
țiile de fotbal au primit un 
real sprijin prin diminuarea 
cotei de teren, renunțarea la 
perceperea timbrului olimpie și 
cel al C.N.E.F.S., prin crește
rea veniturilor provenite din 
televizarea jocurilor. De ase
menea, Federația română de 
fotbal a venit în sprijinul sec
țiilor subvenționîndu-le ta pri
ma parte a anului 1968 cu su
ma de 500 000 lei pentru orga
nizarea Cupei echipelor de ti
neret, iar pentru secțiile divi
zionare A s-au acordat subven
ții de către C.N.E.F.S., U.G.S.R. 
și Ministerul învățămintuiui. 
S-a arătat, în continuare, că, 
recent, Biroul federal a anali
zat activitatea organizatorică și 
financiar-gospodărească a unor

cearcă să rezolve problemele 
după tipare vechi, se mulțu
mesc să aștepte ajutor și spri
jin din partea organelor su
perioare.

în direcția unei mai bune 
reglementări a raporturilor din
tre jucători și secții s-a elabo
rat și proiectul noului regula-

Diferitele colegii și co
misii centrale ole F. R. Fot
bal, au fost reorganizate, a- 
vînd următorii președinți :

Colegiul central de an
trenori : Emerich Vogi 
Colegiul central de arbitri : 
I. Ceaureanu

Comisia de competiții și 
disciplină : Șt. Socaciu

Comisia de juniori t Ion 
Alcxandrescu

Comisia medicală : dr. 
Dumitru Tomescu

Comisia internațională s 
Grigore Arjoca

Grupul de consilieri (nou 
creat) cu caracter consulta
tiv pe lingă Biroul federal 
este alcătuit din: Oetav 
Luchide, Virgil Eeonomu, 
Coloman Braun-Begdan,_dr. 
Mircea 
dea.

.____ t-Begdan, dr.
Luca și Silviu Bin-

transferare a fotbaliș- 
cărui elemente esen- 

,__ ___ j: stimularea creșterii
de către secțiile de fotbal a 
jucătorilor tineri ; egalitatea 
în drepturi a tuturor secțiilor 
de a-și recruta Jucători ; pro
movarea elementelor talentate 
de la echipele Inferioare etc.

Pornind de la premisa că

ment de 
tilor, ale 
țiale sint

fot- 
Ra- 
du-

Cu prilejul partidei de 
bal A.S.A. Tg. Mureș — 
pid, care se desfășoară 
minică, clubul bucureștean 
organizează o excursie pen
tru suporterii săi. Plecarea 
are loc sîmbătă, la ora 21,15, 
iar înapoierea — luni, lâ ora 
7,20.

înscrierile se primesc pină 
sîmbătă (ora 18) la sediul 
clubului, djn Șos. Giulești.

Excursie la turneul U.E.F.A
Agenția O.N.T. a munici

piului București și a județu
lui Ilfov organizează o ex
cursie în R. D. Germană în 
perioada 16—25 mai 1969, cu 
ocazia jocurilor de fotbal din 
grupa I a turneului U.E.F.A. 
— juniori — la care participă 
și echipa României.

înscrierile se primesc la se
diul agenției din calea Vic
toriei nr. 100, cu începere din 
21 martie 1969 și continuă 
pină in ziua de 25 martie 1969 
ora 13,00.

Preț informativ : lei 2200.

INDISCREȚII...
• Restaurantul 

Gării de Nord, 
luni 17 martie, în
tre orele 6 și 9 di
mineața. Adunați 
din cele... șapte 
vînturi, arbitri, Ob
servatori federali, 
ziariști se string 
înfrigurați șl obo
siți de drum la un 
ceai cald, o cafea 
și își comunică — 
în premieră — im
presiile „neoficia
le" de lâ jocuri. Ii 
zărim, printre alții, 
pe arbitrii Pădu- 
reanu, Bentu, Buz- 
dun, Isăcescu, Mar
tin. pe observato
rii ' federali Ola și 
Cruțescu, pe con
fratele Gh. Nertea 
de la revista „Fot
bal” șl pe C. Io- 
nescu, Inginerul 
„vindut* (sufleteș-

te) pe viață Rapi
dului.

Personajul prin
cipal al scenei 7 
Evident, E. Mar
tin, cel care — 
după spusele glu
mețe ale unor 
cohstănțeni — va 
putea vedea anul 
acesta marea nu
mai lâ bordul unei 
rachete Terra — 
Lună...

— E. Martin i 
Sini vinovat de de
zordinea produsă 
la sfîrșitul meciu
lui. Dar a fost 
penalty I

Gh. Nertea : Nici 
pomeneală de 11 
m 1 Arbitrul a luat 
cu mina un punct 
Farului I

— D. Isăcescu s 
Eu n-am văzut ni
mic 1 (Pe refrenul:

„Fu aint mic, nu 
știu nimic...“)

De la o masă ve
cină apare jucăto
rul constănțean 
Pleșa în ipostaza 
pseudo-hazlie a ce
tățeanului turmen
tat : „Ne-a luat 
punctul nea cuta
re ! Am muncit 85 
de minute de po-

— Batem și sin- 
tem... ca șl cam
pioni !

— Și dacă nu ba
teți ?

— Tot noi vom fi 
campionii !

(Fără comentarii. 
Pină duminică...)

• Variații pe 
temă — veche

o
Și

INDISCREȚII...
mană 1 Ne-a luat 
punctul 1"

— M. Cruțescu 
(filozofic) : Asta-i 
fotbalul ! Azi plingi 
tu. miine plinge 
altul...

• iUn-dol* cu 
Iosif Lereter, că
pitanul U.T.A.-ei.

— Ce faceți du
minică. cu Steaua 7

trlstă — băcăuană, 
cu antrenorul Ni- 
cușor.

— Ne spuneați, 
nu de mult - și 
noi am inserat 

chiar în această 
rubrică declarația 
dv care glăsuia 
că, In lipsă de te
ren de antrena
ment, Dinamo Ba
cău se antrenează 
pe aeroport... Ce

volumului de muncă la 
echipele divizionare, in
ia cele de tineret, a asi- 
o mai bună adaptare a

terea 
toate 
clusiv 
gurat 
jucătorilor la cerințele efortu
lui și implicit la creșterea nu
mărului de jocuri desfășurate 
In ritm susținut îmbucurător 
este și faptul că numărul an
trenamentelor a crescut și ia 
echipele centrelor 
de juniori, multe 
timpul vacanțelor 
trenindu-se zilnic, 
mari care ne stau 
teresele majore ale fotbalului 
arată că trebuie să se perseve
reze pe acest drum și, dacă este 
cazul, chiar să se renunțe la 
jucătorii care nu se pot În
cadra In cerințele dure aia fot
balului contemporan și la an
trenorii și instructorii care șo
văie sau nu-și antrenează ele
vii în acest sens. Un alt aspect 
pozitiv al activității multor e- 
chipe divizionare A este acela 
că ele iși primenesc in mai mare 
măsură echipele prin promova
rea de jucători din pepinieră 
proprie. In acest sens, merită 
a fi evidențiate rezultatele ob
ținute de cluburile 
greșul, U.T.A., „U* 
șuL

