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și au crescut speranțele noastre pentru Mexic!
G. NICOLAESCU, trimisul nostru special în capitala Greciei, ne transmite

CA PE WEMBLEY...
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? ATENA, 16 (prin telefon). 
[Meciul s-a terminat de un 
țsfert de oră. 40 000 de spec
tatori, care au transformat a- 
dăsea în timpul jocului sta- 

■ dionul Karaiskakis intr-un 
vulcan în erupție, se înghe
suie spre gurile de ieșire, cu 
capetele plecate, vădit ne
mulțumiți de rezultatul par
tidei : 2—2, acasă, cu Româ
nia, după acel răsunător 4—2 
cu echipa lui Eusebio.

îi privesc, îi înțeleg, dar 
nu pot uita atmosfera dina
intea începerii jocului. "" 
de mult se pregătiseră 
dele noastre pentru a 
încă un pas pe drumul 
duce spre Mexico. Chiar 
tăzi, la amiază, la puține; ore 
înaintea partidei, ziarul „O- 
mada“ (Echipa) lansa, prin 

’mari titluri pe pagina , I, ul
timul apel la victorie: „Spre 
Mexico prin... Faliron" (nu
mele cartierului dintre Atena 
și Pireu unde se află stadio- 
'nul Karaiskakis). „Jucați ca 
Leii, pentru Grecia și pentru 
cei 40 000 de spectatori !“.

în același ziar, secretarul 
general al Ministerului Spor
tului, domnul Aslanidis, se a- 
dresa astfel jucătorilor greci : 
„Sînt sigur că o să învingeți, 
aveți puterea să vă calificați. 
Jucați pentru Grecia, jucați 
pentru mine care vă iubesc. 
Numele vostru va fi slăvit. Eu 
voi oferi 40 000 drahme la 
fiecare, plus încă 10 000 pen
tru un gol înscris în poarta 
românilor".

Cîte speranțe, tot pe atîtea 
decepții acum, după joc, în 
tabăra gazdelor. Echipa Ro
mâniei a jucat bine astăzi, 
obținind un prețios punct. 
Putem spune că evoluția fot
baliștilor noștri aci la Atena 
a semănat foarte mult cu a- 
ceea avută la Londra, în ia
nuarie : prin organizarea jo
cului în teren, cu accentul pe 
stăpînirea mijlocului lui, prin 
calmul și hotărîrea în a de
păși momentele critice, de 
mare dificultate.

Și apoi, cit de mult a cintă- 
rit în balanță și perfecta co
laborare și înțelegere dintre 
jucători. S-a greșit nu o dată 
(la primul gol, Sătmăreanu 
este coautor, complicînd o 
fază petrecută la marginea 
terenului; apoi, la cele clte- 
va ocazii clare ratate de îna
intașii noștri în prima repri
ză), dar nu s-a auzit nici un 
fel de reproș, nici din teren, 
nici de pe banca antrenorilor. 
Și,, poate, nu întimplător, la 
numai trei minute de la des
chiderea scorului, Sătmărea
nu a urcat hotărit în atac,

Cit 
gaz- 
face 
care 

as-

coautor 
de Du-

acest 
numai 

se

Dumitrache, autorul „eventului" de la Atena 
fiind de această dată 
la primul gol înscris 
mitrăche.

Ce băiat minunat 
Dumitrache, care, cu
două săptămîni în urmă 
accidentase la Istanbul, tre- 
cînd în riadul indisponibili
lor. A avut 
un moment 
— cînd la o 
erată de el 
fentă și un

și el de depășit 
dificil (min. 45 

fază excelent lu- 
a mai făcut o 
dribling în plus

Vineri începe „Cupa
Dunării" la haltere

rotind deschiderea scorului) 
și a reușit acest lucru. Tinărul 
și fragilul dinamovist, învin
gătorul lui Banks, l-a învins 
și pe Ikonomopoulos, in- 
scriind două goluri — voie 
(„ în maniera lui Gyussi Ba- 
ratki" — remarca, la sfîrși- 
tul partidei, in cabină, an
trenorul Angelo Niculescu). 
Dar, vorbind despre jucătcrii 
noștri, menfium speciale se 
cuvin pentru jocul prestat și 
celor doi fundași centrali. 
Boc și Dan, și lui Ghergheli, 
bun coordonator, alături de 
Dinu, la mijlocul terenului.

■

ȘTEFAN PINTILIE

• Numai 24 de ore ne mai 
despart de începerea celei de 
a IX-a ediții a „Cupei Dună
rii" la haltere. Pentru astăzi 
sînt așteptate în Capitală e- 
chipele participante. Forma
ția R. F. a Germaniei, care 
urma să sosească miercuri, a 
comunicat telegrafic că și-a 
amînat călătoria cu o zi, așa 
că astăzi vor sosi selecționa- 
bilii Ungariei, Bulgariei. Ceho
slovaciei, Iugoslaviei, R. F. a 
Germaniei și Austriei. In 
cursul după-amiezii, loturile 
vor face ușoare antrenamente.

• Cei doi antrenori români 
Ștefan Achim și Alexandru.

Cosma s-au fixat 
asupra echipei pe 
care o vor alinia. 
Cat. cocoș : Zoro 
Fiat; cat. pană : 
Victor Rusu, cat. 
ușoară : Balaș Fiți; 
cat. semimijlocie: 
Olimpiu Cristescu; 
cat. mijlocie: Șle 
fan Pintilie ; cat 
semigrea : Marin 
Cristea ; cat- grea 
Gheorghe Mincu 

e Gh. Teleman. 
accidentat, a deve
nit indisponibil 
și a fost. înlocuit 
cu Marin Cristea 

e Comisia de 
organizare face e- 
forturi ca întrece
rile să se desfă
șoare în cele mai 
bune condiții teh
nice. în acest scop 
va funcționa un 
semnalizator elec
tric la arbitraj și 
va fi instalat un 
panou pe care vor 
apare rezultatele 
concurenților, du
pă fiecare încer
care.

partea României vor
funcționa ca arbitri Gh. Mă- 
năilescu, Gh. Apostol și D. 
Hîtru. Comisia tehnică care 
se va întruni vineri dimineață 
va stabili arbitrii care vor 
conduce întrecerile la fiecare 
categorie în parte,
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LA RUGBY:j I
Constructorul ISteaua 6-13 i

titlul articolului de față, 
joacă amatorii de tenis bucu- 
Unde joacă vîrfurîle „sportu- 
competițiile lor oficiale ? Pe 

terenuri, pe care se activa și

ai ra-

MECIUL MINUT CU MINUT
GRECIA — ROMANIA 2—2 

(0-0)

Stadion Karaiskakis, timp 
frumos, teren gazonat, spec
tatori — 40 000. Au marcat, în 
ordine : SIDERIS (min. 51), 
DUMITRACHE (min. 54), DE- 
DES (min. 60) șl DUMITRA
CHE (min. 66).

Arbitrul 
DELTA - 
Luciano 
Picasso, toți 
condus 
formații :

GRECIA : Ikonomopoulos — 
Kamaras, Zanderoglu (Krerni- 
das, min. 46), Ballopoulos, 
Gaitatzis, Haitas, Karafestos 
(Youtsos. min. 72), Dedes, Si
deris, Papaioanu, Botinos.

ROMANIA : Răducanu — 
Sătmăreanu, Boc, Dan, Delea- 
nu, Ghergheli, Dinu, Dem- 
brovschi, Ion Ionescu, Dumi
trache, Lucescu.

ANTONIO ȘBAR- 
- ajutat la tușă de 
Giuntl șl Alberto 

■' din Italia — a 
corect următoarele

Românii pun mingea la cen
tru, ciar o pierd foarte repede. 
Min. 1 : Sideris execută lovi
tură liberă lateral dreapta, 
spre Kamaras, dar, cînd să 
șuteze, este deposedat de 
minge de către Ghergheli. 
Min. 2 : acțiune Dinu—Luces
cu—Dinu, șut de la 20 metri 
(lateral stînga) lîngă bară ; 
Ikonomopoulos scapă balo-

nul, dar în apropierea fazei 
nu se află nici un jucător 
român. în min. 4, Boc acordă 
corner. Min. 6: Ionescu schim
bă frumos cu Dumitrache, se 
strecoară pînă la apropierea 
careului de 16 m, trimite lui 
Lucescu, dar acesta greșește 
preluarea. Min. 11 : Dem- 
brbvschi îl faultează pe Pa- 
paioami la 20 metri de poar
tă : Papaioahu execută scurt 
la Sideris și acesta trimite 
peste bară. Min. 12 : Botinos 
traversează terenul de pe 
aripa stingă spre centru și, 
ajuns la 25 metri de poartă, 
șutează puternic pe jos, lîngă 
bară. Min. 13 : Boc respinge 
cu capul o minge înaltă des
tinată lui Sideris. Min. 14 : 
Haitas trimite puternic de la 
25 metri, dar Dan deviază 
mingea cu capul în corner. 
Min. 16 : prima ocazie la poar
ta lui Ikonomopoulos • Dumi
trache aleargă 15 metri cu 
fundașul Kamaras „în spate", 
centrează precis spre punctul 
de la 11 m, unde se afla Dem- 
brovschi, dar acesta, vrînd să 
reia direct, cu stîngul, luf- 
tează. Min. 18 : Ionescu este 
faultat de Ballopoulos la 20

(Continuare in pag. a 4-a)

Poloiștii români

Reprezentativa de polo a țării 
noastre pleacă astăzi la Nisa pen
tru a lua parte la turneul inter
național pe care îl găzduiește, în- 
cepînd de vineri seara, frumosul 
oraș de pe 
plasarea 11 
filă, Szabo, 
Zamfirescu, 
Popescu și 
Corcec și I. Frîncu, precum și an
trenorul federal Al. Popescu.

O știre de ultim moment din 
echipa

Rivieră. Vor face de- 
jucători (Cheța, Fră- 
Zahan, Firoiu, Novac, 
Popa Mihăilescu. M. 

Marica), antrenorii C.

partea organizatorilor : 
U.R.S.S. a anunțat că nu 
poate participa, situație 
în C— 
dresat 
zentativelor 
Spaniol.

care, gazdele au a- 
invitații repre- 

' ' ȘiCubei

ÎN DEZBATERE

PROBLEMELE MAJORE

ALE EDUCAȚIEI

FIZICE ȘCOLARE
(pag. a 2-a)

Dinu, unul dintre 
dispecerii echipei 
române, în plină 
acțiune. Pe sta
dionul Karaiska-

kis, tinărul mij
locaș a fost una 
din piesele majo- 

echipei
noastre.

Intr-un meci restanță din divizia A la rugby, disputat 
miercuri. după-amiază pe stadionul Constructorul (în foto
grafie — fază din joc ; în echipament de culoare deschisă — 
Constructorul), s-au întîlnit formațiile bucureștene Cons
tructorul și Steaua. Victoria a revenit XV-lui steliștilor, 
cu 13—6 (10—3), prin punctele înscrise de Braga, Prosi, Al. 
Ionescu (cîte o încercare) și Giugiuc (2 transformări) 
pentru învingători, respectiv Boiangian (lovitură de pe
deapsă) și lleanu (încercare) pentru gazde. A arbitrat bine 
Rene Chiriac.
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Unde
jucam
tenis?

I

Unul din puținele atacuri reușite ale româncelor (Fază din meciul de volei România-Ungaria 2-3)
Foto: T. MACARSCHI

UN TEST NECONCLUDENT AL VOLEIBALISTELOR

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

ROMÂNIA
Ieri, in sala Floreasca, 

s-a consumat prima lntîlnire 
de volei din acest an a na
ționalei noastre feminine în 
compania echipei Ungariei.

Partida, cu evident carac
ter de verificare a pregătirii 
desfășurate pînă în prezent, 
a reliefat unele carențe care 
mai dăinuie încă în pregăti
rea tehnico-tactică a jucâ-

UNGARIA 2-3 (9,-7,8,-7,-2)
toarelor. Dacă în atac, prin 
loviturile destul de puternice 
ale Helgăi Bogdan și Maria
nei Popescu, s-a reușit une
ori să se treacă peste apă
rarea oaspetelor, in schimb, 
apărarea noastră a funcțio
nat lamentabil. Ar mai fi de 
semnalat și sărăcia acțiuni
lor combinative. Evident, 
jucătoarele noastre, aflate

SCHIORII CORNEL TĂBĂRAȘ $1 KURT GOHN 
ȘI-AU LUAT RĂMAS BUN DE LA ACTIVITATEA 
COMPETIȚIONALÂ... DAR NU Șl DE LA SCHI

(pag. a 3-a)

in plină pregătire, au și u- 
nele circumstanțe atenuante, 
dar care nu pot justifica în 
întregime valoarea scăzută a 
jocului prestat. Echipa Un
gariei, deși nu a prezentat 
lucruri deosebite, s-a impus 
printr-un joc mai bine or
ganizat atît în atac cît și în 
apărare. Cîteva cuvinte des
pre joc : după ce primul set 
este cîștigat relativ ușor, 
cel de-al doilea este pierdut 
fără drept de apel, jucătoa
rele maghiare conducînd la 
diferențe apreciabile. In al 
treilea, formația 
profită de căderea oaspete
lor și ciștigă, luînd conduce
rea la seturi : 2—1. în ulti
mele două seturi, formația 
maghiară se impune clar, 
adjudeeîndu-și victoria cu

noastră

I
l

3-2 (-9, 7, -8, 7, 2). Foarte 
bun arbitrajul prestat de 
Costa Șopov (Bulgaria) și 
Ion Armeanu.

Azi, de la orele 18, în sala 
Dinamo are loc partida re
vanșă.

Emanuel FÂNTÂNEANU
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este puțină vreme se vor 
toarce definitiv, din lungile 
lor peregrinări peste notare, 
primii noștri campioni — 
chetei. îi vom vedea la lucru, 
mai întîi în meciuri de verifi

care, apoi în confruntări oficiale. „Cupa 
Davis", competiția tenisistică supremă 
pe echipe, ne va aduce ca oaspeți în 
această primăvară pe redutabilii jucă
tori ai Republicii Arabe Unite, în frunte 
cu Isrnail El Shafei. Le vor urma alții, 
dacă tenismanii noștri vor ști să treacă 
de primii lor adversari.

Activitatea internă și cea internațio
nală in tenis își reiau locul obișnuit, nu 
lipsit de importanță, în rîndul celorlalte 
manifestări sportive de sezon Ne gîn- 
dim, firesc, dacă acestei activități îi 
esle asigurat și un cadru corespunzător. 
Este o problemă care revine, cu perio
dicitate neîntreruptă în coloanele gaze
tei noastre. Și — oricît am vrea să fie 
altfel — nici de data aceasta nu găsim 
un răspuns satisfăcător la întrebarea 
pusă în

Unde 
reșteni ? 
lui alb" 
aceleași , . . _ __ .... _ ,
cu decenii în urmă. Creșterea număru
lui iubitorilor acestei discipline sporti
ve, atît de răspîndită pretutindeni, pro
movarea pe treptele consacrării a tenis- 
manilor noștri fruntași — toate acestea 
nu par să fi fost argumente suficient 
de puternice pentru a determina foru
rile sportive de a dota Capitala cu o 
bază modernă de tenis, cu terenuri mai 
multe și mai bine utilate.

