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DOUĂ ECHIPAJE

Astăzi după-amiază se dă 
plecarea, din capitala Iugosla
viei. în Raliul internațional al 
Tirgului de la Belgrad. Compe
tiția, care se va 
nică la 
de 1200 
(dintre 
coastă), 
concurenți iugoslavi 
la startul raliului se 
și echipajele românești Bercny- 
Colesnik (Renault 16) din Timi
șoara și Graef-Rizescu (Fiat 850 
coupe) din Brașov. Nu avem 
nici o veste despre participarea 
echipei A.C.R.

ora 17, 
km și 5 
care 3

Alături de

încheia dumi- 
are un traseu 
probe speciale 
de viteză în 

numeroșii 
și străini, 
vor alinia

ECHIPA CEHOSLOVACIEI PENTRU
TURNEUL INTERNATIONAL DE BASCHET

DIN CAPITALĂ
Federația cehoslovacă de baschet a anunțat că la 

turneul internațional dotat cu „Cupa orașului Bucu
rești" (3—5 mal) se vor deplasa următorii jucători 
(în paranteze, echipele din care 
Blazek (Slavia Praga), Vlastimii 
trava), Miroslav Blly (Spartak 
Brno), Vaclav Sramek (Dukla O- 
lomouc), Frantisek Babka (Spar
ta Praga). Bronislav Sako 
Bratislava), Jan Mrazek 
Praga), Zdenek Hummel 
Orbis), Jaroslav Bahnik 
Bratislava), Josef Hazel 
Bratislava), Jiri Posplsil 
tak Brno), Josef Klima 
Brno). Rezerve : Jiri 
(Spartak Brno), Pavel 
(Dukla Olomouc), Milan 
(Slovan Orbis); Milos 
(Dukla Olomouc). Antrenor : Jo
sef Homola; arbitru internațional: 
Milan Jahoda. Lotul va fi condus 
de președintele federației slovace 
de baschet. Ctibor Sturcel.
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României"
la fotbal

Ultimul examen al luptătorilor 
noștri înaintea europenelor

FINALELE INDIVIDUALE
LA GRECO-ROMANE

® Medaliații

® Un duel

mondialelor din Argentina în centrul atenției

tradițional: Dinamo București - Steaua 

vor fi oficiate de cei mai buni arbitri din țară 

Toți campionii de anul trecut prezenți in listele de concurs 
cunoaște, însă, abia duminică 
după-amiază.

Organizatorii au apelat la 
cei mai buni arbitri pentru a 
oficia la aceste întreceri: V. 
Bați (Timișoara), V. Carasi- 
niu (Deva), M. Ștrulovici 
(Galați), Gh. Marton (Cluj), 
D. Pîrvulescu. M. Belușica, S. 
Simionescu, V. Pătrașcu (toți 
din București) ș. a. Din juriu 
fac parte, printre alții, C Să- 
vescu (vicepreședinte al Bi
roului F.R.L.), antrenorul eme
rit I. Corneanu, C. Popescu 
(președintele colegiului cen
tral de arbitri) și L Band! 
(președintele comisiei centrale 
de competiții).

© întrecerile

După competiția finală de 
lupte libere, astăzi, de la ora 
11, vor intra pe patrulaterele 
de concurs cei peste 100 de 
sportivi specialiști la greco- 
romane. Timp de trei zile, ei 
se vor întrece cu ardoare 
pentru cucerirea celor 10 ti
tluri de campioni — ediția 
1969. Finalele constituie tot
odată un ultim test pentru 
apropiatele campionate euro
pene de la Modena (5—8 iu
nie).

Cu deosebit interes sînt 
așteptate evoluțiile medaliați- 
lor la mondialele din Argen
tina : Gh. Berceanu, S. 
cu, C. Turturea și N.

Ca și în ceilalți ani,
ția de la Brașov se anunță 
pasionante dueluri între lup
tătorii de la Dinamo București 
și Steaua. După cum se știe, 
dinamoviștii au cucerit la fie
care competiție finală cele 
mai multe titluri. De astă 
dată, steliștii emit pretenții 
justificate spre schimbarea 
ierarhiei. Rezultatul îl vom

Popes- 
Neguț. 
la edi-

CAMPIONII
PE ANUL 1968
Cat. 52 kg Gheorghe BER- 

7EANU (Electroputere Cra
iova).

Cat. 57 kg Marin CRISTEA 
(Steaua).

Cat. 63 kg Simion POPES
CU (Steaua).

Cat. 70 kg Ion ENACHE 
(Dinamo București).

Cat. 78 kg Ion ȚARANU 
(Dinamo București).

Cat. 87 kg Nicolae NEGUȚ 
(Steaua).

Cat. 67 kg Gheorghe PO- 
POVICI (Dinamo București).

Cat. +97 kg Nicolae MAR- 
TINESCU (Dinamo Bucu
rești).

campionatului
de volei

A Xll-a ediție a internaționalelor de gimnastică ale României

Duminică, derbiurile

I
I

Maria Raiciu și Norbert Khun, din trimi
se anunță ca una din cele mai talentate 
tinerele gimnaste.

Rodica Secoșan, sîrguincioasa elevă a antreno
rilor

șoara,
dintre

Gimnaștii francezi, so
siți aseară în Capitală, au 
completat și definitivat gru
pul de sportivi participant!

• •
franței

improvizației

Un important test pentru

Aseară, la sediul Federației 
române de fotbal a avut Ioc 
tragerea la sorți a sferturilor 
de finală ale „Cupei României”. 
Au fost stabilite următoarele 
partide :

Chimia Suceava — „U“ Cluj 
Progresul Buc. — Farul 
Dinamo Buc- — U.T.A.
Rapid — Steaua
Toate cele patru meciuri se 

vor disputa In ziua de 21 mai, 
pe terenuri neutre.

Duminică, de la ora 17,30, 
în sala Floreasca din Capi
tală, se vor disputa derbiurile 
campionatului de v<lei între 
formațiile DINAMO—RAPID 
(feminin) și STEAUA—DINA
MO (masculin).

Live și sportivi din șase țări 
— Christian Guyffroi, campionul

(stingă) in disputa cu I. Bogdan pentru titlul categoriei 
Foto : GH. BANUȚA — Brașov

L. Ambruș
74 kg.

la cea de a XlI-a ediție a 
Campionatelor internaționa
le de gimnastică ale Româ
niei. Așadar, se știe acum, 
cu certitudine, că spectato
rii ce se vor deplasa în zi
lele de vineri, sîmbătă și.du-, 
minică la sala Floreasca, 
vor putea urmări gimnaste 
și gimnaști din 6 țări : Ro
mânia, Franța, R.D. Germa
nă, R.P- Bulgaria, R.P. Un
gară și R.S.F. Iugoslavia. Cu 
excepția țării noastre, care 
va fi reprezentată de un 
grup mai numeros de concu- 
renți (șapte fete și șase 
băieți), din toate celelalte 
țări vor evolua cîte două 
sportive și doi sportivi, com
petiția avînd, se știe, un ca
racter individual.

Mai redusă oa valoare de- 
cît îri~ anii precedenți, în
trecerea care începe azi se 
bucură, totuși, de participa
rea unor cunoscuți sportivi,

capul de afiș fiind conside
rat campionul Franței, Chris
tian Guyffroi. O misiune di
ficilă au gimnaștii români : 
ei vor trebui să ne răspundă 
la două întrebări importan
te : Cine și cum ne va re
prezenta ’ 
ropene ?

la campionatele eu- 
Rămîne să vedem.

o

SPORTIVII DE LA

Azi intră în concurs băie
ții (ora 17), mîine vor evo
lua gimnastele, iar dumini
că dimineața, de la ora 10 — 
primii șase clasați pe apa
rate (băieți și fete). Se con
curează numai cu exerciții 
liber alese.

NOUA CONFRUNTARE
INTERNAȚIONALĂ
DE „ARTISTICĂ"

întllnirea dintre Locomotiva și Ț.S.K.A., iată că o 
este

După întîlnirea dintre Locomotiva și Ț.S.K.A., îata 
nouă confruntare internațională de gimnastică artistică 
programată în Capitală. Mîine dimineață, de la ora 10.30 în 
sala Floreasca se vor întîlni echipele l.E.F.S. București și 
Levski — Spartak Sofia, un nou prilej de a admira înalta 
măiestrie a concurentelor bulgare și românce, care se pre
gătesc pentru campionatele mondiale de la Varna, din luna 
septembrie. Concursul prevede trei exerciții liber alese. 4n 
echipa bucureșteană va evolua și campioana naționala pe 
1968, Llvla Grama.
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p opicele cunosc astăzi o mare 
popularitate, numărul

I

STEAUA AU DOMINAT
NAȚIONALELE DE LUPTE LIDERE

BRAȘOV, 24 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). După trei 
zile de Întreceri viu disputate 
s-au încheiat, în sala de sport 
Armata din localitate, finalele 
celei de a XVI-a ediții a cam
pionatelor naționale de lupte 
libcre-seniori. Cele zece titluri 
pe 1969 au revenit, după păre
rea noastră, celor mai merituoși 
sportivi, celor care de-a lungul 
acestor întreceri-maraton au 
Știut să-și dozeze mai bine efor
tul. De menționat că la unele

cîștigătorii au susți- 
meciuri.
cei 6 campioni ai edi- 

care au luat

POPICE

categorii 
nut 6-8

Dintre 
ției anterioare, 
parte la actualele finale, numai 
G. Nicola, P. Poalelungi și Fr. 
Bolla au reușit să-și păstreze 
titlurile. întrecerile au fost do
minate de luptătorii clubului 
Steaua (care au cucerit cele mat 
multe locuri întîi), precum și 
de cei de la Steagul roșu Bra
șov și Dunărea Galați.

în turneul final, desfășurat 
joi dimineața, am asistat la cî
teva meciuri interesante care, 
însă, din cauza mizei mari, au 
lăsat de dorit din punct de ve
dere tehnic. Ne-a plăcut, totuși, 
confruntarea dintre bucurește- 
nil P. Ioniță și I. Arapu (cat-

48 kg) în care primul, cu atacuri 
surprinzătoare la picioare, a 
reușit să-și adjudece victoria 
la 3 puncte diferență. Timp de 
două reprize meciul dintre P. 
Cernău și T. Pătrașcu (cat. 52 
kg) a fost echilibrat. In ultimul 
rund, Cernău a fost mai activ 
și a cîștigat pe merit la puncte. 
La cat. 62 kg, cei doi steliști. 
P. Coman și Al. Geantă (cam
pionul pe 1968) au oferit o’ 
spectaculoasă partidă. Coman 
a fost net superior ieșind învin
gător. L- Ambruș și I. Bogdan 
(cat. 74 kg) — ambii din Brașov

Toma RABȘAN

(Continuare în pag. a 3-a)
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PANORAMIC TIMIȘOREAN i 

EXOD SPORTIV DE PRIMĂVARĂ i 
no rintn aceasta obișnuitul panoramic intern al ziarului SPORTUL poposește pe 
De d OȘ afirmăm pentru că Timișoara - orașul parcurilor, al carul

marginea Begheului. _’are majoritatea bazelor sportive întinse de-a lungul
sezon specific e p COchetele amenajări sportive ce vor găzdui la finele
canalului Bega. D , p volei handbal, canotaj, popice - sîmbătă și duminica,
vor” fi ’popufate și terenurile de fotbal, pistele de atletism, care vor întregi pro
gramul sportiv. Se prevede, în 
cele două zile, un veritabil exod 
timișorean spre bazele sportive, 
ca urmare a opiniei ce situează 
noțiunea de sport, în concepția 
tineretului de azi, ca o expre
sie a sănătății. Vom începe, 
așadar, prezentarea acestui 
sfîrșit de săptămînă sportivă 
cu o competiție organizată de 
Comitetul județean U-T.C. Ti
miș, programată sîmbătă și du
minică, pe toate bazele școlare. 
Sute de elevi și eleve se vor 
întrece în cadrul pentatlonului 
atletic, care, se pare, se va 
bucura de un deosebit succes. 
Amintim, de asemenea, că sîm
bătă, pe stadionul C.F.R., are 
loc faza pe centru universitar 
a campionatelor de atletism, iar 
duminică - în organizarea co
mitetului județean U.T.C. Timiș 
- ediția a doua a Crosului tine
retului. Pînă acum sînt înscriși 
peste 500 de concurenți, listele 
rămînînd deschise pînă în dimi
neața concursului.

Amatorilor de handbal le este 
rezervat un program bogat, așa 
incit le va fi greu să aleagă 
terenul spre care să se îndrepte. 
Noroc că organizatorii au fixat

jocurile în intervalul orar 9-12, 
I pe bazele Constructorul, Univer
sitatea și Politehnica, ceea ce 
permite să se facă un „cros“ 
spre a urmări partidele Con
structorul — Rulmentul Brașov 
(ora 9), Universitatea I — Texti
la Buhuși (ora 10) șl Politehnica 
Timișoara - Politehnica Galați 
(ora 11)- în afara întîlnirilor 
din divizia A, mai au loc parti
dele dintre Universitatea II - 
$c.
Șc.

sp. Petroșeni (div. B f) și 
sp. Timișoara — Liceul

I
I
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Emoție 
cerc !
meciul
Universitatea
Timișoara — 
structorul

Mare

pe semi- 
Fază din 

de handbal
II

Con-
Bala
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foto : E- ROBIC- 
Timișoara I

Dacă la băieți tânărul bucu- 
reștean C. Voicu a avut, în 
cele două evoluții, o com
portare valoroasă și constan
tă, în schimb, la fete, lidera 
clasamentului, Ana Marcu 
(Buc.) a avut o neașteptată 
cădere în retur. Astfel, ea a 
fost detronată de colega sa 
de club Margareta Bordei 
care a 
(425+434). O urmează Ana 
Marcu cu 849 (456+393), Ma
riana An tuș (Brașov) 
(423 + 425), Ildico Zsizik (Reși
ța) 809 (405+404), Ana Albert 
(Tg. Mureș)
Clasamentul
Voicu 1858
Tismănaru 
(862+936), 3. 
1778 (849+929), 4. Gh. Dumi
trescu (Buc.) 1768 (859+909), 
5 I. Stefuț (Cluj) 1733 
(839+894).

totalizat 859 p.d.

848

805 (424 + 381).
la băieți: 1. C. 
(917+941), 2. I.

(Reșița) 1798 
I. Băiaș (Reșița)

Campionatul național de box al juniorilor
REȘIȚA, 24 (prin telefon).

