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Adu-

ia in 
mare

sesiunii a patra a celei de-a 
șasea legislaturi a Marii 
nări Naționale.

Marele sfat al țării 
discuție documente de
importanță pentru dezvoltarea 
în continuare a României so
cialiste. Mărturie elocventă a 
democratismului profund ce 
caracterizează întreaga noastră 
viață politică, economică și so
cială, aceste documente sînt 
rodul unor largi consultări, în 
cadrul cărora oamenii muncii 
au făcut propuneri prețioase 
pentru perfecționarea activi
tății economice în vederea va
lorificării într-o măsură și mai 
mare a resurselor materiale și 
umane ale țării. In actuala 
sesiune, deputății vor dezbate, 
de asemenea, probleme princi
pale ale politicii externe pro
movate de Republica Socialistă 
România.

La lucrări iau parte depu
tății Marii Adunări Naționale, 
precum și numeroși invitați — 
conducători de instituții cen
trale și organizații obștești, ac
tiviști de partid și de stat, 
personalități ale vieții econo
mice, științifice și culturale, 
ziariști.

In lojile Marii Adunări Na
ționale erau prezenți șefi ai 
misiunilor diplomatice acredi
tați în țara noastră. Se aflau,

Ora 10. Deputății și invitații 
au intîmpinat cu îndelungi a- 
piauze pe conducătorii parti
dului și statului.

In loja din dreapta au luat 
loc tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Ion Gheorghe Maurer, Emil 
Bodnaraș, Paul Niculescu-Mi- 
zil, Gheorghe Radulescu, Vir
gil Trofin, Ilie Verdeț, Maxim 
Berghianu, Florian Dănălache, 
Constantin Drăgan, Janos Fa- 
zekas, Petre Lupu, Manea Mă- 
nescu, Dumitru Popa, Dumitru 
Popescu, Leon te Răutu. Gheor
ghe Stoica, Vasile Vil cu.

In loja din stingă se aflau 
membrii Consiliului de Stat.

Lucrările sesiunii au fost 
deschise de tovarășul Ștefan 
Voitec, președintele Marii A- 
dunări Naționale.

Marea Adunare Națională a 
adoptat în unanimitate urmă
toarea ordine de zi :

1. Proiectul Legii organizării 
și disciplinei 
țile socialiste

2. Proiectul 
ganîzarea și 
produselor.

3. Proiectul de Lege privind 
regimul ocrotirii unor categorii 
de minori.

4. Cu privire la activitatea 
internațională a Republicii 
Socialiste România

muncii în unită- 
de stat.
Legii privind or- 
controlul calității

trul muncii, a prezentat Ex
punerea la Proiectul Legii or
ganizării și disciplinei muncii 
în unitățile socialiste de stat.

După cum se știe, acest 
proiect de lege a fost publicat 
în prealabil în presă și amplu 
dezbătut in organizațiile sin
dicale cu masele largi de oa
meni ai muncii, cu care pri
lej i s-au adus îmbunătățiri.

Deputatul Gheorghe Vasilichl, 
președintele Comisiei pentru 
sănătate, muncă și asigurări 
sociale, a prezentat raportul 
comun al acestei comisii și al 
Comisei juridice la Proiectul 
de lege in dezbatere.

In continuare, s-a trecut Ia 
discuția generală.

La amiază, lucrările în șe
dința plenară s-au întrerupt, 
urmînd a fi reluate 
mineața.

Comisiile juridică ; 
industrie, construcții 
sporturi ; pentru 
muncă și asigurări 
pentru consiliile populare și 
administrația de stat ; pentru 
învățămînt, știință și cultură 
s-au întrunit apoi pentru exa
minarea în continuare a pro
iectelor de legi înscrise pe or
dinea de zi a sesiunii.

joi di-

pentru 
și tran- 
sănătate, 
sociale ;
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Hm.
Un nou atac reușit al voleibaliștilor de la I.E.F.S. (fază din meciul l.E.F.S.

&x Saț.
•> ■■■ £

Mladost Zemun)

In cuplajul international din sala Progresul
Voleibalistii de la l.E.F.S. tetul de bază, iar în setul 

trei a introdus rezervele.
învingători V. SANDELESCU

tabela 
în fi- 

79—72 
bucu-

turneelor

In ultimul joc al turneu
lui întreprins în țara 
noastră voleibaliștii de la 
Mladost Zemun Belgrad 
au întîlnit, în sala Pro
gresul, formația l.E.F.S., 
din divizia

Studenții, 
eficace și 
prompt, au 
iugoslavă
6, 4). Antrenorul forma
ției l.E.F.S. a folosit în 
primele două seturi sex-

Baschetbalist» echipei
Mladost au cedat în fața

Progresului

de calificare
pentru 

„europenele 
de Dascnct

Programul
(Agerpres)

B..
CU

un
depășit echipa 
cu 3—0 (5,

un atac 
blocaj

Echipa de baschet Mla
dost Zemun Belgrad și-a 
încheiat turneul făcut în 
țară cu o partidă susți
nută, aseară, în compania 
formației Progresul Bucu
rești. La capătul unui meci 
fără virtuți tehnice și spec-

taculare deosebite, 
de marcaj a arătat, 
nai, scorul de 
(42—37) în favoarea
reștenilor. Gazdele au con
dus în permanență, vic
toria nefiindu-le pericli
tată nici o clipă. Progre
sul a avut perioade 
joc bun, dar căderile 
pe parcurs au permis 
versarilor să reducă
handicap. Principalii rea
lizatori : Novacek. (21), 
Florea (19) de la Progresul 
și, respectiv, Bijiak (23). 
Au arbitrat V. Bordeianu 
și A. Atanasescu.

de 
de 

ad
din

De miine, la Floreasca
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TURNEU
DE
LA CLUJ

POLO

începe Ia Cluj 
internațional de 

vor participa

Miine va 
un turneu 
polo, Ia care 
Dynamo Magdeburg, Med-
vesceak Zagreb, Ț.S.K. Sofia 
și Voința Cluj.

SCRIMERI ROMANI
LA C.M. DE TINERET

între 27 șl 30 martie vor avea 
loc la Minsk (U.R.S.S.), campio
natele mondiale de scrimă pentru 
tineret; Anul acesta competiția 
speranțelor scrimei de pe glob 
va reuni la start trăgători din 
peste 20 de țări, printre care șl 
România. Din lotul țării noastre, 
care a și plecat la Minsk, fan 
parte, printre alții, Ursovici, ște
fan, Eva Leghe!, Cărămidă șt 
Crelțaru.

NAPOLITANE I
I

ale juniorilor 
si senioarelor ♦

După cum s-a mai anunțat, 
România va găzdui în acest 
an turneele de calificare pen
tru campionatele europene de 
baschet pentru juniori și se
nioare. întrecerile se vor 
desfășura după următorul 
program : JUNIORI (la Cluj):
24 aprilie : Cehoslovacia— 
R.A.U., România—Tunisia ;
25 aprilie: Tunisia—Ceho
slovacia, România—R.A.U. ;

26 aprilie: R.A.U.—Tunisia, 
România—Cehoslovacia ; SE
NIOARE (la Oradea) 15 mai: 
R.F.G.—Austria, 
Suedia; 
Suedia,

I. Băiat), component al lotului republican de popice, în plin 
efort, lansează bila la unul din antrenamentele premergătoare 

întilnirii cu echipa R. P. Ungare

FINALELE NAȚIONALE 
ALE SENIORILOR JUDOKA 

«
Vineri, sîmbătă și 

duminică, în sala Flo- 
jreasca din Capitală. 
4.

avea loc finalele 
de a doua ediții

vor 
celei 
a campionatelor națio-

i—■ i

TINERETUL NOSTRU
a Înțeles

România—
16 mai : R.F.G.— 

oueuia, România—Austria ; 
17 mai : Austria—Suedia, Ro
mânia—R.F.G.

La ambele turnee, primele 
două echipe se vor califica 
pentru finalele competițiilor 
care ver avea loc în Grecia, 
în luna august (juniorii) și 
în Olanda, în luna septem
brie (senioarele).

BINEFACERILE SPORTULUI
Interviu cu 

NICOLAE DRĂGOI,
tovarășul

Comitetuluisecretar al
municipal al P.C.R. Orașul

Gheorghe Gheorghiu-Dej

Pentru foarte mulțl, Orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej înseam
nă, pe plan sportiv, gimnastică. 
Este adevărat și nu prea. Ade
vărat, pentru că, indiscutabil, 
sportul grației șl al măiestriei 
se situează pe primul plan al 
preferințelor localnicilor ; mai 
puțin adevărat, deoarece, la o 
cercetare atentă, se constată că 
în oraș slnt îndrăgite și practi
cate cu mult succes șl alte ra
muri sportive care au adus sau, 
cu siguranță, vor aduce satls-

Constantin MACOVEI

<

facții iubitorilor de sport din a- 
ceastă solidă cetate a chimiei ro
mânești.

O discuție despre sport cu to
varășul NICOLAE DRAGOI, se
cretar al Comitetului municipal 
al P.C.R., este concludentă tn a- 
cest context, pentru că ea con
semnează lucruri deja știute des
pre „fenomenul sportiv" din O- 
rașul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
relevă aspecte inedite sau cre
ionează cu remarcabilă preci
zie perspectiva. Bineînțeles, dia
logul nostru a pornit, totuși, 
de ‘la gimnastică :

— Este un lucru prea bine 
cunoscut că, în multe orașe 
ale țării, fotbalul monopolizea
ză interesul nu numai al iu
bitorilor de sport, dar șl al, 
de ce să nu recunoaștem, or
ganelor sportive și oficialități
lor. Orașul dv. face o sur
prinzătoare, pentru mulțl, ex
cepție de la această regulă 
cvasigenerală. Cum vă ex
plicați, tovarășe secretar, pri
za gimnasticii in municipiul 
dv. ?

— înainte de a formula răs
punsul propriu-zis la întrebarea 
dv., mi-aș îngădui să amintesc 
citeva fapte care vor explica, 
poate, intr-o măsură, interesul ti
neretului nostru pentru gim
nastică. Populația orașului este, 
prin excelentă, tlnără, cu o vtrstă 
medie sub 30 de ani. In școli 
invață 13 000 de elevi, Iar orele 

educație fizică slnt predate de

(Continuare în pag. a 2-a)
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Foarte rar, dar se tntîm- 
plă : o fotografie pozitivi, 
la un material negativ ! 
Juniorii de la „Granitul" 
vor să salveze măcar 
porțile terenului de fot
bal pe care — așa cum au 
mărturisit fotoreporterului 
nostru Theo Macarschi — 
le vor păstra pini clnd 
cei care le-au desființat 
stadionul vor construi — 
conform legilor în vigoare 
— un alt teren.

MINA DESTINULUI UD
REZUMATUL CAPITOLULUI 

PRECEDENT: După ce și ultima 
bază sportivă din s'ectorul 2 este 
dezafectată, tinerii din această 
parte a Bucureștiului nu renun
ță la activitatea sportivă. El se 
decid să amenajeze — prin mun
că patriotică — un stadion în 
groapa Fundenl. Fac acest lucru 
cu avizul proprietarului (Fabri
ca de cărămizi „7 Noiembrie") 
iar cînd — după luni de muncă 
•susținută — sînt gata terenurile 
de sport, Direcția generală con
strucții montaj București recla
mă „groapa" motlvînd că fabri
ca îl este subordonată, deci a- 
probarea pentru amenajarea nou
lui complex sportiv trebuia s-o 
la de la ea. Nu au luat-o. să 
fie sănătoși, împreună cu tere
nul de fotbal, cu frumoasa pistă 
de atletism, cu cele trei tere
nuri de volei etc., pe care, fireș
te, le vor desființa pentru a 
construi pe locul curățat, nive
lat șl peluzat. ca vor crede de 
cuviință.

REZUMATUL qAPITOLULUI 
DE In a°-

țiunea de a desființa tot ce e 
bază sportivă, Direcția generală 
construcții-montaj București dez
afectează (prin I.C.M. 2) și sta
dionul Granitul. Desigur, pentru 
a construi pe aceste terenuri de

dimineață, cînd un excavator In
tră pe poarta stadionului. Intră 
alunecînd greoi pe șenile, oprin- 
du-se în dreptul careului de 
16 metri, unde începu să sape 
cu nădejde. In aerul tare al

(Roman-foileton de senzație și mister)
• Cum a fost sfărimat Granitul • De unde 
a pornit conflictul și... cum s-a produs delictul

sport tot ce va crede de cu
viință (ca In capitolul precedent).

ȘI ACUM CAPITOLUL II AL 
ROMANULUI. . . Dimineața era 
însorită, veselă, prevestind o zi 
de primăvară cum au fost multe 
în această iarnă încă neplecată 
de prin alte locuri. Așadar, era

dimineții, cupele de pămînt scos 
din inima terenului de fotbal, 
înalță spre tribună vlrcolaci ce- 
țoși de aburi, amintind de res
pirația în grup a tinerilor fot
baliști care pînă atunci jucaseră 
la acea poartă. Dar terenul are 
două porțl. Resemnați, jucăto-

ril se deplasează tn partea opu
să a stadionului. Returul cam
pionatului presupune un antre
nament în crescendo... Dar, 
mîna destinului se întinde ca o 
umbră și peste această parte 
a terenului. Un puternic tractor 
începe să are delicatul gazon, 
rupînd cu ciudă plușul verde al 
ierbii. Inspăimîntați de ceea ce 
văd. strangulați de indignare, 
sportivii ingînă :

— De ce 7
— Pentru că așa avem dispo

ziție 1
— Să ..dezafectați" 7
— Nu, să „construim", sesizați 

deosebirea, sper 7 Astfel, In par
tea stîngă a terenului vom face...

— Mă rog. Șl în partea opusă, 
unde ne antrenăm noi 7

— Acolo, deocamdată,

Vaiih TOFAN

nale individuale 
ale seniorilor ju
doka. Sperăm că 
procedeele tehni
ce, executate de 
cei 80 de fina- 
liști, vor fi din
tre cele mai spec
taculoase, așa 
cum se vede și 
în imaginea ală
turată.

Studioul 
televiziune 
transmite în 
rect aspecte 
ultima parte a 
competiției.

-am cunoscut la ultima sesiune 
a Academiei Olimpice Inter
naționale, la umbra săracă a 
măslinilor prăfuiți din dum
brava sacră a Olimpiei. Era 
—' auditorii italieni

_ ‘ ,i, mai competenți, mai 
combativi. Student în educație fizică, 
originar din Napoli, demifondist, îm
pătimit de atletism cum numai aler
gătorii pot fi.

Pasquale Bellotti ne-a trimis zilele 
acestea cîteva numere dintr-o revistă 
pe care o editează și al cărei director 
se intitulează cu mîndrie. De fapt, nu 
e vorba decît de vreo 8—"'O pagini 
de hîrtie brută, dactilografiate, șap'ro- 

z:_x_ _■ prinse în capse, intitulate 
pedane napoletane", cu men-

L I
unul dintre 

cei mai serioși, I
I
I
I

în divizia A ia fotbal

FARUL - UNIVERSITATEA CRAIOVA

Oprea (4) și Papuc (8)

I
I

I
I

grafiate și pi 
„Piste e peda 
țiunea în subtitlu : periodic al asociației 
polisportive Partenope (clubul care a 
eliminat anul trecut Steaua din „Cupa 
cupelor" la baschet). Un fel de buletin 
intern, consacrat_ în special activității 
secției de atletism. Colaborează cu 
articole, dări de 
glume și chiar desene, antrenorii 
membrii clubului.

Am evocat simplitatea acestei iniția
tive napolitane pentru că ea poartă 
marca interesului și dragostei pen’ru 
propriul club. Atleții scriu, bat la ma
șină, desenează, trag la mașina de 
multiplicat, capsează, difuzează, fără 
nici o cheltuială (dacă nu punem la 
socoteală pierderea 
hîrtie, consumul nespeci 
uzura neamortizată a 
etc.), numai și numai din dorința de 
a face viața de club mai atrăgătoare, 
mai plăcută, simulînd cu mijloace 
simple prea complicata viață însăși.

în anii aceștia, cînd asistăm la o 
uimitoare eflorescentă a revistelor șco
lare, exemplul pe care ni-l oferă tină- 
rul nostru prieten Pasquale Bellotti ne 
duce cu g'mdul la posibilitatea pe care 
ar avea-o cluburile și asociațiile noas
tre sportive de a-și crea asemenea 
unelte nepretențioase de informare, de 
documentare, de educație, de amuza
ment la urma urmei.

