
DELEGAȚIA GUVERNAMENTALĂ 
Șl DE PARTID, 

CONDUSĂ DE TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUSESCU, 

A REVENIT ÎN CAPITALĂ
Delegația de partid și guver

namentală a Republicii Socia
liste România, condusă de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consi
liului de Stat al Republicii So
cialiste România, care a parti
cipat la consfătuirea de la 
Berlin a Comitetului Politic 
Consultativ al statelor partici
pante la Tratatul de la Varșo
via, s-a înapoiat joi la amiază 
în Capitală.

Din delegație au făcut parte 
tovarășii Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ilie 
Verdeț, membru al Comitetului 
Execuiiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, și Corneliu Mănescu, 
membru al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost întimpi- 
nată de tovarășii Emil Bodna- 
raș, Gheorghe Pană, Gheorghe 
Radulescu. Virgil Trofin, Ma
xim Berghianu, Florian Dănă- 
lache, Emil Drăgănescu, Janos 
Fazekas, Petre Lupu, Manea 
Mănescu, Dumitru Popa, Dumi
tru Popescu, Leonte Răutu, 
Gheorghe Stoica, Vasile Vilcu, 
Ștefan Voitec, Iosif Banc. Pe
tre Blajovici, Miron Constanti- 
nescu, Mihai Gere, Ion Ioniță, 
Vasile Patilineț, Ion Stănescu, 
Mihai Marinescu, de membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai Guvernului, condu
cători de instituții centrale și 
organizații obștești.

Erau de față dr. Hans Voss, 
ambasadorul R.D. Germane la 
București, și membri ai amba
sadei.

(Agerpres)
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în primul meci din C.C.E., la baschet feminin

POLITEHNICA BUCUREȘTI -
AKADEMIK SOFIA 61-59 (21-261

Masă rotundă organizată la redacția ziarului nostru

SPORTULUI 0 PONDERE TOT MAI MARE 
—IN LECȚIA DE EDUCAȚIE FIZICA—

O nouă încercare de aruncare la coș a Ilenei Gugiu

6 Exerciții analitice de gimnastică îmbinate cu inițierea și perfecționarea 
într-una sau mai multe ramuri sportive ♦ Prin sport se asigură creșterea dinamis
mului lecțiilor de educație fizică, a gradului lor de atractivitate și de efica
citate • Programa școală să aibă un caracter orientativ, profesorul urmînd 
să-și aleagă mijloacele > Teme de educație fizică pentru lucrul acasă > Probe 
de control fără norme obligatorii.

chestiuni controversate, ziarul nostru a ini
țiat o anchetă, la care a invitai să-și spună 
cuvîntul, în primul rînd, cadre didactice de 
specialitate, oameni cu o bogată experiență 
practică. Materialele publicate în cadrul 

.acestei anchete au condus la concluzia că 
programa de învâțămînt existentă la obiec
tul educația fizică ar trebui modificată, 
adaptată la cerințele învățămîntuluî modern, 
așa cum, de altfel, urmăresc și preocupă
rile organelor de resort. Orientarea spre 
așa-zisa sportivizare a lecției de educație

Problema conținutului și eficienței 
lecțiilor de educație fizică desfă
șurate în școli constituie de mai 
multă vreme obiectul unor discu

ții dintre cele mai controversate. Deose
birile de păreri, existente în această proble
mă sînt determinate de ponderea pe. care 
trebuie să o aibă însușirea și practicarea 
unor ramuri de sport în cuprinsul orelor de 
educație fizică, potrivit condițiilor existente 
și evident, posibilităților și dorințelor ele
vilor.
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aradoxal, de foarte multă vreme, căutările 
și eforturile, lăudabile de altfel, îndreptate 
în direcția îmbunătățirii educației fizice și 
sportului de masă au ocolit tocmai FOR
MELE SIMPLE, LARG ACCESIBILE, ÎNSCRIIN- 
DU-SE APROAPE EXCLUSIV ÎN PERIME

TRUL COMPETIȚIONAl.. Ne-a fost, deseori, oferit pri
lejul de a consemna inițiative eficiente, dar și tendința 
de a se imprima diferitelor manifestări sportive de masă 
caracterul de „super-producții" — cu decoruri costisitoa
re, cu prea mult fast si publicitate. întîlneam numai ra
reori PREOCUPAREA FUNDAMENTALA pentru o reală 
și, într-adevăr, eficientă răspîndire a exercițiilor fizice 
și activităților sportive de masă.

Ne-a bucurat, de aceea, să aflăm — în cadrul recen
tei Plenare a C.N.E.F.S. și a C.O.R. -— că lucrurile au 
început să se schimbe, că, în sfîrșit, nota de spectacular 
a unor acțiuni sportive de masă este, treptat, înlocuită 
cu o ÎNȚELEGERE DE FOND ------- ------ --- ----------
pe care le au astăzi educația 
tat că —. mai ales încurajarea 
rea individuală a exercițiilor 
lesnește îndeplinirea planului
Plenara C.N.E.F.S. din februarie 1970. lată, deci, că se 
poate. în multe județe, organismele sportive în loc să-și 
trimită, cum era altă dată obiceiul, prin toate părțile 
reprezentanții pentru a trîmbița cifre de îndoielnică rea
litate, au pornit, încă discret, o prețioasă muncă de 
RASPINDIRE A IDEII DE MIȘCARE ÎN AER LIBER, DE 
PRACTICARE A EXERCIȚIILOR FIZICE, CU ACCENT PE 
FORMELE SIMPLE ALE ACESTEI ACTIVITĂȚI. Nu este, 
așadar, nevoie numai de un „cadru organizat pentru 
ca tineretul, toți cetățenii, să afle izvoarele de sănătate, 
vigoare și destindere. Au fost citate acum exemplele ju
dețelor Suceava, Galați, Neamț, Alba, unae gimnastica 
de înviorare a căpătat o extindere deosebită. Exercițiul 
fizic practicat individual, în formele sale simple, fără 
arbitri și complicate tabele de concurs se redescoperă 
astfel ca UN MIJLOC IMPORTANT DE REZOLVARE A 
COMPLEXELOR SARCINI CE REVIN, ÎN ACEST DOME
NIU, MIȘCĂRII NOASTRE SPORTIVE. Gimnastica de în
viorare este doar un exemplu. Cu aceleași efecte se 

schiului, culturismului, judo-ului ș. a. PosibiJifâfiL ..... 
extrem de numeroase. Este nevoie doar de inițiativă și 
de pasiune. Așa cum, de exem[ _, 
în noile cvartaluri, s-au confecționat și ~.„r—. f—■- 
150 de platforme de beton pentru practicarea tenisului 
de masă.

Consemnăm cu satisfacție aceste începuturi care șe cer I 
extinse, generalizate în toate județele. Cu atît mai mult 
cu cît sînt, încă, destule locuri unde preocupările .pen
tru folosirea formelor simple în răspîndirea exercițiilor I 
fizice se situează cu mult sub nivelul cerințelor și posi- 
bilităților (Vaslui, Sălaj, Ialomița, Olt etc.).

Intrăm în sezonul de iarnă. Poate că acum...
Dan GARLEȘTEANU

A VALENȚELOR SOCIALE 
fizică și sportul. A rezul- 
formelor simple (practica- 
fizice și a sportului) în
de _măsuri adoptat de

litote, au pornit, încă discret, o prețioasă muncă 
RASPINDIRE A IDEII DE MIȘCARE ÎN AER LIBER,
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adaugă practicarea individuală a turismului, înotului, I
schiului, culturismului, judo-ului ș. a. Posibilitățile sînt I

piu, există la Galați unde, I
scționat și amplasat peste I
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Dezolantă, sala Floreasca, 
cu cei cîțiva zeci de specta
tori prezențî aseară la pri
ma confruntare din turul II 
al C.C.E. la baschet feminin 
dintre echipele campioane 
ale României și Bulgariei, 
Politehnica București și Aka- 
demik Sofia. Parcă influen
țate de numărul infim- de

După 5 partide
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Duminică, in sala Dinamo 

concurs internațional

GIMNAST» SOVIETICI LA BUCUREȘTI
5 •»

Duminică, de Ia ora 17, în 
sala Dinamo din Capitală, 
iubitorii gimnasticii vor avea 
prilejul să urmărească un in
teresant concurs internatio
nal : este vorba de meciul 
care opune echipele — femi
nină și masculină — ale clu
burilor Dinamo București și

Dinamo Moscova. Atît în for
mația bucureșteană cît și în 
cea moscovită figurează ve
dete internaționale, compo
nent! ai echipelor reprezen
tative ale României și Uni
unii Sovietice. întrecerea are 
în program numai exerciții 
liber alese.

t

Egalitatea persistă
In meciul

Ciocâltea - Gheorghiu
In sala I.P.G.G. (oferită cu gen

tilețe, în mod gratuit de conduce
rea Institutului, pentru disputa
rea următoarelor două partide) a 
continuat, aseară, meciul dintre 
Victor Ciocâltea și Florin Gheor
ghiu, pentru desemnarea noului 
campion de șah al țării.

Clauza de regulament (se va 
juca pini la prima partidă cîști- 
gată) și-a pus amprenta asupra 
psihicului celor doi competitori. 
Intr-o situație cînd totul se afla 
pe muchie de cuțit, nici unul nu 
are îndrăzneala să-și asume res
ponsabilitatea riscului, a „lovitu
rii decisive1*. Poate că ar fi fost 
mal bine, șl evident în favoarea 
spectacolului șahist, să se fi sta
bilit Încă un număr de partide, 
să zicem patru, ceea ce ar fi în
găduit concurenților să-și facă o 
tactică de luptă. Așa, însă, atît 
Ciocâltea, cit și Gheorghiu se 
ghidează in primul rind după 
ideea de a nu pierde meciul, lă- 
sînd fiecare, pe planul secund, 
intenția de a-i cîștiga.

Ieri, după cum era de așteptat, 
s-a jucat cu o prudență maximă 
și în mai puțin de 3 ore pe tablă 
a apărut inscripția REMIZA. Sco
rul este 2'/2—2'/2.

Astăzi, de la ora 16, în Aula 
I.P.G.G., are loc partida a 6-a 
(Gheorghiu eu albele). în caz că 
egalitatea va persista, meciul se 
mută în sala Constructorul.

simpatizanți ai acestui fru
mos joc, sportivele ambelor 
formații au oferit un meci 
anost, în care au abundat 
pase greșite, dublu-driblin- 
guri, pași etc. La toate a- 
cestea s-au adăugat și rată
rile enervante, din poziții 
ideale, la care și-au adus 
contribuții. majoritatea jucă
toarelor care au evoluat.

Partida a început cu un 
studiu prelungit, ca la bo
xerii care au de disputat 
multe reprize, mărturie pen
tru această apreciere fiin- 
du-ne tabela de scor și cro- 
nometrul: min. 4 2—1 pen
tru Politehnica ! După aces
te tatonări, Akademik a în
cercat să se desprindă, dar 
bucureștencele, cu eforturi 
vizibile în apărare, au reușit 
să se mențină în apropiere. 
Aceasta a • făcut ca pivotul 
Diaconescu să acumuleze, în 
min. 7, patru greșeli perso
nale ! Au urmat noi atacuri, 
de ambele părți, dar, parcă 
era un făcut, mingea ocolea 
cu încăpățînare coșul. Cu o 
talie superioară, oaspetele au 
avut superioritatea sub pa
nou, mai ales că elevele lui 
Grigore Costescu au persis
tat in aruncările de la dis
tanță, deși a fost clar pen
tru toți că nu sînt „în mî- 
nă“. Așa s-a ajuns la pauză 
în situația ca scorul să fie 
favorabil sportivelor sofiote 
cu 26—21.

La reluare, Akademik a 
intensificat atacul și se părea 
că va obține o victorie clară. 
Dar cîteva schimbări inspi
rate efectuate de Grigore 
Costescu au făcut ca în ulti
mele trei minute Politehnica

Paul IOVAN

(Continuarea în vag. a 4-a)

MECIUL CU OLANDA-UN PRAG SEVER SPRE 1971,
AN CU MARI RESPONSABILITĂȚI PENTRU „NAȚIONALĂ"

Iată-ne. deci, după lăsarea 
cortinei peste anul internațio
nal 1970 al echipei reprezenta
tive. O cortină pe care a 
rtras-o... Cruyff, semnatamul 

ultimului scor care se adaugă 
la bilanțul anual al tricolori
lor. Oriei t am vrea să părem 
de „tari", trebuie să recu

noaștem că această din urmă 
cupă care ne-a fost servită de 
către fotbaliștii noștri a fost 
tare amară.

Judecind, la rece, după scur
gerea unei zile, detașați emo
țional de sentimentele trăite 
în timpul desfășurării parti
dei de miercuri seara, vom

spune că nu atît înfrîngerea, 
scorul ei (care putea fi dublu) 
ne-au nemulțumit, cît mai ales 
MODUL IN CARE A FOST 
ÎNTRECUTA ECHIPA NOAS
TRĂ, DEPĂȘITĂ PE TOATE 
PLANURILE. DEZORGANIZA
TA ȘI INGENUNCHIATA IN 
REPETATE MOMENTE, CARE

Deschiderea scorului, miercuri seara, pe stadionul olimpic din Amsterdam : Suurbier trimite 
balonul spre CRUYFF — aflat în cădere, In imaginea de mai sus. Lupescu (în dreapta) ajunge cu o frac
țiune de secundă mal tîrziu. „Copilul teribil** al fotbalului olandez trimite, deci, nestinglierit, balonul 
Ei plasă 1 Olanda conduce cu 1—o în partida cu România, la o jumătate de oră după începere.

NOUA NI SE PAREAU IN
TERMINABILE...

S-o spunem deschis, elimi- 
nînd din capul locului orice 
echivoc posibil : pe stadionul 
olimpic din Amsterdam, re
prezentativa noastră a nemul
țumit atît prin evoluția de an
samblu, cit și prin prestațiile 
individuale ale jucătorilor, din
tre care doar cîțiva — Rădu- 
canu, Sătmăreanu, Lupescu și 
poate Mocanu — ne-au amin
tit, palid, de ei înșiși.

