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la 5-6 aprilie,

în cadrul pregătirilor pe 
care le face pentru turneul 
de la Timișoara (organizat 
de clubul Universitatea și 
dotat cu „Cupa Primă
verii”), echipa campioană a 
Iugoslaviei, Lokomotiv Za
greb, a susținut un joc de 
verificare în compania e- 
chlpel Victoria Guban, cam
pioana județului Timiș, 
meci terminat cu un rezul-

tat de egalitate. Principa
lele realizatoare ! Talpa 1 (6) 
pentru Guban și Veinovici 
(7) pentru Lokomotiv. Joi, 
pe terenul Constructorul 
din Timișoara, începe tur
neul Internațional de hand
bal, la care sînt înscrise 
două echipe ele Universi
tății, Lokomotiv Zagreb șl 
Radnfcki Belgrad, (P. AB- 
CAN-coresp. principal).

FINALELE U JUNIORI MICI U SCRIMA

Campionatele Internaționale
de sărituri In apă

Campionatele de sărituri de 
la trambulină in apă se vor 
desfășura, anul acesta, in Ca
pitală, la bazinul Floreasca. Eve
nimentul se va petrece in zi
lele de 5 și 8 aprilie. Au con
firmat, pînă acum, participa
rea săritorii din R.D. Germa
nă, R.F. a Germaniei, Polonia 
și Austria. Mai este așteptată 
confirmarea sportivilor din Ita-

CARUSELUL SURPRIZELOR N-A OCOLIT
NICI ULTIMUL ACT

După două tentative nereu
șite de a Intra în posesia titlu
lui de campioană de floretă a 
țării la junioare mici, Luminița 
Popescu a reușit, de data aceas
ta. să termine pe locul I tur
neul final. Asaltul ei decisiv, 
cu Magdalena Bartoș, a stat 
tot timpul sub semnul echili
brului și numai plusul de vitali-

tate al elevei antrenorului 
Jacques Istrate l-a facilitat a- 
cesteia apropierea victoriei (4-2). 
Finala a consemnat forma bur.ă 
a tuturor floretistelor. O menți
une pentru Marga Guleș din Sa- 
tu Mare, pentru prima oară in 
finală, o promisiune a antreno
rului Al. Csipler, pentru anii 
care urmează. Și tot o mențiu-

la schi-fond
Desfășurată 

tradiției, la 
„Cupa Federației' 
schi — probe de fond- g-a 
bucurat de un deplin suc
ces. Iată primii clasați: 
seniori 10 km : 1. Dinu 
Petre (Dinamo Brașov), 
2. M. Stoian (A.S.A. Bra
șov), 3. I. Dudu (IEFS) ; 
5 km senioare : 1. Mar
cela Leampă (Dlnamo), 
2. Adriana Barabaș 
(Tractorul Brașov), 3.
Ana Clinciu (Tractorul); 
5 km juniori j 1. Gh. 
Voicu (Clubul orășenesc 
Sinaia), 2. Gh. Gîmiță 
(Dinamo), 3. I. Cojocaru 
(Dinamo) ; 3 km junioa
re II: 1. Maria Szekely 
(Centrul de inițiere Azu- 
ga), 2. Eugenia Costin 
(Centrul de inițiere 
Cîmpulung Moldovenesc), 
junioare I. 5 km : 1. Pa- 
raschiva Cojocaru (Cen
trul Cîmpulung), 2. Eu
genia Papuc (Centrul 
Cîmpulung), 3. Maria
Barabaș (Dinamo).

Concomitent a avut loc 
concursul centrelor de inițiere 
din Cîmpulung Moldovenesc, 
Azuga, Șirnea, Rișnov șl Fun
data. Cîștigătorll probelor! 
băieți născuți 1954-1957 : Gheor- 
ghe Olteanu (Fundata), 1958- 
1961 : Ion Perei (Șirnea) ; fete 
1954-1957 : Elena Bășa (Funda
ta), 1958-1961 : Rodica Comănici 
(Șirnea). Clasament pe echipe t 
1. Fundata, 2. Rișnov, 3. Șirnea.

în „Cupa
Federației

conform 
Fundata, 

la

învingătorii

Dinu Petre, câștigătorul 
probei seniorilor pentru 
care se decerne „Cupa

Federației*

Fotoi A. NEAGU

I. DINICU șl E. CIUREA
corespondenți

SE REIA CAMPIONATUL
DIVIZIEI A LA HOCHEI
După numai

paus, se reia, pe patinoarul ar
tificial. din Poiana Brașov, 
campionatul diviziei A la ho
chei, prin desfășurarea returu
lui ultimei manșe a competiției. 
In programul de azi figurează 

< următoarele meciuri : Dinamo
— Petrol Geologie București, 
Avîntul M. Ciuc — Steaua.

două zile de re-

AZI, ETAPA A XIX-A A DIVIZIEI A
Primul cuplaj interbucureștean de fotbal al sezonului

2

ca

Meciul
Atenție, băieți, radiații... 

DINAMO — STEAUA

ne și pentru Lidia Staicu, ex
cepțional de dotată pentru flo
retă. Ar fi, insă, de dorit 
acest lucru să-1 înțeleagă și 
conducerea Liceului nr. 35, cu 
program de educație fizică, în 
sensul de a nu o mai angaja
— paralel— în competiții atle
tice sau de baschet Fiindcă, 
este evident, s-ar rata un mare 
talent. La capitolul surprize 
sint de consemnat eliminările 
Ar.ei Gărbea și Ruxandrei Ni- 
eulescu. două dintre floretistele 
cane ar fi avut un meritat loc
- ‘ ’ C ---------- : 1. Lumi

nița Fopescu (IEFS) 5 v. ; S. 
Mariua Ostafl (Viitorul) 4 v ; 
3. Magdalena Bartoș (Viitorul) 
J t ; 4. Viorica Draga (Șc. sp. 1) 
l r : i Udia Staicu (IEFS) 1 v; 
6. Marca Guleș (Șc. sp. Satu 
Mare) • T-

Cel mai îndreptățit preten
dent ia titlul de campion la 
floretă băieți. Laurențtu Mele- 
ea, nerefăcut după o stare gti- 
puă, n-s putut obține derit lo
cul HL Revelația campionatu
lui a fost Vasile Anim lesei. ri«- 
tîgător al finalei. fără nici o 
ir.fringere. De altfel, sât—ărea- 
nul n-a participat singur la ul-

Tiberiu ST AMA

(Continuare în pag. • S-a)

obicei zi liniștită pen- 
iubitorii jocului cu 

balonul rotund, miercurea 
aceasta va fi plină de e- 
moții pentru suporteri: 
sînt programate, astăzi, 
meciurile celei de-a XlX-a 
etape a diviziei națio
nale A.

Programul partidelor va 
fi următorul:

— La București, In pri
mul cuplaj interbucureș
tean al sezonului, pe sta
dionul _23 August”, PRO-

— RAPID, cu 
de la ora 14,15. 
„vedetă", DINA-

GREȘUL 
începere 
In meci 
MO — STEAUA sau întîl- 
ndrea între cîștigătorii „Cu
pei" și aampionatului — 
ediția ’68.

— Pitești: F. C. ARGEȘ
— JIUL

— Constanța: FARUL
— VAGONUL

— Arad : U.T.A.
TROLUL

— Bacău : DINAMO 
A.S.A. TG. MUREȘ

— PE-

văzut de Neagu Rădulescu

— Craiova: UNIVER
SITATEA — „U“ CLUJ

— Iași: POLITEHNICA
— CRIȘUL.

In delegările de arbitri 
au intervenit unele schim
bări. în locul lui I. Riter 
(bolnav) meciul Dinamo 
Buc. — Steaua va fi con
dus de Gh. Popovici (Bucu
rești) iar în întîlnirea Po
litehnica Iași — Grișul, în 
locul lui A. Pîrvu (indis
ponibil) va arbitra la cen
tru A. Bentu (București).
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BRNO SE PREGĂTEȘTE
PENTRU C.M. DE CICLISM

intense pre- 
campionate- 
ciclism care 
15 și 24 au- 
ca intrece-

La Brno se fac 
gătiri în vederea 
lor mondiale de 
vor avea loc între 
gust. S-a stabilit
rile de pistă să se desfășoare 
Intre 15 și 20 august, iar cele de 
șosea în zilele de 22, 23 și 24 
august. Cursa pe echipe (100 
km contracronometru) va avea 
loc Ia 22 august pe șoseaua 
Brno — Mikulov — Brno. Proba 
de fond individuală va avea loc 
pe un circuit care va fi aco
perit de 13 ori. In total se vor 
alerga 181 km.

COLOCVIUL PROFESIONAL'
*

CONTINUA
Astăzi, cu începere de la ora 

8, in aula Institutului de Petrol, 
Gaze și Geologie, continuă co
locviul profesional organizat de 
Consiliul Național pentru Edu
cație Fizică și Sport, cu partici
parea președinților și vicepre
ședinților consiliilor județene, a 
secretarilor unor cluburi spor
tive, a secretarilor generali ai 
federațiilor și a antrenorilor 
federali.

I 
I

TINERII ÎNOTĂTORI DIN REȘIȚA ȘI PLOIEȘTI
PE PRIMUL PLAN

REȘIȚA, 25 (prin telefon). - 
S-au încheiat întrecerile con
cursului național de iarnă al 
copiilor, la care au luat parte 
peste 200 de tineri înotători din 
principalele centre 
Au lipsit cu totul 
tinerii sportivi din 
da și Tg. Mureș.

Pe primul plan al competi
ției s-au situat sportivii din 
Reșița și Ploiești. Individual, 
cele mai bune performanțe au 
aparținut lui Ioana Sporea 
(2:50,4 la 200 m spate) și Doru 
Gropșan (1:18,1 la 100 m del
fin). Și acum, ultimele rezul
tate :

GRUPA B : 400 m liber (f) : 
E. • Cristescu (Dinamo) 5:45,3,

ale țării, 
nemotivat 

Cluj, Tur-

T. Leutschaft (Timiș,) 5:47.1 ; 
400 m liber (b) : A. Horvat (Șc. 
sp. 1) 5:29.4 ; 200 m spate (f) : 
I. Sporea 2:50.4, 2. G. Standu 
(Galați) 2:56.6. 3. I. Ratușn: 
(Dinamo) 2:56,6 ; 200 m spate 
(b) : A. Horvat 2:50.3. A. Ba- 
rany (Reșița) 2:52.4 ; 100 m del
fin (f) : A. Pop (Dinamo) 1 l24.0. 
M. Tânase (Șc. sp. 2) 1263 ; 
100 m delfin (b) : D. Gropșan 
(Reșița) 1:18.1, Z. Zvo’.erjch: 
(Șc. sp. 2) 1:19.5; 4x10» m 
mixt (f) : Șc. sp. Reșița 5:46.4 ; 
4 x 100 m mixt (b) : Șc. sp. Re
șița 5:25,1.

GRUPA C : 50 m spate (O : 
E. Puel (Reșița) 39.3 ; 50 m 
spate (b) : H. Habetler 
40,2 ; 4 x 50 m mixi 
f) : Șc. sp. Reșița 
3 : 09,1 : 4 x50 m mixt

(b) : Petrolul 3:06,2 ; 100 m 
spate (f) : E. Puel 1:27,5, M. 
Cristea 1:29,9 ; 100 m spate (b) : 
I. Șveț 1:28,8 ; 50 m delfin (f) : 
M. Vasiliade (Rapid) 40.4, Puel 
43.4 : 50 m delfin (b) : Șveț 41,5. 
M. Simion (Rapid) 43,7 ;

GRUPA D : 25 m spate (f) : 
L Huniadi (Reșița) 21,7 ; 25 m 
spaîe (b) : L. Orei (Reșița) 21,5; 
4 x 25 m mixt (f) : Șc. sp. Re
șița 1:43.5 ; 4 x 25 m mixt (b) : 
Șc. sp. Reșița 1:46,5 ; 25 m del
fin (O : M. Georgescu (Petro
lul) 24.0 ; 25 m delfin (b) : G. 
Lupaș (Dinamo) 23.5.

(1
A. RUDEAXU

corespondent

„Cupa speranțelor"

BOLZANO

CANDIDEAZĂ...

Bolzano 
intențio- 

depună 
pentru 
în 1976

Oficialitățile lo
calității 
(Italia) 
nează să
candidatura 
organizarea 
a Jocurilor Olim
pice de iarnă. Ora
șul Bolzano dispu
ne de trei patinoa
re moderne, per
fect echipate, și 
de numeroase pir- 
tii de schi in îm
prejurimi.
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Campionatul de juniori și

HOCHEI PROMIȚĂTOR LA ZERO GRADE
I '

Nu exagerăm cîtușl de puțin aflrmînd că ti
nerii hochelști au pus stăpînire pe gheața pa
tinoarului artificial din parcul „23 August". 
Astfel, în cadrul finalei campionatului de ju
niori și „Cupa speranțelor" (competiții care se 
desfășoară concomitent), zilnic au loc cite 6 
meciuri, ceea ce înseamnă aproape 12 ore joc. 
Și urmărind de dimineață pînă seara întreceri
le micilor hocheiștl, nu al ce regreta. Echipate 
în frumoase costume, cu emblema clubului sau 
asociației pe care o reprezintă, cele 12 echipe 
luptă cu ardoare pentru obținerea unui rezul
tat cit mai bun, cunoscîndu-se că s-au antre
nat serios, grație generozității acestei ierni, șl 
chiar dacă unele dintre formațiile provinciale 
au fost învinse la scor, jucătorii lor au patinat 
rapid,- au reușit o serie de execuții tehnice de

dezvăluind calități de hocheiștl de
a-

l

virtuozitate, ___ ___ _ . ..
nădejde, dacă vor fi supuși în viitor unei 
tente pregătiri. In concluzie, am asistat la 
jocuri agreabile în această zi în care termo
metrul nu a coborît sub zero erade.

REZULTATELE i Steaua — Flacăra Suceava 
11—0 (3—0, 6—0, 2—0), Dinamo — Avîntul M. 
Ciuc 15—3 (5—1, 7—2, 3—0), Șc. sp. Gheorghlenl — 
Șurianul Sebeș Alba 8—4 (3—2, 3—1, 2—1) — în 
campionat ; Șc. sp. Gheorghieni — Constructo
rul 1—11 (1—2. 0—4, 0—5), Șc. sp. nr. 2 Buc. — 
Olimpia Buc. 10—1 (2—0, 4—1, 4—0), Metalul Ră
dăuți — Șc. sp. M. Ciuc 5—6 (0—2, 2—1, 3—3) — 
în „Cupa speranțelor". întrecerile continuă.

Tr. IOANIȚESCU

VETO

PENTRU

FOSBURY -

FLOP ?

in faza res- 
să serveas- 

coechipier.