La Progresul, acolo unde tribunele te
renului central se dovedesc neîncăpă
toare în zilele marilor meciuri de tenis, 
s-a reinstalat autoritar handbalul femi
nin și nu se întrevăd semne că ar putea 
fi convins să cedeze locul, decît pentru 
ocazii festive. Or, așa cum s-a arătat 
în repetate rînduri, un teren de tenis 
cere îngrijiri speciale și acolo unde se 
joacă obișnuit handbal, greu să mai 
poți amenaja o suprafață de joc, de 
calitate corespunzătoare, pentru tenis. 
Acum un an, ziarul „SPORTUL" a pro
pus studierea problemei ca terenurile 
din parcul Progresul sâ redevină o bază 
afectată exclusiv tenisului. Asa ar fi 
normal și eficient. Dar, pînă azi, pro
blema se află în același stadiu.

Un alt exemDlu concludent de insu
ficiență în materie de terenuri de 
tenis este cazul noii secții a clu
bului sportiv studențesc al Construc- 

care din

î
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bului sp< __  ___ _
fiilor. O secție fruntașă, 
primul an de activitate s-a făcut re
marcată în campionatul republican pe 
echipe, caută zadarnic o bază sportivă 
unde să-și desfășoare activitatea. Pe 
terenurile de lîngă ștrandul Izvor, acolo 
unde începuseră tenismanii studenți, ace
eași luptă cu handbalul, voleiul și alte 
ramuri, ca și tot felul de piedici gospo
dărești și contabile, i-au pus în postura 
de chiriași nedoriți. Tenismanii de la 
Construcții vor, acum, să se mute. Ră- 
mînem la părerea că terenurile de la 
Izvor pot fi, de asemenea, supuse unor 
reamenajări necesare, care să le facă 
apte unei activități susținute în tenis.

Mai spre vară, iubitorii de tenis, cei 
fără pretenții de performanță, vor lua 
drumul obișnuit spre terenurile din zo
nele verzi, din jurul Capitalei, la lacuri. 
Acolo se poate duce o activitate fru
moasă și în cadrul competițiilor teni- 
siste de mai mică importanță. Pentru 
vîrfurîle acestui sport, însă, trebuie nea
părat să le fie asigurate condiții cores
punzătoare de activitate pe terenurile 
care i-au consacrat. .Cupa Davis* și 
celelalte întflniri internaționale nu pot 
fi disputate oe terenuri de tenis impro
vizate.

Radu VOIA

„U“ Timișoara - Liceul nr. 4j 15-4 (9-2) la handbal
TIMIȘOARA, îs (prin telefon). Vrînd parcă să reediteze tradiția 

dintre cele două formații timișorene, clnd Liceul nr. 4 făcea clipe 
grele Universității, noua generație a elevelor a început vijelios șl 
după 5 minute conduceau cu 2—0. Dar, numai atît, pentru că stu
dentele și-au organizat apărarea, nemaipermlțtnd crearea pozițiilor de 

șut, iar pe contraatac au inserts cu regularitate, reallzînd o victorie 
la diferență. Au Înscris : Sekeli 5, Manofraț 4, Rlgo 2. Moșu 2, Ne
ghină, Hrinvlak, respectiv Crlșan 2. Stuvzlger șl Wild. A arbitrat 
corect I. Hein — Timișoara.

 ARCAN, coresp. principalp.
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IN DEZBATERE —PROBLEMELE MAJORE
ALE EDUCAȚIEI FIZICE ȘCOLARE

Marginalii la prima consfătuire organizată
In epoca noastră In care mecanizarea continuă facilitează ten

dința spre sedentarism (cu cortegiul său de consecințe, pe drumul 
“L sănătății) se impune cu necesitate găsirea unor forme șl mijloace 

eficiente care să anihileze această tendință spre imobilitate. In această 
direcție, școlii li revine o sarcină primordială, deoarece aici se poate 
Înfăptui o temeinică educație spre practicarea exercițiului fizic.

In cuvintul de deschidere a recentei consfătuiri organizate de 
Ministerul Invățămintulul, prof. Eugen Blldeanu, director general ta 
acest minister a subliniat rolul ce revine Invățămintulul, de a găsi 
cele mal corespunzătoare căi care să asigure sporirea eficienței, a 
contribuției la educarea multilaterală a tinerel generații.

De aceea organizarea unei consfătuiri In problemele educației 
fizice, ca activitate tastructiv-educativă, o considerăm salutară. Dat 
fiind faptul că este prima consfătuire de acest gen, că tn cadrul ci 
au fost dezbătute probleme de importanță majoră privind educația 
fizică de către reputațl specialiști, ne-am adresat tov. prof. MARIA 
T.OGIN, directorul Direcției de educație fizică și sport din cadrul M.I. 
pentru a afla unele amănunte despre punctele de vedere exprimate.

rale pe cicluri de clase (nomi
nalizare și sistematizare) » pro
blemele actuale privind orien
tarea șl conținutul lecției de 
formă didactică a procesului de 
educație fizică școlară ; orien
tarea generală, structura și con
ținutul viitoarelor programe ; 
necesitatea diferențierii progra
melor din punct de vedere struo- 
tural ți al conținutului, pentru 
băieți și fete ; corelația dintre 
conținutul programelor. baza 
materială existentă în școală și 
calificarea profesorului, pe ci
cluri de clase ; locul șt conți
nutul probelor și normelor de 
control in programele școlare ;

;;4

— Fără Îndoială că tn 
cadrul consfătuirii s-a dez
bătut o pluralitate de pro
bleme vizlnd obiectul edu
cației fizice. Ar fl Interesant 
de știut cîteva din temele 
care au polarizat discuțiile.

— Pornind da la precizarea lo
cului șl sarcinilor educației fizice 
școlare Jn noul sistem de învă- 
țămtnt. In dezbaterea partlclpan- 
ților la consfătuire au fost puse 
următoarele probleme : obiecti
vele șl sarcinile predării educa
ției fizice In școala generală de 
10 ani și In liceu ; mijloacele de 
realizare a educației fizice în 
școală, a pregătirii fizice gene-

o
<:
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Tele-Paganinide Ministerul Invăfămintului, privind lecfia de educație fizică
suri ale actualelor programe, 
tov. conf. dr. Nicu Alexe, direc
torul Centrului de cercetări 
științifice al C.N.E.F.S. sublinia 
că noua programă trebuie să 
albă caracter formativ și emo
țional. Mijloacele cuprinse In 
programe ar trebui să fie se
lecționate din gimnastica de 
bază, exercițiile de front gim
nastica acrobatică șl artistică, 
exerciții din atletism pentru 
dezvoltarea rezistenței, vitezei șl 
forței, Iar jocurile să fie reali 
zate nu prin și pentru tehnica 
elementelor lor, ci pentru for
marea — In primul rind — a 
deprinderii de mlnulre a mingii 
Aceste propuneri au fost for
mulate avîndu-se In vedere fap
tul deosebit de Important al exis
tenței în planul de învățămtnl 
a două lecții de educație fizică 
șl a cîte o oră de activități 
sportive.

— In afara programei nu s-a 
considerat, cumva, necesară și 
elaborarea unor alte Îndru
mare, mal ales dacă ținem 
seama de lipsa de experiență 
a unor cadre didactice 7

— Pentru a ve(U In sprijinul 
profesorilor care predau educația 
fizică, în cadrul consfătuirii s-a 
susținut necesitatea elaborării u- 
nor „Metodici de predare a edu
cației fizice" precum șl a unor 
„Culegeri de exerciții". Acestea 
ar fi destinate să fadliteze înțe
legerea sarcinilor educatei fizice, 
să devină ghiduri In activitatea 
practică la catedră.

— Considering că opintite 
exprimate au Însemnat un 
criteriu orientativ deosebit de 
prețios, la ce trebuie să ae 
aștepte, In viitorul apropiat, 
toți cei chemați să traducă In 
fapt sarcinile educației fiziea 
In lumina cerințelor actuale 7 

— Opiniile exprimate In con
sfătuire sînt, Sntr-adevăr. deo
sebit de valoroase, ele au foBt 
argumentate șl susținute In mod 
convingător cu date științifice, 
pe baza unei cunoașteri profunda 
a realității școlii noastre, a Per
spectivelor el de dezvoltare. Ele 
sînt izvorite din activitatea di
dactică, din munca la catedră a 
majorității celor care au luat 
cuvintul.

Ne revine, în continuare misi
unea ca selectînd șl slstematlzînd 
propunerile formulate, șl, alătu- 
rindu-le concluziilor reieșite din 
studiul inițiat de către Minister, 
cu privire la „Perfecționarea pro
gramelor de educație fizică", să 
.trecem operativ la elaborarea 
proiectelor noilor programe de 
educație fizică, pe care preconi
zăm să le putem prezenta spra 
dezbaterea publică a cadrelor di
dactice, a organelor șl organiza
țiilor interesate, chiar în anul 
școlar viitor.

★Prima consfătuire organizată do 
Ministerul învățămîntului in pro
blematica sportului școlar și-a 
dovedit pe deplin utilitatea, ea 
venind să marcheze o etapă Lm- 
portantă in dezvoltarea învăță- 
mlntului educației fizice, indife
rent de clasă sau de profilul 
școlii. împărtășim părerea că a- 
semenea consfătuiri, menite să 
elucideze o seric de probleme ma
jore — de multe ori contradic
torii — să nu se oprească aici, 
ele puțind fi organizate și Ia alte 
nivele, unde profesorii — primii 
interesați —- pot să-și aducă o 
contribuție valoroasă. Subliniind 
încă o dată utilitatea unei aseme
nea acțiuni așteptăm și mate
rializarea bogatului conținut 
de idei exprimate.

Tiberiu STAMA 
F. EMANUEL

principii și criterii de notare a 
elevilor la -educația fizică ; ne
cesitatea existenței manualelor 
șl a metodicelor de predare a 
educației fizice In școală, pe ci
cluri de clase, orientarea, con
ținutul și structura programelor 
pentru orele de activități spor
tive.

— In acest oontext al unei 
tematici extrem de variate 
Șl de bogate, v-am ruga să 
ne precizați care credeți că 
sin.t aspectele asupra cărora 
trebuie să ne oprim. Cu alt» 
cuvinte, care din temele 
abordate tn consfătuire — 
desigur, toate importante — 
Îmbracă un caracter de strin
gentă actualitate 7

— După părerea mea ar fl 
interesant să pe referim, deo
camdată, la două probleme, șl 
anume, orientarea șl conținutul 
lecției de educație fizică, ca for
mă didactică, șl structura șl con
ținutul viitoarelor programe.

— Din multitudinea discu
țiilor purtate dacă vieți să 
ne sintetizați punctele de 
vedere exprimate asupra 
primei probleme enunțate...

— Majoritatea participanților 
la consfătuire au scos In relief 
că lecția de .educație . fizică tre
buie să urmărească, In primul 
rtnd, întărirea sănătății elevilor, 
dezvoltarea calităților lor fizice,

au începutDe cîteva zile au început 
întrecerile din ultima parte 
a campionatelor de handbal, 
întreceri pe care lupta, dar 
și calitatea ar trebui să le 
caracterizeze. Ar trebui, dar 
din păcate nu cred să se în- 
tîmple așa. Este suficient să 
aruncăm o privire asupra cla- 
samentului echipelor „de per- 

J formanță", din categoria A, ca 
să constatăm, atît !a băieți cît 
și îa fete, o situație analogă. 

» Două echipe fixate în frun
tea clasamentului, două-trei a- 
menințate In coadă, iar res
tul... „corul*. Am putea spu
ne la fel ca în sălile cazinou
rilor i .jocurile sînt făcute, 
nimic nu mal cade". Ne aș
teaptă, deci eternul derbi 
Steaua-Dinamo, cu emoții mai 
mult pentru arbitrul jocului, 
puțin „deranj" din partea Ra
pidului sau Confecției pentru 
„U" Timișoara la fete și cîteva 
jocuri disperate ale echipelor 
din ultima parte a clasamen
tului. Atît. în rest, partide li
niștite. De ce această situație 
care se repetă în fiecare an? 
Pentru că sîntem obsedați de 
o idee, clasamentul. Nimeni

nu se interesează de valoarea 
unei echipe sau de modul cum 
a jucat într-un meci. Ceea ce 
interesează mai mult este lo
cul din clasament și dacă a 
cîștigat două puncte sau nu. 
Se poate spune pe bună drep
tate că locul în clasament sau 
victoria ilustrează valoarea e- 
ehipei. Așa și este, dar tocmai 
aici este „buba'. Clasamentul 
arată just valoarea competi
toarelor, dar tot el creează 
și o situație de resemnare, 
în special la formațiile din 
mijloc. Majoritatea echipelor 
se mulțumesc cu locul ocupat 
și nu încearcă mai mult. Din 
acest motiv urmează și o pre
gătire „de menținere" la ni
velul respectiv.

Urmărind o serie de echipe 
în antrenamentele făcute în 
această iarnă am remarcat 
premeditarea acestei situații. 
Nu am întîlnit îndrăzneala 
unor antrenori de a încerca 
imposibilul sau dorința fan
tastică de a trece din coadă 
în fruntea clasamentului. A- 
semenea idei ar fi dat alt su
flu echipelor și sportivilor, 
precum și alt ritm și conți-

DE LA UN BUT LA ALTUL

încă din primii ani ai exis
tenței sale, secția de rugby a 
clubului Dinamo București a 

.' reprezentat o forță de prim 
rang . în sportul cu balonul 
oval din România. Titluri de 
campioană, cîștigătoare a Cu
pei (în treacăt, fie amintit, 
credem că "a sosit vremea re
luării ei) și, corolar al unei 
susținute și bine organizate 
munci, cî.știgarea Cupei cam
pionilor europeni — iată un 
bilanț edificator. De altfel, 
rare au fost ocaziile în care 

(Jpțul național să nu fie alcă- 
ti.it 40.—50 la sută din dina- 
moviștE De obicei, o asemenea 
trecere în revistă, oarecum o 
prezentare — dacă mai e ne- ■ 
voie... — precede importante 
Confruntări sau constituie o 
parte din cele ce se scriu cu 
prilejul aniversărilor. De data 
aepâsta, însă, din păcate, sîn- 
t-em nevoiți să-i reamintim 
contribuția majoră a sportivi
lor dinamoviști tocmai ... clu
bului.lor.

într-adevăr, o asemenea 
echipă lideră a campionatului 
și posesoare a unui palmares 
impresionant, se antrenează 
în condiții mizere, de fapt 
tmeori nici nu are unde, iar 
jTieqiurile pe teren propriu 
sînt o simplă amintire ! Ar-

*

Nu știu ce pasiuni 
literare au fetele în 
perioada in care încep 
să citească, dar bă
ieții. fă,ră îndoială, 
caută colecția Cute
zătorii și, adeseori. în 
ciuda săracei imagi
nații a autorului, în 
ciuda stereotipiilor, a 
vulgarizării Aventurii 
(aventura cu 
bineînțeles), 
să transpună 
în realitate, 
o spadă de 
un pistol de plastic.

