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AU LOG ULTIMELE PREGĂTIRI
ALE LOTULUI REPREZENTATIV DE FOTBAL
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ÎN CAMPIONATUL DE RUGBYIA

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA
A ÎNTRECUT PE DINAMO (3-0),
DAR STEAUA (76-6 CU GLORIA)

s-a desfă- 
Crosului

_____ . „(„I 2..’ C ........ , .. , Deleanu, Dumi-
Marcu (de la stingă la dreapta) se îndreaptă spre terenul de joc de la Snagotl. 

Foto î S. BAKCSY

Selecționații înaintea începerii antrenamentului de ieri după amiază. Iordănescu, Mureșan, 
trache, DinuJ Tănăsescu, Țarălungă,

15—16 
Stoian 

băieți (î 000 m): 
■tfke Milea (Șc. gen. 14); cat. 
L» aaî fese (7W m): Cornelia 

Se. construcții); băieți (1500 
-e George (Lie. N. Iorga) ;

1* ani. băieți (2 000 m):
Madne fle (C.F.A. Brăila). (N. 
COSTIN — caresp.)

iH PLIN CENTRUL ORAȘULUI

ZIAR All.CONSlLIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAT E FIZICA §1 SPORT

= 4 PAGINI 30 BANI

IN ÎNTREAGA tară
NUMEROASE ÎNTRECERI

BOGAT

ARTISTIC

•oar »

PROCftAM

SI SPORFV

In amintirea spectatorilor 
la marea Adunare popu. 

' Aidinui frumoasele imagi-.
tineretul bucureștean. Iată 
repriză a studenților de '.a

PREGĂTIREA ATLETICA. 0 PROBLEMA VITALA
serie de per:

vcc-ous pe cere l-o prezentat 
sc zete- a muncii.
CC al P.C.t, dorind t-o trans

portă* sportului pentru copii 
eon* categoriile de oameni ai 
•cliaai atractive, că educația 
ttnrf lor mori mase de cetățeni, 
patrie

sportului vîlcean. 
an loc de onoare în 
retor 3 categorii de 
mărită cu mult in- 
meros public.
ȚAȚELE, cat. 9—14 

— Maria Găită- 
D: băieți — Ad. 
V. Boaită) ; cat.

H3dt m), fete: Elena 
sportiv), băieți — C. 
jc chimic); cat. peste 

i CÎWt m). fete : Rodi ca A- 
— ea. j (Lie. sportiv), băieți 

Grițoriu (Lie. silvic). (Dra- 
EOA1ANU — coresp. jude-

FAZA MUNICIPALĂ
CROSULUI 1 MAI"

iocalitate 
nicipală a 
defilarea concurenți- 
wvarășului Laurian 

Comi- 
pe un 
orașu- 
de ti-

prim-secretar al 
Municipal U.T.C., 

isesajat in centrul 
*-*- întrecut peste 408

:«.TA CÎSTIGATORII: cat 
u fete (4W m): Camelia

16)-

T

Oserie ae ț
.obținute în 
reprezentări 

Unele ech 
strat 
află pe un drum ai
de anii trecuti. Dar. a 
si firesc, fiecare pas 
vîrful ierarhiei devi 
ficil, fiecare treaptă 
rice este 
deoarece 
sînt din 
In aceste 
genței în 
portele, apare tot mai 
motiv care ne-a deter 
treprindem o anchetă : 
trenorilor celor 12 diviz: 
culine A. întrebările vizând 
biemă esențială în haM»* 
dern: PREGĂTIREA ■ 
problemă de mare acîui 
cu seamă pentru basche

reprezeiiui 
ipe de 

că baschet

f-ăCtl* SZK 
t mai d 
ării vait 
de urca 

in
pur 

condiții, necesitatea 
pregătire, sub toate

■minat să

a s
tot mai greu 
partenerii de 
ce în ce mai tern

A BASCHETULUI ROMANESC!
o «țar»

îa centrul orașului Tulcea s-a 
etapa județeană a Crosului 

v-ret__. la care au fost prezenți 
■este '<) de alergători și a'.ergă- 
ace. După întreceri dîrze au fost 
at—'- -T-ătorii cîștigâtori: fete: 

rață Podaru (Lie. Pedagogic), 
a M - alacr.e (Lie. Pedagogie), 

șan \ Macin); băieți: 
lea Chinese u (Babadag), P. Lazăr 

Cuzmov (I.A.S. Marina\fi.

fCMtmuorc In pag. a 2-a)

Lotul reprezentativ intră în ulti
mele faze ale pregătirilor -în vede
rea jocului atlt de important de du
minică, de la Tirana. Marți, după re
venirea de la Plopeni — unde com- 
ponenții lotului, antrenorii, în fine 
toți invitații acestei harnice și meri
tuoase asociații sportive care este 
Metalul Plopeni s-au bucurat de o 
atentă și caldă primire — compo- 
nenții lotului au urmat clasicul pro
gram post-joc : baie de aburi, masaj, 
și — după cină — „stingerea" a su
nat la ora 22.

Ieri, ziua a debutat cu un nou 
control medical al jucătorilor ; cel 
mai important examen — și cel mai 
amănunțit — a fost afectat lui lor- 
dănescu. Doctorul Dumitru Tomescu 
consideră că atacantul de la Steaua 
a suportat în bune condițiuni efortul 
celor aproape 70 de minute ale 
partidei de la Plopeni și socotește 
că, fără ivirea unor complicații, el 
va fi apt pentru jocul de duminică. 
Controlul medical a stabilit, în rest, 
că toți componenții lotului sînt să
nătoși. Poate Beldeanu ar trebui po
menit aici; o infecție dentară l-a 
supărat în ultimele zile. Tratat ener
gic, mijlocașul de la C.S.M. Reșița 
se simte mult mai bine acum.