Iată rezultatele în ordinea ca
tegoriilor din gala semifinală 
a campionatului național de 
juniori. Juniori midi: M. Iu- 
seim (Constanța) b.p. M. Oatu 
(Bacău) ; P. Panaitescu (Bra
șov) b.p. A. Cîmpeanu (Cluj), 
D. Conduraț (Bacău) b.p. S. 
Ibrahim (Constanța): D. Go- 
rea (Reghin) b.p. V. Neagu 
(Buc.); V. Neagu (Buc.) b.p. 
St. Vitalioș (Or. Gh. Gheor- 
ghiu-Dej); D. Livezeanu (Cra
iova) b.p, C. Ioniță (Tulcea) ; 
Gh. Racoviță (Iași) b.p. P. 
Schuler (Brașov) ; I. Adam 
(Buc.) b.p. L. Horvath (Ora
dea) ; P. Toma (Reșița) b.p. 
D. Amzulescu (Buc.); C. Du
mitrescu (Buzău) b.ab. II P. 
Mutu (Motru) ; St. Călon (Ba

cău) b.ab. II M. Radu (Sibiu); 
Tr. Popescu (Buc.) b.p. N. 
Feneșan (Cluj); S. Mihalcea 
(Buc.) b.k.o. I G. Nore (Bra
șov) ; Ad. Guțu (Galați) b.p. 
M. Nicolae (Vidra); P. Mla- 
denovici (Reșița) b.ab. I C. 
Truică (Tg. Jiu) ; M. Cazana- 
ru (Iași) b.p. St. Niculescu 
(Buc.) ; St. Florea (Buc.) b.ab. 
II I. Gherman (Tg. Jiu); St. 
Pîrvu (Brăila) b.ab. I M. Sil- 
veșteanu (Suceava) ; C. Du
mitrescu (Bocșa) b.ab. I V. 
Maghiar (Cluj); I. Ruicu (Cra
iova) b.ab. I M. Ferică (Bu- 
huși). JUNIORI MARI: St. 
Băiatu (Buc.) b.p. S. Codre 
(Baia Mare); V. Nicorescu 
(Ploiești) b.p. Al. Popa (Or. 
Gh. Gheorghiu-Dej);
Tudor (Brăila) b.p. Gh.

coară (Buzău) ; N. Cordoș 
(Cluj) b.p. St. Boboc (Buc.) ; 
Ad. Morar (Buc.) b.p. I. Tin- 
țișân (Mediaș); Gh. Ciochină 
(Brăila) b.p. St. Sandu 
(Galați); St. Purice (Ploiești) 
b.p. D. Savin (Suceava); I. 
Crețu (Buc.) b.p. M. Grigore 
(Timișoara).

PETRE ARCAN 
corespondent principal

(Continuare fn pag. a 3-a)

tiff II

i

,_____ celor
care practică acest joc între 
cînd, in unele țări (Canada, 
S.U.A. etc.) chiar pe cel al 
fotbaliștilor. Și nici nu este de 

mirare că se întîmplă așa, fiindcă arena 
întrecerilor nu este numai un loc unde 
poate fi demonstrată măiestria și preci 
zia în lansarea bilei în concursuri si 
campionate, dar și o excelentă gazdă 
pentru agrementul a largi mase de 
oameni.

In aceste două direcții, ca perfor- I 
mantă și ca mijloc plăcut de petrecere | 
a timpului liber, se dezvoltă jocul de 
popice și în țara noastră. Este suficient 
să arătăm că federația de specialitate 
a eliberat Consiliilor județene pentru 
educație fizică și sport peste 28 000 de 
carnete pentru legitimări, ceea ce pre; 
supune că tot atîția tineri și vîrstnici 
sînt angrenați în competiții și campio
nate. Și într-adevăr, într-o statistică a 
forului nostru de resort figurează peste 
3000 de echipe înscrise în campionatele 
republicane. Cum o echipă are cel pu
țin 10 jucătoare sau jucători, se poate 
constata că popicele se situează, ca nu
măr de practicanți, după regele sportu
rilor — fotbalul.

S-ar putea ca, ademenit de aceste 
cifre, cititorul să creadă că există o 
deplină concordanță între numărul spor
tivilor legitimați (deci al celor care ac
tivează în mod organizat) și cel al ca
drelor tehnice.

Realitatea este însă alta. Dînd apre
cierea cuvenită specialiștilor federației 
și sportivilor care au obținut frumoase 
performanțe, trebuie să remarcăm cu 
regret că marea majoritate a jucătoa
relor și jucătorilor noștri nu se bucură 
de o asistență tehnică calificată, antre- 
nîndu-se fiecare după propria-i. price
pere, la ora actuală existînd doar 
24 de antrenori și aproximativ 500 
de instructori voluntari, dintre care nu
mai jumătate lucrează în mod efectiv. 
Ne-am întrebat adesea de ce cunoscuții 
sportivi Petre Purje, Cristu Vînătoru, 
Margareta Kelemen, Ținea Balaban, Va- 
sile Măntoiu și alții, nu vor să devină 
antrenori. Se pare că, deși sînt buni 
practicieni, sportivii menționați și încă 
mulfi alți popicari experimentați, se spe
rie de dificultatea celorlalte materii de 
studiu din programa cursurilor de învă- 
fămînt, care, conform normelor în vi
goare, le sînt necesare pentru a obține 
calificarea de antrenori. După cum se 
știe, 
Dar 
de-a

I
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Ni-

CAMPIONII DE BOX Al ROMÂNIEI, LA CONSTANTA
Miercuri, seara, în Sala sporturilor din 

Constanța a avut loc o gală de selecție 
pentru ' ' ' " *“
derea 
dotată 
prilej 
la o

alcătuirea lotului județean, în ve- 
tradlțlonalel întreceri Internaționale 
cu „Mănușa litoralului". Cu acest 
spectatorii au asistat și 
interesantă festivitate de prezen-

tare a campionilor de box al României 
pe anul 1969, care au sosit la Constanța 
direct din Delta Dunării, unde au petrecut 
cîteva zile de binemeritată odihnă.

C. POPA — coresp. principal

I
I

începutul este întotdeauna greu, 
el trebuie făcut pentru că avem 
face cu sportivi care ar putea de- 
excelenfi antrenori.
cunoaște rolul important al tehni

cianului în viața unei secții, în crește
rea și definirea personalității viitoru
lui performer. Un corp numeros de in
structori și antrenori, posesori ai unui 
bogat bagaj de cunoștinfe, se poate va
lorifica la nivel de masă, lată de ce 
nu ne poate fi indiferent numărul mic 
de cadre tehnice existente în prezent. 
Prin urmare, calificînd în munca de an
trenor cît mai mul(i foști sau actuali 
popicari, s-ar porni o mare ofensivă 
împotriva improvizației din procesul de 
instruire.

Tr. IOANIȚESCU

I
I
I
I
I
I
I
I
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rumoasele tradiții ale spor
tului arădean sînt bine
cunoscute. De aici s-au ri
dicat cîndva, cu ani în urmă, 
fotbaliști de mare clasă, 
canotori reputați, gimnaști

valoroși, țintași iscusiți. Și astăzi, 
jucătorii echipei de fotbal U.T.A. se 
bucură, de o bună apreciere, iar 
formația feminină de tenis de masă 
Voința este campioană a țării. Toate 
aceste succese, ca și altele, s-au da- 
toratj desigur, condițiilor create, pre
gătirilor efectuate, dar și nenumăra
telor talente crescute pe meleagurile 
arădene. Tntr-adevăr, pe parcursul 
timpului, sportul arădean a benefi
ciat de o consistentă bază de masă 
care a propulsat, deseori, noi și noi 
tineri spre vîrful piramidei. Se poate 
spune, fără teamă de a greși, că ac
tivitatea sportivă, educația fizică a 
intrat în obișnuința unor locuitori din 
orașele, comunele și satele județului 
Arad, majoritatea acestora înțelegînd pe deplin rolul sportului 
în societatea modernă. Pe această temă și în cadrul unor dezba
teri privind concepția despre sportul de masă, ce se face și ce 
ar trebui să se facă pe plan local, ce se așteaptă de la centru, 
dacă și cum sînt cultivate tradițiile sportive, au fost purtate o 
serie de discuții. Au binevoit să răspundă solicitării redacției, 
LAZAR PADUREANU, prim-vicepreședinte al Consiliului popular 
al municipiului Arad, NICOLAE BLAGAU, membru în biroul exe-

PREZENT ȘI VIITOR
IN SPORTUL DE MASA

ARADEAN
cutiv ql Consiliului județean al sindicatelor cu problemele spor
tive, profesorul de educație fizică PAVEL SOOS, inspector de 
specialitate la inspectoratul școlar județean, SIMION PALCU, 
șeful comisiei sport din cadrul comitetului județean U.T.C. Arad, 
AUREL ARDELEANU, vicepreședinte al Consiliului județean al 
organizației pionierilor și care răspunde de activitatea comisiei 
sport-turism, EUGEN BUDIȘAN, președintele Consiliului județean 
pentru educație fizică și sport, IOĂN PETROVAN, președintele 
Consiliului pentru educație fizică și sport al municipiului Arad.

TRADIȚII
CE SE CER REÎNVIATE

U.C-F.S.. care dispuneau de un 
grup de salariați (3—4). în noua 
formă, organizațiile U.T.C. pot 
să-și aducă un aport mai con
sistent. Comisiile județene 
sport U.T.C. și-au dovedit

de
ca

pacitatea și pasiunea pentru 
sport, fără ca să aibă un nu
măr prea mare de oameni (3 
salariați) afectați acestei munci. 
Totuși, se simte nevoia crește
rii acestui număr.

Să dăm, deci, cuvîntul ama
bililor noștri interlocutori:

LAZAR PADUREANU : Este 
cunoscută importanța educației 
fizice ca factor de întărire a 
sănătății, ca mijloc recreativ, 
ațît pentru cei tineri, cît și 
pentru cei mai vîrstnici. De a- 
semenea. se știe că tată o arie 
de masă nu este posibilă nici o 
dezvoltare corespunzătoare a 
sportului de performanță. Prac
tica ne arată însă că, de cîtăva 
vreme, sportul de masă este 
neglijat, i s-a îngustat parcă 
baza. Nu se mai observă acel 
freamăt specific tineretului, iar 
activitatea sportivă capătă din 
ce în ce aspectul lucrului în se
ră. Au dispărut unele acțiuni 
care constituiau o bună propa
gandă pentru popularizarea 
numitor sporturi. De pildă, 
ani în urmă, era obiceiul ca 
pauza unui mec! important
fotbal să se organizeze șl cîteva 
probe de atletism. Și în privința 
cultivării anumitor tradiții sînt 
multe de spus. Bunăoară. Ara
dul era cunoscut ca un puternic 
centru de canotaj. Astăzi, baza 
materială Ia acest sport s-a re
dus și chiar și ceea ce există 
nu este folosit cum trebuie, 
ambarcațiunile sînt prost între
ținute. De asemenea, deși Ara
dul este considerat ca orașul cu 
cele mai multe biciclete din 
țară, totuși numărul concursu
rilor de masă este infim și. 
consecință, elementele care 
putea să fie 
clismul de 
apar. Numai 
exemple se
este necesară o sporire a iniția
tivei pe plan local. Ca să nu 
mai vorbesc de neglijarea unor 
terenuri de cartier, ajunse în 
paragină sau despre situația ba
zinului olimpic, care ar putea 
să capete o mal bună utilizare 
dacă s-ar purcede la acoperirea 
lui. Fără îndoială, șl noi, edilii, 
trebuie să manifestăm mai mul
tă preocupare pentru ca sportul

a- 
cu 
în 
de

de masă să-și aibă dezvoltarea 
dorită, dar este tot atît de ne
cesar ca organele investite prin 
lege cu asemenea atribuții să 
le îndeplinească cu exigența 
cuvenită.

Este adevărat că tineretul 
este solicitat la activități mul
tiple, printre care preocupările 
pentru învățătură au prioritate. 
Totuși, referindu-mă Ia școa
lă. acest nesecat rezervor de e- 
lemente dornice să facă sport, 
voi observa că multe cadre di
dactice. chiar profesori de edu
cație fizică, nu acordă atenție 
activității sportive. Mai cred că 
și goana după rezultate imedia
te constituie o stavilă în calea 
unei mai bune propășiri a spor
tului de masă. Nu este suficient 
ca numai cîțiva juniori cu apti
tudini sau sportivi confirmați să 
se bucure de condiții pentru a 
face sport, iar ceilalți, fie tineri 
sau vîrstnici, să fie neglijați. 
Consider că sportul, mă gindesc 
la acea activitate deschisă cu 
predilecție 
poate să-și 
său social 
gospodărire
prin permanenta ei îmbunătă
țire, ca și prin aducerea în cir
cuitul sportiv a tuturor valori
lor specifice de care dispune un 
județ, oraș sau comună,

maselor de tineri, 
împlinească rolul 
printr-o mai bună 
a bazei materiale.

NICI 0 DUMINICA
FARA COMPETIȚII

de
poa-

Referindu-mă la sportul 
performanță, eu cred că el 
te fi generat de cel de masă. 
Am să dau un exemplu. Patru 
tineri care au participat la cro
sul dg toamnă sînt acum titulari 
în selecționata divizionară de 
atletism a județului nostru- In 
privința unei mai bune răspîn- 
diri a sportului de masă pe plan 
local, organizațiile noastre ar 
trebui ca, paralel, cu o mai 
susținută muncă de lămurire a- 
supra foloaselor practicării 
sportului, să fie organizate și 
un număr mai mare de compe
tiții, astfel ca nici o duminică 
să nu fie pierdută. Se mai cere 
și un sprijin practic la organi
zarea concursurilor școlare, la 
întregirea bazei materiale a a- 
sociațiilor sportive. Noi primim 
din partea C.C. al U.T.C. un a- 
jutor deosebit prin numeroase 
materiale de propagandă, prin 
regulamente bine întocmite și 
documentate și care țin seama 
de posibilitățile cje pe teritoriu. 
De asemenea, am fost sprijiniți 
și practic, în organizarea cro
surilor. în ceea ce privește ac
tivitatea de zi cu zi, se resimte 
necesitatea ca cercurile sporti
ve care funcționează numai la 
sate să se bucure de o mai 
mare independență, mai ales fi
nanciară. Se știe că asociațiile 
sportive funcționează numai în

comune, în timp ce la sate — 
pentru motivele arătate — acti
vitatea stagnează. Deși bine 
dezvoltate, unele sate sînt vi
tregite din punct de vedere ma
terial. De pildă, în comuna Pe- 
regul Mare există asociație 
sportivă, dar cercul sportiv din 
satul Peregul Mic are o activita
te mai bună.

Sportul de masă s-a dezvol
tat, în sensul că 80 la sută din
tre asociațiile sportive și-au în
tărit baza materială. Astfel, 
dintre cele 67 de asociații spor
tive comunale din județul Arad. 
46 au fost dotate cu materiale 
sportive. Și pentru că sînt la a- 
cest capitol, menționez că unele 
venituri ne parvin foarte greu : 
cotizațiile de membru și mem
bru susținător se încasează cu 
dificultate extremă. De aseme
nea, comitetele sindicale comu
nale ca și cooperația de consum 
nu mai alocă nici un fond pen
tru sportul în mediul rural. A- 
poi ar trebui că legea privind 
protejarea bazelor sportive să 
fie aplicată cu mai multă con
secvență, pentru că există foar
te multe cazuri cînd unele te
renuri sînt desființate, dar al
tele în loc nu se construiesc.