Nu știu dacă cineva 
s-a gîndit să reedi
teze DOX-urile, sau 
să traducă un serial 
de felul acestora, dar 
e sigur că aventurile 
căpitanului Farrow și 
ale fiului său George 
— ca și cele ale lui 
Percy Stuart sau ale 
lui Bill Gazon (al că
rui nume îl tradu
ceam atunci prin Va- 
sile Iarbă) — fiecare 
călătorind în jurul 
lumii pentru a face 
sau a-și face dreptate, 
ne-au învățat mai 
mult» despre cura),

a mare. 
încearcă 

lectura 
folosind 
lemn si

gumente care de care mai 
funcționărești și scuze în 
egală măsură numeroase și 
fragile (tind să estompeze se
sizările de rigoare. Cît va mai 
dura acăastă situație și cine-i 
poartă vina ? Mai ales că pre
gătirea la club a selecționabi- 
lilor, atît .de trîmbițată, de
vine un simplu eufemism în 
aceste condiții I Iar acum nici 
măcar capriciile lui april și 
sechelele iernii aspre nu mai 
pot constitui argumente. Cit 
despre pretenția de. a se per
manentiza antrenamentele pe 
un teren de zgură, ne și je
năm să o mai luăm în discu- . 
ție...

nut antrenamentelor. Am gă
sit astfel de concepții doar, 
uneori, la ciclișți în cursele 
de fond, care nu se mulțumesc 
să rămînă în pluton și caută 
să evadeze în permanență. 
După declarațiile unor specia
liști în materie, tocmai aceas
tă luptă permanentă caracte
rizează pe m.arij ași ai pedalei 
dar lipsește cicliștilor noștri. 
Cunosc replicile uzuale „ale 
condițiilor obiective' și ale tu
turor scuzelor formulate mal 
mult sau mal puțin științi
fic. Dar cunosc din citite, au
zite sau văzute și viața zbu
ciumată șl plină de greutăți 
a oamenilor care au reușit să 
treacă peste toate greutățile 
ca să-și realizeze țelurile pro
puse. Echipelor noastre le lip
sește dorința de a fi mari, 
tendința să învingă, să do
mine, năzuințe care sînt chiar 
esența sportului. Păstrăm încă 
mentalitatea mic burgheză de 
a fi „cineva" într-un orășel 
de provincie. Un loc sigur 
în mijlocul • clasamentului dă 
somnolența omului care a mîn. 
cat bine și dorința ascunsă 
ca în campionatul viitor „să 
dea Domnul" să fie la fel. 
Mediocritatea nu ne jenează, 
c acceptăm cu pălăria în mînă 
și zicem plecați „mulțămim".

Deci de cîteva zile, asistăm 
la ultimul act dintr-o piesă 
în care sfîrșitul s-a bănuit din 
prolog. Ambiția începutului, 
dacă a fost, s-a potolit re
pede după cristalizarea cla
samentului. Nu e nevoie să 
spunem echipelor : „vă rugăm, 
păstrați-vă rîndul" ! O fac și 
așa. Sînt... bine crescute.

D. POPESCU-COLIBAȘI

a trăsăturilor pozitive de carac
ter, formarea deprinderilor mo
trice de bază, a urlui bagaj cit 
mal variat de mișcări utilitare și 
învățarea unor elemente speci
fice diferitelor ramuri de sport. 

Astfel, un număr de profesori 
dintre care aș aminti pe conf. 
unlv. Ion Șiclovan, profesorii 
Gheorghe Mitra șl Romeo lo- 
nescu au arătat șl argumentat 
că folosirea unei singure ramuri 
de sport în lecție nu poate re
zolva sarcinile ce revin acestei 
activități, că este necesară o 
mal mare diversitate de mijloace 
care să poată fi folosite In 
funcție de condițiile școlii. Se
lecționarea și folosirea lor tre
buie Insă astfel făcută, Incit să 
răspundă scopului principal.

Referindu-se la aceeași pro
blemă, tov. conf. dr. Emil Ghlbu, 
vicepreședinte al C.N.E.F.S.. a 
arătat că sarcinile educației fi
zice sânt acelea care trebuie să 
determine mijloacale și nicide
cum Invers. In alegerea mijloa
celor trebuie .să dovedim multă 
elasticitate, In funcție de baza 
materială, de materialul didac
tic, de gradul de calificare a 
profesorilor, de pasiunea lor. 
Cu toată această elasticitate ele
mentele de atletism șl gimnas 
tică trebuie folosite cu priori
tate, deoarece ele sînt principa
lele mijloace de pregătire fi
zică generală cu un grad ridi
cat de accesibilitate.

— Se poate trago conclu
zia că a existat o unani
mitate de vederi tn ceea ce 
privește unghiul prin care 
trebuie Înțelese sarcinile 
educației fizice sau au exis
tat șl alte păreri ?

— Problema sarcinilor educa
ției fizice școlare șl a lecției, ca 
principală formă de desfășurare 
a acestei activități, a fost abor
dată, Intr-adevăr, și din alt punct 
de vedere. De exemplu, tov. 
prof. univ. Leon Teodorescu. 
rectorul IEFS, arăta că este 
necesar să privim educația spor
tivă ca o formă de realizare 
modernă a sarcinilor educației 
fizice școlare. Ea presupune in
troducerea treptată a practicii 
sportive In procesul de educa
ție fizică. Este vorba. de o creș
tere a ponderii Instruirii spor
tive multilaterale, care să con
stituie conținutul de bază al 
educației fizice școlare.

— Sarcinile educației fizice, 
multiple prin însăși comple
xitatea obiectului. necesită 
existența la Indemina profe
sorului* a unei serii de instru
mente metodice, dacă le 
putem numi astfel, care să 
vină In sprijinul transpunerii 
eficiente a cerințelor obiec
tului. In activitatea lnstruc- 
tlv-educatlvă, unul din aceste 
Instrumente este programa 
școlară, document de bază al 
muncii profesorului. In ulti
mul timp, datorita cerințe
lor mereu cresclnde ale aces
tui obiect s-a tăcut simțită 
nevoia Îmbunătățirii progra
melor și datorită faptului că 
Invățămintulul nostru 1 s-au 
adus unele corective menite 
să-l ridice pe o treaptă su
perioară. Am dori In legă
tură cu aceasta să aflăm cl- 
teva din opiniile exprimate.
— Pornind de la aprecierea 

sarcinilor lecției de educație fi
zică, un număr însemnat de 
participant! au abordat foarte 
documentat problema structurii 
și conținutului noilor programe 
de educație fizică, a probelor și 
normelor de control, a sistemu
lui de notare a elevilor. Astfel, 
lect. univ. Franciac Lorincz. 
profesorii Valentin Constanti- 
nescu. Aurelia Stoicescu și 
I. Răileanu au susținut necesi
tatea ca noile programe să fie 
unice, nediferențiate pe condi
ții materiale, dar să stabilească 
obligatoriu cerințe maxime, me
dii și minime. Ei s-au pronun
țat în favoarea diferențierii pro
gramelor pe sexe, începînd chiar 
cu clasa I, sau cel mai târziu cu 
clasa a V-a. In ceea ce privește 
normele de control, noile pro
grame — după opiniile expri
mate — ar trebui să fie stabi
lite de profesori, In funcție de 
particularitățile colectivelor cla
selor respective, programa avind 
doar un număr de probe nomi
nalizate și, deci, să reprezinte 
un criteriu strict orientativ.

Reliefînd o serie de neajun-

Cele trei ore de box ale 
duminicii acelea pline de 
pace n-au fost faimoase, cu 
tot efortul oral al lui Țo- 
pescu și Ochialbi de a da 
consistență și nerv unor 
imagini venite dintr-un 
ochi cam țeapăn. Aveam 
doar două poziții ale ca
merelor, așa cum ai încer
ca să clnți la vioară pe 
două corzi. Un 
izbutește fi cu o 
Dar regizorul nu 
telepaganini, nu 
virtuoz. El ne arăta o 
ringul luat de sus, 
lupta privită printre 
zile orizontale și aceste 
imagini — cadrate mai 
„strîns", mai „vînos" — 
erau mult superioare pri
melor. Dar în afara acestor 
două linii melodice nu mai 
aveam, ce vedea fi din mo
notonia unghiulației de
curgea liniștită monotonia 
emisiei. Ar trebui să 
intre bine în cap că 
comentariu — oriett 
nervos sau de limbut 
nu poate salva la televi
ziune o imagine săracă, 
lipsită de dramă și încor
dare umană. Și dacă nici 
boxul nu are dramă... Cine 
a mai avut răbdare să 
vadă secvența de box de 
la telesport noaptea, a pu
tut surprinde cadrul acela 
de citeva secund» tn care 
Radkin — la capătul me
ciului său cu Lyonel Rose
— proptit cu capul tn cor
zi, tși căuta respirația, ca 
un nebun. Era halucinant
— nimeni nu mai trebuia 
să ne spună că meciul fu
sese epuizant. Sînt cadre 
de trei secunde care sin
tetizează războiul da o 
sută de ani. La noi, tocmai 
viața tn colțurile ringului, 
drama minutului de răgaz 
era eludată. Aparatul că 
dea pe colțul din dreapta
— cel apropiat - 
prindea comod, 
nimerea, deci se 
ceea ce știm cu toții din 
o mie de careuri magice. 
Fiind tn colțul îndepărtat,

Paganini 
coardă.

era
era

un 
un 

dată 
apoi 
cor-

ne 
un 
de

- fi sur- 
cum se 

nimerea,

din Lucian Popescu nu am 
surprins decît spatele. 
Aurel Dumitrescu alerga 
din mijlocul ringului să-fi 
îmbrățișeze antrenorul — 
cine n-ar fi vrut să-l vadă 
la față pe Lucian Popescu, 
în acea clipă ?, întreb fi 
eu precum copiii. Era 
ca-n filmele acelea „mo
derne" și proaste în care 
regizorul zieînd că emoția 
» azi demodată, îji pune 
actorul — tn clipa triumfu
lui sau a despărțirii de 
iubită — să joace cu spa
tele la aparat pentru că 
așa e mai „sobru" și mai 
„inteligent". Nu e nici mai 
sol u și nici mai inteli
gent. E un rateu de inspi
rație, o neputință în ex
primare. Noroc că Spakow 
— la victoria lui Pușcaș — 
era în colțul comod fi am 
putut vedea, în planul doi, 
acolo unde de obicei se 
petrec lucrurile importan
te, cum bătrtnul uriaș Iși 
ștergea sudoarea de pe 
frunte, o frtntură de mi
nut, poate cel mai frumos 
minut al transmisiei. La 
care af mai adăuga chipul 
lui Pometcu — după tn- 
frlngere. Aparatul nu se 
ducea la el, îl lăsa rătăcit 
pe ring, printre oficiali, 
1lori, medalii fi zlmbete 
Pometcu venea spre noi, 
mut de durere, hăituit de 
elinii amărăciunii. Sigur 
că nu țin prea mult la a- 
eeastă „literatură" a tele- 
cronicii ți af da-o oriclnd 
pe un cadru ca acel al lui 
Radkin — dar tn lipsă de 
prim-planuri, de accente, 
de ochi telegenici, de fan
tezie, imaginația sttrnită 
de un spectacol ca boxul 
își caută oxigenul In pro
pria privire.

In concluzie — știu ; 
Atena. Marți, tn acea ex
celentă avancronică din 
Sportul, cred că s-a spus 
tot ce trebuia spus. Mai ră- 
mîne să vedem ce om avea 
de văzut.

BELPHEGOR

CARACTERUL INEDIT AL UNOR ACȚIUNI TRADIȚIONALE
Consfătuirile metodico-ftiintifice ale „Viitorului"

<

Anca Georgescu 1:22,4 la 100 m
bras în întilnirea cu Bulgaria

14 13 0 189— 56 40
39

★
CLASAMENTUL DIVIZIEI A :_ --1. Dinamo

2, Steaua 14 12 1 1 276— 92
3. Grivița Roșie

15 10 2 3 195— 80
4. Știința 16 8 1 7 95— 85
5. Farul 16 7 2 7 144—111
6. Univ. 16 6 3 7 112—142
7. Politeh. 14 7 1 6 119—121
8. Rulmentul 14 5 3 6 69—123
.9. Agronomia 14 4 4 6 89—172

10. Progresul 15 2 1 12 80—142
11. Gloria 14 2 l 11 64—179
12. Constr. 14l 2 1 11 79—208

37 
33 
32 
31 
39 
27 
26 
20 
19 
19

O serie de partide au fost 
reprogramgte, după cum ur
mează ; 7 mai Dinamo -r Glo
ria; 8 mai : 
Steaua ; 25
etapă din 30 martie (cu ex
cepția meciului 
— Steaua, care

★
Sînt în cprs 

turnee în țara 
unor valoroase : 
ceze .pentru perioada mgi--iu- 
nie. Este vorba de echipele 
Racing Club Paris, de R.C. 
Toulon (în rîndurile căreia 
joacă și Demian) și de Selec
ționata Pirineilor.

Politehnica — 
mai : întreaga

Universitatea 
s-a disputai).

de perfectare 
noastră, ale 

formații fran-

•auTinerii înotători români 
realizat un frumos succes in fata 
reprezeptativei „șljaltap: a Jîul- 
garlSl’,'"cfștiginiJ recenta întrecere 
cu 1U1--88 (copii grupa B> «și 
12.9-95 (grupa A). Cu aceat pri
lej, braslsta Anca Georgescu 
(pregătită de prof. Sanda: Grin- 
țescu). în real progres, a înre
gistrat două performanțe nota
bile : 1:22,4 la 100 m și 2:59,7 «a 
260 ni.

Cele mai bune rezultate : GRU
PA A : 800 m liber (f) : A. Pupă- 
zan (R) 11 :17,2: 800 m liber (b): 
G. Popoviei (R) 10:37,4: 100 m 
delfin (t): A. Mlllăescu (R) 1 ;16;2, 
Slecian (R) 1:18.4: 100 m delfin (b) 
T. Nicolae (R) 1:10.7; 200 m bras 
(f): A. Georgescu (R) 2:59,7:
200 m bras (bl: Țimpu (R) 2:53,1: 
200 m spate (1): Erdcli (R) 2:49.6: 
200 m spate (b) ; G. Lupii (R) 
2:31,6: 100 m liber (f): Stoiceva 
(13) 1:10,9, Pupâzan 1:11,7; 100 m 
liber (b): Belcev (B )63,8 D. Pop 
(R) 83,8; 4x100 m mixt (f): Ro-

mânia .5:14,2: .4x108 m mixt (b): 
România 4:47,2; 200 m delfin (f): 
A. Mihăescu 2:53,3, 200 m delfin 
(b): T. Nicolae 2:42,6; 400 m li
ber (f): Pupâzan 5:25.6, 400 m li
ber (b): Belcev 4:56,9; 
bras (f): A. Georgescu 
ioo ■ .
100 m spate (I): Erdeli 1:18,2: 100 
m
200 . . 
Mihăescu 2:48.9; 200 m mixt (b): 
Lupu 2:36,0: 4xl0o m liber (f): 
Bulgaria 4:48,2; 4x100 m liber
(b): România 4:24,7.

GRUPA ,B : 100 m delfin (f): 
Lateva (B) 1:21.9, D. Pop (R)
1:23,6; 100 m delfin (b): Pandev 
(B) 1:23.0. Gropșan (R) 1:24.0:
200 m bras (f): Koleșeva (B) 
3:14,4; 200 m bras (b): D. Marin 
(R) 3:15,6: 200 m spate (f): I.
Sporea (R) 2:54,8: 200 m spate 
(b): A. Horvat (R) 2:54,7; 100 m 
liber (f): Lateva 1:14.2, Sporea 
1:15,2; 100 m liber (b) ; Bicleșan 
(R) 1:12,5; 4x100 m - -
mânia 5:34,7; 4x100 
România 5:34.9; 400 
E. Cristescu (R) 
liber (b): Horvat 
bras (f): Koleșeva 1:29.5: 
bras (b): D. Marin 1:31,8: 
spate (f): I. Sporea 1:24,1; 
spate (b): M. Bicleșan 
200 m mixt (f): Lateva 
200 m mixt (b): Pandev 
2:52,4; 4x100 m liber (f): Româ
nia 5:07,3; 4x100 m liber (b): 
România 4:55,7.

