
1
A

5

I
I

-

PROLETARI Wț TOATE JARlLEj VNIțț-VAț

Redacția si administrația: sir. 
Vasile Conta nr. 16 Jeț. 11.10.05, 
intrrurban 72 si 286. Telex 
_____ sportrom buc. 180.

••••• 4
pagini

30
bani

Anul XXV—Nr. 511 (5945) ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SRfiRȚ Vineri 11 aprilie 1969

Ședința comună
a Consiliului de Stat

România
La 10 april!» 1969, Consiliul 

de Stat șl Consiliul do Mi
niștri alo Republicii Socialiste 
România s-au Întrunit în șe
dință comună, sub preșe
dinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Con
siliului de Stat.

Președintele Consiliului de 
Miniștri, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, a prezentat 
informarea cu privire la lu
crările Consfătuirii de la 
Budapesta a Comitetului Po
litic Consultativ al statelor 
participante la Tratatul de la 
Varșovia. Au fost ascultate în 
continuare raportul Comisiei 
Marii Adunări Naționale pen
tru problemele de apărare, 
prezentat de președintele co
misiei, tovarășul Vasile Pa- 
tilineț, și raportul Comisiei 
Marii Adunări Naționale pen
tru politica externă, prezentat 
de președintele comisiei, to
varășul Mihai Dalea. Exami- 
nînd din însărcinarea Consi
liului de Stat documentele a- 
doptate la Consfătuire, cele 
două Comisii le-au avizat fa
vorabil.

Au luat cuvîntul tovarășii 
Gheorghe Gaston Marin, Ma
nea Mănescu, Ion Stănescu, 
M>n Iliescu, Gheorghe Apostol 
și Ianoș Fazekaș.

După discuțiile care au a- 
vut loc, Consiliul de Stat șl 
Consiliul de Miniștri au a- 
probat în unanimitate activi
tatea desfășurată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, Secretar

cu 
cati- 

co- 
în

Con
ți 

in

General al C.C. al Partidului 
Comunist Român, Președintele 
Consiliului de Stat, de tova
rășul Ion Gheorghe Maurer, 
Președintele Consiliului de 
Miniștri, și de ceilalți membri 
ai delegației Republicii Socia
liste România la Consfătuire, 
apreciind că ea răspunde în- 
trutotul politicii externe a 
partidului și statului nostru, 
pusă in slujba intereselor fun
damentale ale poporului ro
mân. a prieteniei, alianței șl 
colaborării multilaterale 
toate țările socialiste, a 
zel păcii, destinderii și 
labor&rii internaționale 
Europa și in lume.

Consiliul de Stat și
silful de Miniștri au dat 
inaltă apreciere modului 
care delegația Republicii So
cialiste România, personal to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
și-au îndeplinit mandatul în
credințat de conducerea 
Partidului și Statului.

Consiliul de Stat șl Consi
liul de Miniștri au adoptat în 
unanimitate Hotărîrea cu pri
vire la aprobarea documentelor 
referitoare la perfecționarea 
structurii și organelor de con
ducere ale Tratatului de la 
Varșovia și Hotărîrea cu pri
vire la aprobarea Apelului 
statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia către 
toate statele europene.

In încheiere a luat cuvîntul 
tovarășul Nieolae Ceaușescu.

O nouă lovitură scurtă în vîrful bărbiei fi Ștefan Constantin va fi numărat de arbitrul Grosso. Peste 
cîteva secunde, Ciucă va forța abandonul adversarului

Mîine seară, ultimul asalt pentru cele 11 centuri de campioni la box

I. GYORFFI ȘI I. MONEA AU SUSȚINUT
UN RECITAL DE MĂIESTRIE LA FLOREASCA

• M. Dumitrescu n-a putut trece de Ion Dinu
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ZIARELE DE ASTAZI PUBLICĂ t
• Cuvîntarea tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 

la ședința comună a Consiliului de Stat și a Consiliu
lui de Miniștri.

• Hotârîre cu privire la aprobarea Apelului state
lor participante la Tratatul de la Varșovia către toate 
statele europene.

• Hotârîre cu privire la aprobarea documentelor 
referitoare la perfecționarea structurii și a organelor 
de conducere ale Tratatului de la Varșovia.
• Lucrările Ședinței Consiliului de Stat.

® Forfa a dominat gala
9 Un absent nemotivat: Ion Gâureanu
© O finală neașteptată: Gh. Drugă-Gh. Pușcaș 

9 Doi învingători înainte de Umila :

A. Vasile și C. Ciucă

Cicliștii 
au fost
stopafi 

de 
ninsoare!
Deși sîntem în luna 

aprilie, iarna M încă
pățânează Bă nu ne pă
răsească... Cei care au 
resimțit ieri din plin 
acest lucru au fost 
cicliștii. Plecați în pui» 
ma etapă a „Cupei 
F.R.C.", ei au fost to- 
timpinațl de valuri de 
zăpadă viscolită, care 
au făcut imposibil ru
lajul. Cum era și fi
resc, arbitrul principal 
Octavian Amza a în
trerupt cursa, startul 
în prima etapă amînîn- 
du-se pentru astăzi, la 
ora 11 (șoseaua Urzi-
ceni, km 11,5), Reamintim că 
la întreceri participă Iotu
rile pentru „Cursa Păcii" ale 
României, Bulgariei și PoIq-

i

I
n momentul cînd interesul 
turor iubitorilor de șah este 
captat de douâ evenimente 
de peste hotare, care trebuie 
să dea tot atîtea rezolvări 
disputei pentru titlurile mon

diale, o competiție din aria autohtonă 
a sportului minții se impune, de ase
menea, atenției. Esfe noua ediție a 
campionatului republican pe echipe 
mixte, reunind, ca în fiecare an, șahiști 
si șaniste din eșalonul nostru fruntaș. 
La sfîrșitul acestei săptămîni, în cinci 
orașe ale țării, se dispută faza sa semi
finală.

Periodicitatea strictă a acestei între
ceri, limitele Bale firești, ar părea să 
dezmintă necesitatea sublinierii sale 
printr-un articol editorial. Și totuși, re
petăm, prezența acestui subiect se im
pune. Fiindcă este vorba de un cam
pionat nou, pe baze noi, în condiții de 
desfășurare ameliorate.

Pentru prima oară în disputa echi
pelor de șah, se va face în turneul 
final — o separare necesară între re
zultatele meciurilor masculine și ole 
celor feminine, într-o interesantă între
cere paralelă. Aceasta aduce un stimu
lent în plus elementului feminin, pre
zent la două mese de joc în fiecare 
formație, dar asigură și o marjă de 
securitate reprezentanților șahului mas
culin puși să-și rezolve cu forte proprii 
rivalitățile la primele patru mese. O 
notă cu totul nouă este prezența (obli
gatorie) în fiecare echipă a cile unui 
junior. Se acordă, în sfîrșit, importanța 
cuvenită elementului tînăr, schimbului 
de mîine al maeștrilor șahului.

Deci, acum, fiecare echipă partici
pantă la campionatul republican se 
compune din șapte echipieri : patru 
-băieți, două fete și un junior. Rezul
tatul unei întîlniri nu se mai calculează 
prin adiționarea punctelor de la cele 
șapte mese, ci se notează cu 2 puncte 
pentru o victorie, 1 punct meciul egal 
și cu 0 puncte înfrîngerea. Tn turneul 
final — programat între 2 și 11 mai, 
la Cluj — punctele acumulate la fie
care masă vor conta, însă, în mod 
deosebit. Tn afara clasamentului gene
ral, care desemnează echipa cam
pioană, se vor alcătui alte trei clasa
mente separate pentru fiecare categorie 
în parte: masculin, feminin și juniori. Se 
vor acorda titluri de campioni pentru 
toate aceste categorii, cum este și 
firesc.

Privit în ansamblu, regulamentul com
petiției, așa cum a fost elaborat de 
tehnicienii Federației române de șah, 
reprezintă un cert pas înainte spre așe
zarea acestei tradiționale 
baze mai echitabile și în 
desfășurare mai atractive.

Facem aceste preciziuni
ascundem o justificată satisfacție. In 
coloanele acestui ziar am pledat — nu 
o dată — pentru asemenea ameliorări 
necesare primei noastre întreceri șahiste 
pe echipe. Acum, cînd ea 
nou start, nu putem decît 
reușită deplină.
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ci luat un 
sâ-i urâm— GHEORG HE PUȘCAȘ 

PAUL DOBRESCU

Un sprinter... in ring: N
I

niel, precum și o serie de ru
tieri din cluburile bucureștene 
și provinciale. Următoarele e- 
tape î sîmbătă și duminică.

Ip. 1591
&.-o |s

Azi, in Bucegi
A 12-a EDIȚIE

A „CUPEI FEDERAȚIEI" 
LA SCHI

Clujeanul Ladis- 
lau Mathe a fost 
lovit in plex fi a 
căzut la podea. 
Antoniu Vasile îl 
privește atent

Sîmbătă,
Semimuscâ 
Muscă 
Cocoș 
Pană 
Semiușoară 
Ușoară 
Semimijlocie 
Mijlocie ușoară 
Mijlocie 
Semigrea 
Grea

de la ora 18,30, în sala Floreasca
: AUREL MIHAI — MARIN LUMEZEANU
: CONSTANTIN CIUCA — CONSTA NTIN GRUIESCU 
: AUREL DUMITRESCU — GABRIEL POMETCU 

GHEORGHE DRUGA 
CALISTRAT CUTOV - 
ANTONIU VASILE — ION DINU 
VICTOR SILBERMAN — ARPAD MAJAI 
ION COVACI — ION GYdRFFI 
ALEC NASTAC — HORST STUMPF 
ION MONEA — MARIN CONSTAN TINESCU 
ION ALEXE — ANGHEL IANCU

SINAIA, 10 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). De trei 
zile, stihiile s-au abătut asupra 
Bucegilor, aducând negura și 
vijelia caracteristice primelor 
luni de iarnă. Azi ('n.r. — ieri) 
s-a mai înseninat, dar vîntul 
a continuat să spulbere ză
pada, să împiedice circulația 
telefericului și să facă practic 
imposibile 
schiorilor, care se vor întrece 
de vineri pînă duminică pe 
Valea lui Carp pentru tradi
ționalul trofeu „Cupa Federa
ției", aflat la a 12-a ediție.

în aceste condiții, particl- 
panții — reprezentanții Ita
liei, Franței, Cehoslovaciei, 
Bulgariei și României (aus
triecii sînt așteptați să soseas
că în cursul nopții) — au fost 
nevoiți să stea în hotel, sin
gurele ieșiri constînd dintr-o 
acomodare de nici o oră pe 
pîrtia dintre cotele 1500 și 
1400 și o excursie la Castelul 
Peleș. Ca urmare firească, or
ganizatorii au decis înlocui
rea probei de coborîre (pentru

antrenamentele

care nu s-a putut efectua nici 
un antrenament) cu încă o 
cursă de slalom uriaș, pe lîngă 
cea stabilită inițial, și modifi
carea programului astfel i 
vineri — ora 10,30: slalom 
special seniori; ora 12,30 : sla
lom special senioare ; sîmbătă 
— ora 11 : slalom uriaș seni
oare ; ora 11,30 : slalom uriaș 
seniori; duminică — ora 
11,30: slalom uriaș seniori.

Aflăm în ultimul moment 
de la stația meteorologică de 
la cota 1500 că, începând de 
vineri, vremea se va îmbună
tăți. Sperăm ca această pre
viziune să se confirme.

.»îmbătă se încheie marea 
nJ săptămînă a boxului. 

Zile în șir sala Floreasca 
a trepidat și a fiert în 

jurul patrulaterului magic, a 
jubilat și a oftat. Spectatorii, 
înghesuiți ca într-o cutie cu 
sardele, au aruncat pălăriile în 
tavan de bucurie, sau și-au 
mușcat pumnii de ciudă. Au 
fost gale electrice, pline de 
dramatism, de neprevăzut,_ gale 
hipertensive. S-au prăbușit 
idoli vechi și s-au modelat alții 
noi. Gîju, Chivăr, Nedelcea, Ma- 
riuțan și alți ași ai luptei din
tre corzi vor fi spectatori la 
reuniunea in care se va face 
împărțirea titlurilor. Situația, 
pentru ei dureroasă, demon
strează, însă, marea vitalitate 
a acestei discipline, aprinde spe
ranțe, pregătește socluri noi, 
absolut necesare mersului 
înainte.

Atmosfera agitată a campio
natelor trebuie căutată, înain
te de toate, în faptul ci Bomâ-

Valeriu CHIOSE

SATUL ROMANESC

O. STANCULESCU (Continuare in pag. a 3-a)

în pag. a 3-a : FOTBAL 

® COMENTARIU DUPĂ VERIFICAREA CU VOJVODINA 
9 CRONICA MECIULUI ROMÂNIA - R D. GERMANA 

(echipe de tineret)

D e aproape un sfert de veac, 
poporul României, angajat pe 
drumul revoluției socialiste, ri
dică un edificiu solid, bazat 
pe nobile idealuri umaniste, e- 
dificiu menit să conțină toate 
datele civilizației moderne, toa
te bunurile materiale și spiri
tuale datorate evoluției științei 
și culturii mondiale și națio
nale. Orașele și satele noastre, 
industria și agricultura, învă- 
țămintul, știința și cultura sint 
astăzi tot atîtea mărturii care 
semnifică uriașul spor de cali
tate dobîndit prin aplicarea 
consecventă a concepției mar- 
xist-leniniste la realitățile spe
cifice țării noastre. Finalitatea 
acestor prefaceri fertile, con
centrate în ameliorarea condi
ției omului, în ridicarea nive
lului de trai, în dezvoltarea

ȘI SPORTUL
plenară a tuturor capacităților 
individuale, în indicii de să
nătate, longevitate și dezvol
tare fizică a populației, în ex
presia 
turi 
viață 
țirca 
viață 
testă 
rului 
pcra 
destin. în cuprinsul revoluției 
socialiste, printre domeniile in 
care au fost desființate struc
turi înapoiate, întunecate și

unor largi orizon- 
de cultură și de 

spirituală, în îmbunătă- 
continuă a formelor de 
socială, toate acestea a- 
efortul unanim al popo- 
român, mobilizat la o- 
de făurire a unui nou

Inumane apare la loc de sea
mă și lumea satului. Socializa
rea agriculturii a însemnat un 
proces complex, efectuat prin 
industrializare, culturalizare și 
muncă politică. Satul românesc 
a fost, în acești 25 de ani, se
diul unor masive restructurări 
in sfera producției materiale și 
a unor mutații spirituale cu 
profunde implicații. Spațiul ru
ral a fost conectat treptat și 
va fi în continuare, la arte
rele civilizației urbane, cu in
tenția declarată de a micșora, 
in timp, pină la dispariție, di-

La margine de sat 
începe crosul, revăr
sare de elan și am
biții sportive. Dar, 
astfel de manifestări 
(mai ales pentru fete) 
sînt încă rare în lu
mea satului nostru.

ferența și disonanțele dintre 
oraș și sat. Eforturile de toate 
nuanțele și de proporții între
prinse de partid și de stat pen
tru ridicarea rapidă a satului 
românesc la dimensiunea so
cialismului, s-au soldat cu un 
mare volum de prefaceri ca
litative. Totalui realizărilor și 
perspectivele deschise conco
mitent sint 
tul nostru a

impresionante. Sa- 
ieșit din albia evo

(Continuare în pag aia)
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SATUL ROMANESC
SPOBTUL-flCT DE CULTURĂ, 

TREBUIE SĂ CUPRINDĂ 
SI POPULAȚIA RURALĂ

Ce arată
unele sondaje ?

