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PRIORITATE ATLETISMULUI!
ÎN DISCUȚIE: prima școală a atletismului românesc*

Răspunde la anchetă: prof. VICTOR DUMITRESCU, maestru al sportului.
șeful sectorului sporturi individuale din

Un alt specialist al atletismului își aduce astăzi contribuția 
la elucidarea problemelor puse în dezbatere de ancheta orga- 
- lî'Ji de ziarul nostru. Este vorba de prof. VICTOR DUMI
TRESCU maestru al sportului, șeful sectorului sporturi indi- 
•» -:_i> din clubul Steaua. D-sa răspunde — ca și alți interlo- 
r - — la toate cele 5 întrebări, dar nu separă răspunsurile,
r > îmbină pentru a urmări 
Wrntătn pentru atletism.

mai bine necesitatea creării

clubul Steaua
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1 35 de ani de atle- 
—, pot să prezint cî- 
a dintre ideile care 
ir.tă de multă vreme 
—-â cu situația atle- 
nostru.

auna s-a
Ae ai 
'lerare

ac*

dat prlori- 
în forme 
nivel, ba, 

și hotărîri. 
regulamen- 

care urma să se asi- 
- a*ă prioritate, dar, 
e.e au fost lăsate spre 

_*.cr oameni care o

înțelegeau în felul lor. S-au 
făcut eforturi deosebite, au 
fost obținute și rezultate va
loroase. Fundamentul a rămas 
însă întotdeauna șubred.

Baza materială este sub ni
velul cerințelor actuale. Sta
dioane numai pentru atletism, 
pe care atletul să alerge, să 
sară, ori să arunce, fără tea
ma de a primi o minge de 
fotbal în cap, avem doar câ
teva. Deci, sînt necesare sta
dioane cu prioritate pentru 
atletism.

Baza de selecție a fost în
totdeauna școala de toate gra
dele. Acolo unde profesorul 
de educație fizică (să nu mai 
vorbim de cei de alte mate
rii) a acordat prioritate atle
tismului — au fost depistați 
și crescuți întotdeauna atleți.

In școala noastră, atletis
mul este încă absent pentru 
că de mulți ani au prioritate 
jocurile sportive, corul și dan
surile. Este evident că, dacă 
în școală se va da prioritate 
atletismului, vom avea și o 
bază de selecție cu adevărat 
de masă, vom putea asigura 
atletismului și altor sporturi 
contingentele de sportivi talen- 
tați.

(Gontinuare In pag. a 3-a)

Liliana Dan 1:06,9 pe 100 m liber la 13 ani!
Cb în reuniunea prece- 

intrecerile concursului 
de iarnă, găzduite în a- 
e de piscina Floreasca, 
posibilitatea constatării 

fenomen destul de ciudat : 
area majoritate a probelor, 

timpii realizați de învingătorii 
probelor de copii sint mult su
periori celor realizați de frun
tașii juniorilor.

Situația — în afara unei ex
plica hi de moment (absența ce
lor mai buni oameni ai respec
tivei categorii de vârstă) — este 
de natură să îngrijoreze pe 
•pecialisti și, in orice caz, să le 
dea prilejul unei adinei medi
tații.

In probele desfășurate ieri s-a 
detașat net tinăra craulistă 
bucureșteană Liliana Dan, care 
la vârsta de 13 ani înoată „suta” 
în mai puțin de 67 de secunde. 
Avind o conformație ideală pen
tru o sprinteră și, după afirma
țiile antrenorului său Cr. Viă- 
duță. multă dirzenie in pregăti
re. inotătoarea dinamovistă este 
capabilă de performanțe mult 
superioare, care să poată scoa
te. in fine, sprintul feminin din 
anonimat La fel de promițător 
a fost și timpul de 1:16.2 reali
zat de tinârul Andrei Țimpu 
Ua capătul cursei de 100 m bras, 
pn care și-a învins clar pe mai 
tinărul său adversar, G. Po- 

'povici. Iată și cele mai bune 
rezultate tehnice :

COPII - 100 m liber
L. DAN (Dinamo) 1:06.9 
mai bur.ă 
nească, 2. 
1:11,8 ; 200 
NUȚEANU 
Tretiacov
4 x 100 m liber (b) : 1. DINAMO 
4:28.9 ; 100 m spate (f) : 1. Z. 
ERDELI (CSM Cluj) 1:17,8, 2.
M. Măzgăreanu (Șc. sp. 2) 
1:19.7 ; 200 m spate (b) : 1. GH. 
LUPU (CSȘ Buc.) 2:31.0. 2. T. 
Nuțeanu 2:35,7 ; 100 m bras (b):

ce?

performanță 
Ad. Pupăzan 
m liber (b) : 
(Din.) 2:23.1, 
(Petrolul)

lf) : 1.
— cea 
româ- 
(Din.) 

: 1. T.
2. T. 

2:25 0 ;

opri cronometrele la 57,2
Zeno Oprițescu, performerul primelor reuniuni, în cursa (100 m 

liber) la capătul căreia va

A. ȚIMPU (CSȘ Buc.) 1:16,2 - 
cea mai bună performanță ro
mânească. 2. G. Popovici (Din.) 
1:19.7; 4 x 200 m liber (b) : 1. 
DINAMO 10:18,1.

JUNIORI - 100 m liber (f) :

CAMPIONATUL DE HOCHEI

JOCURI AGREABILE
POIANA BRAȘOV, 28 (prin te

lefon). Etapa de vineri a progra
mat două partide care anticipau 
Intllnlrl atractive. Așteptările au

ȘCOALA SPORTIVA BUCUREȘTI
A ClȘTIGAT

• » CUPA SPERANȚELOR"
dintre ConstructorulCu 

Buc. 
3—0 
primei . .
„Cupa speranțelor".

Clasamentul final : 1. 
sportivă București 10 p, 
Iul Rădăuți 6 p, 3. Școala sporti
vă Miercurea Ciuc 6 p (golaveraj 
mai slab), 4. Constructorul Buc. 
6 p. 5. Olimpia Buc. 2 p, 6. Școa
la sportivă Gheorghieni 2 p.

întîlnirea decisivă în cadrul 
turului finalei campionatului de 
juniori dintre Dinamo și Steaua 
a revenit, la limită, primei echi
pe : 4—3 (2—1, 2—2, 0—0). AU
marcat Marian (2), Bondaș, 
Harth, respectiv Ștefanov II, Mi- 
hăilescu, Bolionicov. Azi începe 
returul competiției.

meciul
— Olimpia Buc., terminat cu 
(0—0, 2—0, 1—0) în ' 

formații, s-a
favoarea 
Încheiat

Școala
2. Mleta-

fost confirmafe, puținii spectatori 
vizionînd jocuri agreabile, în 
care s-au întîlnit formații de forțe 
sensibil egale.

Studenții de la Agronomia Cluj 
au cîștigat la limită partida cu 
colegii lor de la Petrol Geologie 
București, după un joc plăcut, 
interesant prin evoluția scorului. 
Clujenii au deschis scorul, bucu- 
reștenii au egalat și preluat con
ducerea, pentru ca în final agro
nomii să cîștige cu 3—2 (1—0, 
0—1» 
jan, Borbath, 
și Nuțu.

In cea de a 
pele Dinamo 
rea Ciuc au 
(uneori cu prea multă și... 
rînd Ciobotaru, ~
Jere și Șarkani au stat pe banca 
sancționaților cu penalizări între 
2—10 minute) pentru victorie. 
Orgariizîndu-și mai bine acțiunile 
ofensive, dinamoviștii au învins 
cu 6—2 (1—1, 2—0, 3—1) prin go
lurile marcate de Moiș (2), Ștefan, 
Pop, Pană, Huțanu. De la Avîn
tul au înscfis Csiszer și Kraus.

Programul de sîmbătă : Petrol 
Geologie — Steaua, Agronomia 
Cluj — Dinamo.

C. GRUIA — coresp. princ.

l să cîștige cu
2—1). Au înscris Santa, Co- 

respectiv Tureanu

doua partidă, echl- 
șl Avîntul Mlercu- 
luptat cu ardoare 

pe 
Făgăraș, Pană,

Foto : THEO MACARSCHI

1. G. SOVAGO (CSM Cluj) 
1:09.2, 2. M. Dobocan (Metalul 
Turda) 1:09.9 ; 200 m liber (b) : 
1. AD. SPINEA (Din.)
4 x 100 m liber (b) : 1.
MO 4:20,0 ; 100 m spate 
R. HOCHER (Șc. sp.
1:19,1 ; 200 m spate (b) 
COPCEALAU (Din.) 2:27,2.
L. Popescu (Petrolul) 2:32.1 ; 
100 m bras (b) : 1. O. RESLER 
(Steaua) 1:16,2 ; 400 m mixt (f): 
1. S. NUȚEANU (Din.) 5:59,5.

2:16,9 ; 
DINA- 
(0 : 1. 
Reșița' 
: 1. L.

2.

— a. v. —

azi, In
Dnpă-amiază, incepind de la 

ora 18,30, In sala Giulești, RA
PID va intilni, in cadrul celei 
de a doua manșe a sferturilor 
de finală ale C.C.E. la volei 
feminin, pe deținătoarea tro
feului, DINAMO ----------------
Avind in 
deosebită a 
citat cîteva 
conducători 
ambele tabere.

GHIRI AHVLEDLANI, antre-

MOSCOVA, 
vedere importanta 
întilnirii, am soli- 
scurte păreri unor 
și jucătoare din

CAMPIONATELE 
INTERNAȚIONALE 

DE JUDO

MECIURI
SPECTACULOASE

IN PRIMA

Premieră pe țară. In sala 
Floreasca din Capitală au 
început ieri întrecerile pri
mei ediții a campionatelor 
internaționale de judo, la 
care participă reprezentati
vele Bulgariei, R.S.S. Le
tone, României (echipele A 
și B). și formația Vorwărts 
Berlin. Vineri, in prima re
uniune, am asistat la o se
rie de meciuri foarte specta
culoase, in care superiorita
tea tehnică au avut-o judoka 
oaspeți, in special, cei din 
formațiile R.S.S. Letone și 
Vorwărts Berlin. De altfel, 
sportivii sovietici și cei din 
garnitura berlineză au do
minat întrecerile ciștigînd la 
scor partidele susținute. Sin
gura intilnire echilibrată a 
fost cea dintre R.S.S. Le
tonă și Vorwărts. Prima, a- 
vînd sportivi mai buni la ca
tegoriile mari, a obținut vic
toria la limită : 3—2. Parti
da România B — R.S.S. Le
tonă s-a încheiat in mai pu
țin de un sfert de oră, în- 
trucît patru dintre cei cinci 
sportivi de-ai noștri au fost 
învinși înainte de limită, în 
primele minute sau chiar se
cunde. Scorul de 5—0 în fa
voarea oaspeților oglindește 
fidel situația de pe patru
laterul de concurs. La cat. 
63 kg E. Georgescu a rezis
tat cu succes atacurilor re
petate ale lui A. Pesiliș,. crre 
după consumarea celor șase 
minute a fost declarat în
vingător prin superioritate 
tehnică. La 70 kg M. Pe
I

CC E "
corul echipei 
La Moscova.
impresie frumoasă, derr.onstrind 
o excelentă pregătire tehnico- 
tactică. întâlnirea retur se anun
ță foarte disputată, intre două 
echipe demne una de cealaltă.

Prof. VALENTIN DUTĂ, me
todist la clubul Rapid: Știm 
că moscovitele joacă la fel de 
bine și in deplasare. Nu mă 
îndoiesc, însă, de faptul că echi-

LA VOLEI
Dinamo Moscova : 
Rapid a lăsat o

FEMININ
pa noastră va face totul pentru 
a obține victoria.

LUDMILA BULDAKOVA : 
C.C.E. ne-a oferit prilejul pri
mului contact cu formația Ra
pid. care, la Moscova, mi s-a 
părut foarte bună. Desigur, dis
puta va fi crincenă. echilibrată. 
De-ar exista și meet.. nul !

MARIANA BAGA : Rezulta
tul din prima intilnire ne în
dreptățește să ne gîndim la ca
lificare. Simpla dorință nu este,

însă, de-ajuns. De aceea; vom 
căuta să ne concentrăm la ma
ximum în joc.

Acum, cu cîteva ora înainte 
de începerea meciului, care 
poate deschide poarta spre cea 
mai bună performanță a unei 
echipe feminine de club româ
nești. in această competiție, 
sperăm că fetele de la Rapid 
vor lupta cu dirzenia cunoscu
tă pentru obținerea calificării.

Jocul va fi condus de cuplul 
iugoslav Vidakovici - Nikolovski.

In deschidere (ora 16), se în- 
tilnesc loturile de tineret și ju
niori (m).

Berlin) și S. Jelev (Bulgaria) 
deosebit de spectaculos

R. Hendel (Vorwărts 
intr-un duel

Foto i V. BAGEAC I I
printrescu a fost învins , 

ippon (înainte de limită, de
cizie asemănătoare tușului 
la lupte) de către S. Suslins. 
Reprezentantului R.S.S. Le
tone la 80 kg, S. Velikotnij, 
nu i-au trebuit decît 25 de 
secunde pentru a finaliza un 
ippon în partida cu S. Stă- 
nescu. Tot prin ippon au 
pierdut S. Morariu (cat. 93 
kg) și D. Cristof (cat. +93 
kg) in întîlnirlle cu V. Tok
makov, respectiv, P. Mali- 
novski.

în celelalte partide s-au 
înregistrat următoarele re
zultate : Vorwărts Berlin — 
Bulgaria 4—0 (Werner b. ip
pon Nenov), Hendel b. supe-

rioritate tehnică Jelev, Leo
pold egal cu Ivanov (nu se 
înregistrează la rezultatul 
dintre echipe), Lorenz b. ipp. 
Pencev, Kopplin b. ipp. Co- 
privlenski) ; România A — 
România B 4—0 (D. Geor
gescu (primii sînt din echi
pa A) egal cu E. Georges
cu, Z. Macridin b. superio
ritate tehnică M. Petrescu, C. 
Lascu b. ipp. A. Barbu, I. 
Herman b. ipp. S. Morariu 
și D. Lepădat b. superiori
tate tehnică D. Cristof).

întrecerile continuă azi, 
tot în sala Floreasca, de la 
ora 9,30.

LA FOTBAL JUNIORI

T. RABȘAN

| DEMNITATEA
• ••

I
I
I

ROMÂNIA—R.D. GERMANA 0-0 |^“
RM. VILCEA. 2» (prin tele

fon, de la trimisul nostru). — 
Cochetul stadion -1 Mai- din 
localitate a găzduit azi (n.r. 
ieri) — sub un cer plumburiu, 
dar pe un gazon foarte bun 
— cel de-al doilea mec: din
tre reprezentativele de juniori 
ale României și R. D. Germa
ne, revanșa acelui 2—0 cu care 
românii au învins miercuri la 
Craiova.

După un joc animat, bărbă
tesc (uneori — 
ților — prea... 
chipele au terminat la 
litate : 0—0.