Pe linia respectării unei 
tradiții ce decurge chiar din 
menirea sa, Școala sportivă 
experimentală „Viitorul" a 
inițiat recent un ciclu de in
teresante consfătuiri metodico- 
științifice. Ineditul acestei ac
țiuni derivă din axarea refe
ratelor fiecărei consfătuiri nu 
numai pe o anumită temă, 
cum îndeobște se procedează, 
ci și pe o singură ramură de 
sport. Avantajul unui aseme
nea sistem de organizare con
stă, pe de o parte, în crearea 
unei emulații între diferitele

m bras (b): Țimpu

100 m 
1:22;-4; 
1:18.2:

spate (b): G. Lupu 1:09.2 . 
m mixt (f): Ncdkova (B) și

Caralulis reintră!

mixt (t): Ko
rn mixt (b): 
m liber (t):

5:44,9; 400
5:28.4; 100

100
100
100
1:20,5; 
2:58,0;

<B)

ni 
m 
m 
m 
m

perseverență., lașitate 
decît ar putea-o face 
predicile sau artico
lele unor pedagogi le
șinați.

Poate datorită a- 
cestor eroi ai copilă
riei, datorită wester
nurilor — ca și bas
melor — băieții își 
doresc, dacă nu o co
rabie. măcar un Tra
bant, iar cină trec 
prin dreptul unei ba
răci de tir — suspină

A trage la semn e 
o nemărturisită nece
sitate care nu se de
prinde în armată, ci 
mult mai devreme, și 
ea rămîne la fel de 
atractivă pentru băie
ții între opt și opt
zeci de ani, chiar dacă 
gloanțele bat numai 
pînă la cinci metri, 
făcînd să se învîrte o 
roată de tinichea.

tn afară de cultura 
fizică, în afară de 
plăcerea de a-ți des
tinde mușchii și a-ți 
antrena ochiul, tirul 
e un joc — un joc al 
adulților — și ca toa
te jocurile el izvorăș
te din pasiune, din

fantezie, din legende
le copilăriei, și pe 
marginea acestei sa
tisfacții de a ține în 
mină o pușcă neuci- 
gașă. se pot scrie to
muri de psihologie, de 
psihiatrie și de po
vestiri vînătorești.

:Se pot scrie chiar 
ți rîndurile de față 
care n-ar fi fost scri
se niciodată, dacă ar 
exista suficiente ar
me și gloanțe pentru

matorii de tragere la 
semn.

Dar, dacă i-ați fi 
văzut într-una din 
săptămînile trecute pe 
toți acei ingineri, con
tabili, tehnicieni de la 
I.C.H.F. veniți să-și 
facă ora de tir la poli
gonul Dinamo și gă
sind dulapul de arme 
încuiat pentru că ci
neva — nu se știe 
cine — a uitat să-i c- 
nunțe că „se amină",

f ‘ j îr
amatorii de 
instructorii 
răbdare să-i și instru
iască și după ce le ex
plică diferența funda
mentală între țintă și 
cătare, dacă posibili
tățile reale ar fi mă
car pe sfertul celor 
imaginare — generos 
expuse în planuri, 
conferințe șl referate 
— și care, la urma ur
mei. nți dovedesc alt
ceva decît o oarecare 
indiferență pentru a-

tir, dacă 
ar avea

dacă i-ați vedea pe 
toți acei domni între 
două virste care intră 
în baraca de tir insta
lată la începutul bu
levardului Gh. Coș- 
buc, între calcanul u- 
nor clădiri vechi și un 
parc avortat, dacă 
i-ați vedea cu ce vas 
cncoșeșc pleacă dură 
ce nimeresc moara sau. 
nicovala sau altă tini
chea car: începe să se 
miște...

Dacă i-ați vedea ați 
înțelege — măcar în

clipa aceea — că ei nu 
vor face niciodată 
performanțe, nici ca 
trăgători, nici ca fot
baliști, nici ca înotă
tori. veți înțelege că 
nu vor apăra culorile 
naționale în meciuri 
cheie, că nu vor de
păși rezultatele lui 
Hillary și nici pe a- 
celea ale lui Buffalo 
Bill.

Dar veți înțelege că, 
măcar pentru o clipă, 
se simt asemenea a- 
cestora și, poate ii 
veți respecta. Pentru 
că, în afara bunelor 
urmări pentru sănă
tate (vezi broșurile) 
tirul e un joc al adul- 
ților, e reînvierea co
pilăriei lor, e o ne
mărturisită trăire a 
mitului despre îndrăz
neală, virilitate, age
rime.

Și dacă 
își pierde i 
tru unii, 
multă și 
folosință, < 
îneacă în 
feratelor, 
de „moara 
învîrtește”, 
ți-vă de Winnetou și 
ajutați-i pe adulți ca, 
după 
lucru, 
voie.

Ne-a vizitat la redacție ma
estrul sportului C. Caralulis. 
Din convorbirea avută, aflăm 
că „nea Tache" își reia acti
vitatea în cadrul Complexului 
sportiv „23 August", unde va 
conduce un nou centru de ini
țiere în tenis pentru copii. Un 
bun prilej pentru toți tinerii 
mînuitori ai rachetei, ce do
resc să progreseze în sportul 
alb, de a-și cizela cunoștințele 
sub îndrumarea unui antrenor 
priceput. Totodată, conside
răm lăudabilă inițiativa 
I.E.A.B.S. de a reanima acti
vitatea în tenis pe terenurile 
cu zgură roșie din apropierea 
patinoarului.

Toți cei ce doresc informa
ții, în legătură cu deschiderea 
acestui curs, pot să se adrese
ze la Complexul „23 August 
(bd. Muncii 37—39) sau 
tel. ---------

catedre ale școlii experimen
tale, iar pe de altă parte, în 
captarea integrală, de fiecare 
dată, a atenției numeroșilor 
specialiști din ramura respec
tivă prezenți în sală.

Prima consfătuire din seria 
la care ne referim a fost cea 
de atletism, la 
dus aportul, în 
vului catedrei 
rul" (D. Buiac, 
Ducu, S. loan,
Aurelia Sîrbu. Z. Ignișca, C. 
Mușat) și cadre didactice ale 
Școlii sportive de atletism 
(profesorii N. Mitu și I. Șer- 
bescu), punîndu-se astfel ba
zele unei colaborări necesare 
atletismului nostru. Subiectele 
abordate în lucrări tind să 
vină în sprijinul soluționării 
unor probleme capitale, în 
speță ale atletismului, în ge
neral ale sportului, cum ar 
fi: criteriile de depistare și 
selecție a elementelor, meto
dele și mijloacele de antre
nament folosite și, mai ales, 
dozarea efortului în pregăti
rea juniorilor și capiilor.

în cadrul concluziilor finale, 
diverși vorbitori, .printre care 
și conf. dr. Emil Ghibu, vice
președinte al C.N.E.F.S., au 
evidențiat nivelul elevat al 
lucrărilor prezentate și cali-

care și-au a- 
afara colecti- 
de la „Viito-
L. Preda. E. 
N. Păcuraru,

21.20.05.
CONCURSURI

DE VERIFICARE 
PENTRU TENISMANTI DIN 

LOT

pentru 
aseme- 

discuția 
închisă

tatea muncii depuse 
adunarea datelor. De 
nea, s-a subliniat că 
nu poate fi declarată 
acum și că vor trebui continu
ate eforturile pînă la găsirea 
răspunsurilor definitive între-1 
bării: „De ce dispar atîtea 
talente după depășirea 
tei junioratului ?“

în cadrul celei de a 
consfătuiri, la haltere, 
râtul prof. N. Amzuică 
prins considerațiile autorului 
privind introducerea exeroiții- 
lor izometrice în lecțiile de 
antrenament ale tinerilor hal
terofili, în timp ce prof .L. 
Baroga, secretar general al 
F.R.H. și prof. D. Ilîtru au 
prezentat teme interesante nu 
numai pentru pregătirea ju
niorilor, oi a tuturor practi- 
canților acestei 
„Calitățile fizice" 
tiv, „Pregătirea 
pentru concurs a 
lui".

vîrs-

doua 
refe- 

a cu-

discipline > 
și, respec- 
psihologic ă 
halterofilu-

Adrian IONESCU

Următoarele consfătuiri me- 
todico-științifice organizate de 
„Viitorul" sînt programate 
astfel: gimnastică — 25—26 
aprilie; scrimă — 10 mai ; 
volei — 30—31 mai ; lupte — 
7 iunie.

uneori el 
sensul pen- 

din prea 
stereotipă 

dacă el se 
literele re- 
amintiți-vă 

care se 
, aminti-

cele opt ore de 
să se joace în

Cornii BACIU

Tenismanii loturilor repre
zentative pentru „Cupa 
vis" și „Cupa Galea", eu 
ceptia celor aflați peste 
tare, iau parte în aceste 
la un important concurs de 
verificare, pe terenurile de la 
Progresul. La seniori (antre
nor : Gh. Cobzuc) se întrec 
S. Dron, I. Sântei și S. Mure- 
șan. Va fi inclus în turneu și 
V. Marcu, după întoarcerea 
sa din Italia. Cîștigătorul ur
mează că completeze 
reprezentativă a țării 
participarea la „Cupa 
(alături de Năstase, 
Mărmureanu).

în turneul lotului de tine
ret (antrenor: I. Racoviță) 
participă T. Ovici, D. Hără- 
dău, V. Sotiriu și — în afară 
de concurs — A. Navroțchi. 
Urmează să înceapă, pe tere 
nurilc de la Dinamo, și în
trecerile lotului feminin (an
trenor : M. Bădin).

echipa 
pentru 
Davis' 
Țiriac.
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Realismul
antrenorului-ziarist

De-ale lui Mîniosu...
• Ați auzit de MlNIOSU 7 

Nu, nu este un erou fictiv, 
fabricat și botezat de noi cu 
un nume care să șocheze. 
Este un personaj, absolut 
real, el fiind unul din cei doi 
portari ai echipei Metalul Tr. 
Severin, despre cane pînă la 
meciul de duminică, cu In
dustria sîrmei Cîmpia Turzii, 
auzisem destule lucruri bune. 
Duminică, la meciul amintit, 
Mîniosu a fost rezervă. L-am 
văzut consumlndu-se pentru 
evoluția sub orice critică a 
coechipierilor săi din teren. 
Ba, mal mult, spre sfîrșitul 
meciului, lui Mîniosu l-au dat 
lacrimile de necaz. Impresio
nant, nu ? Un asemenea ta
blou te face să reflectezi la 
ceea ce are frumos șl atlt de 
omenesc fotbalul, ia sensibili
tate, spirit de echipă etc.

Uluitoare metamorfoză la 
numai cîteva minute. Cine 
credeți că II înjura în argou 
oltenesc, la sfîrșitul meciului, 
pe conducătorul jocului, A. 
Munich (care de altfel arbi
trase ireproșabil) 7 Mîniosu 1 
Liricul din „prima fază" că- ■ 
pătase dintr-o dată accente 
de huligan.

Ce te faci dacă se mînie și 
comisia de disciplină. Mînio- 
sule ?

C. M. 1970, din Mexic, „Wil
lie" va fi înlocuit de englezi 
cu „WINSTON"> un buldog a- 
devărat (din carne și oase) 
de toată frumusețea, care a 
fost recent prezentat 
șociație de suporteri 
lui Sir Alf Ramsey- 
rul tehnic al echipei

Deocamdată se știe

de o a- 
britanici 
directo- 
Angliei. 
că Win-

• JOAO SALDANHA, noul 
conducător tehnic al echipei 
Bnazjlei, cunoscut pînă a- 
cum drept un excelent zia
rist, intenționează — după 
observațiile presei braziliene 
— să introducă realismul In 
jocul foștilor campioni mon
diali..

Pentru 
apărarea 
cu libero

că nu agreează nici 
în linie, nici jocul 
clasic, Saldanha ur-

Fenomenul fotbalistic ti
mișorean a fost de mai 
multe ori trecut sub lupa 
analizelor, anchetelor și 
comentariilor de tot felul. 
Fiecare moment de discu
ție pornea de la incredi
bilul fapt că orașul Chine
zului și al Ripensiei, că 
urbea ale cărei terenuri vi
rane au dat fotbalului nos
tru jucători ca Vogi, Sfera,

î lllllll llllllll

mărește să aibă un apărător 
(diferit), care la fiecare atac 
advers să-și acopere coechi
pierii.

Se apreciază că noul antre
nor va grefa „verzi-auriilor" 
siguranța în apărare, calitatea
pe care regii fotbalului au 
disprețuit-o, motiv pentru 
care au și fost detronați la 
ultimele C. M.

Va reuși oare confratele 
nostru să readucă la Rio Cupa
pierdută în Anglia de Feola? 
Noi îi ținem pumnii.

Marius POPESCU

sdPetschowschi și alții 
fie azi un centru anonim 
prin mediocritatea celor 
două formații ce viețuiesc 
anodin la mijlocul clasa
mentului diviziei B. Ce 
microb a infestat fotbalul 
timișorean producîndu-i 
această stare de intoleran
ță la orice formă de pro
gres 7

S-a spus, la început, că 
publicul ocolește tot mai 
des tribunele de beton ale 
celor două frumoase baze

fotbalistice timișorene. S-a 
dat vina pe antrenori, pe 
conducători, pe jucători, 
dar — cine n-a apărut mă
car fugitiv pe banca acu
zaților în acest intermina
bil proces 7 Abia recent 
voci mai realiste au în
drăznit insă să pună punc
tul pe un „i" foarte spinos 
al fotbalului timișorean, 
afirmind că lipsa de uni
tate pe plan local, ba mai 
mult, chiar rivalitatea din
tre cele două formații duc 
la o măcinare a forțelor, 
la risipirea în van a capa
cităților existente. Deci, co
laborare — nu, spectatori 
— nu, fotbal — ce să mai 
vorbim...

Situația părea așadar 
iremediabil compromisă, 
perspectivele fotbalistice 
ale acestui mare oraș al 
țării fiind de loc certe — 
credeau toți — pe mulți 
ani. Recent, însă, timișo
renii au trăit o emoționan
tă experiență, care a zgu
duit din temelii convinge
rile celor mai sceptici tă
măduitori ai fotbalului ti
mișorean. Nu de mult lo
tul B al țării a intilnit. în 
deschidere la o verificare 
a primei echipe reprezen
tative, o selecționată a ora

șuiul Timișoara. De necre
zut : o combinată din 
două formații rivale — 
Politehnica și C.F.R. Și to
tuși am văzut pe ceferistul 
Fodor, pasîndu-i studentu
lui Petrovici, pe Fiilop (Po
litehnica) luptînd. și pu- 
nîndu-l în cursă pe Panici 
(C.F.R.), pe acesta din ur
mă centrînd în direcția lui 
Petrovici sau jăcîndu-i loc 
lui Surdan (Politehnica) 
să se intercaleze nu o dată 
în atac. Și i-am mai văzut 
cu toții îmbrățișîndu-se 
după ce Speriosu a mar
cat — într-un stil original 
— golul egalării. Pe bancă 
antrenorii de la două echi
pe — repetăm — rivale 
colaborau și se felicitau, 
iar în tribune aproape 
30 000 de spectatori aplau
dau. comportarea formați
ei alb-violetă (culorile Chi
nezului și nu ale Politeh
nicii — cum spuneau cu 
un pic de răutate unii!)