Citiți în pag. a 
2-a comentariul 
semnat de lolan- 
da Balaș-Soter, 
intitulat:

Diaconescu, excelent 
în partida de aseară, 
preferă, 
pectivă, 
că un

Foto : B. VASILE
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cest titlu nu are nimic comun 
cu matematica și nu e nici mă
car un motto la vreo poezie 
ermetică. Este, pur si simplu, 
raportul PUBLIC — JUCĂTORI 
înregistrat la concursul de se

lecție a lotului național de șah. Așa
dar, 14 jucători, 14 spectatori. Remiza I 

Disputat în cvasi-anonimat, acest con
curs în care șahiști consacrați (maeștri 
internaționali și maeștri) au suportat pu
ternicul asalt al tinerilor dornici de afir
mare, a ștîrnit un profund sentiment de 
melancolie în inimile statornicilor și 
mereu mai puținilor „sufletiști" ai jocu
lui de pe pătratele albe și negre. Ne 
vine, fără voie, în minte versul lui Vil
lon în care sînt regretate zăpezile de 
altădată.

Ce să fi determinat divorțul suporte
rilor de competițiile șahiste ? Unde este 
publicul care umplea pînă la refuz sala 
,Patria" într-o seară geroasă din iarna 
anului 1953, cînd se desfășura acolo o 
rundă a turneului internațional de sah ? 
Unde sînt îndrogostiții, care în fața' sălii 
Teatrului C.C.S. căutau disperați „un bi
let în plus ?" Și nu-l găseau ! Unde să 
fie oare entuziaștii care urmăreau plini 
de emoție disputele homerice dintre 
Troianescu și Ciocîltea, in joc fiind 
titlul de campion al țării ? Este uimitor 
ca în țara noastră, unde tradițiile in
telectuale sînt cultivate atît de statornic, 
interesul pentru sah să se afle într-un 
asemenea reflux !

Deși s-a pledat pentru imperativul 
unui Club central de șah în București, 
deși s-c scris de nenumărate ori 
despre necesitatea unor săli corespun
zătoare în marile centre, apelurile au 
rămas — deocamdată — fără ecou. 
Paupertatea materială a acestui joc 
are repercusiuni grele. Este normal, așa
dar, să nu fi apărut in vremea din urmă 
(nici nu aveau de una'e I) jucători tineri, 
originali, combinctivi, care să sape la 
temeJe senatorialul de drept instaurat 
in echipa națională și olimpică. încear
că să răzbată onest spre consacrare tî- 
nărul Aurei Urzică. Acest băiat timid, 
dar studios, are stofă. Joacă dezinvolt, 
nu se sperie, vrea să ajungă. Ei a și în
vins cîțiva maeștri cu reputație și-i vi
zează insistent pe ceilalți. Dar, unde să 
se pregătească Urzică ? Cum ? Cu 
cine ?

Și oare citi alții, neavind perseveren
ța lui vicioasă, se vor încumeta să es
caladeze piscurile dezinteresului ? Greu 
de crezut că se vor găsi I Chiar și cele 
mai ardente pasiuni cu murit totdeauna 
in fața zidurilor reci ale nepăsării.

Se vorbește despre turnee naționale 
puternice, se fac propuneri ca șahul să 
pătrundă în școală, unde se află locul 
său cel mai legitim de proliferare. Se 
vorbește, se propune... Dar nu se face 
nimic.

lată de ce PAISPREZECE spectatori, 
care urmăresc întrecerea a PAISPREZE
CE șahiști reprezintă în aceste condiții 
un RECORD. Aproape magnific...

I
Mihai SAVEL

)
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VICTORIE SIGURA LA BASCHET: ROMANIA
Astă-seară, o nouă partidă intre cele două formații

Naționala de baschet a Ro
mâniei a debutat cu dreptul 
în noul sezon internațional, 
învingînd — la capătul unei 
partide de foarte bun nivel 
tehnic și pe alocuri deosebit 
de spectaculoasă — reduta
bila echipă a R. D. Germane. 
La fluierul final al arbitrilor 
G. Chir ateu și C. Negulescu, 
tabela de marcaj indica sco
rul de 73—66 (38—35) în fa
voarea tricolorilor, care au 
redus astfel handicapul (3—4) 
din palmaresul meciurilor di
recte cu această formație.

Avînd în Radu Diaconescu 
nu numai un bun dirijor, dar 
și un foarte inspirat realiza
tor, românii s>-au lansat din 
primele minute intr-o serie

de acțiuni variate, surprin- 
zîndu-și adversarii. A fost un 
prim aconto asupra frumoasei 
victorii de aseară. Replica 
oaspeților nu a întîrziat însă ; 
jucătorii germani, sesizînd 
foarte bine lipsa de eficaci
tate a reprezentanților noștri 
în aruncările de la semidis- 
tanță, au trecut într-o „zonă" 
foarte strînsă. Iar atacul lor, 
rapid și percutant, s-a dove
dit mai dents' în aceste mo
mente. Ca urmare, scorul s-a 
echilibrat și a evoluat în con
tinuare cu un plus ușor în fa
voarea formației germane.

Situația creată l-a deter
minat pe antrenorul Al. Po
pescu să ruleze continuu lo
tul pentru a găsi formula

ideală. Mai mult, tricolorii au 
primit indicații să încerce și 
presingul temporar după fie
care coș marcat cu care, în 
mod eficace, au reușit să-și 
contreze adversarii, să-i facă 
mai puțin siguri pe acțiunile 
ofensive. Astfel, echipa Ro
mâniei a egalat în finalul re
prizei, ajungînd la pauză cu 
un avantaj de 3 puncte 
(38—35).

A doua parte a întrecerii 
ne-a oferit o frumoasă luptă 
în domeniul tacticii. Gunter 
Adam și coechipierii săi, în 
dorința de a tempera elanul 
românilor, devenit la un mo
ment dat de-a dreptul de
bordant, s-au axat pe o apă
rare „om la om“ foarte co-

R.D.G. 73-66
rectă. Dar românii cu tempe
ramentul lor și evidentul plus> 
de viteză nu s-au lăsat înșe
lați ; au renunțat la jocul 
pozițional dînd drumul la 
contraatac, ținîndu-și adver
sarii la respect. Și, într-un fi
nal destul de strîns, „5“—ul 
român a obținut o victorie 
perfect meritată.

Au jucat: ROMANIA • Sa- 
vu 4, Nosievici 8, Tarău 8, 
Iecheli 10, Novac 9, Diaea- 
nescu 18, Albu 5, Popa 7, 
Georgescu 2, Chivulescu 2; 
R.D.G. : Filusch 5, Hintzer 16, 
Schultze 6, Flau 10, Hohne 4, 
Pertus 2, G. Adam 16, Jahn 
5, Stahl 2, Kasigkeit.

Astă-seară, de la ora 19, 
în sala Floreasca, va avea loo 
revanșa.

Adrian VASILIQ
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- VETO PENTRU FOSRURY FLOP?
<•

Mal intli l-am remarcat, ce-i 
drept, cu zimbetul pe buze, la 
emisiunea sportivă a TV. Noro
cul Iul a fost că nu sărise de- 
elt șapte picioare, adică 2,134 m. 
Era mult prea excentric pentru 
a fi luat in seamă. Apoi l-am 
revăzut, tot prin intermediul 
peliculei și al micului ecran, 
ciștiglnd, la South Lake Tahoe, 
selecția americană pentru Ciu
dad de Mexico. Ziua de 20 oc
tombrie 1968 a complicat Insă 
situația. Marșul triumfa! a! Iul 
Dick, doborind cu multă sigu
ranță recordul olimpic al cos
micului Valeri Brumei, stabi- 
lindu-1 Ia 2.24 m și ataclnd cu 
atita convingere noul record de 
2.20 m, l-a impus. De fapt nu 
este vorba aici numai de o per
sonalitate sportivă, ei de mult 
mai mult, de un nou fel de a 
trece ștacheta. Aici nu tehnica 
in sine s-a impus, ci rezultatul 
obținut, ca și strălucirea auru
lui de pe Stadio OUmpico. Are 
«au nu are dreptate Robert Fos
bury și in ce măsură stilul Flop 
(botezat Intre timp destul de 
sugestiv de catedra de atletism 
a I.E.F.S. plonjare dorsală) des
chide o nouă etapă tn evoluția 
tehnicii acestei probe de boemi 
și virtuozi ai stilurilor origi
nale 7

Istoria probei de săritură In 
înălțime delimitează etape pre
cise pentru diferite procedee 
tehnice ca pășirea, forfecarea 
(cunoscută și ca foarfecă du
blă) : rostogolirea laterală șl 
dorsală (vezi Osborne tn cel 
de-ai treilea deceniu) și, In fine, 
rostogolirea ventrală cu diferi
tele sale nuanțe de Ia Albritton 
la Brumei. In diferitele etape 
de evoluție a tehnicii probei, 
respectivele procedee s-au im
pus prin randamentul lor, prin 
eficacitatea variantelor folosite. 
Așa se explică cum ș! de ce, din 
1936 plnă in prezent, record
manii mondiali Albritton. 
Steers, Dumas. Thomas șl Bru
mei au dominat, folosind ace
lași procedeu al rostogolirii 
ventrale. Iar cel care i-au talo- 
nat Îndeaproape erau toți a- 
depțll aceluiași procedeu. Este 
cel mal eficace din toate va-

riantele cunoscute plnă în pre
zent. Este perioada rostogolirii 
ventrale. Și iată un Intrus, care 
dorește să facă epocă, are per
formanță, victorii, dar tabăra 
scepticilor este numeroasă. Ii 
urmează tehnicienii probei ți 
pronunță verdictul: randamen
tul este mal scăzut decit In ca
zul rostogolirii ventrale. Șl cu 
dreptate. Dar numai în parte. 
Adică pentru majoritatea sări
torilor tn Înălțime. De ce 7

Voi tncerca să demonstrez 
teoretic și practic, de ce pentru 
unii săritori „Flop*-ul este mai 
avantajos. în tehnica săriturii 
în Înălțime, o contribuție sub
stanțială o are acțiunea de a- 
vîntare a piciorului de atac. în
tins, realizlnd prin aceasta o 
mare forță de inerție- Această 
mișcare cere o deosebită mobi
litate articulară și totodată o e- 
lasticitate musculară la nivelul 
bicepsului femuraL Unii sări
tori (și numărul lor nu este 
scăzut), mal globulosi. dar si cu 
mare forță de Impulsie, nu reu
șesc să folosească acest picior 
de atac, fie din lipsă de mobi
litate. fie din alte motive, ea de 
exemplu viteza mare cu eare se 
desprind de pe sol. timp insu
ficient pentru a efectua un a- 
tae cu piciorul de avlntare În
tins. Pentru toți acești săritori, 
stilul flop - plonjarea dorsală 
— poate constitui o soluție con
venabilă, o trambulină pentru 
rezultate de valoare Intr-un 
timp scurt

Printre săritorii noștri stilul 
flop a găsit imediat ecou. La 
primele Întreceri pe teren aco
perit au și apărut citi va adepți 
ai iul Fosbury. Problema este 
dacă toți acești săritori au făcut 
o alegere bună. Pentru atiețl 
ca Șerban loan. Csaba Dosa. 
Constantin Semen ți alții, a- 
daptarea noii tehnici ar însem
na un pas InapoL el folosin- 
du-se din plin de piciorul de a- 
vîntare. Pentru alții. Insă, prin
tre care In primul rînd Aurel 
Popescu (București), trecerea la 
Fosbury-Flop poate fi conside
rată o șansă tn plus, intrucit se 
știe că aceștia nu efectuează a- 
vlntarea clasică, dar au, în 
schimb, o mare forță de des-

prindere prin Impulsie. Totul 
este ca noul stil să fle corect 
aplicat, și aid trebuie sublinia
te citeva momente și poziții 
cheie ele săriturii s
- elanul este foarte riguros, 

viteza este mereu cresdr.dă. 
ceea ee este posibil pentru a- 
eești adepți al noului stil (am 
precizat ci trebuie să posede o 
mare forță In piciorul de bă
taie) :

- poziția verticală a trun
chiatul !n momentul bătăii ri al 
desprinderii. Atletul lasă impre
sia că se pregătește pentru o 
săritură In, lungime cu o pozi
ție greșită a capului (?). Nimic 
nu b-ădeazâ o viitoare sărituri 
In înălțime, nld pidorul de c- 
tae. n:d brațele. Este poziția tn 
care se greșește cel mai mult 
poziția In care săritorul. In do
rința de a .forța” zborul, se în
clină cu spatele spre plenul 
ștachetei, pierzlnd o pa-e a 
impulsului bătăii ;

- Înălțarea pe verticală a să
ritorului printr-o ferid’ă rezol
vare din punct de vedere bip- 
mecanic ;

- faza de trecere. relativ 
simplă, fără dificultăți, poate 
deveni neefieaee. dacă picioa
rele nu vor fi îndoite tot tim
pul din articulația genunchiu
lui. Cei dțiva. care In sezonul 
.indoor” au folosit .Flop’-ul. 
au greșit. lrtinzin<^ prea devre
me picioarele din genunchi, res
pectiv ridicarea timpurie a a- 
cestora. Greșeala constă In fap
tul că fn aceiași moment bazi
nul (care se află deasupra șta
chetei) va cobori, cauzînd do- 
borirea barei. Tn faza aceasta, 
gambele trebuie să atitne pur 
și simplu Înaintea barei. însore 
direcția elanului, iar trecerea 
lor să se facă cu mare întir- 
ziere — aid este necesar un 
simț perfect al mișcării — după 
ce trunchiul a depășit planul 
vertical al barei. Numai atund 
vor fi Întinse din genunchi, 
flectate spre abdomen, pentru 
a-I scoate din zona periculoasă 
a ștachetei.

Aceasta este microradiografia 
lui Fosbury-Flop.

■olanda BALAȘ—SOTER

ȘCOLARII ȘI-AU DESEMNAT
CAMPIONII LA SCHI

Adriana Furnic»

1. Maria Roșeuleț M.M; t. Brigltc 
Fridel (Reșița) ».9T. ». Nela Sl- 
mlon (Predeal) «1.M: JUNIOARE MARI i slalom special t 1. Ma
riana Trestian (Reșița) 70.1. ». 
Maria Cîmpeanu (Brașov) 73,1; S. 
Elena Boiarinov (Vatra Dornel) 
73.5: slalom uriaș : 1. Maria Ctm- 
peanu «Ș.S. S. Mariana Trestian 
*9 »9. 9—4 Mlnodora Zriman (Pre
deal) șl Doina Munteanu (Bra
șov) U.I; JUNIORI MICL alalom 
special ! 1. H. Konecsny (Reșița) 
85.t. Z O. Țurțur» (Brașov) M.7, 
». A. Vaslle (Predea!) 7C.7; sla
lom arta* I l. O. Țurțur» *4.09. 
Z. Cornel Reziea (Reșița) *5.M. 3. 
A Streescu «5.0-S: JUNIORI 
MARI, slalom uriaș: 1. I. Bogdan 
(S:nda) «1.7. î. Paul Ivănescu 
(Brașov) 82.4. Ș. S. Cojocaru 
(Brașov) «2.9: slalom special : 1. 
D. Rtmbetiu (Brașov) «9.9, P. Ivinescu (Brașov) T9.J, 1. C. Te- 
șt'eann (Brașov) TB.1; ȘTAFETA 
3x2 km tete : 1. V. Dornel (F. 
Chlrtluș. S. Pts-e». I. Poța) 39:3*.
2. M. duc *1:1*. 3. Gheorehlenl 
«1:27: băieți 9x9 km • 1. Gheor- 
gbtenl (E. Mate, F. Hortka, Gh. 
Blrsan) S*:l», L V. Dornel M:2S, 
«. Rtșnov M:l». (Tr. U

Nr. «95 (5920)

CZonvarbiri 
cu domnul G< re

De la trofeul Petschowschi
la C.S.M.