$i SPORTUL
(Wrmart din *00. I)

luției lui larvare, asimilind e- 
nergii și structuri de civilizație 
modernă.

Această realizare o sublinia 
pregnant tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU la plenara Consi
liului Uniunii Naționale a Coope
rativelor Agricole de Producție: 
ASTĂZI PUTEM SPUNE CU 
ÎNDREPTĂȚITĂ MÎNDRIE CĂ 
AGRICULTURA NOASTRĂ A 
PARCURS. ÎN ACEȘTI 20 DE 
ANI, PERIOADA ISTORICA 
DE LA MICA PROPRIETATE 
- CARE NU ASIGURA NICI 
ȚĂRĂNIMII POSIBILITATEA 
ÎMBUNĂTĂȚIRII VIEȚII, NICI 
DEZVOLTAREA ECONOMIEI 
NAȚIONALE - LA AGRICUL
TURA MARE. SOCIALISTA, 
CARE S-A DOVEDIT ÎN STA
RE SA ASIGURE CREȘTEREA 
BUNĂSTĂRII ȚĂRĂNIMII, 
SPORIREA CONTRIBUȚIEI EI 
LA DEZVOLTAREA ECONO
MIEI NAȚIONALE, LA PRO
GRESUL ROMÂNIEI PE CA
LEA SOCIALISMULUI.

La acțiunea de renaștere a 
spațiului rural participă, con
jugat și sistematic, toate sec
toarele vieții noastre sociale, 
economice, culturale ; transfe
rul de valori dintre oraș și sat 
se realizează în flux neîntre
rupt. Din rîndul mijloacelor 
utilizate conștient pentru des
fășurarea acestei ofensive nu 
putea lipsi educația fizică și 
sportul, cu toate virtuțile lor, 
la adresa cărora interlocutorii 
noștri vor face referiri, in cele 
ce urmează.

Pe direcția educației fizice și 
sportului rural realizările de 
pină acum au fost inegale, 
dopa o perioadă de avint ini
țial, urmind o stagnare, acțiuni 
fruste, nerezistente la proba 
timpului. Conceptul de sport 
de masă a suferit un proces de 
degradare formală, motiv pen
tru care educația fizică și spor
tul, în mediul sătesc, au efec
tuat o mișcare de recul dato
rită lipsei unor acțiuni de or
ganizare, de animație și pro
pagare. Sfîrșitul acestei stări 
de lucruri și începutul unei e- 
tape de reconsiderare a pro
blemei de care ne ocupăm a 
fost marcat de momentul ela
borării Legii cu privire la dez
voltarea activității de educație 
fizică și sport. în conformitate 
cu stipulațiile acesteia, organi
zarea activității sportive de 
masă din mediul rural, prin 
intermediu asociațiilor sportive, 
constituie acum una din 
responsabilitățile Uniunii Ti
neretului Comunist.

Ziarul nostru prezintă astăzi 
o suită de materiale care cir
cumscriu larg marginile și re
perele activității de educație 
fizică și sport în mediul rural. 
Adunînd laolaltă mărturii des
pre trecut și prezent, probe 
despre necesitate și specifici
tate, nostalgii, realizări șl pro
iecte viguroase, „Sportul" do
rește să marcheze însemnăta
tea majoră a problemei, pre
cum și eforturile Uniunii Tine
retului Comunist îndreptate 
spre realizarea unei noi stări 
calitative in lumea sportului 
sătesc.

EVOCAREA UNEI NOBILE TRADIȚII
ONORATE CUM SE CUVINE 

ABIA ÎN CONDIȚIILE 
SOCIALISMULUI

Intervievat:
profesor V. COJOCARU 
consilier *1 C-N.E.F.S.

— Ați activat oa profesor, teh
nician «au antrenor in școli șl 
cluburi de performanță. Cu toate 
acestea, ați debutat ca pedagog 
sportiv în mediul rural. Era îna
inte de 23 August. Ce amintiri 
păstrați din acea perioadă 1

— Am lucrat, cu foarte multi 
ani in urmă, in echipele Stu
dențești care efectuau la sate ac
țiuni soclal-culturale. Acele for
mații realizau cercetări multidls- 
clplinare, studii monografice etc., 
conduse ' 
cum au 
Standu 
Mihăilă. ____ . .
fluenta cărora ne-am format 
noi, cei mal tineri.

— Există, deci. în trecutul

de animatori entuziaști 
fost profesorii : D. Guști. ~ ■ - -- ■ i.

in
ii

Stoian, O. Neamtu, 
A. Culea etc., sub

_ ________  so
ciologiei românești, acțiuni pur
tate in vederea răspindiril cul
turii, în sensul cel mal larg al 
conceptului, pe cuprinsul lumii 
satului, acțiuni extrem de meri
torii, cu cit ele erau realizate 
intr-o epocă de total dezinteres 
oficial, de exploatare si de pre
caritate economică.

— Virtuțile morale, biologice, 
igienice etc. ale activității de e- 
ducatie fizică șl sport erau co
rect înțelese de către putinii lor 
propagatori tn mediul rural. Dar 
din păcate, elanul acestora atin
gea rar treapta realizărilor, dato
rită tuturor viciilor unei societăți 
obtuze și bazate pe un puternic 
mecanism de exploatare.

— Evocați munca practică a u- 
neia dintre echipele Ia care 
refereați, o dată ajunsă 
sat oarecare.

— Intîia preocupare era 
încadrăm în viata satului, 
a-i percepe specificitatea, 
tâțile, atmosfera. Apoi. începeam 
organizarea acțiunilor cultural 
sportive, atenți deopotrivă la ca
racterul lor atractiv șt utilitar. Ne 
îndreptam atenția asupra copii
lor din școli (exerciții, jocuri, 
concursuri simple), dar. organi
zam și echipe sportive de gim
nastică. atletism, volei, handbal, 
fotbal, înot, vîslit. schi, sănluș. 
Amenajam mai întotdeauna, cu 
resurse și mtnă de lucru locale 
o bază sportivă simplă, precum 
șl un spațiu pentru jocul copii
lor, prevăzut cu leagăne. bare 
pentru cățărat etc. In satele așe
zate pe malul unei ape se făceau 
amenajări specifice, plaje, cabine, 
ponton, bărci, plute, trambuline, 
tn acel ani. am experimentat a- 
pllcarea educației fizice 
Iile șl cursurile țărănești 
găras. Nucșoara. Grid. 
Cîmplna și alte locuri.

— Șl venea o zi clnd echipa 
din care făceați parte pleca. O da
tă inițiată si nusă tn mișcare ac
tivitatea continua 7

— tn măsură mai redusă, ca 
ritm, conținut si efecte Dar. lu
crau mal departe în stilul brigă
zii noastre învățătorii si unii "din
tre tinerii țărani, pe care îl ln- 
struisem ca șefi de echipe. Iar; 
noi păstram, într-un fel sau altul, 
legătura cu satul în care lucra
sem. revenind de cele mal multe 
ori In campaniile din anii urmă
tori pentru consolidarea și dez
voltarea Începutului.

— Cu tot respectul cuvenit 
acestei activități desfășurate In 
mijlocul vitregiei specifice vre
murilor de altădată, să

vă 
într-un

să ne 
pentru 
necesi-

la șco- 
dln Fă- 
Polana

par
curgem mintal saltul istoric rea- 
- sălițat de poporul român șl

ACREDITAREA SPORTULUI IN MEDIUL RURAL
ART 0 MOTIVAȚIE COMPLEXA

— Ce justifică 
după opinia dy, ple
doaria pentru răs- 
pîndirea si organi
zarea activității 
educație fizică 
sport în mediul 
ral ?

— Motivația este 
jocurile copiilor nu 
te pentru 
recte ————- — —-----
rul rustic al muncilor agricole 
diminuat vertiginos de mecani
zarea complexă, cu implicațiile 
ei (scăderea efortului fizic, tre
pidații, zgomote, o anumită po
ziție în procesul muncii proprii 
conducătorilor de agregate), a 
creat necesități de compensare 
și de combatere a solicitărilor 
enumerate, capabile, atunci cînd 
sînt ignorate, să producă leziuni 
ale coloanei vertebrale, ale arti
culațiilor etc. Protecția împotriva 
acestor eventualități ““
realiza prin programe 
ții speciale, dedicate 
«articulațiilor înainte șl 
că.

In al treilea rînd, 
reflectăm la consecințele așa-nu- 
mitului fenomen de accelerare 
a dezvoltării biologice a indivi
dului, generat pretutindeni de 
sporul civilizației, de ameliorarea 
condițiilor de viață și de muncă, 
proces ce se cuvine întîmpinat 
cu anumite măsuri, care să asi
gure conținutului său numai ma
nifestări favorabile. Cunoaștem 
prea puțin acest fenomen, deoa
rece îl prospectăm foarte sumar. 
Tinerii rîvnesc reflex spre rea
lizarea unui echilibru psiho-so- 
matic, iar în condițiile semna
late acum, a unui nou echilibru, 
mai dificil de atins în condițiile 
accelerării procesului dezvoltării 
individuale. Consecința ? Se ob
servă pe plan social expresiile 
negative ale procesului, deoarece 
nu se creează prin sport deriva
tive ale excesului de energie și 
ale necesității de afirmare puter
nică și precoce a personalității. 
Chestiunea e comună mediului 
urban și rural, enunțarea el aici 
îmi pare deci legitimă.

— Considerați că pătrunderea 
sportului în viața satelor noas
tre s-ar putea realiza și prin 
valorificarea unor manifestări 
folclorice tradiționale ?

— Cum să nu / Cu ocazia ser
bărilor populare, cum ar fi Ne- 
deile de prin partea Sibiului, 
Olteniei, Banatului (constat cu 
regret deformarea în conținut a 
unora), ar fi potrivit să se or
ganizeze manifestații și întreceri 
sportive, demonstrații și con
cursuri (călărie, trîntă, oină, cros, 
reprize de gimnastică), să se 
— și alte materiale

Ia obiect. Pe 
adunări populare, 
anumite sărbători 
născut în vechea

de 
si 

ru-

IACOB MIHAILA 
doctor în biologie, 

șeful laboratorului de 
ergonomie de la Insti- 

igienătutui de
complexă : 

sînt suflden- 
realizarea unei co- 

dezvoltări fizice ; caracte-

se poate 
de exerci- 
■nobllizăril 

după ntun-

trebuie să

prezinte filme
'atanflistice 

lingă astfel de 
determinate de 
folclorice s-au 
Eladă jocurile Olimpice. S-ar cu
veni reactualizate și acele obi
ceiuri care intr-o formă mărturi
sită ori nu, însemnau, de fapt, 
întrecere sportivă în viața sate
lor (exemplu : concursurile de 
trageri la țintă care-1 adunau pe 
vinătorii de " ‘
Sibiului).

— Ce loc 
rllor ludice

— Extrem

prln satele limitrofe

acordați manlfestft- 
ale copiilor 7 

______  de important, mal 
ales după experiența dobindltă 
pe vremea clnd am condus prac
tica pedagogică la școlile elemen
tare. Jocurile copilăriei au o im-

portantă majoră si 
efecte multiple asu
pra omuleților (res
pect față de reguli; 
recunoașterea drept 
conducători a celor 
mai destoinici : for
mă pură.

de apreciere a 
lor ; indemtnare. 
re de sine, spirit de 
re). Toate aceste achiziții de
vin reale dacă manifestările 
ludice slnt bine dirijate Și au 
marele avantaj că pot fi organi
zate de către oricine, nefiind ne
cesar un profesor care știe să 
administreze precis un exerci
țiu fizic. Jocurile copiilor con
tribuie șl la asimilarea unor de
prinderi motrice generale, favo
rabile. mai tlrzlu, Însușirii pro
cedeelor tehnico-tactice mal pre
tențioase. Ele ascut, de aseme
nea, spontaneitatea șl puterea de 
Improvizație specifice celor mici, 
constituind un fond pe care se 
pot grefa mal tîrziu forme de 
subordonare conștientă, necesare 
in viața socială șl in activitatea 
sportivă.

— Susțineți ldeea după care 
activitățile culturale șl sportive 
trebuie să formeze o unitate In 
viața satului 7

— Nici vorbă. Cele două cate
gorii de manifestări au coexistat 
Întotdeauna Intr-o perfectă ar
monie șl e firesc să fie astlel, 
deoarece intre ele există legă
turi de substanță, sportul fiind 
capabil să cultive virtuți de sea
mă și, deci, să concure la țelu
rile culturii. Conducătorii de că
mine culturale ar trebui să fie 
șl niște animatori ai «portului, 
colaboratori do seamă al asocia
ției sportive.

—In vara trecută ați participat 
alături de alți specialiști la o 
amplă investigație sociologică, e- 
fectuată în lumea satului. Ce v-a 
frapat mai mult în legătură cu 
tema dezbaterii noastre 7

— Lipsa cadrelor cu minimă 
competență pentru organizarea 
'' ■♦•vih'tii sportive. E poate fi
resc să nu existe numărul de 
profesori de. educație fizică nece
sar, dar suplinitorii acestora 
(profesori de alte specialități), 
numai educație fizică nu fac. 
Or, se știe că această activitate 
cuprinde colectivitatea, numai 
dacă apare un organizator com
petent, cu putere animatorle. Și, 
in fapt, tocmai aceștia lipsesc. In 
curlnd, se va generaliza tnvăță- 
mlntul de 10 ani. Această măsu
ră reclamă un număr și mal 
mare de cadre didactice. Devine 
limpede că încă o lungă perioadă, 
necesitatea de profesori pentru 
educație fizică nu va fi satisfă
cută. Drept soluție rămîn numai 
suplinitorii. De aceea este nece
sar să fie lnițiați și lnstrulți in 
cadrul unor cercuri organizate in 
capitalele de județ. Altfel, vor fi 
plătiți degeaba. Lipsa animato
rilor cu elementară competență 
determină o slabă activitate spor
tivă șl In interiorul cooperativelor 
agricole de producție. Pe vremuri, 
ANEF-uI avea o secție normală, 
menită să pregătească Instructori 
sportivi pentru școlile din me
diul rural. Erau recrutați Învă
țători cu pasiune șl aptitudini. 
Iar rezultatele erau bune. Nu s-ar 
putea revalorifica ldeea 7 iar 
InstltitMle pedagogice nu s-ar cu
veni să albă șl ele o secție cu 
uu atare profil 7

naturală 
merite- 
stăpîni- 
tntrece-

popoalm tn prezent. Considerați 
câ satul actual trebuie *& rămtnâ 
pe plan sportiv ancorat Intre niș
te repere tradiționale, sau este ne
cesar să primească acces la spor
tul modern, asa cum s-a întîm- 
plat, de exemplu, in celelalte do
menii alo vieții soclal-eoonomlce?