După controlul medical, antrenorii 
Valentin Stănescu și Robert Cosmoc 
au condus o ședință de ușoară miș
care. Apoi, masaj și odihnă. Punctul 
principal al programului l-a repre
zentat un intens antrenament, pro
gramat după amiază. Mai cu seamă 
jucătorii neutilizați în partida de 
la Plopeni sau care au jucat puțin 
(Tănăsescu, Beldeanu, Țarălungă, 
Mureșan) au efectuat un program 
mai intens. Antrenorii au programat 
și o parte tactică a pregătirilor care 
a prevăzut mai cu seamă mișcarea 
fără balon în diferite momente ale 
jocului precum și perfecționarea 
revenirii din atac în apărare.

Astăzi, programul include ultimele

acțiuni de pregătire. Dimineața, pe 
baza secvențelor filmate din meciul 
cu Metalul, se va analiza comporta
rea compartimentelor și a fiecărui 
jucător, făcîndu-se recomandările de 
rigoare. După amiază, de la ora 17, 
la Snagov — unde este stabilit 
„cartierul general" al selecționaților 
— se va desfășura un meci-școală 
în compania formației de tineret- 
rezerve Dinamo București. Formația

probabilă de începere : Răducanu — 
Sătmăreanu, Sameș, Dinu, Deieanu 
— Dumitru, Nunweiller — Troi, Du- 
mitrache, Iordănescu, Marcu. La ter
minarea jocului, masaj, baie de a- 
buri și odihnă.

Mîine dimipeață, componenții lo
tului vor părăsi devreme Snagovul 
pentru a fi la ora 8 la aeroportul 
Otopeni. O oră tnai tirziu, avionul 
își va lua zborul cu direcția Tirana.

FACE IN FRUNTEA CLASAMENTULUI
0 CURSĂ SOLITARĂ

S MBÂTĂ, LA BUCUREȘTI Șl ARAD

A SOSIT IERI

PENTRU TURNEUL DE LA CONSTANȚA

IN CAPITALA

din T

e 1,74 m la înălțime 
Foto: Luca ANDREI

ECHIPA DE LUPTE GRECO-ROMANE IU. CfflMM

Ieri după-amiazâ 
lă echipa de lupte 
R.F. Germania dare 
la Tulcea reprezenta 
iar sîmbătă și durai

LOTUL LUPTĂTORILOR FRANCEZI

Sîmbătă și duminică, va avea loc 
Ia Constanța un turneu internațional 
de lupte greco-romane la care vor 
participa 9 concurenți din R.F. Ger
mania, 4 din Franța și cite 3—4 spor
tivi români Ia fiecare categorie. Lup
tătorii vest-germani au sosit ieri 
după-amiază în Capitală, iar cei fran
cezi sînt așteptați astăzi. Iată lotul 
francez comunicat federației noastre 
de specialitate : Diego Lo-Brutto (cat. 
52 kg), Dominique Corvaisier (cat. 57 
kg), Theodule Toulotte (cat. 62 kg) și 
Andre Bouchoule (cat. 82 kg), inso 
țjți de antrenorul Georges Ballery.

lata, 
r.ia ce 
miază.
cultură 
și Erich Nungesser 
Kraus (cat 52 kg).
(cat. 62 kg), Manfred Schmdnrf- 
68 kg), Eckhard Finkeasrirt 
kg), Max Mitterbichler 
Helmut Gerlich (cat 90 
PawHdis (cat 100 kg).

La sosire, antrenorul 
mann ne-a declarat că 
de la Tulcea cît și cele 
stanța vor fi deosebit de utile pe 
luptătorii săi deoarece acestea co 
tuie un excelent prilej de verifi 
înaintea campionatelor europene 

la Helsinki.

Helmut Wevtpii

kg) și Ped.-o

Heînz Oster- 
atit parti 

de ia

Ștef („V") realizează o spectaculoasă pătrun
dere individuală la capătul căreia șutează pu
ternic, cu toată opoziția lui Panțîru (Minaur). 
fază din meciul „U“ Buc. — Minaur Baia Mare

IN CAMPIONATUL MASCULIN DE HANDBAL

fi inaugurate la sfîrșitul 
vor angrena In Întrecere 

; dintre că mai buni atleți 
Este vorba de CAMPIONA- 

UL REPUBLICAN DE ATLETISM 
PE ECHIPE — CATEGORIA A (par
ticipă cluburile bucureștene Dinamo. 
C-A.U, Steaua. Rapid, Metalul și se- 
lecțio.natele județelor Arses, Brasov, 
Cluj si Timiș) si de CONCLUSUL 
REPUBLICAN IN'TERJUDETE.AN PE 
ECHIPE (iau parte in zona I : Neamț, 
Iași. Bacău, Constanța, Brăila, Sucea-

va. Galați, Constructorul București 
și Școala sportivă de atletism Bucu
rești : zona a Il-a : Sibiu, Prahova, 
Arad, Dolj, Caras Severin, Mureș, 
Vilcea, Maramureș, Bihor).