SUB PANOU
CLASAMENTUL LA ZI

AL DIVIZIEI FEMININE A

L Rxpld q 11 1 997—573 2
2. Pod. B je. 12 11 1 228—531 :
». »U” Cluj U T 9 5T7-«1 1
A IUA ’-2 T s m—«71
2. Volațx Bv. U T 9 2*3-547 1
8. Crișul -2 S 7 «39—€ J* 1
1. Procresul 12 9 7 497—550 1
A Aa.A. Cluj 12 3 9 573—519 1
9. Constr. Bue. 12 2 19 530—553 1

11. Viitorul
Doroho: 12 2 10 «7—787 1

avea ioc meciu- 
XlII-a.

Ultima oară etad t-arn vizi
tat pe domnul G, acesta era, 
ea de-atltea ori tn viață, cu
fundat tn note, fișe și statis
tici. >) Se pare că lumea con
temporană e astfel alcătuită 
Incit cifrele au devenit un 
cifru care, descifrat, te ajută 
•ă înțelegi adevărul.

— Ș! eare-1 adevărul despre 
echipele noastre, domnule 
Gore 7

Dl. G. și-a «eo« ochelarii și 
ml-a răspuns șters :

— Adevărul 7 Neplăcut, 
bineînțeles... Am tn față, după 
eum veri, colecția .Sportului* 
eu notele atribuite săptămină 
de săptămină șl etapă de 
etapă jucătorilor din campionatul dlvlriet A. Am tn față 
și colecția de anul trecut. Am 

medii.
un

Miine vor 
rile etapei a

II-c) tn următoarea ordine (ln- 
cepind din ziua de 6 aprilie) : 
Polonia, Olanda, S.U.A., Aus
tria, Turcia. în zilele de 11, 12 
și 13 vor avea loc partidele 
care vor decide clasamentul 

final.

• Programul celei de a V-a 
ediții a Criteriului european al 
echipelor de tineret dotat cu 
„Cupa Albert Schweitzer”, care 
se va desfășura între 6—13 apri
lie la Manheim (R.F.G.), prevede 
ca reprezentativa României să 
susțină jocurile (In grupa a

• Biroul F.R.B. a acordat 
norma de maestru al sportului 
următorilor jucători : loan Di- 
nescu (fost la Steaua, acum la 
ICHF), Mircea Cinapeanu (fost 
la Steaua, acum la ICHF), Lu
dovic Toth (fost la Dinamo, 
Tg. Mureș, acum la Comerțul 
Tg. Mureș).

Trofeul Petschowsehi ears, 
după cum știi, va fi aeordat 
celui mal bun publle din tar». Ufte-te bine. Ce vezi 7 Curba 
se afli mult mai «un decit 
aceea de pe graficul lucitorilor. Pentru e» notele etrtbulte 
sâptimlnal stadioanelor s1nt 
mal mari. Dacă media obți
nut» de fotbaliști. « S.2S, me
dia suporterilor a-a ridicat la 
1.3*. S-ar putea zice e». așa 
cum se petrec lucrurile ade
seori la teatru, spectatorii stnt 
superiori spectacolului. Cu 
una sau dou» excepții, tri
bunele capăt» note onorabile: 
9-urile stnt fapt obișnuit, 9 
nu constituie un fenomen sen
zațional. se dă șl 10.

— Am tnțele». Dar ee leg» 
tur» au toate astea eu per 
spectivelg noaitre pe plan In 
temațional 7

— O legătură 
Pornind de la 
așa eum Indic»
torul oel mal talentat al viețn 
noastre fotbalistice tl const! 
tule spectatorii, m-am glndb 
s» propunem F.I.F.A.-ei orga 
nizarea unul trofeu tip Pel 
schowschl pe plan europear 
(dup» exemplul Cupei 
pionilor, cupei cupelor 
sau chiar mondial.

Partlelptnd la C.S.M. 
spectatorilor mondiali)
cui s-ar afla printre compe

Pe
UȘOr 
PM

Șl dr 
dur* 

•nerve 
pricina

tn față, uite, notele 
comparația, ba chiar fi 
grafic.

Am examinat o clipă 
fleul, asemănător acelora 
rare le tntflnețil tn 
lndtefnd mersul productivită
ții muncit.

— Nici un progres, remarc 
eu.

— Poate chiar; dimpotrivă. 
Majoritatea notelor se află 
Intre 5, 8 șl 7. s e lucru mare, 
iar 9 devine un eveniment, 
determlnlnd Includerea erou
lui tn echipa săptămtnil. Șl 
nu e vorba doar de masa Ju
cătorilor el șl de selecționa
tul. Ba. s-ar putea spune, 
mai ales de selecțlonabili... Ce 
ne-așteaptl In viitoarele com
petiții Internaționale 7 Ce-am 
avut și plnă acum 7

Dl. G. poseda o mină Îngri
jorată.

— Ești la ora scepticismului; 
domnule G. Nu vezi nld o 
speranță 7

— Ba da.’ Scepticii n-au fost 
niciodată pesimiști. Speranța 
mea este publicul.

După o pauză lesne expli
cabilă, cm Întrebat:

— Te glndești la capacitatea 
publicului de a striga pe sta
dioane, stimullnd jucătorii 7

— Nu, la capacitatea lui de 
a tăcea. Uită-te la grafi
cul acesta. El arată evo
luția notelor In lupta pentru

gra
pe 

fabrici

foarte mare, 
premisa că 
grafieele, fac-

cam
ete.i

(Cup» 
pubii

titorif cel mal redutabili, 
sud-americanl ti batem 
tn materie de atitudine 
nleă șl eleganț». Trecem 
cel din Manchester care, 
cum știi, a-au 
tntr-atfta odată din 
unei Infrfngeri, Incit au n»v» 
Ut pe străzi devalizlnd șapte 
magazine șl o măcelărie. Pf 
italieni; Iarăși, tl batem. De 
greci; nici nu mal vorbesc 
Cu elvețienii o să ne fie <ș’ 
tn această competiție...) m» 
greu ; dar eu zic c» avem o 
șansă.e

reștl
acordarea titlului de maestru al 
sportului următorilor baschet
balist! : Vasile Predulea, Radu 
Popovtcl și Haigazun Tursu- 
gian.

Clubul sportiv Rapid Bucu- 
a Înaintat formele pentru

<) Să mal precizez : din do 
meniul fotbalului t ’)

*) să mal precizez : din do
meniul fotbalului românesc I

p. eonf.
Al. MIRODAN

MERIDIONALI

Hercu- 
pg rears

modului 
această

TREI TINERI ALPINIȘTI BUCUREȘTENI 
AU PARCURS CU SUCCES

CARPATII »
Carpațil meridionali au fost 

parcurși în acest sezon de o 
nouă echipă. Alcătuit din trei 
tineri alpiniști bucureșteni : 
losif Gheție (ing. electronist - 
24 ani), de ia C.S.U. I.P.G.G., 
Dorel Șapira (tehnician — 29 
ani) și Gabriel Teodorescu (ing. 
metalurgist - 24 ani). de la 
clubul Grivița Roșie, acest 
grup, deși lipsit de experiența 
parcurgerii anterioare a tra
seului in condiții de iarnă a 
reușit să realizeze traseul Băile 
Herculane — Sinaia în 28 de 
zile (18 februarie - 17 martie).

Din jurnalul de drum al e- 
chipei, ing. Gheție ne-a făcut 
o descriere succintă a 
tn care au efectuat 
tură :

Prima etapă • Băile 
lane - Petroșenl. S-au 
munții Cernel, Godeanu, Rete
zat. Timpul extrem de nefavo
rabil - ceată foarte deasă și 
viscol - a ridicat serioase pro
bleme de orientare. Remarcăm 
că echipa a parcurs și porțiu
nea de creastă Șaua Plaiului 
Mic — vf. Custura, vf. Lazărul, 
Uricani. Durata de parcurgere 
a fost de 10 zile dintre care 
două zile și jumătate n-a fost 
posibilă nici o înaintare dato
rită vtntului cumplit ce a țin
tuit întreaga echipă ca Intr-o 
capcană (ceață, viscol, fețe pe
riculoase) In zona platoului 
Morariulul.

A doua etapă : Petroșenl — 
Brezoi. Echipa rodată, Intr-o 
formă bună, a parcurs această 
etapă de 4 zile, trecind marile 
vîrfuri ale Parîngului ; Cîrja, 
Parîngul Mare, Coasta lui Rus, 
Mohor și munții Căpățînii pes
te vf. Căpățîna și Ursul.

Timpul nefavorabil lasă to
tuși loc unei zile frumoase In 
munții Căpățîna, unde așeza
rea de aține „Cocora” se dove
dește a fi o bună gazdă pen
tru alpiniști. în a cincispreze
cea zi se ajunge în Brezoi.

A treia etapă : Munții Făgă
raș. Sint piatra de Încercare a 
acestei ture. Vremea, atit de 
neprielnică In primele 16 zile, 
se schimbă și soarele inundă 
crestele, 6 zile consecutiv. E- 
chîpa realizează un excelent 
timp de traversare a masivu
lui : 6 zile de la Cabana Suru 
la Plaiul Foii. Notăm ca amă
nunte tehnice (chei ale traseu
lui pe timp de iarnă) : traver
sarea Avrig - Gîrbova se face 
pe un drum propriu de mare 
siguranță, sub peretele Girbo- 
vei, spre vîrful Scara ; de la 
vf. Șerbota se coboară în căl
dările sudice ale Negoiului pe 
un viicel paralel cu muchia Să- 
rății ; coborîrea de pe vf. Ne- 
goiul spre lacul Călțun se face 
prin Strunga Doamnei ; se e- 
vită custura Paltinului prin 
căldarea Doamnei ; din fereas
tra Smeilor se urmează spre 
Podragul linia de creastă. Cu 
tot timpul frumos, aici 
vînturi intense, 
apropierea șeii Podragului. 
nul din echipieri este pur lat 
pe sus. cu rucsac cu tot. de 
o rafală puternică de vint

In porțiunea finală, Simbăta 
— Plaiul Foii, echipa a fost 
Însoțită de cabanierul și alpi
nistul Rudi Binder. Pe vîrful 
Ludișorul de unde se deschide 
o excelentă panoramă spre 

Bucegi și Piatra Craiului, bă
ieții au răsuflat ușurați : .,«in
tern acasă !"

A patra etapă s In Masivul 
Piatra Craiului se atinge vf. 
Tămașul Mare. Pe vf. „La Om”, 
o surpriză plăcută : întilnirea 
cu o echipă de alpiniști de la 
Universitatea Iași. în munții 
Bucegi se urcă la vf. Omul pe 
valea Gaura din satul Simon. 
Pe creasta Strungile se atinge 
vf. Doamnei și Vama Strunga. 
Seara tîrziu, după scurte po
pasuri la cabana Padina 
Vîrful cu Dor, în a 28-a zl 
drum, se coboară spre casă.

bat
așa Incit, in

u-

$i 
de

Pe crestele zimțate ale Făgărașului, fnaintlnd hotărit dar șt 
țelul final al tureicu prudență spre

TUR DE ORIZONT

VIZIBILITATE DOAR 20%...
dar concurenții s-au orientat rapid 

Și
în munții Semenleulul. în- 

h--un decor de Treme aspră, 
«■ o vizibilitate «ub 20’/» 
a-a desfășurat prima ediție 
• Supei de lamă, o compe
tiție de orientare turistică pe 
schiuri șl totodată «ea de-a 
8-a ediție a Cupei Banatului, 
in îngrijită organizare a «o- 
mlsiei de specialitate din 
cadrul CJ.E.F.S.-Timl?.

ba startul acestor întreceri 
sportive an fost prezenți «ea. 
40 de sportivi șl sportive din

bine

SAPTAMINA fllMUlUI
SPORTIV

Iui cinematograful Tim
puri Noi din Capitală se 
desfășoară, între 24—30 
martie, „Săptămîna filmu
lui sportiv”. în program 
figurează citeva interesan
te ceort-metraje realizate 
la cererea C.N.E F.S. i 
.Sporturi de iarnă tn mun
ții României*, „Pledoarie 
pentru box*, „Atletism*, 
„Pledoarie pentru volei*, 
„De unde să începem” 
(culturism), „Regele fot
bal* șl „Campionii — mîn- 
dria noastri*.

județele Maramureș, Brașov, 
Timiș, Caraș Severin și din 
București. Coneurenții au do
vedit, în general ,o bună pre
gătire înfruntînd au succes 
grelele condiții specifice se
zonului. Și au fost printre ei 
elemente tinere ca surorile 
Ana și Elena Mariaș din Baia 
Mare (de 15 și, respectiv. 16 
ani), au fost pionierii din 
București, iC. Alexandrescu, 
M. Ti«leanu, E. Stolan și M. 
Ghițesau, «are au onorat prin 
frumoasa lor comportare nu
mele cercului lor — .Cute
zătorii”.

Cupa de lamă, pusă în Joc 
de F.R.T.A., a fost cucerită 
de echipa Rulmentul-Brasov 
alcătuită din Klaus și Ri
chard Sshuller, Hilde și Ane- 
liese Martini. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat i 2. com
binata Voința-Sănătatea din 
Baia Mare: 3. Institutul Po- 
litehnic-Timîșoara.

Cupa Banatului a luat dru
mul... Bucureștiulul fiind clș- 

' tlgată o'e Radu Roșea și Cris
tian Chiurea de la Semănă
toarea, în timp ce proba fe- 

. mininâ a acestui trofeu a 
revenit surorilor Ana și Elena 
Mariaș din Baia Mare.

• Comisia județeană de 
turism-alpinism Mureș va or
ganiza în intervalul 5—11 mai, 
la Tg. Mureș, un curs rapid 
pentru efectuarea lucrărilor de 
completare și rectificare a 
hărților utilizate tn concursu
rile de orientare turistică. Or
ganizatorii invită la acest curs 
pe toți traseiștii din țară ofe- 
rîndu-le contra cost (circa 25 
lei) cazare și masă. Cei inte
resați se pot înscrie pină la 
data de 20 aprilie.

• în cadrul asociației spor
tive .VIITORUL” din Baia 
Mare a luat ființă o secție de 
alpinism care reunește 
grup de tineri salariați din in
stituțiile administrative 
stat din acest municipiu. 
Să<-ăranu — corespondent).