— Multă vreme am crezut că 
s-ar comite un adevărat sacrile
giu, prin Introducerea unei con
cepții despre sport, a unor forme 
de activitate, străine de tradiție 
și de specificul local. Acum, însă, 
după ce am văzut efectele salu
tare ale mecanizării agriculturii, 
ale ofensivei culturale, care au 
schimbat multe din datele vieții 
de la tară (ridicarea standardu
lui, eliminarea ignorantei și a bo
lilor sociale, lărgirea orizontului 
cultural etc.), conjuaînd reallză- 
rilp civilizației cu fondul de aur 
al datinilor strămoșești, acum zic, 
stnt convins de necesitatea. în me
diul rural, a unei activități de 
educație fizică șl sport concepu
tă pe baze riguros științifice, așa 
cum se realizează șl tn spațiul 
urban. Desigur, o modernă orien
tare nu poate subestima formele 
tradiționale de mișcare, de 
de întrecere, nu poate uita 
specificul geografic, local și 
țional.

— Ce elemente apreciatl că 
cuveni reconsiderate din tradiția 
sportivă a satelor noastre 7 Sub- 
Ilnlați ceea ce ar putea avea, 
Prin includere, efecte favorabile 
în cadrul concepției si eforturi
lor actuale.

— Elaborarea unei adevărate 
concepții despre educație fizică 
și sport care să cuprindă masele, 
pornită din imperative de sănă
tate, educație si cultură. Acțiuni 
sistematice, de durată, conlucra
re între asociațiile sportive si că
minele culturale : pregătirea unor 
cadre de organizatori, instructori; 
profesori, recrutați dintre local
nici, printr-o acțiune perseveren
tă și coordonată, desfășurată de 
U.T.C., C.N.E.F.S.. U.N.C.A.P..
U.G.S.R., școli șl institute pedago
gice, școli agricole etc. ; școli 
șl cursuri țărănești cu sau fără 
internat, plan de dotare cu bază 
materială pentru sporturi de vară 
șl de iarnă ; competiții, la toate 
categoriile, pentru relații si 
schimb de experiență.

• CIȚIVA PIONIERI
• MAI INTII NE ÎNCADRAM 

IN VIATA SATULUI
• TRADIȚIE SAU ACCES LA 

SPORTUL MODEBX?
• ELEMENTE CE S-AR CU

VENI RECONSIDERATE

Educația fizică șl 
sportul sub toate 
aspectele lor devin 
tnstruntbnte de ci
tire și dezvoltare fi
zică, de educație, 
de transformare 
socială, abia tn mo
mentul tn care cu
prind masele largi, 
împreună cu celelalte 
culturii, la împlinirea unor im
portante scopuri sociale. Cu glte 
cuvinte, sportul devtne act de cul
tură numai tn măsura tn care 
contribuie la transformarea fizică 
și spirituală a individului, cores
punzător cu modelul uman al so
cietății, într-un anumit moment al 
evoluției sale istorice, tn acest în
țeles, sportul tșl îndeplinește func
ția sa socială, nu atlt prin apa
riția izolată a unor campioni, ci 
prin pătrunderea lui tn straturile 
largi ale populației, din care spor
tivii de elită, produse firești ale 
unui mediu uman cultivat, se des
prind natural din planul maselor.

Scopul acesta se cuvine si fie 
avut in vedere nu numai pentru 
mediul urban, ci și pentru mediul 
rural și — poate — astăzi cu ac
cent pentru mediul rural, unde 
sportul, ca activitate personală, a 
fost într-o oarecare măsură igno
rat. De aceea, tn mediul rural, 
căminul cultural, ca for de coor
donare a activităților culturale lo
cale, este chemat, după opinia 
noastră, să cuprindă In zona sa 
de preocupări, de lucru, șl sportul, 
ca una din laturile de seamă ale 
unei acțiuni de formare multila
terală a locuitorilor de la sate. 
Nu ar fi vorba, deci, numai de 
practicarea de către o parte am 
tineri a unor sporturi moderne 
sau tradiționale, nici de a mări

prof. OCTAVIAN 
NEAMȚU

șeful sectorului de socio
logie rurală al Institu
tului de cercetări pen
tru economia agrară

particlplnd, 
mijloace ale

Ce detașat și-a învins consătenii I

numărul celor atrași 
de spectacolul spor
tiv tn meciul rural, 
ci este necesar tă 
re urmărească și 
prin intermediul 
sportului, răspîndi- 
rea și consolidarea 
unei concepții de

viață care face din sătean cetă
țeanul unei societăți avansate, 
avînd un grad de civilizație dez
voltat pentru toți membrii el.

Epoca în care tirul, scrima, 
schiul, tenisul erau considerate, 
la noi in țară, ca niște îndelet
niciri „boierești", este de mult 
apusă șl ireversibilă. Dar, mer- 
gînd în pas cu vrem,ea, și în de
plin acord cu înțelesul modern 
despre funcția socială a cultu
rii, sportul trebuie să pătrundă 
în mediul rural, printr-o acțiune 
deliberată, dezvoltată permanent, 
paralel cu evoluția satului coope- 
rativlzat modem, tn care atît ti
neretul, cit și populația adultă 
beneficiază progresiv de modul da 
viață urban.

Integrarea sportului tn zona 
aspirațiilor și activităților ma
jore ale poporului, coordonarea 
lui începlnd de la nivelul satu
lui, recunoașterea șl înțelegerea 
profundă a rostuitul său biologic, 
cultural și social, includerea lui 
în registrul de responsabilitate a 
instituțiilor principale din așeză
rile rurale — cooperativa agricolă 
de producție, școala, căminul cul
tural etc. — va face ca șl sportul 
să contribuie S 
rea țelurilor umanista ale socie
tății noastre.

Înzestrarea
sportive, materiale sportive, in
structori bine calificați reprezintă 
o investiție care se va întoarce, 
In mai puțin de un deceniu, în
zecit, pentru că va contribui la 
formarea unei populații sănătoase 
șl robuste, mal puternic înzestrată 
cu însușiri de voință, cu perse
verență, curaj, spirit de inițiativă 
și de echipă, adică oameni capa
bili să conceapă viața ca o ne
curmată și nobilă luptă, tn vede
rea realizării ideilor socialismului. 
Dotînd satele cu echipament inte
lectual (cadre, concepție) și teh
nic sportiv (instalații, materiale 
etc.), eliberînd cit mai mulți ti
neri de sub fascinația pasivizantă 
a „micului ecran" șt 
stadioanele sătești, 
populația satelor să 
mai pregnant cu un 
sănătos șt moral.

din plin la realiza-

satelor cu baze

muttn<lu-l pe 
vom ajuta 
se deprindă 

mod de viață

ARGUMENTE

în octombrie și noiembrie 
1968, cîteva brigăzi de în
drumare și control ale C.C. 
al U.T.C., care s-au depla
sat într-un mare număr de 
județe, printre care Ilfov, 
Vîlcea, Buzău, Mureș, Con
stanța, Botoșani și Bihor, au 
analizat toate laturile acti
vității organizațiilor terito
riale U.T.C.. ocupîndu-se cu 
acest prilej și de aspectele 
sportului în mediul rural 
Din datele avînd un caracter 
de generalizare oferim cî
teva.

• Asociațiile sportiv» din 
centrele de comune sînt 
mult mai active decît cercu
rile sportive din satele com
ponente. Dirijarea șl stimu
larea ultimelor este precară 
și sporadică.

• în mediul rural există 
peste 6700 de terenuri spor
tive simple (fotbal, hand
bal, volei), majoritatea si
tuate în vatra comunei (satu
lui). Multe dintre ele nu 
sînt îngrijite și menținute 
în bune condițiuni pe tot 
parcursul anului. Cu toate 
dispozițiile legale care re
glementează amenajarea și 
conservarea bazelor spor
tive, prin unele județe, lo
cul acestora este schimbat 
succesiv, irosindu-se 
munca depusă pentru 
najarea lor.

• Există un mare 
laj între dotarea cu materi
ale și echipament sportiv, 
de către secțiile de învăță- 
mînt ale școlilor din mediul 
urban și rural, în detrimen
tul celor din urmă.

• Nu se realizează un ra
port adecvat între numă 
tinerilor din localitățile ri 
rale și numărul celor an 
grenați în activitatea spor
tivă.

• Mare deficit de cadre 
cu minimum 
cu pasiune și 
torie.

• Lipsește 
tehnică din partea consill 
ilor județene pentru educa 
ția fizică șl sport.

astfel 
ame-

deca-

de calificare 
forță anima-

în drumarea

DEMOGRAFICE
Pentru a ilustra imperativul practicării sportului în mediul rural 

vom apela și la cîteva date demografice, care subliniază necesitatea 
organizării tot mai bune a acestei activități, într-un spațiu social 
unde trăiește mai mult de jumătate din populația țării.

La 1 iulie 1967 populația României era de 19 287 245 de locuitori, 
dintre care 7 467 052 aparțineau mediului urban iar 11 820 193 me
diului rural.

Referitor la populația tînără a țării, pentru care activitatea de 
educație fizică și sport are un spor categoric de importanță, pțg- 
zautăm date comparative pe grupe de vîrstă :

Urban Rural
5— 9 ani 538 849 1 206 291

10—14 ani 605 516 1 229 969
15—19 ani 736 582 853 589
Iată deal că aproape 2/3 din populația între 5 și 19 ani tră

iește în lumea satului. întărirea sănătății, fortificarea fizică, culti
varea unor calități fizice, morale șl cetățenești, necesare realizării 
pe plan social a noilor generații, trebuie urmărite și realizate, 
printre altele, prin atragerea acestor peste trei milioane de tineri 
in aria fenomenului sportiv.

UNIUNEA TINERETULUI COMUNIST
autoarea unei noi concepții despre sportul la sate

Legea cu privire la dezvoltarea activității de edu
cație fizică și sport a parcelat judicios responsabili
tățile In mișcarea sportivă, ca răspuns la decalajul ca 
începuse să apară între anvergura activității și capa
citatea limitată a unei singure instituții cu atribuții 
(în speță C.N.E.F.S.-U1). Participarea U.T.C.-ului și a 
U.G.S.R.-ului, alături de Consiliul național (ca organ 
de indiumare tehnică) și de Ministerul lnvățămîntulni 
reprezintă premisele unei concepții superioare (ini
țiată cu ani în urmă și abandonată la un moment dat 
fără justificare), în corespondență cu volumul și spe
cificitatea diverselor compartimente ale vieții sportive. 
S-au coalizat în fapt, mai multe forțe și, după apre
cierile OBmenilor, se observă primele evoluții favora
bile.

în urma acestei diviziuni, Uniunea Tineretului Co
munist a primit, după opinia noastră, cel mai greu 
sector: sportul la sate, dificil prin particularități și 
prin situația existentă Ia preluare (fusese neglijat în 
perioada premergătoare). Printre datele de care tre
buia să ținem cont în organizarea activității viitoare 
um inclus : insuficienta bază materială, număr redus 
de cadre specializate și fluctuația lor, precum și faptul 
că revitalizarea sportului sătesc depinde numai de 
acțiunile U.T.C.-ului, la organizarea acestui sector ne- 
maicolabcrînd nimeni.

Organizația noastră a pornit fără prea multă expe
riență și de aceea a trebuit să gîndească 
primii pași în acest domeniu. Mecanismul 
care se dovedește, de pe acum, eficace, 
are următoarea structură. Activitatea 
sportivă la sate este organizată de către 

. comitetele U.T.C., prin intermediul aso
ciațiilor sportive, persoane juridice ce-și 
desfășoară activitatea pe baza statutului 
model, a planurilor și bugetelor proprii. 
O dată creat suportul activității, s-a 
mers spre unificarea tuturor nucleelor 
într-o rețea. Astăzi, la numai un an șl 
jumătate de la debutul acestei acțiuni, 
există în fiecare comună cite o asocia
ție sportivă (desigur, nu toate lucrează 
bine), în satele aparținînd de centrul co
munei funcționează cercuri sportive, iar 
acolo unde s-a instaurat o tradiție și se 
manifestă potențialul necesar, ființează 
sau se consolidează asociații sportive chiar 
velul satelor.

Al doilea aspect care ne-a preocupat și va continua 
să concentreze atenția noastră este viabilitatea rețelei 
amintite. Pe 
de a atrage 
pasionați, cu 
nei, capabile 
într-un comitet de sprijin al activității sportive. Deoa
rece nu exista o structură de organizare precisă și 
unitară au fost elaborate o serie de instrucțiuni care 
însumează principii genetale, lăsind cîmp larg de ma
nifestare inițiativei și ideilor proprii. (N.R. : dată fiind 
importanța inițiativelor Comitetului Central al Uniu
nii Tineretului Comunist, sintetizată într-o serie de 
documente elucidante ca : „Activitatea sportivă de 
mase la sate", „Regulament — model de organizare 
și funcționare a asociației'sătești" vom reveni asupra 
lor, mai pe larg).

Practicarea sportului în mediul rural depinde, în 
mare măsură, și de ceea ce se numește cu un termen 
generalizator, bază materială. Satul socialist din Româ
nia trebuie să aibă pe lingă școală, dispensar medical 
și cămin cultural, teren și mijloace pentru practicarea 
sportului. In acest sens au fost elaborate anul trecut 
de către Uniunea națională a cooperativelor de pro
ducție, Comitetul pentru problemele administrației 
locale, Consiliul superior al agriculturii, U.T.C. și 
C.N.E.F.S. „Indicații cu privire la destinarea terenu
rilor pentru amenajarea bazelor sportive ale asocia
țiilor sportive sătești" care reglementează problema 
prevederii, amenajării, sau conservării lor. Pentru cul
tivarea simțului gospodăresc s-a inițiat in județul Ar
geș concursul pentru cea mai frumoasă bază sportivă. 
El a fost ulterior generalizat. Datorită unor acțiuni 
consecvente există în prezent la sate aproximativ 1 000 
de baze in bund stare.