„Cu toate aceste 
zitive — a spus . 
federației — In timpul jocurilor 
de campionat s-au constatat a- 
numlte stări de lucruri de-a 
dreptul anacronice privind com
portarea unor jucători de ta
lie internațională, ca de exem
plu : slaba adaptare a organis
mului la cerințele efortului pre
lungit, concretizată în scăderea 
randamentului în repriza a 
doua ; o redusă rază de acțiune 
a multor jucători și interpre
tare greșită a îndeplinirii sar
cinilor ce revin diferitelor 
posturi din echipă ; ignorarea 
participării In permanență a 
jucătorilor la acțiunile de atac 
și apărare ; irosirea In propor
ție îngrijorătoare a acțiunilor 
de atac etc.” „Referindu-ne la 
jocurile internaționale oficiale 
- a subliniat In continuare vor
bitorul — trebuie să menționăm 
că echipele noastre de club nu 
au reușit nici in ultimul an să 
aibă o comportare corespun
zătoare, ceea ce demonstrează 
încă o dată Că în domeniul 
instruirii, in abordarea cura-

de copii și 
din ele, in 
școlare, an- 

Obiectivele 
tn față, in-

Rapid, Pro- 
Cluj ți Cri-

aspecte po- 
prețedintele

I

campionatelor 
cat. a ll-a

mai e nou ta a- 
ceastă direcție ? 
Vă ințelegeți cu... 
avioanele ?

— în ultima vre
me, din cauza vis
colului — mult 
mai puternic in 
cimp descoperit — 
n-am putut face 
antrenament nici 
pe aeroport !

— Ce faceți a- 
tunci ? Com
pensați cu teofiă, 
cu... pregătirea 
psihologică ? Mîi- 
ne-poimîine o să 
învingeți toate e- 
chipele la... de
monstrații pe tabla 
neagră !

ne așteaptă In di
vizia B, mincam 
gazonul la antre
namente anul tre
cut. Aici e viață 
grea, domnule !

Mintea cea de 
pe urmă a fiilor 
risipitori...

in• întîlnire
București cu „ste
garii" Ivăncescu și 
Gyfirfi.

— Dacă știam ce

• Micro - dialog 
cu p i t e ș t e a- 
n u 1 Barbu.

- Crezi că se 
varsă Argeșul 
în... B, Barbule ?

— Tare mi-e tea
mă.., Vreau să 
vă fac, însă, o măr
turisire : ne vom 
vinde la suprapreț 
pielea ! Iar la Pi
tești nu va mal 
trece de noi nici 
pasărea !

M. POPESCU

INDISCREȚII

joasă a partidelor de mare răs
pundere mai trebuie fă mus
eum foarte mult. Este neplăcut 
că echipe fruntașe in fotbalul 
nostru, cum sînt Steaua. Dina
mo și Rapid, au avut evoluții 
meteorice In competiții euro
pene. Se pare că pentru clu
burile noastre cucerirea cam
pionatului intern sau a ..Cupei 
României* a devenit țelul su
prem al activității lor*.

în Intervalul la care se refe
ră darea de seamă. Biroul Fe
deral s-a preocupat de pregă
tirea echipelor reprezentative 
și îndeosebi a echipei A, care 
avea de susținut jocuri ta ca
drul preliminariilor campiona
tului mondial S-a căutat rula
rea și verificarea unui lot larg 
de jucători. Dar a trecut prea 
mult timp pină la limpezirea 
lotului și la fixarea celor ce 
aveau să ne reprezinte th ace 8- 
te maeiuri. Cu oarecare intîr- 
z"te au fost promovați în lot 
o serie de tineri care avuseseră 
In campionat un comportament 
bun (Dumitrache, Nunweiller 

VI, Domide, Anca). Un pas îna
inte este acela că s-a renunțat 
la abuziva pregătire teoretică 
și psihică a jucătorilor, obiș- 
nuindu-i să concureze calm, cu 
încredere în forțele lor proprii. 
Pe baza antrenamentelor Jucă
torilor la cluburi, a desfășură
rii cu regularitate a campiona
tului și a pregătirii adecvate a 
jucătorilor din lot, randamentul 
echipei reprezentative a cres
cut, rezultatele obținute ta fața 
Elveției și Angliei puțind fi 
considerate mulțumitoare. In 
perioada următoare, pentru se
lecționarea și pregătirea echi
pelor reprezentative vor fi ex
tinse atribuțiile și răspunderea 
tehnică a comisiei de selecție.

Pentru sezonul actual, d« o 
deosebită însemnătate in ceea 
ce privește afirmarea fotbalu
lui românesc, Biroul federal a 
aprobat planul de pregătire a 
loturilor reprezentative și aș
teaptă de la specialiștii, de la 
secțiile de fotbal divizionare să 
nu precupețească nici un efort 
pentru a contribui la obține
rea unor rezultate favorabile în 
jocurile cu Grecia șl Elveția, 
sporindu-se astfel șansele pen
tru calificarea echipei țării noa
stre in turneul final ai campio
natului mondial.

în încheiere, darea de seamă 
a reliefat principalele obiective 
care stau ta fața Biroului și 
Comitetului federal :

1. Continuarea măsurilor pri
vitoare la dezvoltarea bazei de 
masă a fotbalului.

2. Creșterea calitativă conti
nuă a procesului de instruire 
sportivă.

3. îmbunătățirea activității 
secțiilor de fotbal și a desfă
șurării activității competițio-

nale.
4. Ridicarea nivelului pregă

tirii echipelor reprezentative.
5. îmbunătățirea 

muncă a Federației
fotbal.

Urmărindu-se cu
îndeplinirea acestor obiective, 
vor putea fi obținute ta viitor 
rezultate mai bune atit ta ceea 
ce privește răspindlrea in mase 
cit mai largi a acestei frumoa
se discipline sportive, cit și in 
afirmarea fotbalului românesc 
pe plan internațional.

stilului de 
române de

fermitate
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Craiova, Intr-o foarte 
organizare — după «um 
informat antrenorul A. 

Vilcea — s-au desfășurat cam
pionatele republicane de 
scrimă deschise trăgătorilor 
de categoria a Il-a și ale că
ror finale s-au situat la un 
bun nivel tehnic.

Iată, pe finaliștil fiecSrei 
probe. FLORETA MASCU
LIN : 1. Traiah Ccr.Stantineseu 
(Steaua) 4v ; 2. Ștefan Decse 
(Tg. Mureș) 3v ; 3. C-tin Nicu- 
lescu (Steaua) 2v; 4. Mircea 
Chiț (IEFS) 2v; 5. Ladis- 

Fodor (Oradea)
Dan Popovici 

FLORETA
1. Mafia Lazâr 
4v ; 2. FloriCa 
ua) 3VJ 3. ___
(Satu Mare) 3v; 4. Angela 
Dîaconescu (Craiova) 2v; 5. 
Elena Pricop (C-ța) 2V; 6. Ga
briela SzOcs (Tg. Mureș) lv. 
SPADA: 1. Romulus Negrea 
«JraiOva) 4V; 2. Vasile AgOp- 
cea (Cluj) 2v; 3. ZOlten De
meter (Univ. buc.) 2v; 4. ște
fan Sinkd (Cluj) 2V; 5. Vio
rel Ștefănescu (Galați) 2v; 6. 
Vlad Ștefan (Brașov) 2v. SA
BIE : 1. Tiberiu Papp (Tiffi'- 
șoart) 4v ; 2. Vasile MeZBJr 
(Satu Mare) 3v; 3. ton Dumi
tru (IEFS) 3v ; 4. JennB Pop 
(Brașov) 2v: 5. Victor Olaru 
(Steaua) 2v; 8. Alex. Cslki 
(Brașov) lv.