O revistă proprie, intimă, a colec
tivității sportive, reprezintă pentru 
membrii ei, în primul rînd, un liant 
cel puțin tot atît de trainic precum 
cravata cu culorile clubului, insigna, 
brelocul sau fotografia de grup (mai 
ales că, de multe ori, nu ne-am_învred
nicit să 
acestea !).

seamă, statistici,
Și

neplanificată de 
ific de capse, 

Rotaprintului

I
I
I
I
I
I
I
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confecționăm nici

Victor BANCIULESCU

Amănunte în pag. a 3-a

au primit cite doua goluri I

Zagalo a schimbat

programul de pregătire
In pagina a 4-a

Și totuși...
ECHIPA .■.CELESTE" ȘI-A 

ÎNCEPUT antrenamentele
TEZE ȘI ANTITEZE

IN TENISUL DE MASA

a fotbaliștilor brazilieni
solicitate

MONTEVIDEO 25 (Agerpres). 
Lotul de fotbal al Uruguayului 
și-a Început antrenamentele in 
vederea campionatului mondial 
in cantonamentul special „Los 
Aromos" situat In apropiere de 
Montevideo. La dispoziția antre
norului Hohberg se află 23 de 
jucători, între care cunoscuțll 
internaționali Mazurkievlcz, Ro
cha, Sandoval, Gomez, Zubla, 
Losada. Lipsesc cei doi suspen
dați pentru dopaj, Cortez șl Cae- 
tano, care se crede că nu vor 
mai fi introduși în lot. Echipa 
Uruguayului va susține la 31 
martie, pe teren propriu, un meci 
de verificare cu selecționata Pe
rului.

ACTUAL

• Au fost 
meciuri de verificare 
cu reprezentativele 
Iugoslaviei, Scoției, 
Portugaliei și Spa
niei.

Ancheta internațională 
a ziarului Sportul

• A fost amînată ple
carea în Mexic.

ieri, la Stockholm, in C.M. de 
hochei, s-au desfășurat două par
tide : U.R.S.S. — Polonia 11-0 
(3—0. 6—0, 2—0) și Cehoslovacia 

— R.D. Germană 7—3 (3—0, 1—1, 
3—2).

Astăzi este programată întilni- 
rea Finlanda — Suedia.

CLASAMENT
1. u.R.s.s.
2. Suedia
3. Cehoslovacia
4. Finlanda
5. R.D. Germană
6. Polonia

14
11
11

8
1

Confruntare directă intre atacantul sovietic Evghenl Mișakov (nr. 12) șl portarul echipei R. D. Germane, 
Klaus Kirche. Fază din meciul disputat marți la Stockholm. In returul campionatului mondial de ho

chei pe gheață {grupa A)(Continuări tn pag, i la)
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TIMPUL LIBER ÎN DEZBATERE
SIMPOZION SPORTIV

CU EXIGENTA, DAR EARA EXCESE...
De cîteva 

țiunile sportive și-au reînce
put „drumurile" ‘pe pistele 
de apă ale lacurilor ori ale 
rîua-iior din toate 
nautice. N-am să 
decît în treacăt 
sînt sau ar trebui să 
cunoscute) importanța 
ritoare a etapei 
pregătire specifică, în 
direa" acelui potențial 
să permită obținerea 
.performanțe superioare. Și, 
de asemenea, numai să amin
tesc că. în acest an, începu
tul etapei de pregătire speci
fică are loc cu circa trei 
săptămîni mai devreme ca în 
sezonul trecut (dar și cam
pionatele mondiale 
gramate cu același 
timp) !

Constatări mai 
mai recente mă 
să insist îndeosebi 
două tendințe, mentalități pe 
care le consider la fel de pe
riculoase pentru reușita in
tegrală a obiectivelor perioa
dei de pregătire specifică.

Este vorba în primul rînd 
de... excesul de conștiincio
zitate al 
antrenori, 
pregătire 
în lunile 
delungate 
bac (în puținele locuri unde 
acestea există), reîntîlnirea 
cu apele lacurilor — aștep
tată cu atîta nerăbdare — 
prilejuiește adesea „vitejii" 
total contraindicate. Inutil, 
desigur, să argumentăm că 
trebuie vegheat cu atenție 
pentru ca bucuria reluării an-

centrele 
subliniez 
(lucrurile 
fie bine- 

hotă- 
de 

„clă- 
care 
unor

sînt pro- 
avans de

vechi sau 
îndeamnă 
asupra a

unor sportivi sau
După o intensă 

fizică generală — 
de iarnă, după în- 

anti-enamente la

trenamentelor, dorința sporti
vilor de a arăta chiar de la în
ceput că au făcut progrese 
remarcabile să nu s» trans
forme într-o „cursă" necon
trolată, ineficientă, a rezul
tatelor. Aceasta, într-un mo
ment cînd noi toți — an
trenori și sportivi — avem 
datoria să asigurăm o curbă 
normală a efortului, o intrare 
treptată în formă, vîzind in 
final acel potențial maxim 
necesar în timpul campiona
telor mondiale. Se recoman
dă, de aceea, renunțarea la 
excese. Ia „duelurile" indi
viduale dintre fruntașii unor 
probe (toate la timpul lor...), 
la tot ceea ce ignorează 
indicațiile antrenorilor pen
tru începutul acestei etape de 
pregătire.

Mai rar. dar se întimplă 
și invers. începutul perioadei 
de pregătire specifică este 
uneori 
cu o i 
comoditate, 
tă 
losirea 
primelor antrenamente 
apă. în fapt, pregătirea pe 
apă trebuie să fie o conti
nuare firească, fără scăderi, 
fără creșteri spectaculoase 
de volum și intensitate, a ce
lei generale pentru sezonul 
competițicnal de care ne a- 
propiem. Nu 
admisă ideea 

recomandă

de rigoare — trebuie aplicată 
în pregătirea specifică acestei 
etape. Aceasta nu înseamnă 
că cerem perfecțiunea I Este 
posibil ca primele sprinturi 
să descopere, la unii sportivi, 
neînsușirea corectă a unor 
procedee tehnice. Pe parcurs, 
prin antrenamente repetate, 
toate aceste defecțiuni vor 
dispare. în
cum trebuie să împiedicăm 
excesele tot așa e necesar să 
avem grijă ca pregătirea spe
cifică să 
ritm lent 
din cele 
ideea că
vreme pînă la campionatele 
mondiale de la Copenhaga.

în această primăvară își 
fac debutul mulți tineri cșia- 
ciști și canoiști cu reale pers
pective. Acestora, mai ales, 
le-aș recomanda insistent 
nu se lase furați doar 
frumusețea valurilor ci 
continue pregătirea fizică
uscat pentru dezvoltarea for
ței și a rezistenței generale 
(alergarea și circuitul de for-< 
ță să fie menținute la 
antrenament) pentru 
vor străbate mai ușor 
sigur drumul spre
manțe care să-i recomande 
în echipa reprezentativă.

orice caz, așa

tntr-una din sălile mo
numentalei case de cultu
ră a sindicatelor din Ga
lați, in prezența unui ma
re număr de profesori, 
medici, elevi șl sportivi, 
a avut loc un interesant 
simpozion cu tema Educa
ția fizică mijloc de întă
rire a sănătății. Doctorii 
Marliena Slfitlneanu șl M. 
Stoica au prezentat refe
rate cu privire la educa
ția fizică — mijloc de pre
venire, necesitatea controa
lelor medicale la sportivi 
șl elevi iar profesorul 
Gheorghe Manolescu — 
decanul Facultății de edu
cație fizică, a vorbit des
pre utilitatea practicării 
gimnasticii, turismului șl 
in general a exercițiilor fi
zice !n sportul de perfor
manță.

în Încheiere a fost pre
zentat filmul : Campiona
tele europene de atletism 
de la Budapesta.

T. S1RIOPOL — coresp.

„SPORTUL TREBUIE CONSIDERAT
UN BUN PERSONAL!"

Masă rotunda la Focșani,

pe

s
marginea plenarei C.J.E.F.S. Vrancea

loaoe reduse, dar în număr cit 
mai mare, fără lăcate și lan
țuri la porți, constituie cea 
mai bună formă de populari
zare a sportului. Focșănendi 
aveau la dispoziție un ștrand. 
A fost dezafectat. A trecut un 
an... de promisiuni. Alte spa
ții nu sînt bine gospodărite, 
devenind locuri de... îndepăr
tare și nu de atragere. Atunci?

de propagandă în școli, în îfP 
treprinderd privind rolul miș
cării fizice în viața socială 
ar avea numai urmări favora
bile.

mult des-e discută
pre organizarea tim
pului liber al oame
nilor, indiferent de 
vîrstă., sex sau pro- 

Se apreciază, pe bună

D. PĂTRAȘCU t în Legea 
sportului sint prevăzute atri
buțiile tuturor factorilor ce 

“ ‘ de

abordat 
mare 
, cu 

preocupare 
cit mai

apatic, 
doză de 
insuficien- 

pentru fo- 
eficientă a 

pe

trebuie, deci, 
„acomodării", 

folosirea 
antrenamente 

sau pen-
nu se
acestor prime 
pentru „plimbări' 
tru... învățarea tehnicii. Teh
nica deprinsă în lunile de 
iarnă — cu toate corectările

nu înceapă într-un 
(cu posibile efecte 

mai neplăcute) în 
mai este destulă

„CINE ȘTIE SPORT

CIȘTIGA"

să 
de 
să 
pe

fiecare 
că așa 
și mai 
perfor-

Comitetul municipal 
U.T.C. Galați, în cola
borare cu Casa de cul
tură a sindicatelor, a 
organizat un reușit 
concurs „Cine știe sport, 
cîștigă", cu tema : Jocu
rile Olimpice de-a lun
gul veacurilor. Cele 
două reprezentative. Li
ceul nr. 5 și Grupul 
școlar A. I. Cuza, s-au 
prezentat excelent, do
vedind frumoase cuno
ștințe în domeniul 
sportului olimpic. Con
cursul a fost cîștigat de 
reprezentativa Grupului 
școlar A. 1. Cuza.

fesie. _ . . .
dreptate, că alegerea celor mai 
potrivite forme și mijloace, in 
acest sens, conduce nemijlocit 
la sporirea capacităților pro
fesionale și la întărirea sănă
tății individului. Sportul prac
ticat în formele sale cele mai 
simple și nepretențioase, eli
berat de cifre, performanțe sau 
obligația, vine să răspundă 
unei necesități de structură a 
ființei umane : dorința de miș
care. Virtuțile reale ale spor
tului stau mai degrabă în a- 
eeasta decît în exploziile spec
taculoase ale rezultatelor re
zervate unor cazuri limită.

Am organizat o discuție pe 
această temă în orașul Foc
șani avînd drept punct de ple
care dezbaterile din cadrul ple
narei CJEFS Vrancea, recent 
desfășurată.

în jurul mesei rotunde au 
luat loc tovarășii : ing. IOAN 
IOANOVICI, vicepreședinte al 
Consiliului popular municipal, 
prof. D. PĂTRAȘCU, preșe
dinte al Consiliului județean 
pentru educație fizică și sport, 
SANDU PĂROIU, membru în 
Biroul executiv cu probleme de 
sport la Consiliul județean al 
sindicatelor Vrancea, și MIHAI 
BĂLAN, șeful comisiei sport- 
turism la Consiliul municipal 
U.T.C.

RED.: S-a emis ideea, justă 
după opinia noastră, că vor
bele devin inutile, dacă nu 
sînt transpuse în practică. Cine 
credeți, așadar, că trebuie să 
intervină pentru a se realiza 
o schimbare nu numai în men
talitatea oamenilor, ci șl in 
dotarea orașului cu baze spor
tive ?

IOAN IOANOVICI. Spre re
gretul nostru, în municipiul 
Focșani mai dăinuie, încă, iner
ția. deși există numeroși ce
tățeni dornici să devină nu 
numai practicanți ai sportului, 
ci și „difuzor!" voluntari ai 
acestuia. Organizația de tine
ret are în acest domeniu un 
rol important. în ceea ce pri
vește fundamentarea materia
lă. ea revine, cred, sindicatu
lui, cu sprijinul eficient al 
Consiliului popular.

Radu HUTAN

NOI ÎNSCRIERI LA „INTERNAȚIONALE''
E. Aimer 4:19,8-400 m liber și Rodica Petruică

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE BOX PE ECHIPE

2:55,8-200 m bras
federației dePe adresa 

specialitate din țara noastră 
continuă să sosească înscrieri 
nominale la întrecerile ce
lei de-a X-a ediții a Cam
pionatelor internaționale de 
înot ale României.

• Austria va fi reprezen
tată de Elisabeth Milliner, 
campioană a țării la 400 și 
800 m liber, E. May, Ger
hard Seidler (un sprinter de 
56,5 sec.) și H. Kbller.

• Federația poloneză a în
scris patru concurenți tineri, 
întrucît Ia aceleași date cei 
mai buni înotători sînt an
gajați în întrecerile marelui 
concurs internațional de la 
Bonn. Este vorba de Elisa- 
beta Zeleniewska, Wladimir 
Kekus, Kristztof Starzec și 
Pawel Dyrek.

• Forul de specialitate din 
Bulgaria anunță 4 partici
pant: Atanas Stoianov (2:41,0 
— 200 m bras), Ilia Iliev

Y1 W FATA
FiLEULUI

(4:39,5 — 400 m ți 18:31,0 —
1 500 m liber), Toni Statelov 
(56,9 — 100 m, 2:07,8 — 200 
m. 4:30,0 — 400 m liber și 
62,1 — 100 m delfin) și Emil 
Decev (18:31,0 — 1500 m li
ber).

• Cîteva rezultate bune la
ultimul concurs de verificare 
al sportivilor reșițeni: Aimer 
4:19,8 — 400 m liber, a doua 
performanță românească din 
toate timpurile; Rodica Pe- 
truică 2:55,8 — 200 m bras, 
cea mai bună performanță 
a anului; Giurasa 63,0 — 
100 m delfin ; Siegrid Siecian 
1:13,1 — 100 .................
Hohoiu 2:21,8 
te; Giurasa 2:21,4 și Băin
2 ;23 4 _  200 - - — —
Wettemeck 4:50,4 — 400 m 
liber; R. Hoher 1:17,9 — 
100 m spate. (A. Rudeanu — 
coresp.).

• La
Stanciu 1:20,1 
te și 2:50,0 — 200 m 
A. Seicaru 1:10,2 — 
spate; D. Ungureanu 
— 100 m bras și 68,2 
m delfin.

m delfin; M.
— 200 m spa-

m delfin ; D.

Galațî i Georgeta
100 m spa

spate ;
100 m 

1:14,7
— too

Kl LASFIRȘITULTURULUI
a treia etapă, 

du-
Cu cea de 

desfășurată sîmbătă și 
minică, a luat sfîrțit turul 
campionatului republican de 
box pe echipe. Iată rezul
tatele înregistrate 1

...ȘI CLASAMENTUL i
DIVIZIA A

RED : Ni se pare interesant 
a porni discuția noastră nu de 
Ia baza materială, ci, mai în- 
tîi, de 
practicarea exercițiilor fizice. 
Anchetele sociale au ajuns la 
concluzia că un procent în
grijorător de oameni, foarte 
mulți tineri, își petrec timpul 
liber în cafenele, restaurante, 
deci într-o atmosferă viciată, 
la propriu și Ia figurat, în loc 
să consume acest buget de 
timp practicînd diferite spor
turi. Observația pare a fi va
labilă și pentru orașul dv. Ce 
credeți în legătură cu acest 
fenomen, cum poate fi el com
bătut ?

la concepția despre

MIHAI BĂLAN : în mod 
deosebit ar trebui să acționeze 
sindicatul și organizațiile de 
tineret, care dispun de mijloa
ce proprii de a aduce pe teren 
un număr cit mai mare de 
cetățeni. Se cere, însă, răbda
re și inițiativă. Consiliile popu
lare au și ele un rol de mare 
importanță. Acela 
vedea în planurile 
tizare a orașului 
fectate sportului.

de a pre- 
de sistema- 
spațiile a-

D. PĂTRAȘCU : Existența 
spațiilor este, intr-adevăr, un 
element important. Mai ales 
că, o dată create aceste spații, 
pentru amenajarea și păstra
rea lor poate fi folosit și spri
jinul locatarilor 
respective.

din cartierele

fi fost enun- 
schinibări ra-

DIVIZIA A
Bucu-

Craiova
Mureș—

Seria I: Dinamo 
rești—Electroputere 
16—6, A.S.A. Tg. 
Oțelul Galați 14—8.

Seria a Ii-a: Steaua Bucu
rești—Farul Constanța 16—6, 
Progresul 
București

Brăila—Metalul 
7—15.

DIVIZIA B

Seria I: C. S. Baia Mare— 
C.S.M. Reșița 22—0, Moto
rul Arad—U.M. Timișoara 
13-9.

Seria a Il-a: Muscelul 
Cîmpulung—Dinamo Brașov 

15—7, AJS.A. Cluj—Industria 
sîrmei C. Turzii 15—7.

Seria a III-a: C.S.M. + Voin
ța Cluj—Metalul Bocșa Ro
mână 12—15, Crișul Oradea— 
Voința Satu Nîare 14—8.