întilnind o formație 
genă, cu mobilitate In 
centrală a terenului și

grație oaspe- 
bărbătesc), e-

ega-

omo- 
zona 

o pre-

impresionantă. 
— cu notă 

________  Broșovschi, 
Ștefănescu. Naom șl Atodire
sei — au făcut o partidă 
bună. Cu o linie de mijloc 
care a .urcat" adesea în atac 
și cu două extreme (Atodire
sei și. mai ales, după pauză. 
Radu lonescu) care au fost 
.ținute" mai mult prin faul
turi. juniorii români au con
dus .ostilitățile" în marea 
majoritate a timpului.

în ultimul sfert de oră, do
minarea elevilor lui Ola s-a 
transformat intr-un veritabil 
asediu, dar forma bună a por
tarului Kiepke. pripelile lui 
Cassai (a ratat o mare 
zie în min. 6#) și bara (Ște-

gâtire fizică 
juniorii români 
specială pentru

fănescu. min. 72) s-au 
deschiderii scorului.

Arbitrul Alexandru

opus

_______ _________ Alexe 
(Hm. Vilcea) a condus urmă
toarele formații :

ROMANIA : Ariciu (din min. 
27 Iordache) — Cristache, 
Decu, Broșovschi. Hajnal, ște- 
fânescu. Naom, Petreanu (din 
min. 41 R. lonescu). 
Slmionaș (din min. 
ssai). Atodiresei.

R. D. GERMANA : 
— Kurbjweit (din

toarele formații :

Caniaro,
41, Ca-

oca-

Kiepke 
min. 60 

Enge), Dorner. Weise, Zim
mermann. Moser, Bienert, 
Zoltl, Pomerenke, Strech, 
Mailer (din min. 41 Schwier- 
ske).

Ovidiu IOANIȚOAIA

SCORURI MARI IN PRIMA ZI A TURNEULUI FINAL MASCULIN DE BASCHET

ste aproape în firea lucrurilor 
— una din asprele legi nescrise 
ale sportului de performanță — 
ca și marii campioni să guste, 
măcar o dată în cariera lor, 
oricît de strălucitoare ar fi ea,

din amarul pahar al înfrîngerii.
Clipa se cere întîmpinată lucid, cu 

I demnitate, indiferent de motivele care 
au risipit speranțe și au metamorfozat 
gloria in anonimat.

i de a nu avea prilejul 
subiecte este unanimă.

Dar, nu se poate !

INu de mult, în sola Cazinoului din 
Mar del Plata, un mare sportiv român, 
luptătorul Ion Baciu (campion mondial 

la București, medaliat cu argint ia Jocu
rile Olimpice din Mexic) părăsea, după 
numai trei întreceri, cursa pentru pri
mele locuri, și chiar pe cea a punctelor. 

Baciu — eliminat I Vestea a provocat 
senzație în lumea specialiștilor, în rîndul 
gazetarilor sportivi argentinieni și străini. 
Dar, o senzație diferită de cea pe care 
Ion Baciu o cunoscuse, altădată, la ma
rile competiții. Blitz-urile fulgerau de
parte de el. Sumedenia colecționarilor 
de autografe, insensibilă la drama ex- 
ccmpionului mondial, îl ocolea, cou- 
tîndu-și noii idoli. Ce străin i se părea 
și podiumul laureaților I

De aceea, poate, revăzîndu-l, nu l-am 
întrebat nici de D. Hazewinkle, nici de 
Grigoriev... Cu cîteva zile în urmă a

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Prima zi a turneului final al 
campionatului masculin de bas
chet a debutat aseară, în sala 
Floreasca, în fata unui număr 
dureros de mic de spectatori, o 
explicație parțială constituind-o. 
fără îndoială, contextul lipsei de 
miză mare în dispute. Totuși, 
cele două partide, Rapid — steaua 
și Dinamo—Politehnica, au oferit 
suficiente faze frumoase, spec
taculoase, care, în pofida apa
rențelor, ne dau speranțe pentru 
echipa națională. Evident, este 
vorba mai mult de aprecierea 
calității jocului selecționabililor 
Individual considerat, pentru că 
lipsuri... mai sînt destule.

în deschidere, am putut asista 
la un autentic record de scor, 
la care contribuția principală a 
avut-o absența bilaterală a 
preocupărilor pentru apărare, 
în schimb, cumințenia con
trastantă a celui de al doilea

joc al serii, Dinamo — Politeh
nica, a făcut ca spectatorii să 
fie, probabil, mai puțin mulțu
miți deși disciplina tactică și e- 
chilibrul relativ al partidei au 
constituit note bune.

Astăzi, tot în sala Floreasca. se 
dispută de Ia ora 17 în continua
re meciurile Politehnica — Rapid 
si Dinamo — Steaua

Giurgiu 4, Diaconescu 13, Dra- 
gomirescu 22 pentru Dinamo, res
pectiv Popa 16, Troacă 1 An- 
dreițu 4, Haneș 28, Vescan 8, 
Georgescu 8, Molln 8, Săuca 8 
pentru Politehnica. Au arbitrat 
G. chiraleu (foarte bine) și G. 
Paraschlv — Suceava (cu scă
pări datorite probabil... tracului, 
dar, totuși, promițător).

Fază din meciul 
Rapid — Steaua : 
Savu (in dreapta) 
n-a putut trece 
de apărarea rapi-

Iavut, însă, loc în cadrul biroului fede
ral analiza campionatelor mondiale de 
lupte din Argentina. Spre cinstea parti- 

I cipantilor, succesul de prestigiu de la 
IMar del Plata n-a fost folosit pentru 

confecționarea unui voal trandafiriu 
_ care să ascundă deficiențele. S-a spus 

) nume Sincer, răspi- 
dorința de a majora dimensiu- 

_ nile și forța unei tradiții și a școlii

II
I

g. r.-ș. I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

mea, următoarele : 
destul de prelungi- 
luni) după apariția 
nu s-a mai ocupat 
sportivă de masă ;

RAPID — STEAUA 89—116 (38— 
56) Au înscris Roxin 2, Ivan 8, 
Stănescu 2, Popovici 25, Tursu- 
gian 6, Bandu 4, Popescu 24. 
Predulea 12, Vlădescu 6 pentru 
Rapid, respectiv Tarău 14, Nosie- 
vici 32, JekeîV 10, Dimancea 5, 
Savu 16. Barău 2, Gheorghe 4, 
Czmor 6, Novacek 14, Popa 8, 
Andronescu 2, Rusu 3 pentru 
Steaua. Au arbitrat C. Armășescu 
(bine) și A. Berger (mediocru).

DINAMO — POLITEHNICA 91— 
81 (51—33). Au înscris Albu 14,

Mazilu 2, Novac 17, Cernea 19.

In reflector: SPORTUL DE MASĂ

PREA PUȚINE MOTIVE DE SATISFACȚIE!
Interviu cu tov. AL. MOMETE, președintele CJEFS Olt

înainte de a aborda tema — de 
buie subliniată — pusă în discuție, 
țul Olt cuprinde 5 orașe (Slatina, varacai, voraoia, uraganești, 
Balș) șl 96 de comune, cu o populație de aproape 600 000 de locuitori. 
Pe plan sportiv, cadrul organizatoric creat pentru cuprinderea 
unui număr cît mai mare de cetățeni, a întregului tineret din județ, 
în practicarea exercițiilor fizice și a diferitelor activități sportive 
de masă este exprimat prin existența unui mare număr de aso
ciații (21 sindicale. 111 sătești) șl cercuri sportive (299). Fără să 
acopere, desigur, toate necesitățile, baza materială a sportului din 
județul Olt (146 terenuri de fotbal, 101 de handbal, 164 de volei, 8 
arene de popice, 4 stadioane etc.) poate fl considerată, totuși, co
respunzătoare.

în contextul acestor precizări, răspunsurile solicitate tovarășului 
AL. MOMETE, președintele Consiliului județean pentru educație 
fizică și sport, reflectă cu sporită putere de convingere dimensiu
nile reale ale valențelor și mal ales... carențelor activității sportive 
de masă din acest județ.

o actualitate care nu mai tre- 
cîteva puncte de reper : jude- 
Caracal, Corabia, Drăgănești,

— într-o recentă plenară a Con
siliului județean pentru educație 
fizică și sport s-a ajuns Ia con
cluzia că în această direcție nu 
există decit foarte puține motive 
de satisfacție, că, în general, ac
tivitatea sportivă de masă n-a fă
cut în județul nostru acel necesar 
sal* calitativ, de substanță. Multe 
din vechile tiparș s-au păstrat, 
ca și caracterul sporadic, uneori 
de suprafață al unor activități 
lipsite de continuitate și chiar de 
atractivitate, fapt pentru care ti
neretul le ocolește încă în număr 
mare.

— înțelegem, din aceste răs
punsuri, că nu s-a cîștigat 
prea mult teren în domeniul 
sportului de masă. Poate chiar, 
s-a pierdut 7...

Coteana (de pe stadionul din Va
lea Cărămizilor, astăzi desființat, 
a pornit, de altfel, cu ani în 
urmă, inițiativa — extinsă apoi 
în toată țara — organizării dumi
nicilor ------ ’ . " “, ■”
guleasa sau Slătioara astăzi nu 
se mai face aproape nimic. Pen
tru că unele cadre, activiști pri- 
cepuți și entuziaști, au plecat din 
aceste comune, pentru că unele 
baze sportive au dispărut...

cultural-sportive !), Ver-

— Sînt, desigur, cauze care 
nu pot fi ignorate. Credeți, 
însă, că ele explică stagnarea 
generală, și chiar unele pozi
ții pierdute în sportul de 
masă ?

— Cunoașterea specificului 
Județului, ca și a unor, mai 
vechi, frumoase tradiții in 
sportul de masă au determi
nat solicitarea redacției de a 
dezbate această temă, deși — 
mal ales in ultima vreme — 
din Slatina, Caracal sau Co
rabia ne-au sosit vești tabu-

curătoare și despre realizări 
remarcabile pe planul perfor
manțelor. Cum apreciațl, deci, 
drumul străbătut de activita
tea sportivă de masă din ju
dețul Olt de la apariția LEGII 
cu privire la dezvoltarea acti
vității de educație fizică și 
•port 1

— Da, cred că s-a și pierdut ! 
Este drept că și acum — ca în 
anii trecuțj — în comune cum 
sînt Stoicănești, Vișina, Pădurea 
Sarului, Curtișoara, Comani sau 
Radomlrești sînt organizate multe 
și eficiente acțiuni sportive de 
masă. Dar, tot atît de adevărat 
este faptul că in alte comune:

— Nu ! Principalele cauze sînt, 
după părerea 
a) o perioadă 
tă (circa 5—6 
LEGII nimeni 
de activitatea

Silviu FIORESCU

(Continuare tn tag, a 3 a)

I multor lucruri pe 
cat, cu dorința d<

It 111 c yi ivijw vhwi <?■ v*
românești în sportul luptelor.

Toată lumea aștepta, mai ales, cu- 
Ivîntul lui Baciu, marele învins de la 

Mar del Plata. El singur putea să ex
plice neașteplatul eșec. Era ceva foarte 

I important pentru că dacă, la această 
oră soarta medaliilor nu mai poate fi 
schimbată, în schimb putea fi hotărîtă 
Icea a viitorilor lauri europeni, mondiali 

și poate chiar olimpici, bineînțeles la 
categoria lui Baciu.

IA răspuns limpede, fără echivoc, cu 
evidentă încredere în cei care-l ascultau, 
convingerea că nimeni nu-i „taie 

pul", că toți vor — și cu siguranță 
vor face — să îl ajute să regăsească 

drumul consacrării internaționale.

INu, n-au fost de vină arbitrii. Nici 
diferențele de climă, fus orar etc. nu 
au diminuat capacitatea de efort a

I sportivului. Vina îi aparține în între
gime. N-a înțeles la timp că stăpîmrea 
totală (deși în ultima vreme...) a unui

I singur procedeu tehnic nu ajunge pen
tru a cuceri o medalie la campiona

tele lumii. N-a prețuit la valoarea exactă 
posibilitățile adversarilor, dorința lor 
de a reface distanța care-i separa de 
învingătorul merituos de la București. 
N-a făcut prea mult, și s-a lipsit de 
sprijinul antrenorilor, pentru a elimina 
emoția exagerată a startului. Și așa 
mai departe. Punct cu punct. Fără oco
lișuri. Fără încercări de transmutații ale 
răspunderilor, de fapt, personale. A în
cheiat simplu : „Totul își are explicația 
în sala de antrenament, în felul în care 
am privit propria-mi pregătire pentru 
campionatele mondiale. Vreau să dove
desc, în viitor, că mi-a folosit această 

lecție*.

IS-a pierdut la Mar del Plata o me
dalie. Poate chiar una de aur. Dar, ce 
frumoasă este, în această clipă a con- 

| solărilor, demnitatea învinsului.

Dan GÂRLEȘTEANU
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ontactul cu spinarea calului (de fapt un măgăruș, simpatic) 
a-a produs clndva prin anii copilăriei mele, pe undeva pe ma
lul lacului Călărași șl fn tinda triatei năstrușnice, am rămas 
de-a lungul anilor credincios acestui patruped frumos șl gene
ros care este calul.

Cu greu m-atn desprins, In anul 1M1, de șaua pe care am cunoscut 
deopotrivă bucuria victoriilor ca și tristețea lnfringerilor, ta cei peste M 
de ani de activitate competițională ta țară și peste hotare.

încă de la Începuturile carierei sportive, profesiunea m-a obliga* ea 
tn paralel să instruiesc și pe alții și astfel aspirațiile ce le aveam ea spor
tiv s-au Împletit cu cele de antrenor.

Posibilitatea de a ține Ia curent prin Intermediul acestei rubrici P* 
cititorii ziarului „Sportul** cu activitatea hipică de la noi și de pretutin
deni creează premisele unei colaborări eu toți cei ce doresc să sprijine 

redactarea acestei rubrici.
Lansată, in epoca automobilismului, lozinca -Totuși calul rămtae". sub 

care Îmi inaugurez „serialul* ecvestru, a rost răsptodHă și adoptată pre
tutindeni acolo unde calul este tovarăș de sport al omului. (Autorul ti 
este redactorul șef al revistei Reiter Berne International — Mirks 
Altgayer).

A
stenizat de zgomotul 
motoarelor, al eșapa
mentelor, al vitezelor 
supersonice și de tot 
ce îi creează o viață 
trepidantă, omul își 

caută liniștea și destinderea 
necesară în excursii turistice 
și în activități sportive.

Din această cauză mijloacele 
de agrement și sport se înmul
țesc și se diversifică. Din ce în 
ce mai mult preferințele se în
dreaptă șl spre călărie.

In Polonia, Cehoslovacia, Un
garia și în alte țări călăria spor
tivă cit și cea turistică, de a- 
grement, se practică pe tcară 
largă.

tn U.R.S.S. cursele hipice 
JÎnt nelipsite ta manifestațium- 
le sportive duminicale din o- 
rașe, sate ți gospodării. Sovie
ticul Ivan Kisimov este noul 
campion olimpic de dresaj, tn 
timp ce echipa sovietică de dre
saj este vicecampioană olim
pică.