2v; 
(Brașov) 

FEMININ : 
(Satu Mare) 
Tudof (Stea- 
Maria Pop

Dintre rezultatele bune înre
gistrate ta ultimul concurs des
fășurat ta piscina Floreasca (33 
m) se desprinde cel al Cristinel 
Balaban — 2:57,0 la 200 m bras. 
Cifra este deosebit de încuraja
toare pentru viitoarele evoluții 
ale dlnamovlstel ta probele de 
mixt. In continuu progres, tinăra 
Anca Groza a înotat 400 m liber 
In 5:14,5 și 400 m mixt în 5:50,9, 
performanțe mult superioare actualelor recorduri naționale pen
tru fete categ. A.Alte rezultate : Ag. Sterner
8:17,8 șt Lucia Radu 5:23,5 la 400 
m Uber : E. Hempel 2:39.6 șl D. 
Naghl 2:40,9 la 200 m bras ; Că- 
meMa Vijeu 2:59,2 la 200 m bras; M. Potoceanu 1:06,1 la 100 m 
spate ; G. Popovici (13 ani) 2:54,1 
la 200 m bras.• Pe linia asoendentă manifes
tată de la începutul sezonului, ti
nerii înotători reșlțenl au realizat 
o nouă serie de rezultate meri
torii. Dintre acestea merită a fl 
reținute cele ale Iul Eugen Aimer 
cu 2:24.8 la 200 m mixt șt 5:08.6 la 40» m mtxt (ambele superioa
re recordurilor naționale de ju
niori mid), Mircea Hohotu cu 
1:04,9 la 100 m spate, Ahca Andrei 
cu 2:43,7 la 200 m mixt șl Da
niela Coroiu cu 5:05,3 la 400 m 
liber (toate sînt cifre superioare 
recordurilor țării). Alte rezul

tate :H. Schler 56,5 la 100 m liber 1 
E. Strempel 1:15,4 la 100 m bras; Anca Andrei 1:16.4 la 100 m spate; 
Ruth HOcher 2t47.0 la 200 m spa
te ; Slegrid Sleclan 1:11,4 la 190 
m liber ; Rodica Pătrulcă 3:04.5 la 200 m bras ; -----
2:52,7 la 200 m spate ; 
2:25.2 la 200 m mixt ; 
Coroiu 2:48,5 la 200 m 
RUDEANU-coresp.)

• Bazinul acoperit din Cluj 
va găzdui duminică 23 mar
tie hieaiiil international a- 
mical de polo dintre e- 
chipa Voința Cluj și forma
ția aehoslovaeă Slavia Plzen. 
Partida va îneepe la ora 12,00.

Elena Oprescu 
H. Schler 

Daniela 
mixt. (A.

LA CE FOLOSESC
VERIFICĂRILE?

nc vorbâ cu antrenorul federal

ALEXANDRU HADAR
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Antrenamentele boxerilor 
români, susceptibili de a fi
gura în reprezentativa pentru 
europene, sînt urmărite cu un 
deosebit interes. Rezultatele 
înregistrate de unii pugiliști 
au creat în masa iubitorilor a- 
cestui sport unele păreri con
tradictorii. Pentru a lămuri 
unele aspecte legate de pregă
tirile boxerilor români, ne-am 
adresat antrenorului federal, 
Alexandru Vladar, care ne-a 
făcut unele precizări.

— în vederea campionatelor 
europene, federația noastră a 
selecționat, la timpul potri
vit, 56 de pugiliști. Prin veri
ficările începute în luna de
cembrie 1968, numărul boxeri
lor s-a redus la 24. Am por
nit de la ideea că pehtru re
prezentativă nu există sena
tori de drept, iar din această 
cauză verificările organizate 
au dus la eliminarea unor 
sportivi și la introducerea al
tora în pregătire. Cite va exem
ple : au fost scoși pentru Com
portare slabă și indisciplină, 
Petre Ganea (campionul țării 
la semimuscă) și Alecu Năs- 
tac, iar pentru evoluții nC- 
concludente Marin Lumezea- 
nu, Pătru Cojocaru, Ion Sănă- 
tescu. Dovedind, prin efortu
rile demise în sălile de antre
nament și prin comportarea în 
unele meciuri, că merită girul 
antrenorilor lotului, unii 
boxeri ca Mihai Aurel, Ion 
Dinu, Mihai Goanță, Vasile 
Drâgan, Ion Petrea, Horst 
Stumpf au reintrat în vede
rile selecționerilor.

• Deci, o continuă prime
nire. Există păreri potrivit că
rora înfrângerile înregistrate 
de Antoniu Vasile și Gheor- 
ghe Ene, ambii candidați la 
categoria ușoară, creează di
ficultăți in stabilirea unui ti
tular corespunzător. Care este 
realitatea ?

— Pierderea unei partide, 
în perioada actuală, nu tre
buie să ducă la îngrijorare sau 
la măsuri pripite. Toate aceste

meciuri au avut și au un ca
racter de pregătire-verificare 
în compania unor adversari 
cu stiluri și temperamente di
ferite. Infrîngerile suferite de 
unii, precum și succesele al
tora ne vor da posibilitatea 
să analizăm amănunțit stadiul 
actual de pregătire a selecțlo- 
nabililor. Cit privește intro
ducerea în lot a lui Ion Dinu, 
ea a fost făcută pentru ca, în 
vederea campionatelor euro
pene, cel care va fi, la timpul 
potrivit, în formă maximă, să 
îmbrace tricoul național la ea- 
tegoria ușoară. Așadar, eeea «e 
trebuie reținut este faptul că 
meciurile de verificare, «hiar 
și eele internaționale, consti
tuie obiective intermediare, «ă 
țelul principal al antrenoriler 
este prezemtarea elevilor lor 
în maximum de formă la cam
pionatele continentale.

• Boxerii noștri susțin di
verse meciuri internaționale 
cu adversari dificili. Recentele 
partide de Ia Belgrad, Bucu
rești și Constanța au aCătat 
că dispunem de sportiva pe 
care se poate pune bază, dar 
au apărut și unele serane de 
întrebare...

— Pentru întâlnirile respec
tive au fost alcătuite reprezen
tative echilibrate. în cadrul 
competițiilor am urmărit în 
special comportarea Individu
ală a sportivilor. Rezultatul 
final pe echipe a contat, ca 
să zic așa, doar ca valoare 
statistică. Nu trebuie să se 
desprindă de aici că noi nu 
am dorit înregistrarea unor 
succese în întâlnirile de pînă 
acum. Să nu se uite, însă, că 
la campionatele europene re
zultatele oficiale sînt cele ob
ținute de fiecare boxer în 
parte.