SeriaaIV-a: A.S.A. Bacău— 
Metalul Plopeni 12—10.

SERIA

I. Dinamo Buc. 
A.S.A. Tg. M. 
Electroputere 
Craiova 
Oțelul Galați

SERIA

î.
i.

4.
A

I

3
3

3
3

3
1

o 
o

O
2

52:14
28:38

6
2

1
1

o 
o

2
2

26:40
26:40

2
3

II-A

1. Steaua Buc.
2. Metalul Buc.
3. Farul C-ța.
4. Prog. Brăila

DIVIZIA 
SERIA

1. C.S. Baia Mare
2. Motorul Arad
3. U.M. Timișoara
4. C.S.M. Reșița

SERIA A

1. Muscelul C-lung
2. Dinamo Brașov
3. A.S.A. Cluj
4. Ind. sîrmel

C. Turzii

SERIA A

3 3
3 2
3 1
3 0

B 
I
3
3
3
3

O 
O 
o 
o

45:21
33:33
32:34

0
1
2
3* 22:44

3
2
1
1

o 
o 
o 
o

1
1
2
2

36:30
34:32
30:34
29:33

A
2|
2

n-A
3 2 0
3
3

2 O
2 0

3

1
1
1

0 O
III-A

45:21 4
36:30 4
34:32 4

3

au răspundere pe linie 
sport. Dar toate enunțate la 
general. Precizările concrete 
ml se par absolut necesare. La 
Focșani, de exemplu, pe li
nia Ministerului învățămîntu- 
lui nu s-a făcut nici un control 
în legătură cu felul cum se 
achită școlile de sarcinile ce 
le au. Situația de la Fabrica 
de confecții este, în mare mă
sură, generată și de slaba ac
tivitate din unele școli în pri
vința sportului. De aceea mi 
se pare firească întrebarea : 
oare lucrurile acestea nu inte
resează pe nimeni ?

MIHAI BĂLAN : Pentru că 
a venit vorba de școli, crecL 
că se impune editarea unui ca
talog unde să se indice, în 
funcție de 
modalitățile de realizare a u- 
nor baze simple școlare, 
unor spații de joacă în 
cartiere.

diferite situații.
a

noile

direct 
Foc-

RED. : Rerefindu-ne 
la situația municipiului 
șani, mai ales că, așa cum s-a 
spus, se discută foarte mult, 
dar se face foarte puțin, vă 
rugăm să ne spuneți 
pot aștepta locuitorii

la ce se 
săi ?

ConsbIOAN IOANOVICI 
liul popular municipal, în co
laborare cu Consiliul 
pal al sindicatelor va 
un complex sportiv, 
cuprinde un ștrand, 
de handbal, volei, baschet și 
tenis de cîmp.

MIHAI BĂLAN : 
pentru procurarea de 
le sportive.

munici- 
amenaja 
care va 
terenuri

Acțiuni 
materia-

Acordînd

IOAN IOANOVICI : Feno
menul este real ! La noi, spre 
exemplu, pot fi văzuți mai 
mulți oameni în cafe-ul nou 
înființat decit pe terenul de 
sport. Din cei aproximativ 3 000 
de salariați ai Fabricii de con
fecții, 90 la sută sînt femei, 
aproape toate sub 30 de ani. 
Cite fac sport ? Un 
fim ! Este o optică 
urmări nefavorabile, 
tre tineri consideră 
pe un lucru primar, uitînd sau 
ignorînd cu bună știință exem
ple care ilustrează contrariul. 
Fiind un vechi practicant 
sportului, mișcarea fizică 
se pare cel mai bun mijloc 
reconfortare și, de aceea, 
pot considera opiniile contrare 
decit eronate.

RED. : Fără a 
țață, ideea unei 
dicale atit in concepția oame
nilor, cit și în ceea ce privește 
dotarea materială, se subînțe
lege. Ce propuneți, atunci, în 
această direcție ?

SANDU PĂROIU :
o importanță deosebită amena
jării de baze sportive simple 
pe lingă întreprinderi, vom a- 
corda în continuare fondurile 
necesare pentru realizarea lor. 
Este necesară, însă, o preciza
re : avem nevoie neapărat și 
de sprijinul conducerilor între
prinderilor și instituțiilor res
pective.

număr in- 
greșită, cu 
Unii din- 

sportul ca

al 
mi 
de 
nu

IO AN IOANOVICI: Avîndu-se 
în vedere că orașul nostru este 
în plină dezvoltare, consider că 
problema trebuie să-și găseas
că o urgentă rezolvare. Se 
pune, în primul rînd, proble
ma investițiilor. Acestea tre
buie făcute pe baza unei cu
noașteri profunde a realității 
și nu din birou. Aș propune 
ca la avizarea proiectelor pri
vind sistematizarea orașului să 
participe și specialiști din do
meniul sportului. Privitor la 
concepție, o susținută muncă

D. PĂTRAȘCU : A fost al
cătuit un plan detaliat, cu răs
punderi concrete pentru fiecare 
unitate în parte, privind dez
voltarea bazei materiale nece
sară activității sportive a mu
nicipiului Focșani, în

★

acest an.’

cxprima- 
în cadrul

Multe dintre ideile 
te au fost expuse și 
plenarei. Am încercat sâ des
prindem esența. Răminc doar 
ca ele să fie puse cit mai cu- 
rînd în aplicare.

Emanuel FANTÂNEANU

REZULTATE DIN DIVIZIA B

FEMININ

1. Penicilina 17 16 1 49 î 9 33
2. Dinamo 17 15 2 47:10 32
3. Rapid 17 14 3 45:10 31
4. Universitatea 17 13 4 43:23 30
5. Farul 17 9 8 33:35 26
6. Medicina 17 8 9 28:32 25

7-8. I.E.F.S. 17 8 9 30:34 25
7-8. C.P.B. 17 8 9 30:34 25
0. Ceahlăul 17 4 13 24:42 21

10. C.S.M. Sibiu 17 4 13 22:40 21
11. Progresul 17 3 14 12:43 20
12. Voința 17 0 17 0:51 17

MASCULIN
1. Steaua 16 15 1 46: 9 31
2. Dinamo 16 14 2 45:12 30
3. Rapid 16 13 3 43:14 29
4. „Poli.“ Gl. 16 13 3 43:22 29
5. Viitorul J6 9 7 31:26 25
6. Tractorul 16 8 8 29:34 24
7. ,.Poll.“ Tm. 16 5 11 27:35 21

8-9. Minerul 16 5 11 20:37 21
8-9. Unirea

Tricolor 16 5 11 20:37 21
10. Progresul 16 3 13 21:43 19
11. Petrolul 16 3 13 16:42 19
12. Universitatea 16 3 13 15:45 19

FEMININ : Spartac Buc. — 
Medicina cluj 2—3, Voința Zalău
— Voința Sibiu 3—1, Voința Bra
șov — Corvlnui Deva 3—1, Dra
pelul roșu Sibiu — Medicina Tg. 
Mureș 3—0, Universitatea Buc. — 
Viitorul Buc. 1—3, Constructorul 
Buc. — Flacăra roșie Buc. 3—1, 
A.S.E. — Voința Constanța 3—1, 
Universitatea lași — Progresul 
Rm. Sărat 3—0, Politehnica Ga
lați — Sănătatea Tîrgovlște 2—3, 
Universitatea Cluj — Sănătatea 
Arad 3—0.

MASCULIN : Voința Arad — 
Alumina Oradea 2—3, A.S.A. Si
biu — C.F.R. Timișoara 1—3, U- 
niversitatca Timișoara — Meta
lul Hunedoara 3—0, Medicina Buc.
— Aurora Buc. 3—1, Viitorul Să- 
vinești — Electra Buc. 3—1, știin
ța Petroșani — I.E.F.S. Buc. 0—3, 
Farul Constanța — Vagonul Plo
iești 3—2, Politehnica Iași — Elec- 
troputere Craiova 3—0, Universi
tatea Cluj — Silvania Ș. Silvanlol 
3—0, Ind slrmel C. Turzii — 
C.F.R. Cluj 1—3.

După meciurile restante de lupte libere

i Ț f X IMPORTMIL MODIFICĂRI ÎN CI AS AMIN I
La Iași au avut loc 5 me

ciuri restante ale campiona
tului diviziei A la lupte li
bere. în urma disputării a- 
cestor partide, clasamentul a 
suferit importante modificări. 
Printre acestea, se mențio
nează saltul formației brașo
vene Steagul roșu de pe lo
cul 13 pe 3 
bucureștene 
14 pe 6.

Dar iată 
gistrate în 
Iași i Steagul roțu Brașov cu 
Dunărea Galați 24—4, cu Pro
gresul București 22—10 ți cu 
Nicolina Iași 27,5—12,5, Pro
gresul cu Dunărea 19—17 și 
cu Nicolina 26—14. Dunărea— 
Nicolina 24—14.

Și acum clasamentul Ia zii

și cel al echipei 
Progresul de pe

rezultatele înre- 
întrecerile de Ia

★
atitudini gălă-

1. Steaua 6 6 0 0 144 - 76 18
2. Rapid 6 6 0 0 128 -80 18
3. Steagul r. 6 5 0 1 145,3- 70,8 16
4. A.S.M.T. 6 4 1 1 126 - 98 15
5. Metalul 6 4 0 2 126 - 94 14
6. Prog. Buc. 6 4 0 2 Ml -121 14
7. C.F.R. 6 2 2 2 103 -119 12
8. Mureșul 6 3 0 3 102 -118 12
9. Dinamo 6 2 1 3 106 -110 11

10. Dunărea 6 2 1 3 103 -115 11
11. Lemnarul 6 3 0 4 103,5-112,5 10
12. Energia 6 1 1 4 98 -MO 10
13. C.S.M. 6 1 1 4 93 -124 9
14. Olimpia 6 1 0 8 86,8-125,5 8
15. Progresul 

Brăila 6 1 0 5 86,5-137,5 8
16. Nicolina 6 0 0 6 83 -MS 6

• Pentru 
gioase la etapele de campio
nat antrenorii I. Geambazu 
(Tulcea), A. Seitamet (Tîrgo-

DUMINICĂ, LA PLOIEȘTI

PBEMIEBÂ HIPICĂ 70
începînd de duminică, hi

podromul din Ploiești își reia 
activitatea.

Fără să mai dezlănțuie 
freamătul de odinioară, deoa
rece cursele de cai își desfă
șoară activitatea în perime
trul „situației provizorii" de 
la Ploiești, care datează de 
un deceniu, potrivit, proba
bil. proverbului care spune 
că nimic nu durează mai 
mult decît... provizoratul, e- 
venimentul pasionează, to- 
tu.;,. Iar cei 1 500—2 000 de 
oameni — foarte mulți sosiți 
din București, iar alții din 
Cîmpina, Brașov, Rm. Sărat, 
Focșani care asistă la cursele 
de la Ploiești, nu fac decît 

atașamentul 
lor favorit, 
în pofida 

devenite in-

să dovedească
pentru sportul

Anul acesta,
multor greutăți,
vejs proporționale cu numă
rul spectatorilor, din punct

de vedere tehnic va exista 
un plus de atracțiozitate prin 
duelul pentru supremație 
dintre Talaz și Talion. El va 
începe la 12 aprilie și va 
continua, culminînd desigur 
în Derby.

Tn plus, potrivit declara
țiilor țâre ne-au fost făcute 
zilele trecute de o serie de 
antrenori — M. Stefănescu, 
Gh. Tănase, G. Avram și C 
lehim — generația mînjilor 
pare a fi net superioară celei 
de anul trecut, cînd valorile 
maxime au gravitat în jurul 
a... 1 :30,0 pe km, ceea ce 
înseamnă mediocritate !

în încheiere, ne 
prima speranța — 
cînd lumea — că 
începe va fi mai 
cel precedent.

vom ex- 
veche de 
anul care 
bun decît

Niddy DUMITRESCU

1. C.S.M. + Voința 
Cluj

2. Metalul Bocșa 
Română

3. Crișul Oradea
4. Voința Satu Mare

SERIA A 1

3

3
3

3 0 0 50:18 6

2
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1
2
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38:27
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MIHAI BĂLAN: Exemple
le oferite sînt tipice pentru 
orașul nostru. Sportul trebuie 
considerat, fără îndoială, UN 
BUN PERSONAL, însă, pentru 
a se ajunge aici este necesar 
să se ducă o susținută muncă 
de propagandă care să-l atragă 
pe om spre stadion. Mijloacele 
și metodele sînt diverse, dar 
încă mai domină dezinteresul. 
Vă voi oferi și eu un exemplu: 
la clubul C.E.I.L. se organi
zează numeroase acțiuni, 
mai cele cu profil sportiv

nu-
nu.

MÎNA DESTINULUI di)
(Urmare din pag. î)

vițte), I, Toma (Satu Mare) și 
I. Covaci (Odorhei) au fost 
sancționați cu mustrare scrisă.

• Luptătorul Gh. Ciuntu 
(Dunărea Galați) a fost sus
pendat pe o etapă pentru in
sultă la adresa arbitrului 
principal.

• Sîmbătă vor avea loc în 
Capitală meciurile etapei a 
III-a a diviziei A dintre for
mațiile bucureștene Progre- 
sul—Steaua—Dinamo—Rapid.
• Zonele concursului repu

blican de toamnă la greco- 
romane rezervat juniorilor 
mari și mici sînt programate 
sîmbătă și duminică la Tul- 
cea, Ploiești, Baia Mare, Si
biu ți Arad.

1. Rapid + Voința 
București

2. A.S.A. Bacău
3. Met. Plopeni

2
2
2

1 1
1 O
O 1

O
1
1

29:15 3 
16:28 2 
21:23 1

SANDU PĂROIU : Din 
cate mai mult se vorbește și 
mai puțin se acționează. Baze
le sportive amenajate cu mij-

pă-

START ÎN 99CUPA PRIMĂVERII ii
Prima competiție de tir cu 

caracter republican a anului 
se va deschide azi, de la 
ora 9, pe poligonul Tunari. 
Este vorba de întrecerile do
tate cu „Cupa primăverii", 
la care s-au înscris 250 de 
concurenți, reprezentînd 28 
de secții (19 din provincie 
și 9 din București).

Concursul care va reuni pe 
toți fruntașii tirului de la

noi, ca și pe reprezentanții 
tinerei generații, se va dis
puta pe distanța a patru zile : 
joi, vineri, sîmbătă și du- 
mnică.

în ziua inaugurală progra
mul va cuprinde următoarele 
probe: armă liberă calibru 
redus 60 f 
pistol viteză 60 f seniori și 
juniori, armă standard 3x20 f 
juniori.

culcat seniori,

cem nimic. Firește, vă întrebați 
de ce am arat ?

— Chiar, de ce ați arat ?
— Simplu : ca să fie " * 

Fiindcă 
experiența acumulată 
teren proaspăt arat, foarte 
e de jucat !...

★
Ce e senzațional în toată 

ba asta ? Senzațional este 
tul că nimeni nu ia nici o 
sură împotriva unor asemenea 
abuzuri. Aceasta, culmea, cînd 
știut este că dezafectarea baze
lor sportive e interzisă prin 
lege ! Și nu numai prin lege : 
într-o ședință de lucru, cu un 
singur punct la ordinea de zi — 
SPORTUL — Comitetul execu
tiv al Consiliului popular al 
municipiului București a luat 
in discuție îmbunătățirea bazei 
materiale necesară dezvoltării 
activității de educație fizică șl 
sport a Capitalei. Se avea în 
vedere că, din anul 1960 și pînă 
in prezent, în municipiul Bucu
rești a fost dezafectată o supra
față ..sportivă" de peste 250 000 
m.p. cuprinzînd 16 terenuri de 
fotbal, 20 terenuri de volei etc. 
Ca urmare, la scurt timp după 
ședința amintită. Comitetul exe
cutiv al C.P.M.B. a semnat De
cizia nr. 1729 din 2 august 1968 
privind hotărtrlle luate în aceas
tă importantă problemă.

Ce cuprindea articolul 1 al 
Deciziei semnate de Primarul 

general al Capitalei T Cităm:

ca să fie arat ! 
așa cum ne învață 

pe un 
greu

trea- 
fap- 
mă-

TINERETUL NOSTRU A ÎNȚELES
(Urmare din pag. 1)

cadre calificate. Pe târim spor
tiv s-a făcut, deci, o muncă 
temeinică, rară improvizații, care 
a avut drept rezultat nașterea șl 
dezvoltarea unei trainice pa
siuni pentru activitățile sportive. 
Cu etțlva ani în urmă, clnd doi 
inimoși și pricepuți antrenori de 
gimnastică bucureșteni (mă re
fer la Maria Slmlonescu șl Mar
cel Duncan) au venit să lucreze 
în orașul nostru, mulți dintre pă
rinți, unii cu pregătire superioa
ră, sau care au practicat ei în
șiși gimnastica șl 11 cunosc bine 
virtuțile estetice, au văzut In 
gimnastică mijlocul ideal de dez
voltare armonioasă a copiilor lor. 
Beneficiind de o îndrumare com
petentă, de sprijinul neprecu
pețit al comitetelor de părinți 
și, desigur, al oficialităților, gim
nastica a cîștigat treptat teren, 
a Început să fie practicată de 
tot mal mulți copii, s-au obținut 
rezultate remarcabile in compe
tiții ce au angrenat elita națio
nală a acestui sport. Astfel că 
astăzi tot mai numeroasele ce
reri de profilare a școlii genera
le nr. 3 în școală de gimnastică 
nu mal surprind pe nimeni.