Aproape că nu există oraș 
sau comună in Franța, R.F.G., 
Elveția, Anglia fi fn alte țări 
din Europa occidentali care 
si nu dispună de cluburi ți 
maneje de călărie (tn R.F.G. 
sint circa 2000).

Echipa de dresa) a R.F.G. 
a obținut la recentele J.O. me
dalia de aur. Francezul 3. 3.

Guyon a urcat pe eel mai înalt 
loc al podiumului olimpic la 
proba completă de călărie, pe 
care a ciștigat-o după o luptă 
dramatici cu obstacolele, ploaia, 
noroiul. Cilăreața englezi Ma
rion Coakes fn întrecere „băr
bătească”, fn cea mai grea pro
bă de obstacole răzufll pinj 
acum, a obținut medalia TE ar
gint.

5i pe celelalte continente se 
dă astăzi o ma-e Importanță 
creșterii cailor ți sportului că
lare.

Canadienii au cucerit la 3.O. 
„Premiul Națiunilor" la obsta
cole pe echipe. Americanul 
Willy Steinkraus a primit

medalia de aur tn proba indi
viduală de obstacole etc.

Activitatea intensă în dome
niul aportului călare Fste re
flectată în calendarul euro
pean pe 1969 după cum ur- 
mează :

W ' — 73 de concursuri interna
ționale programate in țări ți 
localități diferite

— fn Franța : peste 306 con
cursuri naționale ți regionale 
de obstacole, 133 de probi com
pletă ti 77 de dresaj

— 177 competiții nipice tn 
Elveția, 53 tn Italia șt nenumă
rate in R.F.G„ Anglia etc.

Activitatea hipică în țara 
nocstri, cit ți creșterea calu
lui cs arat după război c pe
rioadă de regres, dar 
nu a influențat prea 
pra pcsibilitățiior de 

Extsti actualmente 
rial cabilîn sufiâeni 
buni calitate (mai puțtn cel cu 
vn gabarit mai pronunțat), de 
asemenea nu ducem lipșă de 
călăreți talentați Și de specia
liști compatamți.

Cu tn rolwtn de muncă spo
rit și de o bană calitate sint 
conrinș ei sportul călare ro- 
minese rs redobindi vechea 
strălucire (exemplul boberilor 
este, tn această prfetnță, con
cludent).

Pentru cs să recuperăm insă 
decalajul valoric care există, 
în ctrinparațfe ev nivelul atins 
tn comșsetițiile internaționale, 
ra fi mult de făcut !*t urmă
torii 3—< ani.

acest fapt 
mult asu- 
redresare. 
un mate- 

fi de

CUPĂ PRIMĂVERII« LA HANDBAL FEMININ

Nr. 498 (5932j

fi pta* 
a *1£ ar-

Fethr TOPESCU

MOTOCROSISTII CONCUREAZĂ LA BUZĂU

UNDE. 
MERGEM

MANECHINELE
sîmbAtA

POPICE. Arena Laromet. de la 
ora 14 : Laromet București — 
Rapid București (campionatul di
vizionar feminin).

LUPTE. Sala Dlnamo, de la ora 
16 : etapa pe Municipiul Bucu
rești a campionatului național *“ 
dividual de seniori (ambele 
lurij.

JUDO. Sala Floreasca, de la 
8.39 : campionatele internaționale 
ale României.

VOLEI : Sala Giulești, de la ora 
16 : lotul de tineret — lotul de 
juniori (masculin), ora 18.30: Ra
pid — Dinatrio Moscova (med re
tur tn cadrul sferturilor de finali 
ale C.C.E.).

BASCHET. Sala Floreasca de la 
ora 17 : Politehnica — Rapid, Dl
namo — Steaua (meciuri In cadrul 
turneului final al diviziei mascu
line A) : sala Progresul, de la 
ora 17 : Progresul — Steagul roșu 
Brașov (m. B), Politehnica — 
Constructorul (f. A), Olimpia — 
LEJ.S. H (f.B).

NATAȚIE. Bazinul Floreasca de 
la ora 9 șl ora 16 : concursul na
țional de iarnă al juniorilor; de 
la ora 10.45 și de la ora 18 : .Cupa 
Primăverii* la sărituri.

DUMINICA

ta- 
sti-

ora

TIMIȘOARA 28 (prin telefon). 
Cea de a doua etapă a turneului 
internațional dotat cu „Cupa Pri
măverii" a programat jocuri fn 
„familie". Tn primul meci. Uni
versitatea I Timișoara a întrecut 
Universitatea II Timișoara cu 13-7 
(10-5). în continuare, Lokomotiv 
Zagreb, campioana Iugoslaviei, a 
Învins pe Radnlckt Belgrad cu 
11-6 (6-3). Ultima etapă a turneu
lui are loc stmbătă, cînd este pro
gramată partida derby : Unlver-

sltatea Timișoara I — Lokomotiv 
Zagreb.

P. ARCAN — coresp. principal

*

Echipa feminină de 
Constructorul Timișoara 
cipa la un turneu !_/____ ,____
organizat In oralul Lodz de echi
pa ANILANA. Competiția se va 
desfășura in zilele de 4. 5 șl 6 a- 
prllle, după care handbalistele de 
la Constructorul vor evolua la 
Varșovia și Katowice.

handbal 
_ va partl- 

internaționa!

A treia duminică de moto- 
cros. A venit rîr.dul Buzăului 
«3 găzduiască un interesant 
coeic-orf. In localitate, la startul 
etape! a treia a Concursului re
publican se va prezenta tot ce 
avem mal bun In acest sport. 
Cu siguranță, numeroși amatori 
a! acestui ger. de curse vor avea 
prilejul să asiste la întreceri 
disputate, la curse spectaculoa-

Hocheiul modern nu înseamnă bătaie!
Ne-am manifestat, în coloa

nele ziarului, opoziția față de 
tendința, avînd ca bază nesi
guranța arbitrilor sau teama 
antrenorilor de a da hocheiu
lui nostru o tentă prea „cu
minte" în raport cu evoluția 
acestui sport pe plan mondi-

al. Pledoaria țintea promova
rea unui joc în forță, bărbă
tesc, dar în deplin acord cu 
prevederile regulamentare.

Nu doream, in nici un caz 
— și credem că nimeni n-ar 
putea dori — ca în hochei, 
puținul nostru hochei, să-și

facă loc manifestări ca cele 
din meciul Agronomia Cluj — 
Petrol Geologie București, 
disputat săptămina trecută la 
Poiana Brașov, și pe care le-a 
surprins in imaginea alăturata 
fotoreporterul nostru THEO 
MAC ARSCHI. Asemenea scene

♦

ro-

sportul nostru

nu fără temei 
pregătire cre-ION TRIPȘA: rezultatmaxim la pistol viteză

Așa cum prevăzusem, ulti
ma manșă a probei de pistol 
viteză a oferit o întrecere deo
sebit de spectaculoasă, soldată 
— pentru unul dintre concu- 
rențî — cu un rezultat maxim : 
300 de puncte din tot atîtea po
sibile. Realizator : maestrul
emerit al sportului Ion Tripșa, 
ciștigătorul concursului.

Competiția „Cupa Primăve
rii" continuă, astăzi pe poli
gonul Dinamo, după următorul

program : de la ora 9. pistol 
liber 60 f seniori și juniori ; 
Ora 11,45 : armă standard 3 x 20 
f seniori ; ora 15 : armă stan
dard culcat 60 f senioare. Po
ligonul Tunari, de la ora 9 : 
talere seniori și juniori (man- 
șa 1) •

Rezultate, pistol viteză (după 
două manșe) : 1. I. Tripșa (Di
namo) 593 p (293+300), 2. L. 
Giușcă (Construcții) 592 p (296 
+296), 3. V. Atanasiu (Steaua) 
590 p (295+295), 4. M. Roșea 
(Dinamo) 588 p (292+296), 5. G. 
Maghiar (Dinamo) 582 p, 6. M. 
Dumitriu (Steaua) 580 p ; arma 
liberă calibru redus 3 X 40 f, 
poziția genunchi : 1. N. Rotaru 
(Steaua) 388 p, 2. Gh. Sicorschi 
(Dinamo) 387 p, 3. M. Ferecatu 
(Dinamo) 337 p. 4. S. Alerhand 
(C.F.R. Arad) 386 p, 5. I. Olă- 
rescu (Arhitectura) 386 p, 6. P 
Șandor (Steaua) 386 p ; poziția 
în picioare : 1. P. Șandor 371 p, 
2. N. Rotam 370 p. 3. I. Olă- 
rescu 367 p, 4. S. Caban (Dina
mo) 365 p, 5. T. Ciulu (Steaua) 
364 p, 6. S. Alerhand 362 p ; 
trei poziții : 1. N. Rotaru 1152 p, 
2. P. Șandor 1149 p. 3. M. Fe
recatu 1142 p, 4. S. Caban 1140 
p, 5. S. Alerhand 1140 p, 6. T. 
Ciulu 1138 p.

n-au nimic comun cu ho
cheiul.

Așadar, lucrurile să fie pe 
deplin clare: stntem împo
triva hocheiului de salon, dar 
ți împotriva prezenței și po
sibilităților de a se manifesta 
a bătăușilor pe gheață, care 
trebuie să fie pedepsiți exem
plar. Ceea ce șl așteptăm din 
partea forului de specialitate, 
in carol pas fn discuție.

de la ora 
_ __________________ București
a campionatului național indivi
dual de seniori (ambele stiluri).

JUDO. Sala Floreasca, de la ora 
9.30 : campionatele internaționale 
ale României.

VOLEI. Sala Dlnamo, de la ora 
! : Medicina — Semănătoarea (m. 
B). Dinamo — Universitatea Cluj 
(LA): sala Gluleștl, ora 8.30 : 
C.P.B. — Universitatea Timișoara 
(f.A), ora 12 : Rapid — Universi
tatea Craiova (f.A), sala Progre
sul. de la ora 8.30 : Universitatea 
București — Știința Petroșeni (m. 
B), Progresul — Politehnica Cluj 
(m.A), A.S.E. — Progresul Rm. 
Sărat (LB), Viitorul — Flacăra 
roșie București (f.B).

BASCHET. Sala Floreasca, de 
la ora 17.1S : Steaua — Politehni
ca. Dinamo — Rapid (meciuri ta 
cadrul turneului final al divizie! 
masculine A); sala Constructorul, 
de la ora 8.30 : Universitatea — 
Universitatea Iași (f.B), Școlarul 
— Arhitectura (LB): sala Ciulești, 
de la ora 10 : Rapid — Universi
tatea Cluj (f.A); sala Floreasca. 
de la ora 16: Universitatea — 
I.EJ.S. n (m. B).

NATAȚIE. Bazinul Floreaiea, 
de la ora 9 Și de la ora II t con
cursul național de Iarnă al junio
rilor ; de la ora 10.43 și de la ora 
18: Cupa Primăverii Ia sărituri.

CICLISM, km 7 ea pe varianta 
Ploiești n — Buftea, de Ia ora 
».3« : a X-a ediție a „Copti Fla

căra*.

LUPTE. Sala Dinamo, 
9 : etapa pe Municipiul

Ce soluție credeți că a găsit 
regizorul filmului „Jocurile" 
(în care Aznavour joacă rolul 
lui Zatopek) pentru a repopula 
în ’69 stadionul din Roma, în 
timpul Olimpiadei din ’64 ? Căci 
dacă ar fi adus azi. in tribune, 
o figurație de 10 000 de oameni 
vii, l-ar fi costat 50 de franci 
per căciulă ziua de filmare. 
Omul a confecționat din plastic 
70 000 de manechine — la pre
țul de 5 franci bucata. E nu 
numai o economie admirabilă 
dar — după ce am văzut cîteva 
poze din filmare — pot spune 
că e ți halucinantă. 70 000 de 
oameni din plastic, cu pălării 
albe de vară pe cap, stau în pi
cioare, nu mișcă, zici că-s vii, 
dar sint morți, zici că tribune- 
le-s pline și gem de lume, de 
fapt ai un pustiu de păpuși 
albe, în poziție de drepți. Eu 
știu ci niciodată ideile artiș
tilor n-au schimbat adine viața 
omenirii — de aceea jucăm de 

■300 de ani „Avarul” și „Tar- 
tuffe” fără consecințe foarte 
adinei, după cum se știe — to
tuși ce ar fi dacă lumea s-ar 
uita mai atentă la ideea inge
niosului regizor 7 Ce economii 
admirabile s-ar realiza, dacă am 
apKca-o măcar în complicata 
și infinita problemă a armate
lor și dezarmării! Mane- 
chine-soldați, agresiuni din 
plastic, armate întregi înlocuite 
cu figuri convenționale ți ne
însuflețite (în timp ce noi tn- 
suflețiții, ne-am vedea de me
ciurile noastre) — doamne, ce 
comic ar fl, ce rtsete s-ar dez- 
lănțul tn paradisul terestru și 
ce repede am găsi drumul spre 
pacea adevărată I

M
FIMALA

..CUPA CUTEZĂTORII1
Joi după amiază — pe o vreme 

potrivnică patinajului artistic •— 
•-au încheiat totuși întrecerile

Trăia undeva, departe, înt -a 
țară situată între Capul Horn 
și Capul Bunei Speranțe, un in
ter minunat, care-și dădea toa
te ventricolele inimii pentru 
a-și pune in poziții ideale de 
șut coechipierii. Pasele Iul erau 
geniale. Coechipierii nu se gă
seau niciodată la „întîlnire”, 
nici o pasă genială nu era în
țeleasă, toate ideile ca și toate 
idealurile interului mureau un
deva, în careul 
cum spuneam 
Horn și Capul 
Și fiindcă nici 
pă nu-i înțelegea nici intențiile, 
nici realizările, publicul îl hui
duia pe el, pe inter. Un meci, 
două, trei, treizecișitrei — echi
pa retrogradă și antrenorul il 
anunță părintește ca pe un co
pil infirm; „Dragul meu, de 
mîine să nu te mai văd în echi
pă”. .. De ce, întreabă inte
rul. Pasele mele sînt atît da 
luminoase că și un Orb le-ar 
vedea... Se poate — răspunse 
antrenorul, dar lumea nu te 
pricepe. Interul rămase pe gin- 
duri, colindă o zi și o noapte 
prin pădurile, orașele, librăriile, 
braseriile, gările, ceasornicăriile, 
hotelurile și oazele situate în
tre Capul Horn și Capul Bunei 
Speranțe, apoi, în zori, bătu 
la ușa antrenorului și spuse: 
„Meștere, lumea nu mă price
pe bine.., dar eu, credeți 
d-voastră, că pricep lumea ? 
Sîntem chit... Și liniștit iși 
smulse un picior, sinucigîndu-se 
parțial ea să poată intra portar 
(cu un picior de lemn) la un, 
hotel situat 
Antipacificul 
nat cu Sud.

de 16, situat — 
— între Capul 
Bunei Speranțe, 
unul din echi-

pe o insulă din 
de Nord eombi-

Radu COSAȘU

pentru t,Cupa Cutezătorii", tn con
cursul senioarelor, a ciștlgat Bea
trice Huștiu (Dinamo) cu 30 P; 
claslndu-se prima In toate cele 
trei probe. Pe locui doi — Doiaâ 
Ghlșerel (Șc. sp. 2), cu 26 p, iar 
pe locul trei — Adina Caimacan 
25 p. La seniori primul a fost 
ttnărul Mihai Popescu (Constr.) 
cu 29 p, urmat de At. Buietc (Șc. 
sp. 2) cu 28 p. în întrecerea juni
oarelor ț 1. Doina Mîtricică (Șc. 
sp. 1) 28 pț 2. Anca Tănaso (Șc. 
sp. 2) 27 p; 3. Adriana Preda 
(Constr.) 23 p. Nu s-a putut în
cheia concursul de copil (fete); 
ta care premiile s-au atribuit pe 
baza clasamentului la obligatorii: 
1. Silvana Suciu (Constr.); 2.
Cornelia Pleu (Șc. sp. 2); 3. Ml- 
rela Goleanu (Dlnamo). In clasa
mentul pe echipe, primul loc re
vine Școlii sportiv» nr. 2 cu 14 
p« «mată de Dlnamo și I.E.F.S. 
cu ette 18 p șl Constructorul 8 p.

s.

