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PUNCT FINAL IN ANCHETA
PRIORITATE ATLETISMULUI!"TJ

• CEI 11 PARTICIPANT! LA DEZBATERI AU FĂCUT

® AȘTEPTĂM PĂRERILE MINISTERULUI ÎNVĂȚĂMÎNTULUL
13 PROPUNERI

F. R. ATLETISM

Șl ȘCOLII
® PRIORITATE ATLETISMULUI ÎN FAPTE Șl NU ÎN

DE ATLETISM ASUPRA CELOR CE LE-AU FOST SUGERATE

VORBE
Timp de trei săptămâni, ilarul „Sportul* a dezbătut în co

loanele sale o importantă problemă a mîțcărH sportive; nece
sitatea creării priorității atletismului. Pornită de la exemplul 
concret al primei școli specializate din țara noastră, ancheta 
s-a extins —- așa cum am dorit-o — asupra întregului atletism. 
Cei care au luat cuvîntul — în ordine cronologică: -prof. Z. Be- 
nedek, prof. N. Mărășescu, prof. VI. Simionescu, prof. C. Mor- 
țun, prof. Vasile Dumitrescu, Z. Tgnișca — antrenor, conf. univ. 
ion Moina, S. Dumitrescu — antrenor, prof. A. Ciontea, prof. 
Victor Dumitrescu și Ion Nae — președintele riubuhiî sportiv 
Dinamo București — au subliniat, într-o formă sau alta, nece
sitatea asigurării priorității atletismului prin fapte și nu prin 
vorbe.

3. Sprijin tehnic pentru or
ganizarea unui număr sporit 
de comfpetîîții atletice rezer
vate elevilor.

Vineri 4 aprilie 1969

AAIINE SEARĂ, PRIMUL GONG ÎN FINALELE
CAMPIONATELOR NAȚIONALE

DORINȚĂLA GALAȚI, CLUJ, BRAȘOV, BRĂILA

DE BOX
DE AFIRMARE

Așa csim ne-am propus, în
cheiem ancheta noastră adu
când la cunoștința forurilor 
interesate propunerile făcute 
de participant,i la dezbateri :

MINISTERULUI 
ÎNVAȚAMÎNTULUI

1. Modificarea programei, 
astfel încât atletismul să de
vină obligatoriu în cadrul ore
lor de educație fizică ;

2. Să se înființeze, în toate 
centrele țării, școli de atle
tism ;

3. Inițierea unei competiții 
școlare sistem divizie ;

4. înființarea catedrelor de 
selecție în cadrul școlii de a- 
țletism ;

5. Introducerea (în toate 
secțiile de atletism) fișelor 
tip, în care să fie centralizate 
toate datele din evoluția spor
tivului ;

6. Elaborarea unui sistem 
stimulativ pentru profesorii 
care se ocupă de depistarea 
elementelor talentate și de 
pregătirea lor pînă la un anu
mit nivel;

7. O activă și permanentă 
grijă pentru dezvoltarea bazei 
materiale a atletismului șco
lar ;

8. Favorizarea creării unei 
legături — pe baze reciproc 
avantajoase — între secțiile 
de atletism din școli și cele 
din cluburile de performanță.

FEDERAȚIEI ROMANE 
DE ATLETISM

ȘCOLII DE ATLETISM

1. Repartizarea elevilor pe 
grupe specializate pe probe ;

2. Pregătirea multilaterală a 
unui număr cît mai mare de 
elevi ;

3. Profesorii școlii să-și a- 
ducă contribuția la organiza
rea întrecerilor atletice din 
licee și școli, să întărească le
găturile de colaborare eu pro
fesorii de educație fizică din 
aceste unități ;

4. Instituirea unui stagiu, 
obligatoriu pentru toți elevii 
selecționați în școala de atle
tism, de doi ani de pregătire

„SPORTUL*

(Continuare în pag. a 3-a)

Miine, Conferința anuală

1. Omologarea recordurilor 
de juniori numai în cadrul 
competițiilor oficiale de am
ploare (finale de campionate) ♦

2. O contribuție mai efici
entă la dezvoltarea bazei ma
teriale a atletismului școlar ;

a Comitetului F.R. Baschet
avea loc

TROFEUL II.A.S.R. LA ATLETISM
CUPELE ZIARULUI „SPORTUL" PENTRU

Sîmbătă, la ora 16, va 
la sediul C.N.E.F.S. (etajul VIII) 
Conferința anuală a Comitetului 
Federației Române de Baschet, 
la care vor participa membrii co
mitetului, președinții comisiilor 
județene și municipale de bas
chet, componenții colegiilor și co
misiilor centrale ale F.R.B., an
trenori, profesori de educație fi
zică, jucători fruntași, tehnicieni 
etc. în cursul Conferinței vor fi 
discutate darea de seamă asupra 
activității federației în anul 1968, 
planul de măsuri pentru anul în 
curs, planul de pregătire pentru 
participarea la J. O. de la Mun- 
chen ș.a.

CELE MAI BUNE PERFORMANȚE

Tntre 1 și 20 aprilie, se des
fășoară o mare competiție de 
atletism prin corespondență, 
dotată cu „Trofeul U.A.S.R." 
Participă (fiind înscrise din 
oficiu) toate cele 43 de insti
tuții de învățăroîrit superior 
din țară. în program sînt cu
prinse doar trei probe i 100

Și

99

A început
Cupa Primăverii"

la handbal feminin
In prima etapă Rapid Bucu
rești a întrecut pe Goldberger 

Budapesta

BUHUȘI, 3 (prin telefon).
Mai bine de 2 000 de specta
tori au asistat, joi după amia
ză, la primele partide din ca- / 
.drul celei de a IlI-a ediții a 
„Cupei Primăverii" la hand- 

‘bal feminin, care se bucură 
anul acesta de o selectă par
ticipare. După o frumoasă 
festivitate de deschidere, s-au 
disputat jocurile inaugurale 
ale fiecăreia din. cele două 
'serii preliminare ale compe
tiției.

Partida de debut a seriei I 
a opus formațiile Confecția 
București (divizia A) și Pe
dagogic Bacău, (divizia B), în
tâlnirea încheindu-se cu vic
toria categorică a handbalis
telor bucureștene : 20—7
i(8—3). Cele mai bune jucă
toare au fost Matache (5) 'de 
la Confecția și Popovici (3) de 

:1a Pedagogic Bacău.
? Cel de al doilea meci, dis- 
. put at în cadru] seriei secun
de, a oferit un spectacol spor
tiv palpitant, cu surprinză
toare schimbări de scor, cu 
faze spectaculoase. Atît hand
balistele de la Rapid Bucu
rești, cît și cele de la Gold
berger Budapesta au condus 
pe rînd. La început, inițiativa 
a aparținut jucătoarelor bu- 
dapestane, dar în final fero
viarele au accelerat ritmul, 
obținînd o meritată victorie : 
15—12 (9—5). Cele mai multe 
puncte au fost înscrise de 
Băicoianu (9), Țopîrlan (3), 
Gheorghe (3) pentru Rapid și 
de Ilona Szabo (7) pentru 
Goldberger.

Astăzi au loc partidele: 
Textila Buhuși — Goldber
ger Budapesta și Confecția 
București — Spartak Subo- 
tica.
ION VIERII, corespondent

metri, săritura în lungime 
aruncarea greutății (7,257 kg 
pentru studenți și 4 kg pen
tru studente). Întrecerile vor 
avea loc numai pe plan lo
cal, organizarea lor revenind 
comitetelor U T.C. din. insti
tute, în colaborare cu cate
drele de educație fizică și sport 
și cu cluburile sportive uni
versitare.

Această amplă acțiune, ini
țiată în cinstea celei de-’ 
VII-a Conferințe a U.A.S.R, 
își propune să angreneze în 
activitatea sportivă un număr 
cît mai mare de studenți, de- 
pistînd totodată oe cei mai 
buni atieți din rîndurile stu 
dențimii. în acest sens vor fi 
acordate și premiile ziarelor 
„Viața Studențească" (o cupă 
institutului care a antrenat în 
competiție cel mai mare nu
măr de participant, raportat 
la numărul total al studenți
lor) și „Sportul" (două cupe 
institutelor care au realizat 
cele mai bune performanțe, 
separat pentru studenți și stu
dente). Prin combinarea aces
tor două criterii, pe baza unui 
punctaj special, va rezulta un 
clasament general, în care in
stitutele clasate pe primele 
locuri vor primi din partea 
Comitetului Executiv al 
U.A.S.R., Trofeul de aur, de 
argint și de bronz.

Turneul final al sampiona- 
telor naționale de box pentrd 
seniori bate la ușă. In majo
ritatea sălilor de antrenament 
din țară pregătirile sportivi
lor în vederea principalului e- 
veniment intern sînt aproape 
încheiate. Corespondenții noș
tri din cîteva importante 
centre pu'gilistice au adresat 
mai multor antrenori întreba
rea : „Cum s-au pregătit ele
vii dv. și ce șanse au Ia a- 
propiatul turneu final ?“

GALAȚI: Cei cinci pugi- 
liști calificați pentru turneul 
final așteaptă cu încredere 
primul gong. După termina
rea fazei zonale, P. Momoiu,

ID. Costandache, Or. Vasil lu, 
Gfi. Morarn și N. Măruța »-au 
antrenat cu asiduitate sub 
conducerea atentă a lui CL Do- 
brescu și a fraților Jeiesneac. 
în ultima perioadă accentul 
a fost pus pe eliminarea ca
rențelor semnalate cu ocazia 
meciurilor de la zone. S-a lu
crat mult pentru îmbunătă
țirea pregătirii fizice, precum 
și pentru retușarea unor pro
cedee tehnice. Antrenorii aș
teaptă cu optimism turneul fi
nal punîndu-și mari speranțe 
îndeosebi în semigreul Nicolae 
Manița, boxer cu calități fi
zice deosebite. Despre cei
lalți sportivi se spune că au

progresat mult Gu prilejul 
finalelor ei vor demonstra că 
la Galați boxul a revenit pe 
primul plan. De notat că anul 
trecut, din orașul de pe malul 
Dunării 
zent Ia 
xeri.

nu au răspuns pre- 
finale decît doi bo-

T. SIRIOPOE»

BRÂILA î Apropierea fina
lelor a produs o eferveseență 
în pregătirea celor doi parti
cipant din orașul Brăila. In 
sala Voința antrenorul Ion 
Zlătaru pregătește cu minu
țiozitate pe C. Cocîrlea, ea re 
va participa la categoria mij
locie mică. In ultimul timp

antrenamentele s-au desfășu
rat de două ori pe zi. Dimi
neața — pregătire fizică ge
nerală, iar după amiază — 
pregătire specifică (în special 
lecții la mănuși). Antrenorul 
Ion Zlătaru și-a propus să a- 
jungă cu elevul său pînă în 
finala categoriei. In sala 
C.S.A, antrenorul Gh. Baltă și 
elevul său Adolf Zaibel. se 
pregătesc de zor. Arbitrul A. 
Mihăilesau asistă la antrena-

(Continuare fn pag. a t-a)

Ieri dimineață, au coborit din acceleratul de Constanța reprezentanții clubului 
Farul, care vor participa la finalele campionatelor naționale de box i Mihai Aurel, 
Aurel Iliescu, Ion Dinu, Ion Pițv și Gheorghe Preda.

Pe peron, antrenorul Nicolae Buză ne-a declarat: „Ne-am pregătit cu mare 
atenție și sper ca Mihai Aurel și Ion Dinu să cucerească centurile de campioni. 
Iliescu și Pițu au șanse de a se clasa pe locurile 3—4. Să nu uitați însă că Iliescu 
i-a învins pe toți candidații de La categoria sa, așa că...*
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După o cursă neașteptat de 
lungă, anotimpul alb a cedat 
primplanul primăverii care 
s-a instalat rapid, peste tot, 
cu întreaga-i frumusețe și ge
nerozitate. Și, totuși, panora
micului nu i-au fost, încă, 
transmise nici- căldura, nici 
entuziasmul noului sezon pe 
care-l vedeam punctat, cfiiar 
din începutul său, de o ava
lanșă de competiții în sporturi 
de care ne-am despărțit de 
luni și luni de zile. Este, 
poate, prea devreme ?

★
O primă excepție de la mo

notonia generală a calenda
rului acestui sfîrșit de săptă- 
mină o constituie finalele 
campionatelor naționale de 
box, indiscutabil un extrem 
de atractiv cap de afiș, un 
spectacol sportiv de anver
gură, cu cea mai valoroasă 
distribuție. Vom avea, deci — 
incepind de sîmbătă — o 
săptămină de box, sperăm de

o calitate pe măsura talentu
lui pugiliștilor și a așteptări
lor numeroșilor amatori ai a- 
cestui sport.

Se anticipează că cele mai 
disputate „centuri" vor fi cele 
ale categoriilor semiușoară 
(Cuțov, Goanță, Oprescu sau 
... ?), semimuscă (Mihai Au
rel, Ganea, Ivan, Lumezeanu 
și Drăgan figurează toți pe. 
listele favoriților) și cocoș 
(Gîju va primi asaltul lui Ne- 
delcea și — se pare — al tî- 
nărultii Dumitrescu!).

Vom cunoaște, așadar, cam
pionii țării în acest sport de 
o popularitate care o concu
rează pe cea a fotbalului. Și 
care susține atit de curînd di
ficilul examen al europene
lor I

I 
I

★
Cum spuneam, destulă mo

notonie. La volei — etape 
„calme", ceea ce, de fapt, se |

Dan GARLEȘTEANU

Multipla recordmană a ță
rii, Cristina Balaban, este 
una din figurile centrale 

ale „internaționalelor".
Foto : A. NEAGU

Campionatele internaționale de înot

ÎNCHEIERE FESTIVĂ A SEZONULUI DE SCHI: 
„CUPA FEDERAȚIEI" CU CARACTER INTERNAȚIONAL

A xni-a ediție a „Cupei Fede
rației", concur*; care încheie ac
tivitatea oficială a sezonului de 
schi, se va desfășura la sfîrșitul 
săptămînii viitoare, cu participa
rea celor mai buni sportivi ro
mâni, precum și a unor reprezen-

DE AZI, „CUPA
De azi pînă duminică, plrti- 

ile Bucegilor, de la Vîrful cu 
Dor pină la Cota 1 400, găzdu
iesc concursul de schi alpin do
tat cu „Cupa Bucegi". Vor a-

DISPUTA SPRINTERILOR
PUNCT DE ATRACȚIE AL PRIMEI ZILE

Sportivi din 6 țări — Austria, Bulgaria; R. D. Germană, Italia, Po
lonia și U.R.S.S. — și alături de el cei mai buni înotători din țara noas
tră vor urca, incepind de astăzi și pină luni, pe bloc-starturile piscinei 
olimpice din Cluj pentru a-și disputa medaliile oferite în cadrul celei de 
a IX-a ediții a Campionatelor internaționale ale României.