Știm, reprezentativa noastră 
ataca aoest meci în condiții 
obiective mai dificile decît în 
alte dăți — stare de oboseală, 
după un sezon încărcat, a ju
cătorilor ; lipsa a doi titulari 
de bază. Dinu și Neagu, din
tre care mal ales absenta pri
mului, conducătorul sistemului 
defensiv, a fost un handicap 
considerabil; utilizarea unor 
fotbaliști neafiați in plenitu
dinea forțelor In urma unor 
mai vechi, sau mai recente 
accidente (Dembrovschl, Hăl- 
măgeanu, Sătmăreanu, Domlde, 
Fl. Dumitrescu) — dar luind în

Marius POPESCU

(Continuare in pag. a 3-a)

TELEFO1O AGERPRES

In ideea de a contribui la găsirea celor .
mai bune soluții pentru rezolvarea acestei (Continuare tn vaa. a 2-a)

Iatâ-l pe profesorul Victor Tibacu conducted, cu mijloace sportive, o lecție de educație 
fizică la liceul „Gheorghe Șincai" Foto : Dragoș NEAGU

Astăzi, incepind de la ora 16, în sala Voința

„CUPA BUCUREȘTI" LA POPICE
Pe cele șase piste de bitum 

ale arenei Voința din Capita
lă încep azi după-amiază în
trecerile celei de a IV-a ediții 
a competiției internaționale, 
„CUPA BUCUREȘTI". Timp 
de trei zile, vor concura aici 
popicari — femei și bărbați
— din Cehoslovacia, R.D 
Germană, R.F. a Germaniei. 
Franța, Iugoslavia, Ungaria și 
România. Sînt prezenti spor
tivi cu renume în arena mon
dială, cum sînt yest-germa- 
nul D. Zieher. campion al lu
mii, iugoslavul M. Sțerja, fost 
campion mondial, multiplul 
campion al R.D. Germane, 
E. Luther, campion mondial 
la proba de dublu bărbați, 
precum și popicarii români 
C. Vînătoru, medaliat cu 
bronz la mondialele ’70, tine
rii I. Băiaș și I. Tismănaru, 
vicecampioni mondiali la pe
rechi și, firește, componentele 
echipei feminine a României, 
de trei ori consecutiv cam
pioană a lumii.

Programul cuprinde proba 
individuală (femei și bărbați
— 100 lovituri mixte, respec-

In toate etapele pro
gresului tehnologic, spor
tul a' fost prezent ca fer
ment, ca element motor 
sau măcar ca martor. In 
primele zile ale telefonu
lui. nimeni nu se gîndea 
la ceva mai bun decît 
să-l folosească pentru o 
partidă de șah între două 
orașe. Prima transmisie 
radiofonică s-a făcut la 
un concurs de ambarca
țiuni cu vele pe coastele 
britanice. Camera de luat 
vederi s-a înfățișat in 
premieră publică pe sta
dionul olimpic din Ber
lin.

Șl nu e mult de cînd 
ne-a fost dat să auzim 
că „pasul omului pe Lu
nă este mai întîl un fel 
de superrealizare sporti
vă".

VICTOR BĂNCIULESCU

memmiiiniimiimm'

în C.C.E. la volei feminin

PENICILINA IAȘI- DINAMO MOSCOVA, ÎN FEBRUARIE
In conformitate cu ultimele Indicații ale Comisiei Cupei cam

pionilor europeni, dubla intilnire dintre echipele feminine de volei Pe
nicilina Iași șl Dinamo Moscova din turul II al competiției SE VA 
DESFĂȘURĂ IN LUNA FEBRUARIE 1971, și uu in decembrie 1970, cum 
•e stabilise Inițial.

tiv 200) și perechi combinate 
(o senioară și un senior). în 
plus, se dispută un turneu in-

Vnul dintre cei mai tineri 
participant! la „Gupa Bucu
rești", reșițeanul Ilie Băiaș, 
surprins de fotoreporterul 
nostru Vasile Bageac, la ul
timul antrenament,

LA HOCHEI

dividual de juniori și juni
oare,

VINERI, de la ora 16, se 
dispută proba de junioare 
(100 lovituri mixte) și seniori 
(200) ; SÎMBATA, de. Ia ora 
8, proba de juniori (200), iar 
după-amiază, de la ora 14, 
se intrec senioarele (100) și 
seniorii (200) ; DUMINICA de 
Ia ora 8,30, are loc ultima 
probă, cea de perechi combi
nate.

Arbitrul principal al reu
niunilor va fi internaționa
lul D. Stoica.

Iată cîștigătorii edi
țiilor precedente ale 
„Cupei București": 1967 

— la individual — fe
mei — Margareta Sze- 
manyi (460 p d), la 
individual — bărbați
— Ion Micoroiu (962 
p d), la perechi — Ele
na Trandafir — I. Mi
coroiu (1380 p d); 
1968 — Florica Negu- 
țoiu (436 p d), Petre 
Purje (986 p d), Wlo- 
ka — Luther (RDG) 
(1408 p d) ; 1969 — 
Crista Szocs (466 p d), 
P. Purje (1019 p d), 
Margareta Szemanyi
— P. Purje (1433 p d).

MECI ECHILIBRAT
ÎNTRE ECHIPELE DE JUNIORI

ALE ROMÂNIEI Șl R. D. GERMANE
Ieri seara, pe patinoarul 

artificial, tinerii hocheiști 
români au pierdut o parti
dă la capătul căreia ar fi 
meritat cel puțin un rezul
tat de egalitate.

Victoria reprezentativei de 
juniori a R. D. Germane, cu 
4-2 (1—1, 2—1, 1—0), Iși. 
sre explicația nu atît într-o 
superioritate a partenerilor 
de joc, cît în erorile de arbi
traj, care au dezavantajat 
net echipa noastră de ju
niori. Grăitor în acest sens 
este faptul că în repriza se
cundă, la scorul de 2—1 pen
tru oaspeți, dar în plină 
dominare a jucătorilor ro
mâni, echipa R. D. Germane 
a înscris un goi pe contra
atac, dintr-o evidentă pasă 
peste două linii. Atît de evi
dentă îneît unul dintre con
ducătorii formației învingă
toare ne-a mărturisit pe loc 
că golul a fost neregulamen

tar. Culmea e că jucătorul 
Tureanu, lncercînd să recla
me nevalabilitatea punctului 
— poate pe un ton nepotri
vit, dar oricum în calitate de, 
căpitan — s-a ales cu o eli-. 
minare de 10 minute ! Și ast
fel arbitrul P. Sommerschul 
(R.D.G.) a continuat să con
ducă în această manieră, în 
timp ce „coechipierul" său 
român, N. Turceanu,foarte 
slab în general, a lăsat to
tul în voia soartei. Consecin
ța ? Mulți nervi de ambele 
părți, partida căpătînd — din 
ce în ce mai mult — o tentă 
dură.

Au înscris : Schmidt (2), 
Granz și Peters pentru oas
peți, respectiv Daniel șl Ipe- 
ghian.

Astăzi, începînd de 1* ora 
18 cele două echipe se vo» 
întrece din nou.

C. A.



(P rmart din pag. 1) general al elevu-
să fie
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a diver.

să con- 
inspirație

elevii 
bagaj

ca 
mo-

întrebarea

sistem 
puteți

cunoască bine 
elevi, deoare- 
cazul jocuri- 
face o notare

de 
alte 
ale 
ad-

să ur- 
de e- 
aplica- 
nuntăr 

în

ce 
a 

co
se

copilu
lui, să 
să sti-

Steaua joacă la fel 
Rapidului, nu există 
' 'grijorare.

lecți- 
și în 
alătur 
expri- 

articole

nu este 
pentru a 
a-și for-

oca- 
de 

I de

Nu 
în 
la 
în 
de

afara 
pen

simte nevoia la

masa
luărilor la cuvînt !

anterioară, cum ați vedea

Totodată, se impune 
să cuprindă mijloace 
variate.

Notarea n-ar trebui 
rigidă, pentru a nu îndepăr-

lucrează de mîntu- 
manifestă interes, 
rîndul unor cadre 

dacă 
în cancelarie nu

anumite 
sportive, încă de 
tul anului școlar.

1. Care considerați că trebuie 
instruire a elevilor?

2. Ce loc poate ocupa sportul 
cație fizică ?

3. în raport cu răspunsul

diferita ramuri

de notare a elevilor la educația fizică și 
face ?

și desfășurării lecției, pentru mărirea 
educației fizice ?

5. Cum apreciați actualul 
ce propuneri de îmbunătățire

subapreciați cam- 
Mî-am dat seama 
valoarea lor cres- 
nădăjdufesc

înșelătoare, de
pot ascunde tocmai 

de pasiune pentru

,i cu
recentei mese rotunde organizată

Olandei, Deltalloyd A.M.V.J. Am
sterdam.

înaintea' p.ccărli spre capitala 
„țării lalelelor*, am stat de vor
bă cu antrenorul TANASB TA- 
NASE.

— în partidele susținute tn 
campionat nu ați avut pro
bleme, ciștlgînd clar flecare 
înttlnlre.

— Intr-adevăr, elevii mei au, 
la ora actuală, o formă bună, 
se înțeleg perfect Intre ei pe te
ren, ceea ce facilitează realiza
rea unul joc apreciat de public.

— Voleiul olandez a făcut 
progrese notabile in ultima 
vreme. Credeți că poate sur
veni vreo surpriză ?

— Nu trebuie 
pionii Olandei. 
Ia mondiale de 
cută. E(1 insă 
trecem peste acest tur.,

— Ce Jucători veți folosi ?
— Lotul bine cunoscut : Sta-

mate, Barta, Rauh, Crețu, Cris
tiani, lorga, Poroșnlcu, Dudu-
ciuc, Rotaru, Antonescu (fără
State și Enescu).

— După Deltalloyd, pe caro 
credem că Steaua o va în
vinge totuși, un obstacol di
ficil va fl, fără - - ■ 
Burevestnik Alma 
nătoarea trofeului, 
veți înttlnl apoi.

— Eurevestnik este o . .
ternică, din care fac parte jucători 
valoroși: Antropov, 
Portnoi, prezenți la 
Saurambacv. Ragozin 
eearov. Pînă atunci Insă, ne 
dim doar la olandezi...

Dacă 
in fata 
tlve de

Prof. VICTOR TIBA- 
Liceul „Gheorghe Șin- 
București: Eficiența lec- 
de educație fizică este 

în

propagandă al Consiliului Național pentru
Educație Fizică și Sport, care a avut ca
•.................... i de discuție CONȚINUTUL

-------- DE EDUCAȚIE Fl-

Iată, concentrate, expuse 
foarte succint, opiniile ex
primate de către participan-

EXERCIȚII ZILNICE,

echipă pu-
Kravcenko, 
„mondiale", 

și Gon- 
gîn-

Nr. 1103 (6537)

SPORTULUI 0 PONDERE TOT MAI MARE 
IN LECȚIA DE EDOCATIE FIZICA—

fizică ar ține seama atît de necesitatea ca 
această lecție să devină mai atractivă, cit 
mai ales de aceea ca ea să-și sporească 
eficiența. Pe această cale s-ar ușura forma
rea deprinderilor practice și s-ar 
gustul și pasiunea elevilor pentru 
rea sistematică a exercițiilor fizice, 
selor ramuri sportive.

Aceeași concluzie s-a desprins și 
zio I 
ziarul nostru, în colaborare cu sectorul

temă principală
Șl EFICIENȚA LECȚIEI DE EDUCAȚIE FI
ZICA, privite sub toate aspectele. La această 
masă rotundă, așa cum am mai anunțat, 
au participat specialiști reprezentînd dife
rite sectoare ale sistemului de educație fi
zică din fora noastră, pornind de la profe
sorul de educație fizică, a cărui activitate 
se desfășoară nemijlocit la catedră, si pînă 
la cercetători tn acest domeniu. Invitații 
noștri la această dezbatere au fost solicitați 
să răspundă la următoarele cinci întrebări :

privința notării, ea tre
să se facă în raport cu 

interesul 
lui față de sport. Calități
le fizice sînt — nu de pu
ține ori 
oarece 
lipsa 
sport.

ta pe elevi de la practicarea 
educației fizice, a sportului. 
Elevilor să li se insufle și 
dorința de a lucra acasă, in
dividual.

RAMURI SPORTIVE

Ici 
structura și conținutul programei școlare ?

4. Ce aspeefe considerați că trebuie reconsiderate în metodica organizării 
-----— eficienței ei și pentru realizarea scopului

• Prof. GHEORGHE MI
TRA, Liceu] „Gh. Lazăr", 
București: Educația fizică 
are o situație aparte. Obiec
tivul său esențial este ace
la de a răspunde anumitor 
cerințe majore i să contri
buie la asigurarea unei să
nătăți robuste, Ia împlinirea 
pe planuri cît mai multi
ple a personalității 
Iui, la destinderea 
combată nocivitatea, 
muleze influențele pozitive 

ale mișcării.
Consider necesar un echi

libru stabil Intre exercițiile 
cu- conținut analitic ți ini
țierea tn 
sportiva, In funcție de vîrs- 
ta elevilor. Cum, Insă, două 
lecții pe săptămfnă sint insu
ficiente pentru a acoperi un 
asemenea volum de cerin
țe, pledez în favoarea unei 
maniere moderne de practi
care a educației fizice, în 
care sens ar trebui ca pro
grama să prevadă și ele-

mente 
zilnice 
fel, această modalitate cores
punde cerințelor societății 
moderne, în dezvoltarea ei 
impetuoasă.

Programa ar trebui să cu
prindă cerințe, mijloace și 
probe de control. Toate, e- 
vident, sub imperiul unui e- 
chilibru, pornindu-se, desi
gur, de la baza materială 
existentă în fiecare școală.

Consider că nu poate fi 
vorba de o modificare a 
metodicii, ci de o intensifi
care a ritmului de lucru, la 
îndemîna oricărui cadru di
dactic care îș! iubește și 
vrea sfi-și onoreze profesiu
nea. Sporind ritmul, se ob
ține o creștere evidentă a in
dicilor funcționali ai orga
nismului și, implicit, a efi
cienței lecției. Ceea ce, tn 
fond, se și urmărește.

Sînt pentru probe de con
trol și nu pentru norme.

pentru propagarea unei ast
fel de mentalități. în cazul 
celor care nu muncesc, ar 
trebui> însă, să se proce
deze la schimbări disciplina
re. Pe de altă parte, ar tre
bui găsite modalități de sti
mulare a cadrelor didactice 
care depun suflet în ceea 
ce fac.

SĂ SELECȚIONĂM 

EXERCIȚII EFICACE
• Prof. MIRCEA SI- 

MION, Liceul „I. L. Cara- 
giale“ Ploiești : Programa 
trebuie să conțină cerințe, iar 
în funcție de condițiile lo
cale să se aleagă mijloace
le. în ceea ce privește con
ținutul lecției de educație fi
zică, ar trebui reconsidera
tă selecționarea exercițiilor 
fizice, după criteriul efica
cității. Nu se poate renun
ța nici ia exercițiile forma
tive, dar trebuie incluse în 
lecție și sporturile, 
să li se atribuie un 
bază.

Probele de control 
implice în primul rînd no
tarea, ci să stimuleze de
prinderile motrice. Profeso
rul trebuie să 
colectivul de 
ce altfel, în 
lor, nu poate 
bună.