PROMIȚĂTOR DEBUT DE SEZON
remarca locul 7 al lui Iosif Se- 
peșiu și calificarea pînă în 
turul 3 a lui Anton Pongraț, 
ambele fiind rezultate promi
țătoare și susceptibile de a fi

Nu numai iarna este de

Duminica trecută, rutierii 
mâni au debutat în noul sezon 
competițional. Ei au luat, si
multan, startul in trei compe
tiții : primii 9 cicliști ai țării au 
fost prezenți în „Fleche Alge- 
rienne", următorii 11 la „Cupa 
Pleven", iar — ce a mai ră
mas — în întrecerea desfășu
rată pe șoseaua București—Ale
xandria. dotată cu „Cupa O- 
limpia”. Rezultatele lor sint 
sub orice critică. In competiția 
africană, echipa noastră și-a 
creat din primele zile un de
calaj irecuperabil, care o separă 
evident de protagoniste. La 
Pleven, rutierii desemnați să 
alcătuiască lotul pentru „Cursa 
Păcii" au terminat întrecerea 
.contracronometrului (30 km) in
tre 3 și 16 minute distanță de 
învingător, cel mai bun loc fi
ind al 21-lea, iar cel mai slab 
al 61-lea. La cursa pe circuit,

in afară de N. David, toți cei
lalți au abandonat sau au fost 
scoși din cursă. „Cupa Olim
pia" a demonstrat și ea — prin 
media orară submediocră re
alizată pe 40 km (!) — nivelul 
slab de pregătire la care se 
află, la începutul acestei pri
măveri capricioase, întreaga 
masă de alergători (dacă poate 
fi numită astfel mina de cicliști 
de care dispune 
cu pedale).

Se acuză — și
— dificultățile în 
ate de această iarnă lungă și 
grea. Este, fără îndoială, o ex
plicație. Dar ea nu spune to
tul. Chiar atunci cind viscolul 
făcea imposibil rulajul pe cea 
mai mare parte a șoselelor ță
rii, se găseau zone (Timișoara, 
Reșița — de pildă) unde clima 
era mai blinda, unde se pu
teau efectua antrenamente in 
condițiuni bune. Deși ziarul 
nostru a semnalat acest lucru 
atit activiștilor salariați ai fede
rației, cit și antrenorilor lotu
lui național, nimeni nu s-a gră
bit să pună in aplicare o astfel 
de soluție, aștepfîndu-se ve
nirea primăverii in București

sau în împrejurimi. Sâ fie clar. 
Sumele de bani ce s-ar fi chel
tuit cu folos la Timișoara sau 
la Reșița ar fi fost aproape e- 
gale cu cele ce s-au irosit Ia 
București. Așadar, nu numai 
iarnă este de vină !

Colegiul central al antreno
rilor (președinte-prof. îlie Is- 
trate) a avizat planurile de pre
gătire ale celor două loturi și 
a permis celui care avea o- 
biectivul competițional cel mai 
apropiat („Cursa Păcii”) să a- 
corde o pondere deosebit de 
mare pregătirii fizice generale. 
Din această cauză, cicliștii lui 
Ion Vasile au la sfîrșitul lunii 
martie mai puțin de 3000 km 
rulați. Se știe foarte bine că la 
startul unei întreceri de nive
lul „Cursei Păcii" nu te poți 
prezenta cu un stadiu de an
trenament specific mai mic de 
8 000 km. Cînd vor efectua ci
cliștii pentru cursa Varșovia — 
Berlin încă 5 000 km ? Pînă la 
startul acestei întreceri au mai 
rămas aproximativ 40 de zile și. 
practic, este imposibil să se 
mai atingă nivelul mediu cerut. 
Așadar, nu numai iarna este 
de vină !

DUMINICA, HIPODROMUL DIN PLOIEȘTI
IȘI REDESCHIDE PORȚILE!...

Duminică va avea loc, pe hi
podromul din Ploiești, reuniu
nea inaugurală din acest an.

Evenimentul - de amploare, 
evident, mai mică, în compara
ție cu proporțiile atracțiozității 
din trecut — obține acum rezo
nanță numai în rîndurile a 
2—3 000 de bucureșteni care, ră- 
minînd neclintiți in fidelitatea 
lor față de acest gen de spec
tacol, consimt să întreprindă sa
crificii și să asigure, printr-o 
rotație generată, desigur, de po
sibilități, procentul preponde
rent al asistențelor înregistrate, 
pe vreme bună sau rea, la toa
te reuniunile din agenda anu
lui hipic.

Din nefericire, latura tehni
că a problemei nu va înscrie 
nici măcar un singur pas as
cendent față de situația anilor 
precedenți. încorsetat cu chin
gile actualului „jaceat, ubi ja- 
cet“, hipismul nostru, lăsat „să 
zacă ocolo unde zace” — pe hi
podromul ploieștean — respiră 
azi agonizant deoarece starea 
de fapt prelungește desființa
rea posibilităților de afirmare 
a cailor pur singe de galop 
și îngăduie doar probe de cali
ficare pentru caii trăpași, la 
un nivel cu totul rudimentar.

Firește, o atare stare, cu 
diagnostic fără echivoc, nu se 
poate tămădui numai cu spiri
tul inventiv în materie de bună 
gospodărire a celor ce organi
zează astăzi cursele noastre de 
cai. Cu improvizații suprapuse 
sau aruncarea in luptă a unor

batalioane de zootehniști, situa
ția va rămîne aceeași. Procesul 
alert al mecanizării a meta
morfozat semnificația existen
ței calului. Aceasta nu mai e, 
firește, o necesitate în era noas
tră, dar a rămas, totuși, o rea
litate ! Or, pentru recunoaște
rea și promovarea acestei idei, 
pentru îmbunătățirea rasei ca
baline menite să coopereze rod
nic cu necesarul economiei na
ționale, astăzi și în viitor, rea
litatea demonstrează clar, ca 
unde limpezi de cristal, că uni
ca posibilitate de redresare a 
hipismului o constituie numai 
înființarea nucleului de bază 
pentru afirmarea elementelor 
cabaline de performanță, recte, 
construirea unui hipodrom mo
dern în Capitală.

Fără îndeplinirea unui ata
re deziderat, fără recunoașterea 
deschisă a adevărului, orice alt
ceva ar constitui o lipsă de res
pect față de pasionații acestui 
sport. De aceea am și înlocuit 
caracterul unei avancronici

vină • ••

obișnuite, prin expunerea (o 
dată in plus) a situației în care 
se află o disciplină sportivă cu 
o vechime de peste nouă dece
nii în țara noastră : hipismul !

Neavfnd bicicletele la timp 
(au rămas ta aeroport la Ro
ma ; din vina cui ?), cei • aler
gători care concurează ta .Fle
che Algerienne" n-au putut să 
folosească zilele premergătoa
re competiției pentru acomo
dare și au intrat in întrecere 
după o dâimătoare perioadă 
de întrerupere. Așadar, nu nu
mai iarna este de vină !

N-am fi discutat aceste câ
teva aspecte (dintr-un număr 
mai mare) care disculpă in bu
nă parte... iarna, dacă nu ne-am 
afla in pragul unui sezon com
petițional deosebit de bogat. în 
pragul unui examen cvasieli- 
minatoriu pentru ciclismul nos
tru. Pentru câ in acest an. pri
mul din noul ciclu olimpic, ru
tierii au posibili tata să dove
dească în ..Cursa Păcii", „Tu
rul României”, la camnior.atele 
mondiale și in ..Tour de l’Ave- 
nir" (pentru a enumera, in or
dine cronologică, numai pe cele 
mai importante confruntări 
dintr-un lung șir) că au reale 
posibilități să onoreze sportul 
românesc la Munchen. că me
rită o atenție mat mare din 
partea forurilor diriguitoare, că 
îndreptățesc niște eforturi ma
teriale care nu sint de mică 
importanță.

Practic, ar fi o greșeală să 
se aleagă soluția forțării pen
tru recuperarea 
dut. Să socotim 
obiective, să se 
cum — rațional 
climă favorabilă ____
de grijă deosebită fiecărui a- 
mănunt, indiferent de ce ordin 
este, iată ce se mai poate face 
pentru ca anul 1969 să nu în
semne pentru ciclismul nostru 
un fiasco.

timpului pier- 
ratate primele 
folosească a- 
— zonele cu 

și să se acor-

Niddy DUMITRESCU Hristache NAUM

ani, flore'iștii noștri rru mar
cau rezultate mai bune în 
marile competiții individuale, 
deși aveau la activ o partici
pare mult mai bogată în con- 
fruntările internaționale. Este 
bună, deci, măsura înscrierii 
in calendarul internațional a 
unui număr mai mare de com
petiții de spadă. Dar. aceasta 
trebuie neapărat dublată și de 
o pregătire corespunzătoare : 
de actualitate și de perspecti
vă. De acord cu vederile Bi
roului federal în privința pre
gătirii. voi face o propunere : 
pe lir.gă pregătirea lotului e- 
chipei Steaua (care față de 
rezultatele sale se confundă 
justificat cu echipa naționa
lă), să se introducă în pregă
tire paralelă și un lot de ti
neret cu perspective. S-ar rea
liza astfel o concurență între 
dementul tinăr și cel consa
crat, o întrecere între antre
nori. pentru impunerea elevi
lor lor la selecție și din toate 
acestea, proba de spadă ar 
ieși in câștig.

Revenind la sabie, voi con
semna numai că o victorie pe 
echipe asupra bulgarilor, la 
ei acasă, și locurile 2—3 în 
turneul individual, arată o 
creștere morală și valorică, 
dacă ne vom aminti că, pînă 
acum, am avut de suferit 
dese înfrângeri, cu aoest ad
versar. chiar și Ia București, 
la Balcaniadă. Dacă s-ar fl 
cercetat mai bine pulsul echi
pei. prin introducerea lui Po
pescu. probabil că s-ar fi 
reuși: mai mult In orice caz, 
•onsider rezultatul încă o ve
rigă prețioasă, adăugată lan
țului început în ianuarie.

Cîr.d, anul trecut Ionel 
Drîmbă cucerea cupa „Adrien 
Remmel" la Paris, consideram 
aceasta o surpriză plăcută, A- 
cum, însă, cînd o cucerește 
pentru a doua oară, avem de-a 
face cu consolidarea poziției 
sale în vîrful piramidei flo- 
retiștilor lumii. Este o confir
mare a excelentelor sale posi-

bilități de evoluție în probi, 
le individuale. Contrastlan 
însă, cu comportarea sa în e 
chipă, unde, cu o zi înaint ; 
a reușit să realizeze num.' 
58’/o din victorii, deși a qyut 
adversari mal slabi, în finala 
individuală, avînd numai ad
versari tari, el a realizat 
83»/0. Foarte elocvente sînt re
zultatele obținute în fața mai 
ghiarului Gyarmati : 4—5 1 I 
echipe și 5—1, 5—1 la indi ’ 
viduale. Sînt inegalități dl 
comportare nu prima oar ’ 
constatate la acest talenta.1, 
sportiv, explicabile numai 
printr-un dezechilibru psiho
logic în pregătire, care, la va
loarea lui Drîmbă, e destul 
de ușor de înlăturat.

Locul 3 ocupat de echipa 
Steaua în C.C.E. la floretă ; 
masculin este fără discuție 
meritoriu, dar, apreciind com-( 
pania în care a fost obținut,! 
i se poate da numai califica
tivul „satisfăcător". Iar com
portările lui Țiu și Ardelea
na, care au realizat sub 50°/o 
victorii individuale, constituie 
un mic semnal de alarmă- E 
drept că ne aflăm încă de
parte de obiectivul final, dar 
sâ nu neglijăm faptul că și 
cei cu care ne-am întîlnit la 
Paris au aceeași țintă.

Spre deosebire de băieți, lo
cul 2 obținut de fetele de la 
Steaua, la Torino, în C.C.E., 
este foarte bun. Atit rezulta
tele individuale (între 56 și 
<3 la sută), cit și cele 
pe echipe au demonstrat o 
valoare și o omogenitate dem
ne de invidiat. A ieșit, in mod 
special, în relief Ileana Drîm
bă care, pe lingă faptul că a 
cucerit trofeul Martini de o 
manieră categorică, a demon
strat și o regularitate, aș zice, 
chiar îngrijorător de bună, 
pentru etapa actuală. Aș fi 
fericit să-mi infirme îngrijo
rarea. Irt tot cazul, atenție an
trenori !

Cornel GEORGESCU

ASOCIAȚIA SPORTIVĂ „TRICOLORUL"
Â ȘCOLII SPORTIVE Nr, 2

DESCHIDE
începînd cu data de 1 aprilie 1969, noi cursuri de inițiere 
în sport pentru copii ți tineretul țcolar (între 4—18 ani) la i

— GIMNASTICĂ CORECTIVA (de la vfrsta 6—12 ani)
— ÎNOT (de la vîrsta 6—14 am)
— TENIS DE CIMP (de la vîrsta 7—14 ani)

Cursuri speciale de
— JUDO pentru tineretul școlar de la vîrsta de 

11—18 ani
— GIMNASTICA ARTISTICA pentru fete de la 

6—10 ani
Cursurile se desfășoară în cicluri lunare cu cîte 

2 ore pe săptămînă.
înscrierile se fac zilnic între 8—14 la sediul școlii din 

bd. Dimitrov nr. 128 (tramvai 14, troleibuz 85)
Informații suplimentare la telefon 35.25.08.