« Primii oaspeți in orașul de 
pe Someș au fc st înotătorii din 
R. D. Germană. Din lotul lor, o 
formă excelentă o anunță tinăra 
Barbara Hofmeister, care se pre
zintă la întîlnlrea cu campioana 
României, Anca Andrei, creditată 
cu un timp de 1:09,8 — nou re
cord al S. D. Germane.

O După cum ne-a informat co
respondentul nostru Paul Radvani, 
pină ieri la prinz mai sosiseră în 
localitate înotătorii austrieci, ita
lieni și bulgari, iar delegațiile 
din U.R.S.S. și Polonia erau aș
teptate în cursul serii. Aseară a 
avut loc și ședința tehnică, care 
a fixat orele de începere a între
cerilor in fiecare zi : dimineața, 
de la ora 9,30, seriile șl In fle
care după-amiază, de la ora 17,30, 
finalele.

Concursul internațional 
de sărituri în apă

LĂ 13 APRIIIE

TITULARII NAJIONALEI
La F. R. Box a avut loc șe

dința Colegiului central de 
antrenori. Cu acest prilej s-a 
analizat comportarea fiecărui 
sportiv din lotul național in 
întâlnirile susținute in perioada 
ianuarie-martie. S-a hotărît ca 
după finalele campionatului na
țional, Colegiul central de an
trenori să se întrunească din 
nou (13 aprilie, ora 10.30) pen
tru alcătuirea echipei repre
zentative în vederea campiona
telor europene. Paralel, se va 
forma și un lot secund care va 
face pregătirea separat de ti
tulari.

I
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tanți al Franței, Italiei, Iugosla
viei Și Bulgariei care au confir
mat că vor fi prezenți în Bucegi. 
Mai este așteptată confirmarea 
schiorilor din Austria și Ceho
slovacia.

BUCEGI" LA SCHI
vea ioc probele de slalom spe
cial băieți și fete (vineri), sla
lom uriaș fete (sîmbătă) și co- 
borîre băieți (duminică).

• Cele mai interesante con
fruntări din ziua inaugurală le 
vor oferi proba de 100 m liber, 
In care duelul slavic—Schler se 
poate solda cu un nou record al 
țării, și cursa masculină de 100 m 
spate, unde reprezentanții noștri 
Giurasa șl Hohoiu vor avea ad
versari redutabili în italienii 
Chino și Chimisso.
• studioul de televiziune va 

transmite zilnic în direct (de la 
ora 17,30) cursele finale.

După cum am anun
țat, la Concursul inter
național de sărituri în 
apă al României, care 
va fi găzduit, sîmbătă și 
duminică, de bazinul Flo- 
reasca, vor lua parte, in 
afara celor mai buni re
prezentanți ai țării noa
stre, o serie de valoroși 
sportivi din R.
mană, R. F. a 
alei, Austria și 
Federațiile de 
tate din țările 
ve, mal puțin
au anunțat și loturile pe

D. Ger- 
Germa- 
Polonia. 
speciali- 
respecti- 
Polonia.

care 
tă-le :
Joachim Lieberum, 
chael 
Bay.
R. F. 
gelika 
Lindener,
Brugge 2 
Kicn, 
Edi Luner;

Programul competiției 
prevede desfășurarea să
riturilor de la 1 m și de 
la 3 m, cu clasamente 
separate și cu un clasa
ment pentru combinată.

le vor deplasa. Ia- 
R. D. Germană i 

, Mi- 
Hamann, Doris 

Sylvia Fiedler ; 
a Germaniei ; An- 

Ruschig, Claudia 
Jostan der 

Austria : Josef 
Rudolf Kruspel,

I 
I 
I
I
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PUNCTE Șl CONTRA PUNCTE
de Dan DEȘLIU

ARTA MIȘCĂRII
de Elena LEUȘTEANU

imp de 8 ani, reprezentativa 
României s-a aflat printre frun
tașele polo-ului mondial. Fie 
câ a fost vorbă de întreceri 
in cadrul jocurilor Olimpice, 
Campionatelor europene, Tro- 

dltalia (campionat mondial neofi- 
sau „Cupei Jadran", 
noastre a ocupat cu 

un loc între primele 6 
multe ori fiind doar la un 
nerea unei medalii.

A venit însâ forfait-ul (cu totul nejusti- 
fical) „7"-ului român la turneul olimpic 
din Mexic, care în mod implicit a scăzut 
și cota echipei noastre pe plan inter
național. Ca o primâ urmare -. echipa 
țârii noastre nu a mai fost invitată sâ 
participe în acest an la „Cupa Unga
ria", competiție care va înlocui Trofee 
dTtalîa. Mai mult, am pierdut în mod 
automat și dreptul de participare (fârâ 
calificare) la viitoarea ediție a J. O., 
astfel câ pentru a putea fi prezenți 
Ia Munchen, poloiștii români vor trebui 
sâ treacâ prin furcile caudine ale unui 
extrem de dificil turneu preliminar com
petiției olimpice.

Am crezut, și pe bună dreptate, câ 
oceastâ problemă, de o deosebită im
portanță pentru notația românească, 
va preocupa îndeobște forul diriguitor 
al acestei activități ; că printr-o serie 
de măsuri judicioase și bine chibzuite 
se va căuta drumul cel bun pe care 
tricolorii vor trebui să-l parcurgă 
pentru ea la Munchen naționala de polo 
să fie din nou alături de pretendentele 
la medalii. Fra de așteptat, ca la orice 
început, să fim puși în fața unui plan 
amplu, de perspectivă, cu obiective bine 
definite, care în final sâ readucă 
polo-ul românesc pe poziția cucerită cu 
otita trudă în urmă cu cîțiva ani.

Ce ne oferă însâ antrenorii desemnați 
să călăuzească pașii reprezentativei pe 
noul drum ? Un lot extrem de pestriț, 
în care ponderea cade tot asupra 
jucătorilor rutinați (adică cei cărora li 
s-a refuzat anul trecut pașaportul olim
pic), pe care-l angajează din primul 
foc în turnee de prestigiu, alaiuri de 
marile echipe de pe continent. Cu alte 
cuvinte, în locul unor mai ample cău
tări, al unor mai mari frămîntâri absolut 
necesare, călcăm pe aceleași căi bătă
torite pe care, este bine știut, nu am 
putut realiza niciodată marea perfor
manță.

Nu ar fi fost oare mai bine ca în 
actuala situație în care se află echipa 
română — o serie de jucători au aban
donat activitatea competițională, iar 
alții se află aproape de amurgul ca
rierei sportive — să se apeleze la un 
lot mai larg, cu tineri (20—21 ani) de 
perspectivă, în care sâ fie menținuți 
doar 2—3 jucători cu o vastă expe
riență ? N-ar fi fost mai normal ca 
acestei noi echipe să i se asigure un 
bogat program competițional^ în care 
să întîlnească adversari, de același 
calibru (ca vîrstă si experiență), din țări 
în care polo-ul cunoaște o largă dez
voltare și apoi, treptat, să fie rodată 
în confruntări directe cu marile team-uri 
ale lumii ?

Se pare că anii care au lăsat în urmă 
amintiri, mai mult sau mai puțin plă
cute, nu au folosit suficient pentru a 
trage cele mai iuste concluzii. Conti
nuăm (a se citi Federația de speciali
tate) să dovedim lipsă de curaj si ini
țiativă creatoare, să ne mulțumim cu 
unele (eventuale) rezultate de moment, 
fără ca să privim în perspectivă. $i din 
toate acestea, marele perdant va fi nu
mai polo-ul românesc.

O dezbatere largă asupra acestei pro
bleme se cere în mod neîntârziat, motiv 
pentru care . considerăm aceste rînduri 
ca o invitație adresată tuturor specia- 
listilor din țară, datori să opineze 
psupra problemelor ridicate de selecția

feo 
cial) 
țârii

selecționata 
regularitate 

formații, de 
pas de obfi-

I
I
I
IP supra prooiemeior ridicate ele selc„

și de pregătirea echipei naționale.

Adrian VASILIU
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VIVAT ACADEMIA!
IA A 20-a ANIVERSARE A I P.G.G

Șl SATISFACȚII I P G G

LA ȘCOALA TRADIȚIEI ■ ■■

In aceste zile, la INSTI
TUTUL DE PETROL, 
GAZE și GEOLOGIE 

din Capitală au loc festivită
țile prilejuite de împlinirea a 
20 de ani de la înființarea 
acestui lăcaș de învățămînt. 
Eveniment de seamă, plin de 
semnificații. Două decenii de 
împliniri, de incontestabile 
succese consemnate în perioa
da de cînd în rețeaua învăță
mîntului superior din Româ
nia, Institutul de Petrol, Gaze 
și Geologie și-a găsit locul 
atît de necesar și pe deplin 
meritat. Din acea zi, datorită 
grijii partidului și statului, 
România a început să-și 
crească eu propriile-1 forțe 
specialiști în această ramură 
a industriei. Și după ani de 
izbînzi și acumulări, la Insti
tutul de petrol din România 
au început să studieze tineri 
de pe alte paralele și meri
diane ale globului. în cele 
două decenii, prin acest Insti
tut au trecut tineri, din 57 de 
țări, din patru continente. Ex
celentă carte de vizită.

spor-

har-

★

La catedrele celor patru fa
cultăți (Geologie tehnică ; Fo
raj sonde șl exploatare zăcă
minte ; Tehnologia de chimi
zare a petrolului; Mașini și 
utilaj petrolier), 254 de cadre 
didactice cu o înaltă calificare 
pregătesc în acest an univer
sitar 1442 de viitori ingineri, 
printre care 330 din 36 țări 
ale lumii. Și, spre cinstea sa. 
Institutul găzduiește sub aus
piciile UNESCO cursul inter
național, post-universitar, de 
perfecționare (cu predare în 
limba franceză) în ramura pe
trolului și industriei chimice, 
la care iau parte specialiști 
din șapte țări.

w
T.P.G.G. Inițiale cunoscute 

în rafinării, în uzinele con
structoare de utilaj petrolier, 
pe meleagurile patriei, acolo 
unde turlele instalațiilor de 
foraj îșl lasă sapele în 
adîncuri, sfredelind pămîntul 
pentru a aduce Ta suprafață 
țițeiul. Acolo, alături de mun
citori, tehnicieni și ingineri 
mai vîrstnici, lucrează ingine
rii formați la Institutul de 
Petrol, Gaze și Geologie din 
București. Ii întîlnești la Plo
iești și Brazi, la Moinești și 
Comănești, la Mediaș și Tg. 
Jiu, Iar ca o confirmare a 
specializării României în a- 
ceastă ramură, colegi de ai lor 
au lucrat sau lucrează în pre
zent pe meleagurile Indiei și 
Algeriei, în Siria ți Afga
nistan.

cinci cadre didactice (lector 
Al. Ioneseu, asistenți E. Ban- 
ciu — fotbalistul fruntaș de 
acum cîțiva ani, Toana Lupan, 

» E. Stănescu ^și D. Hazaparu), 
oameni entuziaști și destoinici, 
cu antrenori pricepuți ca Ma
tei Schen sau Popescu-Dolj. 
Alături de ei, în cadrul Clu
bului sportiv universitar Pe- 
trol-Geologie, activează în 
mod voluntar cadre didactice 
de altă specialitate, dar legate 
trup și suflet de sport. E vorba 
de prof. dr. docent Radu Ți- 
■țeica, de lectorul univ. Leoni
da Sîrbu, mare animator al 
șahului, de asistenții Cornel 
Grujinschi și Alex. Soare, de 
Nicolae Dobre. Clubul și spor
tivii săi, antrenorii și instruc
torii sportivi au găsit tot
deauna sprijinul conducerii, al 
conf. dr. ing. Gheorghe Bănă- 
țeanu, prorectorul Institutului 
și președintele clubului 
tiv.

Cu asemenea oameni
nici și pasionați, cu o bază 
materială satisfăcătoare — în
deosebi echipament și mate
rial sportiv — la I.P.G.G. au 
putut lua ființă 15 secții pe 
ramură de sport, dintre care 
14 afiliate la federațiile de 
specialitate. Prin valoare și 
rezultate, s-au impus în mod 
deosebit alpiniștii. Ei au ob
ținut locuri fruntașe în cam
pionatele republicane de se
niori și tineret, sînt lideri au
toritari între cățărători, au 
dat loturilor țării elemente de 
bază ca Dan Vasilescu, Geor
geta Bordea, Sanda Paraschi- 
vescu, Al. Stan șl Doru Vasi
lescu. Intr-un clasament, ne
oficial, în urma alpiniștilor se 
situează șahiștii. La I.P.G.G. 
șahul are mulți adepți și forțe 
puternice. O grupă a campio
natului clubului, formată din 
14 Jucători de categoria I, e 
echivalată cu o grupă semifi
nală a campionatului orășe
nesc.

Ar mai fi multe de adăugat 
Dar spațiul nu ne permite să 
ne oprim asupra performanțe
lor și activităților celor de la 
orientare turistică, ale rugbyș
tilor, baschetbaliștilor, volei
baliștilor și fotbaliștilor. Nu ne 
rămîne decît să amintim că Ia 
I.P.G.G. activează un candi
dat de maestru la șah, 26 de 
sportivi de categoria I și 83 
de categoria a Iî-a, din rîndul 
celor 291 de legitimați. Două 
competiții sportive de masă — 
„Cupa anilor I" și „Cupa Pe
trolistului* — au atras la fie
care ediție sute de tineri în 
întrecerile de volei, fotbal, 
baschet, șah sau atletism.