Deci, colaborare — da, 
spectatori — da, selecțio
nata orașului — da, fotba
lul — de calitate. Așadar, 
se poate! Atunci ce aștep
tați iubiți amatori de fot
bal din Timișoara 7

Rezultate bune

a „Cupei Dinamo«

Câlin ANTONESCU

Ștafeta „Willie" 
„Winston"

• Vă aduceți aminte, la 
C- M. — 1966, Anglia, țara 
organizatoare, își alesese ca 
emblemă un mic leu „artifi
cial". botezat WILLIE. La

ston, noua mascotă a echipei 
Angliei, are vîrsta de doi ani 
și că viața îi este asigurată 
pentru impresionanta sumă de 
2 000 lire 1 Alt amănunt, ono
rabilul canin va fi dus In 
Mexic cu o lună Înaintea în
ceperii jocurilor pentru a se 
adapta la condițiile de alti
tudine. *

AZI, LA BIRLAD :
GLORIA -PROGRESUL BRĂILA

Meciul Gloria Bîrlad — Pro
gresul Brăila, din etapa a 
XVIII-a a campionatului divi
ziei B — seria I, amînat la 
cererea primei echipe, se va 
disputa azi la Bîrlad.

Precizare
în legătură cu articolul 

„Cum este ținută cumpăna 
dreptății publicat în 
ziarul nostru nr. 515, din 
15 aprilie, precizăm că la 
paragraful referitor la me
ciul de la Pitești aprecie
rea este făcută la adresa 
arbitrului Radu Buzdun și 
nu la a lui Emil Martin

Și fără surprize

Activitatea de performanță așteaptă mai mult

*

• •• !• sprijin din
copiilor, 
se pot

partea comisiilor locale

S-a desfășurat nu de mult, ana- 
Jlza activității pe 1968 a comi
siilor județene, municipale șl 
Menești de gimnastică, organe 
ștești In care Ișl desfășoară 
tivitatea numeroși profesori 
educație fizică, antrenori, 
structorl sportivi. Prilejul a 
folosit pentru trecerea In revistă 
a realizărilor, au fost scoase In 

_ ■ ■ valoroase 
care au contribuit la Îmbunătă
țirea șl dezvoltarea activității de 
gimnastică In majoritatea jude
țelor noastre, au fost criticate 
neajunsurile.

Trebuie subliniat faptul că, sub 
aspect organizatoric, se observă 
o îmbunătățire a activității co
misiilor, ele dlspunînd In prezent 
de un activ obștesc calificat, În
deosebi de profesori de educație 
fizică, antrenori, arbitri șl In
structori cu o bună pregătire 
profesională, cei mai mulți cu 
pasiune pentru această ifiuncă.

Dacă sub aspectul organizării 
competițiilor comisiile au ctștigat 
experiență șl se achită de obli
gațiile lor. există insă numeroase 
slăbiciuni in munca colegiilor de 
antrenori șl arbitri. Puține sint 
acele comisii județene care ișl 
respectă planurile de măsuri pri
vind organizarea perfecționării 
și îmbogățirii cunoștințelor an
trenorilor șl arbitrilor. Fenomenul 
se poate explica prin două mo 
tive : a) colegiile locale așteaptă 
toate materialele de la colegiile 
centrale de antrenori și arbitri: 
b) colegiile din județe nu gene- 
relizeată experiența proprie.

In ceea ce privește calendarul 
competlțional, se poate aprecia că, 
Inițiativa locală a acționat puter
nic în multe orașe. Astfel, In 
județul Timiș se organizează „Cu
pa Banatului" (cu participarea 
a încă 6—8 județe), iar asemenea 
competiții sint organizate și în 
Județele Maramureș, Bihor, Buzău, 
Cluj șl altele. Rezervate copiilor 
și juniorilor, aceste întreceri mo
bilizează șl stimulează procesul de 
Instruire a numeroși tineri gim
nast!, avind o eficiență conside
rabilă. Deși posibilități asemănă
toare există șl la Brașov, Sibiu 
Iași. Constanta, comisiile din a- 
ceste județe nu au pus In centrul 
preocupărilor lor activitatea corn- 
rcijțlonală a copiilor și juniorilor

Este îmbucurător faptul că, 
manlfestînd Interes pentru asi- 
guiarea viitoarelor cadre de spor
tivi, ln. numeroase județe s-a tre
cut la organizarea și înființarea

evidență inițiativele

oră- 
ob- 
ac- 
de 
ln- 

fost

centrelor de Instruire a 
Cu remarcabile succese 
mindri ln această direcție jude
țele Bacău, Maramureș, Cluj, Pra
hova, caraș-severin. Timiș, Bihor 
șl altele, care lntr-un timp re
lativ scurt au reușit performanțe 
valoroase la nivelul copiilor șl 
chiar al juniorilor.

Din păcate, rezultatele muncii 
pe tărimul performanței slnt, p« 
alocuri, oscilatorii, nu se Înscriu 
pe o curbă ascendentă, fie din 
cauza unei Instruiri forțate, fie 
datorită unei metodici necores- 
vunzaioare. Pentru a preîntlm- 
pina asemenea deficiențe, consl 
der că e necesar ca colegiul cen
tral de antrenori șl antrenorii fe
derali să ajute mal mult la ori
entarea, Îndrumarea șl perfecțio
narea cadrelor din județe, să ie 
înarmeze cu cele mal noi me
tode din procesul de Instruire, 
aslgurînd un contact permanent cu 
aceste cadre de antrenori și spor
tivi șl ținind evidența celor mal 
talentați sportivi, pentru a-1 che
ma la taberele de Instruire în 
perioada vacanțelor elevilor, In 
v-derea asigurării unul schimb 
de experiență, a unificării pro
cesului de instruire. Concomitent, 
vă trebui să-1 determinăm pe 
acel antrenori șl profesori care 
țin în secțiile lor glmnaștl fără 
perspectivă, cu care se Irosesc 
fonduri Însemnate, energie 
mană, timp, să-1 înlăture. Iar 
in locul lor să fie selecționate 
mereu noi și noi elemente de 
perspectivă, cu talent pentru a- 
ceastă disciplină sportivă.

Din ședințele de analiză la care 
am participat a reieșit necesitatea 
Întocmirii de către federație a 
unor materiale care să fie trimise 
comisiilor locale de gimnastică, 
ca ele să poată organiza cursuri 
locale pentru arbitri, pe baza 
unei tematici corespunzătoare, în 
concordanță cu regulamentele, cu 
codul de punctaj mereu Împros
pătat cu modificările aduse fie 
pe plan Intern, fie Internațional.

Consider necesar să abordez, 
fie și pe scurt, problema folosirii 
raționale a spațiilor de lucru, a 
'calității aparatelor șl a condițiilor 
ln care se desfășoară procesul de 
instruire.

In ceea ce privește spațiul de 
lucru în săli, nu s-a găsit încă 
c rezolvare pe măsura posibilită
ților. Este semnificativ exemplul 
pe care ni-1 oferă sala de gim
nastică a C.S.M. Reșița. Datorită 
conflictului care există Intre an
trenorii Andrei Kerekeș și Laka- 
toș Ludovic, primul de la Școala 
sportivă. Iar al doilea de la 
C.S.M., secțiile de gimnastică lo
cale nu fac antrenamente co
mune, deși spațiul de lucru in 
sală permite munca a două grupe

u-

In același timp, fără ca una s-o 
deranjeze pe cealaltă. Din pă
cate, nimeni din Reșița nu se gln- 
dește să rezolve acest litigiu, 
foarte dăunător gimnasticii lo
cale. O situație similară se ma
nifestă șl intre antrenorii de la 
Electroputere Craiova șl Școala 
sportivă din localitate.

In alte săli, deși există posi
bilități de Îmbunătățire a condi
țiilor de lucru, ele slnt privite 
de unele asociații șl cluburi ca 
probleme secundare. De exemplu, 
dt de mare este contrastul intre 
sala de gimnastică a c.S.M. Cluj 
șl cea din Orașul Gheorghe 
Gheorghlu-Dej, unde grija pentru 
curățenie, igienă, pentru înzes
trarea cu noi șl noi aparate a- 
jutătoare constituie o problemă 
de mare rang, șl sala de gim
nastică unde lucrează sportivele 
de Ia Farul Constanța. In ceea ce 
privește starea aparatelor șl a 
celorlalte materiale, ca șl calita
tea lor, situația este necorespun
zătoare, in multe locuri. In a- 
ceastă direcție n-am găsit Încă 
sprijinul Ministerului Economiei 
Forestiere, care ar fl putut să ne 
ajute mult mal mult.

Consider că, pentru Îndrepta
rea lacunelor sesizate, este ne
cesar să se la următoarele mă
suri :

— comisia tehnică masculină și 
feminină să stabilească secțiile 
ale căror cadre au nevoie de spri
jin metodic șl tehnic pentru a 
le ajuta In orientarea pregătirii 
sportivilor cu care lucrează In 
prima etapă ; In a doua etapă să 
fie vizitate toate secțiile de per
formanță, spre a se urmări șl 
ajuta practic inițiativa In ‘pro
cesul de Instruire ;

— să se țină o evidență precisă 
a sportivilor nominalizați pentru 
J.O. de la Mtinchen ; evoluția lor 
să fie urmărită pas cu pas ;

— colegiile de arbitri să întoc
mească tematica și materialele 
cursurilor de arbitri pentru ca 
cel mai tîrziu plnă la Începerea 
activității competiționale aceste 
documente să ajungă la colegiile 
județene ;

— comisia de competiții și cla
sificări să elucideze situația sec
țiilor afiliate cu cotizațiile achi
tate pe 1969 șl să treacă la ra
dierea acelor secții care nu res 
pectă Statutul F.R.G. și din acest 
punct de vedere. Să se la măsuri 
pentru asigurarea bunel desfășu
rări a competițiilor din calenda
rul central șl județean, in vede
rea respectării datelor de des
fășurare și a termenelor de În
scriere la etape superioare :

— să fie revizuită planificarea 
sălilor de antrenament, în așa fel 
Incit secțiile de performanță să 
albă prioritate la fixarea orelor 
de lucru.

Dacă aceste sarcini Ișl vor găsi 
rezolvarea, atunci putem avea 
garanția că atlt comisiile jude
țene, cit șl secțiile de gimnastică 
din asociații șl cluburi, vor simți 
mal mult sprijinul pe care-1 aș
teaptă de la Federația română de 
gimnastică.

L6vi FRANCISC 
secretar general adjunct 

al F. R. Gimnastică

Corespondenții noștri din 
țară ne 
ultimelor 
nale ale 
publican 
mixte:

ARAD i 
previziunilor, șahiștii 
și oei orădeni, 
această grupă, 
calificarea în 
tîlnirea derbi i 
Crișul Oradea
Iată clasamentul i 1. C.S.M. 
Gluj 6 p (15) | 2. Grișul Oradea 
4 p (14 1/2) | 3. Sooperatistul 
Craiova 2 p (11) | 4. Podgoria

transmit rezultatele 
trei grupe semifi- 
campionatului re

de șah pe echipe

(Jonform tuturor 
clujeni 

participanți la 
și-au asigurat 
finală. In în- 
O.S.M. «luj — 

4 1'2 — 21'2.

Ghiorog 0 p (1 1/2). (Șt. Iacob, 
coresp).

BAGAU. — Gazdele n-au 
putut avea satisfacția unei 
performanțe, terminînd pe ul
timul loc, dar cîțiva compo
nent! ai Letei au dat satis
facție. Printre aceștia, micu
ța Beatrice luster (11 ani !) 
care a opus o rezistență de
4 V2 ore candidatei de maes
tru Veturia Simu. Clasamen
tul grupei i 1. 6.P.M. Bucu
rești 4 p | 2. Politehnica Bra
șov 2 p | 3. Letea Bacău 0 p. 
(Ilie Iancu-coresp.).

CONSTANȚA I Ad au în
vins studenții bucureșteni, cu 
o singură „remiză" t 3 1/2 — 
3V2 cu 
a doua 
ratat de 
califică
5 p șl
4 p. Urmează i Albatros ®on- 
stanța 3 p șl Progresul Pitești 
0 p. (C. Popa-coresp ).

Constructorul Galați, 
clasată. Gazdele au 
puțin calificarea. Se 
Universitatea Buc.

Constructorul Galați

Ieri a început In Capitală 
tradiționala competiție de pri
măvară — „Cupa Dinamo" — 
la care participă elita tirului 
nostru. întrecerea se anunță de 
bun augur, la primele probe 
obținîndu-se cîteva rezul
tate valoroase. Cu tot timpul 
neprielnic, vizibilitate redusă, 
pușcașii au realizat cifre care 
pentru început de sezon sint 
foarte promițătoare. Astfel, tră
gătorii de la armă liberă cali
bru redus, N. Rotaru și St. Ca
ban și-au trecut numele pe 
lista primilor cîștigători cu 
punctaje ridicate — 595 p la 
proba de 60 focuri poz-culcat 
și, respectiv, 368 p la proba de 
40 focuri poz. în picioare. La 
cea mai spectaculoasă probă 
de tir, pistol viteză, s-a con
sumat Ieri dimineața manșa I 
(30 focuri). Pe primul loc la 
jumătatea Întrecerii se află di
na movistul I. Tripșa, care din 
300 de puncte posibile a obți
nut 298 p. pierzînd cele două 
puncte la poziția de 8, respec
tiv, 4 secunde. Pe locurile ur
mătoare sînt aliniați pistola
rii M. Roșea (Dinamo) 295 p. 
R. Vidrașcu (Din.) 295 p, G. 
Maghiar (Din) 294 p, L. Giuș- 
că (Construcții) 293 p, M. Fla- 
maropol (Olimpia) 292 p, M. 
Dumitriu (Steaua) 292 p, V. A- 
tanasiu (Steaua) 291 p ș.a.

Rezultate: armă liberă ca
libru redui 60 f. poz. culcat g
1. N. ROTARU (Steaua) 595 p,
2. Șt. Caban (Dinamo) 591 p, 3
1. Olărescu (Arhitectura) 589 p; 
Pe echipe : 1. STEAUA 2341 p,
2. Dlnamo 2340 p, 3. Arhitec
tura 2296 p. 40 focuri poz. tn 
picioare: 1. ST. CABAN 368 p, 
2. M. Ferecatu (Din.) 
N. Rotaru 363 p.

întrecerile continuă 
poligonul Dlnamo.

363 p, 3.

azi, pe

T. R.

| Schiorii Cornel Tăbăraș și Kurt Gohn și-au luat rămas bun
de la activitatea competitională... dar nu

KURT GOHNTABARAȘCORNEL

jf de la schi

despre pregătirile

La 25 mai noua arenă
a „europenelor" de box
va fi predată la... cheie

boxerilor din tara sa
5*

la drum spre Moscova, un- 
de-și va susține examenul de 
docent la Institutul central de 
cultură fizică și sport, reputa
tul arbitru internațional de 
box din Bulgaria, Emil Jecev, 
s-a oprit cîteva zile în țara 
noastră. Am profitat de pre
zența sa în Capitală, căutînd 
să aflăm cum se pregătesc pu
giliștii bulgari în vederea a- 
propiatelor confruntări euro
pene de la București.

— Antrenorul principal al 
reprezentativei Bulgariei, To
dor Andreev, a alcătuit un 
lot de 55 de boxeri, lot care, 
bineînțeles, se va micșora sub
stanțial pînă la europene. 
£)ricum, vom trimite la Bucu
rești o garnitură completă.