întrecerile din celelalte zone vor 
începe la 27 mal, astfel : zona a III-as 
Hunedoara, Teleorman, Mehedinți, 
Dîmbovița, Gorj, Olt ; zona a IV-a : 
Botoșani, Buzău, Vrancea, Vaslui, 
Tulcea, Ialomița ; zona a V-a : Satu 
Mare, Covasna, Bistrița, Harghita, 
Alba, Sălaj ; zona a Vl-a : Progresul, 
C.S. Școlar, Viitorul, S.S.A. II, C.A.U. 
LI din București și județul Ilfov.

Concursul echipelor din categoria 
A, după cum am mai anunțat, se va 
desfășura în acest an după o formu
lă nouă. In afara sistemului de acor
dare a punctelor cea mai importantă 
modificare a regulamentului o con
stituie acea prevedere potrivit căreia 
o echipă poate fi alcătuită dintr-un 
număr nelimitat de sportivi, cu con
diția ca fiecare să dețină o perfor
manță echivalentă standardului de 
participare în concurs. în felul acesta 
este mai bine pusă in valoare mun
ca unor antrenori care au în pregă
tire mai mulți specialiști ai aceleiași 
probe. Pînă acum, la „divizie" puteau 
lua parte numai doi dintre acești 
atleți, în timp ce la noua ediție a 
campionatului vor putea participa 
oricîțl sportivi care au standard. Cu 
alte cuvine, Dinamo București care 
dispune de numeroși alergători pe 
400 m îi va putea înscrie pe toți și 
dacă, eventual, se vor califica, să 
zicem opt dintre ei, în finală la 400 
m. toți opt vor putea puncta pentru 
echipa clubului lor. Astfel de exem-

(Continuare tn pag a 3 a)

(26-24 !)
Așteptările nu au fost infir

mate, ieri după amiază, cir.d 
pe stadionul Tineretului s-au 
intiln.it, ’ntr-un meci restanță 
din campionatul masculin de 
handbal, echipele fruntașe ale 
acestei întreceri. Universitatea 
București, angajată — împre
ună cu Steaua — In lupta 
pentru titlu și Minaur Baia 
Mare, revelația actualei ediții 
a disputei. La capătul unei 
întreceri dinamice, „pătată' 
?u iregularități doar în final, 
find nervii au început să ce
deze. în schimb abundentă 
în goluri și în multe momen
te de suspense, victoria a re
venit pe merit stildcnțllot 
bucureșteni cu scorul de 26- 
24 (14—14).

Alături de jocul bun, ofen
siv, prestat de Universitatea 
este de remarcat și replica

dîrză. mult mai consistentă și 
curajoasă decit în partida pre
cedentă- cu Dinamo Bucu
rești. a handbalist; lor din 
Baia Mare. Ei s-au detașat 
chiar de la început (6—4, min. 
10 ; 7—>. min. 12), după care 
studenții au revenit, au ega
lat (7—7, min. 13) și au pre
luat ei avantajul, pe care nu 
l-au mai cedat pînă la sfîrșit, 
chiar dacă 
mai fost o 
min. 56).

Punctele 
de : Cosma 
Ștef (4), Cîrlan (3), Anton (2), 
Vărgălui și Schiebschied pen
tru Universitatea, Panțîru (10), 
Ignătescu (7), Alboaica (4), 
Kiss, Răzor, Avramcscu pentru 
Minaur. Au condus corect Gh. 
Lungu și H. Boschner, ambii 
din Brașov.

în final scorul a 
dată egal (23—23,

au fost înscrise 
(11), Voitia (4),

Mijlocașul timișorean Ceauș atacă intr-un stil frumos.
Foto : Paul ROMOȘAN

Ieri. după-amiază, amatorii de 
rugby din Capitală au fost nevoiți 
din nou să efectueze o adevărată 
„traversare" a orașului pentru a 
putea urmări cele două partide pro
gramate în București, și anume, 
Steaua—Gloria și Dinamo—„U“ Ti
mișoara. Disputate pe două tere
nuri (Steaua și Olimpia) diametral 
opuse, partidele nu au putut fi ur
mărite de toți cei ce iubesc balo
nul oval și astfel — neorganizîndu- 
se cuplaje — se-menține o situație 
complet neconvenabilă populariză
rii .rugbyului.

în urma rezultatelor de ieri, cam
pionatul a început să semene tot 
mai mult cu o cursă solitară în care 
Steaua, liderul, (52 puncte) are un 
avans de șase lungimi asupra secun
dului („U“ Timișoara — 46 p) care, 
la rîndu-i, a luat-o înaintea lui Di
namo (41 p.) cu alte cinci lungimi. 
Practic, așa cum arată și clasamen
tul, cursa pare a fi decisă...

Despre prima partidă (Steaua— 
Gloria) terminată la un scor astro-

nomic : 76—6 I nu avem prea multe 
a spune. Steaua a efectuat un ade
vărat galop de sănătate în com
pania formației metalurgiste, care * 
a depus armele încă înainte de a... 
începe meciul. Se pare că Gloria 
vrea să se răfuiască doar cu cei 
mai modești pentru a evita retro
gradarea. „15“-le militar, în schimb, 
apare tot mai bine pregătit pentru 
a cîștiga campionatul la pas, într- 
atît de puternică și de bine pusă la

REZULTATE TEHNICE (eta
pa a XV-a, amînată din luna 
martie) : Steaua—Gloria 76—6 
(36—3) ; Dinamo—Universitatea 
Timișoara 0—3 (0—3) ; Rulmen
tul Bîrlad—Sportul studențesc 
10—6 (4—6) ; C.S.M. Suceava- 
Politehnica Iași 10—24 (10—12) ; 
Știința Petroșani—Precizia 
cele 27—3. Meciurile ~ 
C-S.M. Sibiu 16—0 
Grivița roșie 3—18 
tat anticipat.