• Un concurs de orientare 
turistică teșit din canoanele 
clasice s-a desfășurat Ia Baia 
Mare în organizarea Comisiei 
județene de specialitate cu 
sprijinul Comitetului munici
pal U.T.C. — Baia Mare. Con
cursul (de gradul Ill) nu a 
mai oferit partlcipanților re
pere pe hărți sau fn instruc
țiuni scrise ci pe fotografii. 
Concurentele au avut de par
curs 5 025 m cu 315 m dife
rență de nivel iar concurenții 
6 550 tn cu o diferență de ni
vel de 495 m. învingători i 
Ana Marias (Sănătatea) care

un

de 
(V.

ulterior a cucerit Cupa Bana
tului și, respectiv, Octavian 
Filipan (Voința). — (S. Va- 
silc — coresp.).

• Corespondentul nostru 
din Sibiu, Gh. Topîrceanu, ne 
informează că secția de alpi
nism a A.S. Textila din Cis- 
nădie iși limitează existența 
doar în scripte. Cum această 
secție a funcționat (cu ade
vărat) pînă în 1965 la A.S. 
Mătasea Roșie de unde a fost 
transferată printr-un act bi
rocratic la A.S. Textila, cre
dem că printr-o intervenție a 
C.J.E.F.S. ar putea fi repa
rată greșeala comisă acum 
patru ani. Același corespon
dent ne mal Informează că 
la A.S. C.F.R. — Sibiu a luat 
ființă, din inițiativa ing. Preo
teasa, o secție de alpinism a 
cărei conducere tehnică a fost 
încredințată experimentatului 
om de munte Toma Boerescu.

• O echipă de alpiniști 
slovaci, formată din 12 per
soane, va pleca la 1 aprilie 
în Pakistan de unde va în
cerca să escaladeze vîrful 
Nanga Parbat (8 125 m alt.) 
din munții Himalaia. Echipa 
este condusă de Ivan Galfy, 
în vîrstă de 33 ani, ghid în 
munții Tatra. Alpiniștii slovaci 
s-au antrenat In vederea aces
tei escalade In munții Alpi, 
în Pamir și Pirlnel.

LAVODERM
emulsie alcoolică pentru curățirea miinilor de impurități 
(uleiuri, unsori, vopsea proaspătă, rugină ele.). Practic^ înlo
cuind excelent săpunul, apa și prosopul. Utilizabil în ortce loc 
și in orice condiții, curăță mîinile în maximum 2 minute.

LAVODERM
de vintare la magazinele O.C.L. din Iară, in tuburi a 60 gr 
conținut net.

LAVODERM
D. CERCHEZEANU

membru in biroul F.R.T.A.

produs al Întreprinderii „METALOCHIM1 Brașov,

In primul rînd țin să mulțumesc redacției ziarului că mi-a acordat 
prilejul de a transmite prin intermediul acestei rubrici tot ceea ce 
este și va fi mai important tn sportul canotajului pe care l-am prac
ticat mulți ani și căruia ii păstrez o mare pasiune.

Este, înainte de toate, de datoria mea și a colegilor mei să ne 
aducem contribuția la reafirmarea canotajului pe plan european f< 
mondial. Pentru început, citeva preocupări din canotajul feminin.

în urma participării la nu
meroase regate internaționale 
și la campionatele europene 
din anul 1968, canotajul fe
minin și-a căpătat un verita
bil prestigiu, prin cucerirea a 
trei medalii — una de aur la 
4+1 vîsle și 2 de argint la 
4 + 1 rame și 8 + 1 (în «la- 
samentul general un merituas 
loc II din 13 țări).

Aceste rezultate confirmă 
încă e dată adevărata valoare 
a canotajului feminin din 
țara noastră. O valoare care 
se cere păstrată și în acest 
sezon bogat în competiții in
ternaționale, spre sfîrșitul că
ruia, de altfel, sînt progra
mate și campionatele europe
ne feminine și masculine (sep
tembrie — Austria).

De aceea, printre alte mă
suri, federația de specialitate, 
în colaborare cu secția de în- 
vățămînt și perfecționare a ca
drelor din G.N.E.FJS., a orga
nizat, tn perioada 7—13 martie 
1969, la Predeal, cursul de 
perfecționare a antrenorilor 
de fete din întreaga țară.

Căutînd să fie cît mai a- 
proape de cerințele actuale 
ale canotajului feminin, conți
nutul materialelor prezentate 
de prof. Ion Bulugioiu, dr. 
Octavian Popescu, dr. Ion Dră- 
pan și prof. Anton Bălan au

caprini i probleme de metodi
că a antrenamentului tn pe
rioada de iarnă; referiri la 
interdependența dintre antre
namentul pe uscat și apd, sta
bilirea coeficienților de obo
seală restantă; refacerea după 
efort. Au fost dezbătute pe 
larg probleme «a aceea a an
trenamentului cu eforturi ma
ximale, importanța autodoză- 
rii efortului, ideea unificării 
concepției de antrenament a 
antrenorului de club cu cea a 
antrenorului de lot, exprima
rea grafică a rezultatelor obți
nute la antrenament.

Cele 13 lecții teoretice (ex
punere și seminarizare), par
ticiparea la 20 ședințe prac
tice, au dus la 
la maximum a 
rialelor. Fiecare 
buit să prezinte un dosar care 
cuprindea, pe Ungă caracteri
zarea făcută sportivei în stu
dia, sinteza materialului Însu
șit sub formă de lucrări te
oretice sau practice (grafice).

Aplicarea celor mai noi me
tode de lucru reiese din expri
marea grafică a rezultatelor 
fiecărui antrenament oare în
lesnește sportivei posibilitatea 
să analizeze singură modul 
cum a înțeles tema, cum și-a 
dozat efcrtuL

bucral în aceste condiții,

concentrarea 
tuturor mate- 
«ursant a tre-

bazat pe Ratele obiective ala 
științei și practicii tnsieiun- 
gate, ne-a obligat pe cei pro- 
zenți la consfătuire si apro
fundam toate cunoștințele că
pătate șl să le aplicăm tn 
practică, ținînd cont de noile 
criterii de selecție, de felul 
cum facem instruirea atlt pe 
uscat cit și pe apă. Importan
tă este concluzia ce se des
prinde fn legătură cu asigu
rarea schimbului de mîine 
care trebuie să corespundă 
din punct de vedere al vîr- 
stei, al aalităților fizice și al 
tehnicii de vtslit

Pentru a putea afirma pe 
drept că avem o școală de ca
notaj la fete, trebuie să apli
căm cu fermitate linia dată 
de această consfătuire, să 
căutăm să avem o unitate de 
idei și acțiune, să sprijinim 
continuu preocuparea federa
ției, a specialiștilor (antre
nori, metodiștl, medici).

Pe viitor, reeditarea unei a- 
semenea consfătuiri legată de 
conținutul problemelor ma
jore ale «anotajului ar fi bine 
să stea și In atenția antrenori
lor la băieți, care au o răs
pundere mai mare fn ceea ce 
privește obținerea de perfor
manțe pe plan european și 
mondial.

prof. Viorica UDRESCU

AUTOMOBILIȘTI !
Reparații auto de orice gen ?i la taafe tipurile de autoturisme execută 

personal de înaltă calificare «pecializat la firmele furnizoare din

ireproșabil, cu 

străinătate

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

4 din

8 din

8 din

COOPERATIVA
o

șoa. Glurgiulai ar.

„AUTOMECANICA" PRIN UNITĂțlLE SALE:

178. tel. 23.94X1 alezaje cilindri

«tr. Bazețti nr. 78.

bd. Aerofărif nr. 88,

10 din bd.

18 din Berceni nr. 7,

19

21

22

34

tel.

N. Tl tul eseu nr.

tel.

17.9783

teL

din cel. Floreasca nr. 234. tel.

din

din

din

PENTRU

«tr.

•tr.

«al.

15.18.58

83.16.21

23.44.82

33.4352

confecționări pistoane ți segmen)!

ta
«tr. Tceanel nr. 167 

telefon 12.20.43

reeondiflonărt amblela|e

Vaslle Tei nr. 10.

Berzei nr. 94.

Dorobanți nr. 85.

tel.

tel.

tel.

11.40.61

14.08.76

12.26.06

LUCRĂRI DE SPECIALITATE CA i

rectificări arbori cotiți

recondifionări amortizoare, cilindri 
ceptori și pompe centrale ambreiaj

confec|ii garnituri chiulase

adresați-vă
In «alea Rahovei nr. 11—13 

telefon 15 02.13

re-

fa
«tr. Căuzașl nr. 12 

telefon 22.05.81

«tr. Icoanei nr. 107 
telefon 12.20.43

recondiționărl fi confecții de arcuri Io 

molare fi spirale

sudură blocuri motor fi chiulase din 
fontă fi aluminiu

tn

șoc. Bereeni ar. 7 
telefon 23.44.82

/ 
i
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^•pofcba
Echipele oaspete

N-AU VOIE SĂ CÎȘTIGE?
Decanul antrenorilor noștri, 

antrenorul emerit Emerlch Vogi, 
cere jucătorilor să se angajeze 
în jocurile returului cu toate re
sursele lor psihice și fizice. O 
dorință legitimă, desigur, dar 
oarecum gratuită, căci din pă
cate felul cum se desfășoară 
campionatul nostru divizionar 
nu garantează șl nici nu favo
rizează măcar producerea unor 
jocuri de ridicat nivel calitativ. 
Dar să ne explicăm.

Este o realitate că echipei# 
noastre aflate în deplasare joacă 
— în general - timid, sînt de
seori demobilizate Încă înainte 
de a Intra pe teren, incapabile 
să-și apere șansele cu toate pu
terile. Din această cauză, multe

MINI-STATISTICĂ
• în etapa « 18-a arbitrii 

au dictat trei lovituri de la 
fll m, dar fotbaliștii noștri, 
:nedezmlnțindu-se... au ratat 
I două : Prepurgel (F.C. Argeș)
■ și Balogh (Crișul). Și doar 
t puțin a lipsit ca Lereter
■ (U.T.A.) să nu fructifice nici 
el penaltyul acordat echipei 
sale, în meciul cu Steaua.

I. • Șase echipe nu au reu
șit să marcheze nici un gol i 

tA.S.A., Jiul, Dinamo Bacău, 
Farul, Politehnica, Vagonul.

• Salturi neplăcute au în
registrat Politehnica (de la

ijocul 3 la locul 6), Farul 
t<10—14), A.S.A. Tg. Mureș 
(8—13).

• Din oel« 16 eahlpe, doar 
? (U.T.A., „U* Craiova, Di
namo București, Jiul, Steaua, 
»,U“ Cluj, Crișul) au golave
raj pozitiv,

• Arbitrii celor 8 joeuri 
au totalizat 30 de stele, eeea 
ce reprezintă o medie de 
joo: 3,75 atele;

jocuri constituie -o simplă for
malitate. Nici vorbă nu poate fi 
de angajament eu toate resur
sele jucătorilor.

Vinovate de această situație 
anormală sint, in bună măsură, 
arbitrajele, peste orice măsură 
de indulgente cu echipele locale, 
ceea ce duce nu de puține ori la 
denaturarea rezultatelor. S-a 
creat la noi, in decursul anilor, 
o tradiție păgubitoare, in spi
ritul căreia este firesc ca arbi
trii să favorizeze gazdele, lucru 
intrat adine în conștiința publi
cului, incit orice arbitraj care 
s-ar abate de la această regulă 
apare ca un sacrilegiu, provo- 
cind o stare de spirit cu totul 
nepotrivită desfășurării normale 
a jocurilor. Un public educat 
greșit de o generație de arbitri 
lipsiți de personalitate consideră 
ca un drept victoria echipei lo
cale în jocuri pe teren pro
priu, indiferent de raportul de 
forțe real. Urmarea acestei si
tuații este prezența de multe 
ori pur formală a echipei vizi
tatoare, jocurile desfășurin- 
du-se molcom, fără opoziție 
convingătoare, intr-un ritm ne
potrivit

Teza aceasta ar putea părea 
hazardată dacă nu ar fl susținu
tă și de unele cifre de statisti
că comparată.

Iată că in turul campionatului 
echipele noastre de primă divi
zie nu au reușit să culeagă de- 
cit 16 la sută din totalul punc
telor posibile de câștigat in de
plasare, în timp ce în campiona
tele altor țări procentajul punc
telor obținute pe teren străin 
se ridică la 30-40 la sută. în

liga 
din 
din „ 
tuația din Franța este asemă
nătoare. în campionatul ungar 
procentajul este de aproape 40 
la sută. La fel in Anglia și Spa
nia. Acest lucru denotă că 
echipele noastre nu reușesc să 
cîștige decât un joc din 6—7 
jocuri pe teren străin, in timp 
ce tn alte țări echipele reușesc 
să cîștige un joc din 3 depla
sări. Ni se pare că această si
tuație de la noi constituie un 
motiv suficient pentru a descu
raja echipele noastre să joace 
cu toată convingerea pe teren 
străin, contribuind tn acest fel 
la denaturarea unui campionat 
care ar trebui să fie o probă 
de suprem efort competițlooal 
și prilej de conținu* perfecțio
nare pentru echipele noastre.

Dar efortul competițional de
termină tn mare măsură efortul 
de pregătire. Or, o competiție 
disputată cu efort relativ redus 
tși pune amprenta și pe intensi
tatea pregătirilor. în aceste con
diții, nu este de mirare că Ju
cătorii noștri nu au deprinderea 
jocurilor cu efort maximal, cum 
este necesar In toate întilniriJe 
oficiale internaționale.

Fac excepție, totuși, majori
tatea meciurilor disputate tn 
Capitală, unde echipele provin
ciale pot

A sosit 
curme șl 
cruri. Nu 
cum înainte denaturarea rezul
tatelor celei mal importante

vest-germană, S3 la sută 
punctele echipelor provin 
jocuri pe teren străin. Si-

p.

juca neinhibat*, 
poate momentul să te 
aceas'.â stare de In
erte de tolerat de a-

LA AL 500-LEA ARBITRAJ
înaintea partidei „U* ffluj- 

Politehnica Iași, atmosferă 
festivă pe stadionul de la 
poalele Felcerului, datorită 
sărbătoririi unuia dintre cel doi 
arbitri de linie, bucureștea- 
nul Gheorghe Limona, aflat

începută în
500-lea meci

Campionatul echipelor de tineret-rezervă
CLASAMENT

1. iU* Craiova 18 13 S 3 34—14 F ». Rapid 18 8 3 1 H-25 18
î. Crișul 18 12 2 4 28—14 20 10. Farul 18 8 1 9 21—17 17
3 A SA. Tg. M. 18 11 3 4 25—17 25 11. »U“ Cluj 18 6 4 8 22—31 16
4. F.C. Argeș 18 9 5 4 19—15 23 12. U.T.A. 18 5 4 9 21—24 14
5. Dlnamo Buc. 18 10 2 6 28—19 22 13. Progresul 18 5 2 11 22—37 12
«. Petrolul 18 9 4 5 23—16 22 14. Poli, iași 18 5 3 11 19—39 12
7. Steaua 18 8 3 7 52—28 19 15. Vagonul 18 3 3 12 18-37 9
8. Dlnamo Ba 18 8 3 7 40—30 19 15. Jiul 18 8 1 14 11—48 7

în cariera sa. 
1953, la cel de-al 
oficial.