— Am vorbit cu antrenorul 
Andreev înainte de a pleca 
din Sofia. Intenția sa 
a aduce la București 
mație experimentată, 
seama de dificultatea 
tiției. Cred că are dreptate. 
Nu putem să emitem preten
ții la niște tineri, chiar dacă 
aceștia sînt foarte talentați. 
Așa că este mai mult ca sigur 
că prestigiul boxului bulgar 
va fi apărat de cunoscuții 
Mihail Mițev, Nicola Savov, 
•Petar Stoicev, 
cev, Gheorghj Stankov (me
dalia de bronz Ia J. O.

este de 
o for 
ținind 

compe

Stoian Pili-

din Mexic), Kiril Pandov 
(medalia de argint la C.E. de 
la Berlin și de bronz la Roma). 
Păcat că cel mal valoros bo
xer bulgar. Simian Gheor- 
ghiev (la J. O. din Mexic l-a 
învins pe italianul Casați, cam
pion european la mijlocie) a 
suferit recent un accident, 
astfel că prezența sa la Bucu
rești este incertă. în lotul ce
lor 55 figurează însă și cîți- 
va pugiliști tineri, foarte do
tați, cum sînt Constantin 
Gheorghiev (semimuscă), Sto_ 
ian Ignatov (ușoară), Lenin 
Kolef (semigrea), care au 
mari șanse de a intra în for
mația pentru europene.

— Ce program competițio- 
nal li s-a asigurat boxerilor 
bulgari pentru ca la europene 
să se prezinte în maximum 
de formă sportivă ?

— Personal nu slnt mulțu
mit de cantitatea meciurilor 
de verificare la care sînt su
puși pugiliștii noștri. Ar fi 
fost normal ca cea mai severă 
verificare, turneul final al 
campionatelor naționale, să se 
dispute, ca și în altă țări- îna
intea europenelor de la Bucu
rești. Dar la noi se întîmplă 
invers. între 30 ianuarie și 
3 februarie toți membrii lotu 
lui reprezentativ au partici
pat la un turneu, la Sofia. A

urmat meciul România—Bul
garia, iar peste cîteva zile 
va avea loa în capitala 
noastră tradiționajul turneu 
internațional 
Va fi ultima întrecere se
veră înaintea 
lor continentelor, 
re la care antrenorul An
dreev va folosi cite doi boxeri 
la fiecare categorie de greu
tate.

— Cunosclnd intențiile an
trenorului Andreev în ceea ce 
privește alcătuirea formației 
sale, ca și programul meciu
rilor de verificare, ne puteți 
spune care sînt previziunile 
specialiștilor din țara dv în 
legătură cu șansele boxerilor 
bulgari la apropiatele C. E. 1

— Este dificil să faci pro
nosticuri pentru că, se știe 
sorții joacă un rol important 
în stabilirea ierarhiilor. Și, 
ca să vă dau un exemplu 
concret, la J. O. din Mexic 
doi dintre boxerii noștri pe 
care îi consideram mai slabi 
(Ivan Mihailov și Gheorghi 
Stankov) s-au întors acasă cu 
medalii 1 Cu puține 
cred că Ia europenele 
București se vor putea 
pe locuri onorabile 
Stoicev (ușoară), 
Gheorghiev (dacă 
accidentului vor fi înlăturate 
total) și Kiril Pandov (grea).

„Strandjata".

campionate- 
întrece-

șanse, 
de la 
clasa 
Petar

Simion 
urmările

Romeo CALARAȘANU

Patinoarul artificial „23 Au
gust” și-a închis porțile. Dar nu 
pînă la toamnă, așa cum se în
tîmplă în fiecare an, ci numai 
pentru o lună și jumătate, pînă 
cînd pe această bază sportivă 
se vor disputa campionatele e- 
uropene de box. Deocamdată, 
nimic nu lasă să se întrevadă 
că aci își vor da întîlnire cei 
mal valoroși pugiliști amatori 
europeni. Un șantier ca orica
re altul. Excavatoarele mușcă 
pămîntul pentru a pregăti fun
dațiile stîlpilor ce vor susține 
cablurile aeriene care se vor 
întinde de-asupra patinoarului. 
Benzile transportoare de beton 
merg zi și . oapte. Echipe de 
zidari lucrează de zor la com
partimentarea viitoarelor cabi
ne de transmisii radio și tele
viziune.

La o cercetare mai atentă a 
proiectului amenajărilor ce vor 
fi aduse patinoarului in vede
rea campionatelor continentale 
de box, proiect pe care tova
rășul Traian Iliescu, directorul 
I.E.A.B.S. ni l-a... disecat amă
nunțit, am reușit să ne for.năm 
o imagine precisă a felului cum 
va arăta arena boxului în tim
pul apropiatelor confruntări. 
Ne-a interesat în primul rînd 
ce soluții tehnice s-au găsit pen
tru acoperirea patinoarului, in- 
trucît cunoșteam că au existat 
numeroase variante. Pentru a- 
ceasta ne-am adresat și repre
zentantului I.C.M. nr. 2 (în
treprinderea constructoare), in
ginerul Mircea Caracostea.

Proiectul inițial — acoperire 
cu prelată — a fost în sfîrșita- 
bandonat. Era, să recunoaștem, 
inestetic. Toată suprafața „pis
tei de gheață" va fi acoperită 
cu o copertină confecționată 
din fire de bumbac combinat

cu masă plastică, din două cu
lori atrăgătoare. Pentru fixarea 
cablurilor deasupra cărora va fi 
întinsă copertina, excavatoarele 
sapă zilnic mii de metri cubi 
de pămînt. Cablurile vor ft din 
oțel răsucit. Stilpii de susține
re a cablurilor vor fi montați 
in spatele tribunelor acoperite, 
dincolo de copertine. Pe partea 
tribunei principale, chiar la 
marginea lacului, se execută în 
prezent o fundație de ancoraj.

Un alt rînd de stîlpl va fi 
montat în interiorul patinoa
rului, între primul rînd de 
bănci și mantinele. Diametrul 
lor va fi redus, astfel că vizi
bilitatea va fi bună. în sfîrșit, 
în spatele tribunei a doua lu
crările sînt identice,.aci ele fi
ind mai avansate întrucît te
renul — drept — permite folo
sirea mijloacelor mecanizate.

Paralel cu acoperirea arenei, 
se depun eforturi 
pentru amenajările 
Sint multe lucruri de 
incinta patinoarului 
el să facă o bună 
participanților la campionate. 
Vor fi înlocuite toate gradenele 
tribunelor.

Meciurile vor fi transmise, 
după cum se știe, prin Intervi- 
ziune și Eurovizion. Ținind sea
ma că ele vor fi recepționate 
in multe țări ale Europei, în 
prezent se lucrează la cele 24 
de cabine speciale ale craini
cilor reporteri. în plus, alte 12 
cabine telefonice vor sta la 
dispoziția cronicarilor de specia
litate.

Constructorii și-au exprimat 
convingerea că pînă la 25 mai 
vor preda... la cheie, organi
zatorilor campionatului euro
pean, noua „arenă a boxului".

R. C.

upă ce au fost decerna- 
Țj te premiile primilor cla- 
A-r sați în cursele disputate 

în cadrul „Clipei Federației”, 
la hotelul Alpin de la Cota 1400 
a avut loc o emoționantă festi
vitate în care maeștrii sportu
lui CORNEL TABARAȘ și 
KURT GOHN și-au anunțat re
tragerea din activitatea compe- 
tițională. Membri ai federației 
de specialitate, conducători ai 
cluburilor din care au făcut 
parte acești sportivi, reprezen
tanți ai comisiilor județene Pra
hova și Brașov, antrenori șl 
schiori, toți au ținut să sub-

linieze cu multă căldură me
ritele lui Tăbăraș și Gohn care, 
de-a lungul unui deceniu și 
jumătate, au .ost fruntașii schi
ului alpin românesc (Tăbăraș 
a cucerit 22 de titluri de cam
pion național) și ne-au repre
zentat țara, fiecare. în peste 
50 de concursuri internaționale. 
Pe lingă felicitări și urări de 
succese în activitatea viitoare, 
cei doi foști ași ai slalomului 
au fost răsplătiți cu cupe, pla
chete și diplome.

Acest eveniment s-a petre
cut la sfîrșitul unei competiții 
internaționale de amploare, în 
cursul căreia Tăbăraș a de
monstrat că se află în pleni
tudinea formei sportive, cla- 
sîndu-se cel mai bine din rîn- 
dul sportivilor români și stîr- 
nindu-ne regretul (ca și Kurt 
Gohn, de altfel, care nu a luat 
startul în „Cupa Federației" 
deoarece era gripat) că nu-î 
vom mai putea admira tehnica, 
luciditatea, dîrzenia și curajul 
care i-au adus atîtea satisfac
ții sportive.

Părăsind calitatea de compe
titori, Tăbăraș și Gohn nu s-au 
despărțit însă de schi. Ei vor 
continua să activeze ca antre
nori, primul la Clubul sportiv 
Sinaia, iar cel de al doilea la 
Dinamo Brașov. în felul acesta 
vor avea posibilitatea să im- 
părtășească celor mai tineri 

vasta lor experiență, iar prin 
virtuozitatea lor, aflată încă la 
apogeu, să constituie o kino- 
gramă vie pentru viitorii com
petitori, deosebit de utilă prin 
însuși faptul că schiul se în
vață in primul rînd prin imi
tație.

Sperînd să-i revedem cit mai 
curind pe cei doi mari schiori 
ai țării noastre alături de ele
vii lor, dorind să consemnăm 
cit mai grabnic succesele din 
viitoarea lor activitate, ne alătu
răm celor care i-au apreciat, 
adresîndu-le felicitări pentru 
succesele obținute de-a lungul 
anilor și urîndu-le deplin suc
ces in dificila dar frumoasa 
muncă de antrenori.

D. STANCULESCU

LOTO • PRONOSPORT
CONCURSUL EXCEPȚIONAL 
PRONOEXPRES. ULTIMELE 

3 ZILE

susținute 
interioare, 
refăcut in 
pentru ea 

impresie

Participînd la concursul ex
cepțional Pronoexpres de du
minică 20 aprilie, aveți posibi
litatea să cîștigați:

• Autoturisme DACIA 1100, 
MOSKVICI 408 cu 4 faruri și 
radio, SKODA 1.000 MB și TRA
BANT 601 în număr NELIMI
TAT ;

• 10 
gere la

• 45 
PITALELOR' 
România (circa 18 zile) cu a- 
vionul ;

• premii în numerar de va
loare variabilă ;

• premii fixe în bani.
Pentru stabilirea numerelor 

cîștigătoare se efectuează 10 
extrageri de cile 10 numere din 
45, fiecare, în 
se extrag 100

Participarea 
următoarele 4 
seria A = 3 lei, seria B=9 lei, 
seria M = 18 Iei și seria N = 
30 lei.

Jueînd bilete seria N de 30 
lei aveți posibilitatea să par
ticipați la toate extragerile cu 
șanse mari de cîștig.

PRONOEXPRES 
Tragerea concursului nr. 

din 16 aprilie 
EXTRAGEREA I;
43 20 32 39 9
Fond de premii : 401 923 
EXTRAGEREA a Il-a : 
38 4 11 26 3 40
Fond de premii î 327 166

16

1
Iei.

14
lei.

autoturisme prin tra- 
sorți ;
excursii „TURUL—CA- 

prin O.N.T. —

4 faze. în total 
de numere.

se va face pe 
feluri de bilete :

LOTO
Premiile întregi și sferturi 

de la tragerea din 11 aprilie 
1969

EXTRAGEREA I:
Categoria I : 1 variantă în

treagă a 63 050 lei; a Il-a: 
4 a 22 252 lei și 1 a 5 563 lei ; 
a lila: 119 a 886 lei șj 93 a 
221 Iei ; a IV-a : 343 a 392 lei 
și 234 a 98 lei ; a V-a : 777 a 
209 lei și 511 a 52 lei.

Premiul de Gategoria I a 
fost obținut de participantul 
Chișcoman loan din Pitești. 
EXTRAGEREA a Il-a :

Categoria B: 2 variante 
sfert a 43 831 lei ; categoria 
C : 5 variante întregi a 11 311 
lei și 11 variante sfert a 2 827 
lei ; categoria D: 532 a 100 
lei și 1413 a 25 lei.

Report categoria A ; 87 663 
lei.



Un punct prețios cîștigat
de „tricolori66

9 ieri la Atena
(Urmare din pag. 1)

m : execută Deleanu 
Min. 21 : altă ocazie 
gazdelor; Ghergheli 
lui Lucescu, care se 
ză cu hotărîre pe

în „zid", 
la poarta 

trimite 
infiltrea- 

direcția 
porții ; ajuns la 8 m, Lucescu 
încearcă să dribleze și porta
rul, dar iese cu mingea din 
unghiul convenabil. Min. 21 : 
Haitas trimite de la 25 m pu
ternic, dar imprecis. Min. 24: 
Bbc intervine hotărît și îl de
posedează in extremis pe Pa- 
pâioanu. Min. 26 : combinație 
reușită Dinu—Ionescu—Luces
cu—Dumitrache, dar acesta 
din urmă se pripește și tri
mite imprecis de la 12 m. Min. 
27 : Dembrovschi este faultat 
la marginea careului mare, 
lovitura liberă este executată 
de Dan în „zidul" alcătuit de 
9 jucători greci. Min. 30 : Hai
tas se lansează hotărît în atac, 
trimite la Papaioanu, aflat de- 
marcat pe aripa stingă, acesta 
schimbă jocul pe partea opu
să, la Dedes, care, de la 10— 
12' m, trimite cu puțin pe 
lingă bară. Min. 33 : Botinos 
centrează periculos înspre ca
reul mic, Răducanu iese, dar 
fiind faultat de Dedes, reține 
cu dificultate. Min. 37 : fun
dașul Kamaras „urcă" în atac, 
ajunge la 30 m de poartă, șu- 
tează puternic cu efect și Ră
ducanu scoate cu greu în cor
ner de sub 
nouă ocazie 
nomopoulos, 
blează scurt 
trează în fața porții, dar 
mitrache trimite balonul 
capul ușor, lingă bară, dîndu-i 
posibilitate portarului grec să 
rețină. Min. 41 : Ionescu este 
faultat grosolan de Ballopou
los, la aproximativ 25 de me
tri de poartă, dar lovitura li
beră va rămîne nefructificată. 
Min. 42 : emoții la poarta lui 
Răducanu : Dedes centrează în 
fața porții, Sideris (aflat lin
gă bară, în poziție clară de 
ofsaid) trimite cu capul ba
lonul în teren la Botinos, 
care... se face că nu aude flu
ierul arbitrului și reia, de la 
5—6 metri, în plasă.