Să-
Farul— 

și Vulcan— 
s-au dispu-

ASTĂZI, LA SINAIA

START ÎN CEA DE A XIV-A EDIȚIE 
A „CURSEI MUNȚILOR" LA CICLISM

Astăzi, Ia 
naia startul 
de a 14-a 
lor". Organizată de Dinamo. în preaj
ma sărbătoririi unui sfert de veac 
de la înființarea acestui puternic 
club sportiv bucureștean, 
munților' 
turi de cele 12 formații 
participă și echipele Dinamo 
U.R.S.S., Dynamo din R.D. Germană 
și Ruda Hvezda din 
Formația sovietică, care s-a îndrep
tat spre Sinaia încă în cursul dimi
neții de ieri, este formată din Iuri

ora 14. se va da la. Si 
în prima etapă a celei 

ediții a „Cursei munți-

.-.Cursa 
reunește 15 echipe. Ală- 

românești 
din

Cehoslovacia

Kocetov, Aleksandr Tihonov, Ser- 
ghei Gorozov, Valentin Satunov, A- 
Ickse Dainin și Evghenie Metamin, 
toți rutieri tineri, dornici de afir
mare.
_în rindurile alergătorilor noștri se 

găsesc și sportivii susceptibili de a 
fi selecționați în echipa care ne va 
reprezenta țara la „Cursa Păcii". 
Este vorba de Vasile Teodor, Vasile 
Selejan, " ■ -
lexandru Sofronie de ia 
Nicolae
Tănase
Cernea

Constantin Grigore și A-
Dinamo, 

Andronache și Constantin 
de la Metalul Plopeni, Ion 

de la Olimpia București.

Toți acești alergători vor concura în 
echipele lor de club în care, să spe
răm, se vor evidenția.
__ Iată etapele și programul, de des- 

3 mai, ora 14: etapa I, 
Chichiș (prin Brașov) —

fășurare >
Sinaia — , __ ____ ,
Sinaia. 120 km; 4 mai, ora 14: eta
pa a Il-a,
naia (cu sosirea pe Furnica), 85 km:. 
5 mai. ora 9,30: etapa a Il-a, Si
naia — București — (cu sosirea pe 
velodromul Dinamo în jurul orei 
12), 120 km.

Sinaia — Bănești — Si-

punct îi este actuala garnitură, acum 
completată și cu doi ex-grivițeni, 
Marin Ionescu și Dumitru Alexan
dru care, într-un timp record, s-au 
încadrat stilului de joc atît de per
cutant și de eficace al noilor coe- 
clifpieri.

întîlnirea vedetă a opus forma
ției Dinamo, cîndva o forță în rug- 
byul românesc, pe campioana „en 
titre", „U“ Timișoara. A rezultat o 
dispută dîrză, bărbătească, pasio
nantă, dar care nu s-a ridicat de- 
cît arareori la nivelul pretențiilor. 
Au dominat la început oaspeții care 
au încercat tot felul de combinații 
pe înaintare, intuind că acolo pe. 
acest compartiment, le sînt supe
riori bucureștenilor. Popovici, Răș- 
canu, Vollman și mai ales proaspă
tul internațional, Tătucu au încer
cat tot felul de combinații care, fi-

Dimitrie CALLÎMACHI

(Continuare. în pag. aia)

intiln.it
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Cu acest prilej a avut loc și 
.-.Crosul cravatelor roșii' . Jată în
vingătorii-: fete: Mariela Gonda (Șc. 
gen. 3). Georgeta Cargea (Șc. gen. 
3); băieți: Mihai Stanccv (Lie. 2), 
Ștefan Hriftu (Șc. gen. 4).

Tct în aceste zile s-au desfășurat 
întreceri dotate cu ..Cupa 1 Mai“ 
la handbal (8 echipe) și volei (6 
echipe). Trofeele puse în joc au 
revenit formațiilor Școlii generale 
nr. 3. la handbal, și Școlii gene
rale nr. 4. la volei. (M. TOPOL- 
SCHl — coresp.)

organizat de asociația sportivă Elec
trica București. Iată primii clasați 
după cele trei regate ale concursului: 
FINN ; 1. G. Ionescu (C.N.U.) 2. A. 
Vasiliu (C.N.U.), 3. Nicolae Opreanu 
(C.N.U.); SNIPE: 1. I. Naum — N. 
Brînzei (Electrica), 2. I. 
A. Mitran (Electrica), 3. 
M. Apolozan (Electrica); F. 
E. Gresianu — I. Neculce 
2. N. Murgescu — E. Șova
ca); OPTIMIST : 1. H. Ispas (C.N.U.), 
2. Ă. Romașcu (C.N.U.). 3. 
(Electrica). (C. HAREA-coresp).