1n 
ar 

ci- 
nu

îndreptate către 
performanță 

ș! prin aceste două 
poate deduce că

NICOLAE BLAGAU : în no
țiunea de sport de masă dis
ting două aspecte : activitatea 
sportivă de masă și educația 
fizică a maselor. Prin prima, 
înțeleg atragerea, pe cît po
sibil, a maselor de salariați și 
a membrilor lor de familie la 
practicarea sistematică și orga
nizată a activității sportive în 
timpul liber, participarea la di
verse competiții. Și educația 
fizică urmărește același lucru, 
dar sub alte forme : gimnasti
ca în producție, diferitele exer
ciții care pot fi 
timpul pauzei de 
de intrarea sau 
din schimburi.

efectuate în 
masă, înainte 
după ieșirea

RAMPĂ DE LANSARE
PENTRU TINERELE TALENTE

In ceea ce privește înțelesul 
acestei noțiuni. în comparație 
cu anii trecuți, el este același. 
Există însă o diferență în ceea 
ce se făcea și se face în pre
zent. Acum s-a produs o învio
rare. S-a reușit să se atragă 
în diferite forme de practicare 
a sportului mase mai largi. Pro
paganda este 'mai eficientă, la 
fel și mobilizarea tinerilor. Se 
efectuează și o consultare largă 
cu oameni de vîrste diferite a- 
supra a ceea ce doresc ei să 
facă. Cred că prin sport de 
masă se ușurează calea depis
tării tinerelor talente capabile 
de performanțe, mai ales la 
sporturile individuale.

Apreciez că activitatea spor
tivă de masă beneficiază de 
condiții propice de dezvoltare: 
bază materială corespunzătoa
re. tradiție, colaborare cu fac
torii competenți. Este necesară, 
însă, o mai susținută muncă 
pentru angrenarea femeilor în 
sport, o cît mai mare diversifi
care a practicării sportului po
trivit vîrstei șl preferințelor, 
organizarea unui număr mai 
mare de acțiuni specifice sindi
catelor. cum ar fi concursuri pe 
ramuri de producție la nivel 
central (Cupa feroviarului, a 
metalurgistului, a textilistului 
etc). De asemenea, un mare 
sprijin l-ar constitui și alte noi 
amenajări 
simple.

conducerea asociațiilor sportive 
de pe lingă licee. Elevii nu a- 
veau astfel de atribuții- Acum, 
înșiși elevii propun competiții, 
ei le duc la îndeplinire. Totuși, 
se observă că nu întotdeauna 
comisiile înființate își trăiesc 
viața. Ar fi de dorit ea ele să 
fie îndrumate și controlate mai 
des de către tovarășii cu munci 
de răspundere pe linie U.T.C.: 
șefi de comisii, instructori, ca și 
metodiștii consiliilor pentru 
cultură fizică și sport. Ei tre
buie să dea indicații. Numai in
spectorul școlar este prea pu
țin. Din această cauză se produc 
unele situații nedorite : uneori 
sînt raportate cifre aproxima
tive. greu de verificat. Prezen
ța unor antrenori și tehnicieni 
la concursurile programate ar 
contribui și la o mai bună se
lecție a elementelor dotate. E 
drept, inspectorul de resort e- 
fectuează unele Instructaje cu 
directorii școlilor, ca și cu pro
fesorii de educație fizică (în 
cadrul cercurilor 
dar unii se mai 
principiul că se 
fără sport- Apoi, 
organele U.TlC.
la acțiunile sportive nu numai 
pe elevi, aceasta fiind sarcina 
principală a școlilor, ci pe cei
lalți tineri, muncitori, tehni
cieni. Cu toate eforturile făcu
te, am Impresia că în privința 
sportului de masă se cam bate 
pasul pe loc.

Printr-o conlucrare între pro
fesorii de educație fizică, direc
tori. diriginți, în ceea ce pri
vește înțelegerea sportului de 
masă ca o necesitate socială, a- 
ceastă activitate poate găsi ca
drul corespunzător de dezvolta
re. Un cuvînt hotărîtor au și 
organizațiile U.T.C. și cele de 
pionieri. Dar, toate încercările 
de îmbunătățire ar fi ineficiente 
fără crearea unei baze materiale 
corespunzătoare.

pedagogice), 
conduc după 
poate trăi și 
ar fi bine ca 
să mobilizeze

de baze sportive

SOOS: Practicarea
sporturi de către un

PAVEL 
diverselor 
număr însemnat de cetățeni — 
sub formă de antrenamente și 
competiții — are aspecte multi
ple. De exemplu, sportul de ma
să în școli a trecut sub patrona
rea organizațiilor de masă înce- 
pînd cu organizațiile de pionieri 
U.T.C., primind o formă și un 
conținut nou. Unitățile aminti
te. prin comisiile sportive ale 
U.T.C. sau prin unitățile de 
pionieri, organizează multe 
concursuri proprii lor, ca și fa
zele premergătoare finalelor 
campionatelor republicane șco
lare. în acest gen de activitate 
n elevilor s-au produs unele a- 
mellorări. în vechea formă or
ganizatorică. doar profesorilor 
de educație fizică le reveneau 
sarcini și tot ei făceau parte din

SIMION PALCU : Sportul de 
masă are un scop bine definit 
șl există o serie de mijloace 
pentru ca toți cetățenii să fie 
obișnuiți cu practicarea organi
zată a exercițiilor fizice. îna
inte de această ailivitate se o- 
eupau fo'l le consilii raionale

TOȚI
ANGRENAȚI iN ACTIVITATEA SPORTIVĂ

ELEVII

U.T.C. au foarte puțini salariați 
care se ocupă cu sportul, iar 
metodiștii consiliilor pentru e- 
ducație fizică îndrumă în ra
mura de specialitate, dar nu e 
nimeni care să acorde atenția 
cuvenită sportului de masă. 
Pînă de curînd se susținea, fără 
a se fi demonstrat, că sportul 
de masă constituie baza celui de 
performanță. Lucru fundamen
tal greșit, pentru că performan
ța presupune o pregătire com
plexă, care nu e necesară la 
educație fizică a maselor. Dacă, 
totuși, un instructor întreză
rește la un tînăr anumite ca
lități, el poate să-1 recruteze 
pentru performanță. înțeleg 
sportul de masă ca o destinde
re. fără latura lui competițio- 
nală.

In condițiile date, am pri
mit de altfel și indicații, tre
buie sft ne ocupăm și noi de 
sportul de masă, de educația 

_ fizică a maselor. în colaborare 
cu U.T.C. și sindicatele, școlile 
și organizațiile de pionieri, tre
buie să găsim împreună căile 
de dezvoltare. Spuneam că in
dicațiile sînt bune- Totuși, se 
ivesc greutăți. La sate, spriji
nul este ca și inexistent. 
C.A.P.-urile, cooperativele de 
consum nu dau nici un leu. Nu- 
maj cu entuziasmul și cu volun
tariatul nu se poate clădi totul, 
în prezent, asociațiile sportive 
au doi stăpîni : consiliile pen
tru educație fizică și sport și 
sindicatele. Ultimele, dînd fon
durile necesare, manifestă pre
dilecție mai mult pentru spor
tul de performanță, ceea ce nu 
e just.

După părerea mea, forma 
ideală a sportului de masă este 
aceea în care cetățeanul dornic 
să se destindă prin mișcare în 
aer liber va veni cu echipament 
propriu, urmînd să primească 
din partea asociației terenul și 
mingea de fotbal, baschet sau 
rugby.

Față de cele arătate, consider 
că sportul de masă a regresat 
in ultimul timp. De asemenea, 
aș mai adăuga un lucru : este 
necesar ca și consiliile popu
lare să aibă în vizor activitatea 
sportivă de masă. Cu sprijinul 
puterii locale, acest gen de edu
cație fizică are mai multe șan
se de reușită.

ÎNTĂRIREA

DRIVE!
Performanța fetelor noastre — candidate la trofeul Corbillon, 

după o atît de lungă eclipsă — se înscrie în rîndul rezultatelor 
măgulitoare pentru prestigiul sportului autohton. Preferam, nu-i 
vorbă, treapta superioară, de pe care cele mai entuziaste excla
mații n-ar fi părut de loc exagerate. Gîndindu-ne, insă, la victo
riile asupra Japoniei și R. F. a Germaniei, precum și la palidele 
șanse pe care le întrevedeam în preziua întrecerii, vom conchide 
că terțetul Alexandru — Crișan — Mihalca merită elogii fără 
rezerve.

Satisfacția acestui succes nu compensează cîtuși de puțin ric
tusul amar pe care ni-l provoacă lectura listei participanților la 
probele masculine — listă pe care, după cum știți, nu figurează 
nici un jucător român. Este, dacă nu mă înșel, o situație unică, 
din 1953 încoace 1

Ping-pongul (dați-mi voie să-i spun așa: e mai comod și mai..: 
japonez) ne-a prilejuit numeroase momente de euforie, îmbogă
țind palmaresul culorilor naționale, făcînd să răsune imnul țării 
in zeci de competiții de maximă anvergură. Dacă băieții nu s-au 
situat întotdeauna la nivelul colegelor de paletă — comportarea 
lor a fost, în genere, onorabilă, uneori de-a dreptul excelentă. 
Acum cîțiva ani, Giurgiucă, Rethi, Cobîrzan, Sîndeanu se anunțau 
drept outsideri periculoși pentru oricare dintre stelele sportului cu 
mingea de celuloid; cel dinții numit, fost campion al țării, fost 
intre primii opt „europeni", se cam juca pe-atunci, pe cit țin 
minte, cu același Scholer — finalist la proba pe echipe la Eiss- 
porthalle, învingător al lui Hasegawa și lto, respectiv, campionul 
mondial și campionul Japoniei. Țin minte, de asemenea, că semna
tarul acestor rînduri — alături de comentatorii mai avizați — a 
atras nu o dată atenția asupra îngrijorătoarelor fluctuații de formă 
ale băieților noștri — fluctuații care, prin frecvența și intensita
tea lor, divulgau un climat psihic nesănătos. Dar, ca de obicei, 
semnalele de alarmă ale gazetarilor au răsunat în gol; nu mai știu 
ce somități federale n-aveau, ca de obicei, ochi de văzut și urechi 
de auzit, lăsîndu-ne legănați de fraze unsuroase și de grafice su
perbe. Rezultatul — inutil să insistăm — poate fi contemplat as
tăzi în toată splendoarea lui...

Aș vrea să știu, totuși: cui li datorăm, în ultimă instanță, ru
șinoasa „neprezentare" la Miinchen ?

Dan DEȘLIU

ECHIPA
FEMININĂ

ÎN DERIVĂ! $

tineri într-o activitate organi
zată. Dar, tot sport de masă 
este și atunci cînd diferiți ți
neți, din proprie inițiativă, joa
că. să zicem, fotbal. Educația 
fizică a maselor trebuie organi
zată și nu lăsată la voia întîm- 
plării. Un factor extrem de im
portant îl constituie baza mate
rială. Opinez pentru construirea 
a numeroase baze sportive sim
ple și nu de stadioane gigant. 
Nu trebuie neglijat nici aspec
tul igienic (vestiare, dușuri, e- 
chipamentul întreținut 
Organele U.T.C. trebuie 
vină cu adevărat factori 
pali mobilizatori. Prea
vorbărie strică. Dacă în anii 
trecuți s-a făcut ceva : campio
natele pe asociații, spartachia- 
deie de iarnă, de vară, dumini
cile cultural-sportive, acum a- 
ceste lucruri au scăpat din sfe
ra acțiunilor care se întreprind. 
Instruirea președinților de aso
ciații se face foarte greu. îna
inte se discuta cel puțin o dată 
pe lună cu ei- Sindicatele și

MUNCII
ORGANIZATORICE

curat), 
să de- 
princi- 
multă

pe ramuri de 
de o speciali- 
mini-baschet, 
ciclism, tu-

IOAN PETROVAN : Activita
tea în asociații este nesatisfă
cătoare din cauza slabei preo
cupări pentru angrenarea mase
lor de oameni ai muncii în 
practicarea sportului. în gene
ral. am observat că multe din
tre organizațiile U.T.C. se ocu
pă mai mult teoretic de sportul 
de masă. De asemenea, bazele 
sportive lasă de dorit, deși se 
știe că întreprinderile sînt o- 
bligate să asigure buna întreți
nere a acestora. Iată deci cîte
va cauze care au dus, cred, Ia 
un regres în sportul de masă 
Numeroși tineri sînt atrași sprt 
alte activități. Există delăsare 
și indiferență și în asociațiile 
sportive și la unii dintre cei 
care răspund de activitatea 
sportivă la organele U.T.C. Da
că dorim ca și sportul de masă 
să avanseze, se impune o întă
rire a muncii organizatorico pe 
toate planurile.

★ ★ ★

AUREL ARDELEANU : Din 
punctul nostru de vedere, no
țiunea de sport de masă se re
feră la antrenarea unui cît mai 
mare număr de pionieri și șco
lari (clasele I-VTII), dacă se 
poate întreaga masă, în practi
carea exercițiilor fizice, a jocu
rilor sportive, a drumeției, la 
efectuarea excursiilor. Cu cîțiva 
ani mai înainte, s-a căutat in
troducerea sportului de masă in 
școli, dar nu s-a reușit decît 
angrenarea copiilor euprinși în 
echipele participante în con
cursuri- Acum situația este 
schimbată. în toamnă a avut loc 
o instruire cu comandanții de 
unități, care sînt în același timp 
și directori adjuncți de școli. 
Tema : sportul de masă. Apoi, 
în cadrul programelor de acti
vitate la nivelul detașamente
lor, s-au introdus concursuri 
gen cel mai bun săritor, arun
cător etc. Cei mai buni iau par
te la întrecerile unității de pio
nieri. Cît privește relația sport 
de masă - sport de performan
ță. voi menționa următorul e- 
xpmplu. în toamnă s-a înființat 
Ia Arad, pe lingă Casa Pionie
rului, un centru experimental 
metodic, unde se lucrează după 
sistemul de club, 
sport- Este vorba 
zare- timpurie la 
natație, atletism,
rism, tenis de masă. Și-au dat 
concursul doi profesori de e- 
ducație fizică și trei antrenori. 
Primele constatări : lucrind de 
timpuriu, copiii acumulează cu
noștințe mult mai rapid decît 
masa celor din școală. în con
cluzie, specializarea timpurie 
poate ajuta pregătirii viitoare a 
sportivului de performanță.

O altă problemă. în realiza
rea răspîndirii sportului de ma
să, nouă ne revine pe plan lo
cal ca sarcină principală să or
ganizăm cît mai multe competi
ții de copii. Desigur, în același 
context va trebui să ne preo
cupăm pentru asigurarea bazei 
materiale, dotînd școlile cu toa
te cele necesare. în privința 
sprijinului de la centru, cred 
că ar fi necesară o îndrumare 
metodică de specialitate mai ri
guroasă.