DARIE,.
Bălcescu* 

de 
de 
de 
de

O Prof. PETRE 
Liceul „Nicolae 
Rm. Vîlcea: în proporție 
90 la sută, reușita lecției 
educație fizică depinde 
pregătirea profesorului, 
tactul său pedagogic.

Sînt pentru sportivizarea 
lecției. Jocurile să fie incluse 
în lecții în forme compețio- 
nale simplificate, corectarea 
greșelilor de execuție putîn- 
du-se face pe 
proprie 
că am 
sebite 
lucru,

parcurs. Din 
experiență pot spune 
obținut rezultate deo- 
stabilind grupele de 
pe anumite ramuri 

la începu- 
Acest fapt

LA FETE,
• Prof. IOANA 

ceul nr. 33 București: Pre
gătirea sportivă este bine să 
se facă prin mai multe ra
muri, ceea ce imprimă carac
terul de multilateralitate. în 
privința programei, sînt și eu 
de părere că trebuie să con
țină numai cerințe, iar mij-

Probele de control să fie 
obligatorii, 
orientative, 
modalitate 
mentului 
deși nu este 
deaiina, are totuși un 
mulator recunoscut.

iar normele strict 
Trebuie găsită o 

de folosire a ele- 
competitiv, 

indicat
care 

întot- 
rol sti-

a determinat o eficiență cres
cută a lecțiilor.

Cu ‘
cred că ea trebuie să aibă 
rolul de manual cu indicații 
metodice, cu precizări de o- 
rientare. Din păcate, unii 
profesori se mărginesc Ia ro
lul de antrenori, lucrînd doar 
în specialitatea avută în in
stitut și neglijînd în fapt* ma
joritatea elevilor.

în privința notării, datori
tă bunei organizări a lecții
lor, a interesului, pe care îl 
manifestă elevii, la școala 
noastră nu s-au ivit „con
flicte". Elevii sînt interesați 
să lucreze 
note bune.

privire la programă,

EXERCIȚII CU
DEAC, Li-

și, evident, obțin

OBIECTE
și le aleagă pro-loacele să

fesorul. Probele de control să 
fie stabilite, dar nu și nor
mele de control. Le fete, să 
se prevadă exerciții cu obiec
te — eșarfe, cercuri, mingi. 
Să se lucreze pe anumite a- 
parate, iar verificările să se 
facă la fel.

OBIECTUL SĂ FIE

DENUMIT EDUCAȚIE

FIZICĂ Șl SPORT!

• Conf. univ. ION ȘICLO- 
VAN, șeful catedrei de teo
ria și metodica educației fi
zice a I.E.F.S.: La această 
masă rotundă a existat un 
cilmat de înțelegere, ceea ce 
este bine. Educația fizică a- 
pare ca un element al edu
cării individului. Sportul a- 
jută la formarea personalită
ții elevului. Obiectul în școală 
ar trebui definit EDUCAȚIE 
FIZICA ȘI SPORT. De edu
cație fizică și de sport tre
buie să se ocupe nu numai 
profesorii de specialitate, ci 
toți factorii (organizația 
pionieri* 
du-se în 
rite pe 
educația 
lecției apare prin

de 
cea de U.T.C.) avîn- 
vedere sarcinile spo- 
care le are astăzi 
fizică. Modernizarea 

conținut.

• Prof. univ. LEON 
TE0®ORESCU, rectorul In- 
atitUttfhii de Educație Fizică 
șl Sport: Educația fizică tre
buie să contribuie, 
toace specifice, la 
rea personalității 
Este necesar să se 
sporirea capacității 
care este o cerință 
tații moderne. Realizarea o- 
biectivelor devine mai les
nicioasă prin practicarea 
sportului, firește, nu numai 
sub aspectul performanței, ci 
ca o necesfitate a omului mo
dern. x

Sportul nu reprezintă nu
mai o componentă a moder
nului în viața contemporană, 
ci constituie în același timp 
un act de cultură. în școală, 
ca și pe un plan mai ge
neral, este necesar să vor
bim despre educația fizică și 
educația sportivă. Practica-

ȘCOALA MIȘCĂRILOR NATURALE Șl A MINGII

prin mij- 
dezvolta- 
elevului. 
realizeze 
de efort, 
a socie-

• Dr. în științe pedago
gice NICU ALEXE, directo
rul Centrului de cercetări 
științifice al C.N.E.F.S.: E- 
dticația fizică trebuie 
mărească o instruire 
sență — sportivă și 
tivă — bazată pe un
restrîns de deprinderi, 
scopul învățării și perfecțio
nării lor. pe temeiul mișcă
rilor naturale, cu menținerea 
exercițiilor analitice pentru 
o perioadă de timp.

Atît exercițiile analitice, 
cît și sportul trebuie să-și 
găsească locul în cuprinsul 
lecției, a cărei intensitate se 
impune să fie mai ridicată, 
în primii ani de școală (în- 
țelegînd clasele I—IV) este 
necesar să cultivăm o ade
vărată școală a mingii. în 
paralel cu celelalte mișcări

O MENTALITATE FAVORABILĂ SPORTULUI
• Prof. GHEORGHE PO- 

PESCU-COLIBAȘI, Liceul 
nr. 2 cu program de educa
ție fizică din Brașov. Este 
oarte important ca în școa

lă să creăm, în primul rînd, 
mentalitate favorabilă spor

tului la toți factorii (elevi, 
ărinți și chiar profesori de 
lte specialități).
Programa școlară trebuie

ă fie un sintetic manual de 
iducație fizică, din carepro- 
esorul să aleagă ceea ce 
oate realiza el. Deci, să i 

;e ofere posibilitatea de a 
lege singur mijloacele.
Normele de control n-ar

rea sportului trebuie, însă, 
înțeleasă ca mijloc al edu
cației fizice. Iar eficiența 
acesteia poate spori cu con
diția de a 1 se acorda ace
eași importanță, ca obiect 
de învățămînt, de care be
neficiază și celelalte disci
pline.

Pentru lecțiile de educație 
fizioă, antrenamentul sportiv 
trebuie să constituie un mo
del, așa cum, de pildă, stau 
lucrurile în școlile din R. D. 
Germană. Iar rezultatele ex
celente obținute acolo— nu - 
mai au nevoie de comenta
rii, deoarece le cunosc toți 
specialiștii.

De altfel, aceste concluzii 
la care ne-am referit foarte 
pe scurt rezultă și din ex
perimentul întreprins recent 
de către Institutul nostru, la 
cererea Ministerului învăță- 
mîntului.

naturale (alergare, aruncare, 
sărituri), precum și gimnas
tică acrobatică. In felul a- 
cesta vom reuși să educăm 
deprinderile motrice ale e- 
levilor. După aceea, în anii 
următori de școală, se va pu
tea trece Ia predarea Jocu
rilor sportive (unul sau doi 
ani pentru același joc), 
este lipsit de interes ca 
privința educației fizice, 
fel cum se procedează 
cazul celorlalte obiecte — 
învățămînt, elevii să fie de
prinși a lucra Și în 
școlii (să se dea teme 
tru acasă).

Ar fi deosebit de 
pentru cadrele didact'ce din 
școli ca în noile programe 
să se formuleze mai concret 
sarcinile fiecărui ciclu.

trebui să fie fixe, ci să aibă 
o valoare stimulativă. Ar fi 
foarte bine ca ele să fie di
ferențiate pe regiuni.

Pasiunea și capacitatea 
profesorului determină, în ul
timă instanță, reușita orei 
de educație fizică. Mulți pro
fesori 
ială, nu 
Există tn 
didactice credința că 
au intrat 
vor mai ieși din ea pînă la 
pensie, indiferent de activi
tatea pe care o desfășoară. 
Evident că există și un me
diu prielnic, de mult creat,

nea, să vedem ce mijloace 
din antrenamentul sportiv ar 
putea fi adaptate lecției de 
educație fizică.

în privința diferențierii 
normelor de control pe re
giuni, o asemenea măsură 
nu este oportună, deoarece 
la absolvire toți 
buie să aibă un 
trie unitar.

Cu privire la 
vrea să arăt că 
făcut un experiment cu 
ne rezultate. S-au fixat 
grupe de elevi i cu calități 
foarte bune, cu calități obiș
nuite și cu calități sub li
mitele vîrstei. Notarea ele
vilor s-a făcut și se. face 
în funcție de progresele care 
apar în cazul fiecărui elev, 
de interesul depus și de a- 
titudinea acestuia față de o- 
biectul educației fizice.

Cît privește proeesul de 
modernizare a lecției de e- 
ducație fizică, el presupune 
folosirea pe scară mai lar
gă a materialului intuitiv, a 
unor metode moderne de lu
cru, dar fără fetișizarea lor.

Lecție de educație fizică la liceul „Gheorghe Lazar", undo baschetul e mult îndrăgit de elevi.

SĂ SOLICITĂM MAI MULT CAPACITATEA
în

DA, IDEII JOCURILOR DE MIȘCARE
» Prof. CONSTANTIN 

IOANIȚESCU, Institutul pe
dagogic Iași: Educația fi
zică reprezintă o activitate 
care face adaptarea omului
— prin mijloace pedagogice
— la condițiile contempora
ne, avînd, deci, unele im
plicații sociale.

Cît privește pretinsa dis
pută dintre educația fizică 
și educația sportivă, ea nu 
este fondată. Dacă se prac
tică corect educația fizică, 
implicit se realizează și e- 
ducația sportivă. La ora ac
tuală se face, de asemenea, 
o nejustă diferențiere între 
educația fizică de masă și 
cea de performanță. în a- 
cest sens, în foarte multe 
locuri aprecierea profesoru
lui de educație fizică are 
drept criteriu (exclusiv) re
zultatele sportive obținute. 
Cele două laturi trebuie, 

~însă, îmbinate. Tn ceea ce 
mă privește, subscriu ideii 
Jocurilor de mișcare pe care 
a subliniat-o și tovarășul 
Emil Ghibu, în articolul re
cent publicat de ziarul „Spor
tul". Ar trebui, de aseme-
PENTRU UN MANUAL DE EDUCAȚIE FIZICĂ

• Prof. GHEORGHE MĂ
TUȘĂ, Liceul nr. 5 Ploiești : 
Profesorii de educație fizi
că au un control mai puțin 
exact asupra eficienței mun- 

Tii lor, spre deosebire 
ceilalți profesori de Ia 
obiecte de învățămînt, 
căror rezultate se văd la 
miterea elevilor în învăță- 
mîntul superior.

Se simte nevoia unui ma
nual și pentru educația fi
zică. Ar fi bine ca pentru 
lucru] în aer liber, acest 
manual să devină obligato
riu la toate școlile. Pentru
DINAMISMUL ORELOR DE EDUCAȚIE FIZICĂ

cu, 
cai" 
ției 
condiționată de modul 
care lucrează profesorul. Ea 
depinde de cîțiva factori : 
dinamism, /intensitate și den
sitate. Profesorul de educa
ție fizică este dinamul prin
cipal. El trebuie să aibă, 
însă, calități pedagogice 
căci dinamismul se poate în
suși ulterior.

în privința locului și im
portanței sportului în 
ile de educație fizică 
programa școlară, mă 
în totalitate opiniilor 
mate în recentele 
ale tovarășilor Emil Ghibu și 
Leon Teodorescu.

Programa ar trebui dife
rențiată în funcție de crite
rii demografice. Fiindcă une
le sînt condițiile în marile 
centre și altele în micile o- 
rașe din provincie. Tot cu 
referire Ia pjogramă, ar fi 
necesar să se includă și e- 
xerciții de combativitate, de
oarece 
ora actuală a dezvoltării ca
lităților de voință. Propun, 
de asemenea, să fie prevăzu
te și discipline sportive care 
se pot practica într-un grup 
restrîns de elevi. în aceeași 
ordine de idei, se simte ne
voia unui manual cu exer
ciții pentru 40—50 de elevi 
șl nu numai pentru 4, 5 sau 
6, cum ne oferă actuala pro
gramă.

sezonul de iarnă, însă, ar 
trebui să existe trei varian
te de lecții, în funcție mai 
ales de condițiile existente. 
Sportul ar trebui să apară 
mai mult la clasele mari.

Cit privește normele de 
control, ele asigură atinge
rea unui anumit nivel de 
pregătire. Majoritatea a- 
cesl.or norme sînt stimula
torii, dar unele din ele nu-și 
găsesc acoperirea în reali
tate (de pildă, tragerile în 
brațe la elevele de clasa a 
XH-a, care cu greu se pot 
efectua)

O problemă asupra căreia 
există încă neclarități este 
aceea a îmbinării sportului 
de masă cu cel de perfor
manță. Din acest motiv, în 
multe unități școlare, cadre
le didactice întîmpină difi
cultăți.

în privința notării, cred 
că nu este necesară o perio
dicitate strictă. Ar fi mai 
potrivit ca notele să se a- 
corde doar la finele trimes
trului. Aceasta avîndu-se în 
vedere specificul obiectului 
nostru.

• Prof.
POPESCU, directorul Școlii 
sportive nr. 2 din București: 
Scopul lecției de educație fi
zică trebuie să-l constituie 
asigurarea unei pregătiri fi
zice și sportive generale. 
Este nevoie de o sporire a 
eficienței sportive a lec
ției de educație fizică. Lec
ția trebuie sportivizată, co
pilul să practica sporturile 
cit mai devreme. în fiecare 
școală ar trebui să se prac- 

evident, 
caracteristici

tice 2—3 sporturi, 
în funcție de 
și condiții.

Cu privire la 
trebuie să aibă 
gatorie și una

Peste două zile, campioana bă
ilor. echipa Steaua, se va pre- 

emta la startul unei noi ediții 
Cupei campionilor europeni.

Istoria participării steliștllor la 
C.E. nu cuprinde deocamdată 

eclt două capitole. Primul, dâ
nd din 1967, consemnează pre- 
nța lor plnă tn semifinale, iar 
doilea se referă la următoarea 

llție, cînd campionii noștri au 
ușit să ajungă tn finală, pler- 
nd trofeul tn fața echipei 
S.K.A. Cerveno Zname Sofia, 
otărtrea federației de a nu mai 
scrie formațiile campioane in 
.C.E. a scos, apoi, pentru un an, 
hlpa antrenată de Tănase Tă- 
se din rlndul competitoarelor.

Cucerlr-’ din nou titlul națio- 
I, Steaua se află, acum, tn 
ța primei confruntări din ac- 
ala ediție C.C.E. La Amsterdam, 

va intiinl echipa campioană a

se 
de

• Prof. VICTOR MAZILU, 
cercetător în cadrul Centru
lui de cercetări științifice al 
C.N.E.F.S.: Se discută prea 
mult despre mijloace și se 
uită scopul educației fizice în 
școală. Sîntem încă tributari 
unor concepții conservatoare 
în privința capacității de e- 
fort a elevilor. Profesorul 
trebuie să știe mai întîi 
nevoie are clasa, pentru 
stabili apoi și mijloacele 
respunzătoare de lucru ;

PROGRAMA SĂ

poate pune accent pe îndemî- 
nare, viteză sau rezistență, 
funcție de caracteristicile 
lectivului.