Fondurile necesare pentru procurarea de materiale 
și echipament sportiv, precum și cheltuielile minime 
solicitate de organizarea și participarea la diferite 
competiții sportive, de amenajarea și întreținerea baze-

IOSIF WALTER,
Secretar al C.C. al U.T.C.

îndelung 
adoptat,

lor sînt și pot fi și mai bine realizate din următoarele 
surse: 10% din fondul social-cultural al fiecărei 
C.A.P., cotizațiile membrilor asociației sportive, 30% 
din fondul social cultural al Cooperativelor de consum 
încasările obținute la manifestațiile sportive, precum 
și un procent din cotizația uteciștilor (jumătate din 
această sumă rămîne în comună pentru necesitățile 
organizației iar un procent din ea este destinat acti
vităților sportive).

Pe lingă toate aceste acțiuni menite să organizeze 
și să impulsioneze activitatea sportivă în mediul ru
ral, U.T.C.-ul avea de rezolvat instruirea oamenilor, 
pregătirea celor pasionați pentru organizarea și răs
pândirea acțiunilor sistematice, pentru răspindirea 
educației fizice și a sportului în lumea sate
lor. In vederea acestui obiectiv au fost organizate 
pînă acum două întruniri la nivelul fiecărui județ cu 
președinții asociațiilor sportive sătești, dezbătîndu-se 
cu ei chestiuni organizatorice, financiare și metodice. 
Prin unele locuri au fost pregătiți de către C.N.E.F.S. 
instructori, dar acțiunea n-a avut amploare și conti
nuitate. Un număr de instructori au fost calificați și 
de către M.F.A. în urma convenției existente pentru 
calificarea de instructori sportivi, în perioada servi
ciului militar. Se intenționează, de asemenea, ca din 
această toamnă să fie introduse in ultimul an, al școli-

Rafira (aur la 2 000 m, argint la 1 000 m) și Eva Mar
cos (brons la 1 000 m). La organizarea Crosului Tinere
tului da anul acesta va participa și U.G.S.R., compe
tiția urmînd să-i cuprindă pe toți tinerii din uzine, 
de pe ogoare, din școli și facultăți.

Pe plan competițional urmărim două țeluri : știmti- 
larea energiilor șl ideilor locale (vizibile în organiza
rea unor Întreceri, cu o geografie mai restrînsă, cum 
ar ti „Cupa recoltei", „Cupa" mecanizatorilor" etc., 
desfășurata plnă la etapa lntercomunală), precum și 
eșalonarea competițiilor pe toată durata anului/ prin
cipiu elementar In orice activitate sportivă sistema
tică și evolutivă.

In 1969, competițiile citate vor trăi a doua ediție/ 
ameliorată și extinsă, la care se va adăuga Concursul 
popular de șah (Inițiat de U.T.C.), pentru elevi șl ti
neretul de la sate.

La vară vor funcționa două tabere de inițiere spor
tivă denumite SATE OLIMPICE, la care vor fi invitați 
sportivi și echipe (mergindu-se pînă la selecționatele 
unor clase, nucleu de bază al sportului școlar)/ eviden
țiate tn activitatea sportivi de masă. Aici vor fi aduși 
ctt mai mulți exponenți sportivi ai liceelor din mediul 
rural, avînd la dispoziție excelente condiții de pre
gătire și posibilitatea de a se lntllnl cu sportivi de 
elită, campioni mondiali și olimpici, antrenori emerițl 
etc.

O acțiune

CEL MAI GREU SECTOR
DATELE INIJIALE ALE PROBLEMEI
ASOCIAȚIE SPORTIVA ÎN FIECARE COMUNA

SOGALIST DIN roMÂNIA TREBUIE SA AIBA Tî. îl
MIJLOACE PENTRU PRACTICAREA SPORTULUI

FONDURI Șl ANIMATORI
23 000
COMPETIȚII PE TOATA DURATA ANULUI
L^.«?ATE NU trÂIESC NUMAI ȚARANI COOPERATORI 
prejudecați.?ATURA tNTRE SPORTUL RURAL ?' CEL DE la ORAȘE 
CUM... DACA NU SÎNT PREZENȚI IN COMUNE

și la ni-

această direcție s-au înscris preocuparea 
pe lingă conducerea asociațiilor oameni 
autoritate locală, personalități ale comu- 
de ajutor moral și material, constituite

lor cu profil agricol, în afara programului didactic, 
cursuri speciale pentru cei interesați să obțină și cali
ficarea de instructori sportivi. Vara trecută au mers 
la sate studenți de la I.E.F.S. și timp de două săptă- 
tîve1 S CU preocupat de or8anizarea activității spor-

Toate aceste măsuri trebuiau să aibă și o finalitate 
competițională. S-a trecut atunci la organizarea unor 
competiții, cu intenția de a realiza un calendar perma
nent, angrenant și stimulativ, care să devină treptat 
tradițional și să facă joncțiunea cu niște antecedente 
abandonate. în anul 1968 au apărut două competiții 
de anvergură : a) prima ediție a Cupei tineretului de 
la sate, disputată la șapte discipline (atletism, fotbal, 
volei, handbal, ciclism, trîntă și oină). împărțită pe 
etape (de asociații, intercomunală), Cupa tineretului a 
adunat pe stadioane, la treapta județeană programată 
in cinstea zilei de 23 August, peste 20 000 tineri. Nive
lul calitativ al competiției, modest deocamdată prin 
multe locuri, a fost susținut în unele județe de echipe 
și de sportivi cu evidentă valoare, calități pentru care 
unii dintre ei au și fost cooptați în secțiile de perfor
manță. Cupa tineretului de la sate a avut și ediție de iar
nă (schi, săniuș, tenis de masă, șah), încheiată acum în 
majoritatea județelor. In anul 1969, această mare com
petiție va avea și fază finală, pe țară’, Cinci mii de. 
sportivi săteni se vor întrece în fazele de zonă și in 
finală (la București), întregind o autentică ^sărbătoare 
sportivă cu simbolică semnificație, la aniversarea unui 
sfert de veac de la eliberarea patriei noastre. Cam
pionii vor fi răsplătiți cu numeroase premii (anul 
trecut au primit echipament sportiv în valoare de 
300 000 de lei).

Tot U.T.C.-ul a inițiat și organizat în 1968 Crosul 
tineretului. La finală, printre cei 600 de participanți 
s-au evidențiat mulți alergători înzestrați (dintre ei 
Fița Rafira a fost selecționată în lotul național). Pre
țuirea față de cei mal buni s-a manifestat prin inclu
derea lor în cadrul delegației sportive a țării noa
stre. prezentă la Festivalul Tineretului și Studenților 
de la Sofia, unde au fost obținute 3 medalii prin Fița

de propagare amplă ■ educafiei fizice si 
sportului trebuie susținută și printr-o 
inteligentă activitate de propagandă, 
menită să convingă cu argumente con
sistente, despre necesitatea practicării co
tidiene a acestor activități. Pe direcția 
menționată, organizația noastră a editat 
un material bogat și augestlv (cărți, bro
șuri, pliante, afișe), iar, fn colaborare cu 
Radioteleviziunea a început realizarea 
unor emisiuni consacrate acestei teme. 
De asemenea, vor fi organizate și în me
diul sătesc întîlnirl ale tinerilor cu marii 
sportivi al țării.

După o succintă prezentare a datelor 
problemei; aș dori să menționez cîteva 
idei, de care ne-am propus să ținem 
cont in desfășurarea activității. Pentru a 
forțele și posibilitățile actuale, vrem canu dispersa 

acum, la începutul drumului, sd selectăm elementele 
primordiale, să nu îmbrățișăm o problematică vastă, 
care să rămină ulterior nerezolvată în cea mai mare, 
parte. In alt sens, tineretul satelor noastre nu mai este 
format în prezent doar din țărani cooperatori, alături 
de aceștia trăind și muncind numeroși muncitori și 
intelectuali. In concepția noastră, fenomenul sportiv 
trebuie să cuprindă, deci, întreaga masă a tineretului 
din mediul rural, devenind o modalitate de fertilă in
fluențare reciprocă.

Apreciem că în sportul sătesc există unele nuclee 
evoluate, apropiate prin potențial și realizări de pra
gul sportului de performanță. Cu timpul, dorim să 
aruncăm niște punți de legătură între sportul rural și 
cel de la orașe și, treptat, cele mai puternice asociații 
sportive sătești să pătrundă în activitatea competițio- 
nală a țării.

în această confruntare practică de un an și jumătate 
cu realitatea, cadrele noastre au dobîndit o evidentă 
experiență. Comparind ce s-a înfăptuit cu proiectele 
U.T.C.-ului/ devine evident că mai avem multe de 
realizat. Dar s-a inaugurat un cap de pod solid, după 
opinia voastră, ce va trebui dezvoltat pe multiple 
planuri. Avem, printre altele, de luptat împotriva unor 
prejudecăți, care țin departe de sport fetele din me
diul rural. Simțim necesitatea unei participări mai 
viguroase din partea C.N.E.F.S.-ului și a organelor 
sale subordonate (se observă cum s-au repliat aproape 
total, de la data departajării sferelor de activitate). 
Or, specialiștii din mișcarea sportivă,, au rămas de
semnați să realizeze îndrumarea tehnică. Dar. cum să 
inițieze și să îndrume asociațiile sportive sătești dacă 
nu sînt prezenți în comune ?

Pe scurt, sportul In mediul rural a început să capete 
caracter de organizare, care va trebui adincit și com
pletat cu toate elementele sesizate.

Pagină organizata de Romulus BALABAN
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După verificarea Cum de nu l-ați observat ?
cu Vojvodina

o perspectivă tonifiantălonescu,
pot t-o spun 
umbră de e- 
dovedește a

asemenea 
aur, 

formație cu

• Ghergheli — rotită importantă in angrenajul echipei
* Fotbalul nu se reduce la scheme & Cuplul Dumitrache—

Iui 
deo-

Așadar, Vujadin Boșkov a 
anticipat victoria Vojvodinei. 
Cu prilejul unui dialog — 
purtat miercuri dimineața în 
holul hotelului Central, din 
Timișoara — directorul tehnic 
al Vojvodinei îmi spunea, 
printre altelei „!n septembrie 
anul trecut, România ne-a în
vins la Novi Sad, dar a 
pierdut, la puțin timp, jocul 
oficial de la Lisabona. Astăzi 
rom cîștiga noi acest meci 
pentru ca românii... să învin
gă săptămîna viitoare la Ate
na".

Dar cum prevederii* 
Boșkov sint adevărate,
camdată, numai în proporție 
de 50 la sută, socotim mai 
util să ne aplecăm puțin a- 
si'pra unor probleme actuale 
ale echipei noastre naționale 
care, In Interval de o săptă- 
mînă (2—9 aprilie), a sufe
rit două înfringeri consecutive 
în testele cu Fenerbahce și, 
ț-espectiv, Vojvodina din Novi 
Sad.

încercînd, ieri dimineață, în 
avionul care ne aducea de 1a 
Timișoara, să depistăm îm
preună cu prof. Angelo Nicu- 
1< u cauzele care au generat 
comportarea slabă de ansam
blu a selecționabililor și — 
mal ales — acea cădere din 
repriza secundă, antrenorul e- 
chipel naționale s-a oprit, în

deosebi, asupra uneia de or-

.• STADIONUL METALUL 
(Panteilmonj, ora 111 Metalul 
București ■— Portul Constanța 
(divizia B),

,• TERENUL ELECTRONI
CA, ora 111 Electronica Obor
— C.FJL Pașcani (divizia B),

,• TERENUL T.U.G. (Șos. 
Giurgiului), ora lOi T.U.G. 
București — Electrica Con- 
•tanța (divULa C),

,• TERENUL TIMPURI 
NOI (Dudești), ora Ui Flacă
ra roșia București — Aurora 
Urzicenl (divizia C),

i». TERENUL LAROMET, 
ora 111 Tehnometal Bucu
rești — Progresul Corabia (di
vizia ex

.• TERENUL GLORIA, ora 
11! Mașini unelte București 

< Prahova Ploiești (divizia C).

I *
B Meciurile Dunărea Giurgiu
— Oțelul Galați, Poiana Cim- 
pina — Steagul roșu Brașov, 
C.FJR. Timișoara — Politeh
nica Timișoara, Chimia Rm. 
Vil cea -r Metalul Hunedoara 
ți C’^-R. Cluj — Medicina 
Cluj vor începe la ora 16,30, 
deoarece alnt cuprinse In pro
gramul Pronosport

de- 
mo-

din tactici „Echipa t-a 
reglat, spunea dînsul, in 
mentul in care Ghergheli, o 
rotiță extrem de importantă 
în angrenajul echipei, n-a 
mai putut îndeplini sarcina 
care ii revenea. Și anume, a- 
ceea de a se replia — în si
tuațiile de apărare — pînă in 
apropierea fundașilor cen
trali pentru a-i putea crea lui 
Boc poziție de libero. Nepro- 
cedind astfel, sistemul nostru 
defensiv a rămas descoperit 
aproape întreaga repriză se
cundă, cînd adversarul, cu 
trei jucători proaspeți in te
ren introduși după pauză, a- 
taca cu superioritate nume
rică".

Este, Intr-adevăr, o obser
vație justă, dar la care tre
buie adăugat faptul că, do
minat copios de un adversar 
care acționa ca la carte de la 
începutul reprizei a doua, în
treg ansamblul echipei s-a de
reglat: înaintașii n-au mai 
efectuat presingul, apărătorii 
n-au mai „urcat" pentru'men- 
ținerea distanței convenabile 
între linii.

Rezultatul? Joc discontinuu, 
incoerent.

Și totuși fotbalul nu

poate reduce numai la sche
me. Să zicem, să cădem de 
acord, că această defecțiune 
de ordin tactic va fi reparată 
în timp util cu prilejul ur
mătoarelor jocuri-școală (du
minică lotul A se antrenează 
la Snagov în compania e- 
chipei de tineret a Progresu
lui) și că Ghergheli își va 
îndeplini obligațiile ce-i re
vin — in ambele situații ale 
jocului — pe importanta 
„perpendiculară" Boc—Gher
gheli—Dembrovschi (sau ju
cătorul care va fi desemnat 
în acest rol, la Atena). Sobrul 
și rutinatul Ghergheli știe să 

c

Jenat de Alenei, Domide nu va putea utiliza centrarea, înaltă. 
In careu

Foto i E. ROBCSEK — Timișoara

se

învețe (a demonstrat nu 
dată) din unele greșeli.

Ce ne facem, însă, cu ce
lelalte lacune, de ordin teh
nic, evidente în jocul echipei 
chiar și în prima repriză?

Ne referim la numeroasele 
pase simple, la mijlocul tere
nului, executate fără adresă 
(Sătmăreanu, Deleanu ș.a.), 
Ia „căratul" exagerat al ba
lonului pînă la deposedare 
(Boc, Dinu, Dembrovschi), la 
centrările efectuate la întîm- 
plare de Năsturescu.