Min. 45 : marea ocazie ra
tata de Dumitrache. înainta
șul nostru ia o acțiune pe cont 
propriu, efectuează un slalom

bară. Min. 38 : o 
la poarta lui

Lucescu îl 
pe Kamaras,

Iko- 
dri- 
cen- 
Du- 

cu

printre apărătorii greci, dar, 
în loc să șuteze decisiv din 
careu, mai încearcă o fentă și 
un dribling în plus, se dez
echilibrează și mingea trimisă 
de el spre poartă este res
pinsă de Ballopoulos tot în pi
cioarele lui ; un nou șut, dar. 
din nefericire, cu mult peste 
bară I

Imediat după reluare, for
mația gazdă atacă puternic, 
forțînd deschiderea scorului, 
în min. 48, Ghergheli acordă 
corner, se execută lovitura de 
colț și Răducanu este nevoit 
să plonjeze la picioarele lui 
Sideris. Min. 50 : Dembrovschi 
îl pune în bună poziție de șut 
pe Ionescu, dar Kamaras acor
dă corner in extremis : Lu
cescu execută înalt în fața 
porții la Dinu, care reia cu 
capul alături de la numai 5 
metri ! Min. 51 : Sătmăreanu 
se complică cu mingea lingă 
tușă, este deposedat de balon 
de către Botinos, care cen
trează la Dedes, aripa dreap
tă a formației gazde ; o pasă 
la Sideris, care reia precis, pe 
jos, în dreapta lui Răducanu : 
1—0 pentru Grecia. Riposta 
românilor este energică.

Min. 54 : Dinu trimite o pasă 
laterală la Sătmăreanu, acesta 
urcă in atac și, ajuns in po
ziție de aripă dreaptă, cen
trează pe partea opusă la Lu
cescu, care trimite cu capul în 
careu la Dumitrache; acesta 
reia direct, din voie, cu stîn- 
gul, trimițînd balonul în pla
să : 1—1.

Min. 60 : Acțiune pericu
loasă Ia poarta noastră ; șu- 
tează Botinos, Răducanu se 
întinde și respinge balonul în 
bară, mingea revine în teren 
la Dedes, care trimite balonul, 
din plonjon, cu capul, exact 
în mijlocul porții : 2—1 pentru 
Grecia.

Min. 64 : Acțiune Dembrov- 
șchi—Dumitrache—Ionescu, ră
masă fără rezultat. Min. 66 : 
Aflai in posesia mingii, Gher
gheli trimite o pasă lungă în 
adîncime, spre careul mic ; Ia 
balon sare Ion Ionescu și cu 
Krcmidas ; înaintașul nostru 
reușește să trimită cu capul 
precis la Dumitrache, aflat la 
10—12 metri dc poartă ; ur
mează un șut din voie cu 
stîngul, pe jos. înspre colțul

și Ikonomopoulos este 
pentru a doua oară :

72 : Schimbare în for-

mare, 
învins 
2—2.

Min.
mația greacă : Karafeskos este
înlocuit cu Youtsos. Min. 73 : 
Lucescu, lansat pe aripa stîn 
gă, pătrunde impetuos, cen
trează pe jos, în careu, la 
Dumitrache, care trimite ba
lonul puternic în bară. Arbi
trul de 
poziția 
român.

Min.
în careul nostru : execută Ka-

tușă semnalizase, însă, 
de ofsaid la jucătorul

74 : lovitură indirectă

£

demaras, 
m, lateral
Min. 76 : Haitas încearcă 
gilența lui Răducanu cu 
șut de la aproximativ 25 
dar portarul nostru este 
post. Min. 79 : Dinu este faul
tat de Gaitatzis, execută Lu
cescu, înalt, la Dumitrache, 
care reia direct, puțin alături 
de poartă. Min. 84 : Dumi
trache se infiltrează hotărît 
în careul advers, dar, ajuns 
la 10—11 m de poartă, este 
făcut „sandviș1* între trei ad
versari, 
trimite

la aproximativ 12 
dreapta, în „zid".

vi- 
un 
m, 
la

Min. 85 : Sătmăreanu 
o pasă lungă spre

aripa stingă, unde se 
Dumitrache (complet demar- 
cat), acesta pătrunde vijelios 
în careu, dar este deposedat 
în ultimă instanță de către 
Kamaras, care acordă corner. 
Execută 
ții, de 
boxează 
din nou 
Sideris 
acesta 
careu, 
capul.

Sfîrșitul jocului 
echipa română în 
mingii la mijlocul

Lucescu în fața por- 
unde Ikonomopoulos 
balonul, trimițîndu-1 
în corner. Min. 87 : 
schimbă cu Dedes, 

centrează periculos în 
dar Dan respinge cu

PRIMELE DECLARAȚII
ANGELO NICULESCU: 

„Sînt mulțumit de felul în 
care a jucat echipa noastră. 
A acționat constructiv, com- 
binativ Ia mijlocul terenului, 
incomodînd vădit pe adver
sar. In repriza întiia, înainta
șii noștri au ratat trei ocazii 
clare de gol".

EMERTC VOGL : „Acest 
rezultat mă bucură din două 
puncte de vedere : 1) am reu
șit să aducem acasă un punct 
foarte prețios și 2) fotbaliștii 
noștri au dovedit. în condiții 
dificile de joc, multă maturi
tate, stăpinirc de rine. Echi
pei noastee îi trebuie mai 
multă îndrăzneală în acțiunile 
ofensive în jocurile pe care Ic 
dispută în deplasare".

DR. DUMITRU TOMESUU : 
„Sînt mulțumit că am reușit 
să recuperez întreaga echipă 
înainte de acest joc. ■ Mă‘ _ _ a •, i . rt. \ : ■- , mj« «•? pumabucura îndeosebi faptul avantajează. Mi-a plă-
- ---------- - ......---------------- __________________________________________ ■ ___________________r

Trimisul nostru special, ROMULUS BALABAN, transmite:

Dumitrache, urmipd Lraliunen- 
tul indicat, n-a mai simțit de 
loc, Ia ora meciului, durerea 
de la umăr".

DAN (căpitan® cclufk") : 
„Rezultatul obținut la Atena 
ne deschide largi perspective 
pentru Mexic. Remarc jocul 
bun prestat de coechipierii 
mei Dumitrache (un real ta
lent), Ionescu și Dinu"

DUMITRACHE : „mTb plă
cut jocul. Amîndouă echipele 
și-au adus contribuția la reu
șita spectacolului. Sînt nespus 
de fericit că am reușit să 
înscriu astăzi două goluri".

ION IONESCU : „Cu ex-

m e n
Dragă
Dumitrache,

12 ani am trăit momente de 
Atenă. 

fotbaliș- 
retrăiesc

strîngere 
o să vă

După ce acum 
mare tensiune în aceeași frumoasă 
smulgî.nd o foarte dificilă victorie 
til.or eleni, mi-a fost dat ieri să 
emoții cu mult mai mari.

La 1—0 pentru Grecia, am avut o 
de inimă. M-am gindit, o cltpă, că
pierdeți, așa cum s-a mai intîmplat de atitea 
ori în ultimii ani cu echipa noastră după 
primirea unui gol. Dar nu, la numai trei mi
nute, tu, „mopsule" dragă, mi-ai redat spe
ranța. Șansele echipei României renășteau 
■grație ție, care nu ți-ai pierdut capul în acele 
momente de mare dificultate care au urmat 
punctului înscris de Sideris. Eu știu ce a fost 
atunci pe teren. Am trăit și eu asemenea mo
mente. Adversarii veneau peste voi și... co
rabia noastră era la un pas de naufragiu. 
Dar proverbialul tău singe rece ne-a readus 
la mal.

Al treilea gol al partidei, a treia lovitură 
de teatru !

Ce ghinion ! — mi-am zis.
Psihologic, într-o asemenea situație, echipa 

condusă vede ca prin ceață spectrul înfrîn- 
gerii. Tu, jucător, te simți pierdut pe teren. 
Mușchii îți tremură, mintea, refuză să înn- 
dească și ești aidoma boxerului numărat în 
'picioare...

Ce ne mai poate salva ? — m-am întrebat 
Ce minune ?

Mi-a răspuns în min. 66 Ghițulescu, gîtuit 
de emoție : „Dumitrache a reluat formidabil, 
din voie, în colțul lung al porții. Ikonomopou
los nici n-a mișcat ! Gol, dragi ascultători... 
2—2 !...“

Din acest moment, o țară întreagă a în
ceput să se gîndească la Mexic, la turneul 
final al campionatului mondial...

Iți mulțumesc pentru acest gînd, pe care 
noi, fotbaliștii din generația mea, nu l-am 
putut nicicînd împlini deși am fi^ dorit ati! 
de mult...

Datorită fie, în special, echipa noastră a 
făcut ieri un pas pe care iubitorii fotbalului 
din România îl așteaptă de 30 de ani...

, .Ieri, pe stadionul Karaiskakiș, tu și ceilalți 
10 minunați băieți, coechipierii tăi, ne-ați a- 
propiat de un vis.

Iți mulțumesc, Dumitrache, vă mulțumesc 
tuturor, dragi fotbaliști I

Valerio CALINOIU

I CALEIDOSCOP
IBÎLL TOOMEY 

NU VREA SA 
. FIE.......TARZAN"

■ Campionul olim- 
Ipic la decatlon, a- 

mericanul Bill To
omey, a intrat în 
vederile producă- 

Itorilor de la Hol
lywood, fiindu-i 
oferit rolul lui I Tarzan într-o nouă 
serie de filme cu 
„regele junglei”. 

IDar Toomey a re
fuzat politicos a- 

Ifirmînd că „nu are 
vocație" pentru a 
interpreta un ase
menea rol. „Nu I pot nici măcar să I urc intr-un co
pac...'^ — a afir- 

Imat el, exprimîn- 
du-și dorința de a 
continua activita- 

Itea sportivă. „Hol- 
lywood-ul — a a- 
dăugat Toomey — 

Iva trebui să cau
te un alt succesor 
pentru Johnny 
Weismăller’.

CIND DOI 
SE CIOCNESC...

Intîmplări cu
rioase rezultă une
ori din înflăcăra
rea suporterilor 
sportului cu balo
nul rotund. Așa 
de pildă, luna a- 
ceasta, cu prilejul 
unui meci desfă
șurat tn orașul ar
gentinian La Pla
ta, doi jucători 
s-au ciocnit în 
cursul unei sări
turi la balon. Nici

Iunul dintre ei nu 
a fost accidentat și 
și-au reluat postu
rile în formațiile 

I respective, dar in
cidentul a provo
cat un imens scan- 

Idal în... tribune.
Ca urmare, 19 
spectatori au tre- 

Ibuit să fie inter
nați în spital 1

ÎN CAUTAREA 
UNUI PSIHOLOG

Dacă unii schi
ori europeni — în
deosebi francezii 

— practică yoga 
pentru a-și îmbu
nătăți relaxarea și 
concentrarea. fe
derația de schi din 
R. F. a Germaniei 
este în căutarea u- 
nui psiholog sus
ceptibil să îmbu
nătățească „nivelul 
psihic" al compo- 
nenților echipei 
reprezentative. A- 
nunțind această 
știre, directorul 
sportiv al schiori
lor vest-germani, 
Fritz Wagnerber- 
ger, a ținut să pre
cizeze că, excep- 
tînd pe Roși Mit- 
termaier, toți
membrii selecțio
natei se găsesc la 
un nivel inferior 
pe plan internațio
nal, în ce privește 
„angajarea” lor în 
timpul concursuri
lor. „Le lipsește 
încrederea — a 
subliniat W agner- 
berger. Acest sen
timent poate fi în
vins, așa cum a 
demonstrat-o fran
cezul Henri Duvil- 
lard“. Oferta a 
fost făcută dar, 
după cum s-a pre
cizat , psihologul 
nu a fost încă gă
sit...

FOTBALIȘTII 
ANULUI

Asociația ziariș
tilor sportivi din 
Anglia a desemnat 
pe Dave MacKay 
și pe Tony Brook 
drept „cei mai 
buni fotbaliști ai 
anului". Este oen- 
tru prima oară, în 
cei 21 de ani de e- 
xistență a acestei 
distincții cînd ea 
este împărțită în

tre doi sportivi.
Dave MâcKay. în 

vîrstă de 33 de ani, 
este un internatio
nal scoțian, fost 
fundaș în ' echipa 
Tottenham. In ac
tualul sezon el a 
fost căpitanul e- 
chipei Derby Co
unty pe care, după 
cum. afirmă spe
cialiștii, a adus-o 
In divizia I a li
gii engleze.

Tony Brook are 
34 ' de ani, fiind 
considerat drept, 
(.principala forță" 
ce a adus triumful 
echipei Manches
ter City, ciștigă- 
toarea titlului de 
campioană a An
gliei în cursul a- 
nului trecut și fi
nalistă în Cupa 
Angliei în acest an.
UN PREȘEDINTE 
CU „GREUTATE"

Pînă de curînd 
în Congo au existat 
două federații de 
haltere — mascu
lină și... feminină. 
Recent s-a pus 
problema unifică
rii federațiilor și 
s-au ivit dificul
tăți în ce privește 
repartizarea func
țiilor între bărbați 
și femei. Pentru a 
evita discuțiile 

contradictorii, s-a 
hotărît ca disputa 
să fie rezolvată pe 
cale sportivă, prin 
tragere la frînghle. 
Spre marea sur
prindere, victoria 
a revenii femeilor! 
Astfel, președinta 
federației a deve
nit Kiwi Whieb, o 
atletă în vîrstă de 
33 de ani, activind 
în cadrul catego
riei grea. Ea cîntă- 
rește 145 kg 1

„KOPACOLOR"
Fostul interna

tional francez de

cepția primelor 20 de minute 
din repriza secundă, jocul 

aparținut nouă. Este cea 
bună națională a Româ- 
în care am evoluat eu 
acum. Antrenorii au fost 

reușind să îmbine

ne-a 
mai 
niei 
pînă 
inspirați, 
tinerețea unor jucători cu ma
turitatea altora. Am luat un 
punct MARE de la echipa care 
a bătut Portugalia cu 4—2. 
Mulțumesc antrenorilor pentru 
faptul că m-au selecționat".

GHERGHELI : „Cele 6 zile 
de odihnă petrecute la Snagov 
(după 10 meciuri susținute în 
31 zile) au fost binefăcătoare 
pentru întreaga echipă. Gaz
dele au fost vădit incomodate 
de jocul bine organizat de noi 
la mijlocul terenului".

DAN GHEORGHIAD1S ('an
trenorul echipei Greciei) : 
„Fără discuție, rezultatul este 
echitabil ; ba aș putea spune

a
paseze ba-

cut felul în care 
chipa română să 
Ionul. De la oaspeți, remarc 
în mod deosebit pe 
trache, Ghergheli, 
Dinu".

SIDERIS : „Mi-a 
mult echipa română și 
mod deosebit Ion Ionescu, Du
mitrache și Dinu. Desigur, 
sînt afectat de rezultatul fi
nal, dar acesta este fotbalul. 
Regret că apărarea noastră a 
subapreciat forța de atac a 
românilor, comițînd greșeli 
mari, care ne-au costat două 
goluri".

ANTONIO SBARDELLA 
(arbitrul meciului) : „Am avut 
de condus o partidă intere
santă, in care ambele echipe 
și-au adus contribuția. Româ
nia este o echipă tehnică, iar 
rezultatul este juSt. Cred că 
românii au făcut un pas mare 
spre Mexic".