Prin lecția de 
zică profesorul 
urmărească în

i, în 
co-

fi
să

educație 
trebuie 

principal a 
contribui la sănătatea elevi
lor. La terminarea ciclurilor 
școlare, pe lîngă obișnuitele 
examene, ar fi necesare — 
după exemplul oferit de alte 
țări 
tate

NU ÎNGRĂDEASCĂ
FANTEZIA PROFESORULUI

— și examene de capaci- 
fizică.

La clasele I—IV se face, 
prezent, prea puțin. * 

în conținutul programei 
impune să dăm dovadă 
mai mult curaj, deoarece
practica ne-a luat-o înainte. 
La clasele V—VIII programa 
să aibă un caracter polispor
tiv. Elevii să practice anu
mite ramuri de sport pe 
grupe, potrivit înclinațiilor și 
dorințelor lor. Viteza și re
zistența sînt două calități mo
trice care nu trebuie scăpate 
din nici o lecție.

Normele de control să fie 
corelate cu un brevet de edu
cație fizică. Să se treacă un 
complex de teste la clasele 
IV, VIII, X și XII.

SPORTUL MAI
• Prof. LUMINIȚA OL- 

TEANU, Liceul „Aurel Vlai- 
cu“ București: Consider ne
cesară îmbinarea mijloacelor 
analitice cu sportul. în acest 
fel, sporește interesul elevi
lor pentru lecție.

Profesorul tînăr 
sprijinit suficient 
se impune, pentru 
ma o personalitate.

Programa trebuie 
stituie un izvor de 
și să nu ducă la diminuarea 
personalității profesorului.

ADAPTAREA

LA CONDIȚIILE
• Prof. ION SAVA, din 

activul Secției sport-turism a 
C.C. al U.T.C.: Se face sim
țită nevoia unei mai bune 
sistematizări în organizarea 
activităților sportive de masă 
și de performanță. Fiindcă 
rezultatele sînt, deocamdată, 
diferențiate.

Efectele lecției sînt direct 
condiționate de modul cum 
elementele analitice se îm
bină cu cele sportive. Evi-

SPORTULUI - LOCUL PE CARE ÎL CERE VIAȚA

Exercițiile pentru eleve să 
facă posibilă menținerea gra
ției, dar să țină seama și de 
cerințele impuse femeii în 
societatea modernă.

O contribuție mai impor
tantă la combaterea unor 
mentalități depășite, la răs- 
pîndirea exercițiilor fizice și 
a sportului, poate și trebuie 
să o aducă și propaganda 
sportivă, care deocamdată 
se face suficient simțită.

LECȚIILOR

TEMEINIC ANCORAT

ÎN PROGRAMĂ

nu

GEOGRAFICE
dent, sportul este necesar 
își facă simțită prezența 
lecțiile de educație fizică, dar 
trebuie găsite adaptări în 
funcție de condițiile geogra
fice. Altele vor fi sporturile 
propice de introdus în lecție 
în școlile din Miercurea Ciuc, 
de pildă, unde condițiile fa
vorizează practicarea schiului 
și patinajului, și altele la 
Alexandria sau Turnu Seve
rin.

să 
în

• Prof. TRAIAN PREDE- 
ȚEANU, Liceul „Gheorghe 
Lazăr“ București: Realitatea 
dovedește că practica a luat-e 
puțin înaintea teoriei. Tre
buie să i se acorde sportu
lui locul pe care îl cere 
viața. Programa să aibă un 
caracter metodic-orientativ. 
Ea trebuie să fie unică pen-

tru întreaga țară, dar să o- 
fere posibilități de aplicare 
diferențiată. Programa va cu
prinde TOATE sporturile și 
nu cum se întîmplă tn pre
zent, cînd, de pildă, fotbalul, 
cel mai îndrăgit sport de că
tre elevi, este 
tat.

slab reprezen-

• Conf. dr. EMIL GHIBU, 
vicepreședinte al Consiliului 
Național pentru Educație Fi
zică și Sport: Legea sportu
lui și Rezoluția Conferinței 
pe țară a mișcării sportive 
reprezintă documente de 
mare importanță în stabili
rea corectă a sarcinilor și 
direcțiilor principale ale 
programei. Trebuie să existe 
o strînsă interdependență in
tre lecția de educație fizică, 
ora de sport și activități’e 
sportive de masă și de per
formanță ale elevilor. îmbi
narea acestora într-un mod 
armonios va determina o 
sporire evidentă a eficacită
ții educației fizice, a intere
sului elevilor pentru sport. 
Lecția de educație fizică tre
buie să aibă multă varietate, 
efort susținut, atractivitate. 
Toate acestea duc, firește, la 
creșterea eficienței lecției.

Sportul a devenit o formă 
modernă de mare eficacitate 
și el trebuie să fie temeinic 
ancorat în programă și im
plicit în lecție.

Experiența valoroasă acu
mulată de cadrele noastre, 
precum și în alte țări în pri
vința pregătirii sportive a 
copiilor, în domeniul mini- 
sporturilor, trebuie să se re
flecte mai mult asupra for
mei și conținutului lecțiilor 
de educație fizică.

Ceea ce s-a putut, în primul rînd, remarca în desfășurarea 
acestei „mese rotunde", care s-a prelungit pe o durată de 
aproape 8 ore, a fost acordul unanim în chestiunile de fond 
ale temei pusă în discuție. Participanții au dat definiții foar
te apropiate scopului pe care trebuie să-l urmărească lec
ția de educație fizică, arătînd că el ar consta în contribu
ția la formarea unor bune deprinderi de mișcare, la asigu
rarea sănătății elevilor, la dezvoltarea fizică armonioasă 
și la formarea personalității acestora.

Un punct de vedere unitar a existat, de asemenea, în 
privința necesității sporirii ponderii sportului în programele 
și în lecțiile de educație fizică. Aceasta atît în ideea unei 
mai bune realizări a obiectivului urmărit prin lecțiile de 
educație fizică, cît și a sporirii dinamismului acestor lecții, 
a creșterii gradului lor de atractivitate și de eficacitate

Pornind de la această cerință, participantii la „masa ro
tundă" au subliniat oportunitatea adaptării programei șco
lare existente, prin îmbinarea exercițiilor analitice de gimnas
tică cu inițierea și perfectionarea înfr-una sau mai multe ramuri 
sportive, în raport cu condițiile din școli și cu posibilitățile 
și dorințele exprimate de elevi. Totodată, a rezultat din doz- 
bateri ideea ca programa să fie diferențiată după criterii 
geografice și demografice, după cic'uri de învățămînt și 
chiar după sex. O condiție esențială a programei școlare, 
asupra căreia cei care au lua» cuvînlul s-au declarai una

a fost aceea ca ț.___  _
lăsindu-se posibilitatea profesorului

nim de acord,
ter orientativ, _______  __________ ____
aleagă singur mijloacele — în funcție și de specificul 
lectivului —- să poată avea fantezie creatoare.

O sugestie exprimată de unii dintre vorbitori, împărtășită 
și de ceilalți, a fost aceea de a obișnui elevii să lucreze și 
acasă, dîndu-li-se teme, așa cum se procedează și în cazul 
celorlalte obiecte de învățămînt.

Un acord deplin s-a manifestat în privința probelor de 
control, considerate ca utile, cu condiția ca ele să nu fie 
rigide și să nu oblige la îndeplinirea unor norme stricte. 
Tot în această ordine de idei, s-a apreciat ca pozitivă no
tarea elevilor nu numai în funcție de calitățile fizico eta
late, ci și de pasiunea, de interesul manifestat de ei, de 
progresul realizat în cadrul lecțiilor.

Mulțumind călduros și pe această cale tuturor celor core 
au onorat invitațiile de participare la „masa rotundă" orga 
nizată de ziarul „Sportul", ne exprimăm speranța că toate 
concluziile rezultate din desfășurarea ei vor constitui un re
per uti’ pentru factorii interesați, în vederea găsirii celor 
mai bune soluții.

programa să aibă un carac-

CO-

Au reprezentat redacția :
Constantin FIRANESCU 

Tiberiu STAMA și Paul 1OVAN

f



ÎN CĂUTAREA SUPERBILOR
Cu ce ne-am ales din această telesăp- 

tămtnă atît de telebogată ? Să proce
dăm scurt și prin eliminare, că n-avem 
timp — vine iarna, vine revelionul, tre
buie alergat în luna cadourilor că de-aia 
e luna cadourilor și nu a preparatelor 
calde. Vine frigul — lucrurile trebuie 
spuse repede : ’

Sîmbătă, derbyul. Ne-am ales
Neagu rupt muschiular. Ne-am ales cu 
două-trei fraze ceva mai cursive. Ba- 
laban — la a doua ieșire, și mai bun, 
— unul din puținii care adoră fotbalul 
și nu vrea să-l tăvălească într-un limbaj 
vulgar, violent și mizerabil, 
cuvîntul „superb' — după 
un plonjon

Dar derbyul n-a fost su
perb. Din tot ce om văzut 
acolo, mi-a plăcut fără re
zerve Codreanu. Altfel, tot 
ce se juca la poarta 
stînga, dinspre Izvor, 
rea la capătul lumii,

re

CU

Lui îi place 
un șut, după

din 
pă- 

__  ______ , în 
timp ce poarta din dreapta 
ne era foarte accesibilă. Ce 
naiba, ambele goluri s-au 
dat la poarta un
de nu ajungeam decît cu 
gîndul. Sîmbătă 
m-arn ales cu o contrare- 
plicâ aspră a lui Țopescu 
la adresa celor cărora nu 
le place handbalul în 7 la 
fie cum spune dînsul, 
Steaua a dat 30 de goluri în seara 
aceea și ca atare, unghiurile de filmare 
au fost mai numeroase. Cam așa vine 
de se leagă.

Duminică — rugbyul. Meci pierdut în 
5 minute de început și în două, la final. 
Dar ce a fost între aceste minute nu 
merită multe vorbe. Nu vrem să învăfăm 
alt rugby — azi pierdem prea sever, 
mîine vom pierde mai blind, poimîine 
cu aceeași tactică, s-ar putea să-i prin
dem pe franțuji în zi proastă și să cîș- 
tigem. Cît timp nu ne schimbăm jocul 
— scorul nu are importantă. Visez să 
pierdem ca englejii pe Colombes cu 
35—14, dar să jucăm rugby.

Luni seara, discufia cu Ef. Ionescu și 
I. Chirilă despre meciul cu Olanda mi 
s-a părut de o bună finută. Ef. Ionescu 
s-a dovedit sceptic. I. Chirilă — demn. 
Amîndoi au avut dreptate, pe cablu, 
de departe Jopescu dădea fiorul de 
alarmă : echipa e prea liniștită I Era 
clar — la fel de clar ca „argumentele

search,

r .

televizor. Să 
mai ales că

olondeze' care ne-au fost expuse pe o 
tablă neagră, ca la școală i argumentul 
Cruyff,_ argumentul Feijenoord, argumentul 
guldeni. Firește că nu puteam înfelege 
aceste argumente complicate ca formula 
trinitroglicerinei decît scrise cu creta 
clbă pe tablă neagră. Pe urmă am aflat 
că _ teleredacția ne va da săptămînal sfa
turi Pronosport. E bine ce ne-a spus Bă-
descu : „nu ne-o luați în nume de rău,
dacă nu vom fi exacti în pronosticuri I*.
Asta să fie grija cea mare a telespor-
tului I

Miercuri noaptea, băieții au jucat pri
ma repriză de parcă erau Santos la 
capătul unui lung turneu prin Asia, Afri
ca și Australia, lopescu ne-a ținut în pro

verbe și citate foarte reu
șite și cu haz, la care eu 
voi adăuga : „amicalu-i a- 
mical, dar brînza e pe 
bani"... Răducaou a fost 
eroic, Sătmăreanu — „cel 
sub care nu crește iarba 
din lipsă de talent* (citat 
din „Cîntarea cîntărilor"...) 
— excepțional, în schimb 
„geniile" nu s-au văzut. 
M-am ales, din meciul a- 
cesta cu singura mare bu
curie a acestei săptămîni : 
Cornel Dinu, la microfon. 
Superb, fără nici o exage-

pe afară — Progresul- 
îngrozitor, pentru care l-am

de 
nenorocire, 
acestor so- 
m-am ales 
vedere al

rare.
A rămas

Steaua. Meci 
deplîns pe Marius Popescu, cum de i-o 
venit ideea ca pentru debutul său 
crainic să aleagă o asemenea 
Și totuși — la capătul tuturor 
coteli prin eliminare din care 
cu mai nimic din punctul de
imaginii — aici, în acest meci zguduitor 
de prost, se găsește unica scenă memo
rabilă a săptămînii: Viorel Popescu gata 
să rupă plasa de bucurie, în minutul 90, 
și toți progresiștii aruneîndu-se în poartă, 
peste el, ca peste un nou Schnellinger, 
doamne iartă-mă I Pentru o imagine ca 
asta, frenetică, electrizantă, de o naivitate 
cutremurătoare — merită mers și în in
fern, merită chiar să ții cu Progresul si 
C.F.R. Timisoara, cum e cazul meu.

BELPHEGOR

MECIUL CU OLANDA PRAG SEVER SPRE 1971
<! irritate din pay 1)

considerație toata aceste „vi
tregii" reale, nu putem să nu 
remarcăm faptul că, In spatele 
lor, ocrotitor doar pînă la un 
anumit punct, se află realități 
supărătoare mai vechi ale 
echipei noastre.

Oricit am acuza lipsa lui 
Neagu, trebuie să recunoaș
tem că echipa națională este 
de foarte multă vreme în cri
ză de atacanți. Miercuri, pe 
stadionul olimpic din Amster
dam. cvartetul ofensiv N-A 
CONTAT practic în joc și, fiind 
sinceri cu noi înșine, trebuie 
să recunoaștem că tn ultimii 
doi ani realizările ofensive ale 
echipei s-au datorat cîte unei 
sclipiri a iul Dumitrache, sau 
Dobrin, sau Neagu, sclipiri 

singulare, la intervale mari de 
timp. REGULA golurilor 
marcate de către atacanții noș
tri a fost sclipirea de un mo- 
ment a lui X. sau Y și nicide- 
cum CONSTRUCȚIA atacului. 
Rar. foarte rar. sînt in stare 
jucătorii noștri să construias
că, în mod organizat, acțiuni 
ofensive puternice.