Cooperativa „DESERVIREA" București
organizează MEDIIA III

PENTRU CANDIDAȚII LA EXAMENUL DE ADMITERE

IN ÎNVĂȚĂMÎNTUL SUPERIOR Șl TEHNIC

DE ARHITECTURA

Cooperativa garantează calitatea predărilor, 
meditațiile fiind susținute de profesori cu înaltă 
calificare profesională și îndelungată experiență 
și care folosesc un bogat material didactic.

Infcrmații și înscrieri zilnic între orele 10—17 în 
str. Filitti nr. 10, telefon 13.54.69.
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PĂRERILE CRONICARILORFAJA-N fata
RAPID : Râduranu — 

Lupescu, Motroc, Dan, 
Greavu, An gel eseu (Dinu), 
Dumitru, Năsturescu, Nea
ga. Marurachis, Codreanu.

U.T.A. : Goruta — Birău, 
Bara*, Pojonl. Czako. Pe- 
tesen, Lereter, ȘcWopu, 
Sima (Broșovschl). Domi- 
de. Moț.

■ La antrenamentul de Ieri al Rapi
dului, Marin Bărbulescu a lucrat cu tan
demul Neagu-Mazuraehis, neconvingător 
în meciurile de pină acum. Dinu, nere
stabilit, nu poate evolua nici în meciul de 
mîine.

■ Liderul vine la București fără o 
„piesă* de bază: Axente (accidentat). Un 
s ngur semn de întrebare în »ll"-le care 
va fi aliniat pe stadionul „23 August* : 
Sima sau Broșorschi ?

ieri, pe terenul Ghencea, o lecție de pre
gătire. Nu au
îr. echipă.

■ Oltenii vin azi la București «u jin
dul realizării unui spectacol de calitate 
în compania siliștilor. Va G menținut 
„H'-le din etapa trecută (Șt Gurgui — 
coresp. principal)

RAPIDUL 
-DEt-AG C 
V/N6B PE ARA 
DAM SÂRES 
PECTE PRO 
GRAMUL

CE-/ CU - 
TINE MAE?

PREGĂTIRE 
PSIHOLOGICA 
PENTRU 
ATENA 
STIMABILE t 
CE ST! TU?

I >

(Urmare din pag. 1)
b) nici acum factorii cSrora prin 
LEGEA din 1967 le-au fost Încre
dințate atribuții precise in aceas
tă direcție nu acționează conform 
acestor prevederi.

— Problema nî fe par« deo
sebit de importantă șl de in
teres general. Vă rugăm, de 
aceea, să exemplificați mal pe 
larg cum decurge colaborarea 
organelor sportive cu cele ale 
U.T.C., sindicale, invățămînt 
ș.a., precizînd totodată contri
buția concretă a acestora la 
Îndeplinirea obiectivelor pri
vind dezvoltarea sportului de 
masă în lumina prevederilor 
LEGII.

— Pentru Început,- o concluzie 
generală : pe plan județean, cu 
rare excepții, această colaborare 
răspunde cerințelor, dar ea nu se 
reflectă aproape de loc la nivelul 
crașelor și comunelor. Sînt elabo
rare, in comun sau separat — în 
funcție de specificul fiecărei or- 
gMrtfrrațij județene — măsuri bune, 
planuri excelente de activitate. 
De aid încolo lucrurile se împot- 
r'.clesc .în lipsa de inițiativă, în 
neînțelegerea atribuțiilor ce le re
vin sau în nepăsarea celor che
mați să rezolve practip proble
mele sportului de masă. Firește^ 

3 tpu.ne și concluzia că con-
L-■ pr.iri i sarcinilor pre- 

mu?.e
— Aminteați faptul că nu 

organizațiile, și nu în 
măsură, acționează ta

9 ritul prevederilor LEGII 
SPOBTULUI. Care 
exeepta, sztuația fa

DE MASA
Insă, după opinia mea, consiliul 
local al organizației pionierilor, 
în școlile generale — tocmai ca 
urmare a acestor continue preo
cupări — s-a Înregistrat un pro
gres, nespectaculos dar real, bine 
fundamentat. Cu foarte bune re
zultate s-a încheiat, printre altele, 
acțiunea de amenajare a bazelor 
sportive ștmple (peste 150 de ase
menea terenuri ; comune frunta
șe : Bablciu, Izbiceni, Albeș: >. tn 
general, însă, au fost destul de 
puține inițiative Ia nivel județean 
și nici acestea n-au găsit întot
deauna ecou în rtndul acutnsttlor 
respectivi din orașe și comune.

— Este foarte mn că ați So- 
dreptat reflectorul eu predi
lecție Înspre laturile negative 
ale muncii din acest domeniu. 
Ce ne puteți spune, păstrind 
aceeași notă, despre organele 
sportive ?

— Consiliul județean, ca și cele 
orășenești, trebuie, fără îndoială, 
să facă mai mult pentru activiza
rea consiliilor asociațiilor, pentru 
pregătirea șl folosirea instructo
rilor sportivi și, bineînțeles, îna
inte de toate, pentru realizarea 
colaborării de care aminteam la 
nivelul cerințelor actuale.

— Bănuim că actuala situa
ție nemulțumește pe toți cel 
interesați, și, de fapt, răspun
zători. Cum se preconizează 
schimbarea acestei stări de 
lucruri ?

— Vor fi păstrate și extinse 
multe din formele actuale de or
ganizare 
masă

■ Heinwrși joi de la Iași, crădenii au 
efectuat ieri un antrenament Sărac (sus
pendat o etapă de conducerea clubului 
pentru faultul 
lui Oblemenco) 
de apărare.

grosolan comis asupra 
iși va relua locul in linia

■ Dispoziția exoeientâ de Joe mani
festată de Săkeanu în partida cu Steaua 
l-a pus, se pare, in dilemă pe antrenorul 
Hâzii Marian: Sălceanu sau Pircălab 7 
Este posibilă reintrarea lui Popa pe pos
tul de fundaș dreapta.

Mîine
Pot ba

Liderul evoluează mîine, pentru prima oară 
tn acest sezon, în fața bucureștenilor. Sarcină 
deosebit de grea, Rapidul definind o formă 
capabilă să stopeze șirul succeselor arădene. 
Meciul se anunță palpitant și dacă condițiile 
atmosferice vor fi prielnice, sigur vom asista 
la un joc de bună factură tehnică. Un „egal" 
ar fi ideal pentru echipa lui Goco Dumitrescu. 
Giuleștenii se gîndesc, însă, la ambele puncte 
și, prin simplă impresie, după avoluția bună de 
miercuri, cred că rapidiștii au prima șansă la 
victorie. (CR. MAN TU).

Nu trebuie să fii profet pentru a anunța — 
ca sigure — ofensiva susținută (pe „tot fron
tul") a campioanei „en titre", rănită în amorul 
propriu de înfringerea de miercuri in fața cup- 
menilor. precum și obișnuita reacție oltenească 
la meciurile de marcă: luptă pe viață și pe 
moarte pentru apărarea onoarei celor de pe 
Olt și Jii.

După opinia semnatarului acestor rînduri, 
Steaua are 9 șanse din 10 la victorie dar, să nu 
uităm, oltenii sînt... olteni. (MARIUS POPESCU).

O echipă care luptă să supraviețuiască tn 
prima divizie, unde a dus-o tinerețea și talentul 
jucătorilor săi: Crișul. Alta, care speră să 
refacă terenul pierdut și să cucerească titlul 
de campioană: Dinamo București. Nici una 
din ele n-are voie să piardă. Și nu le poate 
conwla nici măcar un rezultat de egalitate, atit 
de acută fiind nevoia lor de puncte. Teoretic, 
Dinamo, cu „pur sîngii" săi Dumitrache, Dinu, 
Boc, Pircălab etc., nu poate fi stopat la Ora
dea Teoretic... Dar practic ? In orice caz, un 
meci de mare încordare, unul dintre cele mai 
interesante ale etapei de mîine. (J. BERARIU).

etapa a XX-a
• Cupla] de atracție pe stadionul„23 August": Steaua-,,U" 
Craiova (ora 1445) și Rapid-U. T. A. (ora 16,00) • Cine 
va învinge la Oradea: experiența dinamoviștilor sau 
elanul localnicilor? • La Pitești —un meci cu fereastră

• Vagonul mai încearcă să prindă colacul de salvare... • Rapid 
singurele neînvinse în retur — față-n fațăși U.T.A

■ ieri, piteștenil au făcut un ușor 
antrenament de menținere a condiției fi- 
f ze. Antrenorii anunță 
de echipă, victorioasă 
miercuri cu Jiul

aceeași formulă 
în partida de

' buna
. ctnpeneș--. dar prea

sportul de masă di
beee. Aproape inexi 
ccnsTiului județean al sindicâte- 

x kr. Așa se explică, în cea mai 
mare măsuri, făptui că activitatea 
•pc—ivă de masă a fost complet 
rfa multe unități ihuus- 

tr:a2e. cum sînt : Uzina de repa
ra*:: utilaj agricol Bâlș. I.R.I.L. 
Balș, „Oltul" Slatina, Fabrica de 
conserve CaracaL șantierul de 
construcții al uzinei de osii și bo
ghiuri din Balș și al fabricii de za
hăr d:n Corabia etc. O preocupa
re maj apropiată de cerințe a 
mamfes-.at inspectoratul județean 
de învățâmînt, care a inițiat cîte
va interesante acțiuni pe linia 
sportului de masă și, în plus, a 
luat măsuri corespunzătoare pen
tru selecționarea celor mai talen
tate elemente în echipele partici
pante la campionatele județene șl 
la campionatele școlare. Contribu
ția cea mai însemnată a adus-o,-

ctivității sportive de 
asociațiilor, 

l-sportive, sec
ete.). Va fi, însă, 

deosebit pe unele 
zone 

__ _______ . unul 
specific și anumitor par

ități. Astfel, se vor disputa 
ntreceri de handbal, volei, fotbal, 

atletism ș.a. în cadrul „Cupei Vi
ticultorului" (zona Drăgășani), 
„Cupei Ceramistului" (zona Balș). 
„Cupei Dunăreană" (zona din 
preajma Dunării). Sînt prevăzute, 
de asemenea, competiții mai a- 
tractive, ciț un mai mare caracter 
de continuitate, în asociațiile sin
dicale, în liceie, la sate.

Problema principală rămîne, 
însă, realizarea efectivă a colabo
rării cu toate organizațiile însăr
cinate prin LEGEA SPORTULUI 
cu atribuții importante în această 
direcție, contribuția concretă — Ia 
toate nivelurile — a fiecărei or
ganizații la dezvoltarea sportului 
de masă.

Sînt multe motive pentru care 
consider-'câ dacă acest deziderat 
se va împlini, în județul Olt spor
tul de masă va înregistra rapid 
un avînt înfloritor.

frirgerea 
Poiitehns 
ca să încline baî 
voarea lor pentru 
contactul cu prime 
brașovenii vor lupta cu 
tă energia pentru cucerirea 
celor 2 puncte, ca astfel să se 
mențină pe primul plan al în
trecerii. Deci, un joc deschis 
oricărui rezultat. Un alt me : 
important va avea loc la Su
ceava, între ■ formația locală. 
Chimia, și Portul Constanța, 
în eventualitatea unei victorii 
a oaspeților, care de altfel nu 
este imposibilă, ei își vor păs
tra poziția actuală și. totoda
tă, șansa de a candida la pri
mul loc. Tn schimb, Politeh
nica Galați, liderul seriei, are 
o sarcină ușoară, evoluînd pe 
teren propriu, in compania 
echipei C.F.R. Fașcani.

Fruntașa seriei a II-a, C.F.R. 
Cluj, are de trecut un .hop' 
destul de dificil la Oradea. 
Formația arădeană Olimpia 
va încerca să valorifice avan
tajul terenului și. In acest fel, 
să micșoreze diferența de 
puncte ce o desparte de C.F.R. 
Cluj. Și cea de a doua clasa
tă, C.F.R. Arad, va evolua în 
deplasare, la Craiova, In com
pania formației Electroputere. 
Craiovenii speră să ciștige 
ambele puncte, ca astfel să 
scape de zona periferică a cla
samentului.

xr* : G*.

hai, B-
1AXX

5

zona periculoasă■ PetroluL intrat în
a clasamentului, vizează un meci nul la 
Pitești. Alcătuirea atacului ridică pro- 
'rieme antrenorilor. In poartă este anun
ța’ Mihai îonescu.

■ Gazdele vcr începe jocul cu Baicu 
in centrul liniei de atac. în rest, Ozon 
menține formația standard.

■ După evoluția bună de miercuri, 
fotbaliștii de la Progresul au plecat la 
Pe’roșeni încrezători în forțele proprii. 
Este posibilă folosirea lui Radu Ionescu 
pe postul de extremă dreaptă.

■ Nemulțumit de evoluția atacului în 
par-Jda cu AS.A. Tg. Mureș, Nicușor s-a 
ocupat la antrenamentul de ieri mai mult 
de jccul înaintașilor. O posibilă reintra- 

: Sîmionaș.

■ In sfiișit, Farul aliniază mîine la 
atacul „standard" i Sasu, Tufan, 

Iancu. Kallo. Se speră că prezența lui 
Iancu va aduce un plus de incisivitate 
și eficacitate atacului constănțean. 
(C Popa — coresp. principal).

ȘCOALA SPORTIVĂ DIN DEVA 
PE FĂGAȘUL PERFORMANTEI

înființată acum vreo 12 ani, 
ea secție pe lingă liceul pedago
gic, școala sportivă din Deva 
funcționează ca unitate indepen
dentă doar din septembrie 1968. 
Activitatea celor 184 de eleve și 
129 de elevi este cuprinsă în ca
drul celor șase secții nominali
zate și care fac par^e din planul 
de școlarizare.

Tinerii sportivi își desfășoară 
pregătirile în 17 grupe : la atle
tism (două grupe de cit? 20 de 
băieți și tot atîtea fete), gimnas
tică (4 gr. a cîte 15 fete, c grupa 
profilată pe gimnastica artistică), 
handbal masculin (3 gr. de în
cepători + 1 gr, de avansați, 
în total 79 de jucători), baschet 
feminin (număr de grupe și e- 
fectiv identice cu secția de hand
bal). lupte (2 gr cu 30 de spor
tivi), volei (25 de fete într-o sin
gură grupă). Ca urmare a antre
namentelor efectuate și ă nive
lului tehnic atins, cîteva echipe 
ale acestei școli sportive au ajuns 
să evolueze în campionatele divi
zionare : fetele în divizia școlară 
de baschet, la fel și handbaliștii, 
iar baschetbalistele Elena Ol'aru 
și Adina Staicu fac parte din 
lotul republican de senioare, în 
timp ce luptătorul loan romuță 
a fost selecționat în iotul națio
nal de juniori.

Tn dorința de a ține pasul cu 
„preferințele" moderne manifes
tate în sport, la această școală 
ființează de vreun an și o grupă 
de 20 de tneri jadokani, sirguin- 
cioși elevi ai inimosului profe
sor Ionel Drăgan.