Dumi- 
Dan șl

găsește 
posesia 

terenului.

reușit e-

plăcut 
în

Maestra emerită a sportului Maria Alexandru — cea mai va
loroasă reprezentantă a României la 
dialelor

actuala ediție a mon-
Foto : A. NEAGU

A

Infringere minimă

dar evoluție submediocră
Italia — România (tineret) 1—0 (0—0)

UDINE, 16 (prin telefon). -
Gazdele noastre au onorat cum 
s-a cuvenit întîlnirea Italia — 
România, cu toate că ea se des
fășura cu jucători sub 21 de ani. 
N-a lipsit nici fanfara carabi
nierilor, nici atmosfera latină 
creată de un public (10 000 
de spectatori) generos cu 
aplauzele și petardele. Con
fruntarea nu prezenta vreo im
portanță pentru rezultat sau 
pentru fizionomia tactică a vre
unei echipe. Naționalele cu ju
cători tineri se alcătuiesc ex
clusiv pentru a spori experiența 
viitoarei generații de fotbaliști 
și, bineînțeles, pentru aprecieri 
paralele. De aceea, nu înfrînge- 
rea de la Udine trebuie avută 
in vedere, ci comportarea in
dividuală a jucătorilor noștri, 
expresia lor valorică raportată 
Ia etalonul aceleiași generații 
de fotbaliști dintr-o țară bine 
cotată în soccerul internațional. 
Această trecere în revistă ne-a 
fost defavorabilă. Jucătorii noș
tri s-au dovedit mai lenți, mai 
lipsiți de forță și detentă, teh
nica lor e greoaie, statică, nai
vă. neadaptată la dificultățile 
ridicate de mișcarea rapidă și 
de marcaj, iar gîndirea lor tac
tică este rigidă, dogmatică, 
școlărească. Adversarii i-au do
minat pe plan atletic, depășin- 
du-i printr-o tehnică în care 
era totdeauna încorporată o in
tenție tactică și prin manevre 
ingenioase desfășurate fulgeră
tor. Incepînd cu Moldovan, con- 
tinuînd cu fundașii și mijlocașii 
și terminînd cu Decu, Marica și 
Neagu. majoritatea jucătorilor 
români au greșit, s-au pierdut, 
zbătîndu-se fără randament de-a 
lungul și de-a latul terenului.

Dacă acesta este arsenalul de 
joc al celor considerați ca ex
ponent! ai noului val de jucă
tori români, se cuvine să fim 
nemulțumiți. Situația se dato-

Pe 
pionul 
acesta,

fi-a găsit moartea cani- 
intrecerea a purtat anul

Țipai u] I P. „Informația", str. Brezoianu nr. 23—25, București

Azi, la „Eissporthalle4*’ din Miinehen

Start in ediția jubiliară
a mondialelor de tenis de mass

circuitul de la Hockenheim, unde 
lumii la automobilism Jim Clark, 
pentru prima oară, numele care i-a fost definitiv atribuit 

.Memorialul Jim Clark". La start, in semn de omagiu, s-au 
vedete decit piloți profesioniști : iată-1 pe 
austriac Toni Sailer

prezentat insă și alte 
renumitul (fost) schior 
tn cursă i,

fotbal Raymond 
Kopa, care este în 
prezent proprieta
rul unei fabrici de 
încălțăminte spor
tivă, a lansat un 
nou model de ghete 
de fotbal, denumit 
„Kopacolor”. Ino
vația acestor ghete 
este că sînt pro
duse în diverse cu
lori : albastru, ro
șu, bej și alb, ul
timele pentru me
ciurile disputate 
în... nocturnă.

PELE, 
PROPAGATOR 

AL FOTBALULUI
„Perla neagră" a 

fotbalului brazi
lian, celebrul Pe- 
16, a semnat un 
contract, pentru

pregătindu-se să plece

I
I

suma de 100.000 
dolari, prin car» 
s-a angajat ca in
terpret intr-un 
film ce va fi tur
nat în S.U.A. Tema 
scenariului este 
dezvăluirea taine
lor sportului eu 
balonul rotund. 
Filmul va fi pro
iectat în toate șco
lile elementare și 
liceele din Statele 
Unite, în cadrul 
campaniei între
prinse pentru 
popularizarea fot
balului în această 
țară.

O ALERGARE
DE... 66 ZILE I

Din Los Angeles 
se anunță că atle-

Itul englez Bruce 
Tulloh, în vîrstă 
de 33 de ani, va 
încerca să stabi
lească un nou re
cord pe distanța 
Los Angeles—New 
York (4 554 km), 
distanță pe care 
speră să o 
curgă în 66 de zi
le, adică cu 6 zii 9 
mai puțin față de 
actualul record de. 
ținut din 1964 da 
sud-africanul Don 
Shepherd. Fondis- 
tul britanic va lua 
startul la 19 apri
lie, sosirea fiind 
prevăzută pentru 
data de 24 iunie. 
Bruce Tulloh a 
fost recordman al 
Europei la probele 
de 3 mile și 6 milej

par-

I
I

I
I
I
I
I

rește probabil unui sistem de 
antrenament rigid și anacronic. 
Tema ni se pare extrem de se
rioasă și vom reveni curînd a- 
supra ei.

Italienii au realizat frecvente 
acțiuni excelente, conducted co
pios jocul, creindu-și numeroa
se ocazii, pe care însă nu le-au 
fructificat (o enumerare ar 1'i 
Inutilă și plicticoasă). Singurul 
punct al partidei avea să fie în
scris de Pulizi. cu participarea 
lui N. Ionescu. astfel incit el ar 
putea fi considerat un autogol 
(min. 70).

Arbitrul belgian Laraux a 
condus corect următoarele for
mații :

ROMANIA : Moldovan - 
Gruber. N. Ionescu. Stoicescu, 
Popor ici. Crețu. Tătaru. Decu 
(Schwartz min. 67), Marica (Flo- 
rescu min. 39), Neagu. Manea.

ITALIA : Vecchi — 
Rimbano (Stanzzial 
Cuccureddu, Pinosi. 
Novellini (Palazzese 
Scala. Bonei, Marchetti, Pulizi.

Sabadiui, 
min. 46). 
Zaniboni, 
min. 46),

O dată la doi ani, așii te
nisului de masă din lumea 
întreagă se reunesc să-și dis 
pute întâietatea în întrecerea 
pentru cele șapte titluri mon
diale. După Stockholm (1967) 
este acuim rîndul Munchenu- 
lui să adăpostească pe cori
feii sportului cu mingea de 
celuloid. Capitala Bavariei, 
oraș cu aproape un milion și 
jumătate de locuitori, gazdă a 
viitoarelor Jocuri Olimpice, 
va fi — între 17 și 27 apri
lie — sediul uneia dintre cele 
mai mari competiții de sală 
de pe glob. La „Eissporthalle", 
în fața celor 16 mese, se vor 
alinia, cu. începere de joi, 37 
de reprezentative. feminine și 
50 de formații masculine în 
lupta pentru cucerirea trofee
lor, „Cupa Corbillon" (femei) 
și „Cupa Swaythling" (băieți). 
Intîlnirile inter-echipe vor 
ține capul de afiș de joi ș« 
pînă marți 22 aprilie inclusiv. 
Finalele celor două probe vor 
avea loc luni („Cupa Corbil- 
lon“) și marți („Cupa Sway- 
thling") seara, 
cuprinde 
de joc.

După 
partidele 
data aceasta pentru desemna
rea deținătorilor titlurilor su
preme la individuale, ai căror 
titulari vor fi cunoscuți du
minică 27 aprilie. Prin urmare 
zece zile de joc efectiv, de 
cheltuirea unor eforturi fizice 
și neivoase de cea mai mare 
intensitate. Cine vor fi învin
gătorii ? Se înțelege : cei mai 
buni. Intr-un concurs de o

Fiecare zi va 
cite trei reuniuni

pauza de miercuri, 
vor fi reluate, de

Astă-seară, returul Daugava Riga - Politehnica

Astă-seară se dispută la 
Riga returul întîlnirii interna-

Garrincha accidentat!
16 (Ager- 

fotbalist 
fost ușor 
de auto-

RIO DE JANEIRO, 
pres). — Cunoscutul 
brazilian Garrincha a 
rănit intr-un accident 
mobil. Mașina, sa s-a ciocnit de
un camion. Una din persoanele 
care se afla în automobilul lui 
Garrincha a decedat.

la baschet
ționale de baschet dintre echi
pa feminină locală Daugava 
și Politehnica București. Me
ciul are loc în cadrul semi
finalelor „Cupei campionilor 
europeni". In prima partidă, 
disputată săptămîna trecută la 
București, baschetbalistele so
vietice, cîștigătoare de opt 
ori ale trofeului continental, 
au învins cu scorul de 72—49 
(28—32).

asemenea amploare, ca durată 
și număr de participanți de 
valoare certă, mai ales la 
probele pe echipe unde me
ciurile se desfășoară sistem 
turneu, surprizele de proporții, 
cele care să răstoarne un re
zultat final și să aducă un 
câștigător imprevizibil, sînt 
mai greu de presupus. Cit pri
vește individualele, mai este 
suficient timp pînă atunci, și 
vom avea posibilitatea să ve
dem ce se va întâmpla în pri
ma parte a campionatelor.

Printre selecționatele mas
culine care se înscriu cu po
sibilități de a urca pe podiu
mul prem.ianților se numără 
Japonia (actuala campioană a 
lumii), R.P.D. 
U.R.S.S. și Suedia, 
semn de întrebare 
formația Coreei de 
așteptate cu interes și evolu
țiile echipelor Iugoslaviei, Ce
hoslovaciei, Ungariei și a țării 
gazdă.

Din păcate, tocmai la a- 
ceastă ediție jubiliară (a 30-a 
în istoria acestei competiții) 
și după o prezență onorabilă 
de 17 ani neîntrerupți, repre
zentativa masculină a Româ
niei nu va lua startul* Hotă
rârea de ultimă oră de retra
gere a echipei a produs sur
prindere. De ce s-a mai fă
cut atunci înscrierea băieților 
cu o lună în urmă ? Ce s-a 
petrecut pe parcursul acestui 
interval ? Enigmă !

Și competiția feminină pe 
echipe întrunește sufragiile. 
Alături de Japonia — campi
oana mondială, se anunță ca 
protagoniste și formațiile 
U.R.S.S., Coreei de Sud. R.D. 
Germane, R.F. a Germaniei. 
Dintre echipele apreciate face 
parte și România. In fruntea 
trio-ului nostru se află Maria 
Alexandru, o jucătoare valo
roasă, bine cotată pe plan in
ternațional. Rămîne de văzut 
cum va fi ea secondată de 
Carmen Crișan și Eleonora 
Mihalca. Sarcina jucătoarelor 
noastre este extrem de difi
cilă. Dar la un campionat 
mondial nu e nimic ușor.

Coreeană, 
Un mare 
reprezintă 
Sud. Sînt

C. COMARNISCHI

A început „Turneul celor

Campionatele mondiale de șah

A doua victorie a Allei Kușnir
TBILISI, 16 (Agerpres). — 

Meciul pentru titlul mondial

A DOUA PARTIDĂ 
PETROSIAN - SPASSKI
Ieri după-amiază, in sala 

Teatrului de estradă din 
Moscova, a continuat meciul 
pentru titlul mondial de șah 
dintre T. Petrosian și B. 
Spasski. A doua partidă s-a 
întrerupt la mutarea 41.

feminin de șah dintre jucă
toarele sovietice Nona Gaprin- 
dașvili și Alia Kușnir a con
tinuat cu partida a patra. 
Victoria a revenit Allei Kuș
nir, care a preluat astfel con
ducerea cu 2 V2 — 1 1'2.

5 continente" Ia volei
MONTEVIDEO, 16 (Agerpres). 

— Au început întrecerile compe
tiției internaționale masculine de 
volei denumită „Turneul celor 
cinci continente". Iată primele 
rezultate înregistrate : grupa A 
(la Santiago de Chile): Ceho
slovacia — Chile 3—0 (15—1, 15—1, 
15—7); U.R.S.S. — Cuba 3—0 
(15—5, 15—7, 15—5); grupa B (Ia 
Montevideo): Japonia — Mexic
3—0 (15—4, 15—7, 15—5); Grupa C 
(la Montevideo): S.U.A. — Tuni
sia 3—0 (15—1, 15—6, 15—3); Bra
zilia — Venezuela 3—0 (15—0,
15—3, 15—2).

MONTE CARLO: Fr. Jauffret 

l-a eliminat pe Ralston I

„CUPA PRIETENIEI" 
LA HALTERE

La Kiev au continuat între
cerile de haltere dotate cu „Cu
pa prieteniei". La cat. ușoară, 
iranianul Nasrola Desnavi (19 
ani) a totalizat 410 kg (135 - 
120 — 155). Viktor Kurențov 
(U.R.S.S.) a terminat învingă
tor la cat. semimijlocie cu 460 
kg (150 - 130 - 180).

PARIS 16 (Agerpres). — 
Turneul internațional „open" 
de tenis de la Monte Carlo a 
continuat cu desfășurarea 
partidelor din cadrul 16-milor 
de finală ale probei de sim 
piu bărbați. Cea mai valoroasă 
performanță a obținut-o fran
cezul Franțois Jauffret, care 
l-a eliminat în două seturi 
6—4, 6—4 pe jucătorul pro
fesionist american Denis Ral
ston. Arthur Ashe (S.U.A.) 
l-a învins cu 6—2, 1—6, 6—4

pe francezul Georges Goven, 
olandezul Tom Okker a cîști
gat cu 6—3, 6—4 la vest-ger- 
manul Elschenbroich, iar spa
niolul Manuel Santana a dis
pus cu 6—2, 7—9, 6—2 de 
compatriotul său A. Munoz.

Alte rezultate: Orantes — 
Bungert 7—5, 6—1 ; Stolle — 
Cox 6—4, 7—5 ; Gonzales — 
Kuhnke 6—2, 6—4 ; Gimeno 
— Battrick 6—4, 6—2 ; Mulli
gan — Holecek 7—5, 2—6, 
6—4 ; Pietrangeli — Matthews 
6—2, 8—6.

la Închiderea ediției
ASEARA, IN PRELIMINARIILE CAMPIONATULUI

PORTUGALIA-ELVEȚIA
0-2 (0-2) I

Partida dintre Portugalia și 
Elveția, desfășurată la Lisa
bona, a luat sfîrșit cu rezul
tatul de 2—0 (2—0) în favoa
rea Elveției ! După jocurile 
de ieri, clasamentul grupei 
I se prezintă astfel : Elveția 
4 p, România 3 p, Grecia 3 p, 
Portugalia 2 p.
R. D. GERMANA A DISPUS 
DE ȚARA GALILOR CU 

2—1 (1—0)
Ieri, la Dresda, în grupa a 

IlI-a a preliminariilor campio
natului mondial, echipa R. D 
Germane a învins cu 2—1

(1—0) reprezentativa Țării Ga
lilor. Fotbaliștii germani au 
deschis scorul în min. 31 prin- 
tr-un gol marcat cu capul de 
Vogel. După pauză, mijlocașul 
galez England a egalat (min. 
53), tar punctul victoriei a 
fost înscris de Rock în penul
timul minut de joc.

SCOȚIA — R.F. a GERMA
NIEI 1—1 (0—1)

Așteptat cu un interes deo
sebit, meciul din grupa a 7-a 
preliminară a C.M. dintre 
Scoția și R. F. a Germaniei a 
fost urmărit aseară la Glasgow

MONDIAL DE FOTBAL
de 140 000 de spectatori. In- 
tîlnire* s-a încheiat cu un re
zultat nedecis : 1—1 (o—1).

In echipa vest-germană au 
jucat Schnellinger și Haller, 
care activează în campionatul 
italian.

In urma acestui rezultat, în 
clasament Scoția are 5 punc
te, R. F. a Germaniei 5 p, 
Austria 2 p, Cipru 0 puncte 
(toate dte 3 jocuri disputate).

MECIURI AMICALE

LA BRUXELLES : Belgia— 
Mexic 2—0 (1—0).

LA ROTTERDAM : Olan
da—Cehoslovacia 2—0 (0—0).
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