în aplauzele 
eele două echipe au «ferit 
arbitrului flori, urîndo-i noi 
succese pe dreptunghiurile 
de iarbă— La rîndul său, Gh. 
Limona a dăruit căpitanilor 
celor două formații dte o 
minge-amintlre i iui Gîmpea- 
nu, pe cea de la meciul 
R.P.B.—R.D.G. arbitrat (exce
lent) tn februarie anul aces
ta, iar lui Superman, mingea 
de la recentul derbi, al cam
pionatului iugoslav, O.F.K. 
Beograd—Dynamo Zagreb.
Adăugind felicitărilor primite 
pe cele ale redacției noastre, 
îi dorim arbitrului Gh. ti
mona numai izbînzi și nu
mai- 5 stele I

asisteuței.

In patria FOTBALULUI

rioar* doar pe criteriul birocra
tic al stagiului.

Ce ar fi dac* federația e-ar 
decide — in această pcivint* — 
să ia taurul de coame 7 Este 
doar versa de o problem* a că
rei rezolvare nu necesită bans- 
formări organizatorice profun
de. d doar de puțin avir.t și pa
siunea de a inhala aer proaspăt.

Fotbalul nostru ar profita 
foarte mult.

N. BRAȘOVEANU

R. IONESCU DINTR-A Xl-a
Pe foarte rtnărul component 

ai echipei Progresul (născut 
1951) l-am găsit singur pe ză
pada mocirloasă ■ acestui sfir- 
țit de iarnă, luptînd cu dinții 
strinși eu niște adrersari nevă- 
zuți.

— Radule, e minutul 90 1 De 
tine depinde toarta meciului, 
strigă de pe margine antrenorul 
Drăguțin (asta înseamnă că ur
mează ultima dintre cele zece 
curte, tn piua, de la centru la 
„16 m* terminate cu șut la poar
tă), apoi către mine :

— In fiecare zi lucrează su
plimentar la antrenament pen
tru îmbunătățirea trasului la 
poartă, a jocului cu capul, pen
tru dezvoltarea detentei și a 
forței, pe care le consider încă 
deficitare. Desigur că tinerețea 
ti dă posibilitatea unor serioa
se ți continue îmbunătățiri și a 
indicilor de viteză (sub toate 
formele ei), a driblingului, a 
centrărilor, care sint tn mo
mentul de față principalele lui 
atu-uri.

Radu lonescu este elev tn da
ta a Xl-a a liceului „Gh. Lazăr*1

și nu neglijează nici școala, gtn- 
dindu-se pentru viitor la Insti
tutul politehnic. Despre felul 
cum se antrenează spune destul 
faptul că, la un singur antre
nament pentru tmbunătătirea 
forței, ridică în medie 9 000 kg, 
luptindu-se cu
40 kg.

— De dnd 
dule ?

— Progresul
club la care am jucat; sint aici 
de la 8—9 ani, deci am 9 ani de 
fotbal organizat. Primul antre
nor — tov. Kluge, căruia îi port 
un respect deosebit — a fost un 
adevărat părinte, atit pentru 
mine cit și pentru Beldeanu, 
Petreanu (Rapid), Caniaro 
(A.S.A. Tg. Mureș), toți compo- 
nenți ai actualului lot U.E.F.A.

Atit antrenorii cît si jucătorii 
îl tndrăgeso și îl ajută, în spe
cial „bătrîntiu Oaidă ți Matei, 
dar și Șoangher, Grama ți toți 
ceilalți. Iar Radu este convins 
că numai juetnd foarte bine le 
poate arăta recunoștința sa.

greutăți de 30—

joci fotbal, Ra-

este singurul

D. GRAUR

Șl A CAMPIONATULUI MONDIAL (III)

Desigur, atunsi «tnd s-a ho
tărî» neparti«iparea juniori
lor români la „europenele” de 
Judo din R. F. a Germaniei, 
s-a emis ea argument hotă- 
ritor lipsa de experiență «om- 
petjțională a tinerilor noștri 
judoka, faptul «â el nu tre
cuseră însă prin examenul 
alei unul «ampionat națio
nal, principal „seleețtoner” 
al valorilor.

Asum, «fnd asupra primei 
finale republicane a juniori
lor a căzut cortina, nu pu
țini sînt, probabil, acela care 
regretă absența noastră la a- 
eeastă competiție internațio
nală. susținînd — tardiv — 
că șansele Judokanilor trico
lori ar fi fost mari. Șl, eeea 
ce-i îndritulește sâ susțină 
aceasta, a fost valoarea între- 
eerilor din ee’.e două zile 
ale finalei republiear.e desfă
șurate, la sfîrșitul săptămînli 
trecute, în sala GiuleștL In- 
tr-aderăr, ne-a surprins ni
velul superior și plin de pro
misiuni al pregătirii fizi«o- 
tehniee demonstrat de «om- 
pettori. capacitatea lor de 
concentrare în concurs, dis
ciplina «ere a dăinuit de-a 
lungul întrecerilor.

Deși aflați la prima lor 
competiție de amploare, mulți 
dintre Juniorii noștri au ară
tat eă au depășit stadiul pri
mar al judo-ului, ei puțind 
oricînd să emită pretenții la 
unul din locurile ocupate azi 
de seniorii primei «ategoril.

Titlurile s-au împărțit în
tre Capitală și provincie, pa
tru revenind primei, trei ce
leilalte. Lui nd însă în con
siderație primii trei clasați ai 
fiecărei categorii, descoperim 
un echilibru de forțe și mal 
evident i 11 locuri pentru 
București. 10 pentru provin
cie, «eee «e demonstrează — 
iarăși îmbucurător — «ă preo
cuparea pentru judo cu a oaș te 
zone din oe în ce mal largi. 
Cel mai bine s-au comportat 
elevii antrenorului Liviu 
Urmă (I.O.R.) șl Bucur Ovi- 
diu (Mediaș), laude, însă, me
rită eu toții.

Și a«um, campionii națio
nali pe categorii i 56 kg i P. 
Spînu (Flacăra roșie); 63 kg i 
D. Hîrșan (Vagonul Arad) ț 
70 kg: V. ------
75 kg: Al. Toth (Geamuri 
Mediaș); 80 kg 1 N. Gheor- 
ghe (I.O.R.) ( 85 kg i Th. Pop 
(Geamuri Mediaș) ț 4-85 kg î 
V. Aghinii (I.O.R.).

Blaga (I.O.R.);

N. M?.

Caruselul

Flori puține în zona 
primăvăratică 

de la Timișoara
Aproape 50 de sportivi din. 

Oradea, Cluj, București, Cimpia 
Turzil, Lugoj, Timișoara, Rm. 
Vtlcea, Baia Mare și Craiova 
și-au dat întilnire în orașul de 
pe malul Begăi pentru a-și 
disputa dreptul de a participa 
la turneul final al campionatu
lui republican individual de box. 
Dintre aceștia, foarte puțini au 
făcut. Insă, dovada unor cali
tăți certe de boxeri, majoritatea 
limitîndu-se, la apariția în ring, 
la o luptă oarbă pentru victo
rie. Foarte sugestive au fost 
aprecierile făcute de cunoscutul 
antrenor Marcu Spacov (Steaua) 
privind comportarea sportivilor.

fcDacă la una din categoriile 
de greutate s-ar accidenta ambii 
sportivi din lot și ar trebui în- 
loculți cu unul din boxerii din 
zona de la Timișoara, nu prea 
văd cine ar putea, eventual, 
Îmbrăca tricoul echipei națio
nale : poate doar cocoșul Au
re) Dumitrescu sau mijlociul 
Alee Năstac ; în rest...»

Deci, sărăcie de elemente de 
perspectivă certă de progres, și 
acest fapt ar trebui să dea de 
gîndit antrenorilor. Nu am în
țeles de ce unii antrenori au 
trimis in ring „pugiliști* care 
nu au nimic comun cu nobila 
artă : Dumitru Dănuleț, Ivan 
Nemeth, Gheorghe Diker, Ma
rin Pavel, Aurelian Fillșan, 
Constantin Ghinescu, Aurel Mu- 
țiu și Ion DrăghlcL Au fost 
Insă șl unii boxeri care au pro
bat calități evidente. De pildă, 
elevul antrenorului Lucian Po
pescu, cocoșul Aurel Dumitres
cu, deși nerodat, poate face cli
pe grele chiar șl lui Glju, sau 
Nedelcea. Ovldiu Gorea șl Alee 
Năstac pot reveni în atenția se
lecționerilor, Iar timișoreanul 
Gustav Schubert poate face 
față oricărui „greu* de la noi.

Arbitrii au avut destule pro
bleme de rezolvat și au răspuns, 
în general, bine. Ladislau Krau- 
ser, Puiu Dumitrescu, Iosif 
Ilievici și Nicolae Alcaziu au 
fost cel mai în formă, spre 
deosebire de loan Chendreanu 
care nu a mai manifestat sigu
ranța de altădată. Organizarea 
Întrecerilor a fost bună, iar la 
sfîrșitul competiției, cei mai 
buni sportivi și antrenori au 
fost distinși cu diplome șl me-, 
dalii.

Paul IOVAN

surprizelor

Răspunsurlle au Început să 
ne vină, unul după altul, la 
toate marile întrebări ce ne 
obsedau încă înainte de a ple
ca din țară. Demonstrația din 
Hyde Park fusese unul din ele. 
Pregătirea „Arsenalului* ne-a 
oferit al doilea răspuns edi
ficator. Știam, acum, că per
petuarea unei tradiții de 900 
ani vechime a mers mină în 
mină cu dorințele de Înnoire, 
cu pasiunea crescindă pentru 
fotbal, eu interesul și strădu
ința pe care cei 800 de mii de 
jucători le depun în obținerea 
galoanelor consacrării în acest 
sport, cu transformarea însăși 
a plăcerii de a juca Intr-o au
tentică și sistematică acțiune de 
auto-depășire.

Mai doream să mergem. Insă, 
pe firul acestui impresionant 
fenomen social plnă la izvoa
rele înseși ale desăvîrșitei pre
gătiri de care dădeau dovadă 
jucătorii. Le-am aflat și pe 
acestea, atunci cînd am văzut 
că. spre deosebire de jucătorii 
consacrați, a căror* pregătire 
nu depășește zilnic 90—100 mi
nute, juniorii acelorași cluburi, 
ucenicii venlți de pe băncile 
școlilor, la cel 15 ani ai lor, 
au un regim cu totul special: 
ei se antrenează zilnic, cel pu
țin 150 minute (2 ore și ju
mătate), repartizate in lecții de 
tehnică și condiție fizică, desfă
șurate cu predilecție dimineața, 
dar și de pregătire tactică și 
exerciții de individualizare, 
timp de o oră, în toate după- 
amiezele. Nu mai punem la 
socoteală orele în care jucăto
rii adolescenți exersează sin
guri, cu aceeași mare, îndir- 
Jită pasiune, spre a-și corecta 
unele deficiențe și a atinge un 
summum de perfecțiune la cele 
mai multe din execuțiile in 
care ei excelează. Tuturor a- 
cestor eforturi, metodic susți
nute, li se alătură documenta
rea făcută prin filme sportive, 
cu exemple din pregătirea și 
măiestria unor iluștri jucători 
din trecut și prezent.

Am izbutit să mergem chiar 
mai departe, la originile aces
tei bine Îndrumate acțiuni de 
creștere a tinerelor talente. Da
torită directorului tehnic, Al
len Wade, care îndrumează, 
din partea federației engleze, 
toate problemele de instruire, 
am vizitat trei din cele 12.500 
școli. In care fotbalul este tre
cut în programa cursurilor. A- 
sistind la „ora de fotbal”, am 
admirat modul interesant, cap
tivant chiar, în care se predă 
lecția sportivă elevilor, care 
vin in sala de gimnastică în 
echipament complet. Teoria 
este completată de exercițiile 
practice, elevii trebuind să răs
pundă. după fiecare execuție, 
la intrebarea : ..de ce au făcut 
așa și nu altfel 7“

Fiecare din aceste 12 500 de 
șccl: iți organizează campionate 
proprii, cu echipe de cite 5 
jucători. Nid una din școlile 
ivind fotbalul ca materie de 

nu are mai puțin da 
4—5 terenuri. Antrenorul re
gional al federației păstrează 
e permanentă legătură cu șco
lile respective, avlnd dreptul 
de Îndrumare și control.

La vîrsta de 15 ani, dnd ele
vul a terminat școala, execuți-

lie tehnice, ea și procedeele 
tactice nu mal constituie se
crete pentru el. Clubul, care 
Înregistrase în flecare an, încă 
din timpul școlii, un număr de 
30-40 ■ ‘
tudinl 
lua o 
virea 
trade, 
torului_ ______ ... ___
ților școlarilor. Acești „ucenici* 
își vor continua 
scara măiestriei 
sportive, avînd toa
te condițiile asigu
rate în cadrul clu
bului : salarizare, 
hrană, pregătire pe 
terenuri reduse cu 
panouri de zid și 
de lemn, la care 
ei lucrează cu vă
dită plăcere și am
biție, ore întregi, 
în fiecare zi. Prin 
exerciții In 2—3 ju
cători se urmăreș
te, acum, dezvolta
rea rezistenței ge
nerale și specifice a forței 
și a vitezei, ca pentru unii 
care au depășit faza unei opti
me pregătiri tehnice. Dar in
tensitatea și numărul antre
namentelor sint cu mult mai 
mari la echipele de juniori și 
tineret, decit la cele de seniori. 
Chiar sîmbătă, cînd au jocuri 
oficiale după-amiaza sau in 
nocturnă, jucătorii „schimbului 
de mîine’ se antrenează circa 
40 de 
neața.

Dar 
stat, _____
sporturile obligatorii, învățate, 
cu deosebire de la 11 ani in 
sus, nu numai în orele din 
program, dar și în cele după 
terminarea cursurilor zilnice, 
pe terenurile special amenaja
te ce le intilneam plnă și in 
centrul marilor orașe și oră
șele pe care le-am vizitat sau 
parcurs. Sute de terenuri sînt 
Înșirate, de altfel, de-a lungul 
șoselelor și căilor ferate care 
străbat insula britanică, lnvio- 
rînd peisajul, dinamizlndu-1 cu 
spectacolul totdeauna exube
rant al micilor jucători, care 
pun aici în lumină vechiul 
dagiu latin: „mens sana 
corpore sano”.

Din acest uriaș rezervor 
școlilor, care dau copiilor,

de elevi cu reale apti- 
pentru fotbal, va pre- 
parte din ei, la absol- 
cursurilor, făcînd con- 
cu asentimentul direc- 
de studii și al părin-

urcușul pe

ie pare că este speciile. 11 engle
zească.

La scurt timp după vizita Tă
cută la Federația engleză de 
fotbal, ni s-a trimis la hotel 
programul amănunțit pe zile și 
ore, pe care secretarul general, 
Denis Follows, tl alcătuise pen
tru stagiul nostru in Anglia.