Demnă de atenție și de 
analiză ni se pare și ten
dința reprezentativei noastre 
de a miza excesiv de mult 
pe jocul defensiv. Este a- 
devărat că, pentru toate 
echipele care joacă în de
plasare operează (în primul 
rînd) legea asigurării sis
temului defensiv, solicitat 
mai mult decit în jocurile 
susținute acasă, este tot a- 
tit de adevățat că în ca
zul echipei noastre națio
nale ponderea valorică mai

TESTUL COOPER-UN TEST COMUN
Știrea publicată tn ziarul 

„SPORTUL" referitoare la 
intenția F.R. Fotbal de a uti
liza testul Cooper, pentru de
terminarea capacității de efort 
a jucătorilor, a stirnit un 
viu interes în rîndurile me
dicilor sportivi și antrenori
lor din Capitală și provincie. 
In această direcție, pe adre
sa Centrului de medicină 
sportivă au sosit o serie de 
solicitări privind unele amă
nunte și date bibliografice 
referitoare la acest test. A- 
pelăm din nou la ospitalita
tea ziarului pentru a răspun
de tuturor celor interesați.

Medicul american Kenneth 
H. Cooper a imaginat un 
test în scopul stabilirii capa
cității de efort a omului

Distanța parcursă
în 12 mln

sub 1 6Oo metri
1 600 — 2 000 metri
2 000 — 2 400 metri
2 400 — 2 800 metri
peste 3 OO-a metri

să-

36 
km

mare o are apărarea și nu 
atacul, dar nu putem igno
ra predilecția nemotivată 
de a miza mereu, indife
rent de adversar, numai pe 
jocul apărării, „încununat", 
din cind în cînd, de cîte 
un contraatac (din cele 10— 
15 făcute pe meci) fericit.

Referincțu-ne exclusiv la 
meciul de miercuri, vom 
mai remarca două stări de 
fapt care 

ochii"
Cit timp

au „sărit în 
tuturor.

scorul a fost 
0—0, fotbaliștii noștri au 
evoluat destul de bine, c»j 
personalitate, jucînd de la 
egal Ta egal eu puternicii 
lor adversari | după pri
mirea golului însă, echili
brul general al echipei s-a 
frint (simptomul nu este 
izolat, l-am întîlnit deseori 
și în evoluția formațiilor de 
club), majoritatea reprezen
tanților noștri evoîuînd în 
continuare FARA BUSOLA, 
F A R A CONVINGERE, 
FARA FORȚA.

Un alt aspect care nu 
ne-a făcut nici un fel de 
plăcere a fost modul di
ferit' de tratare de către 
cele două echipe a unui joc 
amical. Știm câ fotbaliștii 
olandezi doreau o revanșă 
pentru eliminarea superve- 
detei lor Feijenoord, de a- 
ceea n-am fost surprinși 
văz.îndu-le echipa națională 
angajîndu-se cu toată vigoa
rea și ambiția de-a lungul 
întregii partide, dar tre
buie să mărturisim că nu 
ne așteptam să-i vedem pe 
fotbaliștii noștri atît de re
pede blazați într-o întrecere

•' *

ARBITRII MECIURILOR ETAPEI A Xlll-a 
A DIVIZIEI A

Univ, Craiova — Dinamo 
București: P. SOTIR (Mediaș), 
ajutat la linie de V. Cioc 
(Mediaș) și N. Iliescu (Bra
șov) ;

Steagul roșu — C-F.R. Cluj: 
C. GHEMIGEAN, ajutat de 
C. Petrea și V. Toms (toți 
din București) ;

Steaua — Petrolul: N. RAI- 
NEA (Bîrlad), ajutat de 

E. Păunescu (Vaslui) și V. 
Popa (Iași);

U.T.A. — Farul: V. TOP AN 
ajutat de E. CălbăJos și I. 
Cîmpeanu (toți din Cluj);

Jiul — Progresul: C. Nl- 
ȚESCU (Sibiu), ajutat de T. 
Andrei (Sibiu) și S. Mataizer 
(Craiova);

,,U“ Cluj —C.F.K. Timișoa
ra : A. P1RVU, ajutat de M. 
Bică și D. Ghețu (toți din 
București);

Rapid — F.C. Argeș : Z. 
DRAGHICI, ajutat de G. Ma- 
nole și S. Nicolau (toți din 
Constanța).

Politehnica Iași — Sport 
club Bacău: V. PADUREANU 
(București), ajutat de C. Di- 
nulescu (București) și C. Ghi- 
ță (Brașov).

DUPĂ MECIUL 
ROMANIA — FRANȚA

PROCEDEE

OU

Partida de rugby dintre ■ 
România și Franța, desfășu
rată In cadrul „Cupei Națiu
nilor F.I.R.A.**, continuă să 
fie comentată' pe larg în lu
mea iubitorilor sportului
balonul oval, făcîndu-se di
ferite aprecieri referitoare la 
evoluția ambelor formații.

Francezii n-au impresionat 
la „prindere", în urma arun
cărilor de la tușă, pentru că 
Țuțuianu și Șerbari, la mar
gine, au cules baloanele fără 
drept de apel în fața lui Le 
Droff sau Dauga. Din păcate, 
însă, s-a greșit continuarea 
atacului, începînd chiar cu 
Irimescu Reprezentanții
Franței au scos, în schimb, 
mingile introduse în grăma
dă și ne-au surprins, uneori, 
cu pasa directă de la linia a 
3-a, la mijlocașul la deschide
re.

Introducerea balonului tn 
grămadă a fost un procedeu 
tehnic nou pentru noi și, tre
buie să recunoaștem, frumbs 
și eficace. Mijlocașul la gră
madă aștepta cu mingea in 
fata tunelului și-o introducea 
nu. după un timp dinainte 
stabilit, ci în momentul cînd 
vîrfurile picioarelor sale erau 
în linie. Urma apoi sincro
nizarea cu trăgătorul. Ba
lonul fiind aruncat cu o vi
teză mică, intrarea lui în 
grămadă se făcea progresiv

Pentru bărbații peste 
de ani, distanța de 2,2 
alergată în 12 minute consti
tuie un rezultat bun, iar pen
tru femei aceea de 2 km.

Ecoul larg pe care l-a stîr- 
nit acest test în rîndurile 
populației Statelor Unite nu 
se explică prin valoarea sa, 
deoarece 
principiu 
ce nimic 
teste, ci 
exerciții 
elaborat

se bazează pe un 
simplist și nu adu- 
nou față de alte 

prin programul de 
fizice pe care l-a 
autorul, în funcție 

de rezultatele testului, 
scopul îmbunătățirii 
menținerii capacității de

în 
sau 

e~ 
fort. K. H. Cooper recoman
dă pentru adulți și vîrstnici 
un efort săptămtnal care să 
cuprindă 30 de puncte din 
cadrul programului său. Ti
nerii și obezii ar trebui să 
realizeze 60 de puncte, iar 
sportivii ar trebui si reali
zeze, după părerea autorului, 
100—500 de puncte. Pentru 
realizarea acestor puncte, au
torul RECOMANDA, la ale
gere, următoarele exerciții 
fizice, tn ordinea importan
ței : alergarea, înotul, ciclis
mul, mersul, alergarea pe loc

tn care apărau prestigiul 
tării. Propunîndu-vă o sin
gură comparație de indivi
dualități (tipice), vă su
gerăm să vă ginditi la pa
ralela Cruyff—Dumitrache. 
Cît a luptat, ce zonă a aco
perit. ce randament a dat 
(pe tot terenul), cît s-a 
angajat Cruyff și cum a 
răspuns, practic. Ia aceste 
întrebări Dumitrache,

Și pentru Cruyff, ca și 
pentru Dumitrache, meciul 
de miercuri era tot amical. 
Diferența punctelor de ve
dere, diferența de optică .. jocui de baschet. 
l-a situat însă pe cei -doi-— ■’....—
lideri de atac pe plafniri ' 
net deosebite, ca să nu spu
nem opuse...

Nu putem încheia aceste 
rlnduri fără a remarca fap
tul că ultimului meci pe a- 
nul 1970 a', reprezentativei 
României NU I S-A ACOR
DAT — după părerea noas
tră — IMPORTANȚA CU
VENITA nici in pregătirea 
lui, nici în modul cum a 
fost privit, Jucătorii nefiind 
suficient convinși nici mă
car de faptul că în meciul 
de miercuri se află în ioc 
atît 1 
și al I 
după 
un | 
rită 
altfel, 
blul 
nute 
tre echipa națională mai a- 
les la „etapa Guadalajara", 
vom recunoaște că bilanțul 
general este oarecum satis
făcător, cele 8 puncte (din 
20 posibile; golaveraj 9— 
11) obținute în 10 partide
— dintre care opt au fost 
jucate în deplasare —, re
prezentând un pas înainte 
față de performantele ani
lor anteriori.

Raportînd meciul de 
miercuri la toate celelalte 
partide ale anului, INSA
TISFACȚIA „de final" are 
darul să ne... readucă cu 
picioarele pe pămînt. Mai 
ales prin această prismă, 
partida cu Olanda își are 
utilitatea ei, ea reajustind 
dioptriile pe care le folo
seau prea multi atunci cînd 
apteciau stadiul echipei re
prezentative. care mal are
— am văzut ca toții — 
destule trepte de urcat 
(chiar și în 1971. an de 
mari responsabilități), pînă 
să atingă măiestria pe care 
i-o dorim cu toții.

Un asemenea program 
durează pentru cei din 
cat. I 16 săptămîni, pen
tru cei din cat. a Il-a 13 
săptămîni, iar pentru cei 
din cat. a III-a 10 săptă
mîni. Dacă subiectul se 
află în cat. a IV-au sau

prestigiul echipei, cit 
lor, un prestigiu NOU

C.M...................
prestigiu 

să fie
, rapurtînd 

rezultatelor 
în anul 1970

din Mexic, 
care me- 
apărat. De 

ansam- 
obți- 

de că-

MfiSUBI
DISCIPLINARE

Comisia centrală de com
petiții și disciplină a Federa
ției române de fotbal a ana
lizat în ședința ținută aseară 
incidentele din ultimele me
ciuri și a luat următoarele 
măsuri :

— secția de fotbal DUNĂ
REA GIURGIU a fost sanc
ționată cu ridicarea dreptu
lui de organizare pe o etapă ;

— partida VICTORIA RO
MAN — FOREST A FĂLTI
CENI, din campionatul divi
ziei C, a fost omologată cu 
rezultatul de 3—0 în favoa
rea echipei Victoria ;

— meciul ELECTRONICA 
BUCUREȘTI — UNIREA 
MÎNASTIREA, din campio
natul diviziei C, a fost o- 
mologat cu rezultatul de 
3—0 în favoarea Electroni
cii. De asemenea, comisia a 
hetărît să sancționeze secția 
de fotbal UNIREA MINAS- 
TIREA cu suspendarea echi
pei sale pe o etapă.

TEHNICE NOI
și, din 
ieșit 
înapoi.

După o asemenea introdu
cere ne-au fost marcate cinci 
puncte, în urma unui atac — 
ce-i drept — bine inițiat și 
continuat de linia a 3-a. O 
revelație a francezilor a fost 
Villepreux, care a contribuit 
esențial la victoria echipei 
sale prin lovituri de picior 
puternice și precise. XV-lui 
francez nu i-au mai reușit, 
ca altădată, pasele pe îna
intare — deși ele au fost ra
pide — pentru că le-a lipsit 
precizia. In această situație, 
adversarii noștri au abuzat 
de lovituri de picior, văzînd 
că pasele sînt ineficace 
fața placajelor prompte 
sigure.

Noi am greșit că 1 
contraatacat cu curaj tn 
unor jucători, care rar 
găseau repliați.

tn timp ce francezii au 
gresat în rugby, noi — 
buie s-o recunoaștem cu 
tulă amărăciune 
cut mai nimic.

Am văzut percutări cu 
fața și întoarceri cu grupaje, 
urmate de pase rapide la 
treisferturi, care transmiteau 
direct balonul la aripă, fără 
intervenții pe parcurs, cule
geri cu pase pe triunghi de 
atac, forță In loviturile de

CLASA

această cauză, nu a 
niciodată „aruncat"

în 
și

n-at 
faț<t 

se

pro- 
tre- 
des- 

n-arn fă-

nătos. Testul constă în mă
surarea distanței pe care subi
ectul o poate parcurge Intr-o 
alergare de 12 minute. Acela 
care parcurge mai mulți me
tri în 12 minute are o capa
citate de efort mai bună. 
Aceasta nu constituie altce
va decît o aplicare inversă 
a unui principiu ultracunos- 
cut și ultraaplicat: cine par
curge o distanță anumită in
tr-un timp mai scurt, reali
zează o performanță mai 
bună și are, in consecință, o 
capacitate de efort superioa
ră.

Tn funcție de distanța par
cursă în 12 minute, K. H. 
Cooper categorisește subiecții 
în felul următor :

Categoria

I. t. slab
n. slab

III. mediocru
IV. bun
V. excelent

a V-a, posedă deja o ca
pacitate de efort bună și 
urmează doar să-și men
țină această capacitate 
printr-un program săptă- 
mînal de 30 de puncte.

Testul și programele lui 
Cooper, foarte utile pentru 
cei ce practică sportul de 
plăcere, Ia nivel de sport de 
masă, n-au fost concepute și 
nu pot găsi nici o aplicare 
tn cadrul sportului de perfor
manță. tn acest domeniu, ca
pacitățile biologice de măsu
rat slnt mult mai mari, ne
cesitatea estimațiilor profun
de Și precise mult mai ac
centuată, iar fiecare ramură 
sportivă dispune de mijloace 
proprii pentru dezvoltarea 
capacității de efort specifice 
ei.

Acest test, deși simplu, se 
află totuși — ca de altfel 
orice performanță măsurabi
lă în cadrul sporturilor de 
rezistență — într-o corelație 
strînsă cu indicii spiroergo- 
metrici, considerați ca cei 
mai obiectivi în determinarea 
capacității de efort. Astfel,

K.H. Cooper a găsit la 115 
subiecți o corelație foarte 
semnificativă, r = 0,397 (p< 
0,001), intre distanța parcursă 
într-o alergare de 12 minute 
și consumul maxim de oxigen 
raportat la

Pe lingă 
ca metodă 
sportivilor 
testul Cooper nu este doar 
ceva rudimentar, ci pur și 
simplu ceva Impropriu, nea
venit, fiindcă el a fost ela
borat și aplicat numai pentru 
nesportivi, adică pentru cei 
ce vor să știe de cită mișca
re au nevoie cotidian, in ve
derea menținerii unei ele
mentare forme fizice. In plus, 
el este un test de apreciere 
doar cantitativă.