FINALE APRIG DISPUTATE

I. Naum — 
Geles 

I. Belu
D.: 1. 

(C.N.U.) 
(Electri-

V. Iosif

LA VOLEI, BASCHET, FOTBAL
PRIMUL CONCURS

DE YAHTING AL ANULUI
Marți a avut loc pe lacul Herăs

trău primul concurs de yachting al 
anului, „Cupa 1 Mai

Ziua de 
dea și cu 
te finale 
sărbătorii 
și fotbal, 
lor:
Tricotextil 3—0; 
II — Ser* 3—0 ;

1 Mai a coincis la Ora- 
disputarea unor interesan- 
ale întrecerilor închina»® 
muncii, la volei, baschet, 

. Iată rezultatele întîlniri- 
VOLEI, feminin: Drum nou — 

masculin: Alumina 
BASCHET, masca-

lin: «Școala sperii.ă Or*ica — Li
ceul Industrial 7'.’—58: FOTBAL, fe
minin : Voința — Comerțul 3—1; 
masculin: Metal-Lenry — Cooperati
va, Electrometal 1—d (ilie GHIȘA- 
coresp. județean).

CROSUL
^CRAVATELOR ROȘII-...
..s-a intitulat întrecerea organiza

tă la Școala generală din comuna 
Brădet. (județul Covasna) dedicat zi
lei de I Mai. Au participat peste 200 
de elevi lmpărțiți pe grupe de vîrstă.

IATA REZULTATELE : cat. I. cl. 
a V-a, fete: 1. Maria Gabor. 2. Le- 
nuța Băilă; cat. a Il-a. cl. VI—VIII: 
J. Marinela Roșea, 2. Rodica Filip: 
băieți cat. I (506 m): L Mircea Ni- 
chili. 2. Mircea Crăciu»j\ cat. a Il-a, 
cl. VI—VIII (800 m): 1. Mircea Ola, 
2. Ion Solomon.

Primilor clasați li s-au înmînat 
premii constînd lg materiale spor
tive (GH. BRIOTA — coresp.).

Intimpinind ziua de 1 Mai. 12 000 de tineri și tinere din Capitală au participat la un grandios cros dedicat 
sărbătorii. In fotografie, grupul compact al concurentelor traversează Piața Romană, tndreptindu-se spre finiș

S-AU RELUAT ÎNTRECERILE DIVIZIONARE PE ECHIPE

A BASCHETULUI ROMANESC!
Antrenorii celor 12 divizionare masculine răspund unei anchete între
prinsă de redacția ziarului SPORTUL, in legătură eu necesitatea îmbu
nătățirii pregătirii fizice a jucătorilor, în raport cu solicitările baschetu

lui modern
1. SINTEȚI MULȚUMIT DE PREGĂTIREA FIZICĂ A ECHIPEI 

ANTRENATĂ DE DUMNEAVOASTRĂ, ȚINÎND SEAMA DE SOLI
CITĂRILE BASCHETULUI MODERN ?

2. CREDEJI CĂ TREBUIE FĂCUT CEVA PENTRU CA BAS- 
CHETBALISTII ROMÂNI SA AIBĂ O PREGĂTIRE ATLETICA PRIN 
CARE SĂ RECUPEREZE HANDICAPUL, DE TALIE Șl GABARIT, 
PE PLAN INTERNAȚIONAL ?

mare

numai printr-o 
superioară vom 

handicapul de 
plan internațio- 

• ca jucătorii cu. 
(Oczelak, Geor-

La sfîrșitul săptămînii trecute a 
fost reluat campionatul divizionar 
de tenis de masă pe echipe. Iată re
zultatele și cîteva amănunte 
liciele care au avut loc.

MASCULIN : Politehnica 
rești — Șc. sp. Buzău 9—8.

din par-

Bucu-
Partidâ 

de luptă, în care victoria a fost de
cisă în întîlnirea de dublu. Din for
mația studenților a absentat_ cam
pionul național 
neavînd 
Punctele 
bocită 4 
triu 1 v 
respectiv 
s"u 2 v. 
reseu 1

Voința 
16—1. ‘ ’ 
neseu Soare accidentați, a 
sarcina jucătorilor de la Voința care 
iau cîstigat detașat o partidă în care 
adversarii au obținut victoria doar 
la dublu. O. Stamatescu 4 v, I. Pa- 
nait 4. v. H. Podgoreanu 4 v, 
Bodea 4 v (Voința), și 
ga — Hosu (I.E.A.B.S.) 
punctelor.

Locomotiva București 
sitatea Craiova 13—4. 
jucătorilor craiovenj i _ _ ..
i-edit în formă. Singurul dintre ei 
care a reușit 3 v a fost M. Firănescu. 
Iată, de altfel, pe cei care au punc
tat : C. Macovei 3 v, N. Danielis 3 
v, L. Gheorghiu 3 v, I. Buga 4 v, 
(pentru gazde) și în afara victorii
lor lui Firănescu, doblul Firănescu 
— Petre, pentru studenți.

a absentat
Gheorghe Teodor, 

viza medicala pe 
au fost înscrise de M. Bc- 
v, A; Antal 3 v. S, Dumi- 

și dublul Bobocică — 'Antal, 
M. Ancei 3 v, C. Romane- 
I. Drăgulin 2 v, L. Teodo-

v.

carhet.

București — I.E.A.B.S.
Lipsa lui M. Brehariu și Io~
Soare accidentați, a ușurat

C.S. Arad — Progresul București 
2—9. Autorii victoriei echipei bueu- 
reștene au fost Luchian 3 v, Ova- 
nez 2 v. Buzescu 2 v, Cauri 1 v și 
cuplul Luchian — Ovanez. respectiv 
Simin și Trupei Jite 1 v pentru a- 
rădeni.