După „săptămina Arsenal’’ 
(16-22 septembrie) urma «săp
tămina Manchester” (23—29 de
cembrie), care includea, blne-

Prezenți la antrenamentele 
tul Manchester United, pe sta
dionul din apropierea portului, 
am putut urmări cum jucătorii, 
ajunși celebri in lumea întrea
gă, veneau cu mult înainte de 
ora fixată, in funcție de po
sibilitățile fiecăruia dintre ei 
de a face „încălzirea”. De pil
dă, Stiles și Best au sosit pe 
gazon, gata echipați, cu o ju
mătate de oră Înainte ca an
trenorul să

• Școlile pregătesc jucătorii zilei 
de mline • Manchester — orașul celor
două mari rivale © Supervizorul Matt
Busby și încălzirea lui Bobby Charlton

minute, la ora 10 dimi-

și in celelalte școli de 
fotbalul este unul din

Înțeles, vizitarea și cercetarea 
comună a celor două mari clu
buri rivale din frumosul cen
tru al industriei textile, chi
mice și metalurgice. Ele sînt: 
Manchester United și Manches
ter City. O rivalitate care, de
parte de a le despărți, le u- 
nește in stima întregului oraș, 
ca și în dificultatea de opțiune 
a suporterilor.

Există 
pune un 
tre ele : 
torilor și 
ce. în acele zile de sfirșit de 
an, sezonul fotbalistic, în plină 
desfășurare, le asociase, oare
cum, pe locuri nu prea stră
lucite : Manchester United pe 
locul 13 cu 22 de puncte din 
22 partide jucate ; Manchester 
City pe locul 16. cu 20 puncte 
din 23 partide jucate.

alt etalon care 
de egalitate în- 
al valorii jucă-

șl un 
semn 
acela 
al stimulării rec'ipro-

a- 
ln

al 
de

la început, acel plus necesar 
de disciplină, de bună condu
ită sportivă, dar, mai ales, în
drumarea serioasă, sistematică, 
la vîrsta fragedă, cea mai po
trivită pentru însușirea corec
tă a mișcărilor și formarea re
flexelor — își trage bogata lui 
sevă fotbalul englez.

Juniorul venit la club nu 
mai trebuie să învețe — ia 15 
ani — cum să dea cu piciorul 
tn minge. Gindiți-vă că numai 
un elev pe școală dacă va de
veni fotbalist de performanță, 
Anglia poate avea, anual, 12 5G0 
de virtuali Bobby Charlton, 
Jimmy Greaves, Hunt, Hurst, 
Ball și Best... Iar cu sistemul 
da depistare și creștere a aces
tor talentați juniori, prea pu
țini „se pierd pe drum*, așa 
cum se întimplă de obicei, în 
alte țări, unde procesul de 
urmărire a precocilor virtuoși 
nu-i condus cu tenacitatea care

inceapă „lucrul’. 
Aceasta, deoarece 
pregătirea pornea 
de la un alt nivel, 
care nu admitea 
nici o pierdere de 
timp. însuși Bobby 
Charlton, „vulturul 
pleșuv” al fotbalu
lui englez, a sosit 
cu multe minute 
înainte de program, 
timp in care ei a 
făcut 3 ture ale te
renului. ..

Interesul 
aceste ore 
gătire era

pentru 
de pre- 

_ și mai
accentuat, cu cit in tribună se 
găsea și fostul manager al lui 
Manchester United. Matt Busby. 
El urmărea, acum. lecțiile de an
trenament ea „supervizor”, an
trenor fiind R. L. Olive. Bă- 
trlnul Matt știa să măsoare to
tul cu simțul și perspicacita
tea celui ce, după catastrofa 
de la Mdnchen, a reușit să con
struiască din temelii o nouă e- 
chipă, pe care a dus-o pir.ă io 
pragul .Cupei intercontinenta
le”.

Din cele două partide de 
campionat, pe care urma s* 
le vizionăm in „cetatea bum
bacului”, am fost lipsiți de 
una din ele : Manchester Uni
ted-Queen’s Park Rangers nu 
s-a putut juca din cauza ge
rului cumplit ce se abătuse a- 
supra părții vestice a Angliei, 

în schimb, concurenta, Man-

Chester City, a pierdut, pe te
ren propriu, meciul cu Everton 
(1-3), echipă in care strălu
cește un buchet de mari jucă
tori (Hurst, Ball, Labone și 
noua stea care se ridică, Royle 
— golgeterul echipei 6ale).

Ceea ce am admirat tn jocul 
echipei Everton a fost, tn spe
cial, perfectul echilibru reali
zat intre compartimente, ea 
fruct al unui nivel valoric e- 
ga! al jucătorilor și al posibili
tății de substituire a apărăto
rilor plecați in atac, și al ata- 
canților venlți in apărare. Deci, 
și această a doua săptămlnă 
de studiere, la fața locului, a 
fotbalului englez, a fost plină 
de Învățăminte asupra noută
ților pe care cele două cluburi 
din Manchester țin să le pună 
tn practică, spre a fi tn pas 
cu vremea. Totul este făcut, 
insă, cu o pondere și o lipsă de 
ostentație eu care numai seri
ozitatea și perseverența brita
nică știu să pornească la drum.

Comei DRAGUȘIN
antrenorul echipei Progresul

LOTO-PRONOSPORT
SUCCESELE

BILETELOR SFERT LA LOTO
Ultimele rezultate ale trage

rilor Loto au marcat un mare 
succes al biletelor sfert, atit 
la prima, cît și la a doua extra
gere.

Dintre ultimii mari clștigători 
pe bilete sfert, cităm pe : Caza- 
cu Catinca din comuna Șivița- 
Galați. care a ciștigat, la tra
gerea specială Loto a Mărți
șorului, 200 000 lei la extrage
rea I, pe Brincuși Petru, din 
Brăila — 96 356 lei (extragerea 
a Ii-a) și pe Puiu loan din Ti
mișoara - 77 237 lei (extrage
rea I), ambii clștigători la tra
gerea Loto din 14 martie 1969, 
precum și pe Stoediu Vasile 
din București și Răsuceanu Du
mitru din Băneasa. județul Il
fov, care au ciștigat la tragerea 
Loto din 28 februarie a.c., fie
care cite 51 988 lei.

Iată cifre care demonstrează 
marile avantaje pe care le ofe
ră participarea pe bilete sfert.

Participind pe bilete sfert 
puteți obține premii mari la 
tragerile Loto.

Nu uitați ! Azi și inline sint 
ultimele zile tn care vă mai 
puteți procura biletele pentru 
tragerea Loto de vineri 28 mar
tie a.c.

• Plata premiilor la con
cursul exceptional Pronoexpres 
din 23 martie 1969, se tace ast
fel :

în București, tnceplnd de 
marți 1 aprilie 1969. prin ca
sieriile proprii Loto-Pronosport;

Io țară, incepind aproximativ 
de vineri 4 aprilie 1969. prin 
casieriile proprii Loto-Prono- 
sport și prin mandate poștale.

• Tragerea Pronoexpres de 
astăzi va avea loc la București 
în sala Clubului Finanțe-bSnci 
din strada Doamnei nr. 2. cu 
începere de la ora 18.30. Trage
rea va fi radiodifuzată.

PRONOSPORT 
PREMULE CONCURSULUI 

li DIN 23 MARTIE 1969
NR.

Categoria I (13 rezultate) « 17,5 
variante a 7 357 lei ; Categoria a 
n-a (11 rezultate) : 281 variante 
a 549 le! ; Categoria a IlI-a (10 
rezultate) ; 2 620,5 variante a 88 
lei.

(Urmare din pag. !)
lm-tlmul act al Întrecerii, ci 

preună cu alți doi colegi de 
club. Petru Csipler șl I. Maise. 
Este o altă performanță a an
trenorului Al. Csipler. La o vîrs- 
tă la care alții trăiesc doar cu... 
amintirea unor rezultate, acest 
neobosit specialist — exemplu 
inegalabil de pasiune — dă la 
iveală și acum noi elemente de 
mare perspectivă. Clasament : 
1. Aniculesei (Șc. sp. S. Mare) 5 
v ; 2. Fălticeanu (Univ. Buc.) 3 
v ; 3. Meleca (IEFS) 2 v;4. Moise 
(Șc. sp. S. Mare) 2 v ; 5. Csip
ler (Șc. sp. S. Mare) 2 v î 6. 
Joși (Cauciul Gh. Gheorghiu- 
Dej) 1 v.

Oltenii nu vor să se dezică 
nici Ia juniori : ei și-au apro
piat proba de spadă, printr-un 
foarte talentat reprezentant - 
Adrian Cărămidă. Spadasinul 
de la Electroputere a ciștigat 
foarte ușor finala, fără nici o 
infrîngere. Doi dintre Analiștii 
de anul trecut, Viorel Ștefă- 
nescu și Gh. Gaidaruc, s-au cla
sat după tnvingător. Surpriza 
cea mai mare a însemnat-o eli
minarea, In semifinale, a lui

Zidaru, care — după cîștlgarea 
a două concursuri anterioare, 
la București, se anunța princi
pal protagonist... Clasament 9 
1. Ad. Cărămidă (Electroputere 
Craiova) 5 v ; 2.V. Ștefănescu
(Dunărea GI.) 4 v ; 3. Gh. G«i-
daruc (Gl. sp. șc.) 3 v ; 4. P.
Szabo (CSM Cluj) 2 v ; 5. E.
Zanea (Univ. Buc.) 1 v ; 6. O.
Popa (CI. sp. șc.) 1 v.

O notă bună pentru antreno
rul I. Halmaghi care, iată, și In 
acest an, dovedește că știe să 
formeze spadasini, chiar la ni
velul unui club - Clubul spor
tiv școlar — care nu strălucește 
la capitolul condiții materiale.

Campionul de anul trecut la 
sabie, clujeanul Ionel Pop s-a... 
repetat : deci, campion al țării 
și in acest an, după un baraj 
(5-2) cu Corneliu Marin III, 
reprezentant al Viitorului. Da 
notat faptul că antrenorul Lu
cian Glișcă a avut, in finală, 
nu mai puțin de 4 trăgători — 
In afara lui Marin III, pe Oan- 
cea, Dobre și Costache II. Un 
alt antrenor tînăr, care Începe 
să rupă barierele anonimatului. 
Clasament: 1. O. Pop (CSM 
Cluj) 4 v d.b. ; 2. Marin III 
(Viitorul) 4 v d.b. ; 3. Em. Oan- 
cca (Viitorul) 3 v ; 4. Șt. Dobro 
(Viitorul) 2 v ; 5. M. Costa- 
che II (Viitorul) 2 v ; 6. L Dinu 
(Univ. Buc.) 0 v.

In final, o subliniere : la sa
bie și la spadă, premiile su 
fost decernate de maeștrii eme
rit! ai sportului Olga Szabo șl 
Iuliu Falb. O frumoasă iniția
tivă a federației, apreciată prin 
.. .aplauze de către cei mai 
mici scrimeri ai țării.

ÎNTRECERILE pentru desemnarea
ANALIȘTILOR

GRECO-ROMANB

BAIA MARE.-La „zona” din 
orașul nostru au participat 70 
de luptători din județele Mu
reș, Brașov, Satu Mare, Cluj, 
Bihor. Harghita și Maramureș. 
Nu s-au prezentat ia întreceri 
reprezentanții județelor Sălaj, 
Covasna și Bistrița-Năsăud. De 
remarcat faptul că o serie de 
meciuri au fost de un bun ni
vel tehnic, meciuri In care pro
motorii au fost tinerii. Reuniu
nile au fost dominate de bra
șoveni, care au cucerit cele 
mai multe locuri l. Iată cei 
calificați pentru finale : 48 kg
- G. Pop (Brașov) ; 52 kg — 
E. Dorjanschi (Bihor) ; 57 kg — 
Al. Szabo (Bihor) ; 62 kg - l. 
Malbe (Mureș) ; 68 kg - Al. 
Toth (Brașov) ; 74 kg - L Moca 
(Bihor) ; 82 kg - Gh. Cerei 
(Brașov) ; 90 kg - M. Both 
(Brașov) ; 100 kg - L Cuc 
(Satu Mare) ; +100 kg — I. Her
man (Brașov) și S. Szasz (Bi
hor).

O noiâ proasiă pentru «por
tul luptelor din județul Mara
mureș. care a fost reprezen
tat doar de trei sportivi și a- 
ceștia lipsiți de indrumetee 
unui antrenor. (T. TOO AI AN
— corespondent principal).

RĂDĂUȚI. - Tn sala Casei 
de cultură din localitate s-au 
întrecut sportivi din opt jude
țe. S-au evidențiat, in mod deo
sebit, următorii : N. Bălan (ASA 
Bacău) - 48 kg ; A. Sandragan 
(Dunărea Galați) — 68 kg ; A. 
Fluture (Iprofil Rădăuți) — 
74 kg și I. Panait (Dunărea Ga-

lăți) +100 kg - cîștlgătort la 
categoriile respective. S-au mai 
calificat : L Harasiliue (Rădăuți) 
— 52 kg ; G. Grecu (Galați) — 

kg ; A. Vâcăreanu (Rădăuți) 
62 kg ; L. Eizic (Rădăuți) - 
kg ; A. Bucov (Galați) — 

kg și M. Covătaru (Rădăuți) 
100 kg. (I. POPESCU - co

respondent).

57
82
90

CRAIOVA. — Dintre cei 73 de 
luptători din județele Alba, Me
hedinți, Deva, Timiș, Caraș-Se- 
verin. Olt, Arad, Sibiu și Dolj 
s-au calificat următorii : (48 kg) 
- L Stoica (Dolj) ; A. Meszaros 
(Arad) ; (52 kg) - C. Nistor 
(Timiș), D. Calotă (Dolj) ; (57 
kg) - N. Nebunu (Dolj), P. 
Pasca (Arad) ; (62 kg) — I. 
Popa (Dolj), C. Virtosu (Ti
miș) ; (68 kg) - P. Popescu 
(Timiș). C. Sabovici (Olt) ; (74 
kg) — M. Burlan (Dolj), P. Cîr- 
toc (Timiș) ; (82 kg) — T. Pan- 
telimon (Deva), A. B&răi(an 
(Dolj) ; (90 kg) - C. Boieanu 
(Timiș.), A. Sandu (Dolj) ; (100 
kg) - M. Moșneag (Arad), A. 
Șulea (Timiș) ; (+100 kg) - 
C. Bușoi (Dolj), șl R. Codrea- 
nu (Arad). (ȘT. GURGUI - 
corespondent principal).

PITEȘTI. - S-au remarcat 
reprezentanții juc ițelor Con
stanța, Tulcea, Argeș și Praho
va. Slab s-au comportat spor
tivii județelor Dîmbovița Ia
lomița, Teleorman și Vîlcea. 
Clștigători (In ordinea catego
riilor) s I. Gibu (Pitești), I. 
Vrabie (Sinaia), G. Feodorov 
(Tulcea), M. Văcăroiu (Pitești),

M. Rolocan (Pitești), N. Sava 
(Mangalia). D. Bacola (Tulcea), 
Al. Frujină (Pitești), C. Crățea 
(Mangalia) și T. iluscenko 
(Tulcea). (I. FEȚEANU — co
respondent principal).