După părerea mea, sportul de 
masă a făcut mulți pași înainte 
în ultimul timp. Textul Legii 
sportului este clar, cu delimi
tări precise. Sîntem pe un fă
gaș bun. Evident, este loc și de 
mai bine. Organele locale pot și 
trebuie să pună la dispoziția 
sportului, într-o proporție mai 
mare, noi terenuri pentru ame
najarea de baze sportive, iar 
sprijinul moral din partea pro
fesorilor de educație fizică se 
cere a fi total. Un asemenea 
profesor trebuie să devină 
fletul activității sportive 
școală, în întreaga comună-

EUGEN BUDIȘAN : Cînd 
vorbesc despre educația fizică 
a maselor, mă gindesc în pri
mul rînd la dezvoltarea armo
nioasă a organismului, la întă
rirea sănătății, petrecerea tim
pului în aer liber, intr-un mod 
recreativ, la gimnastica de în- 

ciclo'u- 
adieă 
mari

viorare, la drumeție, 
rism, natație, canotaj, 
atragerea unei mase

su-
In

la 
de

așadar, părerile 
competenți, majoritatea 
ei lucrind nemijlocit 
mișcarea sportivă. Aș»

unorIată, 
oameni 
dintre 
pentru
cum reiese din opiniile lor, in
terlocutorii noștri sînt pătrunși 
de importanța socială a sportu
lui, de foloasele practicării lui. 
Părerile ca și unele soluții pre
conizate diferă insă, poate și in

raport cu poziția de pe care 
vorbește 
panții la 
daeția a 
de opinii
mod sincer. în ce măsură s-a 
realizat acest lucru, activitatea 
sportivă viitoare din județul 
Arad nc-o va demonstra.

fiecare dintre partici- 
această discuție- Re

florit ca acest schimb 
să fie abordat intr-un

Constantin SEVEREANU
Ștefan IACOB

La sfîrșitul anului 1887. 
cele mai bune rezultate ale 
înotătorilor din țara noastră 
aveau o cotă superioară pe 
plan internațional față ac 
nerformanțele. băieților, u- 
nele dintre ele (Cristina Ba- 
laban, Anca Andrei) fiind 
chiar de certă valoare- Au 
trecut de atunci 16 luni, si o 
scurtă privire retrospectivă 
la capătul primei etape de 
pregătire din acest sezon, 
marcată prin participările 
la campionatele internațio
nale și meciurile cu înotă
torii cehoslovaci, no demon
strează cu prisosință că fete
le... au rămas în start (marea 
majoritate) sau l-au luat cu 
o mare întîrziere.

Desigur, nu pot fi trecute 
cu vederea cîteva modificări 
în tabela dc recorduri (Cris
tina Balaban, Agneta Șterner, 
Cristina Stănescu), ca și alte 
cifre 
mai 
Anca 
Anca 
crescendo este prea puțin sem
nificativ față de saltul îno
tătorilor.

Echipa 
la 24 de puncte diferență în- 
tîlnirea cu selecționata Geho- 
slovaciei, care n-a avut în 
componența ei decît o singu
ră sportivă de mare valoare 
(Olga Kozicova), și chiar în 
întrecerea cu reprezentativa 
de tineret a Slovaciei (cîști- 
gată destul de confortabil) 
cifrele n-au fost prea încu
rajatoare. Situația este de 
natură să îngrijoreze pe res- 
ponsabilii echipei naționale, 
ca și pe toți antrenorii ce 
pregătesc elementele suscep
tibile de selecționare acum, 
cînd nu au mai rămas decît 
patru luni pînă la prima e- 
diție a „Cupei Europei". Pen
tru că...

Craulul continuă să rămînă 
„călcîiul lui Achile" al îno
tului feminin. Și, ceea ce este 
mai trist- nici nu întrezărim 
prea curînd speranțe în apa
riția unui nou element de 
valoare europeană. Renun- 
țînd, cel puțin pentru acest 
an, la probele de spate, mul
tipla noastră campioană și 
recordmană, Cristina Bala- 
ban, a început că concureze 
în probe de craul și mixt

destul de izolate ale 
tinerelor Anca Groza, 
Mihăiescu, Liliana Dan, 
Georgescu. Dar, acest

română a pierdut

*

PESTE BLOCAJ
VREO 60 DE SPECTATORI PLĂTITORI

a fost înregistra-Cifra din titlu 
tă la primul meci feminin ln- 
terțărl disputat în anul 1969. Data: 
16 aprilie. Locul, desfășurării în
trecerii : 
gonlste : 
României

Am dat 
tru amatorii de statistică șl pen
tru toți cel ce vor să mediteze 
asupra cauzelor pentru care pu
blicul amator de volei s-a înde
părtat de sportul îndrăgit.

In contextul momentului, ținind 
seama de valoarea și posibilită
țile jucătoarelor noastre — să fiu 
drept — cifra nu mî se para 
mică.

Un nelnfțlat, citind primele rîn- 
durl, ar putea crede că în sala 
Floreasca s-a disputat un joc de 
curînd Introdus la noi în țară, 
încă necunoscut de marele pu
blic. joc tn legătură cu care fe
derația de specialitate depune 
lăudabile eforturi pentru a-1 popu
lariza, ajungînd pînă acolo incit 
să angajeze șl... meciuri inter
naționale.

Lăsînd de o parte presupune
rile, trebuie să recunoaștem cin
stit că situația nu este de loc 
roză și că absența spectatorilor 
este determinată de slaba factură 
spectaculară la care se dispută 
de mult timp întrecerile de vo
lei.

Nu trebuie să uităm că publi
cul sportiv de la noi a fost — 
eu ani în urmă — martorul u- 
nor întreceri de mare amploare. 
El a umplui — de pildă — pină 
la refuz tribunele velodromului

sala Floreasca. Prota- 
echlpele naționale ale 
și Ungariei.
aceste cîteva date pen-

ve-

exl- 
fost

Dinamo la europenele din 1955, 
a participat în număr mare la 
turneele organlz.ate în anii 1957. 
1959, 1960, turnee ce au reunit 
cîteva din cele mai bune echipe 
din lume, Iar sălile Floreasca șl 
Expoziției s-au dovedit neîncăpă
toare pentru toți cei ce doreau să 
asiste la „europenele" din 1963, 
la finalele românești ale C.C.E. 
sau la memorabilele jocuri ale 
reprezentativelor noastre în com
pania formațiilor din țările 
cine.

Ca urmare a celor văzute, 
gențg spectatorilor noștri a
și este In continuă creștere. Pe 
bună dreptate, el au așteptat de 
la un an la altul, de la un cam
pionat la altul, să asiste la jocuri 
de o factură tot mal ridicată.

La 
multe 
n-au 
mult, 
aceleiași tactici, a uniformizării 
fazelor de joc, voleibaliștii noș
tri au bătut mult timp pasul pe 
loc. Tn sprijinul aceste! afirrr.a- 
ții stau rezultatele obținute pe 
plan International, rezulta:c care, 
oricum ptlvile, nu pot fi socotite 
decît slabe. Tn plus, se înmămîn- 
tenește aproape la toate echipele 
concepția jocului static, a sche
melor simpliste, clasice. Teama 
de a nu comite greșeli care să 
ducă 'a înregistrarea unor rezul
tate nesalisfăcătoare a determi
nat mulți antrenori să rămînă la 
folosirea unor formule suprauzl- 
ta'- și superțizate.

Nu-i mai puțin adevărat că a-

cele mai
echipele noastre

’ ‘ Mai

această cerință, 
dintre . • •

răspuns pe deplin, 
mergind pe linia aplicării

doptarea unor noi procedee tac
tice ar fi necesitat înfrîngerea a- 
oestei rutine, dobîndirea unei teh
nici individuale ridicate, asociată 
promovării de noi elemente.

Or, promovarea acestor ele
mente tinere s-a făcut în mică 
măsură și numai pe ici pe colo, 
echipele noastre fruntașe prefe
rind să rămînă Ia aceleași for
mațiuni sau să achiziționeze 
..noi" jucători din rîndul celor 
consgcrațl.

Conduși de o astfel de men
talitate, antrenorii — în mare ma
joritate — au trimis pe teren 
echipe plafonate a căror evoluție 
amintea mai degrabă de începu
turile voleiului din țara noastră.

Spectatorii — răbdători ani în 
șir — au părăsit încetul cu înce
tul disciplina pe care o îndră
giseră, o parte transferîndu-șl 
simpatia către un alt sport.

Și așa am ajuns, din an în an, 
de la sălile arhipline Ia pustieta
tea actuală a tribunelor.

în prezent, drumul ce-1 urmea
ză federația pentru redresarea 
voleiului românesc se vrea pa
vat cu cele mai bune intenții. 
Cum, însă, în final ceea ce con
tează nu sînt intențiile, ci re
zultatele, pe care le așteptăm cu 
convingerea că. o dată cu apa
riția lor, spectatorii vor umple 
din nou pînă la refuz sala Flo
reasca, iar neînsemnata cifră de 
care vorbeam va rămîne de do
meniul trecutului.

Deocamdată, cu rezultate 
promițătoare. Dar, în nici un 
caz. eleva lui R. Drăgușanu 
nu va putea acoperi cele 6 
probe în care este de departe 
cea mai bună. Dintre înotă
toarele mai tinere, rețin 
atenția doar Liliana Dan și 
Anca Groza, dar ele sînt încă 
necoapte (13 ani) pentru a 
avea un cuvînt de spus.

Nici la celelalte procedee 
tehnice situația nu este mai 
roză. In domeniul 
de spate am fi putut 
pe Anca Andrei, ale 
calități nu le poate 
contesta. Dar, re.șițeanca 
s-a pregătit cu prea i 
ambiție în această iarnă și 
acum trebuie să facă efor
turi pentru a-și aduce aminte 
că nu cu multe luni în urmă 
parcurgea „suta* în mai pu
țin de 70 de secunde. La 
bras și delfin, Agneta Ster
ner și Cristina Stăneșcu au 
stabilit noi recorduri națio
nale. Dar marea lor incon
stanță (Sterner, de pildă, a 
înotat la Praga „suta" în 
1 :10,6, pentru ca în ștafetă 
să meargă cu trei secunde 
mai slab !) și nivelul actual 
al cifrelor nu ne oferă posi
bilități de a le considera ca 
atuuri certe într-o competi
ție de mare anvergură. Iar 
în spatele lor, Gica Manafu, 
Camelia Vîjeu, Liliana Bur- 
lacu sau Georgeta Cerbeanu 
și Angela Anton continuă cu 
Incăpățînare parcă să ră- • 
mînă între limitele veșnice- 
lor „speranțe". Nici un pas 
înainte, nici o rază de spe
ranță pentru posturile hotă- 
rîtoare într-o ștafetă mixtă, 
care reprezintă cum nu 
poate mai bine valoarea 
tației dintr-o țară.

Ne apare, așadar, tot 
limpede faptul că echipa fe
minină a țării noastre, care 
nu cu mult timp în urmă 
prinsese un „culoar bun", a 
intrat serios în derivă. Lu
cru destul de periculos pen
tru un lot a cărui medie de 
vîrstă se află cu mult sub 
20 de ani. Și, firește, motiv 
serios de îngrijorare. Pentru 
că, dacă la aceste vîrste, cînd 
acumulările cantitative 
îndeobște la salturi 
bile, echipa noastră 
să bată pasul pe loc. 
să se cufunde din 
mediocritate, înseamnă că pe 
undeva, în întegul angrenaj 
menit să conducă natația ro
mânească spre piscuri mai 
înalte au apărut defecțiuni. 
Și încă din cele mal grave 
(lipsa unei unități de vedere 
în concepția de 
inexistența unui 
guros, abateri 
etc.). Aviz celor

probelor 
conta 
capei 

pimeni 
i nu 
mare

se 
na

mai

duo 
aprecia- 
continuă 
ba chiar 
nou în

pregătire, 
control ri- 
disciplinare 
în cauză...

— a. v. —

Marcel RUSESCU

Intilniri prietenești

La Ploiești au avut loc în- 
tîlnlri internaționale prie
tenești, între sportivi ai clu
bului Petrolul șl reprezentanți 
ai școlii sportive din Sillstra 
(Bulgaria). La gimnastică fe 
mlnin, victoria pe echipe le-a 
revenit petrolistelor, cu sco
rul de 176,15—164,05 p ; la in 
dividual, prima s-a clasat E. 
Pavlova (Silistra).

în întrecerile de cros, cîș- 
tigătorl au fost : BĂIEȚI — 
1 ooo m : Lacezar Petrov (S): 
3 000 ni : Dirniter Rusev (S) : 
FETE — 600 m : Luiza Ahi 
leva (S) ; 1 000 . m : Olga Io 
oiță (P). Pe echipe: Petrolu1 
91 p. Sil'slra 65 p. (M. BE 
duos IAN—coresp.)
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la Alemannia și

s-a conve-

fără 
fără 

Islratl

din dreapta: Doi „probabili"

CUPLULUI
Desigur, omul este o forță a 

universului. Dar el, singur, nu va 
putea învinge totul totdeauna.

Fără schimb de idei, fără co
laborare, fără prețuire reciprocă, 
astăzi nu există reușită in aproa
pe nici un domeniu de activitate. 
Istoria culturii păstrează nenu
mărate exemple de colaborare 
prietenească și creatoare.

Inchipuiți-vă pe Wagner 
Liszt, pe Isadora Duncan 
Gordon Craig, pe Panait 
fără Romain Rolland sau pe le- 
hudj Menuhin fără Enescu. Ade
seori datorăm gîndirea, creația și 
poate întreaga noastră personali
tate, profesorilor, colegilor și 
prietenilor noștri.

Literatura cunoaște atît de mul
te dovezj de prietenie și înrîuriri 
creatoare, incit aproape ne este 
grea să alegem. Nu putem uita, 
totuși, că Schiller și Goethe au 
scris împreună — așa ca la noi 
Iosif și Anghei — o lucrare in 
versuri. Ion Gliica i-a inspirat 
Iui V. Alecsandri teme pentru 
piesele sale și a venit special de 
la Londra, ca să asiste la pre
miera uneia dintre ele. Emines- 
cu l-a îndrumat pe Creangă și l-a 
ajutat pe Slavici. Liviu Rebreanu 
a prețuit, între puțini, ia înce
put, poezia și teatrul lui Camil 
Petrescu.

Tulburător rămîne gestul lui 
Rimski Korsakov, care împreună 
cu Glazunov, întregește după în
semnări și din memorie, lucrările 
Iui Borodin și Musorgski, rămase 
după moarte, neterminate.

Cuza datorează nespus de mult 
lui Mihail Kogălniceanu, prietenia 
Ghica —• Bălcescu a rodit revolu
ționar și literar. Fără Fr. Engels 
nu ar fi putut apare și celelalte 
volume ale Capitalului lui Marx, 
publicate, cum se șt|e, după 
moartea sa.

Și în știință, oarecum un do
meniu de studiu personal, apro
fundat, și aici sînt prezente co
laborările, muncile devotate și 
stăruitoare; în doi. Humboldt a 
fost bun prieten cu francezul 
Bonpland și au cutreierat împre
ună lumea patru ani, deziegînd 
enigmele naturii. Langevin făcea 
calcule matematice pentru Eins
tein, fără să se simtă cu nimic 
dezonorat. Soții Curie rămîn pes
te timp neegalat exemplu de 
afecțiune și colaborare științifică.

Forța aceasta de a te alătura 
altuia și a-i dărui tot ce ai tu 
mai bun, a avut-o și Ravel, care 
orchestrează, așa cum știți, suita 
„Tablouri dintr-o expoziție" a lui 
Musorgski, dîndu-i strălucire și 
consacrare universală. Să mai 
amintim, în timpurile noastre, 
măiestria interpretării de către 
Iehudi Menuhin și David Ois- 
trach a dublului concert pentru 
vioară de Bacii ?

Și în cea de a șaptea artă, ste
lele sînt adeseori gemene în plu
tirea lor astrală. Greta Garbo și 
Charles Boyer, Vivien Leigh și 
Laurence Olivier, Ingrid Berg
man și Leslie Howard. Cu nedes- 
părțiții Stan și Bran s-a ris 
citeva decenii, iar Fred Astair și 
Ginger Rogers păreau desăvîrșiți 
in filmele lor muzicale.