Rîșnovul, străveche locali
tate situată în apropiere de 
Brașov, este orașul iernilor 
dăruite veselelor petreceri în 
cabana caldă, al drumețiilor 
pe sub brazii plini de chiciu
ră și al vertiginoaselor zbo
ruri pe schiuri. Te cheamă 
culmile de unde poți admira 
priveliști încîntătoare, te a- 
trage frumoasa stațiune Po
iana Brașov la care, de aici, 
poți să ajungi pe schiuri în 
mai puțin de o oră și să te 
întorci, pe Valea Cetății, în 
circa 30 de minute. Te chea
mă acel magnifia peisaj mon
tan pe care cu greu îl poate 
reda pana...

Cu toate că am vizitat Rîș
novul în perioada cînd se pre
gătește să-și lepede șuba albă 
și să îmbrace ia înflorată a 
primăverii, zăpada care încă 
învăluia înălțimile din jur în- 
tr-o mantie orbitoare ne-a,în
dreptat pașii spre locurile 
unde se făurește strălucirea 
prezentului, reînnodîndu-se 
înălțătoare tradiții de glorie 
sportivă. Aici, ca și în alte 
așezări ale țării, au existat oa
meni care au pus, între cele 
două războaie, bazele unui 
club, „Bucegi* pe nume, sub 
emblema căruia tinerii schiori 
rîșnoveni participau la dife
rite concursuri. Acolo unde 
cu ani în urmă Constantin 
Samoilă, loan Cimpoia și al ți 
veterani ai schiului româneso 
se pregăteau pe pîrtiile tutu
rora și ale nimănui, fără an
trenor și cu schiuri confecțio
nate de dogari, am întîlnit as
tăzi numeroși copii care în-

vățau, sub îndrumarea foști
lor sportivi fruntași Constan
tin Vladea și loan Dihoi, meș
teșugul lunecării pe tălpici.

De la acest centru de ini
țiere, de la școala generală 
și de la cea profesională din 
localitate, slnt recoltate ele
mentele talentate. Acestea 
sînt apoi supuse, în cadrul 
școlii sportive, unei atente 
și competente pregătiri. Ast
fel, pe temeiul unui grafic pre
cis, cu teme, concursuri și e- 
xerciții care încep toamna și 
se termină la sfîrșitul verii, 
șe modelează viitorii fondiști 
de nădejde. Spunînd acest lu
cru, nu facem o simplă înre
gistrare. Școala de schi din 
Rîșnov a și început să furni
zeze primele valori. Doina 
Samoiîă, Eda Streidtferd, Gh. 
Gîrniță, Nicolae Gealepu, ca 
să amintim numai cîteva din 
cele mai proaspete nume de 
rîșnoveni care practică schiul 
de performanță la alte cluburi 
și centre universitare din 
țară, urcă cu pași siguri trep
tele consacrării. La campiona
tele naționale de juniori, e- 
levii Ioan Tudor (5 km fond), 
Lămiița Gheorghese (3 km 
fond) și ștafeta 3x3 km, for
mată din Georgeta Bărăscu, 
Georgeta Bănceu și Lămîița 
Gheorghese, au reprezentat 
cu cinste culorile școlii lor, o- 
cupind locurile III în probele 
respective. Ca urmare a se
riozității cu care se pregătesc, 
tinerii schiori rîșnoveni au 
cîștigat în acest sezon mai 
multe concursuri dotate cu 
trofeele i «Cupa Predeal",
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Înființat în anii regimului 
democrat popular, Insti
tutul de Petrol, Gaze și 

Geologie s-a bucurat încă de 
la primii pași de condiții din
tre cele mai bune. Studenții 
au la dispoziție săli de studiu 
și laboratoare admirabil uti
late, amfiteatre și biblioteci 
bogate, moderne cămine și 
cantine. 70 la sută dintre ei 
JocuiesG în camere conforta
bile și tot atîția sînt bursieri. 
S-a îmbunătățit și viața spi
rituală a studenților. In ea- 
drul activităților, cultural-edu- 
eative, exercițiile fizice și 
sportul și-au găsit locul cu
venit și necesar. Printre viito
rii ingineri petroliști și geo
logi, sportul are adepți și prie
teni statornici. Catedra de 
educație fizică de la I.P.G.G. 
este încadrată în prezent cu

Sportivii I.P.G.G.-uIui.
Cite n-ar fi de spus des
pre ei. In 20 de ani, 

mulți s-au avîntat cu succes 
în întrecere. Au obținut, 
izbînzi la învățătură și sport, 
străduindu-se să împletească 
în mod armonios aceste două 
activități. Unii, mai talentați, 
și poate mai dîrzi, în anii stu
denției au .urcat și treptele 
consacrării în sport. Baschet
balistul Dragoș Nosievici, fot
balistul Mircea Dridea și fra
tele său Virgil, rugbyștii Ne- 
delcu și Veluda, trăgătorul 
R. Popa, înotătoarea Eda Yost 
și sahistul M. Cbiticuță sînt 
doar cîțiva. Cu ei I.P.G.G.-ul 
se mîndrește. Dar nu numai 
eu ei, ci eu toți sportivii, că
rora Ia a 20-a aniversare a 
Institutului lor Ie urăm noi 
succese la învățătură și sport.

Constantin ALEXE

(Urmare din pag. I)

mentele pugilistului, eorectîn- 
du-i execuțiile din punct de 
vedere regulamentar, 
trul Baltă speră ca 
să ajungă pînă în 
turneului.

Maes- 
elevul său 
semifinala

N. COSTIN

CLUJ. Florea Stanomir, an
trenorul boxerilor de la 
C.S.M., ne-a declarat următoa
rele : .Sper ea elevii mei. A. 
Majai și P. Prunea să facă o 
figură frumoasă la această e- 
diție a campionatelor. Nu-mi 
place să dau pronosticuri, dar 
la sategoria semiruijlocie pre
văd reeditarea finalei de anul 
trecut, între Majai și Silber- 
man. Avînd în vedere «ă ele
vul meu are experiența me
ciurilor dificile din «ampio- 
nat (el a fost prezent la ulti
mele două ediții), sînt sigur 
că va face tot posibilul ca să

nu-i mai scape titlul. Vrem să 
oferim surprize membrilor lo
tului național*.

Antrenorul de la Voința, 
Eugen Douda, este foarte mul
țumit de evoluția elevilor săi, 
Oatavfan Andereo și Ladislau 
Mathe, în aeeste campionate. 
„Intr-adevăr, ne-a deelarat 
Douda, eei doi tineri și-au fă
cut pe deplin datoria. Tn pri
mul lor an de seniorat, el 
s-au calificat în finalele cam
pionatelor naționale, unde am 
eonvingerea că n-o să facă 
doar un simplu act de pre
zență. Faptul că în etapa de 
zonă Andereo a cîștigat toate 
meciurile prin abandon, iar 
lui Mathe 1 s-a decernat o 
cupă, «a celui mai tehnie bo
xer al zongi, precum și do
rința lor puternică de afir
mare, îmi întăresc convinge
rea că elevii mei nu vor face 
Clujul de rușine".

P. KADVANI

BRAȘOV. Reprezentanții ju
dețului Brașov, Gh. Drugă șl 
Ion Petrea, împreună eu an
trenorul Mi hal Cerchez, au 
folosit din plin antrenamente

E ERIRE
După cum sîntem infor

mați, biletele pentru fina
lele campionatelor naționa
le de box se vor pune tn 
vînzare numai in zilele ga
lelor, la casele sălii Flo- 
reasca. Prețul biletelor ta 
fazele preliminare este de 
U tal ta parter și 10 tai ta 
balcon.

Ata «xpritnăm ' non

nedumerirea privitoare la 
practica cu totul necomer
cială uzitată de l.E.A B.S. 
tn problema difuzării bi
letelor la manifestațiile 
sportive. Includem tn acest 
reproș i lipsa unor abona
mente, punerea tîrzie tn 
vînzare a biletelor, crearea 
unat false atmosfere de 
agitație efa.

I i

„Cupa 16 Februarie*, „Cupa 
Voința* și „Cupa Primăverii", 
iar Lămîița Gheorghese (3 
km), Georgeta Bănceu (5 km) 
și Ioan Tudor (5 km) au de
venit campioni republicani ai 
școlilor sportive.

Dar, pentru a nu cădea în 
patima povestitorului care 
redă numai ceea ce a văzut 
la fața locului, am căutat să 
descifrăm factorii 
care întrețin acest focar de 
cadre. Și am ajuns la urmă
toarele două constatări I 1. 
Profesorii liceului, în frunte 
cu directorul lor Costică Mi- 
rică, manifestă o dragoste pă
rintească pentru creșterea 
vlăstarelor de sportivi; 2. E- 
xistă o trainică legătură și co
laborare între conducerea li
ceului, profesor de specialita
te Lucian Neagu, și părinții 
celor 90 de elevi ai școlii 
schiului de fond. Pe acești pi
loni se sprijină procesul de 
formare a viitorilor perfor
meri.

Mulțumind forurilor superi
oare pentru ajutorul dat, cei 
care muncesc la Școala spor
tivă din Rîșnov nu s-au sfiit, 
însă, să adreseze și cîteva cri
tici, demne de consemnat i

— Se simte nevoia mai 
multor schiuri.

— Nu se găsesc în magazi
ne bocanci între numerele 34 
și 39.

— Se impune o mai Judici
oasă repartiție a fondurilor de 
articole de către Ministerul 
învățămîntului. De exemplu, 
anul trecut, la capitolul echi
pament și materiale, s-a alo
cat școlii sportive suma de 
24 000 lei, iar acum s-a redus 
la jumătate. In schimb, fon
durile la deplasări s-au mărit 
de la 10 000 la 27 000 lei, bani 
care nici nu vor putea fi chel- 
tuiți în întregime 1

BIETUL BIKILA!

majori

Tr. L

La patruzeci ți ceva de kilo
metri de capitala Angliei, în- 
tr-o rezervă a lui Stoke Man
deville Hospital, un pacient so
sit de curind din 
negru încearcă să spere, îm
preună cu medicii, 
întoarce la Londra

De fapt, cei patruzeci și doi 
fje kilometri reprezentau pen
tru el, ptnă mai ieri, o cifră 
derizorie; iată aproape un de
ceniu de cînd acest Gargantua 
al traseelor pedestre se obiș
nuise să „înghită" zilnic dis
tanțe enorme, măclnîndu-le 
monoton și metodic sub tălpile 
sale neobosite. La Roma, tn 
I960, și la Tokio, patru ani 
mai ttrziu, modestul subofițer 
din armata etiopiană realizea
ză „eventul" unic al Jocurilor 
Olimpice: reeditarea victoriei 
în cursa curselor, maratonul. 
Bikila Abebe — căci, evident, 
despre el este vorba — de
vine. tn consecință, una din 
marile figuri ale atletismului 
mondial, un „monstru sfint", 
gen Nurmi, Owens, Zatopek, 
Oerter. După surpriza din Ce
tatea Eternă, reporterii sub
liniază amănuntele de senza
ție ; Bikila este campionul des
culț, ostașul curier, vînătorul 
de lei, alergătorul care se an
trenează 10 ore pe zi. După fi
nișul triumfal peste podul Sa- 
sazuka, silueta emaclată a du
blului învingător capătă contu
ruri de legendă. Prestigiul o- 
mului din platourile înalte a- 
tinge asemenea proporții, încti 
majoritatea comentatorilor nu e- 
zită să-l situeze printre marii 
favoriți la Ciudad de Mexico — 
ignortnd probabil gradul de u- 
zură a oricărui organism, fie 
chiar excepțional, tn condițiile 
aspre ale curselor pe distanțe 
excesive. Silit să abandoneze, 
Bikila tși va lua o revanșă in
directă prin credinciosul său 
aghiotant, Mama Wolde, care 
avea si declare ulterior 1 wDacd

ARM

continentul
că »« va 

pe jos...

i

Fără cuvinte.'..
Desen de MATTY

Un splendid concurs la
Reșița: „Cupa oțelarului//

Desfășurată în complexa și 
frumoasa stațiune Semenic, a 
XVI-a ediție a „Cupei oțela- 
rului"; concurs de schi orga
nizat de Clubul sportiv mun
citoresc Reșița, s-a bucurat de 
un deplin succes Desfășurarea 
competiției a scos în evidență 
multe lucruri pozitive, fapt 
care ne determină să propu
nem Federației să includă pe 
viitor acest concurs în calen
darul competițional al sezn-

le, punîndu-șl la punst pre
gătirea fizică și insistînd asu
pra procedeelor tehnice speci
fice. Ei ‘ 
reuși să 
bilă în 
eu care 
trenorul 
namoviști, 
este mulțumit de stadiul pre
gătirii și mai ales de starea 
psihică a elevilor săi. Ne-a 
dat de altfel și un pronostia i 
Drugă și Petrea vor ursa pe 
podium, aspirînd la una din 
cele trei medalii.

nului, iar comisiilor locale din 
alte stațiuni, care aferă con
dițiile materiale necesare 
(pîrtii, mijloace mecanizate de 
urcat), să ia exemplul reșițe- 
nilor.

Probele au fost cucerite de t 
Gh. Vulpe-Clubul sportiv oră
șenesc Sinaia (slalom uriaș și 
slalom special), C. Ruzsicska- 
Școala sportivă Reșița (sla
lomul uriaș organizat pentru 
sportivii municipiului), H. Ko- 
necsny-Școala sportivă Reși
ța (slalomul special al spor
tivilor municipiului). Mariana 
frestian-Școala sportivă Re
șița (slalomul special și sla
lomul uriaș), 
pia Reșița 
niori), Heidi 
(fond 5 km
Panescu-C.S M R.
nioare 3 km). Prihtre frunta
șii probelor alpine prezenți 
pe pîrtiile Semenicului, amin
tim de Cornel Tăbăraș, Marin 
Focșeneanu 
doveanu, a 
constituit 
îmbogățire 
sportivilor 
revenit lui
gătorul celor două curse al
pine.

sînt eonvinși că vor 
faeă o figură onora- 
eompania pugillștilor 
se vor înfrunta. An
celor doi boxeri dl- 

Mihai Cerchez,

O. GRUIA

le. Denuel-Olim- 
(fond 10 km se- 
Dietrich-C.S.M R. 
senioare), Lucia 

(fond ju-

și Ștefan Mol- 
căror evoluție a 

un bun prilej da 
a cunoștințelor 

gazdă. Trofetil a 
Gh. Vulpe, cîști-

A.S. ARMATA A TERMINAT ÎNVINGĂTOARE
dar Sănătatea-București a fost revelația

etapei de iarnă a campionatului de alpinism
în masivul Retezat s-a des

fășurat. recent, etapa de iarnă 
a campionatului republican de 
alpinism la startul căreia s-au 
prezentat, in afara campioanei 
pe anul 1968, Metalul Hunedoa
ra, încă 7 echipe : C.F.R. Pe- 
troșeni, Unirea Cluj, Sănătatea 
București, I.P.G.G. București și 
trei formații brașovene : A.S. 
Armata, Creația și Dinamo. 
Concurenții au avut — printre 
altele - de escaladat opt ■vii
turi din Retezat, dintre care 
două (Peleaga și Păpușa) de 
peste 2 500 m altitudine.