C.S.M. Cluj — Comerțul Tg. Mu
reș 9—1. Singura victorie a oaspe.- 
țilofv— depășiți neașteptat de net — 
a fost obținută de Gh. Naftali în 
țața lui Gh. Bozga.

FEMININ: C.S. Arad — Progre
sul București 4—5. Deși campioana 
mondială Maria Alexandru n-a pier
dut nici un set în această partidă, 
arădencele au fost la un pas de 
victorie, dar Korodi n-a reușit s-o 
învingă pe Lunțear.u. Cea mai fru-

rnoasă partidă : Maria Alexandru- 
Eleonora Vlaicov 2—0 (16, 13).

C.S. Arad II — Progresul București 
1—5. Conform așteptărilor, victorie 
lejeră a echipei campioane. Autoa
rele punctelor : Maria Alexandru și 
Viorica Moldovan cite 2 v. Lunțeanu 
1 v (Progresul) și I. Gyongygsi 1 v 
(C.S. Arad II).

Spartac București — Rovine Cra
iova 8—1. Singura partidă feminină 
disputată în Capitală s-a încheiat 
du succesul net al gazdelor care.n-au 
cedat decît o singură partidă. Au
toarele victoriei E. Condicaru și L. 
ilie cite 3 v. M. Feldman 2 v; G. 
fuiorea a obținut punctul de o- 
rădeni.
Fl. SANDU, Șt. IACOB și I. POCOL

a

M. 
dublul Ghe- 
sînt autorii

— Univer-
Majoritatea 

nu s-au do-

Duminică o interesantă gală.
DINAMO - GWARDIA

pe inDuminică dimineața, de la ora 10, stadionul Dinamo, In aer liber (sau sală, dacă vremea va ii potrivnică), 
pugiliștii dinamoviști din București vor sărbători aniversarea clubului lor prin- 
tr-un foarte interesant meci cu repre
zentativa clubului polonez. Gwardia Var
șovia.Oaspeții vor deplasa la București o 
garnitură puternică, din care se disting cunoseuții boxeri Skrzypczak (cat. 
muscă), WitteK (cat. cocoș), Hebei (cat. 
pană), Jakubowski (cat. semimijlocie).Gala devine cu atit mal interesantă 
cu cit în formația dinamoviștilor bucu- 
reșteni vor figura cei mai buni boxeri 
ai' clubului, aflători In Capitală (in or
dinea categoriilor) : Ștefan Boboc, Tu
dor Dinu, Dorobantu. Vladimir sau Marian peia, Station Cuțov, Paul Dobrescu, 
Sandu Mihalcea, Dumitru 
Gheorghe Chivăr (de la Steaua), Peter (de ia Dinamo Brașov) și 
Alexe.

Federația de tir a R. D. Germani 
a organizat zilele trecute, la Leipzig 
o competiție internațională de tir la 
care au participat trăgători din Ro
mânia, Uniunea Sovietică și țara or
ganizatoare. La proba olimpică d? 
armă liberă calibru redus 60 focuri 
culcat, reprezentantul clubului Steaua 
Petre Șandor, a avut o comportare 
fcarte bună ocuplnd primul loc c’J 
•r93 de puncte. întrecerile s-au înche
iat, la majoritatea probelor, cu re
zultate valoroase, realizate. în spe 
cial, de către țintașii din R. D. Ger
mană, dintre care s-a detașat junio 
rul H. Heilfort. La armă standard 
3 x 20 și 60 f, el a obținut 579 p. res 
pectiv 595 p !

Iată cîștigătorii probelor și locurile 
ocupate de către trăgătorii noștri: armă 
liberă calibru redus 3 x 40 f : V. W : - 
derlieh (R.D.G.) 1 154 p... 5. Gh. Si- 
corschi (Dinamo) 1 149 p... 11. P. Șa"-- 
dor (Steaua) 1 136 p; 60 f culcat — 
P. Șandor 593 p... 6. Gh. Sicors. ii 
591 p ; armă standard 3 X 20 f se 
niori — H. Jurgen (R.D.G.) 574 p: 
senioare — Helga Titmeyer (R.D.G.) 
569 p ; juniori — H. Heilfort (R.D.G.) 
579 p... 4. R. 
iești) 557 p...
Ploiești) 547 
Heilfort 595 
578 p, 11. V.
— Sigrld Bergmann (R.D.G.) 589 p: 
pușcă cu aer comprimat seniori — 
U. Wunderlich 378 p; senioare — 
îlelga Ditmeyer 381 p : pistol calibru 
mare 60 f — A. Onisciuk (U.R.S.S.i 
586 p ; pistol viteză — W. Suski 
(R.D.G.) 595 p... 5. M. Stan (Steaua) 
586 p : pistol liber 60 f — H. Volmar 
(R.D.G.) 559 p... 19. A, Cristea (Di
namo) 525 p... 24. P. Buzatu (Olimpia) 
507 p ; talere șanț .(200 buc.) 
Bocatius (R.D..G.) 194 t.

Niculescu (Petrolul PI- 
12. V. Stancu (Petrolul 
p : SO f juniori — H. 
p... 10. R. Xiculesvj
Stancu 578 p : senioare

ro-• Zilele acestea alți trăgători
mâni vor evolua în străinătate. Este 
vorba, în primul rînd, de participarea 
la Campionatele internaționale ale 
Cehoslovaciei (4—6 mai, la Plsen). 
La această competiție de prestigiu 
participă sportivi din opt țări. Țara 
noastră va fi reprezentată de către 
I Tripșa, St. Popa. M. Buidei, G. Ca
tetă — la probele de "
rveatu, C. Codreanu. 
Marin. Gh. Barbu, V.
Baia și Ana Goreti — la probele de 
?.-mă. Antrenor : V. Manciu.