Paul IOVAN
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Philadelphia, Salisbury, Curasao, Hollywood. Beach... Dvi escalele călătoriei sale transocea
nice, campionul de tenis al României sze-a Inmts tot atitea misive. In dreapta joto-montajului, 

tabelul „opert'-ului de la Philadelphia

ILUSTRATE DE LA ILIE NĂSTASE
Amatorii de statistică spor

tivă pot să-și ascută creioa
nele. Au de notat o perfor
manță cu totul ieșită din co
mun, o „premieră” a tenisului. 
Pentru prima oară un- tenis- 
man român culege o victorie 
în Circuitul Caraibilor, clasica 
serie de mari turnee interna
ționale care pornește din Flo
rida și ia sfîrșit la Ciudad da 
Mexico. Este — după cum ați 
aflat, desigur — tînărul nos
tru campion, Ilie Năstase.

Victorios la Barranquilla, pi
torescul port columbian din 
apropierea canalului Panama, 
jucătorul român este, tot
odată, primul dintre compatri- 
oții noștri care cîștigă un tur
neu de tenis dincolo de Ocean. 
Ceea ce, firește, este un fapt 
demn de reținut.

La prima sa prezență în

Observator român
la meciul de rugby
Franta-Tara Galilor

9 9

Ieri a părăsit Capitala, ple- 
cînd la Paris, maestrul eme
rit al sportului prof. Al. Teo- 
filovici, antrenor federal la 
rugby care va asista sîm- 
bătâ, în calitate de observa
tor, la partida Franța — Țara 
Galilor contând pentru Tur
neul celor cinci națiuni.

Costa și Șoptereanu

La Minsk au început între
cerile concursului internațio
nal de înot la care participă 
sportivi din 9 țări. Cei trei 
reprezentanți ai țării noastre 
au sosit cu întîrziere în lo
calitate, astfel că V. Costs 
șt A. Șoptereanu nu s-au pu
tut alinia la startul cursei 
lor favorite (100 m bras). Iată 
cîteva dintre rezultatele în
registrate :

N. Pankin (U.R.S.S.) 1:07,0, 
G. Prokopenko (U.R.S.S.) 
1:07,4 la 100 m bras; Elaine 
Tanner (Canada) 1:09.0 la 100 
m spate; G. Kulikov (U.R.S.S.i 
54,5 și L. Ilicev (U.R.S.S.) 54.8 
la 100 m liber ; Al. Gordeev 
(U.R.S.S.) 59,5 la 100 m del
fin.

PROTEST ÎMPOTRIVA
competiției cu caracter
rasist din R.S. Africană

Intr-un Comunicat remis 
presei, Secretariatul general al 
Consiliului superior al sportu
lui african constată cu regret 
că în Republica Sud-Africană 
s-a organizat o competiție re
zervată numai sportivilor albi. 
Acceptarea unor țări europe
ne de a participa la aceste 
Jocuri este aonsiiderată ca un 
act neprietenos față de țările 
africane. Consiliul superior al 
sportului din Africa a adre
sat un protest C.I.O., cerfn- 
du-i să interzică organizarea 
unor astfel de competiții care 
promovează discriminarea ra
sială.

Gala a doua a etapei de zonă
(Urmare din pag. I)

Mureș). Acest boxer a fost aban
donat de antrenorul său V. Ghiță, 
sunarat la o decizie a arbitrului 
de ring E. Sava din Brașov ; 
semigrea : S. Șchlopu (Electro- putere Craiova) b. descalificare 
III I. Fugaru (Minerul Lupeni).

P. RADVANYI-coresp.
GALAȚI. în cea de a doua gală 

t razei de zonă s-au înregistrat 
irmătoarele rezultate : semimus- 

• â : F. Momoiu (Galați) b.p. Gh. Bogdan (Ialomița); cocoș : D. Că
nită (Iași) b.p. D. Pescăruș (Tul- 
cea), Gh. Moraru (Galați) b.p. C. 
Muscă (Buc.); pană : Gh. Tănase 
(Galați) b. neprezentare I. Streche 
(Craiova), Gh. Drugă (Brașov) b. 
K.o. Ii I. Stăncescu (Iași); ușoară: 
Gh. Ene (Buc.) b.p. M. Circiu- 
msru (Galați). C. Rotaru (Ploiești) 
b. ab. II N. Țurcan (Ilfov); mij
locie ușoară : E. Constantinescu 
(Craiova) b.p. N. Streașină (Bra
șov) ; N. Petruț (Galați) b. p. V. 
Dragțnschi (Iași): semigrea : D. 
Găinaru (Oradea) b. K.O. II C. 
Văleanu (Iași), N. Mănița (Galați) 
b.p. I. Ornlceanu (Tulcea).

S. CONSTANTINESCU-coresp.
TIMIȘOARA. Rezultate tehnice : 

cat. semimuscă : M. Lumezeanu 
(Buc.) b. p. Pavel Gale (Timi
șoara), I. Nica (Oradea) b. p. D. 
Giugea (Buc.); cocoș : FI. Lucaci 
(Oradea) b. ab. II I. Otvds (C. 
Turzii). A. Dumitrescu (Buc.) 
b. ab. III I. Maronescu (Rm. Vîl- 
cea); pană : O. Gorea (Buc.) b. p. 
St. Hîrșu (Buc.), N. Constantin 
(Craiova) b. ab. III I. Seni (Baia 
Mare); semi-ușoară: C. Negoiescu 
(Buc.) b. ab. I I. Drăghici (Rm. Vîlcea), V. Asceleanu (Timișoara) 
b. p. Gh. Roșea (C. Turzii); ușoa
ră : P. Prunea (Cluj) b. p. V. Pro- 

concursurile americane, Ilie 
Năstase s-a remarcat în mod 
deosebit. Celor cîteva meciuri 
cîștigate, la începutul călăto
riei sale — cu Torben Ulrich, 
Edelfsen, Fairlie — el le-a a- 
dăugat la Barranquilla, o suită 
neîntreruptă de victorii în 
proba-vedetă, cea de sim
plu masculin. Printre cei eli
minați de campionul român 
s-au numărat, pe rînd, cele
brități ale sportului alb, ca 
australianul Ray Ruffels, bra
zilianul Thomas Koch, engle
zul Mark Cox (acesta din urmă 
un specialist al turneelor ca
raibiene). Finala l-a adus pe 
Năstase în fața primului ju
cător cehoslovac, redutabilul 
Jan Kodes. Cu acesta se mai 
întâlnise de două ari în acest 
Circuit și scorul între ei era 
egal: 1—1. Urma ca aci, în 
concursul din Columbia, să 
fie tranșată această nouă ri
valitate. A cîștigat românul, 
în mod strălucit, după un meci 
care — după aprecierea cores- 
oondenților de presă aflați la 
Barranquilla — s-a ridicat la 
un nivel spectacular aproape 
fără precedent Finala a du
rat 4 ore și 12 minute. Amîn- 
doi adversarii s-au întrecut 
pe sine în execuții tehnice 
strălucite, pînă ca să poată 
fi decis învingătorul, la capă
tul celor cinci seturi de luptă 
(6—4, 6—1, 8—10, 2—6. 6—3).