Marea majoritate a concuren- 
ților a dovedit o foarte bună 
pregătire, realiztnd escaladele 
în timpuri extrem de «curte 
(de exemplu. Dini Nicolau, B. 
Codreanu, Emil Coliban de la 
Sănătatea, N. Hevell, Gh. Vră
jitori: șl D. Bîrlida <ta ta ȘJT.B. 
PetracanL «■ ai saOABMlMM

echipei Armata Brașov: D. 
Chivu, N. Naghi și M. Schen).

Etapa de iarnă a campionatu
lui a fost cîștigată de A.S. Ar
mata Brașov cu 101 puncte 
(timp 19 h. 42), urmată de: 
2. Sănătatea București 101 p 
(timp 20 h 42) ; 3. C.F.R. Petro- 
șeni 101 p (22 h 42) ; 4. I.P.G.G. 
București 101 p (24 h 02) ; 
5. Dinamo Brașov 101 p (26 h 
49) ; 6. Unirea Cluj 101 p (44 b 
59) ; 7. Metalul Hunedoara 81 p.

De remarcat aportul juriului 
de concurs, condus de ing. I. 
Coman din Brașov, care a asi
gurat o pregătire corespunză
toare traseelor șl o bună des
fășurare Întrecerii.

D. CERCHEZEANU
membru

IB Biroul I.K.7A

Biklta or fl fott tn formă dA 
bișnuită, nimeni nu l-ar fi 
tui întrece, nici eu, nici 
cineva

Insuccesul <fin Mexic 
știrbit cu nimic formidabila 
popularitate de care te bucură 
„maratonistul secolului" tn pa
tria ta. Promovat ofițer, după 
Tokio, recompensat cu o dăr
nicie într-adevăr împărătească 
de către suveranul țării, Biki- 
la Abebe a devenit un fel de 
monument național, oricum u- 
nul dintre cei mai celebri eti-, 
opienl. 1

Din păcate — onorurile |< be.' 
neflclile materiale nu i-au a- 
dus noroc eroului de pe Via 
Appla... Cită vreme a umblat 
pe joi, ca 99% dintre compatri- 
oțli săi, Bikila n-a suferit ni- 
ciodată, după propria-i mărtu
rie — nici măcar de un sim
plu gutural. Acum, însă, o mo
tocicletă nărăvași, de fabrica
ție specială, s-a prăbușit cu el 
intr-o rtpi din marginea șose
lei Dessle — Addis Abeba; ac
cidentul s-a produs In timpul 
nopții ?i abia tn zori, șoferul 
unui autocamion i-a putut da 
primele ajutoare celui care a 
adus Etiopiei întîiul titlu o- 
limple...

La patruzeci ți ceva de ki
lometri de capitala Angliei. Bl-' 
kila Abebe așteaptă, cu ambele 
picioare paralizate, o interven
ție chirurgicală salvatoare. 
Stoke Mandeville Hospital /este) 
intr-adevăr, un institut medi
cal renumit tn lumea întreagă 
prin tratamentul paraliziilor 
provocate de traumatisme — 
dar specialiștii slnt extrem de 
rezervați cu privire la șansele 
de reușită tn cazul Bikila. Cit 
despre dublul laureat olimpic, 
singura Iul dorință, la ora de 
față, este să se întoarcă Ia Lon
dra pe jos...

I-o urăm din toată inima I i
Dan DEȘLiU

pU-Ș

n-s

ri

A FI RECORDMAN...
Record. Cuvlnt cu rezonanțe 

multiple, simbolul depășirii, auto- 
depășirii, supremației, răsplată, 
morală mal ales, pentru făptașul 
care ridici granița potențialului 
fizic uman aproape de sfera fan
tasticului. Schimbător și capri
cios, modificindu-șl valoarea in
tr-un, ritm amef1' 
permite tă In .
clame tin recordman numai pen
tru cițeva șecunde, 
apoi să-șl iniile aureola pe capul 
altul fericit. Apreciat, in general, 
prin optica obiectivă a unităților 
de hiăsută el devine generatorul 
unor preocupări complexe 
care slnt mobilizate forțe 
tice și practice.

Atunci cind centimetrul, 
mul sau secunda nu sînt 
tale în vederea aprecierii și sta
bilirii valorii unui efort fizic, 
este chemat omul, posesorul unor 
mijloace de apreciere — datdrltă 
simțurilor și glndlrll — mal rafi
nate șl, uneori, cu un pronunțat 
caracter afectiv.

In gimnastică aprecierea se 
face prin optica a cel puțin 20 
de ochi oficializați pentru treaba 
asta, ochi Care, cu sau fără oche
larii obiectivitătii, stabilesc valoa
rea sportivului, plasînd o undeva 
!n limita stricta a celor 10 puncte.

Obținerea puiictajulul maxim 
la fiecare probă sau numai la 
una din ele ar fl oare limita re
cordului care se poate stabili in

■țitor, 
jptdl

rccordul Ișl 
lui s.l pro-

pentru ca

pentru 
teore-

Rra- 
solicl-

gimnastica î Da ți nu. Da, pen
tru că notele de 10 ar reprezenta 
maximum ce se poate obține ca 
punctaj pentru prețuirea unul 
exercițiu. Nu, pentru că do la 
concurs la concurs punctele de 
vedere ale arbitrilor diferă foarte 
mult și nu o dată s-a demonstrat 
că un exercițiu foarte bine notat 
Intr-un concurs, la următorul, 
deși a fost la fel executat sau 
chiar mai bțne. notarea a fost 
mat slabă. Oficializarea unei note 
maxime ca record nu este posi
bilă declt In Întrecerile do am
ploare.

Dacă nota nu poate Ilustra fidel 
valoarea unei gimnaste (nimeni 
nu se Iasă impresionat de așa 
ceva) atunci exercițiului li revine 
această sarcină.

Perfecțiunea tn executarea 
exerclțlilor impuse, exerciții liber 
alese. In al căror conținut să fi
gureze elemente de mare dificul
tate tehnică, elemente originale, 
spectaculoase, combinați) Ieșite 
din șablonul mediocrității, mișcări 
no) — aceasta este calea cea mal 
sigură spre obținerea rezultatelor 
echivalente recordurilor.

Recordmanii gimnasticii slnt a- 
ceia care au prezentat astfel da 
exerciții șl, chiar dacă nu au cb- 
țlnut nota maximă, el au fost 
recunoscuțl a fl cei mal buni la 
toate concursurile la care au par
ticipat.

In gimnastică noțiunea de re-

(Urmare din pag. 1)
poate traduce prin neintere
sante. Aproape aceeași situa
ție in campionatul național 
feminin de baschet. Doar 
partida Voința — Rapid re
ține interesul pentru că este 
vorba de o revanșă și pentru 
că Rapidul va trebui să clș- 
tige ca să nu piardă din șan
sele de a intra în posesia ti
tlului (Politehnica București 
stă „la pîndă"...). In sfîrșit, să 
sperăm că vremea frumoasă 
va înlesni și rugbyștilor posi
bilitatea să-și desfășoare în 
liniște campionatul.

★
Zăpadă multă — și foarte 

bună, susțin specialiștii — tn 
Bucegi. Amatorii de schi n-au 
așteptat invitații speciale pen
tru continuarea ----- ’ > 
competițional. 
prilejul să notăm 
comandăm)
concurs

oferi spectatorilor bucureșteni 
— de ce, oare, nu celor din 
Cluj, unde bazinul oferă evi
dent condiții mai bune ? — 
posibilitatea de a urmări o 
competiție în care așteptăm 
ca frumusețea întrecerilor să 
se îmbine cu cit mai multe 
(și valoroase) performanțe. Se 
inaugurează și sezonul inter
național de popice. Echipele 
de juniori ale României in- 
tîlnesc, Intr-un meci greu, vi- 
zînd și definitivarea formației 
noastre pentru apropiatele 
campionate europene, repre
zentativele Cehoslovaciei. Tn 
schimb — nu se dispută etapa 
de campionat.

★

un
la probele

sezonului 
Astfel, avem 

(și să re- 
tradițlonal 
alpine.

★
competiții internațio- 
acest sfîrșit de săptă- 
Concursul internațio-

Două 
nale în 
mină! 
nai de sărituri la trambulină,
cu o participare numeroasă și 
valoroasă (sportivi din R. D. 
Germană, Polonia, Austria, 
R. F. a Germaniei și, bineîn
țeles, din țara noastră) va

CONSFĂTUIRE
LA MINISTERUL
INVĂIAMINTULUI

Azi, Ia ora 9, Ia sediul Mi
nisterului învățămîntului 
va avea loc o consfătuire cu 
inspectorii județeni și pro
fesorii invitați la sesiunea 
de comunicări științifice cu 
tema „Probleme ale edu
cației fizice șt aportului 
școlar*.

Și, obișnuit, fotbalul. Cu 
pasiuni, cu incertitudini, cu 
speranțe... Dar, acum — pen
tru că a venit primăvara, 
poate și cu mai mulți spec
tatori în tribune.

substituie elementului 
___ T.___cit mal multe element» 
noi cu atît mal multe recorduri. 
Viața recordurilor noastre este 
eternă. Așii gimnasticii din tot
deauna și de acum au fost primii 
care, au căutat șl au reușit să iasă 
din comun. Au fost și slnt aceia 
care prin contribuția adusă la 
mărirea bagajului de mișcări au 
intrat în terminologia convențio
nală a gimnasticii mondiale.

Pentru exemplificare, cîteva 
nume simbol :

Danilova — gimnasta care a cu
cerit Inima și simpatia tuturor 
celor prezenți In sala Floreasca 
cu ocazia Festivalului din 1953, a 
rămas prezentă în terminologia 
gimnasticii mondiale prin efec
tuarea acelui salt Întins înainte 
de pe un picior. Saltul Danilova 
nu va primi alt nume, deși astăzi 
flecare gimnastă care se respectă 
11 face la sol, la bîrnă, sub dife
rite forme. ,

Keletty — gimnasta care ptnă 
tn 1956 a urcat pe toate podiumu
rile marilor întreceri — ne-a lă
sat ca moștenire, pe lingă multe 
altele, șl acel element la paralele 
r.are-i poartă numele.

Ne-am obișnuit să spunem, mat 
pe scurt, pirueta Ceaslavska (la 
paralele), cumpăna Bosakova (la 
birnă), elicopterul Astahovel (la 
sol) etc. Mă opresc ale) cu exem
plificările, cu regretul de a fi În
făptuit o nepoliteță față de toți 
șl toate acele care și-au cîștigat 
brevetul de Inventatori tn sportul 
nostru.

Gimnastică este sportul tn car» 
nu se înregistrează apariția cam
pionilor peste noapte, este Spor
tul cu cel mat lung șir de expe
riențe tn laboratorul sălii de gim
nastică, este sportul In care ca
litatea motrică are nevoie de pre
lucrarea artistică, In care sportiv, 
antrenor, metodist trebuie să-și 
frăminte creierul, să-șl forțeze 
Imaginația pentru a crea ceva 
deosebit, ceva nou, ceva care să 
le poarte numele (în ultimă in
stanță) dacă e posibil.

Copierea, imitarea, aș spun» 
chiar plagierea, are sorți bine cu- 
noscuțl șl dacă concret nu pro
voacă reacții de tragere la răs
pundere, cu siguranță că declan
șează subtile zîmbete Ironice, dacă 
nu compătimire.

Ca și în artă, în gimnastică spt- 
.............................. 4 călă- 

pregătire, 
• ’ 1 de

eord «e 
nou șl cu

ritul novator trebuie să 
uzească procesul de tiii 
altminteri de ce atlta risipă „„ 
bani, energie, timp, pentru a fl 
un anonim ?

Viabilitatea teoriei 
astăzi nou mîine va 
este Ilustrată din ce ..._
convingător de la concurs Ia con. 
curs. Inițiativa federației noastre 
de gimnastică de a trasa ca sar
cină secțiilor d„ performanță 
pregătirea exercițiilor liber ales» 
in perspectivă este una din mă
surile care trebuie salutate. Ră- 
mtne să mai stabilească cind s» 
termină perspectiva. Nu de alta, 
dar am vrea să avem șl noi 
cîțiva recordmani, Înainte ca alții 
să șl fl făcut aceasta...

Elena LEUȘTEANU

esttr- ce
fi vechi — 
!n ce nai

Cooperativa „DESERVIREA"
București 

organizează
MEDITAȚII 

pentru
MATEMATICĂ, FIZICĂ, CHIMIE, 

LIMBA ROMĂNĂ, DESEN ORNAMENTAL
costul unei ore este 5 lei

..Co°Pera,iYa garantează calitatea predării, me- 
ditajule fund susținute de profesori cu înalta cali
ficare profesională fi îndelungată oxporlență.

Informata «t tawcrtart Mn arais MMt 1b sta. rami 
■r. Iț telefcw IMAM
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Moment crucial In partidă Cfișul Dinamo București. La 
această fază, Kun II a marcat golul egalizator.

Foto! S. BRAȘOVEANU

cele 19 etape ai« campio- 
. diviziei B s-au marcat 
goluri (377 in seri» I șl 891

’ • In 
hatului 
766 de u-------________ , - „- —-
In aeria a n-e). Duminică »-au 
insert» 43 de goluri (20 în seria 
I și 22 ta »eria a Il-a).

• Cele mal eficace Înaintări: 
Portul Constanța 40 da goluri 
marcate. Metalul București 89 da 
goluri. Politehnica Galați 29 de 
goluri. Chimia Suceava 27 de go
luri (seria I), C.F.R. Cluj 83 da 
goluri, Olimpia Oradea 85 de go
luri, C.F.R. Arad 84 de goluri șl 
C.S.M. Sibiu 88 de goluri (seria 
a n-a).