— Silueta sălii de gimnasti
că (unicat arhitectonic te Ro
mânia) este familiară foarte 
multor sportivi din țara noas
tră șl de peste hotare, noua 
construcție fiind o probă con
cludentă a preocupărilor or
ganelor sportive centrale și lo
cale pentru baza materială a 
gimnasticii, știm însă că și 
celelalte ramuri sportive be
neficiază aici de numeroase 
terenuri și construcții. V-am 
ruga să ne vorbiți despre a- 
cestea.

— îmi este foarte plăcut să 
mă refer Ia acest capitol al vie
ții noastre sportive, pentru că, 
realmente, realizările sînt re
marcabile. Numai in 1969 tinerii 
din orașul nostru au prestat mun
că patriotică pentru amenajarea 
de terenuri sportive în valoare 
de peste 4 milioane lei. Sint 
gata sau aproape de dare in fo
losință două terenuri de bas
chet, unul de tenis și altul de

volei lingă sala de gimnastică ; 
tot în perimetrul respectiv se află 
intr-o fază avansată construcția 
unui teren de handbal cu tri
bune pentru 3 500 de spectatori 
și se lucrează intens la terenul 
de fotbal (capacitate 5 000 locuri). 
Ritmul rapid de desfășurare a 
lucrărilor a fost imprimat aici 
mai ales de salariațil Termocen
tralei (director general Gheor
ghiu, secretar al Comitetului de 
partid Gh. Oprea), care, din 
luna mai, anul trecut, au lucrat 
aici cu mult entuziasm. Aș dori, 
de asemenea, să subliniez ini
țiativa seraliștllor de la Liceul 
nr. 1 care, sub Îndrumarea ing. 
Petre Dan, de la Grupul indus
trial petrochimic, președinte al 
secției de handbal „Cauciucul", 
au amenajat, In timpul liber, un 
modern teren de handbal, 
instalație de nocturnă 
să găzduiască întreceri de 
vergură cu caracter național 
internațional), precum și alte 
renuri betonate de handbal, 
fine, e necesar să menționez 
baza noastră materială se 
îmbogăți în curtnd cu o 
șl frumoasă 
lingă cea de 
beneficia de 
antrenament 
halterofilii și _____ ,_______
ducerea I.S.C.M. manitestă multă 
preocupare ca acest Important o- 
biectiv al complexului sportiv al 

folosință 
acestea

cu 
(capabil 

an- 
Ș1 

tc- 
In 
Că 
va 

nouă 
sală, ce se înalță 
gimnastică. Aici vor 
condiții bune de 
luptătorii, boxerii, 
tinerii judoka, con-

orașului să fie dat te
cit mai curted. Toate __ ___
reflectă în modul cel mai con
vingător dorința tineretului nos
tru de a face sport, de a folosi 
binefacerile lui. De altfel, în a- 

alte 
cel 

pare

tru de a face sportj
IMXa JL/U .

cest sens ne stau mărturie 
numeroase fapte, Intre care 
mai semnificativ mi se 
participarea tinerilor la activită
țile sportive.

— Ne-ați putea oferi cîteva 
exemple ?

— O acțiune sportivă cu ca
racter de masă care s-a bucurat 
anul trecut de un mare interes 
a fost campionatul de fotbal între 
secții, organizat de Grupul in
dustrial Borzesti, unitate econo
mică ce numără H 000 de mun
citori, tehnicieni, ingineri și func
ționari. Peste 30 de echipe au

fost angrenate, o bună perioadă 
de timp, într-o activitate per
manentă care a cunoscut un de
plin succes. De asemenea, in 
1969 s-a desfășurat, sub semnul 
unui interes general, campionatul 
municipal de copii la handbal, cu 
participarea a 8 formații de bă
ieți șl tot atltea de fete, activi
tate susținută și îndrumată de 
cunoscutul antrenor Mihai Pin
tea, care a reușit să dea loturilor 
de tineret ale țării patru com- 
ponențl. Avem o secție puternică 
de box care, condusă cu pricepe
re de antrenorul Victor Alexan
dru, ne-a adus ctteva locuri 
fruntașe in competiții de primă 
mînă ale pugilismului nostru. Și, 
in fine, nu pot să nu amintesc 
de avlntul puternic pe care-1 cu
noaște judoul. Deși dispune de 
condiții improprii de pregătire, 
antrenorul Naghi Sandor a reu
șit să obțină In numai un an re
zultate remarcabile. Cea mai e- 
locventă dovadă — calificarea a 
10 sportivi din orașul nostru 
pentru finalele campionatelor na
ționale de la București !

— De o jumătate de an, în 
Orașul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej ființează un Liceu de 
gimnastică, unic în țara noas
tră. Știm că el s-a bucurat, 
chiar de la crearea sa, 
sprijinul neprecupețit — 
nlfestat pe mal multe 
nuri — al organului local de 
partid. Acum, după ce ‘ 
zele lui au fost puse și 
tivltatea cunoaște un 
normal, ce semnificații 
perspective acordați 
Liceu ?

— Nu-1 ușor să asiguri cele 
mal bune condiții de lucru și 
viață pentru cîtcva zeci de gim
naste și cadre de specialitate din 
întreaga țară, venite aici intr-o 
temerară tentativă de a atinge 
marea performanță. Avind me
reu în față scopul final al ac
țiunii Întreprinse prin crearea 
acestui Liceu, am căutat, cu răb
dare, soluții pentru toate pro
blemele ce s-au ivit pe parcurs 
și mă bucur că astăzi lucrurile 
merg pe un făgaș bun, atit sub 
aspectul procesului de invăță- 
mînt, principală preocupare a

elevelor, cit șl al condițiilor de 
pregătire sportivă și de viață. 
Foarte multe dintre sportivele 
venite din alte orașe se dove
desc a fi hu numai excelente 
gimnaste, dar și bune eleve, cu 
un intelect dezvoltat, ceea ce u- 
șurează considerabil procesul de 
invățămînt de la Liceul de gim
nastică și explică poziția frun
tașă a acestuia pe municipiu la 
capitolul „promovabllitate". Sint 
convins că Înalta competență a 
cadrelor ce lucrează aici, pasiu
nea lor remarcabilă vor da re
zultate șl că din orașul nostru 
vor porni viitoare componente ale 
lotului național de gimnastică.

★

de 
ma- 
pla-

ba- 
ac- 

curs 
Șl 

acestui

plă- 
ore
Iu-
în

Se interzice dezafectarea bazelor 
sportive pe teritoriul municipiu
lui București șl comunele sub
ordonate. (n. n. — clar, nu 7). 
In cazul tind necesitățile dez
voltării orașului ’ 
tarea unei baze 
ta se va face 
strictă a art. 12 
629/1968, în sensul de 
strui înainte (n.n. — 
se ara înainte !) de 
o altă 
puțin . ________
și numărul de elemente compo
nente ale bazei dezafectate, te 
scopul asigurării continuității 
desfășurării activității sportive.

Așadar, Decizia nr. 1729 puna 
stop — chiar din primul articol 
— dezafectărilor. Se stabilesc 
chiar și factorii meniți să ve
gheze asupra respectării hotă- 
ririi luate. Astfel, în încheierea 
art. 1 al Deciziei menționate gă
sim următoarea frază : 
ARHITECTUL-ȘEF AL 
CIPIULUI BUCUREȘTI 
STITUTUL PROIECT 
REȘTI. Firește. în cazul 
afectării de care ne ocupăm, 
este greu de presupus că ea s-a 
făcut cu avizul arhltectului-șef 
al Capitalei, cu acordul Institu
tului Proiect București. Cum 
greu de presupus este, de ase
menea, că arhitectul-șef sau — 
mă rog — Institutul Proiect 
București nu cunosc locul unde 
va fi amplasată viitoarea con
strucție executată de D.G.C.M.B. 
prin I.C.M. 2. Adică, baza spor
tivă Granitul.

Deci, dilemă I Dilemă, fiindcă 
în această problemă — de care 
era direct interesat — trebuia 
cerut (conform legii în vigoare) 
și asentimentul Consiliului *' 
țional 
Sport, 
dacă 
că se 
art. 1 
văzut, 
la stadionul Granitul a fost bru
tal și Ilegal curmată. Cît despre 
numărul de „elemente compo
nente" acestea ar fl făcut obiec
tul unul teren de fotbal îm
prejmuit (350 000 lei), al unei pis
te de atletism (100 000 lei), al unei 
tribune cu 1 200 locuri (80 000 
lei) etc.

Un neinițiat te problema (că 
problemă a devenit 1) dezafectă
rilor ar fi tentat să creadă că 
toată această acidă pledoarie este 
făcută numai pentru „tonul" te 
care a fost desființată baza spor
tivă Granitul. Nu. „Variațiunl pe 
aceeași temă" am avut Șl cu 
splendidul complex sportiv I.T.B. 
din Turturele (dezafectat tot 
după apariția Deciziei 1729) șl 
cu baza sportivă a Liceului 
„Alexandru Sahia" (desființată 
și ea tot după semnarea Deciziei). 
Atunci 7... Atunci, cum ar spu
ne conu lancu : DE CE MAI 
LEGIFERAM, DACA TOT DEZ
AFECTAM 7 “ ' “
Iancule, 
călcăm 
29/1967, 
aprilie 
gea nr. 
Să fie 
„Unde-i

impun dezafec- 
sportive, aceas- 

rcspectare» 
H.C.M. nr. 
a se con- 
deci, nu a 
dezafectare 

bază sportivă la ce! 
dimensiunile, capacitatea

cu 
din

Răspund 
MUNI- 

ȘI IN- 
BUCU- 

dez-

Na- 
pentru Educație Fizică șl 
Nu s-a cerut, deoarece 

se cerea (șl presupunînd 
obținea) trebuia respectat 

al Deciziei. După cum s-a 
însă, activitatea sportivă

Dezafectăm, 
fiindcă încălcăm, 
dispozițiile legii 

H.C.M. nr. 629 din 9 
1968, legea nr. 6/1957, le- 
3/1968. Decizia nr... etc. 
adevărat, stimabile, că 
lege e și tocmeală 7“

(va urma)

nea
In- 
nr.

Am dorit ca la discuția noas
tră despre sportul din Orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej să parti
cipe și tovarășul VASILE ARDE- 
LEANU, prlm-secretar al Co
mitetului municipal al P.C.R., 
primarul orașului. Domnia sa 
lipsea însă> de la sediul orga
nului de partid în momentul vi
zitei noastre. Am avut însă 
cerea să-I întîlnlm, cîteva 
mal tîrziu, într-o vizită de 
cru Ia noua sală sportivă
construcție, la terenul de hand
bal. la cel de fotbal. Deși n-a fost 
posibilă o dezbatere despre sport, 
ne-am dat seama, din scurta dis
cuție purtată, că primarul Ora
șului Gheorghe Gheorghiu-Dej 
este nu numai un perfect cunos
cător al planurilor construcțiilor 
sportive, ci și un entuziast iubi
tor de sport, manifestînd multă 
grijă pentru viitorul complex din 
jurul sălii de gimnastică. Am în
țeles șl mal bine atunci de ce 
sportul are baze solide în Orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, de ce 
activitatea sportivă, de masă șl 
performanță, înregistrează aici, 
cu flecare an, succese tot mai 
importante.

P.S. In numărul viitor al zia
rului nostru veți citi, sub titlul 
„AU FOST ȘI NU MAI SÎNT". 
un inedit comentariu despre să
lile de sport.

„SPORTUL" mulțu
mește pe această cale, 
tuturor cititorilor, cores
pondenților, colabora
torilor și instituțiilor 
care au adresat felici
tări redacției, cu prile
jul împlinirii a 25 de 
ani de la apariție.
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intransigența justiției...
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LOTUL NAȚIONAL CONVOCAT 
PENTRU MARȚI ÎN BUCUREȘTI
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î
alb — că nu

Comisiei este 
punitiv, forul

Dinamo București — Steaua
Continuăm prezentarea derbyului etapei a XIX-a a diviziei naționale A, aducind, 

in avanpremieră, la rampă, trei personaje cardinale ale piesei...

ț
I

tI
t

„A !?,une sub semnaI îndoielii probitatea Comisiei de 
disciplină a federației de fotbal ni se pare o acțiune 
cel puțin riscantă, cu atit mai mult cu cit respectivul 
for, înarmat cu responsabilități punitive cvasiabsolute, 
dovedește, în vremea clin urmă, un divorț ireconciliabil 
cu vechea optică de diferențiere a echipelor și, implicit, 
de rostuire a sancțiunilor conform unor principii „ma
leabile", în funcție de numele sau tradiția clubului ale 
cărui culori le reprezintă cel incriminat...

Dacă obiectivitatea Comisiei rămîne, zicem, dincolo 
de orice dubiu — ca și pertinența in materie, garantată 
de însăși componența acestui for. cu Mircea David, 
Augustin Botescu, Mircea Cruțescu, Andrei Radulescu, 
printre membri, ca să dăm numai cîteva exemple — 
ne vedem. însă, nevoiți să recunoaștem că în privința 
INSTRUMENTELOR cu care lucrează „areopagul" disci
plinar al federației, lucrurile nu mai au aceeași clari
tate, lăsind vecine cu îndoiala cîteva probleme de 
indiscutabilă natură principială.

Astfel — și cîteva din suspendările dictate joi seara 
susțin afirmațiile noastre — se nasc, cel mai adesea., 
disensiuni în privința documentelor care invită ia 
judecarea gravității greșelii, membrii Comisiei acordind 
se pare, mai mult credit raportului arbitrului (o ple
doarie lesne de înțeles a sancțiunii dictate pe gazon) 
decît, paradoxal, celui ai observatorului federal, per
soană pendinte de același for ca și Comisia în discuție, 
dar — cei puțin teoretic — mai obiectiv.

între aceste coordonate, jucătorii Stoica (Farul) sau 
Flichiș (C.S.M. Sibiu) au fost suspendați numai pc baza 
declarațiilor arbitrilor, intr-un total DEZACORD cu 
aprecierile trimișilor speciali ai însăși federației, care 
menționau, în rapoartele lor — negru pe 
au văzut nici o infracțiune ! ?...

Surprinderea noastră în fața deciziilor 
cu atit mai mare cu cit, în elanul său
respectiv n-a ținut seama de unele explicații care n-ar 
fi trebuit să scape unui spirit cit de cit sagace : că 
Flichiș a fost eliminat, pentru joc periculos, în mi
nutul 10 (!) al unei partide pe care echipa sa o sus
ținea în deplasare, că decizia dictată de arbitru împo
triva Iui Stoica în meciul Politehnica Iași — Farul, a 
fost concomitentă cu expurgarea din teren a ieșeanului 
Pal, intr-o atmosferă deloc favorabilă „cavalerului fluie
rului", că — să trecem la o altă judecată a Comisiei — 
jucătorul Dobre (Laromet), și el suspendat o etapă, a 
fost trimis pe banca rezervelor în minutul 85 al întîl- 
niril cu Delta-Tulcea, la scorul de 1—1, pentru... voci
ferări, fără nici un aventismenț prealabil...

Dacă la toate acestea adăugăm că partida de la 
Tulcea — condusă de M. Ionescu din Călărași, oraș a 
cărui reprezentantă, Celuloza, urma să joace în etapa 
următoare tocmai cu... Laromet! ? I — s-a încheiat cu 
rezultatul de 3—1 pentru gazde, și că insăși Comisia de 
disciplină l-a trimis pe arbitrul intilnirii Chimia Rm. 
Vilcea — C.S.M. Sibiu în fața colegiului central pentru 
„arbitraj necorespunzător", atunci să ni se permită să 
zăbovim, o clipă mai mult, asupra echității unora dintre 
deciziile ce se iau în fiecare joi seara.

Cu atit mai mult cu cit in pomenita Comisie, Ia 
lumina unor virtuți regulamentare pe care le bănuiam 
bine fundamentate — dura lex — cineva propunea pe
depsirea lui Pal cu o etapă, cineva cu 4, cineva cu 8, 
pentru a se ajunge Ia sancțiunea oficială de... 3 etape ’

Să fim bine înțeleși: nu propagăm ideea duhului 
blindeții sau a răbdării fără limite, ca unelte de lucru 
ale Comisiei de disciplină, dar simțin nevoia să ne 
dezicem și de practica pedepselor exagerate, menite să 
bage frica in jucători, fără prea multe explicații...