Ilie Năstase, învingător la 
Barranquilla, a intrat acum în 
lista marilor performeri din 
Circuitul Caraibilor. Prezența 
sa s-a făcut remarcată și in 
finala de dublu, la Barran
quilla, după ce — împreună cu 
coechipierul său, iugoslavul 
Zeliko Franulovici — elimina
seră prima pereche australi
ană, Bowrey — Ruffels. A-

Cu Florin Gheorghiu despre turneul de la Manila
„Un record greu de egalat” 

se intitulează un articol al 
cotidianului filipinez „Times”, 
comentînd victoria categorică 
a șahistului român Florin 
Gheorghiu în turneul de șah 
de la Manila. Revenit în țară 
după o călătorie de 28 000 km. 
multiplul nostru campion ne-a 
oferit amănunte interesante 
asupra acestui turneu.

Performanța neobișnuită, 
procentul absolut cu care tî
nărul mare maestru a obținut 
victoria face ca prima între
bare să se refere la forța tur
neului.

— Turneul de șah de la Ma
nila, de fapt un campionat 
open al Filipinelor, a întrunit 
tn acest an 12 participanți și 
anume cei șase componenți ai 
echipei olimpice care s-a cla
sat pe locul 14 la Olimpiada 
de la Lugano, cinci tineri și 
talentați șahiști care s-au re
marcat în competițiile 
și un invitat străin.

A intrat în tradiția 
turneu invitarea unui 
maestru. In 1967 a participat 
campionul american Bobby 
Fischer, care a ocupat primul 
loc cu 9>/j p (din 10 posibile). 
Anul trecut marele maestru 
iugoslav Svetozar Gligorici a 
ocupat locul 1—2 (la egalitate 
cu Balinas) cu 8>/j p din 12, 
iar anul acesta am reușit să 
obțin 11 victorii, ocfjptnd 
primul loc, la 3 >/s p de cel 
de-al doilea clasat, jucătorul

interne

acestui
mare

dan (Buc.), M. Budu (Buc.) b. ab. 
II I. Ștlrban (Oradea); iseml-mljlo- 
cle : I. Hodoșan (Buc.) b. p. M. 
Godeanu (Buc.), I. Coș (Timi
șoara) b. p. M. Moșescu (Oradea); mijlocle-mlcă : ’ --■■ —
Mare) b.p. I.
Tudor (Buc.) 
(Oradea).

A. Matluș (B. 
Matei (Craiova), N. 

C. Coclag
IOVAN

b. ab. n

Paul
tehnlce : 

(Dolj) 
" ’ P.

RezultateN. Dumitru
Ganoș (Brăila),
b. ab. I D. Stechen- 

C.

CRAIOVA, 
cat. muscă : 
b. ab. II D. 
luga (Buc.) _ ____
bauer (Caras-Severin); pană : 
Crudu (Buc.) b. ab. III P. Meri- 
șanu (Teleorman), I. Sobolniciuc 
(Dolj) b. dese. II D. Jipa (Brăila); 
semi-ușoară : I. Costin (Timișoa
ra) b. dese. III V. Tamaș (Buc.), 
T. Miron (Buc.) b. p. D. Popescu 
(Dolj): ușoară : A. Zeibel (Brăila) 
b. p. C. Coman (Dolj), N. Deicu 
(Brăila) b. ab. Ill I. Varga (Me
hedinți) ; semi-mijlocie : C. Ghiță 
(Buc.) b. ab. III N. Văcaru (Te
leorman), C. Marcel (Brăila) b. 
ab. II C. Filipescu (Dolj); mijlo- cie-ușoară : I. Pițu (Constanța) b. 
K.o. n E. Dinter (Caras-Severin), 
V. Bute (Galați) b. p. S. Gheor- 
ghe (Brăila) ; semi-grea: P. Pîrvu 
(Buc.) b ab. II I. Săuleanu (Dolj), 
P. Cîmpeanu (Buc.) b. p. C. 
Stoenică (Caras-Severin).

Pompiliu VINTILA
BACAU ; cîștigătorii galei de 

aseară în ordinea categoriilor : 
G. Pometcu (Buc.), C. Sosoiu 
(C-ța), N. Mircea (Bacău), I. Voi- 
cu (Buzău), M. Pătrățeanu (Gh. 
Gheorghiu-Dej), G. Madoto (Săvi- 
nești), Gh. Călin (Iași), N. Iovu 
(Săvinești), Gh. Drăgan (Buc.), E. 
Aioanei (Gh. Gheorghiu-Dej). Gh. 
Preda (C-ța).
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ceasta a doua finală a fost 
pierdută, în fața puternicului 
cuplu brazilian Koch — Man- 
darino, dar numai după o 
luptă acerbă, tot în cinci se
turi.

Viitoarele apariții ale lui Ilie 
Năstase în turneele caraibiene 
trebuie să aibă loc la St. Pe
tersburg ^Florida) și San Juan 
(Porto Rico). Din escalele sale 
de pînă acum, campionul Ro
mâniei a trimis ziarului nos
tru mai multe scrisori, cu a- 
mănunte asupra întrecerilor, 
precum și frumoase ilustrate 
din locurile pline de pitoresc 
pe care le vizitează. Reprodu
cem alăturat cîteva dintre a- 
cestea, împreună cu o parte a 
tabloului de simplu de la tur
neul „open" de la Philadelphia 
(câștigat de Rod Laver), unde 
îl vedem pe simpaticul Iliuță 
pus alături de cei mai mari 
ași ai rachetei, profesioniști și 
amatori. Simpla admitere in
tr-un asemenea turneu poate 
fi socotită o performanță !
. Rd. V.

ASTĂZI DOUĂ JOCURI IMPORTANTE 
IN CAMPIONATUL MONDIAL 

PE GHEAȚĂDE HOCHEI
Stockholm 20 (prin telefon). 

— Joi a fost cea mar liniștită 
dintre furtunoasele zale ale a- 
cestei atît de disputate ediții 
a campionatului mondial de ho
chei pe gheață. Pe programul 
general de desfășurare al a* 
cestei competiții în dreptul zi
lei de joi a figurat un singur 
meci : Canada — S.U.A. A fost, 
eu alte cuvinte, o scurtă pe
rioadă de răgaz pentru cele trei 
formații angajate în lupta pen-

R. Naranja. Șahiștii filipinezi, 
revelația Olimpiadei de la Lu
gano, deși mai puțin experi
mentați decît șahiștii noștri, 
sînt foarte talentați, au un 
stil de joc atrăgător, combi- 
nativ, mizînd totul pe atac și 
avînd o pregătire teoretică te
meinică. Ei au un. palmares 
interesant. Astfel, De Castro 
l-a învins pe marele maestru 
american Robert Byrne, Na
ranja pe Lombardi, Rodriguez 
pe maghiarul Cscm etc.

Dacă ne amintim că la Lu
gano noi am cîștigat meciul 
cu echipa Filipinelor cu 2'/2— 
l’/2, pot afirma că tăria con
cursului a fost echivalentă cu 
cea a unei finale de campio
nat național.

Partidele mele au fost dis
putate, adversarii jucînd cu 
multă ambiție și tenacitate. 
Despre modul în care a fost 
apreciat jocul meu răsfoițt 
mai bine, presa filipineză.

Florin Gheorghiu deschide 
o mapă cu tăieturi din ziare, 
în care numele său, scris cu 
majuscule, e în fruntea mul
tor articole.