• în aceste zile se află în Iugosla
via arcașii din Tg. Mureș, care par
ticipă, alături de sportivi din 
la /Trofeul Plava Laguna" ce 
pută Ia localitatea

Tradiționala 
ter republican 
mîine

pistol, M. Fe- 
E. Satala. M. 
Teodoru, F.dda

toate 
pușcâ 
b?râ 
anunțai

Porec.
voetiție cu 

.Cupa Steam*.
poligonul dir 

La întrecerile 
genurile de armă — 
cu aer comprimat, 

calibru mare, și talere 
particiaarea pe«te 200 

din Cap
In 

ronfrunt*
rna

15 țări, 
** dis-

carac- 
înc-epe 

<oseaua Dom- 
organizate la 

inclusiv 
armă li- 

— și-au 
de țin- 

așe ale 
ar avea 

armă liberă ca-
țări
libru redus și standard SO f călcat, 
pistol siterâ si aer comprimat, pușcă 
cu aer comprimat si taier* aruncate 
din turn 11 Tur

DAN NICULESCU (Dinamo)
4 Pentru majoritatea jucătorilor 
1 de bază, de la Dinamo, nivelul 

atins anul acesta este superior celui 
din anii precedenți. în special la 
capitolul rezistență. Stimulentul me
ciurilor cu adversari puternici a 
arătat că baschetbaliștii noștri au 
încă mari posibilități de progres, 
fapt demonstrat de evoluțiile bune 
șl chiar de victoriile obținute în fața 
unor formații care apăreau, inițial, 
net superioare ca talie și gabart. 
Cele obținute nu reprezintă, însă, 
limita. Dacă am spune acest lucru, 
ar însemna să-i desconsiderăm pe 
jucătorii noștri și să le negăm po
sibilitățile de creștere, demonstrate 
evident. în baschetul modern, echi
pele cu înălțimi medii (cum sînt cele 
românești) trebuie să se prezinte 
bine înarmate cu forță explozivă și 
rezistență în regim de viteză, pentru 
a putea face față adversarelor întîl- 
nite în marile competiții. Tehnica, 
precizia, nu pot fi exprimate altmin
teri; în condițiile actuale* de 
solicitare.

Baza de pregătire fizică gene
rală, fondul de forță și rezis

tență, trebuie să fie preocuparea 
principală' în perioadele de pre
gătire pentru formațiile ce part'cipă 
in competiții paralele. Experiența 
ne-a arătat că în perioada competi
țională, datorită numeroaselor me
ciuri și deplasări, mijloacele de 
pregătire fizjcă nu pot avea o con
tinuitate eficientă. Un aspect im
portant al pregătirii fizice este in
dividualizarea, raportată la caracte
risticile și posibilitățile sportivului 
(vîrstă, tipul somatic etc.) în cazul 
lucrului cu îngreuiere. Anâgiarea în 
competiții importante (C.C.E., Cuoa 
cupelor, de exemplu). în întîlniri cu 
adversari puternici. Ii impulsionează 
pe jucători și, în același timp, îi 
face să-și cunoască mai bine lipsu
rile în pregătire față de adversar, 
determinindu-i să muncească mai 
mult, pentru a-1 depăși. Cred că po
sibilitatea sportivilor noștri de a =e 
comoara cu cei mai buni jucători ii 
va împinge spre autodepășire, spre 
o dăruire totală în pregătire. Și a- 
cesta este un element hotărâtor, de
oarece îmbunătățirea forței sau a re
zistenței nu se face decit în condiții 
de efort deosebit, care nu este rea
lizabil decît prin participarea con
știentă a sportivului, convins de ne
cesitatea faptului.
VASILE POPESCU (Steaua)
| Pregătirea fizică a jucătorilor 

mei nu este suficientă pentru a 
putea .urca mai sus (decît au făcut-o 
în acest an) în ierarhia baschetului 
european. Pot spune că în afara re
zistenței, care trebuie educată pe 
parcursul întregului an, nu trebuie 
neglijate nici celelalte calități (for
ță, viteză, tndemînare) care sînt a- 
panajul unor anumite vîrste.

O Incontestabil că trebuie sâ se 
treacă la rezolvarea problemei 

pregătirii fizice. Dar. pentru aceasta, 
este necesar ca la fiecare etapă de 
formare a jucătorilor să fie alcătui
te -anumite jaloane și o anumită me
todică 
t rolul 
obligatorie 
fie astfel 
general să 
tor. Vreau 
trebuie' eliminat un jucător care nu 
îndeplinește o normă, dacă la cele
lalte are punctaje' excepționale. Să 
nu uităm că un baschetbalist nu tre
buie să fie un faddist sau un halte- 
rbfil ; el trebuie să posede, insă, Ca
lități multiple. De altfel, avem 
exemple de criterii de apreciere. în
ceputul s-a făcut cu trecerea unor 
probe de către jucătorii din divizia 
A. Cred că acest lucru trebuia făcut 
de mai multă vreme și la echipele 
de juniori. Doresc să mai precizez 
ci problema pregătirii fizice am ri- 
dieat-o încă din arul 1965, și de a- 
tunci de nenumărate alte ori.
VASILE GELERIU (Universitatea Cluj)