Intransigența — inutil, poate, să o mai repetăm — 
este recomandabilă in peisajul fotbalului românesc, dar 
ea nu se poate așeza Ia aceeași masă cu inechitatea, 
chiar dacă ultima noțiune posedă explicații de bună... 
intenție.

Aceasta pentrn că, Ia urma 
zintă exagerarea unei pedepse 
rabilă nedreptate ?

urmei, ce altceva repre- 
decit un sol de irecupe-

I deea de autonomie fi
nanciară a secțiilor de 
fotbal sau a cluburilor 
sportive — în genere 
— are excelente vir
tuți, dar aplicarea el 
de pînă acum, precum 
și cele preconizate. în 

același spirit pentru viitorul a- 
proplat comportă numeroase dis
cuții. De felul cum va fi trans
ferată in practică depinde suc
cesul, validarea el sau denatu
rarea și compromiterea unul sis- 

dem de principii inatacabil, e 
mrept, pe teren teoretic.

Prin ordinul Ministerului In- 
vățămîntului nr. 535/1969, cluburile 
sportive universitare au fost in
vestite cu autonomie de la 1 iu
lie, anul trecut. Timpul scurs 
pînă acum ne Îngăduie cîteva ar 
preclerl. susținute de argumen
tul practicii. Calitatea de per
soană juridică, cont separat la 
bancă, buget propriu, gestiune 
asupra bunurilor folosite pentru 
activitatea curentă, lată numai 
cîteva urmări favorabile ale ho- 
tărîrii citate. De atunci încoace 
Ministerul ne subvenționează nu
mai pentru acoperirea diferenței 
dintre veniturile realizate și chel
tuieli. Noua stare de lucruri a 
declanșat acțiuni energice pentru 
valorificarea mal amplă a sur
selor noastre de venituri firești. 
Printre rezultatele acestor ac
țiuni se înscriu cele 274 ooo lei 
obținute tn 1960, din acțjunl oro- 
pagandistice rentabile. Regret, 
dar aprecierile mele favorabile a- 
supra începuturilor autonomiei 
se vor opri aici. Fiindcă, deși 
acceptată, ideea de autonomie este 
blocată și veștejită printr-un sir 
de prevederi incompatibile cu 
esența ei. Cel mal primejdios i- 
namic al noii concepții ml 
pare a fi birocrația. Eu am în
țeles șl am crezut că starea de 
autonomie ne va conferi dreptul 
de a valorifica inteligent toate 
Izvoarele de venituri firești ale 
clubului sau secției de fotbal, a- 
lături de posibilitatea de a gos
podări fondurile în raport cu 
necesitățile reale, imediate șl de 
viitor. Dar cum să fie posibil 
așa ceva cînd ne vedem obligați 
să ne mișcăm intr-o plasă de 
prevederi birocratice, unele ajun
se pînă la absurd. In loc să 
existe numai niște principii di
rectoare, alături de dreptul de a 
decide al factorilor conducători 
ai clubului, ne Intllnim la tot 
pasul cu obstacole epuizante. 
Pentru orice cheltuială, cit ar 
fi ea de măruntă, trebuie să ne 
adresăm prin referat serviciu
lui de resort al Universității. Pen
tru a cumpăra o pereche de șire-
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turi (citiți atent, de șireturi) este 
necesară semnătura contabilului 
șef. Un album apărut tn libră
rii despre Avery Brundage, pre
ședintele C.I.O.. a fost achizițio
nat numai după întocmirea unul 
referat de o pagină și obți
nerea cîtorva semnături. Am pri
mit un indicator de încadrare 
a principalelor categorii de chel
tuieli în articole bugetare. Este 
de o rigiditate ridicolă și pre- 
judiclantă. Se cere să prevezi 
jexact, cu 1 an înainte, cheltulell-

FOTBALUL IN ETAPA

In ședința sa de ieri, biroul 
Federației române de fotbal a 
fost informat de către comi
sia de selecție asupra stadiului 
de pregătire a echipei națio
nale. Lotul a fost convocat 
pentru zilele de 31 martie și 
1 aprilie in vederea unui joc- 
școală cu echipa de tineret 
Dinamo București. Cu acest 
prilej se va face analiza com
portării 
primele 
lui.

Biroul 
siiior și 
acorde toată i 
desfășurări a 
asigurării unor 
servatori dintre 
petenți.

Biroul federal 
mat asupra analizei activității 
echipelor de tineret-rezerve e- 
fectuată de către colegiul cen
tral de antrenori.

Cu același prilej, biroul fe
deral a analizat și o serie de 
aspecte ale turneului echipei 
olimpice in Israel și Australia, 
iar antrenorul V. Mărdărescu

șl-a Însușit critlcile aduse, de- 
clarîndu-se de acord cu deci
ziile luate.

Biroul federal a stabilit mă
suri pentru o legătură mai 
strinsă cu reprezentanții pre
sei.

in
campionatu-

selecționabililor 
etape ale

federal a 
colegiilor

atenția 
campionatului, 
arbitri și ob- 
cei mai com-

cerut comi- 
centrale să 

bunei

a fost infor-

N. R. Un început poate fi 
convocarea, in mod regulat, a 
ziariștilor Ia ședințele biroului 
federal, deoarece. în ultima 
vreme, ea și ieri, accesul re
prezentanților presei nu a fost 
admis.

DUMITRACHE: DE DATA ACEASTA 
NU O SA MAI RATEZ !

Revenit în activitatea imediată, după 
o întrerupere cauzată de un complex de 
împrejurări (obiective si subiective), Du- 
mitrache, pe care l-am întîlnlt zilele tre
cute, s-a arătat dornic de gazon, de 
goluri și de... revanșă.

„Nn pot să uit pcnaltyul pe care ml 
l-a apărat Suciu la ultima finală a „Cupei 
României". Duminică, dacă se va ivi 
ocazia, vă asigur că n-am să mai ratez. 
Am să trag plasat, dar tare, să nu mai 
avem discuții..."

MIRCEA LUCESCU : CU VOINEA 
MIJLOCAȘ, S1NTEM SCUTIȚI DE CEA 

MAI GREA PROBLEMA
Amabil ca întotdeauna, Lucescu (acest 

model din fotbalul nostru) — care nu

va intra duminică pe teren, fiind acci
dentat — ne-a comunicat trei idei inte
resante : „1) Cel mai mare pericol pentru 
noi il reprezintă Tătaru. Anihilindu-I. 
n-are cine să ne bată, deoarece... 2) Voinea 
mijlocaș ne... rezolvă cea mai grea pro
blemă din meciurile eu Steaua. 3) Nu 
pot să dau un pronostic, rezultatul de
pinde de „ll“-le dinamovist care va fi 
aliniat".

FLOREA VOINEA : „X"

Binecunoscutul și apreciatul jucător 
stelist, rezervat ca de obicei, ne-a dat 
un pronostic diplomatic : X (dacă Steaua 
cîștigă — e modest, dacă pierde — e pe 
aproape...).

„Vom face totul să ciștigăm. Eu, insă, 
văd un „X" de mare luptă".

Gloria Bistrița —A.S. Armata Tg. Mureș 2-2 (1-0)

BISTRIȚA, 25 (prin tele
fon). — Meciul amical din
tre formația locală Gloria și 
A. S. Armata Tg. Mureș a 
luat sfîrșit cu un rezultat de 
egalitate : 2—2. Golurile au 
fost marcate de Ciocan (min.

44), Moldovan (min. 60) pen
tru Gloria, Trăznea (min. 75) 

Lucaci (min. 90).
ION TOMA, coresp.

Și
1• ••

ANDREI LA DINAMO BUCUREȘTI?
Din surse demne de încredere, aflăm că Andrei — por

tarul echipei Progresul — a primit dezlegare pentru Dinamo 
București. El a participat deja, zilele acestea, la pregătirile 
formației lui Nicușor.

• întilnire plăcută 
cu DUMITRACHE la 
Lacto-barul „Dorna".

De ce plăcută ?
Pentru că este a- 

proape reconfortant 
să întilnești un fotba
list la un bar cu 
lapte...

Apoi, pentru că iți 
face plăcere 
descoperi pe fotba
listul nr. 1 al Româ
niei, pe mult licitatul 
„corsar roib", 
ipostază de 
cent cuminte 
ță și puțin 
așa cum nu 
chipuie cei care-l cu
nosc doar prin inter
mediul camerelor de 
luat vederi sau al 
zvonurilor, nu o dată 
colorate, răutăcios, in 
negru. Marele public 
— „balaurul cu mi
lioane de capete", 
cum îl numea, cind- 
va, Eusebio — uită 
că Dumitrache este, 
de fapt, cazul „cultu
rilor forțate", atit de 
delicate și de preten
țioase. Proclamat in
tr-un record de timp 
vedetă internațională 
(ceea ce și este, de

fapt) — așa cum, în 
cazul culturilor for
țate, plantele sint a- 
duse la maturitate in 
etape mult mai 
scurte de dezvoltare 
— Dumitrache este 
încă, în multe pri
vințe, crud. Nejor- 
mat. Neconsolidat în

să-l

intr-o 
adoles- 

(in sve- 
necăjit), 
și-l în-

BRIGADA DE ARBITRI A MECIULUI 
OINAMO BUCUREȘTI —STEAUA

Colegiul central al arbi
trilor de fotbal ne-a comu
nicat că a modificat compo
nența brigăzii ce va conduce 
partida Dinamo București — 
Steaua. Ea va fi alcătuită 
din Andrei Radulescu — la 
centru, ajutat la linie de Fr. 
Coloși și C. Ghemingean

• Un fost portar 
al României despre 
doi actuali portari ai 
României. înlocuind, 
in ecuație, prima ne
cunoscută cu numele 
lui VALENTIN STA- 
NESCU și celelalte 
două cu numele lui 
RĂDUCANU și ADA-

— Nu știu. Cred 
că aș trage cu banul, 
să nu se supere nici 
unul și mai ales 
nu nedreptățesc 
vreunul dintre ei

pe

că

ceea ce privește per
sonalitatea.
lent 
asta 
mai 
juns. OMU. 
trache este

Are tă
cu carul, dar 
nu-i totul șl, 
ales, nu-i de-a- 

*’’1» Dumi- 
încă în 

formare. Depinde (în 
mare măsură) de 
mediul înconjurător 
ca acest om să de
vină o personalitate 
— cetățenească și 
sportivă — armo
nioasă,

MACHE, am obținut 
următoarele :

Valentin Stănescu: 
„Am avut ocazia să 
lucrez și cu Răduca- 

cu Adamache. 
mari talente, 
in formă ex- 

la ora ac-(

nu și 
Ambii, 
Ambii, 
celentă 
tuală".

— Cui î-ai încre
dința, totuși, dacă ai 
fi chemat s-o faci, 
tricoul nr. 1 al echi
pei naționale ?

• Se spune 
duminică, la Ploiești, 
echipa argeșeană ar 
fi fost condusă de 
către C. TEARCA, 
antrenorul său prin
cipal (care execută o 
pedeapsă disciplinară 
ce-l ține patru eta
pe în afara incintei 
terenului) din tribu
nă, prin... teleșpiker 
tranzistorizat! (Le
gătura fiind ținută cu 
banca rezervelor).

Un glumeț ne spu
nea că cinematogra
fia a scăpat dumini
că rarisima ocazie de 
a filma, pe viu, tn 
cinivirită, un sucu
lent episod de Fan- 
tomas românesc.

— Imaginați-vă un 
asemenea film! — ne 
spunea respectivul.

— Ni-l imaginăm..)
M.

Constănțenii și-au plătit po
lița așa cum de ani de zile o 
fac. Farul n-a ciștigat. nicio
dată la Craiova și nici eraio- 
venii pe malul mării. Așa cum 
a început partida, se prevedea 
că localnicii vor obține o vic
torie destul de comodă. Cu o 
apărare sobră, cu o linie me
diană foarte activă. care a 
funcționat ireproșabil, allmen- 
tind atacul eu baloane u'He. 
și cu o înaintare (Sa.su. Tufan. 
Kallo) într-o vervă deosebită 
de joc și șut, soarta craiove- 
nilor nu putea ti alta. Oaspe
ții au, totuși, meritul de a fi 
abordat jocul deschis, dar cind 
în echipă doar doi oameni se 
bat pentru minge (Strlmbeanu 
și Niță) și, mai ales, al o a- 
părare șubredă nu se putea 
realiza mai mult.

încă din primul 
rul s-a năpustit 
apărată de Oprea 
cursă furibundă a 
o ratare de interceptare a lui 
Sasu. golul, care plutea in aer, 
nu a întirziat să vină. Kallo 
a executat impecabil un cor
ner, Tufan s-a înălțat peste 
un buchet de jucători și a în
scris imparabil cu capul. Era 
1—0 și cronometrul arată abia 
minutul 2. ,

Acțiunile s-au succedat cu 
o repezeală uluitoare, ocaziile 
de gol abundînd, dar concreti
zarea a doua o va realiza 
abia în min. 14 Sorin Avram, 
care a înscris reluînd o minge 
șutată de Sasu și nereținută 
de Oprea : 2—0. Oaspeții pă
reau împăcați cu soarta. De 
notat că în prima repriză ei au 
avut două ocazii irosite de 
Oblemenco (min. 35) și de Niță 
(min. 44), care, scăpat singur 
pe contraatac, a săltat balonul 
peste Ștefănescu, dar șl peste 
bară.

Repriza secundă a fost un 
veritabil festival Kallo, care 
l-a depășit în permanență pe 
Ad. Popescu, centrtnd precis 
la coechipieri și șutind 
periculos. Și în această repri
ză, constănțenii au avut nenu
mărate ocazii. Intre care a-

FARUL — UNIVERSITATEA 
CRAIOVA 4—0 (2—0)

minut. Fa- 
spre poarta 
și, după o 

lui Kallo și

foarte

tru stabilirea unor norme 
concepute tn armonie eu relieful 
sportului.

Pentru ca echipele divizionare 
A să-șl continue, de la un mo
ment dat, existența fără nici o 
subvenție, sint necesare, >-----
opinia mea, clteva realizări 
transformări prealabile :

— o perioadă tranzitorie de 
ani, răstimp în care __
primească toate prerogativele au
tonomiei, dar șl subvenții (trep
tat mal miel) pentru realizarea

după 
și
3

secțiile să

AUTONOMIEI FINANCIARE

CUM VOM LUPTA 
ÎMPOTRIVA „GiNDACULUI

BIROCRAȚIEI ?
le ce vor fi efectuate In 26 de 
direcții. De pildă. Se alocă o 
sumă pentru calendarul interna
țional viitor. Apoi, cîteva întîl- 
nirl preconizate nu se mai pot 
realiza. Atunci banii rămași se 
pierd, nu pot fi utilizați pentru 
vreo altă necesitate stringentă. 
Sau. Există un fond pentru cum
părarea unor obiecte de In
ventar noi. Dar ele nu se gă
sesc la vremea aceea in comerț. 
Suma vizată (sau o parte din 
ea) nu poate fi trecută pentru 
achitarea costului reparației o- 
blectelor similare mai vechi. In
terdicția de a transfera banii 
de la un capitol la altul, în func
ție de oscilația necesităților, și 
pretenția de a prevedea cu 52 
de săptămtnl înainte niște amă
nunte derizorii demonstrează că 
aceste' instrucțiuni nu sint ela
borate In conformitate cu spe
cificul activității sportive, ce sint 
preluate și impuse fără discer- 
nămint din sectoare cu alt pro
fil. Cum se împacă aceste cîteva 
exemple, din sutele posibile, cu 
esența conceptului de autono
mie financiară 7 Cel ce vor să 
netezească drumul noii orientări 
trebuie să intervină energic pen
tru simplificarea tuturor dispo
zițiilor șl acțiunilor bugetare, pen-

LOTO • PRONOSPORT
SAPTAMINAL, AUTOTURISME 

ȘI EXCURSII LA LOTO
La tragerea Loto de mline se 

acordă următoarele premii : au
toturisme DACIA 1100, MOSK- 
VIC1 408, SKODA 1000 M.B. Si 
TRABANT 601 ; excursii a 2 
locuri pe COASTA DALMA
ȚIEI cu autocarul șl excursii 
în UNGARIA și CEHOSLOVA
CIA în afara premiilor obișnuite 
In bani.
• Tragerea 

avea loc la ______ .
Clubului Finanțe Bănci din Btr. 
Doamnei nr. 2 cu Începere de 
Ia ora 19 șl va fi radiodifuzată. 
După tragerj va urma un film 
artistic. Intrarea liberă.
NUMERELE EXTRASE LA CON
CURSUL PRONOEXPRES NR. 13 

DIN 25 MARTIE 1970
EXTRAGEREA I î 42 26 36 30

35 20. FOND DE PREMII : 512.500 
lei. EXTRAGEREA a n-a : 37 16
36 15 42 29 27 26. FOND DU PRE-

premiilor obișnuite

Loto de mline va 
București In Sala

MII : 457.803 lei. Plata premiilor 
va începe tn Capitală de joi, 2 a- 
prille, pînă la 9 mai 1970; în țară 
începind de la 6 aprilie plnă la 
9 mal 1970, inclusiv.