..Gheorghiu își croiește drum 
liber spre victoria finală”, 
„Recordul Iul Bobby spulbe
rat”. „Fantasticul marș spre 
victorie” — sînt numai cîteva 
din titlurile Intîlnite în ziare
le „Times”, „Manila Guar
dian”, „Sports” etc. „Turneul 
de șah Meralco a prilejuit 
un succes de răsunet fostului 
campion mondial de juniori. 
Le 24 de ani, marele maes
tru român Florin Gheorghiu 
a depășit recordul invincibi
lului Fischer, scrie cotidianul 
„Manila Guardian”.

Volubil, Florin povestește

(Urmare din pag. 1)
curajare. La urma-urmei, în- 
frîngerea lui Baciu era înfrîn- 
gere a ECHIPEI, așa cum vic
toriile celorlalți fuseseră vic
toriile ECHIPEI.

> *Devenind campion al lumii, 
Gheorghe Berceanu nu pășea 
altfel decît pină atunci în să
lile Cazinoului din Mar del Pla
ta. Stătea la fel de modest pe 
treapta de sus a tribunei, stin
gherit de cîte ori un colecționar 
de autografe îl descoperea aco
lo, aproape pierdut printre 
spectatori. Dispărea cu discreție 
de la locul lui obișnuit și peste 
cîteva clipe îl vedeam făcînd pe 
secundul la meciurile lui Neguț 
sau Simion Popescu, sărind în 
sus de bucurie la fiecare acțiu
ne reușită a colegilor de echi
pă. Și ochii, privirea aceea co
pilărească, străluceau de fiecare 
dată, cînd pe tabela electrică 
apăreau puncte bune pentru 
„tricolori”...

★
In drum triumfal spre me

dalie — spera chiar de-atunci 
la „aur” — Simion Popescu răs
punde la întrebările reporteru
lui cu o altă întrebare, mai stă-

Alf Ramsey anunțase mal de 
mult că pentru Mexic va face 
„ll“-le Angliei „fără certificate 
de mari vedete". Măsura practică 
n-a venit însă imediat. Sir Alf a 
mai lăsat să treacă aproape o 
jumătate de an fără să realizeze 
ce își propusese, deși viitoarea 
ediție a campionatului mondial 
— Mexic 1970 — se apropie cu 
pași repezi. In această perioadă, 
campionii lumii treceau printr-o 
criză de formă evidentă. In ulti
mele trei partide reușiseră trei 
draw-uri și doar două goluri mar
cate (ambele pe teren propriu). 
Desigur, un bilanț nesatisfăcător 
pentru deținătorii „Zeiței de aur“.

Dar lată, Ramsey s-a hotărit: 
,Jn meciul cu Franța — declara 
el presei — intenționez să pre
zint jucători din echipa de ti
neret, sub 23 de ani, fără Bobby 
Charlton, Stiles, McNabb, Ball, 
Wright". La Londra, șl nu nu
mai la Londra, știrea a făcut sen
zație. Cind am sosit în capitala 
Angliei, lumea fotbalului de aici 
era dominată de această hotă- 
rtre, amplificată la cote șl mai 
Înalte de faptul că în lot nu fu
seseră chemați jucători de la ma
rile echipe Everton, Manchester 
United, Arsenal șl Chelsea.

Dar a venit ora meciului. Am gă
sit marele stadion Wembley ocu
pat aproape pină la ulti
mul loc. Două zile mal 
înainte plouase, iar în acea 
seară norii încă mai cer
neau ca prlntr-o sită deasă 
picături reci de apă. Și, 
totuși, atmosfera a fost impresionantă. Deși s-a mai 
scris, găsim necesar să spu
nem două cuvinte despre 
un public de la care se pot în
văța foarte multe lucruri. Meciul 
— țlnind seama de declinul fot
balului francez — nu se anunța 
greu. Dar suporterii au fost la 
post. Cînd au apărut echipele pe 
teren, s-au făcut auzite acele bă
tăi ritmice din palme și a în
ceput să se scandeze „England, En
gland". Iar cînd întregul stadion, 
cînta, ți se furnica pielea. Atunci 
ne gîndeam la jucătorii noștri. 
In seara de 15 ianuarie, cînd au 
reușit acel memorabil 1—1, au 
avut ce învăța. Au trecut un exa
men greu și poate că în viitor (în 
special la Atena) nu se vor mai 
speria de vuietul tribunelor, cum 
li se întîmpla pînă nu de mult, 
în deplasare.

Evoluția noii echipe a Angliei 
a arătat multe lucruri interesan
te. Noutăți însă mal puține. Mai 
mult confirmări. Formația a în
ceput ambele reprize de la o evl- 

titlu și care și-au rezer- 
cea mai mare parte a tim-

tru 
vat 
pului pentru odihnă. Prevede
re pe deplin justificată, deoa
rece vineri sînt programate 

două partide ce se anunță pa
sionante : SUEDIA—CANADA 
și UNIUNEA SOVIETICA — 
CEHOSLOVACIA.

In meciul de joi Canada 
a învins S.U.A. cu 5—0 (1—0, 
0-0, 4-0).

Marele maestru Florin Gheorghiu, învingător în turneul de șah 
de la Manila — 11 puncte din 11 posibile — este distins cu 

o frumoasă cupă memorială

mi- 
care 

se 
sor- 
care

favorizează
«i

cu

cu farmec despre țara celor 
7000 de insule, despre „cock- 
teilul” arhitectonic al Mani- 
lel. oraș de peste patru 
lioane de locuitori în 
„buildingurile” luxoase 
învecinează cu cocioabele 
dide, despre simpatia cu
a fost înconjurat... Sînt multe 
de spus, dar dorim să mai 
aflăm cîteva despre calitatea 
jocului prestat de Florin.

— Consider că mă aflu în- 
tr-o formă bună. Am jucat 
partide interesante, folosind 
deschideri care 
jocul de atac (Siciliana 
Indiana veche). Partida 
Balinas (care repetă aproape 
identic partida Fischer-Gheor
ghiu, Vinkovci 1968) mi-a pri
lejuit experimentarea unei 
Inovații teoretice, ca și parti
da cu cel de-al doilea clasat, 
Naranja. Cred, a conchis Flo
rin Gheorghiu, că acest tur
neu a fost o bună propagandă

ruitoare decît cea privind viito
rii lui adversari : „Cum se sim
te Martinescu ?“

Do fapt, fiecare dintre luptă
torii noștri era preocupat de 
starea sănătății lui „nea Martin”, 
cum îl numesc — dar o fac cu 
deosebit respect — pe Nicolae 
Martinescu. Din păcate, răspun
sul, mai ales cel al doctorului 
Nicolae Lazăr, nu este de na
tură să restabilească deplin op-

„Opt «tricolori»
o echipă" • ••

timismu] echipei. Neguț, Turtu
rea, Popescu, Coman și, ca un 
spiriduș, Berceanu se-nvîrt în 
jurul lui Martinescu, profund 
afectați de neprevăzuta stopare 
a acestuia în tentativa de cuce
rire - aproape certă - a unei 
medalii.