LA

PREZENTA ÎN IOT 0 FORMALITATE ?

RAPID BUCUREȘTI — SOKOL 
BARATOV (U.R.S.S.) 5-0 (3-0)

In meci de antrenament; Rapid 
a Intîlnlt ieri echipa sovietică So
kol Saratov. Feroviarii s-au miș
cat bine, ciștlgînd cu 8—0 (3—0). 
Au înscris : Neagu 3, Mazurachi* 
șl Bujor.
METALUL TtRGOVIȘTE — KARLS 
KOGA K. B. (SUEDIA) 4—3 (3—0)

Golurile au fost înscrise de Stan 
(mln. 8, 20 și 80), Tiron (25), res
pectiv, Hunei (52 șl 75) șl Nordvall 
(77).

M. AVANU — coresp. principal 
PROGRESUL TIMIȘOARA — F.C. 
BUNDE WESTFALIA (R.F.G.) 2—1 

(2-1)
TIMIȘOARA. 3 (prin telefon). 

Meci frumos, încheiat cu victoria 
la limită a gazdelor. Au marcat 
Haioș (din 11 m) și Dragomir, res
pectiv- Rlecke.

C. CREȚU — coresp. 
VOINȚA BUCUREȘTI — I.F.K.

HAGGLUNDS 4—1 (2—1)
Echipa suedeză I.F.K. Hagglunds

(din liga a treia)- a intîlnlt ieri 
dupâ-amlază formația bucureștea- 
nâ Voința (cat. C). Dună un joo 
viu disputat,- victoria a revenit 
fotbaliștilor români cu scorul de 
4—1. Au înscris- pentru gazde 
Din» (mln. 15), Rotaru (min. 35); 
Wetzel (mln. 48) și Stan (mln. 89). 
Gohil oaspeților a fost marcat de 
Ostberg (mln. 1).

FLORIN SANDU șl 
AUREL PĂPĂDIE — coresp.

ȘANTIERUL NAVAL OLTENIȚA 
- I.K. VIL.IEAM (SUEDIA) 2—0 

(0-0)
Au marcat: Laurențiu (mta. 8) 

și Bamanlchi (mln. 80).
MARIN VOICU — coresp.

Lotul fotbaliștilor români, 
care a susținut miercuri sea
ră un meci aa verificare la 
Istanbul, in compania echipei 
Fenerbahce, a-a Întors aseară 
In Capitală.

PRONOSTICUL NOSTRU
x
X
X
1 
]

1
Steagul roșu — PoTit. Gl. 1

„V Cluj — Steaua 
Vagonul — Rapid 
A.S.A. — U.T.A.
Jiul — Polit. Iași 
Petrolul — „U“ Craiova 
Farul — F. C. Argeș

Metalul Tr. Severin —
C.F.R. Arad

Cagliari — Milan 
Inter — Torino 
Juventus — Napoli 
Verona — Fiorentina 
Bologna — Roma

• C«l« mal slaba apSrftri t 
C-F-R. Pașcani 81 de goluri pri
mite, Gloria Bîrlad 83 da goluri. 
Electronica Obor 84 de goluri (se
ria I), Chimia Rm. Vllcea, Medi
cina Cluj șl Electroputare Craiova 
cu cite 33 de goluri, Ind,ustria slr- 
mel îl de goluri șl Metalul Tr. 
Severin 80 de goluri (seria a n-a).

• tu «tapa a 3nx-a an fort a- 
cordate 4 penaltluri, dintre care 
S au fost transformata șl unul 
ratat. (Țicâ •— Chimia Suceava).

• In Clasamentul golgeterflor, 
tn seria X, oonduo Pantellmon 
(Metalul București) șl Meder (Cea
hlăul P. Neamț) cu cite u go
luri marcate, urmați da Bukosl 
(Portul Constanța) cu 11 goluri, 
Goran (Chimia Suceava), Trăz iea 
(Gloria BIrtad), Georgescu (Meta
lul București) ou cita 10 goluri. 
Nlcolau (Chimia Suceava), Cara- 
man (Portul Constanța), Florescu 
(Steagul roșu) cu cite 9 goluri, 
Adam (Politehnica Galați) cu 8 
goluri. Bruștluc (Oțelul Galați), 
Drâgan (Flacăra Moreni) șl Ro 
■mân (Metalul Bucuretșl) cu cite 7 
goluri. în seria a XI-*, pe primul 
loa m află schwarta (Cjs.M. 61 
blu) eu 13 goluri, urmat da Cerga 
(Metalul Hunedoara) cu 11 goluri, 
P. Emil (C.F.R. Cluj) Cu 10 goluri, 
Manolache (Politehnica Timișoara) 
cu I goluri, Gyenge (C.F.R. Arad), 
Gal (Metalul Tr. Beverin) cu die 
8 goluri, Damian (Medicina Cluj), 
Smadea (A.S. Cugtr), Fodor 
(C.F.R. Timișoara), Beșcuc* (C.F.R. 
Arad), Saoact (Olimpia Oradea), 
șl Lovin (Electroputere Craiova) 
cu dto 7 goluri.

Miercuri, la Brăila, la ter
minarea jocului de verifica
re a lotului de tineret în 
compania echipei locale Pro
gresul, antrenorii federali D. 
Schileru și D. Teodorescu e- 
rau supărați. Aveau motive. 
Tinerii fotbaliști nu confir
maseră încrederea ce le fuse
se acordată. în această pri
mă verificare publică, com- 
ponențil lotului au manifes
tat carențe serioase, atît în 
privința aplicării tacticii de 
joc, cît și în execuțiile teh
nice. Ne-am adresat celor doi 
antrenori, cerîndu-le păre
rea-

— Echipa n-a confirmat 
așteptările — ne-a spus an
trenorul Dincă Schileru — 
mal alee dacă ne referim la 
evoluția jucătorilor în ultima 
etapă de campionat. Cred că 
nu greșesc dacă afirm că ti
nerii fotbaliști minimalizea-

ză activitatea lor în lot, fiind 
tot timpul cu gindul la echi
pa din care fac parte, la me
ciul pe care trebuie să-l sus
țină în duminica următoare. 
Din această cauză, la jocuri
le lotului se menajează.

— Meciul de miercuri, în 
compania unei divizionare B
— ne spune, la rîndul său, 
antrenorul D. Teodorescu — 
era foarte util, constituind o 
verificare pentru partida cu 
reprezentativa de tineret a 
R. D. Germane. Dar, din tot 
ce s-a discutat înainte de 
joc, nu s-a îndeplinit nimic. 
Începînd cu mișcarea în teren
— în care nu s-au realizat 
sarcinile duble (de atac și de 
apărare), continuînd cu ca
rențele evidente de ordin teh
nic și tactic și încheind cu 
lipsa totală de mobilizare, to
tul ne-a nemulțumit. In afa
ră de Stoicescu, N. Ionescu și 
Dumitru, care au căutat să 
realizeze ceva pozitiv în joc,

«u evoluatrestul jucătorilor 
sub orice critică.

— Acest meci 
din nou atenția 
să rezolvăm cit 
— declară D. 1 
contradicția ce există între 
cerințele și răspunderea im
puse de activitatea în cadrul 
lotului și mentalitatea de 
club. Față de comportarea in
tolerabilă din acest meci, voi 
propune Biroului federal să 
adopte măsuri de sancționare 
a celor care au jucat miercuri 
la Brăila.

Din cele declarate de an
trenorii D. Schileru și D. Teo
dorescu reies clar cauzele 
comportării slabe a tineretu
lui. Sperăm că vor fi luate 
măsurile necesare pentru îm
bunătățirea activității lotului 
și că Biroul federal va apro
ba propunerile antrenorului 
D. Schileru.

ne-a atras 
că trebuie 

mai curînd 
Schileru —

Desen de
NEAGU RADULESCU

t. VINTILA Discuție

REPREZENTATIVA ELVEȚIEI VĂZUTĂ DE C. TEASlĂ

fel de 
ce se 
seama

da. A-

pe care o împuști din zbor... 
Trecînd de la haz la necaz, am 
să vă răspund foarte concis i 
rău !

Rep: Pentru a fi la 
concis ! este adevărat 
spune și se scrie pe 
jucătorului Boc ?

Boc: In mare parte,
baterile mele capătă, insă, in 
cele din urmă, proporții ele- 
fantine In ștafeta „din gură-n 
gură".

Rep: Și vrei să spui că 
avem de-a face cu ... țînțai; 
și nu cu elefanți ?

Boc i Nu chiar așa! Totuși, 
proporțiile sînt aproape,întot
deauna dublate sau triplate.

Rep : Să luăm exemple con
crete. Este autentică peregri
narea bahică de la Ploiești în 
compania lui Pîrcălab ?

cu cărțile pe fața cu

Plecat între călătoria de 
Studii în nordul Africii, an
trenorul Constantin Teașcă a 
revenit la București, după 40 
de zile, cu sacul plin de im
presii.

— Așadar, impresii despre 
fotbalul marocan, pe care l-ați 
urmărit la el acasă, mal bine 
de o lună. Introducere, de 
„încălzire", înainte de a trece 
la miezul discuției, partida pe 
care ați urmărit-o între repre
zentativa Spaniei și cea a El
veției, viitoarea noastră ad
versară în preliminariile C.M. 
Deci...

— Fotbalul marocan, aflat, 
e drept, în faza competițîo- 
nală incipientă — campiona
tul se organizează abia de 
cîțiva ani — este un fotbal 
tipic amator. Se joacă pentru 
și că divertisment. Jucătorii 
echipelor — afirmația este va
labilă și pentru’cei de la W.A. 
Casablanca sau F.A. Rabat, 
cele mai renumite formații 
marocane — se antrenează în 
pauza de prînz a lucrului, 
circa o oră pe zi, de două ori 
pe săptămînă.

Fotbalul este foarte iubit 
în Maroc — copiii îl „practi
că* pe străzile Rabatului cu... 
portocale — iar jocul echipe
lor locale trădează o certă în-

Ce „noutăți" a adus 
Ballabio, în compa- 
meciul de la Bucu-

clinație spre execuțiile tehnice 
de finețe.

•— Să atacăm subiectul 
cere, la ora prezentă, intere
sează în mod deosebit lumea 
noastră fotbalistică. Ați văzut 
la lucru echipa Elveției, ad
versara noastră la 14 mai, la 
Lausanne, într-un meci-cheie 
al calificării la C.M. de la 
Mexico, 
în teren 
rație cu 
rești ?

— în primul rînd, selecțio
nerul elvețian a prezentat la 
Valencia o formație total re
maniată față de cea aliniată 
în noiembrie, Ia București. 
Numai trei jucători care au 
evoluat pe „23 August" se 
pare că au șanse de a înfrun
ta Portugalia, la Lisabona, și, 
implicit, România: „mătură
torul* Tacchella, fundașul 
dreapta Ramseier, care a ju
cat în Spania pe stingă și mij
locașul Riihn, un dispecer da 
baloane la centrul terenului. 
Ceilalți doi titulari, Villeu- 
mier și Kiinzli au intrat la 
Valencia abia după pauză și 
au evoluat șters, nesemnifi
cativ.

în rezumat, 8 jucători noi 
față de echipa aliniată în Ro
mânia, între care mai cunos-

cutii Prosperi, Odermatt și 
Miiller, dar și „anonimii" 
Jeandupreux și Brenal.

— Ce ne puteți spune des
pre jocul în ansamblu al re
prezentativei helvete ? Ce v-a 
impresionat cel mai mult ?

— Viteza de joc. Elvețienii 
au jucat, mai rapid chiar de- 
cît spaniolii, unanim recunos- 
cuți pentru acest atribut, ti
pic meridional. Trecînd la 
„radiografia" echipei lui Bal- 
lăbio, trebuie să menționez 
că apărătorii avansează foarte 
des spre poarta adversă, pre- 
dînd balonul cel mai adesea 
atacanților, într-un fel de 
„ștafetă" la care participă 
foarte rar mijlocașii, căci ea 
se realizează îndeobște pe 
partea laterală a terenului. 
Atît de mult, vin fundașii la 
atac îneît la Valencia, Tac: 
chelia a șutat direct la poartă 
de 6 ori 1 ?

în ceea ce-i privșșțe pe a- 
tacanți — între care o impre
sie deosebită a lăsat extremul 
stîng. Brenal — aceștia au fă
cut un presing piermanent â- 
supra fundașilor iberici, imr 
piedieîndu-i să paseze, să 
„construiască". Totodată — 
lucru foarte important — a- 
tacanții elvețieni, în special 
Jeandupreux, urmăresc por-

fiecare degajare, 
pe acesta să exe- 
trimiterile în teren

ei evo-

de dv„ 
cantoa-

tarul la 
presîndu-1 
cute toate 
cu mîna.

în concluzie, echipa Elveției 
mi s-a părut mai redutabilă 
decît la precedentele 
Iuții, mai matură.

— Din cele spuse 
reprezentativa „țării
nelor" se prefigurează, în fie
ful propriu, drept un învingă
tor cert. Aceasta-i realitatea ?

— Doamne ferește 1 Elve
țienii mi s-au părut mai buni 
decît la 0—2-ul de la Bucu
rești. Asta nu înseamnă că 
partida de la 14 mai este 
dinainte pierdută...

Atîta tot. Ne gîndim însă că 
și noi putem fi la fel de buni 

. ca la București. Chiar mai 
buni...

Ov. IOANIȚOAIA

Tînărul și mult discutatul 
fundaș central al echipei Di
namo București și al primei 
reprezentative a țării a fost 
In ultima vreme ținta unui 
tir critic necruțător, ca ur
mare a unor abateri în ma
terie de conduită. Curioși să 
aflăm cum a reacționat la 
„focurile" primite și mai ales 
cum privește cauzele care 
le-au determinat, cu alte cu
vinte cum (și dacă) se auto
analizează, am Căutat să 
avem cu tînărul jucător dina- 
movist o discuție mai largă. 
Trebuie să vă împărtășim, din 
capul locului, clauza speci
ală — acceptată fără rezerve 
— a discuției noastre. Ade
vărul și numai adeyărul, to
tal. fără nici o escamotare — 
iată care a fost premisa 
joră a acestei discuții.

Rep: 
tura de 
ticii ?