PREMIILE TRAGERII LOTO 
DIN 20 MARTIE 197»

EXTRAGEREA I: Categoria a 
Il-a : 2,95 variante a 75.595 Iei ; 
a IlI-a : 35,35 a 3.154 lei; a TV-a : 
40,40 a 2.760 lei; a V-a : 263,8o a 
423 Iei ; a Vl-a : 234,20 a 476 lei.

EXTRAGEREA a Il-a : Catego
ria A : 2 variante a 36.342 Iei ; 
categoria B ’. 7,75 a 9.379 lei ; 
categ. C s 11,70 a «.212 lei; categ. 
D : 37,15 a 1.957 lei; categ. E : 
65,65 a 1.107 lei; categ. F : 57,85 
a 1.256 lei.

AMBELE EXTRAGERI : Catego
ria Z : 1627,05 variante a 100 lei.

Premiile de categoria a n-a în
tregi de la extragerea I au revenit 
partidpanților DUMITRACHE PA
VEL din loc. Dr. Petru Groza 
Județul Bihor șl UNGUREANU 
MIHAI comuna Curțișoara județul 
Olt.

kk

rezervă. Termenul 
către F. R. Fotbal 
pare prea scurt, 
nu permite acu- 
rezerve absolut 

echipe

CONSTANȚA, 25 (prin tele
fon, de la corespondentul nos
tru).

Stadion 1 Mai ; teren deni
velat ; timp răcoros, cu vint ; 
spectator, circa 15 000: au
marcat ■ Tufan (min. 2). S. 
Avram (min. 14). Tănase (min. 
67) și Sasu (min. 80).

FARUL t ștefănescu 
Antonescu 8. Mareș 8,
7. Pleșa 8, Tănase 9, 
pescu 8. S. Avram 8. 
Tufan 9, Kallo 10.

UNIVERSITATEA 
VA :
«) - _____  .. T___ .
Ivan 6, Velea 5, Strimbeanu 9. 
Neațu 4. Martinovici 5. Ni(ă
8. Oblenienco 5, Bălan 6.

A arbitrat A. Bentu 
ajutat la linie de 

, D. Isăcescu și A. Munich 
(toți din București).

Trofeul Petschowschi (pen
tru public) : 9.

8 —
KoszKa 
D. Po- 
Sasu 9,

CRAIO-
Oprea 4 (min. 20 Papuc 
Aci. Popescu 4, Țană 4,

mintim 
Tufan, 
(bară).
în min. _____
cu sete de la circa 18 m, în
scriind imparabil : 3—9. tn
min. 80, Kallo a șutat din 
unghi, foarte puternic, Papuc 
n-a putut reține și Sasu a 
preluat din apropiere, stabilind 
scorul final al partidei ; 4—0. 
Se pare câ studenților craio- 
veni nu le priește briza mării...

CORNEL POPA

pe cele 
min. 51
Scorul
67, cind

din min. 50 — 
și 81 — Kallo 
s-a modificat 
Tănase a tra»

PREGĂTIRILE 
SELECȚIONATEI 

SECUNDE

unul fond de 
preconizat de 
(1 an) mi se 
tocmai fiindcă 
mularea unor 
necesare existenței unei _____
pentru anii cu venituri mai mici 
(un sezon ploios, de pildă, poate 
deregla serios bugetul unul club, 
prin scăderea numărului de spec
tatori etc.);

— recunoașterea dreptului de 
a ne gospodări in funcție de ne
cesități reale șl de norme di
rectoare șl nu in funcție de pre
vederi centrale osificate șl străi
ne de specificul sportului ;

— chirii rezonabile pentru ba
zele sportive ;

— prețul biletelor de intrare să 
nu mai fie uniform șl fixat de 
la centru. El ar trebui să va
rieze tn funcție de locul in cla
sament al echipei adverse, de 
rivalitatea dintre „U“ șl alte 
formații, de importanța partidei 
etc. Deci, costul biletului de in
trare să poată fi stabilit de 
către conducerea clubului ;

— desființarea carnetelor de 
gratuitate, nu numai reducerea 
numărului acestora. Noi am fi 
dispuși să acordăm liberă in
trare numai cltorva sute de 
copii, prin repartizarea echitabi-

1& a locurilor tuturor școlilor din 
oraș ț

— menținerea șt perfecționarea 
actualului acord cu televiziunea, 
deoarece reglementarea interve
nită de curtnd a șl început să 
se reflecte favorabil. In dreptul 
numărului de spectatori plătitori 
(duminică, la meciul cu Poli
tehnica Iași — 11 MO) j

— Inițierea jucătorilor In pro
blemele financiar-economice ale 
clubului, familiarizarea lor cu 
o serie de aspecte administrati
ve, educarea acestora în spiri
tul unul respect absolut față de 
publicul plătitor șl, în sfîrșit, 
cointeresarea lor pentru reali
zarea unor suite de partide de 
bună calitate, știut fiind că nu
mărul spectatorilor oscilează net 
în funcție de comportarea șl de 
rezultatele anterioare :

— modificarea opticii generale 
față de destinul unei echipe di
vizionare, restructurare care să 
vizeze o Înțelegere superioară 
din partea forurilor șl opiniei 
publice locale, declanșarea unui 
atașament cu expresii concrete, 
nu numai declarativa»

După experiența pe care o am 
cred că nici o echipă de fotbal 
nu va putea supraviețui numai 
din Încasări. Marile cluburi din 
Europa, organizate Impecabil pe 
criterii Industriale, n-ar rezista 
fără donații, fără contribuția 
zecilor de mii de membri sus
ținători, fără cotele televiziunii 
etc. Așa. Incit, este necesar să 
chibzuim bine, să nu ignorăm 
experiența altora. Noua condiție 
doblndltă de fotbalul nostru — 
autonomia financiară — nu tre
buie să ducă la sărăcirea po
tențialului cluburilor, nici așa 
prea grozav, cl la fortificare e- 
conomică, la valorificare tnțe- 
leaptă pe baze comerciale a 
spectacolului sportiv, la gospodă
rire chibzuită, flexibilă, la am
plificarea responsabilității șl ca
pacități! factorilor conducători, a 
jucătorilor șl antrenorilor. Așa 
cum se afirmă în articolul din 
„SPORTUL-, care a inaugurat a- 
ceastă dezbatere, trebuie să în
vățăm unii de Ia alții ce în
seamnă autonomia financiară, 
cum trebuie să o concepem, să 
o realizăm, să o dezvoltăm. E 
nevoie de obiectivitate, sinceritate, 
dlscernămînt, pricepere în ale 
fotbalului, precum șl de com
petență în chestiuni financiare. 
Din perindarea noastră pe 
tribuna ^.SPORTULUI- sper 
rezulte o analiză desăvîrșită 
temei aflate în dezbatere.

TRAGEREA LA SORȚI A PARTIDELOR
DIN „CUPA ROMÂNIEI"

la 
să 

a

Titus LUCACIU
secretar al clubului „U“ Cluj

zâ CUPON DE CONCURS

Numele și prenumele i

HM.FOTOAL
Adreta t

• •••»»

ECHIPE VOR OBȚINE CALIFICAREA PENTRU

SI t.CUPA
9 MEXIC 1970

Ia ora 18, va 
sediul Federa- 
de fotbal (str.
nr. 16) trage-

Astăzi, de 
avea Ioc la 
ției române 
Vasile Conta
rea la sorti a 16-imilor Cu
pei României și a partidelor

din competiție dotată 
„Cupa Mexic 1970",

Sînt invitat! să participe 
delegați ai echipelor califica
te în această fază a „Cupei 
României" și ai divizionare
lor A.

CU

După cum am mai anun
țat, jucătorii selecționatei se
cunde se vor reuni luni la 
București, unde, după amia
ză, vor efectua un. antrena
ment.

în program mai figurează 
ca marți, după amiază, pe 
stadionul Republicii, lotul, 
împărțit în două echipe, să 
susțină meciuri de verificare. 
Se preconizează ca adversari 
ai selecționatei secunde echi
pele bucureștene Progresul și 
Metalul.

în vederea acestei pregătiri 
comune au fost convocați ur
mătorii jucători î Gomea, 
Ghiță, Pigulea, Cristache, Bă- 
din, Lupescu, Olteanu (F.C. 
Argeș), Vlad, Popovici, Vigu, 
Angelescu, Dincuță, Axente, 
Both, Pîrcălab, Pană, Grozea, 
Tătaru ÎI, C. Radu, D. Ene, 
FI. Dumitrescu, Jercan.

BALONULeRC*ruND
LIPSEȘTE PASIUNEA

1. CE _ ___________________________________
SFERTURILE DE FINALA (reamintim i din fiecare grupă 
te califică primele DOUA CLASATE)?

A . . ,..................................... ....
B.............................................................
C..............................................................
D . . . . . ......................................................

Z CE ECHIPA VA CÎȘTIGA CAMPIONATUL MONDIAL?

GRUPA 
GRUPA 
GRUPA 
GRUPA

i

Recent, Emerich Vogi îmî 
«punea pe culoarele federa
ției : „Nu există pasiune pen
tru fotbal, n-o văd nici la 
jucători, nici la antrenori și 
conducători, în marea lor 
majoritate".

în jurul balonului s-au a- 
dunat prea mulți slujitori 
fără vocație, buni să fi fost, 
prin voia ursitoarelor lor, 
perceptori, băcani sau conțo- 
piști. Iar dintre purtătorii 
de ghete cu crampoane sînt 
foarte numeroși cei care a- 
leargă nu atît după minge, 
cit după o procopseală rapi
dă, sperînd să scoată, fără 
prea multă trudă, lozul cel 
mare dintr-un vîrf de bocanc.

Nici nu știe încă să-și lege 
bine șireturile, figurează ca re
zervă pe toate foile de arbi
traj, iar dacă a dat un gol 
în singurele sale 10 minute 
de joc divizionar (cînd s-a 
rănit titularul) țin-te bine 
club ! Căci 
a și spus i

— Dacă 
garsonieră 
salutat din

Și o va 
fiindcă insul se bazează pe 
un fel de jurisprudență în 
materie. Un om care dă gol 
nu Foate locui, de regulă, în 
Drumul Taberei sau In Titan.

Asta încă n-ar fi prea 
mult, dar noul Iriarte mai 
vrea și alte cele, nu le mai 
spun pe nume, plus etc., mai 
ales etc. Or, cluburile noas
tre, care au și ele miile lor 
de probleme și necazuri, sînt 
sătule pînă în gît de atîtea 
etc.

Oamenii trăiesc prin senti
mente și Interese, de acord, 
acestea sînt 
fundamentale ale 
noastre sufletești, 
sînt și ei oameni, 
interese. Dar în ce 
mă rog ? Și unde i 
men tele ?

proaspăta vedetă

nu-ml dau ăștia 
în centru, î-atn 
mers I
face, vă asigur,

coordonatele 
structurii 

Fotbaliștii 
Au, deci, 

• proporție, 
sînt sen ti -

îmi amintesc că pe vre
mea cînd eram antrenor și 
jucător la Brașov mă pome
neam în fiecare după-amiază 
cu Un tînăr ucenic de la o 
fabrică de postav, care mă 
ruga, foarte respectuos, să-1 
4as să tragă Ia poartă. O fă
cea cu multă vioiciune ți 
precizie, executa lovituri cile 
o dată uimitoare, deși juca 
întotdeauna... desculț.

Intr-o zi i-am dat ghete 
de fotbal și l-am chemat la 
antrenamentele 
ale echipei.

' va săptămîni 
în repriza a < 
meci amical. ___
bine. în buletinul de popu
lație am citit i Bodela îulius. 
Prietenii îi spuneau încă de 
pe atunci. ,,Duduș“.

După ce a mai prins grai 
(era timid și de obicei foarte 
tăcut) mi-a pus chestiunea 
de încredere. Nu ml-a cerut 
bani (ferit-a sfîntul, nici 
n-aș fi avut de unde să-i 
dau) și nici asigurarea bonu
lui zilnic la cantina unde 
mîncau fotbaliștii, ceea ce 
s-ar fi putut aranja. Mi-a 
cerut cu totul altceva. Mi-a 
cerut să-i spun dacă... Dar 
mai bine, să refac 
mori© dialogul i

— Vă rog să-ml spuneți, 
dar să-mi spuneți absolut 
sincer. Credeți că aș putea 
să devin un mare fotbalist? 
Fiindcă ăsta mi-1 visul I Dar 
aș putea reuși ? Și dacă da, 
ce trebuie să fac pentru ea 
să-mi realizez acest scop ?

îmi aduo bine aminte ce am 
răspuns acestui 
ani neîmpliniți.

— Duduș, tu 
talent, dar va 
antrenezi mult, 
pentru ca să te afirmi, pu- 
nîndu-ți (n valoare calitățile 
pe care le al. în ceea c« pri
vește întrebarea ta. Iți răs
pund într-un singur fel i dacă

obișnuite
Peste cîte- 

I-am introdus 
doua intr-un 
A jucat foarte

din me-

băiat de 17

ai suficient 
trebui sl te 

mult de tot,

simți câ nejucînd fotbal nu 
poți trăi, atunci poți să te apuci 
serios de treabă, căci vei a- 
junge un mare fotbalist!

Mi-am dat seama că Du
duș nu avea numai vocație, 
ci și pasiune.

Modele de sobrietate, de 
cinste sufletească față de co
legi, de dragoste pentru culo
rile clubului și ale „naționa
lei", de pasiune pentru fot
bal, jucători ca Bodola, Fe
tea Vilcov, Ionică Bogdan, 
Lazăr Ștefan, mai tîrziu un 
Apolzan, Voinescu sau Ozon, 
sînt tot atîtea exemple de 
longevitate sportivă, ca ur
mare a unui echilibru moral 
și organic pe care și l-au a- 
sigurat printr-o severă re
gulă interioară de viață.

Acești sportivi exeVnplari 
au iubit fotbalul și i s-au 
dăruit cu pasiune, scontînd 
cel mult gloria și nu avan
tajele I

— Fotbalul, spunea Lazăr 
Sfera, este ca și o fată fru
moasă pe care o iei de ne
vastă fiindcă o iubești. Dacă 
are și ceva zestre, nu 
Dar vai de fotbalul 
dacă l-am iubi numai 
dotă 1

hipsește, ia mulți, 
nea pentru fotbal.

Exiști chiar Jucători 
național care nu manifestă, 
în persoana Și în comporta
rea lor, nimic din ceea ce 
i-ar putea Îndreptăți pentru 
• atit de Înaltă plenipotență ! 

Eu n-aș ezita o clipă să 
mă dispensez de asemenea 
ambasadori care rfisfrîng • 
imagine strîmbă a tineretului 
sănătos din țara noastră i 

M-aș lipsi de orice fotba
list care pune Înaintea pasiu
nii 
mal 
sau

strică, 
nostru 
pentru

pasțu-

de iot

pentru fotbal fie ți cea 
inocentă dintre plăce. i 

dorinți 1

Fake STEINBACH

Sa.su


ECOURILE EXCLUDERII REPUBLICII 
SUD-AFRICANE DIN „CUPA DAVIS“ 
Interesante declarații făcute de Cliff Drysdale și Bob Hewitt

Ancheta internafionalâ a ziarului sportul C,M. de fotbal

Teze și antiteze în tenisul de masă actual
Sf H MĂRI 

NUMĂRUL f INĂIISTELOR ?
- A înregistrat tenisul de masă, în ultimii ani, progrese 
_[ tehnico-tactice, comparabile — pe plan internațional — 

cu celelalte sporturi ?

2 Campionatele continentale de la Moscova pot aduce o 
schimbare a liderilor? Ce șanse au jucătoarele românce?

3 In ce stadiu se află cursa de urmărire dintre tenisul de 
masă din Europa și cel din Asia ?

4 Credeți că și în continuare calitatea materialelor va in
fluența evident rezultatele ?

NOTA ATLETICĂ DECIDE 
VALOAREA SPORTIVULUI

1. De cînd lovitura de top- 
spin a devenit un procedeu o- 
blșnuit, sau mai bine zis de 
cind acest procedeu șl-a găsit 
și un antidot, alte schimbări 
spectaculoase în privința tehni
cii jocului de tenis de masă nu 
au mal apărut sau. cel puțin 
nu sînt deocamdată actuale. In 
ultimii ani insă am asistat la o 
dezvoltare remarcabilă a forței 
de joc a sportivilor. Tenisul de 
masă a devenit un sport atletic 
și numai astfel de jucători pot 
deveni valoroși.