Ei bine, toate acestea — 
însumate — grevează și ele 
asupra potențialului de an

samblu al unei echipe pe care 
o slăbește, o dezmembrează. 
Fiind vorba de niște lucruri 
elementare — la nivel de ju
cător în lotul reprezentativ — 
să sperăm că și ele își vor că
păta cit de cîț rezolvarea la 
pregătirile de la Snagov.

Uneori, „tot răul e spre 
bine", spune o zicală. De alt
fel, Liege-ul înaintea... Wem- 
bley-ului e încă proaspăt în 
memoria noastră. S-ar putea 
(și, firește, am dori-o nespus) 
ca usturătoarele lecții da la 
Timișoara și Istanbul să prin
dă bine miercurea viitoare. 
Și mai este ceva 1 perspectiva 
ca la Atena echipa noastră să 
beneficieze în linia de atac de 
cuplul Dumitrache—Ion Io- 
nescu ni se pare tonifiantă. 
Ea va putea da aripi Întregii 
formații...

G. NICOLAESCU
I

• Ieri dimineață, de la ae
rogara Băneasa, lotul repre
zentativ și-a continuat călăto-

Sna- 
por- 
fun- 
Dan,

ria, cu autobuzul, spre 
gov. Componența luii 
tari: Răducanu, Gornea; 
dași: Sătmăreanu, Boc, 
Hălmăgeanu, Deleanu, Moca-
nu; mijlocași: Ghergheli, Di
nu, Anca ; înaintași t Năstu- 
rescu, Dembrovschi, Domide, 
Dumitrache, Lucescu, Tuf an, 
ultimul fiind promovat de la 
Lotul B.

• Ion lonescu va sosi, pro
babil, In cursul zilei de sîm- 
bătă.

4> Sătmăreanu și Domide, 
care au jucat miercuri sub 
stare de gripă, urmează tn 
prezent tratamentul medical 
adecvat.

Dincolo de calcule și 
comentarii în legătură cu 
clasamentul, de revărsări 
liric» p» tema „Hai, Ra- 
pidulețul /*, asociate une
ori cu complimente neave
nite la adresa liderilor 
(„lot de mărimea a doua", 
„băieți care reazimă feli
narul — adică, lanterna" 
și alte asemenea diamante 
șlefuite cu măciuca) — 
dincolo de dilemele selec
ționerilor și de frisoanele 
publicului, apropo de Ate
na — singurul eveniment 
autentic al ultimei dumi
nici fotbalistice rămîne — 
pentru cei care au apucat 
să-l observe — recitalul 
oferit la Cluj de nr. 11 al 
localnicilor, vijeliosul Bun
gău, De mult n-am mai 
văzut pe terenurile noas
tre o extremă cu calitățile 
acestui 
nind, 
xact, 
unde 
lipsa 
mult, 
lui Btndea, n-am întîlnit o 
atit de fericită asociație 
între viteză, forță și în- 
dîrjire; cit despre șuturi
le cu stîngul, veritabile 
explozii, catapultind balo
nul pe poartă de la 20—30 
m — nu-mi amintesc nici 
un termen de comparație 
adecvat.

semi-anonim, ve- 
dacă am reținut e- 
de la Timișoara, 

feroviarii ti resimt 
acut și dureros; de- 
poate de pe vremea

Cum de nu l-ați băgat 
de seamă pe băiatul ăsta, 
stimați tutori și mentori ai 
naționalei noastre ? Cu
noaștem oare — ca să zic 
așa — o „criză de supra
producție" în materie de 
extreme, de ne permitem 
luxul să lăsăm pe dinafa
ră oameni de 
clasă, jucători de 
pentru orice 
pretenții ?

Bungău — 
răspicat, fără 
zitare — se 
fi de pe acum cea mai va
loroasă aripă stingă de la 
noi din țară — Și ar fi 
de neconceput ca numai 
depărtarea geografică să-l 
mențină încă nu știu cită 
vreme în afara opticii fe
derale. O fi prea tîrziu 
pentru Atena — mă rog, 
nu ne amestecăm — dar 
imediat după aceea se a- 
nunță alte confruntări de 
maximă importanță, în 
care avem nevoie, ca de 
apă șt de aer, de atacanți 
capabili să marcheze. In 
afara excelentului Dumi
trache, unica speranță te
meinică tn acest sens ră
mîne — om trăi și om ve
dea — băiatul cu nr. 11 
de la Universitatea Cluj!

Dan DF.ȘLIU

România-O. Germană (tineret) 1-1 (10)
Așadar, după rezultatul de e- 

galitate consemnat anul trecut 
la Halberstadt, reprezentativele 
de tineret ale României și R. D. 
Germane au terminat din nou 
nedecis în partida susținută joi 
după-amiază pe stadionul Pe
trolul din Ploiești. în general, 
jocul n-a satisfăcut așteptările 
spectatorilor ploieșteni. Doar 
în prima repriză au fost cîteva 
perioade de fotbal mai bun, în 
rest — un consum inutil de e- 
nergie.

începutul partidei a fost ti
mid de ambele părți. După o 
perioadă de tradițională tato
nare, jucătorii și-au luat rolu
rile în serios. S-a jucat des
chis și s-au creat faze frumoa
se Ia ambele porți. Primii care 
au Încercat ținta au fost oas
peții, în min. 5, dar șutul slab 
al lui Kersten l-a reținut cu u- 
șurință Rămureanu. Apoi, jucă
torii noștri au acționat mal vi
guros, iar Moț și Dincuță au 
avut posibilitatea să deschidă 
scorul, dar au luftat. în min. 
18, înaintașul Wrfick a produs 
panică in careul tricolorilor, 
Rămureanu lămurind situația, 
în minutul următor, Dincuță a 
scăpat de adversarii săi, a a- 
juns pe linia de 16 m, unde a 
fost „cosit". Sălceanu a execu
tat lovitura liberă, pășind ba
lonul lui Oprea și acesta a șu
tat puternic prin zid, făcînd 
inutil plonjonul lui Schneider i 
1—0 pentru România. în conti
nuare, inițiativa a aparținut re
prezentanților noștri, dar domi
narea lor n-a fost concretizată.

Cvartetul ofensiv român a în
ghesuit de multe ori jocul pe 
centru, Iar componenții lui au 
jucat individual, dînd astfel po
sibilitate apărării adverse să 
destrame cu ușurință atacurile. 
O singură dată, în min. 28, Săl- 
ceanu a reușit să creeze o bre
șă în dispozitivul defensiv al 
echipei oaspe. La executarea 
unei lovituri libere de pe par
tea dreaptă, Sălceanu. de la 
8 m, a trimis cu capul balonul 
spre poartă, însă Schneider, cu 
un reflex extraordinar, a deviat 
balonul în corner.

După pauză, oaspeții au in
trat deciși să schimbe rezulta
tul și au reușit acest lucru in 
minutul 55. Lienemann, infil
trat printre apărătorii români, a 
șutat năpraznic sub bara trans
versală și... 1—1. Restabilirea e- 
galitățil pe tabela de marcaj a 
însemnat și schimbarea fiziono
miei jocului. Tinerii germani au 
pus un accent mai mare pe a- 
părare și uneori au tras de 
timp, trimițînd de la 20—25 de 
metri balonul la portar. Repre
zentanții noștri s-au angrenat 
în jocul de uzură impus de 
oaspeți și astfel, pînă la fluie
rul final, n-au reușit altceva 
decît să obțină cîteva cornere...

Arbitrul V. Gaidarov — Bul
garia, ajutat la linie de N. 
Cursaru și E. Păunescu (ambii 
din Ploiești), a condus bine ur
mătoarele formații :

ROMANIA : Rămureanu — 
Crețu (min. 46 Gruber), Stol- 
cescu, N. lonescu, VIgu, Dlncu-

tă, Dumitru, Fantea, Oprea, 
Sălceanu (min. 55 Tătaru). Moț.

R. D. GERMANA : Schnei
der — Doberman, Zapf, Muller, 
Kersten, Sykora, Schellenberg 
(min. 83 Hahn), Wrfick, Liene
mann, Schfitze (min. 66 Wit- 
hulz). Novotny.

P. VINTILA

Turneul
echipei Progresul

Un telex sosit aseară la re
dacție ne anunță că partida pe 
care echipa de fotbal Progresul 
București urma să o susțină la 
Beirut, a fost contramandată. 
Fotbaliștii români vor disputa 
două meciuri, vineri și dumini
că, ambele la Damasc.

Succese ale. unei echipe 
din campionatul județean

Zilele trecute, echipa Fores- 
ta Zăvoi, care activează în 
campionatul județean Caraș- 
Severin, a susținut un meci in
ternațional cu formația vest- 
germană S. G. Bunde Hanno
ver, pe care a învins-o cu 3-0 
(3—0). Golurile au fost marcate 
de Sabo, Modrescu șl Bololoi. 
Joi, Forests a terminat la ega
litate (0—0) cu Metalul Reșița.

M. CONRAD, coresp.
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RESTANȚĂ IN DIVIZIA C I
s-a I

C. FILIȚA-coresp.

IMeciuri amicale I
I
!
I
I
I
II. POPESCU-Ploiești

I
Wxft y je gWbi I

I

Miercuri după-amiază 
disputat la Tecuci meciul 
dintre Gloria și S.U.T. Galați 
(seria a Il-a) contînd pentru 
etapa a XVII-a. Scor i 2—0 
(0—0) pentru Gloria. A mar
cat Mihalcea în min. 46 și 59.

I 
I

Portarul Schneider refine balonul

GLORIA BISTRIȚA — A.S.A. 
TG. MUREȘ 3—2 (2—1). Au mar
cat : Stăncilâ si Ciocan (2), res
pectiv Silaghl (2). (I. Tonta, co
respondent)

A. S. CUGIR — RAPID 2—1 
(1—0). Autorii golurilor : Smadea 
(min. 34). Ivan (min. 83) pentru 
A. S. Cuglr. Adam (min. 53). (M. 
Vîlceanu, coresp.)

LEMNARUL ODORHEIUL SE
CUIESC — GAZ METAN MEDIAȘ 
2—0 (0—0). Au înscris : Csavar 
(min. 53) șl Fodor (min. 82). (A.
Pialoga, coresp )

DUNĂREA GIURGIU — PRO
GRESUL BUCUREȘTI (TINERET) 
2—0 (1—0). Golurile au fost rea
lizate de Șerbănescu (min. 40) și 
Mustață (min. 75). (Tr. Barbălată. 
coresp.)

F. C. ARGEȘ — CHIMIA RM. 
VILCEA 4—0 (1—0). Autorii golu
rilor : Radu (3) si Nutu. (J. Ee- 
țeanu, coresp. principal).

• Brazilia a dispus greu de Peru (3-2)

pe teren propriu • Echipa iugoslaviei a

eliminat formația Ungariei în preliminariile

turneului ll.E.F.A. • Meci de verificare a

handicapul în min. 10, iar Tos- 
tao a egalat în min. 35. Golul 
care a consemnat victoria gaz
delor a fost înscris de Edu în 
min. 64. Brazilia a aliniat ur
mătoarea formație : Felix — 
Carlos Alberto, Brito, Dias, Ril- 
do, Piazza (Joel), Gerson, Dir- 
ceu (Edu), Jairzinho, Pele, Tos- 
tao.

verificare în compania echipei 
iugoslave Radnicki Niș. Partida 
s-a terminat cu scorul de 4-0 
(0-0) în favoarea echipei bul
gare, prin golurile marcate de 
Popov (2), Asparuhov și Kot
ko v.

I
I

naționalei bulgare ® Alte intîlniri oficiale

și amicale

«laracana din 
a găzduit întil-

• Stadionul 
Rio de Janeiro 
nirea dintre selecționatele Bra
ziliei și Perului. Victoria a re
venit fotbaliștilor brazilieni cu 
3—2 (2-2). la capătul unui meci 
in care echipa „cariocas” nu a

condusă, la 
2-0. Scorul 
peruvianul 
pentru ca,

Baylon, 
să înscrie

prea strălucit, fiind 
un moment dat, cu 
a fost deschis de
Gallardo în min. 4, 
coechipierul acestuia,
după numai 5 minute 
un al doilea gol. Fele a redus

• în meci retur pentru pre
liminariile turneului UEFA, 
echipa de juniori a Iugoslaviei 
a învins (la Zagreb), cu scorul 
de 2-0 " ...................... .......
gariel. 
primul 
pesta, 
pentru 
gol marcat în deplasare.

• în „Cupa balcanică", Be- 
roe Stara Zagora (Bulgaria) - 
Piorikos (Grecia) 1—0.

i

(1—0), selecționata Un- 
Deși învinși cu 3—1 in 
joc, disputat la Buda- 

iugoslavii s-au calificat 
turneul final, avînd un

® Tn vederea meciurilor pen
tru preliminariile C.M.. selec
ționata de fotbal a Bulgariei a 
susținut la Pleven un meci de

• La Tel Aviv s-au întîlnit 
selecționatele de tineret (pînă 
Ia 23 ani) ale Israelului și Ita
liei. Victoria a revenit echipei 
gazdă cu 2-0 (1-0).

• în semifinalele „Cupei cu
pelor”, la Edinburgh, echipa sco
țiană Dunfermline Athletic a 
terminat egal, 1-1 (1-0), cu 
formația cehoslovacă Slovan 
Bratislava.

I
I
I
I

IPEST BLOCAJȘase întrebări, șase răspunsuri
Ținînd seama de situația 

— nu tocmai strălucită — în 
care se găsește voleiul româ
nesc, de frămîntările ivite în 
jurul problemelor sale actua
le, am socotit util să pre
zint cititorilor rubricii „PES
TE BLOCAJ" opinia tov PE
TRE DUMITRESCU, preșe
dintele Federației române de 
volei și vicepreședinte al Fo
rului internațional, în legă
tură cu cauzele care au gene
rat o situație mai puțin dori
tă, cu măsurile și perspecti
vele de viitor.

MARCEL RUSESCU: Sîn- 
teți de acord că voleiul ro
mânesc traversează o perioadă 
de declin? Dacă răspunsul dv. 
este afirmativ, cînd v-ați dat 
seama de aceasta?

PETRE DUMITRESCU i 
Poate este prea mult spus 
„declin", ar putea fi vorba, 
mai degrabă, de absența unor 
rezultate bune, de o oarecare 
stagnare — în ce privește 
obținerea unor performanțe 
valoroase pe plan internațio
nal — determinată de faptul 
că nu dispunem și nu am mai 
dispus de elemente valoroase 
la nivelul contingentului „de 
aur" care a adus țării pre
țioasele performanțe ale ani
lor 57—63.