LIBERE
TG. MUREȘ. — Au fost pre- 

zenți 87 de sportivi din opt ju
dețe. Partidele au fost domina
te de brașoveni, care s-au ca
lificat în număr mare pentru 
ultima confruntare a campio
natului. Primii clasați pe cate
gorii : I. Vlădescu (Brașov), 
Și. Varadl (Satu Mare), Gh. 
Slan (Satu Mare), Gh. Paras- 
chiv (Brașov), I. Bărbătei (Bra
șov), G. Ambruș (Brașov), Șt. 
Tâmpă (Brașov), I. Laszlo (O- 
dorheiul Secuiesc), A. * Balogb 
(Satu Mare) și.G. Banyai (Cluj). 
(I. PAUȘ — corespondent prin
cipal).

SUCEAVA. — Sala de spori 
din localitate a găzduit tlmț 
de două zile partide interesam 
te, de bun nivel tehnic. Luptă
torii din Galați au fost in for
mă deosebită, cucerind cele ma 
multe locuri I. Primii clasați 
I. Ursu (Galați), M. Ciuciu (Brăi 
la), C. Pătrașcu (Bacău), 1. Nei- 
cu (Galați), P. Poalelungi (Ga1 
lăți), M. Țigănaș (Iași), V. lor. 
ga (Brăila), N. Burgaza (Ga- 
lăți), I. Teodoru (Galați) și E 
Panait (Galați). (C. ALEXA - 
corespondent principal).
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PARTICIPAREA MAI PRESUS DE ORICE
declara vicepreședintele Federației austriece de box

în fața Federației austriece 
de box se află o misiune di
ficilă. Oameni de specialitate 
din cadrul acestui for discută 
mult despre pregătirile boxe
rilor austrieci, despre șanse
le lor, la marea competiție 
europeană de la București. 
Sînt multe motive care îi 
determină să fie în oarecare 
măsură pesimiști în ce pri
vește șansele băieților lor la 
europene. Dacă în urmă cu 
doi ani la Roma austriacul 
Rainer Salzburger (categoria 
semimijlocie) și Kurt Baum
gartner (semigrea) au ajuns 
pînă în semifinale, la J.O. 
din Mexic comportarea boxe
rilor austrieci a fost destul 
de ștearsă. Salzburger a fost 
eliminat în primul tur, iar 
Baumgartner în cel de-al doi
lea !

Cu 
sport 
tria, 
tori nu prea este luat în sea
mă din cauză că se acordă 
mai multă importanță pro
fesioniștilor. în al doilea 
rind, toate elementele talen
tate care se afirmă în boxul

toate că boxul este un 
foarte popular în Aus- 
cel practicat de ama-

LOTUL BELGIEI
PENTRU „EUROPENELE"

DE BOX
BRUXELLES, 25 (Agerpres). 

Federația belgiană de box 
a stabilit ca la campionatele 
europene de la București să 
participe 5 boxeri și anume : 
Abspoel (pană), Haek (semi- 
ușoară), Nielandt (ușoară), Fou- 
cart (semimijlocie) și Deruyter 
(semigrea).

Turul ciclist al Iugoslaviei

la a 25-a ediție
Iugoslaviei,
25-a ediție,

Turul ciclist al 
ajuns la cea de a 
se va desfășura în acest an 
între 29 iunie și 10 iulie pe 
un traseu de aproximativ 
1 900 km, împărțit în 14 e- 
tape.

Startul se va da Ia Belgrad
iar sosirea va avea loc la
Ljubljana. La întrecere au
fost invitate echipe din 14
țări.

amator sînt racolate de ma
nagerii boxului profesionist 
în ultimii doi ani, de pildă, 
nu mai puțin de 60 de boxeri 
amatori (dintre care unii ex
trem de talentați) au trecut 
la profesionism. Pe scurt, 
pentru a vă face o imagine 
clară asupra acestei vînători 
este suficient să amintesc că 
în sălile austriece de box, 
în care se pregătesc ama
torii, își fac apariția cu re
gularitate diferiți „oomer- 
cianți", manageri sau impre
sari, care-i atrag pe acești ti
neri spre profesiunea spor
tului cu mănuși. După un 
scurt interval, acești tineri 
apar ca profesioniști în reu
niuni oficiale, dar avînd o 
valoare extrem de scăzută, 
după un număr foarte mic 
de meciuri, ei sînt nevoiți să 
abandoneze boxul.

La campionatele europene 
de la Berlin, boxul amator 
austriac a repurtat cei mai 
mare succes din anii de du
pă război. Doi pugiliști, K5- 
nig și Schnedl, au câștigat 
medalii de bronz. De atunci, 
nici un alt succes de presti
giu. Explicația o găsiți în 
rîndurile de mai sus. Astăzi 
sînt tot mai puțini boxeri 
care scapă de tentațiile pro
fesionismului. Unul dintre a- 
ceștia este Salzburger, dar 
care, din păcate, nu poate 
lua startul la „europenele* 
de la București, deoarece se 
pregătește pentru examenul 
de definitivat ca profesor de 
educație fizică.

într-o discuție purtată cu 
dr. Lothar Scheer, vicepre
ședinte al Federației austrie
ce de box, acesta ne-a decla
rat că Austria va fi repre
zentată la C.E. de 5 sau 6 
sportivi. „Firește — spunea 
dr. Lothar Scheer — nu ne 
putem aștepta la minuni. La 
ora actuală nu avem nici un 
boxer care să aspire la vreo 
medalie. Important e totuși 
să participăm, ca băieții noștri 
să aibă ceva de invățat de la 
cei mai buni, să asistăm la 
întîlniri cît mai spectaculoa
se și valoroase din punct de 
vedere tehnic".

Practic, pregătirile lotului 
austriac vor începe după 
campionatele naționale ale 
țării, programate în 10—12 
aprilie, la Salzburg. La 26 
aprilie echipa noastră națio
nală va susține o întilnire 
de verificare cu selecționata 
Elveției, după care va fi no
minalizat lotul. Urmează un 
scurt cantonament (între 18 
și 24 mai), în cadrul căruia 
titularii lotului se vor pregăti 
sub conducerea antrenorului 
federal Joe Kaspar.

Următorii boxeri candidea
ză pentru „europenele" de 11 
București : categoria ușoară :

dr. Lothar Scheer

i

Campionatul mondialLuptă corp la corp între 
Lassmanon (stînga) și 

Suppik

Frauenlob;
Suppik (Salz- 

Karl Lasman

Kurt CASTKA
corespondentul ziarului 

.Sportul" in Austria

Alfred Zach, campion națio
nal ; cat. semimijlocie : Alois 
Spitaler, campionul Karin- 
tiei; cat mijlocie mică: 
Karl Uhl (Austria inferioa
ră) ; cat mijlocie : Peter Ha- 
genhofer (Austria superioară); 
cat semigrea: Kurt Baum
gartner — campion național 
sau Franz Frauenlob; cat 
grea : Erwin 
burg) sau 
(Viena).

Cea de a treia etapă a 
cursei cicliste Turul Algeriei 
(.La Fieche Alșerienne") dis
putată Intre El Khemiș-Alger 
(165 km) a fost ciștirată de 
rutierul Dressier (R. D. Ge-- 
mană) în 4 h 46.4 
same ritul ger.era' 
conduce suedezul 
tersson urmat de 
nezi: Surkowsk;

05.0. în cla- 
individ'jal 

Gosre Pe- 
doi poio-

i la
Forma la 4:38. Clasament pe 
echipe : 1- S’jedia; 2. Polonia

ezui

4:22 șt

EVOLUEAZĂ MODEST
ALGERIEI

la 2:26; 3. Olanda la 2 44:— 
11. România Ia 44 20. De reți
nut că rutierii români sînt 
puternic handicapați de fap
tul că au luat startul cu o 
pregătire foarte sumară de
oarece. în tară, timpul defa
vorabil nu le-a permis să pe
daleze pe șosea iar în Alge
ria ei nu au primit bicicle
tele decit cu o oră înainte de 
plecarea în cursă

Două mari competiții la volei
Cele mai mari corr.peti*ii 

din acest an ia voie- sînt 
programate în America de 
Sud și în Europa. Este vorba 
de „Cupa celor 5 continente" 
(în Brazilia. Ur 
le) și de „Cupa 
R.D.G.).

Cupa celor 
urmează să se 
15 șj 27 aprilie la Santiago 
de Chile (U.R.SS. Ceho
slovacia, Cuba și Chile), ia 
Montevideo (Japonia. R.DG, 
Mexic și Uruguay) și la Por» 
Allegre (S.U.A„ Brazilia, Tu
nisia și Venezuela). Turneul

uguav și Ch:-
Mondialâ" (îj>

final pentru locurile 1—7 
este programat la Montevi
deo. în acest turneu, Uru- 
rreyuL ca țară organizatoa
re. este calificată din oficiu. 
Pentru locurile 7—14, întîl
niri le se vor disputa la San
tiago ce Chile.

„Cupa mondială* se va deș
ii1- ș .-Te 14—27 septem
brie la Berlin. Potsdam șl 
Leipzig reunind cele mai bu
ne 12 echipe clasate la J.O„ 
CAI. și CE.

R F.G.. ca țară organiza
toare a viitoarei ediții a J.O., 
este invitată din oficiu la 
această competiție.

BJOERN WIRKOLA: „Se va ajunge
la sărituri

(Agerpres). — în 
interviu, cur.oscu- 
norvegian. Bjoern 
declarat ziariștilor 

in scurt 
proba de

OSLO, 25 
cadrai unui 
tul schior 
Wirkola. a 
că este posibil ca 
timp să se obțină, in , 
sărituri de la trambulină, ex
cepționala performanță de 200 m. 
Este cunoscut că pe trambuli
na gigant de la Planica (Iugo
slavia), zilele trecute, Manfred 
Wolf (R.D. Germană) a stabilit 
un nou record mondial cu un

de 200 m!“
rezultat de 163 ra. în același 
concurs. Wirkola a obținut 
160 m. Wirkola a lăudat pe con
structorii trambulinei de la Pla
nica. El a arătat că pentru a 
obține rezultatul de 163 m. 
Wol! a realizat ia -startul’ său 
o viteză de 11* fcn. -Pentru 
a ajunge la sărituri de 2N m. 
schiorii trebuie să desfășoare 
de-a lungul startului o viteză 
de 145 km", ți-a încheiat decla
rație Wirkola.

NOUTĂȚI DESPRE VIITORII NOȘTRI ADVERSARI

IN PRELIMINARIILE C. M. DE FOTBAL

de hochei
STOCKHOLM, 25 (prin te

lefon, de la KARL ANDERS
SON). — Cu toate că de la 
încheierea meciului U.R.S.S. 
— Suedia și pînă în clipa în 
care vorbesc la telefon cu 
Bucureștiul s-au scurs aproa
pe 24 de ore, totuși, pe 
Kungsgatan, Sveavegen, în 
Stureplan sau la casele de 
bilete din preajma Johanes- 
hov-ului se discută încă cu 
aprindere principalele mo
mente ale acestei atit de dis
putare partide. Suedezii, mari 
iubitori a: hocheiului șj prin 
aceasta buni cunoscători ai 
acestui sport, apreciază acum 
că deși selecționata sovietică 
are merite de necontestat în 
obținerea victoriei, rezulta
tul putea fi tot atit de bine 
favorabil și elevilor antre
norului Arne Stromberg. 
Principalul argument (nici 
nu trebuie să mire acest lu
cru, cunoscând firea și mo
dul de a gîndi al suporteri
lor) este acela că hocheiștii 
suedezi au avut ghinion. în 
această afirmație este totuși

o fărîmă de adevăr. Toți cei 
ce au urmărit întîlnirea sînt 
de acord că echipa suedeză 
a avut mai multe și mai cla
re ocazii de gol. Dar dacă 
nu le-a fructificat, aceasta nu 
este numai din cauza ghinio
nului Superioritatea fizică a 
fundașilor sovietici față de 
atacanții suedezi a fost evi
dentă și ea a contribuit în 
mare măsură la risipirea nu
meroaselor ocazii de care ju
cătorii din formația țării gaz
dă au beneficii at. Așa că, nu 
numai ghinionul-

Formația Cehoslovaciei a 
luptat din greu cu cea a Fin
landei cîștigind datorită plu
sului de experiență, cu scorul 
de 4—2 (2—2, 1—0, 1—0).

La ora cînd are loc trans
misia noastră telefonică, se 
desfășoară meciul Canada — 
S.U.A. în fruntea clasamentu
lui se află echipa Cehoslova
ciei cu 12 p, urmată de cea a 
U.R.S.S., tot cu 12 p, dar a- 
vînd o înfrîngere în jocul di
rect cu lidera.

în cadrul campionatului en
glez »-au disputat patru par
tide restanță i Arsenal — Tot
tenham 1—0; Manchester 
United Stoke City 1—1 J 
Nottingham — Manchester 
City 1—0 j West Ham United 
— Wolverhampton 3—L

• Echipa ligii engleze de 
fotbal va întîlni, astăzi, la 
Glasgow pe stadionul „Hamp
den Park" selecționata ligii 
scoțiene. Sir Alf Ramsey, 
antrenorul echipei Angliei, a 
alcătuit o formație din care 
face parte numai un jucă
tor din formația care a câș
tigat compionatul mondial! 
Allan Ball. Ramsey încearcă 
o nouă formulă, motivînd, 
însă, că 4 dintre titularii e- 
chipei sînt accidentați și deci 
nu pot fi utilizați. Iată for
mația care joacă la Glas
gow : 
ghes, 
kes, 
Ball,

Bonetti, Smith, Hu- 
Osgood, McGrath, Oa- 

Coates, Casper, Royle, 
Gambling.

• în preliminariile tur
neului U.E.F.A. s-au întîlnit 
la Yverdon, selecționatele 
Franței și Elveției. Tinerii 
fotbaliști francezi au obținut 
victoria pu 2—0 (2—0).

în clasamentul grupei con
duce eGhipa Franței cu 8 p 
(din 4 jocuri); 2. Elveția — 
2 p; 3. Olanda — Op.

• Selecționata de fotbal a 
Ungariei, în frunte eu Flo
rian Albert va susține un 
meci amisal cu echipa F. C. 
Nantes la 26 martie.

• Semifinalele „Cupei Iu
goslaviei" la fotbal vor avea 
loc la 16 aprilie. Programul 
este următorul ; Hajduk 
Splat — Steaua Roșie Belgrad 
și Dinamo Zagreb — Parti
zan Belgrad.