Simbol și împlinire, forța cu
plului se confirmă, permanent și 
splendid, și in lumea sportului. 
De la dublurile glorioase de te
nis, patinaj sau bob la frăția 
coardei alpine și a cuceritorilor 
himalaieni.

Alpinistul Laclienal era avîntat 
și exaltat. Terray, partenerul său 
de coardă, dimpotrivă, calm și 
calculat. Toate victoriile asupra 
munților de peste 8 000 m, cu o 
singură excepție, aceea a lui Her
mann Buhl, se datorează marilor 
cupluri de aipiujști.

Tiriac și Năstasc au devenit în 
ultimii ani, două rachete „cosmi
ca", iar Panțuru — Neagoe un 
virtuoz cuplu de curaj și îndemî- 
nare.

Dacă dublurile de băieți sau 
fete,. la tenis de masă sau de 
cîmp, sînt, spunem, relativ ușor 
de realizat, în timp, în schimb 
dublurile mixte necesită mai mul
te calități. Care sînt ele '■ Aptitu
dini deosebite, valențe sufletești, 
Un rafinat simț al coordonării și 
ritmului, înțelegerea pentru mu
zică.

Gîndiți-vă o clipă la perfecțiu
nea cu care dansează perechea 
engleză Towier — Ford, de atîtea 
ori campioni mondiali, sau mă
iestria care va rămîne neuitată, 
doa lungul anilor, a soților Pro- 
topopov, pe care îi vom vedea 
mereu în minte, lunecând 
gheață, în acordurile Sonatei Lu
nii.

în istoria sportului nostru 
noaștem multe cupluri, care 
cules, după ani de muncă și per
fecționare, succese depline : atle- 
ții lolanda Balaș și Ion Soter, 
fotbaliștii Ion lonescu și Emil 
Dumitriu, schiorii Magdalena și 
Mihai Bîră, sau, în trecut, 
Schmidt — Caralulis (tenis), fra
ții Vîlcov (fotbal), aripa Schwartz
— Dobay, sau Maria Alexandru
— Geta Pitică etc.

Forța cuplului ! Cine ar putea-o 
contesta ? Cine nu este tentat să 
o realizeze ? Și care, dintre cei 
care o privesc, nu o admiră și 
nu o prețuiesc ? în istoria cul
turii. în istoria sportului, forța 
cuplului rămîne pasionantă și pil-? 
duitoare.

Mg

In fotografia
— Dan și Răducanu și un „posibil" — Ja- 
maischi ascultă indicațiile antrenorului se
cund, Cristescu. Miine vom afla cit de bine 
le-au prins rapicliștilor aceste sfaturi...

In fotografia din stingă : Fotbaliștii de 
la Progresul intr-un cros de „încălzire"- 
In primele rinduri, Neacșu- Pfteanu, 
Oaidă. Fo-to : A. NEAGU
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SÎMBĂTĂ
SI RAPIDIȘTII 

AU FOST LA PĂDUREA 
BĂNEASA

și fotbaliștii de

CUPLAJ INTERBUCUREȘTEAN

ilaCa
Progresul, și rapidiștii au luat 
ieri drumul pădurii Băneasa, 
urmărind, în principal, un 
eficace tratament cu... ozon. 
Aici, în mijlocul naturii, 
cătorii feroviari au urmat 
program de gimnastică și 
cros. Absenți la această... 
plasare, condusă de antreno
rul Bărbulescu, au fost jucă
torii lotului național — Ră
ducanu și Dan — și Ja- 
maischi, ușor accidentat la 
antrenamentul de miercuri. 
Cei trei au făcut cu antreno
rul Cristescu un antrenament 
forte, care a făcut impresie 
spectatorilor ocazionali.

ju- 
un 
de 

de-
f

La 9 mai, Ion lonescu va juca o repriză

Așa cum am ' mai anunțat, 
cunoscuta echipă de fotbal 
vest-germană Alemannia Aa
chen va susține — în țară la 
noi — două meciuri. Firește, 
meciul cel mai important din 
cadrul turneului 
pe care-1 va 
Rapid.

S-a discutat și 
nit, de către conducerile ce
lor două echipe, ca Ion Io- 
nescu (care va face deplasa
rea la București), să joace o 
repriză la Alemannia și una 
la fosta lui echipă, Rapid. 
Așadar, la 9 mai, în jocul 
Rapid — Alemannia, Ion Io- 
nescu va apare în linia de

este acela 
disputa cu

una la Rapid
atac a formației giuleștene.

Ce păcat că nu se va afla 
alături de el și Emil Du- 
mitriu.

PRONOSTICUL NOSTRU
(etapa din 27 aprilie)

Rapid — Dinamo București 
Steaua — Progresul 
„U“ Craiova — Politehnica 
U.T. Arad - Vagonul 
A.S.A. — Petrolul
Jiul — Farul
Dinamo Bacău — F.C. Argeș 
„U” Cluj - Crișul 
Atalanta — Napoli 
Lanerossi — Juventus 
Palermo — Fiorentina
Pisa — Bologna
Roma — Varese

x 
X
1
1
1
X
X

1
1
X
2
X

1

Măsuri hotărîte împotriva celor ce 
atentează la spiritul de sportivitate!

100 DE MINUTE DE ANTRE
NAMENT LA STEAUA

Pregătirile echipei Steaua au 
contirțuat joi, cu un antrenament 
de 100 de minute. înaintașii au 
exersat trasul la poartă din 
poziții cît mai dificile, șuturile 
fără preluări etc. Ceilalți jucători 
care au evoluat în partida cu

T.U.G. au făcut ușoare mișcări 
de gimnastică, alergări și au ju
cat baschet. De remarcat că ieri 
a luat parte la pregătiri și Săt- 
măreanu. Sîmbătă însă, după toa
te probabilitățile, el nu va fi fo
losit pentru a i se asigura, pe 
cît posibil, participarea la lot. 
Ar mai fi de spus că la Steaua 
a avut loc o analiză foarte se
rioasă a comportării de pînă 
fțcum. Jucătorii și-au recunos
cut atitudinea de îngîmfare 
s-au angajat să se reabiliteze.

BAZIL MARIAN 
IN FATA A 3 SEMNE 

DE ÎNTREBARE
Plecați din București 

marți dimineață, dinamoviștii 
și-au continuat cu asiduitate 
pregătirile pe terenul bazei 
sportive pe care clubul o de
ține în comuna Săftica (km 
24, pe șoseaua București — 
Ploiești).

Elevii lui Bazil Marian au 
efectuat zilnic două ședințe 
de pregătire, iar joi după- 
amiază, „probabilii" din parti
da cu Rapidul au înțîlnit e- 
iliipa de tineret-rezerve a 
clubului. în ceea ce privește 
formația pe care o va opune,

șl

miine, giuleștenilor, antreno
rul dinamovist mai are cîte
va probleme de rezolvat, în- 
trucît el nu poate conta pînă 
la această oră pe aportul lui 
Datcu — gripat, Boc — în
tindere la coapsa dreaptă și 
Stoenescu — astenie post-gri- 
pală

OZONIFICARE Șl APOI 
90 DE MINUTE DE JOC

Puși pe gînduri de înfrîn- 
gerea suferită (pe mal multe pla
nuri, apreciem noi), duminică la 
Ploiești, jucătorii Progresului au 
abordat cu o deosebită atenție 
pregătirile din săptămîna aceasta 
în vederea meciului cu Steaua.

Ieri dimineață, băieții lui Dră- 
gușin și Știrbei puteau fi văzuți 
în pădurea Băneasa unde efec
tuau — prin gimnastică, alergări 
și exerciții de respirație — o ozo- 
nificare completă. Cîteva ore mai 
tîrziu, pe stadionul lor din dr. 
Staicovici, alb-albaștrii au parti
cipat la un antrenament cu con
ținut tehnlco-tactlc, care a dinii 
90 de minute. Au fost prezenți : 
Manta, Mîndru, Marinescu, Mân- 
doiu. Orama, Adr. Constantines- 
cu, V. Popescu, Peteanu, Neacșu, 
Beldeanu, R. lonescu, Alecu, Ma- 
teianu, Șoangher, Matei, Oaidă și 

Țarălungă,

Spre deosebire de ceea ce aș
teptam de la ea — mai ales că 
urma la foarte scurt timp după 
frumoasa evoluție a naționalei 
noastre la Atena și, deci, ar fi 
fost de dorit să contribuie, sub 
toate aspectele, la întărirea at
mosferei de optimism create — 
etapa de T 
duminica 
prea puține

divizie A disputată 
trecută ne-a lăsat 

r__  , , : amintiri plăcute.
Dimpotrivă, chiar, prin suita de 
fenomene negative care au în
soțit desfășurarea unora dintre 
jocuri, ea s-a situat la cea mai 
scăzută notă de fair-play de 
pină acum, provocind legitime 
îngrijorări asupra cursului vi
itor al campionatului, cu atît 
mai mult cu cît ne apropiem 
de finalul acestuia și lupta pen
tru titlu, dar îndeosebi aceea 
pentru evitarea retrogradării, 
devine mai înverșunată.

Unele dintre aceste fapte con
damnabile petrecute în ultima 
duminică pe stadioanele care 
au găzduit meciuri de divizia 
A au fost relatate și comenta
te critic în presă, cum ar fi in
cidentele din timpul partidei 
Petrolul - Progresul, soldate cu 
accidentări și eliminări din joc 
(și cărora li se asociază actele 
de huliganism ale unor specta
tori ploieșteni), maniera dezo
norantă pentru ei în care fot-

baliștii de la Politehnica Iași și 
Dinamo București au evoluat 
în repriza secundă a confrun
tării lor, lipsurile serioase în 
organizarea ............. ~
Farul, de la 
practicat de 
țeni etc.

Date fiind 
asemenea 
desfășurării campionatului, 
impunea luarea neîntîrziată de 
măsuri împotriva vinovaților. 
Cu satisfacție trebuie să sub
liniem că factorii autorizați au 
înțeles să acționeze cu promp
titudine și exigență. Astfel, 
Consiliul municipal București 
pentru educație fizică și sport 
a analizat — împreună cu re
prezentanții F.R.F., ai între
prinderii de administrare și ex
ploatare a bazelor sportive și ai 
celor patru divizionare A din 
Capitală — modul în care au 
fost organizate pe stadioanele 
bucureștene jocurile din acest 
retur de campionat și îndeosebi 
jocul Rapid — Farul. Consta- 
tîndu-se cu acest prilej că sec
ția de fotbal a clubului giuleș-

intîlnirii Rapid — 
București, antijocul 
fotbaliștii constăn-
consecințele pe care 

fapte le au asupra 
se

tean nu a luat măsuri corespun
zătoare de organizare la meciul 
amintit s-a dat „avertisment 
public*-

în ședința sa de miercuri 
după-amiază, Biroul federației 
de fotbal și-a manifestat, la 
rîndul său, dezaprobarea față 
de incidentele și celelalte ma
nifestări negative produse în 
etapa de duminică, recomandînd 
Comisiei centrale ' _
ții și disciplină să analizeze cu 
exigență fiecare caz în parte și 
să ia măsurile corespunzătoare. 
Ceea ce respectiva comisie, în
trunită ieri după-amiază în o- 
bișnuita sa ședință de lucru 
săptăminală, a și făcut. Deși, 
poate, sancțiunile dictate de co
misie (pe care le publicăm ală
turat) nu sînt, în totalitatea lor, 
just proportionate cu gravita
tea faptelor, ele au, totuși, ca
litatea de a constitui un serios 
avertisment pentru toți cei ce 
ar mai fi tentați să tulbure în 
vreun fel desfășurarea jocurilor 
de campionat,.

de competi-

I. MITROFAN

Sancțiuni dictate de Comisia
de competiții și disciplină

UDINE: POST SCRIPTUM

Virgil LUDU

Revenind asupra unor aspecte 
sesizate în meciul de la Udine, 
disputat recent între echipele de 
tineret (sub 21 de ani) ale Ro
mâniei și Italiei, nu intenționăm 
să analizăm partida în sine, ci 
voțn încerca o paralelă între po
tențialul manifest al celor mai 
buni fotbaliști din cele două țări, 
aflați acum în jurul vîrstei de 
20 de ani. Echipele prezentate de 
către antrenorii Schileru și Vicini 
au cuprins, după opiniile alcătui

torilor. majoritatea valorilor preg
nante existente în această cate
gorie de vîrsiă, la noi și în fot
balul penipsujar. Rațiunea upui 

post scriptum pe această temă e 
furnizată de faptul că evoluția 
tinerilor fotbaliști e de natură să 
sugereze virtuțile și limitele unei 
noi generații, aflată în preajma 
majoratului sportiv. Fără a cădea 
în păcatul absolutizărilor mi se 
pare totuși legitim să afirmăm 
ea eșalonul amintit este sortit să 
tjcvină peste cîțiva ani (nu prea 
mulți) marca fotbalului unei a- 
numite țări, un determinant al 
forței ei competitive viitoare. Iar 
caracteristicile sale actuale schi
țează. printre altele, și capacita
tea de a produce jucători a sec
torului de copii și juniori, pre
cum și randamentul unei anume 
concepții și metodologii de antre
nament proprii unei țări sau al
teia.

La toate aceste implicații ne-a 
obligat să reflectăm meciul de la 
Udine. Mărturisim că cele ce vor 
urma nu sînt influențate nici de 
rezultatul defavorabil nouă (în- 
frîngere cu 1—0), nici de faptul 
că unsprezecele român a func
ționat precar ca ansamblu. Sînt 
criterii la care nu vom apela, de
oarece în cazul tinerilor fotbaliști 
interesează valoarea individuală, 
raportul acesteia; cu nivelul in
ternațional și șlefuirea talentelor 
autentice la o școală superioară 
cum e cea a întâlnirilor interțări.

Vom repeta, mai întîi, afirmația 
cuprinsă într-o imediată și scurtă 
relatare de la fața locului ; con
fruntarea ne--a fost defavorabilă,

mai ales pe planul valorilor in-? 
dividuale. Mai întîi. fiindcă teh
nica jucătorilor noștri e mai gro-? 
eieră, mai dezarticulată decît a 
fotbaliștilor italieni. Fotbalul ipo- 
dern cu imperativele sale de vi-? 
teză și de lipsă de spațiu, datO’ 
rită aglomerărilor, reclamă eyce? 
cuții tehnice complexe, compuse 
din procedee perfect sudate unul 
de celălajt, topite într-o succesiu
ne rapidă cu efect utilitar. " * 
pul clasic a dispărut, preluarea 
a devenit 
direcția de alergare, înlănțuirea 
dintre procedee (preluare-drib- 
ling-șut) e ceva de uz curent, 
toate acestea pentru a cîștiga 
timp și spațiu, fără a fi afectată 
precizia și fără a deconspira ad
versarului intenția tactică. Or, 
i-am văzut pe jucătorii noștri în
zestrați cu o tehnică școlărească, 
compusă din procedee separate, 
care n-ajung să se continue unele 
cu celelalte. Astfel se proceda in 
fotbalul antebelic, care era mai 
romantic, bazat pe o toleranță 
reciprocă între adversari. Tinerii 
noștri jucători nu au, de aseme
nea, reflexul tehnicii 
adică a unei tehnici în care este 
incorporată întotdeauna 
tactică, al unor execuții efectuate 
în serviciul acțiunilor de joc. A- 
dăugînd că majoritatea dintre ei 
lovesc mingea pendulînd lung 
piciorul, că sînt lipsiți flagrant 
de viteză de execuție și că nu 
știu să efectueze corect un atac 
de deposedare (ori e ineficace, 
ori e neregulamentar și, deci, 
sancționabil), avem strîns laolal
tă tot deficitul de ordin tehnic 
al tinerilor fotbaliști prezenți în 
această selecționată.