întregul orogeam de învața- 
mînt-pregătire este condus cu 
competență și tact de către direc
torul Sever Bivoiaru, ajutat de 
un colectiv de 11 profesori. din 
care Ana Munteanu (gimnastică),

PRONOSTICUL NOSTRU
Steaua—„U” Craiova 
Rapid—U.T.A.
Crișul—Dinamo Buc.
F.C. Argeș—Petrolul
A.S.A. Tg. Mureș— Poli

tehnica Iași
Dinamo Bacău—Farul
Jiul—Progresul
Vagonul—„U“ Cluj
Chimia Suceava—Portul 

Constanța
Gaz metan — Chimia

Rm. Vîlcea
Industria sîrmei—Poli

tehnica Timișoara
Minerul B. Mare—C.S.M. 

Sibiu
Electro putere Craiova— 

C.F.R. Arad

1 
X 
X
1

1
1
1
1

X

1

X

X
*

X

Tiberiu Drăgan (handbal) și Va
lentin Carasiniu (lupte) au func
ție de bază. De altfel, am avut 
ocazia să urmărim și cîteva lec
ții. De exemplu, cea ținută de 
profesorul Drăgan cu grupa de 
avansați. Cei 21 de elevi, majori
tatea avînd vîrsta în jurul a 15 
ani, ascultau cu vădit interes 
explicațiile însoțite și de demon
strații ale dascălului lor. Se re
petau elementele de baza (pase, 
încrucișări). execuții cu fentă, 
trasul la poartă, se urmărea asi
gurarea unei bune circulații a 
balonului, cu dese schimbări de 
direcție. Profesorul Tiberiu Dră
gan ni s-a părut un om extrem 
de energic și sigur pe cunoștințele 
sale.

Apoi, în sala de gimnastică a 
Liceului Decebal am asistat și la 
o parte din cele 90 de minute 
predate de soții ioana și Berthold 
Albrecht, cu o grupă 
și o alta de 15 băieți, 
pul era neprielnic, se 
în aer liber. In sală, 
dimensiunilor reduse, 
sportivi nu beneficiau de cele 
mai bune condiții. Totuși, am 
observat că elevi și profesori 
făceau eforturi comune pentru 
respectarea conținutului lecției : 
exerciții pentru dezvoltarea de
tentei, a forței în scopul formării 
calităților de baza. Era doar 
vorba de atleți începători a căror 
inițiere a început abia în toamna 
trecută. în sfirșlt, pentru mărirea 
rezistenței, atît fetele cît 
ții au jucat baschet.

A urmat programul de 
tică executat de 18 fetițe 
14 
profesoara Ana
canic al antrenorului 
handbal, tovarășa Munteanu 
preda lecția pe un ton mai liniș
tit, dar totuși convingător, în 
timp ce micuțele sportive erau 
numai ochi și urechi. După în
călzirea de rigoare, s-a trecut la 
însușirea elementelor de acroba
tică la sol, la efectuarea exer- 
cițiilor la bîmă și paralele.

însoțiți pretutindeni de tov. di
rector Bivolarii, acesta ne-a ofe
rit cu multă amabilitate lămuri
rile necesare. Mai mut chiar el 
ne-a făcut cunoscut și cîteva din 
doleanțele sale și ale corpului 
profesoral al acestei școli, ale 
elevilor de a căror acti’.’itate se 
ocupă.

„Pentru ca pregătirile sportivi
lor noștri să se desfășoare în 
condiții satisfăcătoare este nece
sar să dispunem de o bază ma
terială mai consistentă. Resim
țim lipsa unei săli proprii ne 
este necesară o mai bună dotare 
cu materiale și echipament spor
tiv. o dată cu ieșirea în aer li
ber vom beneficia de micul 
nostru complex aflat în curs de 
amenajare lingă școală : terenuri 
de handbal, baschet și volei, sec
toarele de sărituri, pistă de £lle-

tism cu patru culoare a 60 
metri fiecare (in linie dreaptă) 
și două culoare circulare a 150 m. 
Dar, ce ne facem că va veni 
din nou sezonul rece cînd vom 
fi nevoiți să lucrăm în sală. în
deplinind dezideratul amintit, sint 
sigur că vom reuși să punem la 
dispoziția mișcării sportive din 
județ, ca și din țară, elemente 
talentate și bine pregătite. Măr
turie ne stă munca desfășurată 
pină acum, priceperea și pasiu
nea cu care lucrează profesorii 
noștri, nenumărații sportivi do
tați care se găsesc la școală".

într-adevăr, activitatea actuală 
a școlii sportive din Deva este 
suficient de convingătoare și nă
dejdile directorului ei merită toa
tă solicitudinea.

Florin COSMIN

VAGONLX : Matache — 
Mihâilescu, Pop, Boroș, 
Mihai, Chivu, Halagian. 
Merteș, Dembrovschi,
(Sfirlogea), Adam, Maca- 
ret

CLCJ : Moldovan — 
Crețu, Pexa, Solomon. 
Cimpeanu, Anca, Neșu, 
Mustățea, Ui f alean u, O- 
prea, Coman (Lică).

Arbitri : N. Mihâilescu, 
la centru, I. Drăghici și C. 
Caramftra (toți din Bucu
rești).

de li fete 
Deși tim- 
lucrase și 
din cauza 
cei 26 de

mărirea 
și băle-

gimnas- 
(pînă la 

ani) începătoare dirijate de 
Munteanu. în 

contrast cu temperamentul vul- 
de 
își

■ Tîmpânaru (cu piciorul în ghips) și 
Chiru (accidentat la Bacău) nu pot fi 
folosiți în meciul de mîine. în schimb. 
Bone anunță reintrarea lui Ciutaa în li
nia mediană. (I. Păuș — coresp. prin
cipal).

■ Studenții ieșeni privesc cu încredere 
partida cu A.S.A. La ora cînd apar aceste 
rînduri, echipa se află în drum spre 
Tg. Mureș. Nici o schimbare în formația 
care a cîștigat în fața Crișului.

■ Vagonul începe mîine meciul cu 
Merteș (restabilit după accidentul suferit) 
și Macavei în linia de atac.

■ „U“ Cluj se deplasează la Arad cu 
gîndul la o remiză sau, eventual, o viato- 
rie. Va fi menținută — se pare — echipa 
din jocul de miercuri cu Universitatea 
Craiova.

PRIORITATE ATLETISMULUI!
(Urmare din pag. I)

Golul din spatele lotului 
republican se datorează, în 
primul rînd, faptului că în 
școală atletismul nu are prio
ritate.

Atleții de mare performan
ță nu trebuie să fie crescuți 
ca niște plante de seră, ci 
trebuie să răsară și să creas
că întocmai ca arborii înalți 
și puternici dintr-o pădure 
viguroasă.

Este necesar ca elemente
le selecționate în școli, spor
tivi care dovedesc calități 
deosebite, să poată face ime
diat atletism aiături de vîr- 
furile din cluburile de per
formanță. Sistemul competi- 
țional să permită acestor 
elevi atleți să concureze nu 
numai pentru școala lor, dar 
și pentru clubul de perfor
manță, adică acolo unde gă
sesc condiții, antrenori etc. 
Clubul acesta nu-i va cere 
în nici un caz performanță cu 
orice preț, dar progresul va 
fi extrem de rapid.

Pregătirea multilaterală tre
buie să stea la baza formă
rii viitorului performer. încă 
din școală să practice mai

multe probe atletice asemă
nătoare. Triatlonul, și mai 
tîrziu decatlonul, nu trebuie 
să lipsească din pregătirea și 
activitatea competițională a 
elevului și. apoi, a atletului 
consacrat. Mai mult elevul, 
tînărul, trebuie să mai prac
tice și jocuri sportive: fot
bal, rugby, baschet Așa fac 
toți marii atleți ai lumii.

Este necesar să se acorde 
prioritate pasionaților din 
atletism, atleți, antrenori, ac
tiviști, dar nu acelor pasio
nați după căpătuială. în atle
tismul nostru mai trebuie 
analizate și, eventual, schim
bate unele „relații". Cînd la
birintul de interese personale 
va dispare, cînd vom înceta 
cu adoptarea mecanică a unei 
„mode" metodice la fiecare 
început de sezon, cînd nu 
vom mai face experiențe ab
surde cu cheltuieli inutile și 
fără nici un rezultat, atunci 
vom putea să dăm prioritate 
celor care au dat și mai pot 
da rezultate durabile.

Trebuie să acordăm prio
ritate 
nai cu 
dintre 
nostru

sistemului competițio- 
multe concursuri. Una 

greșelile atletismului 
este sistemul tabere-

lor de pregătire. O dată ajunși 
în lot, la Poiana Brașov, va
canța este asigurată și începe 
o viață dulce, în care pregă
tirea serioasă și performanța 
ajung pentru unii pe planul 
doi. Sînt atleți care de mulți 
ani nu justifică prin valoa
re ori perspectivă prezența în 
loturi.

Vara, cînd lotul este la Poia
na Biașov. stadioanele din 
țară sînt pustii și pistele în
verzesc.

De ce unii atleți din loturi 
fug de concursuri ? Simplu. 
Orice eșec poate să atragă 
înlăturarea lui din lot sau 
pierderea unor drepturi. Oa
menii nu riscă și, deci, nu 
concurează. Dar, cine nu con
curează des, nu are prilejul 
să realizeze performante. 
Poate că vom reuși cindva să 
schimbăm această optică, să 
le demonstrăm atleților noștri 
că au datoria să caute con
cursurile nu să Ie

Nu mă îndoiesc 
sumare prezentate 
rînduri vor supăra 
dar sper că am contribuit cu 
ceva la crearea priorității 
reale a atletismului româ- 
neso.

ocolească, 
că ideile 
in aceste 
pe mulți,

In fond, spunea deunăzi un mare amator da 
fotbal, dacă U.T.A. se mai distanțează de ur
măritorii săi cu încă un pas (punct) sau două, 
nu ne mai rămîne decit frumusețea luptei pen
tru evitarea retrogradării. Perfect adevărat! 
Șl în situația actuală a campionatului nostru, 
o asemenea perspectivă nu are de ce să ne 
supere, deoarece îndîrjirea cu care se întrec for
mațiile vizate pentru evitarea locurilor fatale 
este pasionantă. Iar meciul de miine de la Pi
tești este, de fapt, unul din actele, numeroasele 
acte, ale acestei dispute. (0. ANTONESCU).

Progresul a învățat destul de bine lecția 
meciurilor în deplasare. La Bacău, de nildă, 
a rezistat 75 de minute tradiționalului „iureș" 
al gazdelor. Pe de altă parte, duminica trecută, 
la Petroșeni, băieții lui Ozon au căutat zadarnic 
timp de 90 de minute să deschidă „lacătul" 
apărării băcăuane...

Probabil că, mîine, minerii vor veni pe teren 
cu chei mai... potrivite pentru poarta lui Manta. 
In perspectivă, deci, o luptă aprigă, echilibrată, 
în care calmul și iscusința protagoniștilor vor 
avea un cuvînt greu de spus. Ținînd, totuși, 
seama de avantajul terenului, acordăm prima 
șansă Jiului. (G. MIH A LAC UE).

Pe malul mării, noul sezon, a fost cam zgircit 
în succese. Evident, vinovați de „seceta" rezul
tatelor favorabile nu sînt alții decit jucătorii 
Farului. Poate că acel 1—0 cu Vagonul să În
semne oxigen pentru Sasu, Badea et comp. Dar 
duminică misiunea constănțenilor e foarte grea. 
Se știe, la Bacău, victoriile sînt... planificate 
pentru localnici. Echipa lui Nicușor strînge 
discret, fără mare tam-tam, punct după, punct. 
Și e greu ele crezut că tocmai in fata Farului 
dinamoviștii se vor abate de la regulă... Deci, 
favorită, Dinamo. Dar meciul poate oferi o 
dispută interesantă, atractivă. (CONSTĂNT1N 
ALEXE).

Desigur, mureșenii intrați în mare criză da 
puncte, se vor „bate" cu toate forțele pentru 
victorie, extrem de necesară acum, cînd echipa 
se află sub vizorul amenințător al retrogra
dării. Antrenorul Bone speră că Mureșan și 
Rakși își vor sincroniza din nou miine acțiunile, 
iar Bai nu va mai repeta boroboața de la Ba
cău... Studenții moldoveni, clasați neașteptat de 
bine în prima jumătate a clasamentului, se gîn
desc. cu siguranță la un meci nul, dorință ce ni 
se pare realizabilă, gîndindu-ne la forma bună 
manifestată de Deleanu (4 apariții consecutive 
în echipa etapei), Lupulescu, Ștefănescu ele. 
Așadar, pronostic 1, X. (DUMITRU ViȘAN).

Deși se afirmă că Vagonul este candidată 
sigură la retrogradare, partida cu „U“ Cluj este 
așteptată cu viu și justificat interes aici, la 
Arad. De ce ? Fiindcă o eventuală victorie ar 
reaprinde o licărire de speranță constructorilor 
de vagoane Și există o explicație Vagonul va 
susține in următoarele 4 etape trei jocuri la 
Arad, Oricum, în meciul cu „U“ Cluj arădenii 
vor face totul pentru victorie. Este, poate, ulti
ma lor șansă... (Ș’IEFAN IAGOB — coresp. 
principal).

LOTO-PRONOSPORT
TRAGEREA SPECIALA 

LOTO A PRIMĂVERII — 
4 APRILIE 1969 

6 ZILE 
PÎNA LA ÎNCHIDEREA 
ViNZAKII BILETELOR

Alături de tragerile Revelio
nului și Mărțișorului, tragerea 
specială Loto a Primăverii a 
intrat în tradiția marilor tra
geri. bucurîndu-se de o largă 
popularitate în rîndul partiel- 
panților.

Anul acesta tragerea speci
ală Loto a Primăverii va avea 
loc la 4 aprilie și va benefi
cia de foarte multe premii ’și 
largi avantaje pentru parti- 
cipanți.

In primul rînd vor fi atri
buite autoturisme : Dacia 1100, 
Moskvici 408 cu 4 faruri și 
radio, Skoda 1000 MB în nu
măr NELIMITAT, precum și 
aite 10 autoturisme prin tra
gere la sorți.

Tot prin tragere Ia sorți vor 
mai fi atribuite și 70 excursii 
cu autocarul în ITALIA, IU
GOSLAVIA și UNGARIA, de 
circa 18 zile, prin O.N.T. — 
România.

Se mai acordă și premii 
fixe în bani de 25 000 lei,

10 000 lei, 6 250 lei, 2 500 lei, 
1 000 lei etc.

Cu biletele Seria „M“ de 15 
lei puteți participa la toate 
cele 3 faze la care se extrag 
34 de numere.
• Programul concursului Pro

nosport nr. 14 de duminică 
6 aprilie 1969 este următor uî ; 
I : Universitatea Cluj — Stea
ua ; II: Vagonul — Rapid; 
IU : A.S.A. Tg. Mureș — U.T. 
Arad; IV: Jiul — Politeh
nica Iași ; V : Petrolul — Uni
versitatea Craiova ; VI : Fa
rul — F.C. Argeș ; VII : Stea- 

i gul roșu Brașov — Politeh
nica Galati ; VIU : Metalul Tr. 
Severin — C.F.R. Arad ; IX i 
Cagliari — Milan ; X : Inter- 
nazionale — Torino ; XI : Ju
ventus — Napoli; XU: Ve
rona — Fiorentina ; XIII : Bo
logna — Roma.