Boc :
o taleră aruncată din

Ca' un vînat,

ma-

în 
al

pos- 
cri-

sau ca 
șanț și

Boc i Este. Luni, după me
ciul cu A.S.A. Tg. Mureș, am 
fost la Ploiești, împreună cu 
Onei, și ne-am cinstit, dar 
n-am băut cantitățile legen
dare de care s-a vorbit. Eu 
am băut doar clteva pahare 
cu vin.

Rep: Ce măsuri a luat clu
bul?

Boc i Ni s-a Spus — lut Plr- 
călab și mie — că dacă la 
Ttrgoviște, in meciul de cupă 
cu F.C. Argeș, nu vom da. ran
dament, vom fi sancționați 
(N.A. — SENZAȚIONALA
MĂSURĂ! VORBA ACEEA: 
VICTORII SA IASA. RESTUL 
ȘTERGEM CU BURETELE!)

Rep : Și, spre norocul vos
tru, ați cîștigat. Cum te-ai fi 
uitat însă în ochii colegilor tăi 
dacă pierdeați meciul ?

Boc i A fost ultima oară...
Rep: Vreau să te cred. Iți 

închipui, însă, că lumea va 
crede această — a cita ? — 
declarație a ta ?

Boc: Multe din promislu-

nile făcute mi le-am respec
tat.

Rep : De exemplu ?
Boc i Nu știu dacă ce am 

să vă spun poate fi scris ?...
Rep: Să vedem.
Boci Acum un an, mi se 

reproșau, pe drept, repetate
le-mi incursiuni la baruri, cu 
balerine frumoase.

Rep: 
ruri, la

Boc î 
vint de

Rep: 
nunți ?

Boc i . 
faptul că aceste ieșiri mă sco
teau din formă. Jucam prost. 
Or, ambiția vieții mele este să 
ajung fotbalist... mare !

... Și mai e ceva. La ulti
mul meci, cel de la Oradea, a 

mă vadă 
Necăjită 
a citit 

mine, a 
plins. îmi venea 
să urlu de ciudă. 
Mi-am zis atunci 
că n-am s-o mai 
fac niciodată să 
plîngă. Eu, singu
rul ei băiat, vreau 

înainte să-i jac nu-

Și ai renunțat la ba- 
farmecele baletului ?... 
Da, definitiv. Pe cu- 
onoare.
Ce te-a făcut să re- 
Mustrârile ?
Și ele. Dar mai ales

venit să 
mama, 
de cite 
despre

Boc

de acum înainte să-i fac nu
mai bucurii.

Rep: Deși hîrtia a supor
tat, adeseori, vorbe goale, pro
misiuni deșarte, vreau să cred 
că în cazul nostru spusele 
taie vor avea acoperire și tu 
fapte. Din simplă curiozitate 
profesională, te-aș mai în
treba ce bucurii te gîndești 
Să-i faci mamei tale ? i'

Boc : Să Intru la toamnă la 
Facultatea de Drept, să mă în
sor, să joc bine în națională 
și să clștig cu echipa mea 
campionatul.

Rep: Afară de ultima do
rință, a cărei împlinire de
pinde și de....ȚI,T,,A., toate ce
lelalte par întru totul realiza
bile., Apropo, știi că Marian 
crede că din tine poate să iasă 
ce' mai bun libero din țară ?

Boc : Ce om de aur și nea 
Razii! Și față de el am atîtea 
datorii...

Marius POPESCU

în pregătirea trăgătorilor
CUPÂ ROMÂNIEI"

S-A ÎNCHEIAT

Cu toate deosebirile de vederi 
in privința pregătirii fizice gene
rale a trăgătorilor, această proble
mă a preocupat Întotdeauna con
ducerea forului nostru de specia
litate.

Oricare era formula, rezolvarea 
ei s-a făcut în două feluri : prin 
ore speciale In cadrul ciclului de 
antrenament și prin taberele de 
pregătire din timpul vacanțelor de 
iarnă șl de vară.

Organizarea acestei instruiri a 
revenit atit federației cit și clu
burilor sau asociațiilor. In pri
mul caz era vorba de pregătirea 
lotului național, deci, a unui nu
măr restriris de sportivi, iar în al 
doilea, ceilalți țintași, de fapt 
cei mai numeroși, din cadrul clu
burilor.

Anul acesta, Insă, conducerea 
Federației Române de Tir s-a 
hotărît sâ experimenteze o nouă 
formă de instruire. In locul unui 
număr restrins de sportivi seniori 
din lotul republican au fost che
mați să se pregătească, pe lingă 
sportivii amintiți șl alții : seni
oare, juniori, junioare precum și 
diverși trăgători de la cluburi. 
Astfel, tabăra a reunit 63 țintași 
fruntași Șl 7 antrenori.

Pentru o cit mai bună desfășu
rare a acestei activități federația 
a pus la dispoziția sportivilor toa
te cele necesare : echipament și 
schiuri pentru lucrul in aer liber, 
armament și muniție pentru tirul 
cu aer comprimat. In plus, a fost 
asigurată și o asistență medicală 
competentă și corespunzător do
tată. Intr-un cuvînt, se poate spu
ne că nici un asemenea gen ' 
pnegătire nu a mai beneficiat 
un cadru organizatoric atit 
adecvat.

In condițiile arătate, munca an
trenorilor a fost mult ușurată. S-a 
lucrat intr-o deplină unitate de 
vederi, cu simț de răspundere Și 
în mod competent. Un ciclu săp- 
tămînal, a cuprins : 6 antrena
mente de pregătire fizică pe

de 
de 
de

schiuri. 3 de pregătire specifică ș’ 
tot atîtea de pregătire fizică ge
nerală.

Cit privește sportivii, nu greșim 
dacă afirmăm că, marea majori
tate a înțeles rolul taberei, a lu
crat cu conștiinciozitate în cadrul 
programului fixat de colectivul de 
conducere șl aprobat de F.R.T.

De aceea, făcînd bilanțul celor 
trei săptămîni de pregătire la 
munte, se poate aprecia că scopul 
propus a fost atins. Tehnicienii 
au avut posibilitatea să lucreze în 
lumina unei singure orientări me- 

. todice și aplicată în spiritul sar
cinilor ce stau anul acesta în fața 
tirului românesc. A existat con
cordanță în întocmirea documen
telor de planificare, iar stabilirea 
etapelor de pregătire a plecat de 
la un numitor comun. De aseme
nea, la sfirșitul taberei, toți trăgă
torii s-au prezentat (din punct de 
vedere al pregătirii fizice) ca un 
lot omogen. Mai trebuie subliniat 
și faptul că medicii au putut să 
efectueze investigații și tratamen
te adecvate șl eficiente, deoarece 
au avut la dispoziție, intr-un sin
gur loc și în același timp, un nu
măr mare de subiecți.

Cu toate îmbunătățirile aduse, 
nu se poate trece cU vederea că 
s-au ivit și unele neajunsuri. Din 
cauza nivelului scăzut al pregă
tirii fizice generale, unii sportivi 
au răspuns cu dificultate solicită
rilor. Lucru firesc. In fine, au 
fost și unele abateri disciplinare.

Desigur, deficiențele care au a- 
părut vor putea fi înlăturate în 
viitor, ele nefiind esențiale. Im
portant este faptul că tabăra de 
pregătire montană a trăgătorilor 
a constituit o reușită și aceasta 
se va reflecta, fără îndoială, in 
performanțele țintașilor români a 
căror evoluții le așteptăm cu în
credere.

Gheorghs CORBESCU 
antrenor coordonator 

al secției de tir de la 
clubul Steaua

LUPTĂ STRlNSĂ

POIANA BRAȘOV, 3 (prin 
telefon de la trimisul nostru). 
Ultima partidă din cadrul 
„Cupei României" la hochei 
pe gheață a opus formațiile 
Dinamo București și Avîntul 
M. Ciuc, care urmau să-și 
dispute locul secund, deoare
ce

LAVODERM
emulsie alcoolică pentru curățirea mîinilor de impurități 
(uleiuri, unsori, vopsea proaspătă, rugină etc.). Practic, înlo
cuind excelent săpunul, apa și prosopul. Utilizabil în orice loc 
și în orice condiții, curăță miinile în maximum 2 minute.

UVODERM
de vînzare la magazinele O.C.L. din Țară, în tuburi a 60 gr 
conținut net.

UVODERM
praA» «I tatra^rtactaril JVIETALOCHIM- - Brașov.

Competiția de verificare și se
lecție a trăgătorilor fruntași a în
ceput joi la poligonul Dinamo 
prin disputarea a trei probe. Sînt 
de subliniat rezultatele înregistra
te de M. Marin (Steaua) 591 p 
la armă liberă calibru redus cul
cat 6o f seniori, Georgeta Șerban 
(Medicina Iași) 586 p la armă 
standard culcat 60 f senioare, 
Marcel Roșea și Ion Tripșa (ambii 
de la Dinamo) cu cite 297 p la 
pistol viteză (manșa I).

Rezultate : armă liberă calibru 
redus 
Marin 
583 p. 
586 p, 
586 p.

culcat 60 f seniori : 1. M.
591 p, 2. T. Ciulu (Steaua)
3. S. Alerhand (CFR Arad)
4. G. Vasilescu (Olimpia)
5. S. Caban (Dinamo) 586 

p, 6.’ D. Vidrașcu (Dinamo) 584 p; 
armă standard culcat 60 f senioa
re : 1. Georgeta Șerban 586 p, 2. 
Ana Goreti (Olimpia) 585 p. 3. Ve
ronica Stroe (Dinamo) 585 p, 4. 
Ioana Soare (Arhitectura) 583 p,
5. Edda Baia (Arhitectura) 581 p,
6. Melania Petrescu (Dinamo) 581 
p ; pistol viteză G0 f (manșa I) : 
1—2. M. Roșea și I. Tripșa cu cite 
297 p, 3. D. luga (Dinamo) 295 -
4. V. Atanasiu (Sbeaug) 294 p, 
L. Giușcă (Construcții) 292 p,
5. Popa (Construcții) 291 p.

Concursul continuă, azi, tot 
poligonul Dinamo, de la ora 9.

Prioritate
(Urmare din pag. 1)

p,
5.
6.
la

multilaterală, după care 
conform aptitudinilor — 
fie repartizați în grupele spe
cializate pe probe ;

5. Introducerea triatlonului 
și chiar a decatlonului în pre
gătirea elevilor școlii.

Acestea sînt principalele 
propuneri făcute în cadrul 
dezbaterilor. Avem convin
gerea că forurile de resort vor 
analiza cele sugerate de părți- 
cipanții la anchetă, vor lua în 
considerație criticile formulate 
la adresa diferitelor aspecte 
care contravin desfășurări’ 
normale a activității atletis
mului nostru și vor aduce la 
cunoștința ziarului nostru ma
surile preconizate.

Desigur, ancheta „Prioritate 
atletismului!“ n-a avut un ca
racter exhaustiv. Sînt încă 
foarte multe aspecte care n-au 
foet cuprinse în discuție. Chiar 
problemele dezbătute nu au 
cĂpătat — ta totalitate — eo-

să

Steaua, după două victorii

consecutive, nu mai putea 
pierde trofeul. Meciul a fost 
viu disputat, oferind în ma
joritatea timpului un echili
bru valoric care a plăcut. Ju- 
cînd mai avîntat, hocheiștii 
din M. Ciuc au condus pînă 
la începutul reprizei a IlI-a 
(5—4. min. 45), dar apoi Di
namo a egalat și a preluat 
conducerea. în ultimul minut 
de joa Avîntul a reușit însă 
egalarea, partida terminîndu- 
se, deci, cu un rezultat nede- 
cis : 6—6 (3—1, 2—2, 1—3).
Clasament final în „Cupa 
României" t 1. STEAUA, 2. 
Dinamo București; 3. Avîn
tul Miercurea Ciuc.

Tr. IOANIȚESCU

luțiile cele mai bune. Atle
tismul — avînd o largă arie 
de desfășurare — implică 
coexistența unui mare număr 
de factori care 
la rezolvarea 
saie. Iată de ce 
continuare, sînt 
bateri în care să se cristali
zeze modalitățile cele mai co
respunzătoare pentru a se crea 
— într-adevăr — prioritate 
atletismului. Dar, mai impor
tant, se simte nevoia unei ac
tivități concrete, unui sprijin 
multilateral pentru ca tot ceea 
ce se cade de acord că este 
necesar — să fie pus în prac
tică imediat.

Mulțumind participanților 
la ancheta „Prioritate atletis
mului !“ pentru promptitudi
nea cu care au răspuns la so
licitarea redacției, pentru va
loroasele idei exprimate — 
promitem silitorilor să urmă
rim cu atenție modul cum 
sînt puse în aplicare propune
rile însușite de «ătre Ierurile 
de resort,

să contribuie 
problemelor 

socotim că, în 
necesare dez-
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PENTATLON MODERN:

S-A ÎNCHEIAT CONCURSUL 
INTERNAȚIONAL DIN FRANȚA

FERENCVAROS T. C. CEL MAI VECHI CLUB
AL BUDAPESTEI SPORTIVE

PARIS, 3 (prin telefon). La 
Fontainebleau s-a Încheiat joi 
la prfnz concursul internațional 
de pentatlon modern, care a 
reunit pe cei mai buni pen- 
tatlonițtl din R. P. Ungară, 
R. F. a Germaniei (cu două 
formații). Polonia, Anglia, Ce
hoslovacia și Franța (de ase
menea cu două echipe) și Ro
mânia. Ultima probă a întrece
rii, crosul, s-a încheiat cu suc
cesul net al sportivului englez 
Pontefract, care a realizat pe 
un traseu variat un timp ex
celent : 12:59,0, pentru care a

FLORIN GHEORGHIU 
PRINTRE LIDERI 

LA MONTE CARLO
PARIS, 3 (Agerpres). — Du

pă trei runde, în turneul in
ternațional de șah de la Mon
te Carlo conduc marii maeștri 
internaționali Florin Gheor
ghiu (România), Vasili Smîslov 
(U.R.S.S.) și Lajos Portisch 
(Ungaria^ cu Cîte 2*/2 puncte 
fiecare.