Dar, fiecare dintre ei, întrea
ga echipă este mîndră că „nea 
Martin” n-a abandonat între
cerea și a încercat imposibilul. 
Este și aceasta o victorie care 

dentă așezare 4—2—4. Dar această 
schemă a fost valabilă pină in 
mementul cind mingea s-a rosto
golit pentru prima oară. Apoi, în 
afară de portarul Banks, toți cei
lalți, in funcție de situație, de
veneau apărători șl atacanți. Se 
confirma incă o dată faptul că în 
fotbalul modem e o utopie să se 
afirme că x este fundaș, y — ex
tremă sau z — mijlocaș. In acest 
meci, cinci jucători au impresio
nat cel mai mult : Hurst, cel mal 
avansat atacant, cu un excelent 
simț al porții, cu o deosebită 
forță de șut, dar care n-a stat 
niciodată locului ; apoi extremele 
și cei doi fundași laterali. De
butantul Cooper (fundaș stingă) 
are o mare viteză, eare-i dă po
sibilitatea să participe cu o frec
vență de necrezut la acțiunile o- 
fensive. Centrează din viteză, pu
ternic șl precis, ca o adevărată 
aripă.

Cu o zi 
teva ziare 
noii veniți 
trebuie să 
Mexic. Jocul lor a arătat că aceste 
cerințe sînt total Întemeiate. Sînt 
două extreme cu adevărat moder
ne. (Așezarea inițială în teren 
ne-a amintit de pozițiile ocupate 
de Natal și Edu în formația Bra
ziliei, pe care am văzut-o in vara 

înaintea meciului, cl- 
londoneze afirmau că 
— Lee ți O’Grady — 
fie extremele pentru

ÎNSEMNĂRI DE LA MECIUL ANGLIA—

FRANTA, DE LA LONDRA

trecută în Europa). Cînd echipa 
ataca, se lipeau de linia laterală 
a terenului și desfăceau apărarea 
adversă și creau astfel spații largi 
de acțiune pentru Hurst și mij
locașii Mullery și Ball și, mai ales, 
pentru Peters. Dar Lee și O’Grady 
au arătat un dribling excelent și 
o impresionantă viteză. întorceam 
fundașii pe toate părțile, dar nu 
pe loc, ajungeau la linia de fund 
de unde centrau puternic și din 
viteză. Alteori, însă, cînd Hurst 
fugea de marcajul strict al „libe
ralului Lemerre, Lee și O’Grady 
pătrundeau în viteză spre centru, 
drumurile lor se încrucișam și 
apărătorii adverși nu mai știau 
unde să se plaseze. De fapt, po
zițiile din care aceștia au înscris 
golurile sînt grăitoare : O’Grady 
de pe postul atacant 
stingă, iar Lee, după ce a primit 
mingea în poziție de extremă- 
stîngă, a intrat pe centru de unde 
a șutat puternic și plasat.

A doua zi, după meci, în co
loanele lui „DAILY EXPRESS'*. 
Alf Ramsey făcea următoarea 
declarație : „Jucătorii englezi a>u 
■muncit din greu. Nu pot să spun 
totuși că au jucat mai bine ca în 
partidele cu Bulgaria și Româ
nia, care ne-au adus trei ega- 
luri“.

Echipa Angliei a evoluat bine, 
dar sarcina ei a fost ușurată și de 
comportarea modestă a adversa
rului, individualist în joc, static, 
nepregătit să facă față ritmului 
impus de gazde, jocului colectiv. 
Am văzut la francezi marile ca
rențe ce au ținut și fotbalul nos
tru multă vreme pe loc : pase 
lente; trimise la nesfîrșit pe metru

central-

CORESPONDENTA DIN SOFIA

PUGILIȘTII BULGARI IN FAȚA 
primului examen international din acest an

program competi-

sfîrșitul lunii martie, 
de la Monte Carlo

pentru șahul românesc, un 
prilej fericit de cunoaștere re
ciprocă. De altfel, în două 
conferințe de presă am înfăți
șat marile succese ale mișcă
rii sportive din România.

La capitolul proiecte. Flo
rin Gheorghiu ne prezintă un 
încărcat 
țional.

— La 
turneul 
(unde participă 12 mari mae
ștri șl doi maeștri internațio
nali), apoi turnee tari la Lju
bljana, tureul zonal și în au
gust turneul Internațional de 
la București.

Ii dorim Iul Florin Gheor
ghiu „recldivarea” succesului 
de la Manila în turneele mult 
mai puternice la care va par
ticipa și realizarea marelui 
său vis... calificarea la Turne
ul candidaților.

Mihai SAVEL

dacă nu este răsplătită cu o me
dalie, în schimb își are valoarea 
ei morală cu totul deosebită.

★
Cînd Neguț își înfrunta, cu 

emoția debutantului ' 
pionatele mondiale, 
nu numai antrenorii 
neanu, Ion Crîsnic 
tinărul „nea” Bați 
celelalte partide din cadrul ca
tegoriei pentru a putea să indi-

la cam- 
adversarii, 
Ion Cor- 
și mereu 
urmăreau

ce luptătorului nostru tactica 
cea mai potrivită pentru me
ciurile următoare. Făceau ace
lași lucru și Martinescu, Turtu
rea, Popescu, Berceanu... La 
fel s-a intîmplat și la „libere”, 
unde — în special — Berceanu 
a fost nelipsit.

Nici unul dintre „tricolori” n-a 
considerat că îl interesează nu
mai categoria lui, numai evolu
ția și șansele proprii. Era aco
lo o ECHIPA și aceasta presu-

betonul prac- 
antrenorulul

Angllel, sau

pătrat, driblinguri Inutile, ritm 
scăzut în zona careului de 16 me
tri al adversarului, pase decisive 
expediate greșit, în spații unde nu 
exista nici un coechipier. Cele 
mai multe din atacurile francezi
lor s-au datorat unor acțiuni in
dividuale ale iul Herbert șl Lou- 
bet, îndeosebi. Or, acțlonlnd astfel 
era foarte greu ca aceste carențe 
să fie suplinite de 
ticat de echipa 
Boulogne.

Noua formație a 
mai bine zis punerea în practică 
a hotărîrii iul Ramsey de a re
nunța la cîteva stele de primă 
mărime, a demonstrat încă o dată 
că atunci cind antrenorul are de 
unde alege îșl poate permite în
locuiri spectaculoase. Cineva ne 
spunea, la Londra, că Anglia e 
In măsură să prezinte trei garni
turi de valoarea celei din meciul 
cu Franța. Secretul ? O masă 
mare de jucători, căliți la școala

Se apropie „Mexic 1970“. Alf Ramsey (stingă) și secundul ’ 
său de la națională, antrenorul Harold Shepherdson, caută noi 

formule

POLIHRONIADE 0 NOUA VICTORIE
LA BELGRAD

BELGRAD, 20 (Agerpres). 
Elisabeta Polihroniade a ob
ținut o nouă victorie în tur
neul internațional de șah de 
la Belgrad. Jucînd cu piesele 
negre, Polihroniade a învin
s-o în runda a 10-a pe Dob
son (Anglia) în timp ce li
dera turneului, Nana Alek- 
sandria a pierdut la Zatu- 

întîlnirea de box dintre re
prezentativele României și Bul
gariei1, fixată pentru 22 martie 
la Sibiu, se înscrie în cadrul 
pregătirilor pentru apropiatele 
campionate ale Europei. Fiind 
prima apariție pe arena inter
națională în acest an a boxeri
lor bulgari, meciul de la 
Sibiu suscită un intere» deose
bit. Campionatul european se 
apropie cu pași repezi, iar o 
primă verificare a pugiliștilor 
bulgari este cît se poate de 
binevenită. în plus, întîlnirea 
este privită cu multă seriozi
tate, cunoscut fiind nivelul bo
xului românesc.