LOTO

Numerele extrase I_
rea LOTO din 28 martie 1969 : 
EXTRAGEREA I :
30 76 44 78 55 81 75 36 83 4 67 74 

Fond de premii : 761 790
EXTRAGEREA a Il-a :

75 6 80 66
Fond de premii : 827 517 

din c»te 412 915 lei report 
tegoria A,

Ia Irage-

lei.

lei, 
ca-

Dispor.ua


Fotbalul iugoslav spune „NU CAMPIONATUL MONDIAL DE HOCHEI

tacticii de joc defensive!
Interviu cu prof. dr. Mihajio Andreevic, din conducerea federației

un

iugoslave și membru al Comitetului executiv al F.I.F.A.
— Organizarea fotbalului iugo

slav cunoaște o continuă desfă
șurare, fiind în perioada de adap
tare la sistemul administrării 
autonome — ne spune prof. unlv. 
dr. Mihajio Andreevlc, conducăto
rul Comisiei Internaționale a Fe
derației Iugoslave de fotbal șl, 
totodată, membru al Comitetului 
Executiv al Federației Internațio
nale de Fotbal Asociație —
F.I.F.A.

Migrațlunea ,,păsărilor călătoa
re" pe care o trăim din plin și 
care ne creează serioase dificultăți
— continuă interlocutorul nostru
— a început încă de acum doi 
ani, pe scară întinsă, luînd pro
porțiile unei autentice psihoze. 
Mulți jucători cu veleități inter
naționale confirmate au încheiat 
contracte cu cluburi de fotbal din 
Elveția, Franța, R.F. a Germaniei, 
Belgia, Olanda șl Austria — pen
tru a mă limita să le citez numai 
pe cele mal frecvente țări ale 
migrației fotbaliștilor Iugoslavi, 
deși unele talente au ajuns in de
părtări geografice de neînchipuit.

Situația a zdruncinat, desigur, 
efectivul cluburilor noastre șl a 
vlăguit de-a dreptul lotul repre
zentativ In aria manifestărilor sale 
Internaționale.

Mă întrebați dacă apreciez că 
jocul în sine a atins, după mal 
bine de o sută de ani. cel mal 
ridicat nivel tehnic, spectacular 
șl de popularitate. El bine, trebuie 
să afirm, ca vechi militant în 
materie, că mai e loc — șl încă 
destul — pentru un progres în 
toate aceste trei sectoare, deși 
aparențele, întreținute generos de 
en’.uziasmul publicului nostru, sa
tisfăcut de vreo victorie națională 
neprevăzută, lasă să se atribuie 
fotbalului un progres desăvîrșit, 
produs doar al unei năzuințl in
dulgente șl efemer înfăptuite.

Ne înșelăm pe noi Înșine, în ca
drul unei visări colective, care 
este fără naționalitate și fără apa- 

■ rențe teritoriale. în realitate, fot
balul e în regres și temeiurile nu 
se cuvin căutate nici în lipsa de 
conducători tehnici, nici în penu
ria de jucători talentați și mai 
puțin chiar în vreo contribuție 
nefastă a publicului. Noi credem 
că totul pornește de la acea ne
fericită Inspirație a jocului de
fensiv — căruia unlj 11 spun tac
tica betonului, liniștea cimentului, 
Impenetrabilitatea cazemate; de
fensive, sau victoria doctrinei me
ciului nul.
- Fotbalul implică o luptă șl nu 
se poate concepe lupta printr-o 
generalizare a defensivei. Din cu 
totul greșita situație pe care a 
ereat-o antrenorilor instabilitatea 
contractelor lor profesionale, s-a 
ajuns la acea strategie a apărării, 
pentru a mulțumi conducerile res
pective, că, cel puțin dacă echipa 
nu e învinsă obține, totuși, un 
meci nul șl poziția conjuncturală 
a antrenorilor a fost consolidată—

Tactica a devenit strategie uni
versală, contaminînd — ca o ade
vărată maladie epidemică — în
treaga lume a fotbalului.

Nu este o tactică eficientă a- 
ceastă defensivă. Eu o consider 
numai un narcotic ocazionai, care 
a creat însă grele servituți conți
nutului calitativ al fotbalului, cu 
tot cortegiul consecințelor nefaste 
Pe care le-am relevat. Și In fotbal, 
timpul s-a dovedit, de asemenea, 
un pedagog nedezmințit.

— Ca medic, vechi practician 
în lumea lui Esculap șl ca 
notoriu specialist in cea a ba
lonului rotund, ați stabilit

diagnosticul actualei crize a 
fotbalului mondial. Dar ce te
rapie ii prescrieți oare 7

— Federația iugoslavă a purces 
la remedierea răului. Prin norma
tivele tehnice 
antrenorilor, 
nădăjduiește 
lui iugoslav 
nouă față in 
— impiinînd 
deschis șl combativ, ceea ce îi va 
readuce fotbalului vitalitatea or
ganică șl Impetuozitatea spectacu
loasă.

Nu ne limităm numai la mă
suri de ordin Intern. Vederile 
noastre nu se opresc în granițele

Ce se dau acum 
federația noastră 

să imprime fotbalu- 
o nouă față — o 
raport cu cea de azi 
revenirea la jocul

țării noastre, ci merg la 
schimb activ de păreri, la con
fruntări tehnice de cabinet, cu 
conducerile celorlalte federații 
naționale, pentru ca măsura să 
fie extinsă și adaptată deocamda
tă pe zone continentale.

Nădăjduim astfel, în attest sens 
— subliniază cu optimism profe
sorul dr. Mihajio Andreevic, la 
fel de convins în înțelegerea prie
tenilor români ca șl atunci, în 
anul 1932, cînd ne-am întîlnlt pri
ma oară la Belgrad șl de cînd a 
făcut continue dovezi de amiciție, 
pe care o păstrează fotbalul ro
mânesc — că oficialitatea dv„ In 
acord cu cluburile ce le repre
zintă, să ne dea sprijin și să 
primească inițiativa noastră în 
materie, cu o înțelegere ce va 
aduce, neîndoios, și soccerulul ro
mânesc foloase directe.

— Șl acum, ca un constant 
cunoscător și prieten al fot
balului romanesc, tn ce optică 
11 vedeți 7

— Pe plan general, fotbalul ro
mânesc e în progres, firește. In 
ultimii ani, însă, fotbalul dv ma
nifestă incertitudini ce cred că-șl 
află cauzele într-o deficientă co
laborare dintre cluburi, , într-o 
oarecare reținere limitativă în 
viața acestora șl, mai ales, în 
strădaniile de întinerire a cadre
lor. Măsura e bună, se înțelege, 
e salutară chiar, <)ar ea aduce 
acea inconstanță a rezultatelor, 
inerentă tinereții și acesta este 
motivul pentru care și Rajka Mi
tici (antrenorul federal iugoslav 
— n.n.) cînd are parte de mari 
bucurii, cînd n-are suficiente ba
tiste pentru a-șl șterge lacrimile 
unor decepții de neînțeles — cu 
totul neașteptate...

Dar, cum viitorul e al tinereții, 
să privim, laolaltă, numai înainte, 
și să ne încredem în satisfacțiile 
pe care munca de educare șl de 
promovare a tineretului trebuie 
să ni le ofere.

UN MARE DERBY, 0 MARE VICTORIE:
CEH0SL0VACIA-U.R.S.S.4-3(2-0,0-2,2-1)
...DAR NUMAI DUMINICA VOR FI CUNOSCUȚI CAMPIONII

STOCKHOLM, 28 (prin tele
fon, de la Karl Andersson). Fi
nalul grupei A a campionatului 
mondial a prilejuit spectatorilor 
din marea hală „Johaneshov", 
ca și milioanelor de amatori ai

Turneul de tenis
de la Roma - întrerupt

din cauza p oii

acestui sport aflați în fața apa
ratelor de televiziune, o partidă 
Cehoslovacia — U.R.S.S. desfă
șurată la cea mai mare tensi
une, cu răsturnări de situații 
spectaculoase și emoționante. In 
acest meci, ambele echipe au 
jucat o singură carte — decisi
vă — dar fiecare în felul său. 
Cehoslovacii au opus forței fi
zice a adversarilor combinația 
de înaltă subtilitate, mizînd pe 
minusurile în apărare ale unei 
formații hotărite să sacrifice to
tul pentru atac. Destrămînd în 
zona neutră, printr-un pressing 
atent și drastic, acțiunile ofen
sive ale reprezentativei sovie
tice, hocheiștii cehoslovaci țl-au 
impus cu strălucire punctul de 
vedere. V

Scorul a evoluat și el drama
tic, pe măsura pulsului accele
rat al acestui joc : J. Holik 1—0, 
Nedomanski 2-0, Harlamov
2— 1, Firsov 2—2, Horesovski
3- 2, Jaroslav Holik 4—2, Ragu
hn 4-3.

în clasament, echipa Cehoslo
vaciei conduce cu 16 puncte, 
urmată de acelea ale U.R.S.S. 
(cu 14 p) șl Suediei (cu 12 p). 
Pentru a-șl adjudeca titlul de 
campioni ai lumii, jucătorii ce
hoslovaci au nevoie de un mecî 
nul în partida de duminică cu 
Suedia. în caz de înfrîngere, 
trei echipe se vor afla Ia egali
tate de puncte și va decide gol
averajul, net favorabil echipei 
U.R.S.S.

V. FIROIU

Arbitri români in C.C.E. la volei

O fază care ilustrează concludent spiritul combativ caracte
ristic fotbalului iugoslav. Fotografia redă un moment din 

meciul Crvena Zv-ezda — Partizan

Iată-ne în pragul unei săp- 
tămîni competiționale interna
ționale în care fotbalul benefi
ciază, în continuare, de „respi- 
ro“. Mai exact, singura partidă 
de larg interes pentru cititorii 
noștri, exceptind, bineînțeles, 
campionatele naționale din di
verse țări, este cea care opu
ne reprezentativele R.D. Ger
mane și Italiei, în cadrul preli
minariilor pentru campionatul 
mondial ediția 1970.

Vom situa pe locul secund, 
mai ales că ne interesează di
rect și foarte mult, cea mal 
importantă confruntare rugbys- 
tică a juniorilor din istoria a- 
cestui sport — turneul dotat cu 
trofeul challenge „Cupa Na
țiunilor — F.I.R.A.", pe care-l 
găzduiește Spania, respectiv

28 (prin telefon), 
to-

ROMA,
In capitala Italiei plouă 
rențial, astfel încît semifina
lele turneului de tenis de la 
T. C. Parioli nu s-au putut 
desfășura. Cînd ploaia a în
cetat pentru cîtva timp. Ion 
Țiriac a susținut doar un set 
cu englezul Stilweel. Victoria 
a revenit tenismenului englez 
cu 6—4.

Dacă timpul va fi favora
bil, meciul va fi reluat sîm- 
bătă după masă, ca și întîl- 
nirea dintre Mulligan și Io- 
vanovici, contînd pentru cea
laltă semifinală.

După ce partida masculină 
de volei Mladost Zagreb — 
S.K. Leipzig a' fost condusă 
de un cuplu român, C. Armă- 
șescu și I. Niculescu, alți doi

arbitri, V. Moraru și N. Tăr- 
chilă, au fost solicitați să con
ducă jocul dintre Akademik 
Sofia și Valbovoll (Olanda).

Barcelona. Se vor întrece 8 e- 
chipe: Franța, Spania (cu două 
formații, deoarece forfait-ul de 
ultimă oră al Belgiei ar fi com
plicat mult sistemul de disputa
re), Italia, Cehoslovacia, Maroc, 
Portugalia și România, lntrucît 
există un raport între valoarea 
reprezentativelor de seniori și 
a celor de juniori, este aproape 
certă calificarea în finală a 
francezilor și a românilor. Să 
sperăm că exemplul lui 1 de
cembrie 1968 va fi urmat...

„Last, but not least” — spor
tul vitezei de reacție, al cal
mului în momente de înaltă 
tensiune, al preciziei și al refle
xelor fulgerătoare, scrima.

Mai intîi, fetele din echi
pa României, firesc dar 
și cronologic, se vor întrece pe 
planșele din Budapesta, cu 
formațiile Franței, Italiei și Un
gariei. Suita de satisfacții ma
jore pe care ni le oferă, de ani 
de zile, scrima românească n-a 
atras, însă, numai felicitări,

laude și... flori. A atras și obli
gații, a atras și greutăți. Pres
tigiul trebuie apărat cu strășni
cie, iar adversarii, în. speță ad
versarele, au posibilitatea de a 
lupta cu mai multă relaxare: 
înfrîngerea nu le-ar atrage prea 
multe reproșuri... Și, la urma 
urmei, e bine știut în sport că 
un loc fruntaș e greu de cuce
rit, dar este mai greu însă de 
menținut1

La Genova se întrec, în anua
lul campionat mondial, tine
rele speranțe ale scrimei, la 
toate armele. Este o altă com
petiție în care purtătorii și pur
tătoarele culorilor românești 
au avut uneori rezultate foarte 
frumoase. De altfel, multe nume 
din partea superioară a ierar
hiei campionatelor mondiale și 
olimpice și-au făcut debutul și 
și-au cucerit primele galoane 
în această întrecere. Selecțio
natele țării noastre n-au făcut, 
pînă acum excepție și, sperăm, 
nu vor face nici în acest an.

Așteptările cele mai optimiste 
ni le prilejuiesc, după părerea y 
specialiștilor, sabrerii și flote- r 
tistele. De altfel, startul oare
cum intîrziat spre afirmare pe 
plan internațional al sabrerilor 
poate fi acum recuperat: Iri- 
miciuc și Popescu au obținut, 
de pe acum, rezultate onorabile 
în compania seniorilor.

Iar în încheiere, cîteva cu
vinte despre un sport pentru 
care interesul nostru poartă 
amprenta deplinei neutralități: 
ciclismul profesionist pe șosea. 
In această săptămină va avea 
loc, în Belgia, Turul Flandrei. 
Nu se știe dacă fenomenalul 
Merckx va lua startul, dar, după 
cum glăsuiesc în ultima vreme 
cronicile cînd participă și el 
se pune 
secund, 
titlul de 
anului!

doar problema locului 
Un 
cel

candidat serios la 
mai bun sportiv al

AGENDA EUROPENELOR DE BOX
VICTOR SILBERMAN INTRE PUNCH Șl BLOCAJ

ie

\Ut
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VICTOR SILBERMAN

temimijlocii de
unul 
lotul 
cam-

We- 
și te 
Wu-

(■til
de te

RUSSU SIRIA

C. I. O. Șl PROBLEMA
JOCURILOR OLIMPICE DE IARNĂ

Ion CHIR1A0

In turneul de la BelgradVozuți de AL CLENCIU

Ion POPA Tedi NICULESGU P0L1HR0NIADE A REMIZAT CU KONARKOVSKA
PATRU ANTRENORI PREGĂTESC ECHIPA ROMÂNIEI de (cu piesele albe) a remizat 

în 22 de mutări cu Iugoslava 
Konarkovska-Sokolov.