DUPĂ CROSUL BALCANIC

EXPLICAȚIA UNUI SUCCES

ECHIVALENT CU • ••

înaintea meciului Portugalia—Elveția
La 16 aprilie, toate cele patru echipe din grupa I susțin 

partide importante în preliminariile campionatului mondial de 
fotbal: Grecia — România (la Atena), Portugalia — Elveția 
(Ia Lisabona). Despre echipa Greciei am publicat, zilele tre
cute, un material, urmind ca peste citeva zile să informăm, 
în continuare, cititorii noștri despre pregătirile pe care le fac 
viitorii noștri adversari. în rîndurile ce urmează ne ocupăm 
de celelalte două echipe din această grupă : PORTUGALIA și 
ELVEȚIA.

ELVEȚIA: învățămintele unei înfrîngeri
Astăzi, echipa Elveției evo

luează la Valencia într-un 
meci amical cu selecționata 
Spaniei. Este, fără îndoială, 
o verificare utilă înaintea 
meciului din preliminariile 
C.M. cu Portugalia la Lisa
bona. întîi pentru că spa
niolii au cam același sistem 
de joc cu cel al portughezi
lor și, în al doilea rind, pen
tru că partida se dispută în 
deplasare.

Contrar așteptărilor. înfrân
gerea suferită recent în pri
mul meci de verificare pe 
care reprezentativa Elveției 
l-a susținut cu echipa Bayern 
Miinchen (1—4) nu a avut un 
ecou negativ nici în rîndul 
conducătorilor federației de 
specialitate și nici al repre
zentanților presei. Cît despre 
antrenorul Ballabio, acesta a 
declarat cu multă dezinvol
tură că — exceptind rezulta
tul, meciul a plăcut și a fost 
un antrenament deosebit de 
util. „Noi (n.r., elvețienii) nu 
am făcut decit unele expe
rimente cu cițiva jucători din 
apărare, iar acestea au avut 
rezultate negative. Tacchella 
nu a jucat în postul de „mă
turător" ci de stoper, mar-

cîndu-l pe Miiller. Ce-i drept, 
Miiller n-a mișcat, în schimb 
ceilalți (Brenninger, Starek 
(2) și Jung — autorii golu
rilor) au zburdat în voie. Iată 
deci o priniă învățătură din 
acest antrenament: utilizarea 
stoperului este un procedeu 
tactic demodat".

S-a subliniat, însă, faptul 
că mai mulți tineri, selecțio
nați pentru prima oară în lot, 
au dat randamentul scontat. 
Este vorba de Jeandupeux, un 
fotbalist tînăr, cu un exce
lent joc de cap, cu o mare 
viteză de reacție și extrem 
de eficace ca și despre Griinig 
și Brenna.

„Fără îndoială — scrie 
„Sport“-Zurich — scorul de 
4—1 nu reflectă situația de 
pe teren. Elvețienii au avut 
mai multe ocazii, dar le-au 
ratat. La scorul de 1—1 s-a 
comis o mare greșeală : apă
rarea a rămas descoperită și, 
în mai puțin de 10 minute, 
oaspeții au marcat trei goluri 
pe contraatac, 
în plus, ca în 
ciale asemenea 
se mai repete, 
pot fi fatale..."

Johann HUBERTUS

O învățătură 
meciurile oli- 
greșelî să nu 
deoarece ele

PORTUGALIA: Seria insucceselor diminuează speranțele
Nicicind, în ultimii 8 ani, 

fotbalul portughez nu a tre
cut printr-o criză atit de acu
tă ca acum. Conducătoiii fot
balului portughez sînt de-a 
dreptul dezorientați de ulti
mele eșecuri suferite de echi
pele lor în competițiile eu
ropene. Benfica a cedat fără 
drept 
celui 
Ajax, 
presă 
se poate de clare. întocmai 
ca și în finala G.C.E. de anul 
trecut cu Manchester United, 
foștii campioni ai Europei

de apel în prelungirile 
de-al 3-lea meci cu 
iar concluziile trase de 
și de specialiști sînt cit

au dovedit din nou că nu 
mai au suficiente resurse fi
zice pentru prelungiri. Con
diția fizică a unor jucători 
lasă de dorit (își spune cu- 
vîntul și media de virstă a 
echipei), iar apărarea se do
vedește neexperimentată, in
suficient de coaptă pentru a 
stăvili atacurile impetuoase 
ale unor jucători de talia ce
lor di la Manchester sau 
Ajax. Presa portugheză este 
tn unanimitate de acord că 
epoca de glorie a Benficăi a 
apus o dată cu absența din 
formație a lui Coluna (acci-

Doi fotbaliști elvețieni susceptibili de a îmbrăca tricoul de 
internaționali în viitoarele meciuri cu reprezentativa

Briills (Young Boys) și Kuhn (F. C. Zurich) 
te în competițiile 
au fost eliminate 
sferturile de finală: Benfica 
în C.C.E., F. C. Porto în Cu
pa cupelor și Vittoria Setubal 
în Cupa orașelor tîrguri.

Așadar, seria eșecurilor a 
creat o tensiune nervoasă 
în rîndul echipelor, conducă
torilor și a jucătorilor din 
lotul national. Zilele trecute 
au început primele antrena
mente ale lotului, care cu
prinde aproape toți jucă
torii de la Benfica, cițiva de 
la F. C. Porto, Guimaraes, 
Sporting și Setubal.

Cu trei săptămâni înainte 
de meciul cu Elveția (In apri
lie, la Lisabona) moralul nu 
este prea ridicat și nici spe
ranțele prea mari...

noast •’ă:

dentat), a unui Eusebio ieșit 
din formă datorită piciorului 
său invalid și cu îmbătrînirea 
prematură a lui Jose Augus
to. Iar o dată cu dispariția 
Benficăi se pare că și fot
balul portughez va părăsi 
tabloul de onoare al fotbalu
lui european.

Celelalte echipe (F.C. Porto, 
Guimaraes) care depășesc la 
ora actuală potențialul de joc 
al foștilor campioni, au in
tr-adevăr mulți fotbaliști ta
lentați, dar nu de valoarea 
acelora de care a dispus, în 
urmă cu cîtva' timp, Benfica. 
Acestea sînt în fruntea cla
samentului, nu atît datorită 
jocului lor excepțional, ci 
pentru că 11-le lui Otto Glo
ria continuă să treacă prin
tr-o pasă neagră. De altfel, 
este edificator faptul că toate 
echipele portugheze angrena-

u in—i.................................................■■......... . i
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europene 
încă în

Carlos MIRANDA
Lisabona, martie 1969.

Crosul balcanic reprezintă 
un eveniment care și-a cuce
rit o poziție de frunte, dato
rită regularității sale de dis
putare, deci tradiției, cit și 
posibilității de afirmare in
ternațională timpurie într-un 
an, înaintea începerii sezonu
lui ccmpefițional de 
Aceste considerente explică 
si atenția cu care este privită 
anual întrecerea crosiștilor 
din Balcani.

Pentru ediția din arest an, 
a XTV-a. desfășurată la sfir- 
s.tul săptăminu trecute la 
Skoplje (Iucoslariaj. pregăti
rile au început de multă vre
me. fiind stabilit ca chiecriv 
cucerirea locului fntu indivi
dual la juniori ți pe echipe la 
juniori, junioare, seniori si 
senioare. Cu alte cuvinte, se 
dorea câștigarea a cină titluri, 
din cele 10 puse In joc (în 
acest an a fost introdusă ex
perimental și proba de 6 000 
m pentru tineret, individual 
și pe echipe), un obiectiv de
sigur, dificil, dar nu imposi
bil de îndeplinit; mai ales 
dacă ținem cont de faptul câ 
în 1968, la Istanbul, alergă
torii români au repurta: 
strălucit succes, obținînd 
victorii din 8 posibile.

Ce s-a realizat însă în par
cul hotelului Sarai din Sko
plje? Românii s-au clasat 
doar de două ori pe primul 
loc (echipe seniori și senioa
re), repurtînd un succes care 
echivalează cu o îafringere! 
Este cea mai slabă recoltă a 
ultimelor 10 ediții (!), întrucât 
din 1960 au fost câștigare, de 
fiecare dată, minimum trei
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Am 
gătură cu comportarea sub aș
teptări a crosiștilor noștri, tov. 
Victor Firea, secretar general 
al F.R.A., prezent la între
ceri. Afectat de rezultatele în
registrate, fostul campion na
țional de cros ne-a mărturisit 
cîteva păreri asupra 
insuccesului i

_Nu putem neglija 
tor obiectiv care a 
pregătirea atletilor români în 
această iarnă : situația atmos
ferică de la noi a permis an
trenamentul. aproape in per
manență. numai pe un sol a- 
coperit cu gheată sau noroi, 
ceea ce a necesitat prudență 
tn alergare. La Skoplje, cli
ma mai blindă a oferit ca te
ren de alergare alei netede, 
perfect uscate, pe care au 
fost mult solicitate elemente
le specifice, rezistenta in re
gim de viteză. Adică exact 
ceea ce a lipsit crosiștilor noș
tri. și ceea ce aveau atleții Iu
goslavi. care și-au efectuat 
antrenamentele la 4-8°. Se ri
dică insă o problemă : în zo
nele din tară vecine cu Iugo
slavia. respectiv in Banat, se 
putea face pregătirea și in 
condiții climatice apropiate de 
cele de concurs. Antrenorii au 
Întrebat acum de ce lotul nos
tru nu s-a pregătit, spre e- 
xetnplu. Ia Timișoara. Dar, pe 
de altă parte, nici unul din
tre antrenori nu a propus co
legiului de antrenori, biroului 
federal acest lucru. Așa că 
pregătirile s-au efectuat in 
mod individual la cluburi con
form botăririlor luate in no-

(în 1962 tot două, dar 
din 4 probe).

cerut explicații în le-

INFRINGEREA
lembrie 1968, la consfătuirea 
de la Snagov. în afară de 
cauzele obiective, au existat 
însă și unele de ordin perso
nal, nejustificate. Astfel, ju
nioarele au comis o gravă gre
șeală tactică. Ele s-au com
plăcut într-un ritm prea lent 
la începutul cursei, răminind 
în coada plutonului. La se
nioare, Viorica Gabor, care 
conducea detașat în cursă, a 
cedat psihic auzind încurajări
le galeriei adresate firește u- 
nei concurente iugoslave ! ! ! 
Andrei Barabaș a recunoscut 
că nu s-a pregătit pentru cros, 
deși a acceptat să facă parte 
din lot încă din noiembrie. 
Cea mai gravă este atitudinea 
tinărului Ion Dima, învingă
tor la „europenele" de ju
niori din 1968 ; Dsma a deve
nit înfumurat, nu-și mai res
pectă antrenorul și colegii, nu 
se mai pregătește cu seriozi
tate, dovedind și grave lipsuri 
în educație. Talentul va face 
din Ion Dima un atlet de reală 
valoare doar dacă își va mo
difica total comportamentul, 
redevenind serios, modest și 
conștiincios. Deocamdată însâ, 
abaterile săvîrșite trebuie 
sancționate, iar biroul fede
ral va lua cred măsurile co
respunzătoare".

cauzelor

un fac- 
impletat

POLIGOANE SUBTERANE 
LA J.O. DIN 1972?

DOUĂ LIDERE IN TURNEUL DE SAH
9

DE LA BELGRAD
BELGRAD, 25 (Agerpres). 

Partida centrală din runda 
a 13-a a turneului interna
țional de șah de la Belgrad 
s-a disputat între Nana 
Aleksandria și Katia Iovano
vici, două dintre pretenden
tele la primul loc. La capă
tul unei partide echilibrare, 
arbitrii au consemnat rezul
tatul de remiză.

Șahista româncă Elisabeta 
Polihroniade (cu piesele albe) 
a remizat în 23 de mutări 
cu iugoslava Vui ano viei. Cu 
același rezultat s-au încheiat 
și partidele Dobson—Jivko- 
vici și Belamarici—Bilek. 
Malypetrova a întrerupt cu 
Zatulovskaia. în partida între
ruptă din runda a 11-a, Ka
tia Iovanovici a câștigat la 
Cardosso.

în clasament conduc Nana 
Aleksandria (U.R.S.S.) și Ka- 
tia Iovanovici (Iugoslavia) cu 
cite 10 p fiecare, urmate de 
Malypetrova (Cehoslovacia) — 
(1) 9 p, Elisabeta Polihronia- 
de (România) — (1) 8 p, Ta
mara Belamarici (Iugoslavia)
— 7 p. Tatiana Zatulovskaia 
(U.RS.S). Liliak (Iugoslavia)
— (1) 6>/z p etc.

în cadrul lucrărilor Comi
tetului Executiv al Uniunii 
Internaționale de Tir, care 
au avut loa la Hamburg, spe
cialiștii au discutat posibili
tatea ca la viitoarele Jocuri 
Olimpice din 1972, programa
te la Miinchen, întrecerile de 
tir să se desfășoare pe poli
goane subterane, care urmea
ză să fie amenajate. Mem
brii forului internațional au 
arătat. în unanimitate, că 
programarea competițiilor o- 
limpice pe asemenea poli
goane va permite tuturor con
curențelor să beneficieze de 
condiții identice (temperatu
ră egală, lumină constantă, 
lipsă de vînt).

RECEPȚIA

MEDALIAȚILOR
Orașul Miinchen a inaugu

rat zilele trecute campania 
publicitară pentru viitoarele 
J.O. din 1972, oferind o re
cepție la care au fost invi
tați 108 medaliați olimpici 
printre care celebru) sprin
ter Jesse Owens, care a cîș- 
tigat 4 medalii de aur la 
J. O. de la Berlin (1936), și 
patinatoarea artistică Anni 
Horn, care a cucerit în 1908 
o medalie de aur la perechi.

Tripla campioană olimpică de 
atletism, sportiva de culoare 
Wilma Rudolph (S.U.A.), a 
sosit la Roma. Ea a fost invi
tată de organizațiile sportive 
italiene să facă o vizită de cî- 
teva zile în Italia.■
Automobilistul belgian Lucien 
Bianchi, care s-a accidentat 
in ultima etapă a celebrei 
competiții Londra — Sydney, 
este complet restabilit. El se 
află acum la Sebring. Bianchi 
își va face reintrarea piloting 
pe această pistă un nou tip 
de Alfa Romeo.
■
La Murmansk au continuat 
întrecerile campionatelor de 
schi ale U.R.S.S. — probe nor
dice. Proba masculină de șta
fetă 4 x 10 km a fost cîștigată

de echipa clubului Dinamo 
Moscova cu timpul de 2h25:5,0. 
în primul schimb, Aleksandr 
Tihonov a fost cronometrat în 
37:55,0.■
Tradiționala competiție ciclis- 
tă „Criteriul național", desfă
șurată la Evreux, a revenit în 
acest an rutierului Gilbert 
Bellone, cronometrat pe dis
tanța de 264,500 km cu timpul 
de 6h47:28,0. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Delisle - 
la 1:47,0, Chappe — la 1:52,0, 
Guimard — la 2:01,0 etc.■
Proba de simplu din cadrul 
turneului internațional de te
nis de la Neapo'e s-a încheiat 
cu victoria jucătorului polo
nez Rybarczyk. în finală, Ry- 
barczyk l-a învins cu 6—4, 
6—4 pe italianul Câștigi iano.
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