în lipsa unor titulari indis
ponibili, antrenorii T. Andreev 
și St, Âtzev au apelat și la o 
serie da elemente tinere, dar 
de mare perspectivă. Iată în 
ordinea categoriilor numele pu
giliștilor bulgari care vor urca 
ringul la Sibiu: Krâstlu GLad- 
jev, Dlmltar Milev, Nlcola Sa- 
vov, Traian Stefanov, Vladimir 
Vladimirov, Petar Stolcev sau 
Stolen Ignatov, Ivan Kirlakov, 
Plamen Trenev, Metodi Simeo- 
nov sau Bojidar Benev, Gheor- 
ghi Stancov, Klril Pandov.

Lotul cuprindă cîțlva boxeri 
cu o bogată experiență Inter
națională ca P. Stolcev, I. Kl- 
riakov, Gh. Stankov șl K. Pan
dov, participant Ia ultima e- 
dlțle a J.O. Gh. Stankov a ciș- 
tlgat chiar medalia de bronz 
In Mexic. El este multiplu cam
pion al țării și campion bal
canic din 19(57. N. Savov a o- 
cupat locul trei la campionatul 
european de la Roma și de

pune spirit de colegialitate, în
trajutorare, efort colectiv, ex- 
cluzînd din principiu tendințele 
de infatuare, de veridică sau 
arbitrară demarcație valorică, 
(este treaba antrenorilor și a... 
ziariștilor).

De aceea, poate, am auzit de 
citeva ori cuvinte adresate lui 
Baciu, Martinescu și Coman : 
„Nu-i nimic, băieți, vă luați voi 
revanșa la campionatele euro
pene !”

Era in ziua cînd sportul lup
telor din România înregistra cel 
mai valoros succes din întreaga 
sa istorie !__

★Statisticienii au stabilit cla
samentul (neoficial) pe națiuni. 
La „greco-romane”. echipa Ro
mâniei deține, performanță de 
prestigiu — locul II (pe meda
lii) prin excelentele rezultate 
obținute de Gh. Berceanu, Si- 
mion Popescu (aur), C. Turtu
rea (argint). N. Neguț (bronz).

Dar, adresînd felicitări meda- 
liaților, se cuvine - credem — 
să spunem, încă o dată, că la 
Mar del Plata, acest succes 
strălucit se înscrie în palmare
sul ECHIPEI ROMÂNIEI, care 
a demonstrat, mai mult decît 
convingător, tradiția performan
ței în acest frumos sport al 
celor puternici.

o realiza Bobby Și' 
său, Alan Ball — ’ 
un entuziasm fără

dură a unui camplonat-maraton, 
fotbaliști cu o pregătire fizică de- 
săvîrșită, menținută de două șl 
trei jocuri pe săptămînă, ca și de. 
terenurile adesea moi. Totușij 
— aceasta e părerea noastră — 
Bobby Charlton, „marele absent",j 
n-are incă un înlocuitor de va-; 
loarea lui. Organizarea jocului;: 
dirijarea echipei, nici Peters —j 
care a avut această misiune — șl 
nici Beli n-au făcut-o și n-o pot 
face așa cum 
„aghiotantul" 
jucătorul cu 
sfîrșit.

La Londra, 
liniște. Alf Ramsey își vede de 
treabă. E mulțumit de victorie și 
de comportarea noilor veniți. Iată, 
de ce, momentan, nici despre 
Jimmy Greaves nil «e mal vor-, 
bește. Deși „tunarul" lui Tot-țț 
tenham înscrie goluri In serie. J

Constantin ALEXE

după acest 5—0, e

lovskaia, iar Katia Iovanovici 
a învins-o pe Vuianovici, Ma- 
lipetrova — Belamarici și 
Gresser — Jivkovici au în
cheiat cu remiză.

Clasament: 1—2. Aleksan- 
dria (U.R.S.S.) și Iovanovici 
(Iugoslavia) cîte 7>/2 p ; 3—4. 
Polihroniade (România), Ma- 
lipetrova (Cehoslovacia) 7 p.

asemenea a cîștigat de mai 
multe ori centura de campion 
al Bulgariei.

Cei mai tineri, în vîrstă de 
20 de ani, sînt T. Stefanov, M. 
Simeonov și B. Benev. Aceștia 
s-au remarcat cu ocazia ulti
mului campionat republican, 
iar acum vor căuta să-și re
afirma calitățile.

Tema HRISTOV

Primul meci dintre echipele Glas
gow Rangers și Atletico Bilbao, din sferturile de finală ale „Cu
pei orașelor tîrguri", disputat la 
Glasgow, a revenit fotbaliștilor 
scoțieni cu 4—1 (2—1).
întîlnirea internațională amicală 
de handbal feminin Cehoslovacia 
— Danemarca a fost clștlgată, la 
Bratislava, da formația o as pa cu 
ÎS—10 (8—«).
A. Zalțev |! L. Polugaevski, com
petitorii 1* titlul de campion de 
șah ed U.R.S.S., au remizat șl a 
dncea partidă a medului pe ca- 
re-i dispută la Moscova: l‘/i—2’/>. 
tn caz de egalitate șl tn partida 
următoare, medul va continua 
pină la prima partidă ciștigată. ■
In campionatele feminine de atletism ale Australiei, desfășurate 
la Brisbane, s-au înregistrat ctte- 
va rezultate remarcabile : 100 m — Lamy 11,1 ; 200 m — Lamy
23,0 ; 100 mg. — Klllborn 13,1 ;
lungime — Pease 6,09 m ; suliță — 
Thompson 51,70 m ; 800 m — Peas
ley 2:06,1.
„Cupa țărilor alpine» la schi a 
început la Val d’Isere cu proba 
masculină de slalom special. A 
cîștigat Max Rider (R.F.G.) în 
87,96, urmat de Bernard Orcel (Franța) — 89,65.■
In „Cupa Europei centrale" 
fotbal : Banik Ostrava — 
niciar Sarajevo 1—1 (0—0).

la
Zeles-

pe un
Selecționata de hochei 
a Poloniei întreprinde ... 
în U.R.S.S. Jucînd la Riga' 
echipa R.S.S. Letonă, 
polonezi au terminat la 
3—3 (1—0, 1—0, 1—3).■
în „C.C.E." Ia baschet masculin, 
la Madrid, Ț.S.K.A. Moscova a 
reușit să învingă pe Real Madrid 
la capătul unui meci foarte dis
putat : 69—67 (31—33). Coșgeterul 
învingătorilor a fost Andreev — ’ 21 p.
S3
Rezultatele concursului internațio
nal de sărituri cu schi urile, Ia 
Autrans : 1. Kaznarici (Iugoslavia) 209.1 p (74 și 76,5 m) ; 2.
Arbez (Franța) 197,5 p (72,5 și 
71,5 m) ; 3. Skoda (Cehoslovacia) 195,3 p (71,5 și 72 m).

gheață 
turneu 

cu 
hâcbeiștil 
egalitate:

In sferturile de finală ale „Cupei 
Italiei» la fotbal (tn tur) : Torino 
— Milan 1—0; Brescia — Roma 
1—o ; Cagliari — Juventus 1—0; 
Foggia — Napoli 2—1.