Victor Silberman se poate 
considera fericit. El este 
dintre puținii boxeri din 
ce se pregătește pentru

O mare răspundere apasă In 
prezent pe umerii antrenorilor 
care pregătesc echipa ce va fi 
aliniată la startul campionate
lor euiopene Despre activitatea 
și pertoi ntanțele boxerilor ș-a 
vorbit deseori in coloanele zia
rului no«tru. Acum, ne propu
nem să prezentăm cititorilor pe 
„maeștrii" care, alături de elevii 
lor transpiră din plin, pe acela 
care uneori sînt uitați — ne
drept — atil de spectatori, cît și 
de cronicarii sportivi. Să Înce
pem cu :

ION POPA : In 1956, în colțul 
ringului olimpic din Melbourne, 
doi oameni plîngeau de fericire : 
antrenorul Ion Popa șl noul cam
pion (olimpic), Nicolae Linca. Se 
împliniseră 20 de ani de cind 
Popa pătrunsese ca sportiv In 
„sanctuarul" boxului. Din 110 
partide susținute, el Pierduse 
doar 5 I Io anul 1938 a devenit 
campionul județului Olt, un an 
mai tîrziu a ciștigat primul titlu 
national Ia amatori (categoria 
pană). Dacă l-ai fi lăsat zi șl 
noapte pe ring, nu s-ar ti dat 
Jos. Popa Iși amintește că intr-o 
săptămină a susținut șase par
tide cu Zamfirescu, Corcodel, 
Obăgilă, loniță, Tîrnoveanu șl 
Oumitrescu t In 1940 își adjude
că și titlul la ușoară, iar doi 
ani mai tîrziu dezbracă hermina 
albă și trece la profesionism. 
In ianuarie 1943 hotărăște sft a* 
tace titlurile de campion națio
nal la semimljlocie și mijlocie, 
deținute de Constantin Clonolu. 
Triumfă, și-și apără tn continuare

p io na tul european, tu cărui p*it 
în echipa reprezentativi nu e 
periclitat — din păcate — de 
nimeni. De altfeL lipsa rezer
velor. a căror valoare si se 
apropie de titular, constituie o 
meteahnă mai veche a bort. u
nostru.

Spre cinstea sa, deși se ște 
solitar la categorie semirf.ș- 
locie Victor se pregătește to
tuși cu conștiinciozitate, c« Ha
ni Succesele sale din w
an (printre care titlul de cam
pion national te semimijloeie. 
locul 1 in .Criteriul tinere tu
lul". cele două victorii dr. 
zic — te danezul Bansen 
maghiarul Gali) nu l-a» 
murat.

L-am văzut recent. în 
nirea România—Bulgaria
Sibiu. .4 fost o confruntare de 
o rară dirzenie. pe ca-e numai 
un sportiv cu o rezistență de

pregăt're psihică 
-rioari, poate s-o ducă pînă 
capăt. L-a'r aplaudat pe 

Victor pe-.:ru victorie Și. im
plicit. pentru spectacolul ofe
rit. dar te înapoierea în Capi
tali «■ ne patew abține de a-i 
race ». ri'-ra observații critice. 

Siitemsaa este un puncher 
p-in exce.:~:i. Dar pentru a 
■tiage adesârata măiestrie, el, 
r« mfreaorii răi. trebuie să 
«e taffrijeaxci «ai «uit de per- 
fectior.zreu procedeelor de a- 
pâ'C'e Victor punctează des. 
dar *i recepționează nepe’mis 
ie multe lovituri, după cum 
ne-am coarrus incâ o dată în 
pzriida ni bulgarul K riakov. 
Monea ne spxxea că po;i 
practici bomi si primești
lomuri. Da. dar Jevrnde cile 

lovituri 
•spot ti.

Titi ULMII RESCU

cu succes centurile. In 1947 Insă, 
e deposedat de titlu la semimijlo- 
cle de către Petre Brătescu. lat 
după un an iși depune mănușile 
in vitrina cu trofee sportive Și se 
u.cide să imbrățișeze cariera de 
antrenor.

Din anul 1954 antrenorul Ion 
Popa devine sfetnicul boxerilor 
noștri fruntași. In grupa sa pen
tru europene figurează C. Ciucă, 
N. Giju, Antoniu Vasile, I. Covaci, 
H. Stumpf, i. Monea și M. Con- 
stantinescu.

ION CHIRIAC. (Jn nume bine* 
cunoscut pe ringurile noastre. 
Primul contact cu sala de box, 
în 1935, cînd abia împlinise 15 
ani. Patru ani mai apoi a cîști
gat întîiul său tricou de cam
pion la amatori. In anul 1940 tre
ce Ia profesionism unda, numai 
după un an îl învinge pe cam
pionul „muștelor**, Panaitescu — 
Zigotto, luîndu-1 titlul pe care îl 
deține pînă în 1948. “ 
își apără cu succes 
fața lui Panaitescu 
Bidrinschi, Lăzăreanu, 
păratu, Mătăsaru. In 
1944 se decide să atace și titlul 
la cocoș. Ii învinge, ia circul 
Palladium pe campionul catego
riei, Sandu Ion, după care su
portă asaltul multor șalangeri : 
trei meciuri cu Ilie Plțu, tot atl- 
tea cu Nicolae Rădan, două cu 
Anton Oșca, unul cu Marin Gas
par — dar centura râmîne la Ion 
Chiriac. Mare „colecționer* de 
titluri de campion, excelentul 
boxer atacă și pe cel a] cate-

Intre timp 
centura în 
— Zigotto, 
Rădan. im- 

februarie

goriei pană. Titlul rămăsese va
cant prin retragerea Iul lucian 
Popescu. Boxeară (in 1945) cu Ilie 
Pițu, pe care-l învinge plin 
abandon în rundul 8, devenind 
astfel triplu campion național 
(muscă, cocoș, nană). Numai ce
lebrul Toma Aurel realizase per
formanța de a deține in același 
timp 3 centuri de campion. Pe 
tărim internațional „meciul ca
rierei" I-a susținut in 1944, cind 
l-a învins pe italianul Benjamino 
Șerpi. Iată, succint, biografia 
sportivă a boxerului care are la 
activ 131 de partide, din care 
n-a pierdut decit 4 la amator, și 
2 la profesioniști. Antrenorul Ion 
Chiriac. stimat și apreciat de ele
vii săi de la clubul steaua, ca 
șl de toți tehnicienii boxului nos
tru se află acum in pragul u- 
nui nou și important examen : 
campionatul european. Vă imagi
nați emoțiile sale, ca și ale spor
tivilor din grupa =a : C. Gruies- 
cu, C Buzuliuc, Gh. Chivăr.

CONST. DUMITRESCU. Au tre
cut 10 ani de cind Tltl Dumi
trescu. maestrul ineă neegalat al 
eschivelor, al reflexelor șl al mo
bilității, a cîștigat ultimul său 
titlu de campion ai țării. Era al 
5-lea. De atunci, Titi n-a mai tre
cut printre corzile ringului, ci a 
rămas tn colțul lui, bucunndu-se 
sau suferind alături de elevii sâi 
A devenit mina dreaptă a lui 
Constantin Nour, ,vulpoiul“ care 
a adus clubului din imovist peste 
100 de titluri naționale. Nour are 
o încredere deplină in fostul său 
elev. Nu numai pentru că Titl a
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Îmbucurător eite faptul că 
Victor Silberman își dă seama 
că mai are de lucrat la capi
tolul „apărare". Antrenorii săi 
de la clubul Steaua, Chiriac 
și Spakov, își pun mari spe
ranțe in el, cu condiția ca 
tentatul nostru pugilist să 
vețe a se proteja. Aceasta 
înseamnă însă că Victor 
trebui să părăsească stilul 
fensiv. Nici nu i-ar sta bine. 
Peste două luni, la marea con
fruntare europeană de la Bucu
rești, el va avea posibilitatea să 
joace o carte mare. Perfecțio- 
nindu-ți blocajul și mărindu-și 
forța de percuție a loviturii 
preferate — directa de dreap
ta — Victor va putea juca un 
rol de seamă în disputa celor 
mai valoroși

-conținea'

cucerit o prețioasă medalie 
bronz, la Melbourne, sau pentru 
că împletește cu iscusință teoria 
cu practica in lecțiile de antrena
ment, ci mai cu seamă pentru cu
noștințele sale tehnice. atribute 
îndrăgite în egală măsură de 
Nour.

10 ani In colțul ringului. Ani de 
satisfacții, pe care Dumitrescu le 
dorește tot mai împlinite. Peste 
puțin timp și el ca ți boxerii 
din grupa sa (V. Ivan, p. Ne- 
delcea, G. Dobrsscu, C. Cuțov 
I. Alexe) vor susține un diftciî 
examen tn fața elitei boxului 
continental.

TEODOR NICULESCU. Antre
nor a] echipei naționale de tine
ret (împreună cu C. Dumitre,cu), 
prof. T. Niculescu și-a îmbogățit 
an de an experiența, ajungfnd in 
prezent unul din „cei 4* maeștri 
cărora li s-a încredințat greaua 
misiune de a pregăti pe boxerii 
noștri fruntași în vederea cam
pionatelor europene. Lucrînd în 
diferite loturi, în ultimii ani, 
alături de Ion Popa și Ion Chi- 
riac, antrenorul Niculescu a cău
tat și a reușit să Învețe, ceea ce 
se cheamă „meseria**. Receptiv Ia 
noutățile care apar necontenit în 
domeniul antrenamentului sportiv, 
T. Niculescu șl-a cîștigat 
colegilor săi, a boxerilor șl a 
spectatorilor care vizionează reu
niunile pugilistice. Tlnărul antre
nor are în grupa sa țe sportivii 
Mihai Aurel, Constantin Stanef, 
Victor Silberman și Ion GyOrfi.

Romeo CALARAȘANU

stima

1

Fază din ediția 1968 a Carn- 
ionaîelor Mondiale de tine

ret, găzduită de sala Crystal 
Palace din Londra: un spec
taculos asalt din proba mas
culină de floretă.

BELGRAD. 28 (Agerpres). — 
Cu două runde înainte de în
cheierea turneului international 
de șah de la Belgrad, în clasa
ment conduce maestra sovietică 
Nana Aleksandria cu 11% p, 
urmată de Katia Iovanovici 
(Iugoslavia) — 11 p, Polihro- 
niade (România) — 10Vi p.

In runda a 15-a, Markovici a 
învins-o pe Katia Iovanovici, 
iar Zatulovskaia a cîștigat La 
Ruj ita Iovanovici. Polih roni a-

VIE ACTIVITATE
LA BASCHET

La Atena, în semifinalele 
„Cupei cupelor" la baschet mas
culin, Panathinaikos Atena a în
trecut echipa Dinamo Tbilisi 
cu 81-67 (37-33).

La Moscova, în C.C.E. la bas
chet masculin, formația Real 
Madrid a învins cu 89—78 
(47-33) echipa Ț.S.K.A. Ambele 
echipe s-au calificat în semi
finale.

La Zadar, echipa iugoslavă 
Zadar și formația Akademik So
fia s-au intîlnit în sferturi 
de finală ale C.C.E. la baschet 
masculin. Au învins gazdele cu 
89-84 (44-43).

în meci amical de baschet 
feminin (la Budapesta). Unga
ria - Iugoslavia 69-66 (26- 37).

•
Comisia însărcinată de 

C.I.O. să studieze problema 
Jocurilor Olimpice de iarnă 
a dat publicității un aomuni- 
«at în «are arată «ă „pe 
viitor trebuie să se atribuie o 
importanță mai mare idealu-

rilor sportive și morale ale 
Jocurilor Olimpice, decit va
lorii lor comerciale sau altor 
interese care par să prevaleze 
în momentul de față1*. Comi
sia mai recomandă : durata 
J. O. de iarnă să nu depă
șească 10 zile decît în situa
ții excepționale ; Olimpiada 
albă să se desfășoare într-o 
stațiune centrală, iar particj- 
panții să fie găzduiți laolaltă 
în satul olimpia; instalațiile 
necesare să nu fie excesiv de 
costisitoare ; ceremoniile să 
fie simplificate. Aceste reco
mandări nu vor fi obligatorii 
pentru J.O. de la Sapporo 
(1972).

3te!ex-radio telefon
ÎN SFERTURILE de finală ale 
turneului „open" de tenis de la 
New York, favoritul nr. 1, 
Tony Roche (Australia) a dispus 
de Pancho Gonzales (S.U.A.) cu 
8-10. 6—2, 7-5. Alte rezultate : 
Gimeno (Spania) — Franulovici 
6-4, 6—4 ; Emerson - Santana 
3-6, 6-3, 6—2 ; Ashe — Pasarell 
3-6, 6-4, 6-1.

PROBA DE SLALOM SPECIAL 
de la Val d'Isere a fost ciștiga- 
tă de francezul Alain Penz, iar 
proba feminină a revenit spor
tivei austriece Berni Rauter.

IN C.C.E. LA TENIS DE MASA 
(primul meci din finală), echi
pa feminină Aussenhandel Ber
lin a dispus cu 7-2 de Ferenc- 
varos Budapesta. Returul, la 
3 aprilie, la Budapesta.

IN „CUPA EUROPEI CENTRA
LE la fotbal (sferturi de finală): 
Steaua roșie Belgrad — Vasas 
Budapesta 1-2 (1-1). Returul 
Ia 2 aprilie, la Budapesta.

ECHITA DE TENIS A INDIEI 
a dispus cu 4-1 de selecționații 
Ceylonului, calificindu-se in fi 
nala zonei asiatice a „Cupei 
Davis’’

DUPĂ PATRU ETAPE, in tu
rul ciclist „Săptămină Catalo- 
niei“, conduce italianul Dino 
Zandegu. El a cîștigat și etapa 

Gerone, pe 
cu 5h 49:25.

a patra (Urgel — 
distanța do 200 km)

LA ZURICH S-AU 
SORȚI partidele din 
Ie „Cupei orașelor 
fotbal : Newcastle ______
Glasgow Rangers (sau Atletico 
Bilbao) și Goztepe Izmir — Uj- 
pesti Dozsa. Intilnirile trebuie 
disputate pină la 30 aprilie. Fi
nala (tur-retur. pe teren pro
priu și in deplasare) este pro
gramată la 27 mai și 11 iunie.

TRAS LA 
semifinale- 
tirguri" la 
United —

ÎN TURNEUL DE ȘAH de la
Sarajevo conduce, după 7 runde, 
marele maestru sovietic Viktor 
Korcinoi cu 6 p, urmat de Bar
clay (Ungaria) cu 5 p (1).