în runda a 2-a, Florin 
Gheorghiu (eu piesele albe) 
l-a învins în 75 de mutări pe 
maghiarul Honfi, iar în runda 
a 3-a a remizat după 15 mu
tări cu marele maestru ceho- 
s loves Vlastimil Hort

■ftrtfti gwaMM pe glob

Biskup de la F. C. Koln (în tricou alb) tn luptă cu un fundaș 
spaniol. Fază din semifinalele Cupei Cupelor dintre F. C. Koln

— F. C. Barcelona (2—2) desfășurată miercuri seara.
Telefoto : A- P.-AGERPRES

TURNEUL DE JUNIORI 
DE LA CANNES

■ A început turneul interna
țional de juniori de la Cannes 
la case participă selecționatele 
României, U.R.S.S.. Israelului 
și Franței și patru formații de 
club : F. C. Barcelona, Chel
sea, Internazionale Milano și 
A. S. Cannes.

tn primul joc. juniorii români 
nu iniilnit echipa A. S Cannes 
eu care au terminat la egali
tate : 1-1 (1-0). Conform regula
mentului acestui turneu, pentru 
faza următoare s-a calificai e- 
ehipa României care a avut un 
raport de cornere favorabil : 
5-2. -

Tntr-un alt joc, reprezentativa 
U R S.S. a întrecut cu scorul de 
3-1 (2-0) formația F. C. Bar
celona.

SINTEZE

CUPA ORAȘELOR TÎRGURI LA FOTBAL
(PÎNA IN SEMIFINALE)

*) (salificate prin dublarea

Newcastle United —
(Fei jenoord 4—0, 0—2
Sperling lisabona 1—1, 1—0
Beal Saragosa 2—3, 2—1)*
Glasgow Rangers —
(Voivodina Novisad

2—0, 1—1
Dundalk 6—1, 3—0
DWS Amsterdam 2—0, 2—1)

Hamburger S.V. —
(Metz 4—1, 3—2

Slavia Praga 4—1, 1—3
Hibernians 1—0, 1—2)
Leeds United —
(Standard Liege 0—0, 3—2
Napoli 2—0, 0—2

sorți
Hannover 96 5-1, 2—1)

Newcastle United
Goztepe Izmir

LA SAN JUAN (PORTO RICO) 
HOLMBERG ÎNVINS DE KODES

PRINTRE ELIMIN AȚII DIN „OPTIMI" — FRANULOVICI Șl SPEAR
SAN JUAN, 3 (Agerpres). - 

în optimile de finală ale turneu
lui internațional de tenis de la 
San Juan (Porto Rico), jucă
torul chilian Jaime Fillol l-a 
învins cu 6—3, 4—6, 6—3 pe bra
zilianul Thomas Koch, iar neo
zeelandezul Brian Fairlie a dis
pus cu 6-2, 6—3 de iugoslavul 
Zeliko Franulovici. Tenismanul 
.Cehoslovac Jan Kodes l-a eli
minat pe americanul Ron 
Holmberg : 6-3, 6-4. Alte re

primit 1228 puncte. Cu un re
zultat bun a terminat cursa 
și francezul Guilmard (13:08,0— 
1201 p). Pe locul trei s-a cla
sat sportivul ungur Kelemen 
cu 13:19,0—1168 p. Dintre spor
tivii români cel mai bine s-a 
comportat Bănet (locul 14), sin
gurul care a realizat peste 1000 
de puncte (13:52,0-1069 p). Cei
lalți juniori români au ocupat 
locurile : 24. Cosmescu 14:27,0— 
964 p, 26. Spîrlea 14:33,0-946 p, 
27. Călina 14:38,0-931 p.

După disputarea ă cinci probe, 
tn fruntea clasamentului s-a 
situat sportivul ungur Bako, 
cu un rezultat excepțional : 

5536 p (după cum se vede, o 
medie de peste 1100 puncte pe 
probă), urmat de compatriotul 
său Kelemen 5198 p și un alt 
sportiv ungur, Varga, cotat cu 
5046 p. Iată și locurile finale 
ale sportivilor români : 23. Bă
net 4258 p ; 25. Spîrlea 4057 p ; 
26. Cosmescu 3919 p ; 31. Că
lina 3665 p. Dacă ținem seama 
de faptul că România a aliniat 
în acest concurs de mare an
vergură o echipă de juniori, 
care se rodează în vederea unor 
viitoare competiții șl mai pu
ternice, se poate aprecia ca 
meritorie comportarea el de 
ansamblu. Clasament pe echi
pe : 1. Ungaria 15 580 p ; 2. 
R.F.G. (A) 14 485 p ; 3. Franța 
(A) 14 058 p; 4. Polonia 13 741 p; 
5. R.F.G. (B) 13 360 p ; 6. An
glia 13135 p ; 7. Cehoslovacia 
12 825 p ; 8. România 12 234 p ; 
9. Ftanța (B) 11327.

TN PRELIMINARIILE 
TURNEULUI U.E.F.A.

La Roma, în cadrul prelimi
nariilor turneului U.E.F.A., s-au 
întilnit în meci retur selecțio
natele de juniori ale Italiei și 
Portugaliei. Partida s-a înche
iat la egalitate : 1—1. în primul 
joc scorul fusese, de asemenea, 
egal (1-1). Echipa Portugaliei 
a obținut calificarea pentru 
turneul final al competiției 
(Leipzig. 18—26 mai) prin tra
gere la sorți.

ZELESNICIAR SARAJEVO 
Șl VASAS BUDAPESTA 

ÎN SEMIFINALE
în meci retur pentru sfertu

rile de finală ale „Cupei Eu
ropei Centrale”, echipa Zeles- 
niciar Sarajevo a învins cu sco
rul de 4-0 (3—0) formația ce-

Vittoria Setubal 5—1, 1—3 
(Linfield 3—0, 1—3
Ol. Lyon 5—0, 2—1
Fiorentina 3—0, 1—2)

Atletico Bilbao 4—1, 0—2 
(F. C. Liverpool 2—1, 1—2

sorți
Panathinaikos 0—0, 1—0
Eintracht Frankfurt

1—0, 1—1)
Goztepe Izmir 0—3 (forfait)

(Marseille 0—2, 2—0 
sorți

F. C. Argeș 3—0, 2—3
OFK Beograd 1—3, 2—0)*

Ujpesti Dozsa 0—1, 0—2
(U.S. Luxemburg 3—0 forfait 
Aris Saloniki 2—1, 9—1

Legia Varșovia 1—0, 2—2) 
golurilor marcate în deplasare.

IN SEMIFINALE:
—• Glasgow Rangers
— Ujpesti Dozsa

zultate : Ashe (S.U.A.) — Spear 
(Iugoslavia) 7-5, 6-4 ; Bow- 
rey (Australia) — Buding (R. F. 
a Germaniei) 6-4, 6-2 ; Edlef- 
sen (S.U.A.)-Cox (Anglia) 7-5, 
6-3.

Au început și întrecerile din 
cadrul probei de dublu băr
bați. Perechea vest-germană 
Buding— Plbtz a întrecut cu 6—1, 
6-4 cuplul australian Ruffels- 
Bowrey.

De la trimisul nostru special la C.M. 

de scrimă-tineret, SEBASTIAN BONIFACIU:

TOTUL ESTE CUTA 
PENTRU MAREA ÎNTRECERE
GENOVA, 3 (prin telefon). 

Aici, în orașul care găzduiește 
actuala ediție a Campionatelor 
mondiale de tineret la scrimă 
pregătirile au fost încheiate. în
trecerile se vor desfășura la 
Palatul sporturilor, clădire im
punătoare situată chiar pe ma
lul golfului Liguriei. Competi
ția va beneficia de nu mai pu
țin de 13 planșe dispuse radiar, 
precum și de o a 14-a planșă 
rezervată asalturilor din turne
ele finale.

Organizatorii n-au scăpat din 
vedere să asigure acestei între
ceri de anvergură im cadru cu 
totul original. Mă refer la or
namentarea „teatrului" de des
fășurare a întrecerilor cu o 
gamă întreagă de aime vechi 
de secole — florete, spade, săbii, 
lănci, scuturi — precum și cu 
alte piese care țin mai mult de 
domeniul muzeistic.

Amintind despre participanți, 
trebuie să menționez că numă
rul delegațiilor înscrise este de 
35. Pe arme — 60 la floretă bă
ieți, 80 la floretă fete, 70 la 
spadă și 55 la sabie. Dar, cifra 
exactă a celor care vor lua 
startul în competiție se va cu
noaște abia la ședința tehnică.

Delegația țării noastre a so
sit în localitate încă din ziua 
de I aprilie. în aceeași zi ti
nerii scrimeri români au efec
tuat un prim antrenament de 
acomodare, chiar la Palatul 
sporturilor. Antrenamentele au 

hoslovacă Banik Ostrava. în 
primul joc scorul a fost egal 
(1—1), fotbaliștii iugoslavi ob- 
ținînd calificarea pentru semi
finalele competiției.

La Budapesta, în cadrul ace
leiași competiții (meci retur 
din sferturi de finală), Vasas 
Budapesta a întrecut cu scorul 
de 3—2 formația Steaua Roșie 
Belgrad. Fotbaliștii maghiari 
s-au calificat pentru semifinale 
(în tur : 2—1 pentru Vasas).

ȘTIRI, REZULTATE
® La Rotterdam s-au întîl- 

nit într-un meci amical selec
ționatele de amatori ale Olan
dei și Finlandei. Victoria a re
venit gazdelor cu scorul de 2—C 
(0—0) prin golurile marcate de 
Saw de Wit (min. 75) și Kiel 
(min. 84).

• In cadrul campionatului 
englez s-au disputat două me
ciuri restanță. Iată rezultatele 
înregistrate : Manchester Uni
ted-West Bromwich 2—1 ; Tot
tenham-Newcastle 0-1.

® Au lost definitivate datele 
de desfășurare a semifinalei 
C.C.E. dintre formațiile A. C. 
Milan și Manchester United. 
Primul joc se va desfășura la 
23 aprilie pe stadionul ,.San 
Siro“ din Milano, urmînd ca 
returul să aibă loc la 15 mai, 
la Manchester. Cele două e- 
chipe au căzut de acord ca în 
eventualitatea unui al treilea 
meci, acesta să se dispute la 
20 mai. la Bruxelles.

• La Paris : Franța—Real
Madrid 5-3 (3-1).

GLASGOW RANGERS. 
CALIFICATA

Peste 30 000 de spectatori au 
urmărit la Bilbao returul me
ciului dintre formația locală At
letico și echipa scoțiană Glas
gow Rangers, contînd pentru 
sferturile de finală ale „Cupei 
orașelor tîrguri". Fotbaliștii 
spanioli au terminat învingă
tori cu scorul de 2-0 (1-0) prin 
golurile înscrise de Estefano și 
Ibanez. învingătoare în primul 
joc cu scorul de 4—1, echipa 
Glasgow Rangers s-a calificat 
în semifinalele competiției.

D. IURCANU -
57,2 LA 100 m LIBER

In noul bazin de 25 m din 
Pazargic au avut loc întrece
rile de înot din cadrul „Me
morialului Șatarov". Cu acest 
prilej tinerii înotători ro
mâni au obținut cîteva rezul
tate meritorii: 100 m spate 
(b): I. Rusev (Bulgaria) 1:03,8, 
Movanu 1:05,7 (r.p.); 100 m 
spate juniori: Kolarov (Bulg.) 
1:07,8, ManolesGU 1:09,0; 100 
m liber (b): Rusev 56,8, D. 
Țurcanu 57,2 (r.p.); 200 m 
spate (b): Ciakîrov (Bulg.) 
2:22,0, Movanu 2:23,1 (r.p.); 
200 m spate juniori : Mano- 
lescu 2:27,9 (r.p.): 200 m bras 
(b): Ciakîrov 2:38,0, ...4. Dia- 
conescu 2:45,0 (r.p.).

HANDBALIȘTI1 SOVIETICI 
AU CIȘTIGAT TURNEUL 

DE LA TBILISI
MOSCOVA, 3 (Agerpres). — 

Turneul internațional de 
handbal masculin de la Tbi
lisi s-a încheiat cu victoria 
reprezentativei U.R.S.S. clasa
tă pe primul loc cu 8 puncte. 
Au urmat-o în clasament 
R. D. Germană — 6 p, U.R.S.S. 
(tineret) — 4 p, Franța — 2 p 
și R.S.S. Gruzină — Op.

în ultima zi a competiției, 
U.R.S.S. a învins cu 20—12 
(9—6) echipa Franței, iar se
lecționata R. D. Germane a 
dispus cu scorul de S3—13 
(13—6) de formația R.S.S. 
Gruzine.

TURNEU DE BASCHET LA KOSICE, CU PARTICIPAREA
A DOUĂ ECHIPE DIN ROMÂNIA

Echipa masculină de baschet 
a Școlii sportive din Tg. Mu
reș. campioană națională șco- 
lată pe anul 1968, a plecat (n 
Cehoslovacia pentru a parti- 

fost repetate șl în zilele ur
mătoare.

Un ultim detaliu, In legătură 
cu formula competiției, mult 
diferențiată de cele preceden
te. Astfel, întrecerea o vor des
chide, vineri dimineață, flore- 
tistele, cu tururile prelimina
rii. Sîmbătă, ele vor trage în 
eliminări directe și abia du
minică în finală. Floretiștii își 
inaugurează turneul vineri, cu 
primele tururi, apoi eliminările 
directe și finala vor avea loc 
sîmbătă. în fine, de luni vor 
intra în concurs șl reprezentan
ții celorlalte două arme, spa
da și sabia.

SPADASINII ROMÂNI 
VICTORIOȘI IN R.F.G.

HOHENSTAUFFEN, 2 (prin 
telefon). Spadasinii lotului na
țional român, care întreprind 
un turneu în Republica Federală 
a Germaniei, au susținut, pînă 
acum, două partide, în ambele 
terminînd victorioși.

în primul meci ei au avut 
drept adversari pe spadasinii 
de la M.T.V. Stuttgart, de care 
au dispus cu scorul de 15—10. 
Trăgătorul de bază al echipei 
a fost AI. Istrate, care a obținut 
4 victorii. Celelalte puncte au 
fost realizate de Marinescu (3), 
Sepeșiu (3), Pongraț (3) și Mol- 
danschi (2).

Spadasinii din Stuttgart au 
aliniat o formație redutabilă din 
care au făcut parte cunoscuții 
trăgători Kost, Nessler și Be
cker.