Medicina sportivă modernă 
realizează cu metode de ru
tină, în cadrul testării capa
cității de efort fizic nu numai 
aprecieri cantitative ale aces
teia, ci și aprecieri calitative, 
studiind amănunțit toate 
componentele ce concură la 
realizarea ei. Astfel, se de
termină în mod diferențiat 
capacitatea maximă aerobă 
și anaerobă, se studiază la 
nivele diferite de efort eco
nomia cardiorespiratorie și 
eficiența mecanică, se apreci
ază cu ajutorul unor deter
minări teleradiografice . ale 
volumului cardiac rezervele 
funcționale cardiace tn efort 
etc. Toate aceste determinări 
se exeicută și în cadrul' Cen
trului de medicină sportivă.

A reduce determinarea ca
pacității de efort doar la 
utilizarea testului Cooper, nu 
constituie în aceste condiții, 
altceva decit un pas înapoi 
tn supravegherea medico- 
sportivă a unor sportivi de 
performanță. Iar utilizarea 
acestui test în completarea 
altora nu pare a fi o măsură 
utilă, deoarece nu aduce în 
plus nimio nou, fată de aces
tea. 4

dr. Adalbert SZUGY 
jefui Laboratorului de spiroergo- 
metrie. Centrul de medicină 

sportivă

LOTUL NAȚIONAL 
DE JUNIORI IȘI REIA
( PREGĂTIRILE

kg corp.
splroetrgometrie, 

de apreciere . a 
de performanță,
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Dar ce soluții propune
Centrul de medicină sportivă?

N. R. Publicăm un punct de vedere serios și argu
mentat. Dar ce-i de făcut ? Fiindcă antrenorii și me
dicii de la cluburi sint lipsiți de posibilitatea unei tes
tări obiective a capacității de efort a fotbaliștilor, a 
gradului diferitelor calități fizice etc. Centrul de medi
cină sportivă afirmă că are metode. Dar de ce legătura 
acestui for metodologie cu unltăHte csnp)rț\ve . este atît 
de precară? De ce această instituție' nu 'pune” Ia' punct 
o baterie de teste care să poată fi aplicate de către 
medicul de club ? Intilnirile internaționale oficiale in- 
ter-cluburi din această toamnă au arătat că jucătorii 
noștri cei mai buni au mari carențe in pregătirea atle
tică, in comparație cu omologii lor din alte țări. De 
această stare de lucruri sînt vinovate antrenamentul 
și mijloacele științifice de dirijare a efectelor lui.

Testul Cooper nu e bun pentru sportivii de perfor
manță. De acord. Dar ce soluții oferă concret medicina 
noastră sportivă, instituția de specialitate considerată 
numărul unu, pentru ea zeci de antrenori să nu mai 
lucreze doar empiric, ci să poată evalua mai bine de- 
cît pînă acum intensitatea efortului, acumulările bio
logice, deficitul de calități atletice etc. ? Dacă echipele 
de club vor lucra la infinit aproape orbește, după ti
picuri depășite, fără asistență științifică, dacă C.M.S. 
se va rezuma să examineze de citeva ori pe an doar 
jucătorii din lotul național, atunci tn fiecare toamnă 
vom constata că fotbaliștii noștri au o pregătire fizică 
mediocră și vom face din această afirmație un trist 
refren. în același timp, antrenorii echipelor au datoria 
elementară să solicite sprijinul și asistența de specia
litate a acestei instituții medicale.

După cele două partide 
susținute In compania echi
pei RJ9. Germane, compo- 
nenții lotului național do 
Juniori vor fi convocați Ia 
București, pe perioada va
canței școlare de iarnă.

De la 21 decembrie, cei 18 
tineri fotbaliști vor lua par
te la o pregătire comună de 
10 zile și, probabil, VOR 
EFECTUA UN TURNEU DB 
2—3 JOCURI ÎNTR-O ȚARA 
CU CLIMA MEDITERANEA
NA.

Noua acțiune face parte din 
programul de pregătire al 
echipei naționale de Juniori, 
al cărui obiectiv principal îl 
constituie turneul U.E.F.A- 
1971.

ORADEA 5-1 (3-0)
în vederea meciului inter

național amical pe care îl va 
susține duminică în compa
nia formației maghiare Egri 
Dorsa (locul II în campiona
tul diviziei B), echipa Crișul 
a susținut un joc de verifi
care cu Olimpia Oradea. Am
bele echipe au prestat un joc 
spectaculos, cu multe faze de 
gol, din care atacanții Crișu- 
lui — mai percutanți — au 
fructificat cinci i Arnoțchi 
(2), Cociș, Neșu, N. Alexan
dru. Pentru adversari a în
scris Petrlcă. Bun arbitrajul 
lui Mircea Bădulescu.

IHe GHIȘA coresp.

LOTO-PRONOSPORT
La 8 decembrie a c. se va des

fășura tragerea excepțională LOTO 
care se prezintă cu o atractiva 
listă de premii.

în primul rînd vom sublinia 
faptul câ vor fj atribuite — in 
număr NELIMITAT — autoturis
me DACIA 1300 șl MOSKVICI 408 
cu caroserie 412.

Un capitol special tl constituie 
excursiile peste hotare. Se pot 
obține excursii la PARIS cu a- 
vlonul (circa 8 zile) șl excursii 
(a 2 locuri) tn Cehoslovacia cu ----- ....... j- fotbal 

din 16 
Toate 

tn nu-

vizionarea meciului de 
Cehoslovacia — România 
mal 1971 (circa 10 zile), 
aceste excursii se acordă 
măr NELIMITAT.

Se mal acordă premii fixe In

bani șl premii în numerar de va
loare variabilă.

Conform noii formule tehnice, 
se vor atribui 7 categorii de pre
mii.

Participarea se va face pe ur
mătoarele feluri de bilete : cu 2 
le! varianta, cu 5 lei varianta și 
cu 15 lei varianta.

Procurațl-vă biletele din vre
me.

• Programul concursului Pro
nosport de duminică 6 decem
brie a.c. are un conținut deo
sebit de atractiv care prezintă 
un mare interes datorită meciu
rilor echilibrate.

Acest fapt trebuie să vă deter
mine să depuneți buletinele din 
vreme.

VEȘTI DE LA ECHIPELE BUCUREȘTENE
tn dorința de a afla ulti

mele noutăți din taberele 
celor patru team-uri bucureș-

lene — Dinamo, Rapid, Stea
ua și Progresul — am în-

treprins, ieri, un raid-fulger 
la echipele respective.

Stoenescu șl Sălceanu joacă duminică

MENTE

ȘT VECHI
picior căzute .sau așezate, a- 
tacul drept cu circulație în 
ambele sensuri ale partene
rilor etc.

Puteam face șl noi mai 
mult, in special în repriza a 
2-a, dar au fost preferați 
pumnii, placajele întîrziăte, 
piedicile, obstrucțiile sau 
alte mijloace nepermise, care 
ne-au costat 6 puncte.

Infrîngerea de duminică 
nu înseamnă, însă, căderea 
definitivă. Cu muncă multă 
și dăruire va trebui să facem 
totul pentru revitalizarea și 
revalorificarea la maximum 
a tuturor calităților de care 
dispun rugbyștii noștri.

prof. Ăurel BARBU 
maestru al sportului

Divizia
1. Steaua
2. Grlvlța
3. Dinamo
4. Știința
5. Universitatea
6. Agronomia
7. Rulmentul
8. Farul
9 Politehnica

101 Rapid
11. C.S.M. Sibiu
12. Constructorul

A Divizia B
8 
7
6
6
4
4
4
3
2
2 0
2 1
1 0

1
2

1 
0
1
1

195: 34 
118: 13 
152: 25
76: 50
65: 62
51: 84 
61:114
47: P3
60: 75
57 *122
27:114
48:159

25
23
20
20
18
18
17
16
13
13
13
11

1.

SERIA 1

ARBITRII EIși
RAPID : Th. Wit-

FARUL :

ETAPA A X-A
DINAMO 

ting.
GRIVIȚA ROȘIE

D. Lucescu.
ȘTIINȚA — STEAUA i V. Ciș- 

maș.
UNIVERSITATEA — RULMEN

TUL : P. Niculescu.
POLITEHNICA — AGRONOMIA: 

FI Tudoraehe.
C.S M. SIBIU — CONSTRUC

TORUL : Șt. Crlstea.

SANCȚIONAȚI MAI DRASTIC ABATERILE DE LA DISCIPLINĂ!
Ne vedem obligați să revenim 

asupra manifestărilor de indis
ciplină, în ultimul timp parcă 
mai frecvente pe terenurile de 
rugby, tn partida Tînărul Pe
trolist Ploiești — Petrochimistul 
Pitești au fost nenumărate bus
culade, soldate cu accidentarea u- 
nora dintre sportivi, arbitrul fiind 
nevoit să împartă nu numai a 
vertismente, ci șl 5 eliminări (P 
lordache, V. Vlad, L. Teodoru, M. 
Mănescu — cel mai recalcitrant, 
de la Tinărul Petrolist și I. Ru
gină — Petrochimistul). Suspenda
rea pe o etapă a terenului ni se pare 
o sancțiune prea blinda. Și la 
Craiova, Ia meciul Electroputere 

— Precizia Săcele, publicul a a- 
slstat Ia abateri de la disciplina. 
Deși arbitrul Petre Ionescu no-

tează drept bună comportarea 
celor două echipe, tot el scrie că 
In mln. 65 a fost nevoit să inter
vină pentru a calma spiritele, ju
cătorul I. Vaida — vinovat, / în 
primul rtnd — fiind bruscat de 
întreaga echipă gazdă t Memo
riul antrenorului A. Handreș 
(Precizia) și derSarat'.a dr. O. 

Păcurarlu — medic specialist la 
Dispensarul județean pentru spor
tivi Brașov, relatează șl despre 
alte Incidente. Caz.ul se va pune 
tn discuția comisiei do disciplină. 
Să sperăm că măsurile vor fi 
drastice.

Ne-am oprit la aceste doliă e- 
xemple, dar ele pot fi mal multe 
In divizia B ele par a fi devenit 
o obișnuință. Oare nu se gă
sește leacul 7

2.
3.
4.

sp. 
studențesc
Gloria 
Vulcan 
Progresul

5. Petrochimistul
Pi

6. S.N.O.
7. Aeronautica
8. T. Petrolist

PI
9. Arhitectura

10. Olimpia
11. A.s.n.
12. Dunărea

SERIA

1. Min. Broștent
2. Agronomia 

Iași
3 Farul
4. Constructorul
5.
6.

SV.
U.S.A.S.
Năvodari 
Constructorul 
Bd.

7. Ancora Gl.
3. A.s.M. Tecuci 
9. Unirea

Tricolor

1.
2
3.
4.

Electro*"'’tere 
Cv.

10
10
10
10

9 
10 
10

9 
10

A

8
7
7

8

A

8 1
9 0
7 1
7 0

3
2
1
1
0

0 
1
2
3

40
25
47

186:
178:
187:
113: 60

29
28
25
24

3 2
3 3

43
1
2
3
1
1

II-A

7
3
4
4

2
2
2
1
1

23
21
19

46: 70 
26:128 
59:162 
32:149 
27:148

1 0 109:
3 2 
I 2

43:
50:

1
3
3
2
3
1

2
3
3
4
4
6

III-A

9
Precizia Săcele 9 7

9 ’C.F.R. Brașov 
Chimica 
Tîrnăvenl 
Min. Lupeni 
U.M. Tim. 
Pollt. Cluj 
Voința Tim. 
șt. Petroșani 
Met. T. Sv.

6 1 
0
15

2
2
4

20
24
15

40:
50:

32
50

29: 56
34: 47
32: 59
20:101

115:
99:

101:

16
16
13
12
11

23
17
16
16
15
25
13
13

24
23
20

1 
0
2
1
1
0
2

2
3
4
5
7
4
7

81: 
61:
58: 
50:
54:
29: 45 
19:189

31
23
66
75
94

21
18
17
16
12
10
10

Din discuțiile purtate cu 
antrenorul D. Nicolae—Nicu- 
șor, am aflat că în această 
săpt-ămînă dinamoviștii au 
avut un program încărcat de 
pregătire. Antrenamentele 
zilnice au avut ca scop men
ținerea condiției fizice și 
îmbunătățirea jocului între 
compartimente, tn privința 
meciului de la Craiova, in

Utilizarea Iul Codrea
I^a mijlocul săptămînii, ra- 

pidiștii au susțlfiut uh joc-'" 
școală cu propria echipă de 
tineret, de care au dispus 
cu scorul de 4—1. Pentru 
jacul de sîmbătă. cu F.Q. Ar
geș, antrenorii intîmpină se
rioase dificultăți tn alcătui
rea formației întrucît, alături

La Steaua-antrenamonte (
Săptămina aceasta, antre

norii formației, Ștefan Co
vaci și Ștefan Onisie, au în
tocmit un program special, 
de pregătire individuală, cu 
tinerii Jucători ai lotului, ur
mărind o mai bună încadrare 
a acestora în jocul de an
samblu al echipei.

In privința formați i

tabăra dinamoviștilor dom
nește optimismul. Miercuri, 
echipa a susținut un joc- 
școală, cu formația de tine- 
ret-rezerve, pe care a tnvin- 
s-o cu scorul de 5—1. In a- 
cest joc au reapărut Stoe
nescu și Sălceanu care — 
după spusele antrenorului — 
vor evolua în mod sigur la 
Craiova.

sub semnul întrebării
de Dan și Neagu (ambii 
accidentați), va rămîne, se 
pare, pe tușă și Codrea, care 
acuză o entorsă mai veche. 
Tn momentul de față, funda
șul papidist urmează ședințe 
de raze, după care va aștep
ta avizul medicului.

pe

Manta reintră In
După punctul cîștigat du

minică „acțiunile" echipei 
Progresul au mai crescut. 
Așa cum ne spuneau cei doi 
antrenori, Victor Stănculescu 
și Alexandru Cnricaș, pregă 
Utile în vederea meciului d<- 
la Petroșani au început tncâ 
de luni, cu antrenamente in-

>uciaie) cu jucătorii tineri
care intenționează s-o alini
eze duminică, o singură di
lemă : va juca sau nu Bujor 
Hălmăgeanu, reaccidentat, 
miercuri seara, la Amster
dam ? La joeul-școală, susți
nut miercuri în compania 
echipei de tineret-rezerve, 
Steaua a cîștigat cu scorul 
de 5-1.

poarta Progresului
tense. 
chipa 
îneît

Sub aspect psihic, e- 
este în revenire, ășa 

fn tabăra „bancarilor" 
domnește din nou încrederea. 
Portarul Manta, care fusese 
accidentat, și-a reluat și el 
pregătirile și se dă ca sigură 
utilizarea lui pentru meciul 
cu Jiul.