Dacă aș conveni asupra ter» 
menului „declin", ar însemna 
să accept că a existat o gre
șită orientare a federației, în 
dirijarea destinelor voleiului 
nostru. Or, nu cred că este 
vorba de așa ceva. Federația 
a sesizat începutul lipsei ele
mentului de perspectivă chiar 
din epoca generației de care 
aminteam.

M. R. Ce măsuri a luat a- 
tunci Federația română 
volei și cum apreciați 
ciența lor?

P. D. Ne-arn îndreptat
mod deosebit atenția asupra 
tineretului. Organizarea regu
lată a taberelor de juniori, ur
mărirea evoluției elementelor 
talentate susceptibile de o vi
itoare selecție, au stat mereu

de 
efi-

în

atenția noastră. Cu toateîn
acestea, speranțele nu ne-au 
fost pe deplin confirmate, 
nici unul dintre cei vizați ne- 
putînd să se ridice la nivelul 
valorilor mondiale pe care 
le-am avut în echipa repre
zentativă.

M. R. In ceea ce privește 
federația, ea își continuă un 
fel de activitate administrati
vă. sau există conștiința unei 
„stări de urgență"?

P. D. Forul de specialitate 
își dă seama de implicațiile 
actualei situații și de acuita
tea ei. De aceea, unele măsuri 
ca! perfecționarea neîntre
ruptă a principalei competiții 
interne (campionatul), grija 
față de divizia școlară, diri
jarea tinerelor talente (fără a 
crea, astfel, o centralizare) 
către cluburi, unde găsesc po
sibilități de ridicare, izvorăso 
din dorința lichidării impasu
lui.

Aș vrea să adaug că acti
vul federației ar lucra mai 
bine dacă ar fi descătușat de 
formalismul excesiv care În
conjoară, vrînd-nevrînd, mun
ca zilnică. Se cer avize și pa- 
raavize, aprobări și supra- 
aprobări pentru orice mărun
țiș (pentru a obține cîteva ore 
sala Floreasca, este nevoie, de 
multe ori, de audiențe), ceea 
ce duce la irosirea forțelor și 
la îndepărtarea atenției de la 
problemele centrale. Aceste 
aspecte birocratice pun fede
rația în imposibilitate de a-și 
alcătui un „calendar" interna
țional adecvat.

M. R. Apreciați că actualii 
antrenori ai loturilor națio
nale sint foarte buni, cei rnai 
buni la ora actuală sau că... 
aceștia sint?

P. D. Aceștia sint! Dar, 
după părerea mea, sint și cei 
mai buni pe care îi avem.

M. R. Credeți că vom mai fi 
puși in situația de a nu ne 
prezenta la startul viitoarelor 
competiții de importanță, așa 
cum s-a intimplat cu Jocu
rile Olimpice din Mexic?

PANORAMIC SPORTIV INTERN
(Urmare din pag. I)

nia organizează, de la sfîrșitul 
lunii mat, trialul european al 
practicanților nobilei arte. Poa
te că exemplul acestei ediții, 
notată cu multe plusuri, va fi 
molipsitor pentru cele urmă
toare.

Oricum, apar niște constatări: 
Boxul nostru are elemente de 

valoare; are entuziasmj 
spectatori. Dar 
SALA.

La Floreasca e 
rul devine greu 
Ar trebui o sală 
tru box. Măcar pentru a-i face 
inofensivi pe traficanții de bi
lete i..,

, are
NU ARE' O

loc puțin, ae- 
și înăbușitor, 
adecvată pen-

și continuă „maratonul" 
/luptătorii. Sîmbătă și du

minici — etapa a 11-a a 
campionatului la „greco- 

rom ane" și „libere”. Spre deo
sebire de reuniunile programa
te cu două săptămîni în urmă, 
de data aceasta loturile se a- 
nunță a fi complete, înscriind 
— aproape fără excepție — eli
ta acestui sport. Nici nu-i de 
mirare, fiindcă pînă la cam
pionatele europene au rămas 
mai puțin de două luni și fie
care evoluție bună poate de
veni un gir.

/luptătorii, 
minică —

Ăn două campionate, etape- 
pele sfîrșitului de săptă- 
mînă sînt chemate să

P. D. Aceasta nu o hotă
răște numai Federația. De alt
fel, Biroul federației a susți
nut pînă în ultima clipă par
ticiparea la turneul olimpic 
unde, fără să exagerez, am fi 
putut — oricum — ocupa, cu 
echipa masculină, un loc pa
tru.

Colegiul antrenorilor a in
sistat asupra trimiterii — cel 
puțin — a unui observator în 
măsură să informeze asupra 
desfășurării întrecerilor. Pen
tru că nu s-a cîntărit cu sufi
cientă atenție competența per
soanei (trimisă, e drept, pentru 
mai multe discipline), la so
licitarea tehnicienilor de a li 
se descrie ce a fost mai sem
nificativ, răspunsul a fost 
complet lipsit de valoare, ba 
chiar comic, ceea ce cred că 
nu mai necesită comentarii.

M. R. Așa cum se desfă
șoară pregătirile, putem aș
tepta, oare, rezultate promi
țătoare, intr-un viitor nu prea 
îndepărtat, de la tricolori?

P. D. Am fost considerat 
întotdeauna un optimist in
corigibil și un sentimental. 
N-aș vrea să mă dezic nici a- 
cum. Așa că nădăjduiesc sin
cer — cu toate că tinerii de 
care dispunem n-au „clasa" 
înaintașilor — la rezultate de 
prestigiu, avînd în vedere mai 
ales tinerețea și posibilitățile 
lor superioare care îi pot con
sacra ca jucători. Să mai avem 
doar un pic de răbdare.

Marcel RUSESCU

POLITEHNICA CLUJ — 
STEAUA LA VOLEI (m)
CLUJ. 10 (prin

pionii, cu un joc
telefon), 
variat la

Cam-
..__ . ... . fileu șl

un blocaj prompt au ciștlgat cu 
3—0 (6. 1, 0); in numai 35 minute, 
meciul de campionat ce trebuia 
să albă loc ia 20 aprilie. S-au re
marcat Poroșnlcu șl Stamate de 
la Steaua, respectiv Mateescu de 
la gazde. Corect arbitratul cu
plului Gh. Borghlda (Timișoara) 
șl M. Marian (Oradea).

P. RADVANI-coresp.

Baraj pentru categoria B 
la atletism

Sîmbătă și 
nul Dinamo 
nul atletic in aer liber se va inau
gura printr-un preambul al com
petițiilor de talie republicană. 
Este vorba de meciul de barat 
pentru calificarea in categoria B 
a campionatului republican pe e- 
chipe, la care vor participa for
mațiile bucurestene Viitorul, Clu
bul sportiv școlar și Școala spor
tivă de atletism, precum șl se
lecționata județului Caras-Severin.

duminică pe stadlo- 
din Capitală, sezo-

Scrimerii
de la Universitatea București 

in R. F. G.

O ninsoare caraghioasă de 
aprilie a încurcat soco
telile cicliștilor gata 
de start în prima com

petiție a primăverii: „CUPA 
F.R.C." (De ce oare nu i se dă 
un nume care s-o elibereze de 
cătușele șablonului ?).

La București au venit, pentru 
acest eveniment, cîteva pedale 
ilustre, printre care echipa Po-, 
loniei (cîștigătoarea ediției de 
anul trecut a „Cursei Păcii” și, 
recent, a competiției „Fleche 
Algerienne") și cea a Bulgariei, 
prezentînd eșaloane pe care nu 
le vedem, din păcate, în Turul 
României.

Dintre rutierii noștri, își vor 
măsura forțele cicliștii care se 
pregătesc pentru „Cursa Păcii", 
apoi Moiceanu, Rusu, Cosma II, 
reîntorși, fără glorie, din Afri
ca.

Trei etape, însumînd tn jur 
de 200 de kilometri șt răspun- 
Zind tuturor cerințelor unei ve
rificări (contratimp și circuit) 
îi așteaptă vineri, sîmbătă și 
duminică pe concurenți, Dacă 
nu va ninge...

aprilie 
telile

limpezească apele din 
clasamentelor.

rugby, cele trei bucureș- 
Gloria, Progresul, Con-

coada
La 

lene, 
structorul (toate amenințate de 
retrogradare) joacă în depla
sare, la Constanța, Timișoara 
și, respectiv, la Iași. Calculul 
probabilităților ne spune cd 
două dintre ele vor juca, anul 
viitor, în divizia B. Pînă nu de 
mult, toate cele trei colective 
erau niște pepiniere ale ba
lonului oval românesc. Gran
doare și decadență I Poate că 
și aceasta ar putea fi o temă 
de reflecție și de discuție.

In campionatul de volei (mas
culin), Progresul București și 
Celuloza Brăila fac ultimele 
tentative de a rămîne în prima 
categorie. Misiunea este grea, 
pentru că au de-a face cu ad
versari grei: Viitorul Bacău fi 
Steaua.

Relache in campionatul di
viziei A la fotbal. Foar
te bine venit. In această 
duminică, selecționabilii 

au răgazul să reflecteze hamle- 
tian : „O fi, sau n-o ff mai sla
bă echipa Greciei decît Vojvo
dina Novi Sad ?‘J

La invitația sportivilor 
Universității din Mainz, ssri- 
merii de la Universitatea 
Busurești vor efectua — înse- 
pînd de azi — un turneu în 
R.F.G. Sint prevăzute întîl- 
niri la Mainz, ca și în alte 
localități, în «ompania unor 
eahipe studențește

A'.îine seară, la ora 23,31 
incepe

RALIUL DE SUD-VEST
A treia 

mobilisti«ă t. 
mîine seară 
706 km: Timișoara — Lu
goj — Caransebeș — Hațeg — 
Petroșeni — Tg. Jiu — Căr- 
bunești — Jebel — Timișoa
ra. Plecarea se va da din fața 
Muzeului Banatului, urmînd 
«a soshea să aibă loa dumi- 
niaă la prînz în același loc. 
La Timișoara se va organiza 
un «irauit de viteză.

«ompetiție auto- 
a sezonului începe 
ă pe traseul de 
Timișoara



NAȚIONALELE DE BOX Dacă meciurile ar dura 20 de minute III

O gală de o frumusețe deosebită, pasionantă, 
electrizantă, a pus aseară la Floreasca punct semi
finalelor. Entuziaștii spectatori, care au umplut 
din nou pină la refuz tribunele sălii, au asistat la 
desemnarea prin luptă a ultimilor finaliști. O zi 
de pauză — cea de astăzi — necesară b'oxerilor 
pentru refacerea forțelor și spectatorilor pentru 
comentarii ne mai desparte de finale. Mîine seară, 
sala Floreasca ii va sărbători pe campionii anului 
1969, va acorda opțiuni pentru europene celor mai 
buni dintre maeștrii artei nobile.

Muscă
Gruiescu cîștigător 
prin neprezentare

Piteșteanul I. Găureanu 
(C.S.O.) nu s-a prezentat ieri 
dimineață la cântarul oficial, 
astfel că C. Gruiescu (Steaua) 
s-a urcat în ring pentru a 
îndeplini o simplă formalita
te. Crainicul reuniunii, Ion 
Argăseală, a anunțat decizia 
de abandon, iar arbitrul care 
trebuia să conducă partida, 
italianul Grosso, a ridicat 
mîna pugilistului bucureș
tean.

C. Gruiescu b. neprez. Ion — 
Găureanu.

De trei ori la podea

încheiaseră trei mi- 
luptă și C. Ciucă 

a fost declarat în- 
prin abandon. Ad- 
său. metalurgistul 

Constantin, 
să ră- 

atacat cu 
trimițîndu-1

Nu se 
nute de 
(Steaua) 
vingător 
versa rul 
bucureștean St. 
nici n-a avut timp 
sufle. Stelistul a 
multă hotărîre, 
pe Constantin de trei ori la 
podea. Imediat după ultima 
numărătoare, directorul de 
luptă Grosso a oprit o dis
pută inegală, arătîndu-i me
talurgistului colțul.

C. Ciucă b. ah. I. St. Con
stantin.

amăgească

(Ungaria) 
(CehosloVa-

Politehnica București

'llTl CITUL G'UQOTQhQ

schimb de lovituri

Noutăți despre
Aurel Iliescu

marile competiții
voleibalistice
ale anului

Pușcaș, intr-un

cu constănțeanul

Politehnica București — 
T.T.T. Daugava Riga 49—72 
(32—28). Au inserts Dlacones- 
eu 12, Dumitrescu 15, Savu 
10, Taflan 4 și Ciocan 8 pen
tru gazde, respectiv Janson 2, 
Semionova 86, ReUttna 6, Bikse 
2. Smildzina 3, Zvigule 6, 
SKulme 2, Krodere 4 și Bere- 
volde 11 pentru oaspete. Au 
arbitrat I. Herceg 
șl Z. Dobrovski 
cla).

Cum știu să ne 
baschetbalistele noastre 1 Asea
ră. în sala Dinamo, prima ju
mătate a meciului tur contînd 
pentru semifinalele Cupei cam
pionilor europeni părea că ne 
va prilejui realizarea incredi
bilului, în speță o victorie asu
pra celei mai bune formații fe
minine de club din lume. Aten
te, agresive în apărare, destul 
de eficace în atac, permanent 
protagoniste în lupta pentru ba-

Pană
Un avertisment

Gh. Drugă (Dinamo Brașov ) 
învingătorul prin k.o. al lui 
C. Buzuliuc din sferturi de fi
nale nu se aștepta la asemenea 
directe de dreapta din partea 
lui Oct. Amăzăroaie (A.S.A. 
Tg. Mureș). Deși elevul lui Mi
hai Cerchez a început meciul 
foarte relaxat, prima repriză 
este terminată de Amăzăroaie 
în aplauzele publicului, care 
anticipa o nouă surpriză. în 
repriza a Il-a, Gii. Drugă în
cearcă să-1 depășească prin 
directe de stânga repetate, în 
continuă mișcare, dar este din 
nou oprit de seriile scurte, ex
pediate prompt de elevul lui 
Vasile Tiță. Repriza a III-aare 
aceeași configurație, dar — 
poate prea repede — arbitrul 
C. Chiriac dictează un avertis
ment lui Oct. Amăzăroaie 
pentru atac periculos cu ca
pul. Astfel, Gh. Drugă a fost, 
totuși, promovat în finală.

Gh. Drugă b.p. Oct. Amă
zăroaie.

La limită

Cele două pene cu alură de 
baschetbaliști s-au studiat 
două minute. în acest timp, 
fiecare boxer a dansat în fața 
celuilalt fără a întreprinde ni 
mia. După ce arbitrul maghiar 
Gesztodi le-a atras atenția, 
sportivii au lăsat teama la o 
parte și au început să boxeze. 
Primul care a atacat a fost 
constănțeanul A. Iliescu (Fa
rul). El a continuat și în run
dul II acțiunile ofensive. în 
ultima parte a întâlnirii, tână
rul Gh. Pușcaș (Steaua) a ie
șit din expectativă și cu serii 
de dreapta bine plasate a con
vins pe 3 din cei 5 judecători 
să-i acorde decizia.