Al doilea meci a fost susținut 
în compania spadasinilor de la 
F.T.S. Gopingen. Din nou vic
torie : 16—8 (un asalt s-a în
cheiat prin dublă pierdere, cel 
dintre Moldanschi și Glopke). 
De data aceasta, trăgătorul nr. 1 
al echipei naționale a fost Ior- 
gu : 4 victorii. El a fost urmat 
de Sepeșiu, Al. Istrate, Mari
nescu și Moldanschi, toți cu 
cîte 3 victorii.

Și în formația din Gopingen 
au evoluat sportivi dintre cei 
mai cunoscuți, ca, de pildă, 
Lippe și Gundlach.

De notat că ambele adversa
re ale echipei noastre reprezen
tative activează în prima ligă 
a campionatului de scrimă al 
R.F.G.

în continuare, spadasinii ro
mâni vor evolua la Schwăb- 
Gmud și Ulm.

NUME NOI PE FIRMAMENTUL 
TENISULUI DE MASĂ JAPONEZ

Festivitate de premiere — acum doi ani la Stockholm. Pe podium: Sachiko Morisawa și 
Saeko Hirota (Japonia), campioanele lumii. Ce se va întîmpla la MUnchen ?

Lumea tenisului de masă 
este în plină efervescență. 
Pînă la cea de a 30-a ediție 
a mondialelor de la Munchen 
au mai rămas doar două săp
tămâni. Se fac cele din urmă 
antrenamente, se efectuează 
ultimele retușuri, iar concu- 
renții de pe alte meridiane 
își fac bagajele pentru a lua 
drumul Europei. între timp, 
fiecare rezultat nou este ana
lizat în fel și chip și o dată 
cu publicarea tablourilor cu 
tragerile la sorți au început 
și primele discuții asupra șan
selor protagoniștilor. Printre 
cei mai comentați sînt, desi
gur, jucătorii din Japonia a 
cărei reprezentanți au cucerit 
șase titluri supreme la ediția 
precedentă de acum doi ani, 
de la Stockholm. Ce fac Sa
chiko Morisawa și Nobuhiko 
Hasegawa, cei care făcuseră 
adevărate furori în capitala 
Suediei ?

După cum s-a aflat, ei nu 
au prea strălucit în campio
natele Asiei. Iată că știrile 
parvenite de la Tokyo ne in
formează că nici în campiona
tele naționale ale Japoniei, 
Morisawa și Hasegawa n-au 
fost prea norocoși. Doar ulti
mul a reușit să iasă învingă
tor în proba de dublu mixt, 
în timp ce prima jucătoare a 
lumii a trebuit să se mulțu
mească numai cu un loa în 

cipa, la Kosice, la un turneu 
internațional, alături da cîte 
o formație din Cluj și Ungaria 
și trei din țara gazdă.

Povestesc martori oculari că 
figurțle impozante al* spor
tului britania de ieri ce pa
tronează astăzi cluburile insu
lare din rame aurite dau in
terioarelor un aer muzeal, 
pios, ce-i impresionează pe 
contemporani, obligîndu-i, tot
odată, la avîntate comparații. 
Referindu-se la acest aspect 
fi la simplitatea ornamentală 
existentă la Ferencvaros, pre
ședintele clubului budapes- 
tan, Kalman Istvan, spunea: 
„La noi, fiecare generație și-a 
avut titanii ei; noi ne-am fă
cut totdeauna idoli din jucă
torii activi, n-am mitizat tre
cutul, n-am spus „incompa
rabilul* nici măcar d-rului 
Sarosi sau magnificului Ma- 
trai. Și asta, pentru că-1 an
ticipam pe Florian Albert 
care, la rîndul său, nu este 
ultimul cuvlnt în fotbal".

Intrarea în club se face in
tim, pe o portiță scundă, fără 
blazon, în stingă căruia des
coperi chioșcul suporterilor 
(bogat alimentat cu bere, 
sandvișuri și „mizilic de vor
bă" — cum spun consumato
rii), poate cel mai rentabil 
chioșc din toată Ungaria. O 
alee strimtă, pardosită cu 
piatră, te conduce spre încăpe
rile clubului, mici și joase, cu 
tocurile ușilor și treptele 
roase de vreme, cu aceeași 
arhitectură cum au concepu
t-o acum 70 de ani construc
torii. Pentru că, anul acesta, 
în luna mai, se împlinesc 
exact șapte decenii de cind 
locuitorii cartierului Ferenc
varos au votat înființarea li
nei unități sportive subven
ționate de ei. Nu puteau intui 
atunci că pun bazele unui co
los sportiv care, la fiecare 
nouă generație, avea să dea 
sportului maghiar, continen
tal și chiar mondial, repre
zentanți de înaltă clasă.

Ei dînd cezarului ce-i al 
cezarului să detașăm din con
text fotbalul și să-i subliniem 
rezultatele : echipă cuceritoa
re a 21 de titluri de campi
oană națională și multiplă 
cîștigătoare a „Cupei Unga
riei", participantă victorioasă 
în numeroase competiții in
ternaționale, furnizînd 90 de 
jucători pentru prima selec
ționată (recorduri: Fenyvesi 
90; Matrai 80, Albert 75), de
ținătoare a cvartetului — 
Sziics, Novak, Pancsics, lu- 
hasz — medaliat la Mexic.

Desigur, această valoroasă 
listă, întocmită cu greu în 
sute de etape de campionat 
și-n zeci de ani, a atașat clu
bului armata de suporteri — 
4 000 de susținători cotizanți 
sensibilizați la maximum de 
steagul alb-verde al clubului.

Sărbătorile legate de ani
versarea a 70 de ani de la 
fondarea clubului au și în
ceput. La 14 ianuarie a avut 
loc ședința comemorativă și 
reuniunile festive se vor des
fășura pe parcursul intregu- 

finala de simplu, unde a ce
dat la limită la Kowada.

Revista de specialitate „The 
table tennis report" apreciază 
că pregătirea fizică, forța lo
viturilor și ritmul sufocant 
impus au reprezentat princi
palele atuuri ale campionului 
nipon, Ttoh, în finala susținută 
cu Hasegawa. Este drept că 
învinsul s-a arătat obosit după 
epuizanta partidă semifinală 
cu Kohno care dăduse loc la 
o întîlnire de mare spectacol. 
Deși Itoh și-a demonstrat su
perioritatea, el ar mai avea 
nevoie încă de mai multă si
guranță în acțiunile ofensive 
și în jocul de la distanță de 
masă.

Dacă, cu luni în urmă, la 
Kowada nu se întrezărea vreo 
ascensiune promițătoare, ea a 
izbutit, în ultimul timp, să 
cîștige campionatele universi
tare ca și cele naționale ale 
țării sale. Kowada atacă ful
gerător de lîngă masă și se 
dovedește o foarte bună tac
tici ană. Tehnicienii consideră

ECHIPELE DE GIMNASTICĂ DINAMO BUCUREȘTI 
AU EVOLUAT IN R.D. GERMANĂ

BERLIN, 3 (prin telefon). 
Tradiționala întîlnire de gim
nastică dintre echipele clu
burilor Dinamo București și 
Dynamo Berlin s-a încheiat 
în acest an, la masculin, cu 
succesul gimnaștilor bucureș- 
teni (atît pe echipe, cît și la 
individual compus), la femi 
nin ambele victorii revenind 
gazdelor. O comportare re
marcabilă a avut tînărul gim-

Florian Albert (in stingă fotografiei noastre) celebrul echipier, 
al lui Ferencvaros, primind „Balonul de aur"; acordat de re
vista franceză de specialitate „France-Football" celui mai bun 

fotbalist al amuțiri 1967

lui an, în cadrul lor fiind 
incluse numeroase competiții 
internaționale printre care 
sînt preconizate și întilniri de 
popice și caiac-canoe cu spor
tivi români. „Amicale" sau„o- 
ficiale", partidele se vor dis
puta sub semnul „Anului Fe
rencvaros", iar cei care sînt

TURNEUL INTERNAȚIONAL
DE LUPTE DE LA BUDAPESTA
BUDAPESTA, 3 (prin tele

fon).
în localitate se desfășoară 

un turneu internațional de 
lupte (greco-romane și libe
re), organizat în cinstea ani
versării eliberării Ungariei, la 
care participă sportivi din 
Bulgaria, Cehoslovacia, Iugo
slavia. Polonia, România și 
Ungaria (eu 3 echipe). Fede
rația română de lupte a tri
mis la această competiție șap
te sportivi (cinci la greco-ro
mane și doi la libere). Iată 
primele rezultate ale repre
zentanților noștri : greco-ro
mane cat 52 kg — Gh. Stoiciu 
s-a accidentat în meciul cu 
Mihalik (Polonia) și a fost o- 
prit de medic să continue 

că jucătoarea japoneză ar pu
tea viza un titlu mondial la 
Munchen, deși, în prezent, ea 
nu figurează în clasamentul 
oficial al primelor 30 de ju
cătoare de pe glob.

Rezultate : echipe bărbați, fina
la : Universitatea Senshyu — Co
legiul Tehnologic Alchi 5—3 ; echi
pe femei : finala : selecționata 
orașului Nagoya — Universitatea 
Chukyo 3—0 ; simplu bărbați, 
sferturi de finală : Itoh — Ohya 
3—0. Inoue — Fukushima 3—0, 
Kohno — Maede 3—1, Hasegawa — 
Tasaka 3—0, semifinale : Itoh — 
Inoue 3—0, Hasegawa — Kohno 
3—2, finala : Itoh — Hasegawa 
3—2: simplu femei, sferturi de 
finală : Hirota — Itoh 3—2. Ko
wada — Fukuno 3—1, Sakamoto 
— Hamada 3—0, Morisawa — Hi- 
rano 3—0, semifinale : Kowada — 
Hirota 3—2, Morisawa — Sakamo
to 3—1, finala : Kowada — Mori
sawa 3—2 ; dublu bărbați, finala: 
Itoh, Kohno — Hasegawa, Kon- 
doh 2—0 ; dublu femei, finala: 
Kowada, Konno — Hirota, Fuku
no 2—1 ; dublu mixt, finala : 
Konno, Hasegawa — Ohzeki, Ka- 
wahara 2—0 ; simplu juniori (sub 
vîrsta de 17 ani), finala : Mura
kami — Hlura 2—1 ; simplu juni
oare, finala : M. Ohzeki — Abe

nast bucureștean Gheorghe 
Păunescu, ale cărui note pe 
aparate se situează în jurul 
lui 9,45. La feminin gimnas
tele din R. D. Germană au re
purtat un succes net în între
cerea pe echipe, pentru pri
mul loc la individual compus 
luptând cu șanse apreciabile 
și Rodica Apăteanu, din echi
pa bueureșteană, handicapată 
însă de absența unor coechi
piere de valoarea ei. 

trimiși să lupte sub culorile 
„dlb-verde" vor face totul 
pentru victorie, ea însemnlnd 
un nobil omagiu adus celui 
mai vechi și mai popular club 
maghiar.

Nuja MUȘCELEANU
Budapesta, aprilie 1969 

lupta (Stoiciu conducea în 
momentul accidentării cu 
3—0). Cat. 62 kg — I. Aliones- 
cu p.p. Vasas (Ungaria); cat. 74 
kg — M. Vlad egal cu Bordas 
(Ungaria), I. Gabor b.p. Hor- 
nyak (Ungaria) ; 90 kg — N. 
Neguț b. tuș (min. 2) Gorak 
(Iugoslavia). Libere — cat. 48 
kg — I. Vangheliei p.p. Seres 
(Ungaria) ; cat. 62 kg — N. 
Cristea p.p. Szabo (Ungaria). 
De menționat Că N. Cristlea 
n-a concurat la categoria lui 
— 57 kg, prezentîndu-se la 
cântar cu un plus de greu
tate.

ifeter
1 , „„ ......... a;..

în grupa B a „Cupei ligii eu
ropene" la tenis de masă, s-a 
disputat întilnirea dintre echi
pele Belgiei și Elveției. Spor
tivii belgieni au terminat în
vingători cu 5—2. în clasa
mentul acestei grupe conduce 
Franța cu 8 p, urmată de Da
nemarca și Belgia tot cu cîte 
8 p. Elveția are 6, iar Aus
tria 4 p.■
Fostul campion mondial de 
box la cat. semimijlocie, Ma
nuel Rodriguez, a obținut un 
nou succes înainte de limită, 
învingînd prin k.o. în rundul
6 pe mexicanul Gutierriez, la 
Miami.■
89 de echipaje participă la 
Raliul automobilistic „Safari" 
al Africii de Est. Cursa, care 
este considerată ca una dintre 
cele mai dificile competiții 
din lume, măsoară 4 800 km. 
Competiția se va încheia la
7 aprilie.■
Echipa vest-germană de hand
bal masculin „Schwartau" a 
jucat la Tunis cu selecționata 
țării gazdă. Victoria a revenit 
oaspeților cu scorul de 18—16 
(6-6).■
Proba masculină de 30 km 
fond din cadrul concursului 
internațional de schi — probe 
nordice — de Ia Kiruna (Fin
landa) a fost cîștigată de spor
tivul vest-german Walter De- 
mel, care a realizat! timpul de 
lh 36:01. Pe locurile urmă
toare s-au clasat suedezul 
Lars Arne Boelling — lh 37:311 
Si italianul Franco Nones — 
lh 37:57.■
După 3 etape, în „Turul Mal
lorca", pe primul loc a trecut 
olandezul Jan Janssen, urmat 
de spaniolul Sillonis — la 
15 sec. Fostul lider, belgianul 
Eddy Merckx, a abandonat 
fiind suferind.■
La Leipzig s-a disputat retu
rul meciului S. C. Leipzig — 
Mladost Zagreb, contînd pen
tru sferturile de finală ale 
C.C.E. la volei masculin. Vic
toria a revenit gazdelor cu 
scorul de 3—0 (15—6, 15—9, 
15—5). învingătoare și în pri
mul joc (scor 3—2), S. C. 
Leipzig s-a calificat! în semi
finalele competiției.

Rezultate, pe echipe: Dy
namo Berlin—Dinamo Bucu
rești (feminin) 182,10—176,45 p; 
Dinamo București—Dynamo 
Berlin (masculin) 275,00—
274.25 p ; individual compus : 
feminin S. Limberg 37,80 p; 
Rodica Apăteanu 36,85 p ; A 
Zwink 36,60 p ; masculin t Gh. 
Păunescu 56,85 p ) E. Schiller
55.25 p j R, Paeke 54,85 p
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