2. Jocul modern practicat în 
zilele noastre aduce in fața me
selor de joc tenismanl de o va
loare sensibil egală. Acela este 
mai bun care are pentru mo
ment o formă sau o zi mai 
bună. Ca să fac pronosticuri 
privind o ierarhie este o ches
tiune prea riscantă. Un lucru 
este însă sigur. PE ECHIPE, 
FORMAȚIA FEMININA A RO
MÂNIEI ARE ȘANSE SA-ȘI 
MENȚINĂ LOCUL DE CINSTE 
în elita tenisului de masă eu
ropean.

3. Întrecerea dintre jucătorii 
europeni și asiatici este pasio
nantă doar la C.M. — cea mai 
mare competiție a lumii. Cu a- 
cest prilej se întîlnesc cel mai 
de seamă reprezentanți ai celor 
două continente. Și pot să a- 
firm că, IN ULTIMA VREME, 
DISTANȚA DINTRE JUCĂTO
RII ASIATICI ȘI CEI EURO
PENI A DEVENIT TOT MAI 
MICA.

4. Materialele folosite vin in a- 
jutorui jucătorului și nu al jo
cului.

Sint jucători cărora le convine 
masa tare, mingile tari sau in
vers. Marele progres tehnic îl 
vor obține acei jucători care vor 
trece cu bine examenele prac
tice, reușind să se adapteze cu 
stilul adversarului și condițiile 
de joc de moment.

Gizi FARKAS (Ungaria) 
fostă campioană a lumii

MARIA ALEXANDRU — 
CANDIDATA NR. 1 

PENTRU AUR
1. Fără doar și poate tenisul 

de masă a progresat foarte mult. 
In special din punct de vedere 
al tacticii jocului precum și în 
pregătirea fizică a jucătorilor.

2. Europenele de la Moscova 
vor aduce sigur schimbarea li
derilor, pentru că sînt foarte 
multi jucători talentați și ti
neri. O CONSIDER PE MARIA 
ALEXANDRU CANDIDATA NR. 
1 PENTRU MEDALIA DE AUR. 
?oate produce surprize și Car- 
nen crișan.

3. Tenisul de masă european 
a progresat foarte mult, dar 
cred că principalul cuvînt îl au 
Încă sportivii asiatici. Europe
nii au reușit să se apropie foar
te mult de japonezi.

4. Materialele utilizate nu vor 
Influența deocamdată obținerea 
marilor rezultate, deși unele fir
me producătoare de materiale 
sportive încearcă să aducă nou
tăți calitative recuzitelor. Dar 
acest lucru este o chestiune 
de viitor.

Dragutin SURBEK (Iugoslavia) 
campion al Europei

SE JOACĂ 
PREA UNIFORM

1. Jocul s-a dezvoltat puțin în 
ultimii ani, mai ales din punct 
de vedere tactic. Toată lumea 
joacă la fel și prea puțini sînt 
cei intcligenți. Excepție face, de 
pildă, Scholler care dovedește 
o bună gîndire tactică. Tenisul

ce masă este deosebit de popu
lar și aria lui e largă. In A- 
merica de Sud el a luat o mare 
răspîndire. Generalizări însă nu 
se pot face deoarece, sfera de 
dezvoltare a diferitelor ramuri 
sportive diferă de la o țară la 
alta. De exemplu, Jocurile O- 
llmpice au adus o contribuție 
importantă în dezvoltarea mul
tor ramuri.

2. La Moscova cei mai bine 
pregătiți din punct de vedere 
tactic vor fi în avantaj. în pro
ba feminină de simplu Alexan
dru și Rudnova au cele mai bu
ne șanse.

3. Jucătorii Japonezi au regre
sat oarecum pe plan tehnic, dar 
la capitolul tactică sînt încă 
mult superiori paletelor euro
pene. Ei cunosc mai multe lu
cruri decît noi. Jucătoarele, ja
poneze nu au progresat și, în 
general, iui s-au observat’ pro
grese nici la jucătorii prezenți 
la ultimele campionate mondi
ale. Japonia are însă foarte 
mulți jucători și este sigur că 
vor apare alții noi pînă la mon
dialele de la Nagoya. EUROPE
NII AU FĂCUT PROGRESE PE 
LINIE TEHNICA. DAR IN CE 
PRIVEȘTE TACTICA EI SÎNT 
IN REGRES FAȚA DE TRECUT.

4. Nu întrevăd multe modifi
cări pentru viitor. Ar fi un a- 
vantaj să se renunțe la burete. 
Dar aceasta este în același timp 
un non sens, întrucit noile pa
lete s-au generalizat. La ora ac
tuală este suficient să asiști la 
un meci ca să poți spune că 
ai văzut totul, atît de uniform 
se joacă.

Victor BARNA (Amglia) 
fost deținător a 22 de titluri 

mondiale

CU EXCEPȚIA MĂRIEI 
ALEXANDRU' SI A LUI 
SCHOLLER EUROPA NU 
ARE NICI UN SPORTIV 
DE TALIA JUCĂTORILOR 

ASIATICI
1. Comuna, deci comparabilă, 

între diferitele discipline spor
tive, este doar ideea tactică fun
damentală prin care s'e caută 
finalizarea obiectivului urmărit. 
Tenisul de masă și-a conturat, 
ca idee tactică de bază, tendin
ța valorificării ofensivei în chi
pul cel mai tranșant, printr-un 
număr cit mai redus de schim
buri intermediare. Ea a fost 
concretizată prin loviturile de 
atac și contre foarte puternice, 
executate cu direcție cît mai 
lineară. Ideea poate fi compa
rată cu aceea a utilizării arun
cărilor la coș de Ia distanță și 
semidistanță din baschet, sau ă 
serviciilor decisive și a duelu
rilor de voleuri din tenisul de 
cîmp.

2. în general, fiecare compe
tiție de anvergură aduce schim
bări de lideri. Părerea mea este 
că, la MOSCOVA, PUȚINI DIN
TRE CÎȘTIGATORII DE LA LY
ON IȘI VOR PĂSTRĂ TITLUL. 
La echipe, sorții favorabili ne 
califică, fără probleme, în turne
ul final, unde avem datoria de 
onoare să ne apărăm cel pu
țin locul II de la ultimele mon
diale. LA SIMPLU FETE, NOR
MAL, VAD O FINALA ALE
XANDRU—RUDNOVA, în care 
șansele Măriei depind de nu
mărul cît mai mare de lovituri 
de atac rever intercalate în jo
cul ei de apărare. Dacă finala 
scontată nu se va realiza, a- 
ceasta nu cred că se va da
tora Măriei, ci, mai curînd. lui 
Carmen Crișan. Chiar cu jocul 
ei actual, deși susceptibil de 
serioase (dar foarte ușor re
alizabile) îmbunătățiri, datorită 
unei potriviri de stil. Crișan păs
trează șanse de cîștig la Rud
nova. Nu mă pot pronunța în

privința Norei Mihalca, deveni
tă după mondiale ..omul invi
zibil", atît pentrLi mine cît și 
pentru publicul bucureștean.

3. Cît timp doarme șliuca. 
puișorii celorlalți pești cresc 
nestînjeniți. Nu e deci de mi
rare că, la ultimele două cam
pionate mondiale, jucătorii eu
ropeni au început să ridice 
capul, deoarece la întreceri n-a 
participat întregul eșalon al e- 
litei tenisului de masă asiatic. 
Europa. în afară de Maria A- 
lexandru și Scholler care repre
zintă un antistii modern nu a 
născut încă nici un alt jucător 
capabil să opună șanse egale 
celor mai buni ping-pongiști a- 
siatici.

4. înainte de a răspunde di
rect la întrebare, găsesc necesar 
să precizez că îmbunătățirea ca
lității materialelor este posibilă 
și în continuare, ea puțind in
fluența rezultatele în ambele 
direcții : aceea care favorizea
ză mai mult ofensiva, avanta
jată și în prezent de regula
mentul de joc șj aceea care 
restabilește echilibrul de șanse, 
atît de necesar în disputele la 
nivelul cel mai înalt. Pentru a 
supraavantaja ofensiva e sufi
cient să se aprobe utilizarea 
buretelui șl în contact direct 
cu mingea, sau ca mingile să 
fie confecționate dintr-un ma
terial mai elastic și mai pro- 
pulsabil decît celuloidul (exem
plu : cauciucul natural). Iar 
pentru restabilirea echilibrului 
dintre ofensivă și defensivă, una 
dintre soluții ar fi CONFECȚI
ONAREA DE MINGI LA FEL 
DE UȘOARE DAR CU DIA
METRUL MAI MARE CARE, ÎN- 
TlMPINlND MAI MULTA RE
ZISTENȚA IN CONTACT CU 
AERUL, AR AVEA O VITEZA 
MAI REDUSA.

Și acum, răspunsul la între
bare. Jucătorii asiatici, benefi
ciari ai regulamentului actual, 
se vor feri să-și accentueze a- 
vantajul ce-1 dețin, prin pro
punerea de a lansa un nou ma
terial, căci aceasta ar putea de
clanșa rediscutarea mai multora 
din actualele prevederi regula
mentare. Tehnicienii tenisului de 
masă din Europa, dimpotrivă, au 
tot interesul ca, la masa rotun
dă a Congresului federației in-i 
ternaționale, să ridice problema' 
restabilirii echilibrului de șanse 
între atac și apărare, prin pre
zentarea unor mingi de tipul 
descris mai sus. Este evident 
însă că o atare acțiune, pentru 
a avea șanse de reușită, tre
buie pregătită din vreme, prin- 
tr-o corespondență prealabilă 
între federațiile continentale și 
susținută de delegați mai docu
mentați ca cei de pînă acum.

Victor VLADONE (România) 
fost campion al țării, antrenor

NU VĂD DEOCAMDATĂ 
MATERIALUL CARE AR 
REVOLUȚIONA DIN NOU 

TENISUL DE MASĂ
1. Tenisul de masă nu a înre

gistrat progrese tehnice pe plan 
intern și nici Internațional de 
la apariția topspinului.

2. Campionatele europene de 
la Moscova ar putea aduce o 
detronare a campionilor în în
trecerile masculine. La fete bă
tălia se va da între aceleași, de 
ani de zile, pretendente. Fetele 
noastre au dreptul la un loc 
Pe podium în toate probele.

3. Diferențele valorice dintre 
Jucătorii asiatici și cei europeni 
s-au diminuat în ultimii ani 
prin scăderea nivelului tehnic 
și de-o parte și de alta.

4. Nu văd deocamdată mate
rialul care ar revoluționa din 
nou tenisul de masă. Mai de
grabă ar fi necesară mai multă 
conștiinciozitate din partea ju
cătorilor și mai multă conside
rație din partea organizațiilor 
sportive și .a celor care se ocu
pă cu propaganda sportivă.
Radu NEGULESCU (România) 

maestru al sportului

PREVĂD O FINALĂ 
FEMININĂ 

ROMÂNIA — U.R.S.S.
1. Folosirea unor materiale noi 

(palete acoperite cu diferite

mase plastice sau combinarea 
acestora cu buretele) au permis fo
losirea unei game variate de ser
vicii cu efect și mai ales apariția 
topspinului. Toate acestea ca și 
executarea mai rapidă a lovitu
rilor au adus un progres remar
cabil în tenisul de masă cu 
efecte deosebite în privința tac
ticii și dinamizării jocului. Deși 
numărul noutăților apărute nu 
a fost mare, ele au înscris to
tuși schimbări însemnate din 
punct de vedere tehnico-tactic.

2. Din cele văzute la interna
ționalele Ungariei și României, 
cred că la campionatele euro
pene va avea loc o schimbare 
de lideri la băieți. Jucători cu- 
noscuți din Suedia, Anglia, Ce
hoslovacia, vor fi nevoiți să ce
deze locul altora din Iugoslavia, 
U.R.S.S. etc. La fete, cu șanse 
mari pentru cucerirea medaliilor 
de argint chiar și de aur, por
nesc echipa României și Maria 
Alexandru (Ia individual). Tot 
ca favorite pot fi considerate și 
componentele de bază ale forma
țiilor U.R.S.S., R.F. a Germa
niei, Cehoslovaciei. La echipe 
prevăd o finală feminină U.R.S.S. 
— România.

3. Dacă în urmă cu zece ani, 
exista un accentuat decalaj va
loric în favoarea jucătorilor asia
tici față de cei europeni, apoi 
această diferență a început să 
se micșoreze. Cu toate acestea 
cred că intr-o întîlnire Asia — 
Europa pe echipe alcătuite din 
cite cinci jucători atît la băieți 
cît și la fete, reprezentanții con
tinentului nu au șanse de cîș
tig. Cu toate progresele înre
gistrate jucătorii europeni sînt 
încă deficitari în multe compar
timente. Ei manifestă prea pu
țină dăruire pentru o pregătire 
conștiincioasă, ca să nu mai 
vorbim că, în timp ce într-o 
serie de probleme importante 
ale procesului de instruire spe
cialiștii tenisului de masă din 
Asia au găsit de mult rezolvă
rile cuvenite. în Europa, tehni
cienii se află abia în faza cău
tărilor.

4. îmbunătățirile aduse calită
ții materialelor vor influența și 
în continuare rezultatele viitoare.

Farkaș PANETH (România) 
antrenor emerit

Federația internațională de 
fotbal, intr-un articol publicat 
de organul său de presă 
„FIFA News", invită federa
țiile naționale să-și spună pă
rerea asupra interesantei pro
puneri de a se mări numărul 
finalistelor la viitorul campio
nat mondial. După cum se 
știe, se preconizează ca pe 
viitor să participe la turneul 
final 24 de echipe în loc de 
16. Unul din susținătorii aces
tei idei este chiar președintele 
FIFA, Sir Stanley Rous, care 
consideră că dezvoltarea fotba
lului în lume ar fi condiționa
tă de o mai justă reprezentare 
a unor continente ca Africa, 
Asia și Australia-Oceania.

JOHANNESBURG, 24 (Ager- 
pres). — Jucătorii de tenis 
sud-africani Cliff Drysdale și 
Bob Hewitt, au făcut declara
ții presei în legătură cu exclu
derea echipei Republicii Sud- 
Africane din „Cupa Davis”, 
pentru politica de apartheid 
practicată în această țară. După 
cum s-a anunțat, hotărîrea, 
care dă curs protestelor repe
tate ale lumii sportive, a fost 
luată în cursul unei reuniuni 
extraordinare ținute la Lon
dra, cu participarea reprezen
tanților a 34 de țări.

„Mă așteptam la aceasta, a 
spus Drysdale. Eu am cerut 
federației noastre să nu în
scrie echipa în „Cupa Davis”, 
întrucit îmi dădeam seama că 
nu va mai fi tolerată atitudi
nea de discriminare rasială 
într-un sport atît de răspîndit 
cum este tenisul". Jucătorul 
sud-african este de părere că 
va fi foarte dificil ca echipa 
țării sale să fie reprimită în 
„Cupa Davis" și că oricum ati
tudinea oficialităților din țara 
sa riscă să albă urmări ne
plăcute și asupra participării 
jucătorilor sud-africani, profe

sioniști sau amatori. în diverg 
se turnee.

împărtășind opinia compa-i 
triotului său, Hewitt a spus t 
„Dacă noi nu vom fi reinte
grați în cea mai importantă 
competiție amatoare, aceasta 
va însemna sfîrșitul tenisului 
sud-african. Poziția autorități
lor din R.S.A. este atît de dură 
încît a devenit din ce in ce 
mai greu să putem invita ju
cători de valoare Ia turneele 
organizate în Africa de Sud".

„CUPA DAVIS‘M Brazilia -
Venezuela 4-1

La Caracas, în cadrul „Cu- , 
pei Davis" (zona americană), 
echipa Braziliei a învins cu 
scorul de 4—1 selecționata 
Venezuelei. In ultimele două 
partide, Humphrey Hose (V) 
l-a învins cu 6—4, 6—4, 6—3 
pe Ricardo Berner (B), iar. 
Thomas Koch a cîștigat cu' 
6—4, 6—2, 6—0 în fața lui 
Jorge Andrew.

TINERII RIIGBYȘII AU PĂȘIT CU STÎNGUL
VICHY, 25 (prin telex), 

în cea de-a doua ediție a 
„Cupei națiunilor F.I.R.A." 
rezervată juniorilor, rugbyștii 
noștri au debutat în compa
nia echipei Spaniei. Din pă
cate, pentru noi, s-a înregis
trat o tristă surpriză, 
miercuri după amiază, pe 
stadionul din centrul Omni- 
sport. Cine ar fi crezut, fie 
și la pauză, că România ar 
putea fi întrecută de Spa
nia ? Și, totuși, sportivii ro
mâni au părăsit terenul în
vinși, cu 9—0 (3—0), fără 
glorie- Desigur, că orice ci
titor și, cu atît mai mult, 
puținii dar pasionații susți
nători ai sportului cu balo
nul oval sînt în drept să 
ceară explicații, eventual cît 
mai detaliate. Ei bine, nici 
acum-, la aproape două ore

de la terminarea partidei, și, 
evident, după nenumărate 
comentarii auzite sau făcute, 
nu există altă explicație de
cît aceea că reprezentanții 
noștri au evoluat fără vlagă, 
fără nici un fel de lucidi
tate și că, găsind în față un 
adversar dîrz, dornic să se 
afirme și să nu lase nici <» 
minge partenerilor, au părut 
a fi uitat la vestiar atît 
pregătirea fizică — de alt
minteri nu prea slabă —, 
rît și aproape toate cunoș
tințele tehnico-tactice. Pe 
scurt, au jucat prost, foarte 
prost, așa cum nu i-am vă
zut și nu i-a văzut încă ni
meni jucînd.