Iată acum cîteva observații de 
ordin tactic, impuse pe to^tă du
rata partidei. Se joacă parcă după 
canoane, rigid, școlărește, lent și 
naiv. Acțiunile ofensive ale jucă
torilor noștri nu reușeau să 
surprindă adversarul, să-1 derute
ze prin fantezie, să dezvolte o 
breșă, să speculeze niște greșeli. 
Acționau uniform și ca viteză și 
ca direcție, or, în fotbal, numai

StOT-

o luare eu sine pe

tactizate.

o idee

principiul schimbărilor de ritm 
ori de sens e practic salutar. Fot
baliștii italieni ne-au devansat și 
la acest capitol. Au fost mai in
ventivi, iar de la 30—40 m de 
poartă deveneau zvîrlugj, ce nă
văleau pe toate culoarele libere. 
Și ce mult i-a deranjat pe apără
torii noștri maniera adversarilor, 
prin 
i-?au

Se 
meci 
test cuprinzător și edificator. De 
acord, dar fără a fi sentențioși 
vom sublinia că deficiențele enu
merate fac parte cvasl-săptămînal 
din tabloul competițiilor noastre 
interne, constituind o trăsătură 
negativă grefată și pe fizionomia 
tinerei generații. Nouă dintre 
componenții echipei noastre sînt 
titulari în- divizia națională in 
timp ce nici unul dintre jucătorii 
italieni nu era ------------ * ’ ■
dacă aparținea 
primă mărime.
remarcat vreo personalitate deo
sebita printre cei 18 fotbaliști 
rulați la Udine în reprezentativa 
noastră, antrenorul Vicinj a răs
puns că nu, subliniind în conti
nuare doar forța de luptă a echi
pei. Să ne reamintim că la Udi
ne au evoluat : N. lonescu, V. 
Stoicescu, Tătaru, Decu, Neagu, 
nume care reprezintă în prezent 
ceva la scara fotbalului intern. 
Astfel stînd lucrurile, avem drep
tul să scrutăm cu multă circum
specție perspectivele internațio
nale viitoare ale fotbalului nos
tru.

Este evident că jucătorii români 
sînt înzestrați cu atribute native, 
dar ele n-au fost dezvoltate, ne- 
fiind corect pregătiți și învățați. 
Cum s-ar zice la acest capitol ei 
n-au nici o vină... Responsabili 
sînt cei ce i-au antrenat, precum 
și cei ce i-au învățat pe tehni
cieni meserie (mai bine-zis pre
tind că i-au învățat).

nucite momente dificile 
făcut să treacă.
poate obiecta că un singur 
nu poate fi echivalat cu un

consacrat chiar 
unui club de 

întrebat dacă a

EXOD SPORTIV DE PRIMRVARA
CAMPIONATELE

(Urmare din pag. I)

NAȚIONALE DE TALERE I

cultivat, învățat să gin- 
în locul formulelor rigide, 

să transmită tinerilor

trenorl 
dească 
capabil 
toate subtilitățile jocului de fot
bal.

In ceea ce privește deficiențele 
generației de oare vorbim, cre
dem că s-ar mai putea corecta 
ceva, printr-o restructurare a 
programului de antrenament, mă
sură de natură să le atenueze 
carențele vădite. Deocamdată in 
confruntarea cu reprezentanți} a- 
celeiași generații, dintr-o țară cu 
lotpal remarcabil, jucătorii noș
tri au apărut în dezavantaj pe 
plan fizic (viteză, detentă), teh
nic și ql tacticii individuale. Dar. 
o campanie de fond se cuvine 
inaugurată în dreptul celor aflați 
acum în etapa inițierii fotbalist 
tice. Copiii trebuie corect mode
lați din punctul de pornire, iar 
acțiunea, continuată in etapa ju
nioratului, 
bazăm in 
limitați.

Analizînd, printre altele, în 
ședința sa de ieri după-amiază 
incidentele petrecute la meciul 
Petrolul — Progresul, precum și 
alte manifestări negative din e- 
tapa trecută, Comisia centrală de 
competiții și disciplină a F.R.F. 
a hotărît următoarele :

— Suspendarea pe două etape 
a jucătorilor Grozea (Petrolul), 
Oaidă și Matei (Progresul).

•— Suspendarea pe o etapă a 
jucătorului N. lonescu (Petrolul).

— Clubului Petrolul i se ridică

dreptul de organizare pe teren 
propriu pe o etapă.

— Secțiilor de fotbal Petrolul 
Ploiești și Progresul București li 
se dă un avertisment public.

— Același gvertLsipent public 
se dă și echipelor Politehnica 
lași și Dinamo București.

— în cazul clubului Rapid, 
misia s-a declarat de acord 
sancțiunea dată de Consiliul
nicipal București pentru educație 
fizică și sport.

Co-
cu

mu-

NICULESCU Șl BARBU

SCOȘI DIN LOTUL F. C. ARGEȘ
linia unei exi- 
Biroul clubului 
analizat, în șe-

Altfel, riscăm să ne 
continuare pe Jucători

Romuius 3ALABAN

Mergînd pe 
gențe sporite, 
din Pitești a 
dința din 22 aprilie, compor
tarea necorespunzătoare a 
fotbaliștilor Spiridon Nicu-

1 și Ion Barbu (șustra- 
de la programul stabilit 

conducerea

lescu
gere 
de conducerea clubului și 
conducerea tehnică a echi
pei), hotărind scoaterea aces
tora din lotul F. G. Argeș.

LA CINEMATOGRAFUL CENTRAL DIN CAPITALA

Ieri, au început, la poligo
nul Tunari, campionatele na
ționale de talere. După ziua 
întîi a probei de talere arun
cate din șanț (seniori), situa
ția primilor clasați este ur
mătoarea : 1. Șt. Popovici (Di
namo Obor) 93 t, 2. A. lonescu 
(Steaua) 90 t, 3. Șt. Bodnăres- 
cu t'C.S.Ș.) 88 t,' 4. Gh. Flo- 
rescu (Steaua) 87 t, 5. T. Du
mitrescu (Dinamo Obor) 87 t, 
6. V. Calomfirescu (Steaua) 
87 t. întrecerile continuă as
tăzi.

I
I
I
I
I

Sebeș (băieți), Șc. sp. Timișoara 
— Șc. sp. Reșița (fețe). Consem
năm, la handbal, un eveniment 
inedit. Duminică se va da star
tul în turul campionatului ju
dețean. Toate cele cinci jocuri 
vor avea loc în Timișoara. în- 
drăgostiții de rugby vor putea 
urmări partida din divizia B 
dintre U-M.T. și Metalul Tr. Se
verin (pe stadionul C.F.R., du
minică dimineața), iar cei de 
popice, întîlnirea echipelor din 
divizia A, C.F.R. Timișoara — 
Voința Tg. Mureș (arena C.F.R., 
sîmbătă și duminică).

Deoarece cele patru echipe 
divizionare de volei joacă în 
deplasare, iubitorii acestui sport 
se vor îndrepta spre două der- 
byurl din campionatul jude-

țean : Medicina — U.M.T. (la 
băieți) și Universitatea IX — 
Voința Lugoj (la fete).

Pentru amatorii sportului alb, 
C.J.E.F.S. Timiș organizează 
„Cupa 1 Mai”, la care participă 
selecționatele orașelor Cluj, 
Arad, Hunedoara, Timișoara 
(baza Electrica, sîmbătă și du
minică, începînd de la ora 9.) 
Tenisul de masă — în cele cinci 
partide ale campionatului jude
țean — programează întîlnirea 
dintre Elba și Tehnolemn I.

Fotbalul încheie festinul spor
tiv duminical. De data aceasta, 
este vorba de o partidă de divi
zia B, în care Politehnica va 
lupta pentru a „ciupi" un.. ■ 
egal sau o victorie la C.S.M. 
Sibiu, care să-i asigure parti
ciparea, anul viitor, în divizia B. 
Și' de data aceasta, suporterii

E timpul să se întreprindă ceva 
pentru crearea unul corp de an-

se vor îndrepta către stadionul 
1 Mai cu speranța că doar-doar, 
vor vedea ceva. Cît despre di
vizionara C, Șoimii, deși are 
etapă pe teren propriu, joacă în 
deplasare, la 60 km, deoarece 
terenul îi este suspendat. Cu
plajul județean (Auto — Recol
ta Nerău și Electromotor — 
Arta textilă), ce se dispută pe 
arena Ronaț (fosta bază de lan
sare a fotbaliștilor de la Ripen- 
sia și Chinezul) ar putea, în 
schimb, să atragă mai mulți 
spectatori decît stadionul 1 Mai.

Ne-am oprit, în panoramicul 
nostru, asupra competițiilor 
spre care se va îndrepta, sîm- 
bătă și duminică, atenția timi
șorenilor. Va fi, cu siguranță, 
un veritabil exod, expresie a 
nobilului țel al sportului de 
astăzi.

NAȚIONALELE DE LUPTE LIBERE
(Urmare din pag. I)

au executat cu rapiditate nu
meroase procedee tehnice în 
reprizele a doua și 
Ambruș, finalizînd cu 
tă siguranță acțiunile 
adjudecat victoria cu 
de 3 puncte.

Alto rezultate din
pentru locurile 1 și 2. Cat. 57 
kg : G. Nicola (CSM Reșița) 
egal N. Dumitru (Steaua) ; cat. 
68 kg : P. Poalelungi (Dunărea 
Galați) b.p. V. Boltaș (Dinamo 
București) ; cat? 82 kg : V. Ior- 
ga (Progresul Brăila) egal T. 
Balaș (Steagul roșu Brașov) : 
cat. 90 kg ; Fr. Bolla (Mureșul

a treia, 
mal mul- 
sale, și-a 
un avans

meciurile

Tg. Mureș) b.p. I. Laszlo (Lem
narul - - • • ■ 
cat. 100 kg : A. Maindt (Steaua) 
b.p. A. Balogh (Olimpia Satu- 
Mare) ; cat. peste 100 kg : G. 
Urian (Steaua) b.p. E. Panait 
(Dunărea Galați).

CLASAMENTUL 
DUAL : cat. 48 kg - 
ȚA (Progresul Buc.) — campion 
național (antrenor V. Constan- 
tinescu), 2. I. Arapu (Șc. sp- 
Energia Buc.), 3. I. Vangheliei 
(Steaua) ; cat. 52 kg : 1. P. CER- 
NAU (C.F.R. Timișoara) — cam
pion național (antrenor D. Da
na), 2. T. Pătrașcu (Metalul 
Tirgoviște), 3. I. Carculea (Jiul 
Petrila) ; cat. 57 kg : 1. G. NI
COLA (CSM Reșița) - cam
pion național (antrenor Fr. Ko-

Odorhelul Secuiesc) ;

INDIVI-
1. P. IONI-

tur), 2. N. Dumitru (Steaua), 
3. G. Tapalagă (Steaua) ; cat. 
62 kg : 1. P. COMAN (Steaua)
— campion național (antrenor
V. Popovici), 2. Al. Geantă 
(Steaua), 3. C. Lupu (ASA Bra
șov) ; cat. 68 kg : 1. P. POALE
LUNGI (Dunărea Galați) - 
campion național (antrenor Șt. 
Babin), 2. V. Boltaș (Dinamo 
București), 3. V. Albu (Rapid 
București) ; cat. 74 kg : 1 ,L. 
AMBRUȘ (Steagul roșu Brașov)
— campion național (antrenor
1. Mureșan), 2- I. Bogdan (ASA 
Brașov), 3. I. Chirilă (Steaua) ; 
cat. 82 kg : 1. V. IORGA (Pro
gresul Brăila) - campion na
țional (antrenor Al. Tătaru),
2. T. Balaș (Steagul roșu Bra
șov), 3. F. Gelal (Energia Con-

stanța) ; cat. 90 kg :
BOLLA (Mureșul Tg. Mureș) — 
campion național (antrenor St. 
Gyorgy), 2. L. Rădoi (ASMT 
Lugoj), 3. I. Laszlo (Lemnarul 
Odorheiul Secuiesc) ; cat. 100 
kg : 1. A. MAINDT (Steaua) - 
campion național (antrenor V. 
Popovici), 2. A. Balogh (Olim
pia Satu Mare), 3. C. Teodoru 
(Dunărea Galați) ; cat. peste 
100 kg : 1. G. URIAN (Steaua) 
— campion național (antrenor 
Gh. Șuteu), 2. Al. Chircă (Ra
pid București), 3. P. Enache 
(Dunărea Galați),

Clasamentul pe județe : 
Municipiul București 43 p ; 
Brașov 17 p ; 3. Galați 16 p . 
Timiș 13 p : 5. Brăila 12 p ;

1.
2.
4.
6-' Mureș 9 p.

O COPRODUCȚIE FRANCO-ITĂ' 'ANĂ



SPECIALIȘTII

IN ATLETISMUL UNIVERSITAR

DESPRE OBIECTUL

PROFESIEI LOR

ÎNCEPUTURI
TÎRZIL.

La lași, de vorbă cu prof. ALEXANDRU MERICĂ

Lipsit oarecum de specta
culozitatea jocurilor sportive, 
de popularitatea acestora, 
atletismul rămîne — totuși 
— „regele neîncoronat" al 
sporturilor. El ilustrează cel 
mai bine vitalitatea, poten
țialul și capacitățile fizice 
ale omului, măsurate în timp 
și spațiu.

Este cunoscut faptul că in 
domeniul performanței, al 
marilor performanțe atletice, 
universitarii au avut și au 
reprezentanți iluștri. De fapt, 
în țările cu renume pe plan 
mondial, sorgintea de bază a 
atletismului o constituie fi
liera ȘCOALA-COLEG1I-U- 
NIVERSITAȚI. Este și 
plicabil, întructt marea 
joritate a tineretului
mează această cale firească. 
Apoi, pentru că perioada ri
dicării și afirmării sportivi
lor corespunde vîrstei șco
lare și universitare, ultima 
fiind cea în care performan
țele sînt împinse către limi
tele posibilului- Astfel stînd 
lucrurile, atletismul univer
sitar trebuie să aibă în țara 
noastră o pondere impor
tantă, cantitativă și calita
tivă, la pivei național.

Scopul Tîndurilor de față, 
ca și al celor ce vor urma, 
este DE A STABILI LOCUL 
ATLETISMULUI IN 
TEXTUL SPORTULUI 
DENTESC, POZIȚIA 
CONTRIBUȚIA SA PE
NUL PERFORMANTELOR 
NAȚIONALE, CAUZELE 
CARE DETERMINA STĂ
RILE DE FAPT IN FIECARE 
CENTRU UNIVERSITAR.