BASCHETBALIȘTII DE LA STEAUA 
PUTEAU CÎSTIGA LA ISTANBUL

Echipa moscovită Ț.S.K.A., cea care furnizează pe cei mai valoroși componenți ai Selecțio
natei Armatei U.R.S.S., într-o pauză a unuia din meciurile de campionat. Antrenorul Ana
toli Tarasov dă indicații elevilor săi. Foto : TASS

ECHIPE VALOROASE DE HOCHEI
ÎN CAMPIONATUL ARMATELOR PRIETENE

într-unul din numerele tre
cute ale ziarului nostru am 
prezentat cititorilor cele mai 
puternice echipe care vor 
participa la Campionatul c!e 
hochei al Armatelor Prietene: 
Dukla Jihlava, campioana 
Cehoslovaciei și Selecționata 
Armatei U.R.S.S. Astăzi am 
rezervat cîteva cuvinte celor
lalte participante.

Dintre acestea, LEGIA 
VARȘOVIA se anunță ca o

HOCHEIȘTI! DE LA STEAUA
ȚINTESC LOCUL III

Aflată în plină pregătire 
pentru a participa la Campi
onatul Armatelor Prietene, 
echipa Steaua a susținut la 
începutul săptămînii două 
partide de verificare, ambele 
foarte utile atît pentru veri
ficarea potențialului fizic, 
cit și pentru omogenizarea 
liniilor. Cu ocazia ultimului 
joc, cel cu selecționata de

PROGRAMUL 
JOCURILOR

A fost alcătuit programul 
de desfășurare a Campionatu
lui de hochei al Armatelor 
Prietene. Iată ordinea și orele 
de începere ale meciurilor!

LUNI 7 DECEMBRIE! ora 
16,30 Festivitatea de deschi
dere ; ora 17 Dukla — ftegia; 
ora 19,30 Steaua — TSKA 
Sofia:MARȚI 8 DECEMBRIE: 
ora 17 Selecționata Armatei 
U.R.S.S. — TSKA Sofia ; ora 
19,30: Steaua — Dukla;
MIERCURI 9 DECEMBRIE — 
zi de pauză ; JOI 10 DECEM
BRIE: ora 17 Dukla — ȚSKA 
Sofia; ora 19,30 Selecționata 
Armatei U.RS.S. — Legia ; 
VINERI 11 DECEMBRIE: 
ora 17 Steaua— Selecționata 
Armatei U.R.S.S. ;ora 19,30 
TSKA Sofia — Legia ; 
SÎMBAtA 12 DECEMBRIE 
— zi de pauză ; DUMINICA 
13 DECEMBRIE: ora 17 Stea
ua — Legia ; ora 19,30 Selec
ționata Armatei U.R.S.S. — 
Dukla ; ora 21 Festivitatea de 
închidere.

Turneul de tenis
Campionatele internaționa

le de tenis de masă ale Po
loniei au început la Poznan 
cu participarea a 70 de spor
tivi și sportive din Cehoslo
vacia, R.D. Germană, Iugosla
via, România, Suedia, Ungaria 
și Polonia. în primul tur al 
probei Pe echipe masculin

din presa străină
h----------------------------------------------------  ---------------------------------- 1--------*

CINE VA ORGANIZA
CAMPIONATUL MONDIAL DL TENIS?

Știrile publicate acum citeva 
zile, anunțind dezbateri extra
ordinare ale Federației inter
naționale de tenis (F.I.L.T.), în 
problema relațiilor dintre acest 
for și grupările profesioniste, 
capătă acum semnificații noi. O 
ședință cu ușile închise a 
F.I.L.T., ținută la Londra, n-a 
adus prea multă lumină in a- 
cest „război alb", care opune 
cele două părți in intențiile lor 
de a legifera marile competi
ții tenisistice. Profesioniștii a- 
nunță pentru 1971 un campio
nat mondial „open" de tenis, iar 
federația amenință cu suspen
darea pe toți cel care vor lua 
parte...

Cine va ciștiga bătălia ? 
Există suficiente indicii că se 
merge, totuși, către o soluție 
de compromis, așa cum atestă 
și următorul articol publicat de 
cotidianul francez L’EQUIPE în 
rubrica sa de tenis :

„Zilele acestea, domnul Ben 
Barnett", președintele Federa
ției Internaționale de Tenis, 
intenționează să facă o călătorie 
la Dallas, dacă n-a și 6osit a- 
colo, vizita sa neavînd un ca
racter oficial. Misterioasa călă
torie are ca scop contactarea 
responsabililor grupului profe
sionist „World Tennis Cham
pionships". finanțat de texanul 
Lamar Hunt.

Cu puțin timp în urmă, intre 

autentică reprezentantă a ho
cheiului polonez, prezentând 
un lot în componența căruia 
intră cîțiva jucători- interna
ționali, membri ai reprezen
tativei Poloniei, hocheiști 
avînd Ia activul lor zeci și zeci 
de partide la C.M. sau în 
alte întreceri de amploare. 
Este vorba de KOMORSKI. 
căpitanul echipei Legia, AN- 
TONIEWICZ. WALCZAK. 
JASKIERAKI și MIGACZ.

*
juniori a R.D.G., am avut 
prilejul să schimbăm cîteva 
vorbe cu antrenorul principal 
al echipei, ZOLTAN CZAKA.

— în ce stadiu vă aflați 
cu antrenamentele ?

— Am forțat pînă în pre
zent, chiar și în aceste două 
partide, tn zilele premergă
toare competiției o să scă
dem ceva din ritmul antre
namentelor, deoarece jucătorii 
au fost mult solicitați la acest 
început de sezon și aș dori 
să abordeze întrecerea cu re
zerve de ordin fizic cit mai 
mari. Vom continua antrena
mentele pe gheață, vom face 
sporturi complimentare, în 
special natație, și vom asi
gura o alimentație și o odih
nă corespunzătoare.

— Cum s-au încadrat cei 
patru jucători de la Dinamo 
în echipă ?

— Linia de fundași Făgă
raș — Fi. Sgîncă merge bine, 
Pană s-a acomodat alături 
de Calamar și G. Szabo și Hu- 
țan mi-a produs o mare sa
tisfacție prin faptul că a 
dat viață celei de a treia li
nii de atac.

— Cu ce speranțe intrați 
în această dificilă confrun
tare ?

— Cunoscind valoarea for
mațiilor din Uniunea Sovie
tică și Cehoslovacia noi 
ne-am propus, în mod rea
list, să luptăm pentru locul 
III. Pe acest loc al podiumu
lui ne putem considera mul
țumiți.

de masă de la Poznan
formația României a întrecut 
cu 3—0 selecționata secundă 
a R.D Germane.

ALTE REZULTATE : Iugo
slavia—Polonia (B) 3—1 ; 
Cehoslovacia—R.D. Germană
(A) 3—0 ; Ungaria—Suedia
(B) 3—2; Suedia (A) — Po
lonia (juniori) 3—0.

forurile sportive de specialita
te și organismul profesionist 
american s-au purtat convorbiri 
oficioase în vederea alcătuirii 
calendarului internațional al se
zonului viitor. A fost stabilită 
o listă de 15 turnee pentru 
„Marele Premiu’: — F.I.L.T. al 
anului 1971. competiția urmînd 
să fie organizată în colaborare 
de cele două părți șl reunind 
atît pe tenismanii profesioniști 
cit și pe cel aflați la dispoziția 
federațiilor naționale.

Totuși, comitetul de urgență 
al F.I.L.T., reunit reoent ttmp 
de trei zile Ia Londra, nu a 
reușit să adopte o poziție co-

SPORTSKC 
NQir^ȘȚI

îmbunătățirile tehnice care 
se aduc bazelor sportive con
stituie din ce în ce mai mult 
o preocupare centrală a fo
rurilor de specialitate. Prin
tre aceste modernizări se nu
mără firește și ■ construirea 
pistelor de tartan, subiect 
tratat în ziarul SPORTSKE 

Restul formației poloneze este 
alcătuit din hocheiști tineri, 
talentați ■ care sînt dornici de 
afirmare.

Formația bulgară ȚSKA 
SEPTEMVRIJSKO ZNAME 
are și ea drept principală 
caracteristică tinerețea . de
oarece antrenorul echipei, 
fostul mare jumtor sovietic 
Veniamin ALEXANDROV, 
și-a propus să promoveze cit 
mai mulți hocheiști depistați 
și pregătiți în secție de ju
niori a clubului. Totuși, 
echipa TSKA SEPTEMVRIJ
SKO ZNAME cuprinde pe 
cîțiva dintre cei mai buni 
jucători ai Bulgariei : ION- 
CEV, PENELOV, BICI if A- 
ROV, GHIUROV. GHERASI- 
MOV și ANTOV.

După cum se poete vedea, 
Campionatul de hochei al 
Armatelor Prietene reunește 
echipe, puternice, bine înche
gate care — sîntem convinși 
— vor furniza partide specta
culoase și echilibrate.

Convorbire intre Cassius Clay și Oscar Bona vena, înaintea întilnirii lor, de luni, la „Madi
son Square Garden" din New York. Cei doi viitori adversari s-au supus unui control medi
cal, cu care prilej oficialii au putut constata și faptul — nu lipsit de importanță — că 
boxerul argentinian s-a... tuns. El poate apare pe ring.' Telefoto : A.P.-AGERPRES

ALEXANDRA NICOIAUCEHOSLOVACIA-SUEDIA 4-3 LA HOCHEI
• DUMINICĂ ÎNCEPE UN MARE TURNEU LA MOSCOVA

Meciul internațional amical 
de hochei pe gheață dintre 
selecționatele Cehoslovaciei și 
Suediei a revenit hocheiștilor 
cehoslovaci cu scorul de 4—3 
(3—0, 1—1, 0—2). Punctele 
echipei învingătoare au fost 
înscrise de Suhi, Farda, Sti- 
astny și Novak. Pentru oas
peți au marcat Johansson, 
Hammarstroen și Vikberg.

★
Primul mare turneu inter- 

mună față de profesioniști. 
Astfel, confuzia se prelungește 
și nimeni nu știe ce se va în- 
tîmpla cu „Marele Premiu”. în- 
trucît societatea Pepsi-Cola 
(n.n. care patronează competi
ția) amenință că-și va retrage 
subvențiile în cazul în care 
cei mai buni jucători profesio
niști nu vor participa la tur
neele stabilite.

In așteptarea unei hotăriri 
definitive, profesioniștii îșl a- 
nunță prezența — foarte proba
bilă — Roland Garros, la 

Wimbledon și Forest Hills. 
Contacte secrete între unii con
ducători ai federației franceze 
de tenis și reprezentanți ai gru
pării „World Championships" au 
dus deja la o înțelegere in 
ceea ce privește campionatele 
internaționale ale Franței și în 
prezent convorbiri asemănătoa
re au loc pentru „open“-ul An
gliei și cel al S.U.A".

Desigur, „războiul alb" con
tinuă. .. Dar faptul că, pe de 
altă parte, continuă șl tratati
vele, dă o justificată speranță 
tuturor celor care doresc să 
vadă o dată soluționată această 
controversă care tulbură apele 
tenisului.

TARTANUL
OBLIGĂ !
NOVOSTI din Zagreb, de 
unde reproducem următoare
le pasaje :

„Pînă la sfîrșitul anului 
1970, în cinci orașe din Iu
goslavia vor fi date în folo
sință tot atîtea piste de tar
tan i la Sarajevo, Celje, Za
greb, Belgrad și Split. în a-

in C. C. E. la baschet masculin

NUMAI O MINUNE MAI POA TE
CALIFICA PE DINAMO!

AKADEMIK A CÎȘTIGAT PRIMA MANȘĂ CU 82-56
SOFIA, 3 (prin telefon de la 

trimisul nostru special)
In partida desfășurată a- 

seară la Sofia în sala Sliv- 
nița (asemănătoare celei din 
Giulești și chiar mai mică, 
unde spectatorii călcau te
renul în timpul jocului), 
Akademik a luat un avantaj 
decisiv în partida cu Dinamo 
București contînd pentru tu
rul al doilea al C.C.E. de 
baschet masculin. Din primul 
pînă în ultimul minut, gaz
dele au avut inițiativa, ca 
urmare a unui joc precis, 
rapid și foarte agresiv (doar 
arareori sancționat de arbi
tri, mai ales sub propriu’ 
panou). Scorul final de 82 
— 56 (43—23) asigură cam
pioanei bulgare un pas deci
siv spre grupele semifinale.

Cum a pierdut Dinamo la 
o asemenea diferență ? Foarte 
simplu, mai simplu decît ar 
reuși să-și închipuie cineva. 
Bucureștenii nu au contat în 
această partidă decît pe doi 
și cu alternanță pe trei ju
cători. Albu și Diaconescu au 
făcut tot ce omenește a fost 
posibil pentru a străpunge 
defensiva adversă, destul de 
bine organizată, deși adversa
rii lor direcți au făcut apel 
la toate mijloacele pentru a-i 
împiedica să acționeze. Dar 
eforturile lor au fost zadar
nice, deoarece doar pe

FERENCVAROS 
Șl UJPESTI DOZSA 

ÎN AMERICA DE SUD
Echipele Ferencvaros și Ujpestl 

Dozsa au plecat intr-un lung 
turneu în America de sud. Pînă 
Ia 25 decembrie, Ferencvaros va 
susține mal multe meciuri in Bo
livia, Peru, Guatemala, șl Colum
bia, iar Ujpestl Dozsa va evolua 
in Brazilia, Bolivia, Venezuela, 
Columbia și Peru.

național de hochei al anului 
începe duminică la Moscova, 
reunind peniru trofeul ziaru
lui „Izvestia" selecționatele 
Cehoslovaciei, Finlandei, Po
loniei, Suediei și U.R.S.S.

Anatoli Tarasov, antrenorul 
echipei U.R.S.S., a selecționat 
25 de jucători printre care 
numeroși tineri, susceptibili 
să fie confirmați și în echipa 
pentru Jocurile Olimpice de 
la Sapporo.

nul viitor, se va mai con
strui o asemenea pistă la No- 
visad. Este fără îndoială o 
mare realizare, pentru ' că 
trebuie să recunoaștem că 
multe țări cu un atletism 
mai avansat, nu au atîtea 
piste de tartan.

Dar, nimeni nu este atît de 
naiv să creadă că de acum 
înainte atletismul iugoslav se 
va putea afirma în.tr-un timp 
foarte scurt, pentru că... to
tuși, pe pista de tartan rezul
tatele de valoare nu vin de 
la sine. Obținerea marilor 
performanțe va trebui pregă
tită în mod judicios, și ele 
fiind condiționate de nume
roși factori de primă impor
tanță".