Chiar de la început eroa
rea a atins proporții greu de 
scontat: cu un vînt destul 
de puternic în față, de ase

TRIMIȘII NOȘTRI SPECIALI

menea conștienți că nu sînt 
cei mai buni mînuitori ai 
balonului din lume, românii 
au păstrat permanent o uri
așă distanță între mijlocași 
și au încercat, tot timpul, să 
debordeze cu șuturi peste. 
Românii au fost permanent 
cei mai buni furnizori de 
baloane pentru atacul spani
olilor, lucru de altfel specu
lat de adversari, care în mi
nutul 29 au înscris o încer- 
vare de o clasică frumusețe 
prin Cortajarena. Pînă la 
pauză spaniol'i au continuat 
să domine teritorial. Speran
ța în ajutorul vîntului a fă
cut să nu se observe la timp 
puzderia de erori și, cu atît 
mai puțin, faptul că toți ju
cătorii păreau obosiți fără 
să... transpire. în repriza a 

doua decepția a mers 
în crescendo. Tot spa
niolii au fost aceia care 
au dominat și au mai 
înscris o lovitură de pe
deapsă prin Gadeea șl

DEBUT NECONCLUDENT

LISABONA, 25 (prin tele
fon). Etapa a doua a „Cupei 
țărilor latine" a furnizat, lin 
generai, rezultate scontate, leu 
toate că echipele învingătoare 
s-au detașat mai greu decît 
era de așteptat. Firește că pen
tru noi, mica delegație a Ro
mâniei, meciul cel mai impor
tant al zilei a fost cel in care 
reprezentativa de tineret a de
butat in această competiție, 
deschizînd programul în com
pania handbaliștilor brazilieni. 
După cum am anunțat, victo
ria a revenit sportivilor români 
cu 36—16. Trebuie să subliniez 
însă faptul că tinerii handba- 
liști români au evoluat sub 
valoarea lor, jucînd crispați 
în apărare (mai ales în prima 
repriză cînd au primit cu ușu
rință multe goluri) și destul de 
modest in atac, unde s-au ur
mărit cu insistență . combina
țiile pe semicerc, deși ar fi 
fost cazul să se folosească mai 
mult forța de șut de care dis
pune selecționata română. De 
asemenea, handbaliștii noștri au 
comis multe greșeli în apărare. 
De pildă, Romano, principalul

AL HANDBALIȘTILOR ROMÂNI
CUPA ȚĂRILOR LATINE

realizator al brazilienilor, a 
înscris în 30 de minute 6 go
luri.

După pauză, preferind o apă
rare ceva mai retrasă, cu su
pravegherea om la om a lui 
Romano (acesta nu a mai mar
cat decit 2 goluri), cu atacuri 
simple, foarte rapide și fina
lizate prin șuturi puternice de 
la 9 metri (au excelat Kicsid, 
Dan Marin și Dumitru) echipa 
noastră s-a distanțat treptat 
obținînd o victorie ce poate fi 
considerată concludentă in fața 
unei formații care cu o zi 
înainte ținuse în șah 30 de mi
nute- selecționata țării gazdă. 
Repetăm, este o victorie ce 
poate eventual mulțumi prin 
scorul final, însă nu prin ma
niera în care a fost obținută.

E. Pardubsky și S. Nemek 
(Cehoslovacia) au condus for
mațiile : ROMANIA tineret : 
Orban (Munteanu) — Kicsid 
8, Preotu 3, Voinea 1, Stef 1, 
Dan Marin 8, Comănescu 1, 
Cîrlan 2, Chircu 1, Dumitru 5, 
Bota 6 ; BRAZILIA : Zânei 
(Muraca) — R. Gomez, More- 
ni, Rades 5, Romano 8, Evaris-

to 2, Oliveira, Hirota, Tavares, 
Langroth 1, Peixeira.

Oricît de mare ar fi fost intere
sul nostru pentru acest joc, to
tuși,- derbyul etapei l-a consti
tuit partida Franța — Spania, 
două formații cu justificate 
pretenții la primul loc. în fi
nal victoria a revenit sportivi
lor francezi, cu 17—16 (8—9), 
superiori pe plan fizic și cu 
o forță de șut de la 9 m evi
dent mai bună decit adversa
rii lor. Acest lucru a fost de
terminant în ultimele minute 
cind francezii au înclinat ba
lanța victoriei în favoarea lor.

în ultimul meci, Portugalia 
a învins Maroc cu 22—15 (12-9). 
în partida următoare, selecțio
nata de tineret a României va 
intiini reprezentativa Marocu
lui.

Călin ANTONESCU

apoi încă o încercare prin 
Gijon. Speram ca la scorul 

de 9—0 în favoarea adver
sarilor rugbyștii noștri să 
tresară măcar și să arunce 
în luptă întreaga energie, 
dar.-, mai așteptăm și acum!

Alte rezultate: Maroc— 
Cehoslovacia 6—3, Franța— 
Portugalia 56—8, Italia—R.F. 
a Germaniei 27—3.

Gh. RUSSU-ȘIRIANU

Turneul de șah 
de la Belgrad

Numai două partide s-au în
cheiat în runda a 13-a a tur
neului internațional feminin de 
șah de Ia Belgrad. Gaprindașvili 
(cu piesele albe) a cîștigat in 
45 de mutări la Ferrer, iar Ma
ly petro va a remizat cu Katia Jo- 
vanovici. în clasament conduce 
Gaprindașvili (U.R.S.S.) cu 10 (2) 
p. Alexandra Nicolau ocupă lo
cul cinci cu 6'/t (1) p, iar Elisa- 
beta Polihroniade se află pe lo
cul 9 cu 5'/2 (2) p.

Corespondentă specială de la Stockholm

Cota echipei U.R.S.S.

A DISPĂRUT O CUPĂ !

Interpolul este în stare de 
alarmă. Echipa națională de 
schi a Franței a cucerit „Cu
pa Mondială" dar a și pier
dut-o, la puțin timp după 
decernare. Rene Suplice, an
trenorul echipei masculine 
■franceze, lăsase Cupa intr-un 
hotel din orașul Voss, pentru 
ca la cîteva ore să constate 
cu surprindere că prețiosul 
trofeu... a dispărut. Toate cer
cetările întreprinse pînă a- 
cum de poliție au rămas fără 
rezultat.

Iarna, plecați departe de meleagurile noastre, continuă să domneas
că In nordul Înghețai. Acolo, pirtllle albe de nea rfimln terenul prefe
rat de dispută al iubitorilor de sport. Iată un frumos instantaneu de 
la o Întrecere a săniilor trase de reni, pe albia riului Tighil (U.R.S.S.), 
dincolo de Cercul polar.

Zagalo schimbă
programul

de pregătire
RIO DE JANEIRO, 25. — 

Mario Zagalo, noul antrenor 
de fotbal al echipei Braziliei, 
a schimbat complet planul de 
pregătire conceput de Joao 
Saldanha. Astfel, lotul brazi
lian nu va mai pleca în Me
xic Ia *5 aprilie, așa cum fu
sese stabilit, ci la. 29 aprilie, 
urmînd ca selecționata să sus
țină pînă la plecarea sa spre 
Guadalajara trei sau patru me
ciuri de verificare eu repre
zentativele Iugoslaviei, Scoției, 
Portugaliei și Spaniei. Nu se 
știe dacă toate aceste echipe 
vor răspunde solicitărilor, dar 
forurile braziliene au început 
tratative în acest sens.

în timpul perioadei de acli
matizare in Mexic, fotbaliștii 
vor susține numai două jocuri 
de verificare cu echipe locale : 
unul la 18 mai la Irapuato, 
și celălalt la Leon Ia 24 mai.

IAHTURI TN STEPA
Muncitorii Igor Recikov, 

Rudolf Marhinin și Ghenadi 
Varenik de la Uzina de ma- 
șini-unelte „A 20-a aniversare 
a Revoluției din Octombrie" 
din Alma-Ata au „navigat" 
timp de 22 de zile prin stepa 
dogorită de soare și prin de
șert, la bordul unor iahturi 
cu pînze și roți, de construc
ție proprie. In acest răstimp 
navigatorii tereștri au aco
perit 1 611 kilometri pe itine
rarul Uralsk-Guriev-Emba. 
La pregătirea acestei curse a 
participat întreg colectivul 
uzinei. Inginerii i-au ajutat 
pe muncitori să facă calcu
lele necesare, să construiască £ 
iahturi adaptate la particu
laritățile meteorologice și de 
relief ale regiunii Prikaspie 
(zona Mării Caspice).

„DISPUTĂ" 
FOTBALISTICĂ

Conflictul din fotbalul bra
zilian care s-a soldat cu con
cedierea antrenorului echipei 
reprezentative, Joao Saldanha, 
a provocat și un... mort. In
tr-adevăr, o știre recentă a- 
nunță că patronul unui mic 
bar din Rio de Janeiro l-a 
împușcat pe un soldat bra
zilian cu care se certase vio
lent în legătură cu demite

rea lui Saldanha. Militarul, 
identificat sub numele de 
Roberto Dias de Oliveira, 
luase apărarea fostului antre
nor.

BANGERTER PRIVEȘTE 
ÎN VIITOR

Problema atragerii unui 
număr cît mai mare de spec
tatori la meciurile de fotbal 
preocupă din nou cercurile 
de specialitate. O interesantă 
propunere în acest sens a 
fost făcută recent de Hans 
Bangerter, secretar general al 
U.E.F.A., în Buletinul oficial 
al acestui for : „Fotbalul tre-

buie să fie supus unei reforme 
radicale în următorii 10 ani 
dacă se dorește să nu scadă 
numărul spectatorilor" — 
scrie Bangerter. „Spectatorul 
de mîine nu va accepta să 
stea în picioare sau să se 
așeze pe bănci de lemn în 
tribune, expus intemperiilor 
vremii". După părerea lui 
Bangerter „...prima sarcină 
constă în transformarea fot
balului într-o activitate re
creativă atît pentru tineri cît

și pentru bătrîni, o sursă de 
distracție". Pentru aceasta el 
a propus ca organizatorii 
meciurilor „să găsească for
me variate de distracții și 
pentru soțiile sau logodnicele 
spectatorilor, pentru ca aces
tea să-i însoțească la stadioa
ne, precum și amenajarea u- 
nor camere speciale cu jucă
rii destinate copiilor cuplu
rilor de tineri căsătoriți, care 
în acest timp vor putea ur
mări meciurile".

CE FACE BIKILA ABEBE ?
Cunoscutul atlet etiopian Bikila Abebe. dublu campion 

olimpic în proba de maraton, s-a înapoiat la Addis Abeba 
după ce a petrecut peste opt luni într-o clinică londoneză, 
unde — după cum se știe — a urmat un tratament pentru 
paralizia suferită în cursul accidentului grav suferit cu aproape 
un an în urmă. Abebe va continua tratamentul în Etio
pia și speră că va putea să alerge din nou. Deocamdată, însă, 
partea inferioară a corpului său este paralizată.

este în creștere
• Cehoslovacia a făcut marți seara cel mai bun joc din acest campionat
• Suedezul Ulf Sterner a devenit indisponibil
© In anul olimpic 1972 se va organiza și un campionat mondial

Parcă este un făcut; la 
două ediții precedente, ho- 
cheiștii cehoslovaci, aflați la 
numai un pas de titlu, s-au 
văzut stopați din cursă de 
echipa suedeză. De data a- 
ceasta (ironia soartei !), rolu
rile s-au inversat. Cînd cei 
peste 10 000 de spectatori 
ovaționau încă magistrala 
pasă a lui Sterner, care i-a 
permis lui Stig Johansson, la 
situația de 1—1, să înscrie 
al doilea gol al echipei sale, 
iată că a venit și cel al lui 
Hrbaty (lansat impecabil de 
Jaroslav Holik), care a rea
dus egalitatea pe tabela de 
marcaj. Era minutul 59 al 
derbyului de marți seara. Cu 
o victorie în acest joc și nu
mai un rezultat egal în par
tida următoare cu selecțio
nata U.R.S.S., „Tre Kronor" 
ar fi reintrat — după 8 ani 
— în posesia titlului suprem. 
Așa însă...

„Cehoslovacia a jucat marți 
seara ca în zilele ei de glo
rie — declara după meci 
antrenorul suedez Arne 
Stromberg, profund afectat 
nu numai de punctul pier
dut în final, dar și de fap
tul că cel mai bun jucător

TELEX •TELEX
Intr-un meci internațional 
amical de rugby, disputat la 
Walbrzych (Polonia), echipa 
Italiei a învins cu scorul de 
9—0 (3—0) selecționata Po
loniei.■
Proba de obstacole din ca
drul concursului internațio
nal de călărie de la Frank
furt pe Main a fost cîștigată 
de cunoscutul campion vest- 
german Alwin Schocke- 
moehle, care a parcurs tra
seul în lungime de 260 m,

• TELEX • TELEX
cu 6 obstacole, în 31,0 și 
0 puncte penalizare.■
Concursul de sărituri desfă
șurat pe trambulina de la Fla- 
nica (Iugoslavia) a revenit 
schiorului sovietic Smirnov, 
care a totalizat 228,6 puncte 
(90,5 și 91 m). Pe următoa
rele locuri : Ivanikov (URSS), 
Bachler (Austria), Raska 
(Cehoslovacia).R
In concursul de natațic de la 
Los Angeles, Steve Furniss a

• TELEX • TELEX9 TELEX • TELEX
cîștigat proba de 400 y mixt 
cu timpul de 4:15,6. în proba 
feminină de 1 650 y, pe pri
mul loc s-a clasat Ann Tas- 
nady cronometrată în 17:25,7, 
iar proba de 200 y mixt fe
minin a revenit Robertei 
Watt — 2:12,8.

■
O performanță unică în a- 
nalele boxului britanic a rea
lizat Henry Cooper care, la 
vîrsta de 36 de ani, a recu
cerit titlul de campion na-

țional la cat. grea dispunînd 
la puncte în 15 reprize de 
Jack Boddel, mai tînăr cu 
zece ani decît el.

In turul II al probei de sim
plu bărbați din turneul de 
tenis de la Monte Carlo, ju
cătorul francez N’Godrella 
l-a întrecut cu 1—6, 6—3, 6—2 
pe iugoslavul Ivancici, iar 
austriacul Pokorny a cîștigat 
cu 6—3, 6—1 în fața belgia
nului Tielmans.

al team ului său, Ulf Ster
ner, a devenit indisponibil 
(în urina busculadei care s-a 
produs la sfîrșitul partidei), 
speranțele de a fi recuperat 
pentru meciul cu U.R.S.S. 
fiind minime. Dzurilla nu 
a făcut decît o singu
ră greșeală (la golul lui 
Palmqvist), in rest fiind 
de-a dreptul imbatabil, iar 
linia fraților Holik a renăs
cut ca pasărea Phonix, din- 
du-ne mult de furcă. Cit des
pre echipa mea, ce pot să 
vă spun ? S-a jucat mai 
crispat ca in nici un alt meci. 
Spre deosebire de partidele 
precedente cu Cehoslovacia 
în care băieții jucau dega
jat și cu o rară ambiție, de 
data aceasta — adică tocmai 
cînd a trebuit mai mult — 
teama și-a tăcut Ioc în rîn- 
durile lor, paralizindu-Ie în 
special acțiunile ofensive".

în sfîrșit, cu un punct 
avans, formația U.R.S.S. a 
revenit în fruntea clasamen
tului, avînd acum — prin 
jocul rezultatelor — șanse 
mai mari de a rămîne în po
sesia titlului, în timp ce 
echipa cehoslovacă, chiar 
dacă va cîștiga în continuare 
toate partidele pe care le 
mai are de jucat, nu mai 
poate aspira in mod practic 
la locul I.

Și acum, cîteva informații 
privind ultimele hotăriri ale 
Congresului L.I.H.G. Cererea 
canadienilor de a folosi la 
următorul campionat mon
dial jucători profesioniști a 
fost din nou respinsă. Tot
odată au fost stabilite locu
rile de desfășurare ale edi
țiilor din 1973 (Moscova) și 
1974 (Helsinki). în 1972, în 
afara turneului olimpic rde 
Ia Sapporo, se va organiza 
si un campionat mondial și 
european la Praga.

Ingemar MARKUSSEN
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