Azi vom deschide, așadar, 
o nouă anchetă dedicată atle
tismului. Și-l vom avea ca 
prim conlocutor pe lectorul 
universitar ALEXANDRU 
MERICA, maestru al sportu
lui, fost campion național la 
săritura în înălțime, șeful ca
tedrei de sporturi 
ale din cadrul 
ieșene.

ducă la rezultate satisfăcă
toare.

Pentru a se ajunge la per
formanțe înalte, atletul tre
buie să fi început pregătirea 
de timpuriu și să fi avut o 
continuitate neștirbită pînă 
la venirea în facultate. Alt
fel, începuturile 
„veriga" în care 
deja performanțe 
nu vor prezenta, 
zul talentelor autentice des
coperite de noi, prea multe 
garanții.

Urzii, în 
se așteaptă 
de valoare, 
nici în ca-

ex- 
ma~ 
ur-

CON~ 
STU-

ȘI 
PLA-

• Cum ați vedea rezol
vată sudura între cele două 
verigi : școală și universi
tate ?

— Se înțelege, printr-o gri
jă sporită față de speranțele 
atletice și, apoi, prin patro
narea unor școli cu 
în atletism de către 
institut, aceste școli 
tuind un rezervor 
nent (și care se cere 
primenit, veșnic plin) 
atletismul studențesc, 
nici un caz, însă, nu sînt de 
acord ca pentru centrele uni
versitare să se selecționeze 
atleți din școli- din lipsa 
spcrtivilor studenți. De ce 
acest lucru ? Școlarii au și ei 
formele lor competiționale, 
au profesori de specialitate 
cu aceeași pregătire ca și 
noi, cei din învățămîntul su
perior.

ÎN „CUPA CONTINENTELOR"

VOLEIBALIȘTII DIN R.D.G

La Montevideo, în cea de-a 
5-a zi a turneului final al 
competiției masculine de volei 
„Cupa Continentelor', echipa 
R. D. Germane a învins cu 
3—0 (6 2, 3) formația Uru- 
guayului, iar echipa Ceho
slovaciei cu 3—1 (13, —6, 12, 
12) selecționata Japoniei. în 
clasament continuă să condu
că neînvinsă R. D. Germană 
cu 8 p, urmată de Brazilia, 
Cehoslovacia, Japonia și 
U.R.S.S. cu cîte 5 p, Uruguay 
3 p. și S. U. A. 2 p.

în turneul de consolare, ale 
cărui jocuri se dispută la San
tiago de Chile, s-au înregis
trat următoarele rezultate: 
Mexic — Chile 3—2, Cuba — 
Venezuela 3—0. Pe primul loc 
în clasament se află voleiba- 
lișii din Chile cu 5 p.

0 NOUA VICTORIE

ACALMIE IN PRIMAIIA PROBELOR IWIDUA1E
MUNCHEN, 24 (prin tele

fon). Doar o singură zi a fost 
liniște la „Eissporthalle", 
miercuri cînd participanții la 
cea de a XXX-a ediție a cam
pionatelor mondiale de tenis 
de masă au avut pauză. De 
joi dimineață, însă, în sala cu 
cele 16 mese au răsunat din 
nou aplauze. A Început cea 
de a doua parte a cursei pen
tru titlurile supreme. De data 
aceasta este vorba de între
cerile probelor Individuale. 
Ce rezultate neprevăzute vor 
aduce șl întîlnirile acestea 7 
Cine vor fi campionii ? Iată 
cîteva din întrebările care 
îi frămîntă pe jucători, pt 
antrenorii lor și pe specialiștii 
sportului cu mingea de celu
loid pFezenți în aceste zile la 
Miinchen. Și dacă sportivele

individu-
Universității

aveți despre 
ființează atle- 

ieșean ? 
i pris- 

a

• Ce părere 
nivelul la care 
tismul universitar i

— Privit atît prin 
ma performanțelor cit și 
masei de practicanți, atletis
mul universitar a rămas în 
urmă. De altfel, el ilustrează 
la proporții reduse situația 
— nu tocmai strălucită —• 
a celui național. In legătură 
cu atletismul din centrul 
universitar ieșean, pot spune 
că s-au făcut unele progrese, 
dar sub ceea ce se așteaptă. 
Mă refer la cele 4 titluri de 
campioni universitari obți
nute anul trecut prin Maria 
Păun la 100 și 200 m (12,6 s 
și respectiv 25,9), Gabriela 
Rădulescu la lungime 
m) și la ștafeta 4x100

(5,74 
m (f).

după 
care 

acest

» Care ar fi, totuși, 
părerea dv., cauzele 
mențin atletismul din 
centru universitar în umbra 
celui național și a perfor
manțelor de valoare ?

— O mulțime. Și mi-ar 
trebui mult timp să le înșir. 
Așa că mă voi opri doar la 
cîteva, pe care le consider a 
fi mai importante. In pri
mul rînd, consider o gre
șeală centralizarea atletis
mului studențesc ieșean la 
„Universitatea". Desigur, 
ideea a fost ca atleții cei 
mai buni din TOATE INS
TITUTELE să fie pregătiți 
în această secție. Dar, prin 
această măsură, profesorii de 
la catedrele celorlalte insti
tute s-au considerat absol
viți de obligația de a crește 
atleți. Așa se face că în mo
mentul de față în secție nu 
mai sînt decît 2 sportivi din 
afară (de la Politehnica), In 
rest, ce putem scoate noi de
la Universitatea, deci dintr-o lalte perioade (examene, va- 
masă eare reprezintă 
o treime din numărul 
denților ieșeni!? 
ma centralizării, 
rut renumitele și 
dispute atletice
versitatea și Politehnica, or
ganizate în virtutea unei 
vechi și pozitive rivalități 
sportive. Acum nici etapa pe 
centru a campionatelor uni
versitare nu-și mai are ros
tul, existînd în tot lașul 
doar o .singură secție.

Dar, neajunsul cel mai în
semnat îl constituie nivelul 
scăzut al pregătirii atletice 
cu care vin din școli studen
ții anului I. Anul trecut, de 
pildă, printre cei 
promovați nu s-a 
UN ATLET, cel 
CATEGORIA A
clasificare! Și, ca să începi o 
pregătire pentru performanță 
de la 19—20 de ani, este o 
tentativă grea, care — chiar 
făcută cu cea mai mare se
riozitate — nu poate duce la 
cifre valoroase. Adevărul e 
că depindem în mare mă
sură de alții, în speță de 
școală, care nu ne oferă, de
ocamdată, material uman de 
bună calitate, 
modelarea lui 
(sau trei) ani

cu care am discutat au mani 
festat destule rezerve, ferln- 
du-se să dea vreun pronostic, 
nici băieții n-au fost prea 
volubili. Bunăoară, campionul 
lumii, Nobuhiko Hasegawa, nu 
și-a revenit nici acum deplin, 
după emoțiile prin care a tre
cut în finala „Cupei Swayth- 
ling". Deși nl s-a părut o fire 
echilibrată. Dar, el s-a arătat 
foarte dornic să se reabiliteze 
după cele două înfrîngeri su
ferite în finala de luni seară. 
Declarația lui dovedește că 
își va apăra șansele cu mai 
multă hotărîre. „Veți vedea în 
aceste zile un alt Hasegawa, 
mai bun decît cel din proba 
pe echipe".

Pe de altă parte, Eberhard 
Scholer, recunoscut pentru 
calmul său proverbial, se a- 
rată destul de circumspect în 
ceea ce privește pronosticu
rile. „Sigur, spunea el, japo
nezii au prima șansă. Dar nu 
trebuie neglijate nici posibili
tățile unora dintre europeni. 
De pildă, campionul continen
tului nostru, Dragotin Surbek. 
sau sovieticul Gomoskov. Dacă 
trec de Kohno, magistral în 
finală prin cele trei victorii 
obținute asupra echipei noas
tre, atunci pot ajunge și eu 
mai departe. Dar nu vreau să 
mă gîndesc la aceasta prea 
mult".

Cit privește jucătoarele ro
mânce, ele n-au făcut nici un 
fel de antrenament marți și 
miercuri, preferind să se de
conecteze puțin de atmosfera 
din sală. Joi, însă, odată cu 
susținerea primelor meciuri 
de dublu, ele au început ia
răși să parcurgă drumul greu 
către vîrfurile ierarhiei mon
diale. Desigur, toată lumea

este în febra importantelor 
meciuri care se anunță. Poate 
că ne va fi dat să consemnăm 
alte performanțe ale sporti
velor noastre și în probele in
dividuale. Nu ne rămîne decît 
să așteptăm cu toții desfășu
rarea celor peste 2000 de în
treceri, cît au calculat statis
ticienii că vor avea loc la cele 
cinci probe individuale.

Iată acum și primele ’ re
zultate înregistrate pînă la 
ora cînd are ioc transmisia 
telefonică :

SIMPLU BAKBAȚI turul I!
Scholer — Bishop 3—1, Jo- 

, hansson — P. Velikov 3—0,
Alser — Tan 3—0, Ito — Mi- 
heilof 3—0, Gomoskov - T. Ve
likov 3—0, Surbek — Orlovski 
3—0, Stanek — Hashim 3—0. 
Hasegawa — Domicz 3—0 
Neale — Zacharias 3—0, Ness 
— Vartanian 3—0 (!), Timar 
— Ramberg 3—1, Haase — 
Eglitis 3—1 (I), Miko —■ Le
vin 3—0, Sarhoian — Kocher 
3—0, Eslami — Turay 3—2, 
Shifman — Vecko 3—2 (!), 
Salama — Klampar 3—2, A- 
melin — Neidert 3—0, Borz- 
sei — Freundorfer 3—0, Koh
no — Langan 3—2 (!); DU
BLU FEMEI preliminarii 
tur I: Crișan (România), Pid- 
dock (Anglia) — Bahnert, 
Stohr (R.F.G.) 3—1 ; tur II : 
Crișan, Piddock — Duganici 
(Iugoslavia), Stirn (Elveția) 
3—0, Vineri, la dublu bărbați 
sînt programate meciuri pînă 
în turul III, la dublu mixt 
preliminariile, la simplu băr
bați turul III, iar la simplu 
femei — preliminariile și tu
rul I, în care vor concura și 
toate celei trei jucătoare ro
mânce.

DE IA SOFIA
Petre

un
Șandor a stabilit 
nou record national

SOFIA, 24 (prin telefon, de la
corespondentul nostru). După 
cinci zile de întreceri azi (n.r. 
— ieri) a luat sfîrșit concursul 
internațional amical de tir, la 
startul căruia s-au aliniat spor
tivi din România, R.D.G. și 
Bulgaria. In ultima zi a com
petiției a avut loc proba de 
3 x 40 armă liberă calibru mare, 
în cadrul căreia și-au disputat 
întîietatea 7 trăgători din Bul
garia, 4 din R.D.G. și 2 din Ro
mânia. Un frumos succes a re
purtat sportivul român Petre 
Șandor, care a ocupat primul 
loc, la o apreciabilă diferență 
de puncte de al doilea clasat. 
El a totalizat 1138 p, stabilind 
și un nou record al României 
la poziția în picioare, cu per
formanța de 371 p (v.r. 368 p). 
Pe locurile următoare s-au cla
sat : D. Bergman (RDG) 1107 p ; 
V. Kiirbs (RDG) 1 103 p ; P. Go- 
remsky (RDG) 1 103 p ți S. Țvet- 
kov (Bulgaria) 1101 p. Al doi
lea concurent român. Șt. Caban, 
a ocupat locul 8 cu 1 091 p.tradiție 

fiecare 
consti- 
perm-a- 
veșnic 
pentru

In

Toma HRISTOV

NOU RECORD AL PISTEI
DE LA MONZA

în cadrul antrenamentele» 
pentru „Marele preimiu de la 
Monza“, automobilistul Christ 
Amon (Noua Zeelandă), pilo
tând un „Ferrari 312“, a sta
bilit un nou record al pistei. 
El a parcurs distanța de 10 
km în 2:48,2 (medie orară de 
216,171 km).

• Școala oferă, totuși, 
unele elemente talentate 
pregătite corespunzător, 
se întîmplă cu ele ?

— Incontestabil, oferă, 
prea puține. Dintre /aceștia, 
unii fie că nu mai prezintă 
garanții de progres, fie că 
renunță la sport, din rațiuni 
de studiu. Așa s-a intîmplat, 
de pildă, cu I. Borcănescu 
(atlet produs de Liceul cu 
program de educație fizică 
din C- Lung-Muscel) care 
„■promitea" la sprint și lun
gime, dar care a renunțat 
pentru a putea menține pa
sul cu ceilalți, în pregătirea 
profesională.

ales

• Spuneați că există „ra
țiuni de studiu". Credeți că 
învățătura poate determina 
abandonul performanței de 
către studentul atlet 7

— Din păcate îl determină, 
dar nit cred că studiul ar fi 
un impediment. Mai
acum, cînd s-au făcut atîtea 
înlesniri studenților în 
ce privește examenele 
timpul liber. Dar unii 
tre ei nu știu (sau nu 
din comoditate) 
dărească timpul 
pun. Ei cred că 
suprasolicitare 
ar fi de vină, cit lipsa obiș
nuinței de a practica atletis
mul, inconsecvența în 
pectarea 
sportivului

ceea
Șl 

din* 
vor, 

să-și gospo- 
de care dis- 
nu atît o 
profesională

res-
regimului impus 
de performanță.

necesare 
ne*am

unele 
distanțat, 
de bază, 

medio* 
studen-

în con- 
element 

să

Tinerii tenismani estonieni
au terminat de două ori victorioși

Jim Ryun, unul dintre marii învinși ai J.O. de la Ciudad de Me
xico, și-a făcut recent ultima apariție ca competitor sub culorile 
universității nord-americane Kansas, căreia i a adus în anii de 

studii un uriaș prestigiu pe plan atletic

LOTURILE DE RUGBY ALE FRANȚEI PENTRU
MECIURILE CU CEHOSLOVACIA Si POLONIA>
Federația franceză de rugby 

a alcătuit formațiile care, sub 
titulatura Franța B, vor juca 
cu Cehoslovacia (la Besanțon, 
27 aprilie) și cu Polonia (la 
Varșovia, 12 mai). în prima 
partidă vor evolua în ordine, 
începînd cu fundașul : Berges- 
Cau ; F. Melet, Charras, Puig, 
Bourgarel; Paries, Chalmont; 
Yachvili, Pons, Herrero ; Fo
rel, Estăve; Fremeaux, Toros- 
sian, Bergamasco ; în cea de-a 
doua : Larrieu ; Hanssens, Pa

legie, Jeammes, Cantoni; 
Boursaud, Dupuy ; J.-C. Skre- 
la, Billieres, Joffre; Esteve, 
Bastiat; Verdier, Dargeles, 
Pech.