Gh. Pușcaș b.p. 
cu.

A. Ilies-

T. T. T. Daugava Riga 49-72
lon, campioanele României, 
dezlănțuite, au condus autoritar, 
mai autoritar decît pare a ară
ta scorul. Dar, se pare, posibi
litatea de a realiza o asemenea 
victorie le-a retezat bucureșten- 
celor aplombul. Nu e mai puțin 
adevărat că și oaspetelor, sur
prinse și incomodate da jocul 
gazdelor, le-a fost de ajuns 
pauza pentru a apărea complet 
schimbate, a prelua net iniția
tiva și a-și pune în valoare ar
senalul fizic, tehnic și tactic.

în ansamblu, meciul a reușit 
să reliefeze adevăruri de tot fe
lul, plăcute și neplăcute, în ca 
privește baschetul feminin ro
mânesc. Paradoxal chiar, nimic 
nou : dacă ar ajunge fetele 
noastre să-și etaleze constant, 
de-a lungul unui meci sau a u- 
nui turneu, posibilitățile, am 
avea un loc mult superior în 
ierarhia europeană și chiar 
mondială. Din păcate, ele sînt 
aidoma unui sprinter care dez
voltă viteza maximă doar pe 
90 la sută din distanța de con
curs. în aceste condiții, victo
ria asupra adversarilor valoroși 
este greu de realizat. Aceste 
rînduri nu constituie atît un re
proș, cît un îndemn Ia căuta
rea unei soluții pentru proble
mele psihologice pe care pare

(32-28) la baschet

Rugbyștii de la Steaua 
și-au încheiat turneul 

cu o victorie
le ridica participarea în com-a

petițiile de anvergură. Indife
rent de rezultat, însă, jocul din 
primele 20 de minute ale parti
dei de aseară ne obligă să le 
adresăm calde felicitări fetelor 
de la Politehnica și antrenoru
lui lor, o dată cu urarea de a le 
vedea cît mai des jucînd ast
fel I

Gh. RUSSU-ȘIR1ANU

Tenismani români
la Catania

ROMA, 10 (Agerpres). — 
La Catania a început un nou 
turneu 
nis, la 
cătorii 
Viorel 
Țiriac
6—4 pe englezul Wooldridge, 
în vreme ce Marcu a pier
dut cu 1—6, 0—6 la polone
zul Gasiotek. Alte rezultate: 
Bartoni — Kalogheroțpouloa 
8—6, 1—6, 6—4 ; Rodriguez — 
Canderal 6—2, 7—5 ; Gulyas 
— Pokomy 6—2, 7—5 ; Iova- 
novici — Bartlett 1—6, 6—8, 
6—0.

internațional de te- 
care participă șl ju- 
români Ion Țiriac și 
Marcu. în turul doi, 
l-a învins cu 7—5,

Miercuri seara, la Bi- 
ziers, XV-le bucureștean 
Steaua și-a încheiat tur
neul în Franța întîlnixid 
din nou o Selecționată a 
Armatei franceze, de care 
a dispus cu scorul de 
11—6 (5—3), prin punctele 
înscrise de R. lonescu (în
cercare), Durban (o trans
formare și o lovitură de 
pedeapsă) și Giugiuc 
(drop-goal). Punctele e- 
chipei gazdă au fost reali
zate prin lovituri de pe
deapsă. După cum ne-a in
format telefonic col. Petre 
Cosmănescu, antrenorul e- 
chipei Steaua, vremea bună 
și calitatea jocului prestat 
de ambele formații au con
tribuit la reușita deplină 
a spectacolului, care a 
fost urmărit de cîteva mii 
de persoane.

ROMÂNIA DIN NOU 
VICTORIOASĂ ÎN „CUPA 

AIBERT SCHWfintD"

Ușoară
Superioritate evidentă

Cînd a urcat scările ringu
lui, clujeanul L. Mathe (Vo
ința) era livid. îl aștepta, în- 
țr-adevăr, un meci greu cu 
experimentatul dinamovist 
bucureștean Antoniu Vasile. 
Și așa a fost. Elevul lui Nour 
a vrut să încheie repede dis
puta pentru a se prezenta cît 
mai proaspăt în finală. Așa 
că, nu a stat mult pe gînduri. 
L-a trimis pe Mathe la podea 
cu o dreaptă în plex, dar apoi, 
a trebuit să suporte avertis
mentul (just) dictat de arbi
trul Voiculescu pentru că 
și-a împins de cîteva ori ad
versarul. în sfârșit, în finalul 
reprizei A. Vasile plasează o 
directă de dreapta puternică 
și clujeanul este proiectat în 
corzi. Mathe suportă o nouă 
numărătoare. Lupta devenise 
inegală, așa că arbitrul dic
tează abandon, scutindu-1 
noi lovituri dure.

Antoniu Vasile b. ab. I. 
Mathe.

lui Ion Pițu (Farul Constanța). 
Dar, după ce s-a încălzit, di
namovistul a lăsat tehnica la 
o parte și în min. 3 Pițu a 
fost k.d. în rundul II, tot Co
vaci a dirijat ostilitățile, ter- 
minînd și aceste trei minute 
în avantaj. în ultima parte a 
meciului — cînd toată lumea 
credea că Pițu a depus ar
mele — constănțeanul și-a re
amintit că a fost campion na
țional, a ieșit la atac și a cîș
tigat repriza. A fost însă prea 
puțin și arbitrii au acordat 
în unanimitate, victoria 
Covaci.

I. Covaci b. p. L Pițu.

NOI AMĂNUNTE PRIVIND 
„CUPA MONDIALA"

de

L.

lui

4—2 pentru Dinu

Cea de a 6-a întâlnire din
tre constănțeanul I. Dinu (Fa
rul) și M. Dumitrescu (Dinamo 
București) este bine începută 
de dinamovist, grație depla
sărilor și loviturilor prin sur
prindere. în repriza secundă, 
Dinu impune semidistanța ex
pediind serii scurte de lovi
turi. Deplasările bucureșteanu- 
•lui nu pot evita, totuși, ata
cul sobru și impetuos al con- 
stănțeanului și astfel el este 
numărat de arbitrul P. Epu- 
reanu. Gongul... intervine 
însă salvator. In repriza a 
•Jll-a, dinamovistul caută să 
evite contactul contraatacînd 
de la distanță mare, însă 
fără succes. Dinu s-a strecu
rat sub brațele lui Dumitrescu 
și punctând a realizat astfel 
scorul de 4—2 în meciurile sale 
cu dinamovistul.

I. Dinu b. p. M. Dumitrescu.

Mijlocie ușoară
Doar o repriză...

Orice început de meci 
dinamovistulul Ion Covaci 
impresia că ne găsim în fața 
unui veritabil stilist. Așa a 
fost și în întîlnirea de ieri 
seară, susținută în compania

al 
dă

Argint viu

Ce frumos este boxul atunci 
cînd îl practici așa cum tre
buie ! Ce încîntare este să 
vezi un pugilist care gîn- 
dește, care nu lovește la în
tâmplare, care eschivează 
spectaculos. Ei bine, tânărul 
(în vîrstă de 20 de ani) 
Gydrffi (Dinamo 
ne-a delectat. El 
fără drept de apel 
nul Gh. Călin

Ion 
București) 
l-a învins 
pe ieșea- 

(Nicolina). 
Gydrffi a plasat upercuturi 
de mare efect la plex, a punc
tat precis și la figură, făcîn- 
du-i lui Călin multe zile ne
gre. Elevul lui Gheorghiu a 
încercat să se apropie de ad
versar, dar a punctat impre
cis, sarcina fiindu-i îngreu
iată de faptul că Gydrffi s-a 
mișcat ca argintul viu. A fost 
— de departe — cel mai fru
mos meci al galei.

I. Gydrffi b. p. Gh. Călin.

Cea mai importantă compe
tiție voleibalistică a anului, 
„Cupa mondială1*, la care 
participă și reprezentativa 
masculină a României, este 
găzduită de R.D.G. S-a stabi
lit ca întrecerile să se desfă
șoare între 13 și 20 septembrie 
în orașele Berlin, Halle și 
Leipzig. Au fost invitate să 
participe echipele: U.R.S.S. 
— campioană olimpică și de
ținătoare a „Cupei mondiale", 
japonia — locul II la J.O., 
Cehoslovacia — campioană 
mondială, România — locul Iî 
la C.M., Polonia — locul III 
la C.E., R.D.G. — țară orga
nizatoare, R.P.D. Coreeană — 
campioană a Asiei. S.U.A. — 
campioană panamericană. Tu
nisia — campioana Africii, 
R.F.G. — ca țară organiza
toare a J.O. din 1972, Bulga
ria și Cuba. Cele 12 echipe 
vor fi împărțite în 3 serii a 
cîte 4. întrecerile din serii se 
vor desfășura în orașele amin
tite.

Echipele clasate pe primele 
două locuri în fiecare serie 
participă la turneul final A 
(pentru locurile 1—6), iar ce
lelalte — la turneul final B 
(pentru lacurile 7—12). Tur
neul A va avea loc la Berlin, 
iar turneul B la Sperling. Nu 
a fost stabilită încă compozi
ția seriilor.

CAMPIONATUL EUROPEAN 
DE JUNIORI

COLETTE BESSON DECORATA
CU LEGIUNEA DE ONOARE

Cine mătură podeaua?
Forța a dominat serata ulti

melor semifinale. Obsesia pu
terii adversarului l-a făcut pe 
clujeanul Ladislau Mathe să 
aștepte cu paloare in obraji 
clipa îndurării, clipa cînd alții 
vor pune halt unei înfruntări 
pe care el n-o dorea. Poate că 
aceeași obsesie l-a făcut pe Ion 
Găureanu să ia trenul de Pi
tești, înainte chiar de a se pre
zenta la cîntar, lăsîndu-i lui 
Gruiescu o victorie (dacă se 
poate numi astfel) prin walk
over.

In ciuda fulgurosului nume 
și a limitei relativ mici de 
greutate, categoria ușoară a 
fost categoria durilor. Lui An
toniu Vasile i-au fost suficien
te două priviri încruntate, trei 
mișcări de bust și de brațe, 
largi, învăluitoare, ca ale pro
fesioniștilor, precum și o sin
gură lovitură serioasă la ficat, 
pentru a-și băga adversarul în 
sperieți. Reduta pe picioare, ca
re se numește Ion Dinu, și-a 
stăpînit adversarul cu aceeași 
fascinație a forței presupuse, a 
energiei acumulate care așteap
tă să fie eliberată, deși blon
dul Mihai Dumitrescu ni s-a 
părut mai puțin fragil ca ori- 
cînd. Din toate acestea s-a năs
cut o finală: Antoniu Vasile 
— Ion Dinu, care va face să 
sară scîntei. Se cuvine aici poa
te un cuvînt pentru ținuta spor
tivă exemplară a amîndurora, 
ca să nu se creadă că 
a face cu niște brute.

Lovituri de baros, 
nlsm ciocan-nicovală,
așteptat, la prima vedere, și în 
finala categoriei mijlocie mică. 
Fierarul Ion Covaci sau subtilul 
artizan Ion Gybrffi ? Greu 
anticipat între pustiitoarea 
valanșă de pumni cu multe 
cale a primului și coerența,
conomia de mișcări, eficacita
tea calculată a secundului (care 
șl-a permis să fie clement în 
ultima repriză cu simpaticul 
său oponent de la Iași).

Categoria pană ne oferă însă 
cea mai neașteptată finală, a- 
ceea care intr-un ipotetic pro
nosport n-ar fi obținut proba
bil nici o opțiune. Cu toată fu
ria nestăpînitului antrenor .Va-

sile Tiță, la ale cărui semne 
disperate Amăzăroaie a răspuns 
miraculos de bine, Gheorghe 
Drugă, placid, deconectat, s-a 
impus cu pistoanele sale de 
stingă, convingînd în unanimi
tate pe cei cinci judecători. 
Mult mai grea a fost sarcina a- 
cestora în meciul următor, care 
s-a desfășurat precum o epis
tolă clasică, de secretară ruti
nată, de la introducere, trecînd 
prin conținut, pină la înche
iere. Aproape box cu umbra în 
prima repriză; căutarea lovi
turii decisive în secunda; și 

.abia într-a treia încrâncenarea 
finală, în care Pușcaș s-a do
vedit mai lucid (nu mai puter
nic) decît Iliescu, obținînd o de
cizie la limită : 3—2.

Din păcate și în această gală 
prea multe trupuri au măturat 
podeaua. O podea plină de 
praf, în ciuda stropitului inter
mitent cu sticla de borviz. Sti
mați antrenori: predați mai te
meinic 
pentru 
rămînă 
lor de

mijloacele de apărare, 
ca maturatul podelei să 
doar în seama oameni- 
serviciu I

Victor BANCIULESCU

avem de

antago- 
sînt de

de 
a- 
o- 
e-

Deci, autorul „Duminici
lor unui nesportiv" ne asi
gură că Beethoven a con
tribuit în mod decisiv la 
înfrîngerea Protopopovilor. 
Mai mult, titanul din Bonn 
i-ar fi trădat pe cel doi 
patinatori, pentru motivul 
pertinent că ei nu s-au 
putut ridica Ia înălțimile 
muzicii sale, n-au înțeles-o.

Afirmații cu torul sur
prinzătoare pentru oricine 
a urmărit îndeaproape 
mersul înainte al patina
jului artistic pe parcursul 
ultimilor ani, chiar dacă 
nu este un admirator fără 
rezerve al perechii multiplă 
campioană mondială, olim
pică și continentală.

Intr-un deceniu de com
petiții, am fost martorii 
unei transformări revolu
ționare a tehnicii patinaju
lui în doi și aceasta era 
semnată — Protopopi»-/. Ei 
— Oleg și Ludmila — au 
introdus un stil nou de a- 
lunecare pe patine, dînd 
prioritate elementelor de 
balet față de obișnuitele 
bravuri acrobatice Au pus

Semigrea
Sprinturi pe ring

N. Manița (Oțelul Galați) a 
fost fugărit — acesta ni se 
pare cuvîntul cel mai potrivit 
— timp de 9 minute de M. 
Constantinescu (Dinamo). De
fensiva sa a fost departe de 
a fi ceea ce se cheamă o apă
rare activă. Gălățeanul a a- 
runoat la întîmplare cite o 
lovitură de dreapta, suportînd 
cu greu presingul adversaru
lui. Constantinescu a dovedit 
o mare poftă de luptă, a 
punctat hotărîf (păcat că nu
mai la figură) și a cîștigat la 
puncte în unanimitate.