Autorul articolului, Viko 
Luncer, face cîteva recoman
dări utile In ce privește fo
losirea din plin a acestor 
pistei „Va trebui realizată o 
planificare judicioasă a ore
lor de antrenament și a con
cursurilor, în așa fel îneît pe 
aceste piste să se pregătească 
cit mai mulți atleți. Se scrie 
și se vorbește că tartanul va 
da un conținut nou atletis
mului iugoslav. De acord cu 
acest lucru, cu o singură con
diție i să existe cointeresare 
și colaborare între federație, 
specialiști și cluburi. Numai 
în felul acesta se vor putea 
compensa sumele mari inves
tite în modernizarea pistelor 
de atletism". 

alocuri Dragomirescu sau 
Săuca au izbutit să-și con
juge acțiunile cu cei doi oa
meni de bază ai dinamoviș- 
tilor. Practic, a fost un meci 
de cinci contra trei (plus doi 
figuranți) și, în aceste con
diții, rezultatul apare normal.

G. .Kassay (Ungaria) și M. 
Alifraghis (Grecia) au arbi
trat următoarele formații : 
DINAMO: Cernea 2, Chivu- 
lescu, Săuca 8, Albu 18, Giur
giu, Diaconescu 14, Dragomi
rescu 8, Mazilu 6 ; AKADE
MIK : S. Filipov 8, T. Filipov, 
Iankov 16, Golomeev 25, Bar- 
zakov 9, Peicev 16, Sahani- 
kov 8.

Adrian VASILIU

In C.C.E. la

baschet feminin
țUrtnare din pag. 1)

să intre cu avantaj de un 
punct (min. 37: 54—53). Ul
timele minute au fost palpi
tante prin lupta care s-a dat 
pentru victorie. După citeva 
„egalități", Cornelia Tatlan 
a înscris o dată cu fluierul fi
nal și coșul victoriei. Scor: 
61—59 pentru Politehnica. 
Deși ne bucură succesul înre
gistrat, avem, totuși, serioase 
rezerve în privința califică
rii în turul următor al 
C.C.E. în lipsa arbitrului 
W. Hercher (R.D.G.) întâlni
rea a fost condusă de K. 
Geisberger (Austria) și G 
Chiraleu (România). Cele 120 
de puncte ale meciului au 
fost realizate de : Diaconescu 
18, Ciocan 11, Taflan 10, Gu- 
giu 8, Szabados 6, Demetres- 
cu 4, Topor 4, respectiv Si- 
mova 18, Dudeva 12, Tukova 
10, Borisova 7, Nikolova 6, 
Panova 5, Jankova 1.

La Vrnjacka Banja, în run
da a doua a „TURNEULUI 
CAMPIOANELOR" șahista 
româncă Alexandra Nicolau a 
învins-o (cu albele) pe elve- 
țianca Nepfer.

Alte rezultate: Veroczi

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
După șase runde, în campionatul 
unional masculin de șah con
duce maestrul Tukmakov cu 
4’/j p și o partidă între
ruptă, secundat de Korcinol 
cu 4 p. In runda a 6-a, Tukma
kov a oîștigat la Platonov, Stein 
l-a invins pe Averbach și Ba- 
ghirov pe Holmov, s-au încheiat 
remiză partidele Karasev — Kor
cinol. Karpov — Moiseev și Pod- 
gaeț — Savon. Turneul are loc 
la Riga.■ •
La Torino, în cadru! „Cupei Euro
pei centrale" la fotbal, F.C. To
rino și M.T.K. Budapesta au ter
minat la egalitate : 1—1 (0—1). 
Golurile au fost marcate de Kari- 
kas (mln. 24) șl respectiv Bozzi 
(min. 67).■ ' '
In primul meci al turneului in
ternațional de hochei pe gheață 
de la Katowice s-au înttlnlt echi
pa locală G.K.S. șl formația Dy
namo Welswasser (R.D. Germa-

s»tiri« ultimele sLtiri • ultimele știri . ultimele
KOPA DECORAT 

CU LEGIUNEA 
DE ONOARE

Fostul Internațional de fotbal 
franoez Raymond Kopa a 
primit distincția de cavaler al 
Legiunii de onoare. Kopa este 
primul fotbalist care primește 
înalta distincție, meritele sale 
In afirmarea fotbalului francez 
fiind considerabile. Component 
al echipei Stade de Reims 
timp de 17 ani — dintre care 
perioada 1957—1963 poate fi 
numită „de aur’1 In istoria 
clubului — Kopa a fost intot-

AVIONUL CU ECHIPA
Din cauza timpului nefavo

rabil — ceață — avionul de 
Paris, cu care au călătorit 
spre țo’ă componenfii fotului

ISTANBUL, 3 (prin telefon de 
la trimisul nostru special)

Mai întîi (și această preci
zare o facem nu pentru a 
scuza înfrîngerea baschetba- 
liștilor români) cîteva cu
vinte despre atmosfera în 
care s-a desfășurat meciul 
Steaua—Galatasaray din ca
drul primului tur al Cupei 
cupelor Cu o oră înaintea 
întrecerii, sala Spor Ve Sergi 
Sarayi era arhiplină, depă
șind cu peste o mie de spec
tatori capacitatea de 5000 de 
locuri. Pînă la începerea în
călzirii celor două formații, 
publicul făcea la rîndul lui 
„încălzirea" scandind nume
le favoritei, aplaudind saca
dat, fluierînd și tropăind, 
ceea ce s-a petrecut și tn 
timpul disputării partidei. A 
fost o galerie impresionantă, 
furtunoasă (dar, în același 
timp, corectă) care și-a pus 
amprenta asupra întregii în- 
tîlniri. Așadar, acestea au 
fost condițiile în care s-a 
desfășurat jocul.

Oaspeții, cu un lot modest 
(vestiții Uyguci și Kapanoglu 
sînt departe de valoarea eta
lată cu ani în urmă), dar 
foarte dîrzi (în apărare chiar 
obstrucționiști), cu pivoți 
mediocri, dar cu extreme 
foarte eficace (B. Nlir, Meh
met, Dogan) au făcut tot po
sibilul pentru a ciștiga la o 
diferență care să le facilite
ze calificarea. Sportivii de la 
Steaua. în schimb, au avut 
avantajul plusului de tehni
că și tactică și, în mod nor
mal. trebuiau să învingă. Au 
părăsit, însă, terenul cu o 
înfringere, deoarece, deși au 
izbutit să ajungă (prin com
binații tactice, acțiuni indi
viduale și contraatacuri or
ganizate) pînă la 2—3 metri

ÎN COMPETIȚIILE EUROPENE 
DE BASCHET Șl VOLEI

• La Milano, primul Joc din 
optimile de finală ale Cupei 
campionilor europeni la bas
chet feminin, dintre echipă Ita
liană Geas Sân Giovanl șl for
mația iugoslavă Vojvodina Novl 
Sad, a revenit baschetbalistelor 1- 
taliene cu 67—52 (26—37).
• La Casablanca. întîlnlrea din

tre echipa locală M.E.C. șl for
mația Simmenthal Milano, con
tînd pentru Cupa cupelor la 
baschet masculin, a fost cîștigată 
de baschetballștii italieni cu 105— 
61 (59—38). Meciul retur se va 
desfășura la 10 decembrie la Mi
lano.

Interzonalul de la Palma de Mallorca

FISCHER DIN NOII ÎN FRUNTE
MADRID 3 (Agerpres). — 

Cîștigînd în 30 de mutări 
partida cu argentinianul Ru- 
binetti, marele maestru ame
rican Bobby Fischer a pre
luat din nou conducerea în 
turneul interzonal de șah de 
la Palma de Mallorca. El to-

IÂ A DOUA VICIORIE
(Ungaria) — Gheorghieva 
(Bulgaria) >/2—’/j; R. Iovano- 
vici (Iugoslavia) — Lafleur 
(Franța) 1—0.

în clasament conduce NI
COLAU cu 2 p, urmată de 
Gheorghieva eu !>/> p.

nă). La capătul unei partide echi
librate și scorul a fost egal : 4—4 
(1—0, 1—1, 2—3).■
Concursul Internațional masculin 
de gimnastică de Ia Barcelona a 
fost cîștigat de sportivul japonez 
Shogo Hitoml, care a totalizat 
56,05 p. Pe locurile următoare 
s-au clasat. Iugoslavul Miroslav 
Cerar — 55,95 p. elvețianul Max 
Bru;hwlller — 55,10 p. polonezul 
Wilhelm Kubica — ' 53,70 p și 
francezul Christian Deuza — 
53,21 p.■
Uniunea internațională de ciclism 
a omologat recordul mondial de 
amatori (pistă acoperită) stabilit 
de francezul Pierre Trentln în 
proba de km lansat cu timpul 
de 1 :02,44. Recordul precedent era 
de 1:04,08, șl aparținea aceluiași 
ciclist.■
Astă-seară, pe ringul (.Palatului 
Sporturilor1! din Roma, boxerul

deauna un exemplu «tlt pe 
terenul de fotbal cit și !n via
ta particulară. Calitățile sale 
fotbalistice — tehnică desăvâr
șită, inteligență tactică deose
bită. — au fost, desigur, atu- 
uri hotărî toare care au „urcat” 
Franța pe podiumul C.M. din 
1958 și au făcut din Just Fon
taine golgeterul turneului final.

Ca o recunoaștere a valorii 
sale. Raymond Kopa a fost 
invitat să facă parte din echipa 
lumii in meciul susținut in 
octombrie 1963 la Londra cu 
echipa Angliei, cu prilejul a- 
niversării centenarului federa
ției britanice.

NAȚIONALA DE FOTBAL A
național de fotbal, a ateri
zat aseară, la ora 20,25, pe 
aeroportul din Arad. In cursul 
zilei de azi, cu excepția lui 

de coș sau chiar sub panou, 
au ratat extrem de mult, comi- 
țind greșeli de tehnică toc
mai în momente cheie. Așa 
s-a petrecut, de pildă, la 
scorul de 41—39 pentru Ga
latasaray, când Tarău a fost 
fluierat pentru 3 secunde și 
în faza imediat următoare, 
V. Gheorghe a scăpat mingea 
din mină, sau puțin mai tir- 
ziu cînd presingul gazdelor 
și galeria înflăcărată au cre
at o scurtă perioadă de de
rută. în plus, accidentarea lui 
Savu (excelent în acest joc) 
și înlocuirea lui au scăzut 
evident potențialul steliștilor. 
Totuși, ei au reușit să refa
că handicapul care, la un mo
ment dat devenise amenin
țător ca proporție șl să în
cheie întrecerea la o dife
rență pe care o considerăm 
recuperabilă (cinci puncte).

Pentru aceasta partida re
tur de miercuri seară trebuie 
pregătită cu toată atenția, 
deoarece baschetbaliștii turci 
sînt adversari deosebit de 
tenaci, și capabili de surpri
ze. Să nu uităm, apoi, că, în 
ediția 1963—1964 a 0.G.E. 
Steaua a eliminat pe Gala
tasaray de abia după al trei
lea meci desfășurat la Bucu
rești. Sperăm, însă că re
prezentanții noștri în Cupa 
cupelor vor izbuti să se 
mobilizeze și vor recupera 
cele cinci puncte. Pentru 
aceasta, ei vor trebui, în pri
mul rînd, să nu uite că scopul 
principal în toate acțiunile 
unui meci de baschet este 
înscrierea coșurilor. Orieît 
de bună ar fi o tactică, ea 
devine ineficientă dacă nu 
duce la atingerea țelului pen
tru care a fost creată.

D. STANCULESCU

• La Porto, în cadrul aceleiași 
competiții, echipa franceză J.A. 
Vichy a dispus cu 65—56 (30—M) 
de formația portugheză S. C. 
Porto.
• La Zagreb, în meci tur pen

tru Cupa campionilor europeni 
la volei, s-au întilnit echipele 
masculine Mladost Zagreb și Dy
namo Tirana. Voleibaliștii Iugo
slavi au terminat învingători cu 
scorul de 3—1 (15—8, 4—15, 15—10, 
15—11). Returul acestei întîlnlri se 
va disputa la o decembrie la 
Tirana.

talizează 11 puncte, după 17 
runde, avînd și două partide 
întrerupte. îl urmează în cla
sament Gheller și Uhlmann 
—lO'/s (1) p, fiecare. Gligo- 
rici, Taimanov — 10 (1) p, 
Larsen, Hiibner — 9’/2 (1) p, 
Panno, Polugaevski — 9>/2 p, 
Mecking — 9 (2) p. etc.

în a 17-a rundă, maestrul 
vest-german Hiibner a înscris 
un punct prețios, învingîn- 
du-1 în 32 de mutări pe iu
goslavul Minici. Jucînd cu 
piesele negre, marele maes
tru sovietic Efim Gheller n-a 
obținut decît remiza în par
tida cu Addison. Rezultatul 
de egalitate a fost consem
nat de asemenea în pardidele 
Hort—Jimenez, Gligorici—Po
lugaevski și Panno—Portisch.

italian Carlo Duran va Încerca 
să recucerească titlul european la 
categoria mijlocie pe care l-a 
pierdut cu un an în urmă la Co
penhaga în fața danezului Tom 
Bogs. In virstă de 34 de ani. Du
ran își joacă se pare ultima șan
să în acest meri în care danezul, 
cu șase ani mai tînăr și dotat 
cu o mare rezistență, este favo
ritul comentatorilor.■
Campionatul de cros al S.U.A. a 
revenit în acest an atletului Frank 
Shorter care. In cursa desfășu
rată la Chicago, a parcurs 15 km 
în 35:15,7. De remaroaț că Shorter 
deține în prezent șl titlurile de 
campion ai S.U.A. în probele de 
trei șl șase mile.

■
La Helsinki s-a disputat Întîlnlrea 
Internațională amicală de tenis 
de masă dintre selecționatele 
Finlandei șl Israelului. Victoria 
a revenit gazdelor cu scorul de 
5—2.

JUVENTUS TORINO 
ÎNVINGĂTOARE LA PECS

Ieri, în cadrul optimilor de fi
nală ale Cupei europene a târ
gurilor (primul joc) echipa Pecsl 
Dozsa a fost întrecută pe teren 
propriu de Juventus Torino. Scor: 
1—0. prin golul marcat de Caudio 
în min. 30. Italienii jucînd foarte 
bine au meritat victoria. Arbi
trul vest-german Biwersi a con
dus echipele s JUVENTUS : Tan- 
credl — Spinosi, Furino, Cuceu- 
reddu. Morini, Salvadore, Caudio, 
Marchetti, Anastasi, Cappello. Lan- 
dini (Bettega, Roveta). PECSI 
DOZSA : Rapp — Hernadi, Mau
rer, Kineses, Kocsis, Konrad, Ver- 
tesl, Daka (Dunal I), Mathă, 
Toth, Ronaj (TOske).

ATERIZAT LA ARAD
Domide, Dumitrescu și Anca, 
componenții lotului vor sosi 
în Capitală.
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