Cît de greu este să crești ca
dre tinere de tenismani, ne-au 
convins ultimele jocuri din ca
drul celor două întilnirl pa
ralele România — R.S.S. Es
tonă. Cu avantaj de scor <2—1 
după meciul de dublu, cîști
gat), cu momente favorabile pe 
parcursul ultimelor meciuri de 
simplu, amîndouă echipele noa
stre — atît fetele, cît și băieții 
— au părăsit terenul învinse. 
Adversari cu un joo mai bun, 
mai modern, știind să se „în
călzească" pe parcursul parti
dei și nu să scadă din poten
țial, tenismani! estonieni au 
cucerit două meritate victorii. 
Trebuie să recunoaștem des
chis : în acest test a două lo
turi de speranțe, cîștlg deplin 
au avut oaspeții. Elevii antre
norului Sander 
pabili de a urca

Rein sînt ca
rnal repede pe

ECHIPA DE TENIS A R.A.U.
PENTRU MECIUL CU ROMANIA

CAIRO, 24 (Agerpres). — 
Echipa de tenis a R.A.U. se pre
gătește intens în vederea me
ciului pe care-1 va susține în
tre 9 și 12 mai la București cu

echipa României, în cadrul 
„Cupei Davis“. Federația din 
R.A.U. a anunțat că va deplasa 
pe Ismail el Shafei, Aii el Dau- 
di ți El Muataz Sonbol.

treptele măiestriei în tenis, iar 
învinșii lor de azi îl vor putea 
ajunge din urmă doar 
multă, multă muncă.

Curios, dar mai aproape de 
victorie au fost ieri jucătoa
rele echipei române de tineret. 
Felicia Bucur, mult mai efica
ce decît în prima zl, a reușit 
s-o conducă pe Aita Kree în 
setul decisiv, avînd «hiar două 
mecibaluri. Ratate I... Un meci 
cîștigat ar fi adus egalarea și 
apoi succesul definitiv, căci în 
ultimul simplu, Agneta Kun — 
tot atît de hotărîtă în acțiuni 
— d trecut cu ușurință de a 
doua ei adversară, Lidia Sin- 
kovits.

La băieți, Dumitru Hărădău 
a ținut parcă să repete cu e- 
xactitate comportarea nesatis
făcătoare din ajun. A început 
bine josul cu „stîngaciul" Ervin 
Lange, și-a adjudecat catego
ric primul set (8—2), pentru ca 
la mijlocul celui de-al doilea 
să Intervină aceeași inexplica
bilă frînă...

Ultima speranță avea să se 
irosească șl mai rapid. Toma 
Ovici atît de bine orientat în 
jocul din ajun, este de data 
aceasta o pradă ușoară mingi-

prin

lor puternice ale lui Alnen 
Lembit. Estonianul face o ade
vărată demonstrație de tenis 
modern, în fața unui adversar 
redus la tăcere. 3—2 pentru 
oaspeți.

Sâ recapitulăm rezultatele 
tehnice, de ieri: C. Dumitres
cu, Ovici — Lange, Ainen 6—3, 
6—2, 6—3 ; Hărădău — Lange 
6—2, 4—6, 4—6 | Ovici — Ainen 
2—6, 2—6 : ROMANIA — R.S.S. 
ESTONA 2—3 (băieți) Felicia 
Bucur — Aita Kree 0—6, 6—1, 
5—7; Agneta Kun — Lidia Sin- 
kovits 6—2, 6—1 ROMANIA — 
R.S.S. ESTONA 2—3 (fete).

Azi după amiază (de la ora 
15) încep, pe terenurile de la 
Piogresul, turneele Individuale. 
La masculin intră în joo și 
Viorel Mareu, primul titular al 
echipei noastre de tineret, iar 
la fete lotul participantelor este 
completat cu 
senioare : ludith 
Namian Boboo 
Horșa.

trei redutabile 
Dibar, Julieta 
și Ecaterina

Radu VOIA

în open-ul de la Roma

TIRIAC Șl NASTÂSE• Fiind 
precizări, 
poate, de întrebarea 
legată de cauzele 
crității atletismului 
țese...

— Aș mai adăuga, 
textul cauzelor, ca 
de la care ar fi trebuit 
pornim, baza materială insu
ficientă (sau inexistentă) în 
școli și facultăți. In Iași, 
Spre exemplu, nu există nici 
o bază sportivă cu amena
jări pentru atletism care să 
fie rezervată școlarilor. De 
asemenea, neftind vreo sală 
pentru atletism, din noiem
brie și pînă în aprilie atleții 
pun pantofii în cui, nu mai 
fac pregătire specifică. Așa 
că, ținînd cont și de cele-

circa 
stu- 

Tot în ur
au dispă- 
entuziastele 

între Uni-
cîteva din motivele 

uni-

FAIR PLA Y-ul A FOST UITA TI...
Eliminări în jocurile pentru cupele 
Două penaltiuri în preliminariile

europene la fotbal 
C. M.

canță), cînd pregătirea se 
întrerupe, atleților le mai 
rămîn, prin forța lucrurilor, 
■1 luni de lucru efectiv!

Iată
pentru care atletismul 
versitar ieșean nu contribuie 

și nu poate contribui — 
creșterea performanțelor 
plan național.

la 
pe

Aurelian BREBEANU

Programul internațional de 
miercuri și joi a clarificat în 
mare parte problema viitoa
relor participante în finalele 
C.C.E. și Cupa cupelor.

Așa cum era de așteptat, 
Ajax Amsterdam s-a calificat 
în finală în dauna lui Spar
tak Trnava, iar Milan a reu
șit să-și creeze un avans de 
două goluri înaintea returu
lui cu Manchester United. 
Vom asista oare la o finală 
Ajax Amsterdam — Milan pe 
stadionul Berhabeu din Ma
drid 7 Posibil, dar nu este încă 
cert. Milan a învins, miercuri 
seara, pe San Siro cu 2—0, 
fără drept de apel, o echipă 
din care n-au lipsit Bobby 
Charlton, Best, Morgan, De
nis Law, Stiles.

Meciul a avut o desfășurare 
destul de dramatică, genera
tă, în primul rînd, de jocul 
tare practicat de englezi. După 
ce Sormanl (min. 34) și Ham-

49), au înscris cele

TELEX-mBc-mecnLBC

2000 de 
aflat NICI 
puțin cu 
III-A de

astfel îneît 
în cei cinci 
de facultate să

La Paris, reprezentanți ai ofi
cialităților sportive americane 
au remis premiul „Fundației 
Helms", ediți. 1968, schiorului 
francez Jean-Claude Killy, lau
reatul european al acestei fun
dații. Premiile Helms pentru 
celelalte continente au fost atri
buite următorilor : Mamo Wol
de (Africa), Sawao Kato (Asia), 
Micha'el Wenden (Australia), 
Bob Beamon (America de Nord) 
și Nelson Prudencio (America • 
Latină).
H
In „optimile" de finală ale pro
bei de simplu bărbați din cadrul 
turneului internațional de tenis 
de la Dallas (Texas) : Ove 
Bengtsson (Suedia) — E. Man- 
darino (Brazilia) 6-0, 3—6, 6—3 ; 
Dent (Australia) — Richardson 
(S-U.A.) 6-1, 1-6, 7-5 ; Ruffels 
(Australia) — Plotz (R.F.G.) 
7-5, 6—2 ; Edlefsen (S.U.A.) — 
McKinley (S.U.A.) 6-2, 6-3.
ta
Turneul internațional de sabie 
dotat cu „Trofeul Marcel Den-

tzer”, desfășurat la Paris, a 
fost cîștigat, după un baraj, de 
scrimerul polonez Zygmund Ka- 
wecki (3 v). Pe locujrile urmă
toare :
Fanizza

francezii Bonnissent, 
și belgianul Brasseur.

concurs de atletism, laIntr-un
San Josă (California), sprinte
rul american Bill Gaines a cîș
tigat proba de 100 yar-i în 9,2 
(beneficiind de vînt favorabil). 
Proba de aruncarea greutății a 
revenit lui Bruce Wilhelm cu 
19,6S m, iar cea de săritură 
în lungime lui Marion Ander
son cu 7,99 m.
■
Turneul internațional feminin 
de baschet de la Varșovia s-a 
încheiat cu victoria selecționa
tei R.S S. Estone. în meciul de
cisiv, baschetbalistele 
au învins cu 72—52 
echipa Poloniei.

In partida pentru locurile 
3-4. Bulgaria — Polonia (jun.) 
72-53 (35-26).

sovietice
(38-29)

paiul 1 V „Inlui.'nația' str Biezoianu nr. 23—25, București

rin (min.
două goluri, Rivera — acci
dentat — a părăsit terenul, 
fiind înlocuit cu Fogli. Aces
ta din urmă a fost faultat la 
rîndul său de Patrick (min. 
75) și
Krvanek l-a eliminat de pe 
teren pe jucătorul englez. în 
final, un alt accidentat: Stiles 
(înlocuit cu Bruns).

★
Nici la Bratislava, în par

tida retur dintre Slovan și 
Dunfermline, din semifinala 
Cupei cupelor, nu s-a jucat în 
spiritul falr-play-ului. în re
priza a doua, arbitrul iugo
slav Horvath l-a eliminat de 
pe teren pe scoțianul Gard
ner. Astfel, după rezultatul 
egal obținut în deplasare 
(1—1), Slovan a cîștigat me
ciul retur la limită (1—0) și 
s-a calificat în finala (care 
va avea loc la 21 mai, la Ba
sel) cu F.C. Barcelona.

★
De la Sofia, coresponden

tul nostru Toma Hristov ne 
relatează că echipa Bulgariei, 
considerată mare favorită în 
meciul cu Luxemburg, a ju
cat fără orizont, cu numeroa
se greșeli tactice și a ratat 
numeroase ocazii. (Bonev s-a 
remarcat în această privință 
trăgînd de două ori alături 
de poarta goală).

întîlnind un adversar care

arbitrul cehoslovac

a surprins prin jocul vioi, 
prin putere de luptă și con
traatacuri periculoase, forma
ția Bulgariei a obținut o vic
torie dificilă (2—1), care a 
stat sub. semnul incertitudinii 
pînă la sfîrșitul jocului. Nici 
aici n-au lipsit faulturile, do
vadă fiind cele două penal
tiuri acordate !

In această grupă (a 8-a), nu 
se poate vorbi încă de un fa
vorit.

Echipa Bulgariei, eare a în
vins acasă Olanda (2—0), mai 
are de susținut două meciuri 
cu Polonia și alte două jocuri 
în deplasare: cu Olanda și 
Luxemburg. Iată clasamentul: 

4 
4 
2 
0

PRATI (Milan)

Olanda 
Bulgaria 
Polonia
Luxemburg

ȘTIRI,

3
2
1
4

2
2
1
0

0
0
0
0

1
0
0
4

6— 2 
4— 1
8— 1
2—16
I. O.

REZULTATE

• La Madrid, în meci ami
cal : Spania — Mexic

într-un meci restant, 
Benfica a dispus cu 1—0 de 
San Joanense. Benfica are 
acum 37 p și se află pe pri
mul loc în clasament, fiind 
urmată de F. C. Porto cu 35 p.

• Jocuri restante din cam
pionatele Angliei: Sunder
land — Burnley 2—1, West 
Bromwich Albion — Ipswich 
2—2 ; ...și Cehoslovaciei: Ba- 
nik Ostrava — Inter Brati
slava 0—0.

eliminați de favoriți
ROMA, 24 (prin telefon).

O zi plină de surprize a dus 
la eliminarea a trei dintre 
principalii capi de serie ai 
turneului de simplu masculin 
din cadrul campionatelor de 
tenis ale Italiei. Cehoslovacul 
Jan Kodes l-a învins pe Art
hur Ashe (favoritul nr. 3) 
cu 6—4, 6—3, 6—3 ; englezul 
Stilwell a dispus de asul pro
fesionist Fred Stolle cu 6—0,
4— 6, 2—6, 6—1, 6—1 ; iar
sovieticul T. Lejus i-a elimi
nat pe iugoslavul N. Pilici (în 
turul II) cu 6—4, 3—6, 8—6, 
1—6, 6—3.

în rîndul rezultatelor scon
tate se situează și cele ale te- 
nismanilor români. Ilie Năsts- 
se a fost învins de capul de 
serie nr. 1, australianul Tony- 
Roche, după o luptă strînsă 
în primele două seturi: 5—7,
5— 7, 3—6. Un meci frumos 
au furnizat Ion Țiriac și Tom 
Okker (nr. 4), olandezul cîș- 
tigînd greu cu 6—1, 2—6,
6— 4, 11—9.

Alte rezultate mai impor
tante din optimile de finală : 
El Shafei—Crealy 6—0, 1—6, 
6—3, 6—2 ; Drysdale—Korot
kov 6—2, 3—6, 6—1, 6—4 ;
Newcombe — Battrick 6—2, 
6—3, 6—2.

0——0.

Cupei
Izmir, 

pe

• în 
orașelor 
Ujpesti 
Goztepe 
marcat: 
iar pentru gazde Caglayangii. 
Returul, la 30 aprilie, la Bu
dapesta.

semifinalele
tîrguri, la

Dozsa a învins 
cu 4—1 (2—1). Au
Bene (’2) și Dunai (2),

• în campionatul Portuga-

DAR OLANDEZII S-AU CALIFICAI IN FINALA C.C.E.
TRNAVA, 24 (prin telex). - 

Spartak Trnava a învins cu 
2-0 (1—0) pe Ajax Amsterdam, 
car nu a putut reface diferen
ța cu care pierduse primul 
meci (0-3). Astfel, prima fina
listă a C-C.E. este Ajax Amster
dam.

Meciul 
printr-o 
gazdelor, 
două ori, 
și 49 și au ratat alte ocazii cla-

de azi s-a caracterizat 
dominare continuă a 

care au marcat de 
prin Kuna în min. 27

re. Portarul olandez Bals a fost 
eroul meciului. Arbitrul aus
triac Marschall a condus echi
pele : SPARTAK : Kozinka — 
Dobias, Majernik, Jarabek, Ha- 
gara, Hrusecky, Martinkovici, 
Farkas, Kuna, Adamec, Rabat. 
AJAX: Bals — Suurbier, Pronk, 
Ulshoff, Vasovici, Dui von Bo
de, Groot, Swart, Cruyff (Da- 
nieisson), Muller, Keizer (Su- 
rendon).

Jan SOKOL

A DOUA PARTIDA CIȘTIGATĂ 
DE BORIS SPASSKI!

Spasski — Petrosian 3—2 
Gaprindașvili - Kușnir 4-3

A cincea partidă dintre ma
rii maeștri Tigran Petrosian 
și Boris Spasski, care-și dis
pută la Moscova titlul mon
dial de șah, a produs prima 
răsturnare de scor în acest 
meci-maraton de 24 reprize. 
Spasski a cîștigat în 30 de 
mutări și a luat conducerea : 
3—2 ! Este a doua partidă câș
tigată de challengerul lui 
Petrosian, care se arată în 
continuare extrem de comba
tiv. Partida a debutat cu o 
deschidere engleză, care a dus 
la poziții neobișnuite ale pie
selor, ca urmare a unor ino
vații pregătite cu grijă de

conducătorul albelor, Boris 
Spasski. El și-a activizat con
tinuu piesele, trecînd Ia un 
atac ce a culminat cu un spec
taculos sacrificiu de damă. în 
fața unui dezastru iminent, 
campionul mondial s-a recu
noscut învins.

în a șasea partidă, progra
mată să înceapă azi, cu al
bele joacă Tigran Petrosian.

® în meciul de !a Tbilisi, pen
tru campionatul mondial feminin 
de șah, scorul este 4—3 in fa
voarea deținătoarei titlului, Nona 
Gaprindașvili, care a remizat cu 
Alia Kușnir cea de a șaptea par-

40388