M. Constantinescu b. p. N. 
Manița.

Campionatul european de 
juniori la volei ce se va des
fășura în U.R.S.S. va fi găz
duit de orașele Leningrad, 
Riga și Tallin, cu începere de 
la 27 septembrie. Țara noas
tră va fi reprezentată atît de 
formația masculină, cît și de 
cea feminină. Datorită fap
tului că termenul de înscrie
re . nu s-a încheiat, n.u au fost 
stabilite seriile și durata com
petiției, acestea urmînd să 
se facă în funcție de numă
rul echipelor ce-și vor anun
ța participarea.

Demonstrație la mănuși

Medaliatul cu argint de la 
Ciudad de Mexico, Ion Mo
rsa (Dinamo București), nu 
s-a dezmințit nici în partida 
din semifinale, susținută în 
compania lui Gh. Preda (Fa
rul Constanța). Cel mai bun 
•semigreu al nostru a făcut o 
adevărată demonstrație de 
box simplu și eficace. El a 
lovit în permanență, din toa
te pozițiile, la plex și figură, 
reușind performanța de a nu 
primi nici un pumn(!) din 
partea adversarului. De alt
fel, Monea ar fi putut încheia 
partida mai repede, dar an
trenorul Nour l-a sfătuit să 
rămînă în ring cele 9 minute 
regulamentare. (Poate maes
trul s-a gîndit că elevului său 
îi este necesar un meci-test...). 
în ultimul minut Preda a 
fost numărat, dar...

I. Monea b.p. Gh. Preda.

Ro- 
IO-

Cronici redactate de : 
meo CALARASANU, Paul 
VAN, Gheorghe ILIUȚĂ.

Fotografii de : Aurel NEA- 
GU.

ta lumină valoarea estetică 
a mișcării pe gheată, adu
să la exprimarea unor sen
suri pină atunci nebănujte. 
In sfîrșit, pentru acest 
scop, au ales ca fundal al 
evoluțiilor lor aproape ex
clusiv 
ferind 
Saens, 
aqesta 
curaj

muzica clasică. pre- 
pe Beethoven. Saint 
Rahmaninov. A fost, 
din urmă, un act de 
similar îndrăznelii

Cunoscuta atletă franceză 
Colette Besson, campioană 
olimpică la Ciudad de Mexi
co la proba de 400 m plat,

a fost decorată cu Legiunea 
de Onoare, în cadrul unei ce
remonii desfășurate la Bor
deaux.

In a patra zi de întrece
re din cadrul turneului in
ternațional masculin de 
baschet de la Mannheim, 
juniorii români au întrecut 
clar echipa Austriei: 76— 
56 (34—17). De data acea
sta, ținînd cont de faptul, 
că adversarii nu dispu
neau de realizatori valo
roși de la semidistanță, 
s-a aplicat o apărare om 
la om aglomerată care a 
dat rezultate foarte bune. 
S-a făcut simțit plusul de 
experiență căpătat la fața 
locului de jucătorii din e- 
chipa României, mai ales 
în ce privește orientarea 
taotâcă individuală. Alte 
rezultate: Polonia — O- 
landa 84—48, Turcia — 
S.U.A. 81—72, Cehoslova
cia — Elveția 85—55, Fran
ța — Luxemburg 84—4“ 
Italia — R.F. a German .•/ 
76—67.

VELIȘTII SUEDEZI 
ÎN PLIN SEZON

Sportul bărcilor cu pînze, 
deosebit de popular în Sue
dia, cunoaște în aceste zile 
o intensă activitate competi- 
țională. Iată, în fotografie, 
un aspect de la regata „Sand- 
hamm“, disputată în arhipe
lagul Stockholm.

Foto i ASSOCIATED PRESS

Ilîe Năstase în drum spre Europa
Din Hilton-ul cu multe e- 

taje, așezat la țărmul porto- 
rican al Mării Caraibilor, 
ne-a scris din nou corespon
dentul nostru fidel, campio
nul național de tenis Ilie 
Năstase. în rindurile așter
nute 1 pe hîrtie de Iliuță, se 
simt, laolaltă, satisfacția suc
ceselor obținute, amărăciunea 
ratărilor, grija pentru între
cerile viitoare și — firește — 
dor pentru cei de acasă.

După victoria de la Bar- 
ranquilla, campionului nostru 
i-a surîs șansa doar în pro
bele de dublu, în special la 
St. Petersburg (Florida) unde 
a terminat învingător, alături 
de iugoslavul Zeliko Franu- 
lovici. „...Cu care mă înțeleg 
foarte bine" — menționează 
Ilie Năstase. Printre învinșii 
lor — de reținut — se află 
și cuplul american Arthur 
Ashe — Jim McManus 1

„Acum, mă pregătesc de 
plecare — scrie Iliuță. După 
San Juan, unde am jucat

mai slab, resimțindu-mă după 
o infecție stomacală, Circuitul 
Caraibilor continuă cu tur
neul de la Ciudad de Mexi
co. Dar eu plec, probabil, spre 
Europa. Voi juca în Italia, 
alături de Ion Țiriac, în tur
neele de la Catania, Palermo 
și — bineînțeles — campio
natele internaționale de la 
Roma".

Echipa Cehoslovaciei numără
5 titulari de valoare

Corespondentă specială din Praga
Sportul halterelor din Ce

hoslovacia a făcut pași uriași 
în ultimii ani. Mai precis, din 
1964. Medalia olimpică de aur 
cucerită atunci de Hans Zdra- 
jila a constituit un puternic 
stimulent pentru tinerii halte
rofili cehoslovaci. Alături de 
Praga și alte centre au cunos
cut o emulație deosebită în 
jurul barelor de oțel, printrs 
care cităm in primul rînd o- 
rașele Ostrava și Bohumin, 
de unde se promovează nu
meroase elemente pentru lo
tul național.

Cu ce echipă va fi prezentă 
Cehoslovacia la Cupa Dună
rii? Iată o întrebare pe care 
și-au pus-o mai mult an
trenorii lotului Srotyr jz 
Krautschneider, și la care un 
răspuns definitiv era destul 
de greu de dat. Hans Zdraji
la, care a abandonat activi
tatea competițională, ca și Ko
larik suspendat din motive 
disciplinare, trebuiau înlocuiți. 
Vor fi tinerii lor înlocuitori 
capabili să-i suplinească în 
cele mai bune condiții ? 
Iată întrebări la care cei doi 
antrenori nu pot da nici acum

Fl. Gheorghiu a remizat cu Rossolimo
MONTE CARLO, 10 

pres). — Cu două 
înainte de terminarea ■

I (Ager- 
runde 

turneu
lui internațional de șah de la 
Monte Carlo, în fruntea cla
samentului se menține ma
rele maestru .maghiar L. Por- 
tisch cu 6Vs (1) p, urmat de 
Smîslov (U.R.S.S.) 6 (1) p,
Hort (Cehoslovacia) 5J/a (1) p, 
Lombardy (S.U.A.) 5'/2 p,
Gheorghiu (România) 5 p,

(S.U.A.) 4 p etc,
a 9-a Gheorghiu,

Benkd 
runda 
negrele, a remizat în 26 
mutări qu N. Rossolimo.

• în turneul de la Bognor 
Regis, după 6 runde conduce 
șahistul 
cu 4’/2 
pierdut 
Wright.

In
CU 
de

iugoslav Vuko Mușii 
p. Th. Ghițescu a 
în fața englezului

răspuns, deoarece atît Vacu- 
ra (în locul lui Zdrajila) cit și 
Temi (probabil în locul lui 
Kolarik) sînt debutanți, hal
terofili tineri cu insuficientă 
experiență. In lot figurează 
însă alți sportivi de valoare, 
ca Hekl, Helebrandt, Or- 
szag și Lexa. Cu toate că Ce
hoslovacia va alinia o echipă 
fără doi halterofili de wZoa- 
re internațională, antrenorii 
sînt de părere că echipa lor 
va putea ocupa locul al trei
lea la Cupa Dunării, după 

selecționatele Ungariei fi 
Bulgariei!

Iată de altfel cîteva comen
tarii legate de componența e- 
chipei. La categoria semi 
mijlocie, ca și la categoria 
grea, locurile sînt vacante. 
Titularii vor fi desemnați 
cu cîteva zile înainte de 
start, mai bine zis înainte de 
a pleca spre București. La 

„grea" locul în echipă va fi 
hotărît între veteranul Lexa 

și tînărul Pavlasek, un 
aruncător de 
deține o 
477,5 kg (numai cu 2,5 
mai puțin decît Lexa!). 
celelalte 5 categorii, titularii 
au fost desemnați. Iată nu
mele, clubul din 
parte și rezultatele 
cest an: cat. cocoș: Prohl (Te- 
plice) 305 kg; cat. pană: He
lebrandt (Ruda Hvezda Pra- 
ga) 307,5 kg; cat. ușoară: He- 
kel (Ruda Hvezda Praga) 400 
kg; cat. mijlocie: Vacura (Bo- 
humin) 400 kg, și cat. semi
grea: Orszag (Slovan Brasti- 
va) 462,5 kg.

greutate, 
performanță

fost 
care 

de 
kg 
La

care fac 
lor din a-

Jan SOKOL

pe cel doi’ca fiind lnter- 
prețl desăvîrșltl pe gheată 
ai muzicii clasice și a- 
cesta a fost un argument 
primordial în desemnarea 
lor ca învingători olimpici 
și apoi mondiali. Dispă
reau, în fata superiorității 
Protopopovilor, 
excelentl 
Ier, care 
la modul

patinatori 
ca Kilius-Băum- 
însă rămăseseră 
minor al acroba-

cultură care este George 
Sbârcea — nu în dezacor
dul ce ar exista între arta 
de a patina a Protopopo- 
vilor și muzica beethove
niană (sau în incompatibi
litatea generală a unei a- 
semenea muzici cu spor
tul pe patine 1). ci într-o 
evoluție firească a poten
țialului lor de performantă. 
Oleg și Ludmila au ajuns

PLEDOARIE PENTRU OLEG
isadorel Duncan, care — 
în veacul trecut — dansa 
pe muzică de Bach, spre 
indignarea conformiștilor 
sclerozați ai baletului.

N-a părut atunci nimă
nui (momentul este al O- 
limpiadei de la Innsbruck. 
1964) că Beethoven deser
vește pe Oleg Protopopov 
și pe subtila lui parteneră. 
Dimpotrivă. Arbitrii, publi
cul, presa Iau considerat

țiilor de vodevil, cu acom
paniament de SuppG sau 
Paul Lincke.

Cum a putut „aliatul" 
de acum cinci ani să fie 
azi un „trădător" pentru 
cei doi, care altădată pri
meau certificate unanime 
de superioritate ? Expli
cația noastră stă — oricît 
de ample sînt argumen
tele contrarii ale distin
sului muzicolog și om de

la o vîrstă cînd nu mai 
pot tine piept unor adver
sari care, fără aspirații ațit 
de elevate, posedă totuși 
atuul unei tehnici irepro
șabile și. în plus, pe al 
tinereții.

Explicație, dacă vreți, pro
zaică, dar care are meritul 
de a nu distruge echilibrul 
de noțiuni șl sensuri pro
prii unul crez în valorile 
ultime ale sportului, ale

acelui sport care trebuie 
să fie si este un act de 
cultură.

L-am admirat pe Oleg 
ctad ne spunea — In Inter
viul de la Garmîsch Parten- 
klrchen — că nu va 
nunța pentru nimic 
lume la stilul „său", 
muzica pe care o consi
deră „a sa". Beethoven, 
Rahmaninov stau bine a- 
lăturl de arta lui Oleg Pro- 
topopov. Dacă acum el ar 
acuza Sonata Lunii sau 
Concertul nr. 3 că l-ar fi 
dus la Insucces l— menți
nem rezervă absolută asu
pra unei asemenea opinii 
de ultimă oră — atunci 
asistăm la o tafrîngere 
mult mal grea. Aceea a 
unei idei.

Șl — sîntem convinși — 
autorul 
„Duminici 
trebui să 
cu noi.

re- 
în 
la

atîtor savuroase 
nesportive" va 
fie de acord

Radu VOIA

lipăiul 1. P. „Intuim*jla", «U. ikwuiaau ar. 13—'25. Uucukși)

TELEX- TELEX- TELEX-TELEX
La baschet juniori. în med re
vanșă Varșovia—București 68—63 
(26—31). In primul joc au cîștl- 
gat sportivii români. '

Rezultate iu turneul International 
masculin de volei de la Helsinki : 
Belgia — Italia 3—2 ; Finlanda — 
Israel 3—2 ; Norvegia — Suedia 
3—0 ; Turcia — Grecia 3—0 ; Da
nemarca — Spania 3—1 ; Qjaada 
— R. F. a Germaniei 3—1.

Concursul de tenis de masă des
fășurat la Moscova, cu participa
rea celor mai buni jucători so
vietici și japonezi, s-a încheiat cu 
succesul gazdelor. In proba de 
simplu bărbați, Stanislav Gomos- 
kov l-a învins cu 3—0 (12. 14. 12) 
pe campionul Japoniei. Slgheo 
Ito. Zoia Rudnova a întrecut-o în 
semifinale eu 3—1 (13. 16. —18. 
16) pe Mlkho Hamada, iar în fi
nală. Rudnova a dispus cu 3—0 
(18 16. 18) de campioana Japo
niei. Iasuko Kono.

Etapa a 3-a a turului ciclist al 
Belgiei (Gand—Ostende. 230 km), 
a fost cîștigată de belgianul Ro
ger de Vlaemlnck în 5h 59:20. In

clasamentul general conduce fra
tele său, Eric de Vlaeminck, ur
mat la 25 sec de Van Sprlngel 
Si Vanneste.■
T.S.K.A. Moscova s-a calificat în 
finala „C.C.E.** la hochei pe ghea
tă, cîștigînd si al doilea meci sus
ținut cu Dynamo Berlin : 13-0 
(8—0, 4—0, 1—0). Sovieticii clsti- 
gaseră prima partidă cu 11—1.■
In întiinlrea de baschet între e- 
chlpele feminine ale Franței si 
Ungariei, au învins sportivele 
taanceze cu 49—47 (22—22).

Meciul amical de baschet disputat 
la Budapesta între selecționatele 
masculine ale R. D. Germane si 
Ungariei a luat sfîrsit cu rezul
tatul de 77—73 (36—31) în favoa
rea jucătorilor maghiari.

Boxerul italian Nino Benvenuti, 
campion mondial la categoria 
mijlocie, s-a îmbolnăvit de bron
șită și după toate probabilitățile 
nu se va putea prezenta la me
ciul eu nigerianul Dick T:"e>- 
programat pentru data de 12 mai 
la Madison Square Garden din 
New York.

40368