4 Nu pot spune că am ajuns la 
cea mai înaltă culme, dar pot 

afirma că sînt mulțumit. Datorită 
condițiilor create de club și parti
cipării conștiente a jucătorilor (pri
mele exemple le-au dat cei virst- 
nici, Vizi, Demian, Ruhring), am fo- 

antrenamente speciale pentru
I tarea calităților fizice de bază, 
Utilizarea elementelor din a de
și gimnastică, crosuri și jocuri 

tare (fotbal).

zistenței.

rezis-

ce trebuie respectate. Con. 
trebuie făcut prin trecerea 

a unor haremuri care să 
punctate, îneît rezultatul 
dea tipul ideal de jucă 
să precizez, insă, că nu

Mihalcea, 
ion 
Ion

SUCCESUL „CUPEI POLIGRAFIA

O Sînt sigut cs i 
pregătire fizică 

reuși să recuperăm 
talie și gabarit pe 
nai. Sînt de părere 
talia satisfăcătoare . .
gescu ș.a.) să fie supuși unui pro
gram special de pregătire și, în a- 
cest sens, mă gîndesc la practicarea 
culturismului. De fapt, am stabilit 
ca, In perioadele de întrerupere a 
campionatului, jucătorul Schuller de 
la Universitatea Cluj să practice a- 
ceastă formă de pregătire, pentru a 
putea face față luptei directe cu 
vegsarul. Apreciez că pregătirea 
zică este factorul principal al 
trenamentului sportiv în jocul 
baschet și numai cu ajutorul ei 
tem rezolva multe din sarcinile 
cuiul. In special formele active 
apărării moderne solicită, din par
tea baschetbalistelor, un consum e- 
nortn de energie, care nu poate fi 
asigurat decît printr-o pregătire 
atletică și fizică superioară.
NICOLAE IONESCU 
(Universitatea Timișoara)

4 Tinînd seama de solicitările
* baschetului modern, nu mă pot 

declara mulțumit de pregătirea fizi
că a iucătorilor pe care-i antrenez. 
Dar, fără să scuz această stare de 
lucruri, doresc să-mi exprim unele 
opinii. Invățămînt.ul superior modern 
il solicită pe student 6—8 ore zilnic 
pentru activitățile didactice organi
zate și 3—4 ore pentru studiul in
dividual. In aceste condiții, studen
ții pot. lua parte, săptăminal, la 4- 5 
ședințe de antrenament a cite 90—120 
de minute care, in general, se des
fășoară (din cauza programei de în- 
vățâmînt) între orele 20 și 22. Pen
tru a face față unei intense pregă
tiri fizice (cu rezultate bune), cred 
că ar fi necesare condiții corespun
zătoare de refacere. Solicitarea fizi
că intensă pe o perioadă de circa 
10 luni (cit durează divizia A si 
perioadele de pregătire), adăugată 
activității orofesionale zilnice, poate 
avea un efect general negativ dacă 
nu există permanent posibilități de 
recuperare satisfăcătoare. O altă 
problemă este aceea a fluctuației de 
jucători. în fiecare an. în cadrul 
formațiilor studențești vin și pleacă 
sportivi. în cele mai multe cazuri, 
cei care vin au carențe atit de mari 
in pregătirea fizică și tehnică, înejt o 
mare parte din timpul atribuit an
trenamentelor (în afara celor indi
viduale) trebuie afectat corijării de
ficiențelor. In felul acesta, apar per
manent diferențe și în pregătirea 
tehnică și în cea fizică în rîndul 
jucătorilor aceleiași echipe. în mod 
logic, ele ar trebui să dispară cu 
timpul. Dar, cum procesul schimbă
rilor de jucători este permanent, 
deosebirile nu dispar niciodată. To
tuși, prin conjugarea eforturilor ju
cătorilor, antrenorilor și factorilor 
ci- răspundere, pot fi obținute rezul
tate mai bune, folosind,u-se căi și 
mijloace adecvate.

2 Consider că baschetul este unul 
dintre cele mai dinamice, com

plete și complexe jocuri sportive si, 
din această cauză, deplasarea pre
gătirii. în prea mare proporție, spre 
pregătirea fizică ar greva asupra ce
lorlalte calități indispensabile spec
tacolului sportiv, respectiv suplețe, 
finețe, subtilitate. Desigur, pregăti
rea fizică este absolut necesară, ea 
constituind suportul întregului edifi
ciu al jocului de baschet. Dar o pre
gătire atletică intensă pentru recu
perarea handicapului de talie și de 
gabarit se poate face cu eforturi 
foarte mari,, posibile numai în ca
drul lotului republican, și nu întot
deauna cu rezultatele scontate. A- 
preciez că este mai normal ca aten
ția cea mai mare să fie acordată 
selecției. Antrenorii și cadrele di
dactice de specialitate ar trebui să 
se angajeze cu rțțai mult simț de 
răspundere în depistarea și modela
rea jucătorilor cu talie, gabarit, vi
teză și detentă corespunzătoare.. De
sigur, această selecție trebuie făcută 
din școală. La nivelul baschetbaliste
lor din divizia A, mai precis ținînd 
seama de vîrstă lor. dezvoltarea unor 
calități, cum sînt viteza și detenta, 
se face foarte greu dacă aceste în
sușiri nu sînt native sau nu au fost 
dezvoltate în școală. Ceea ce se poa
te antrena cu rezultate bune sînt 
rezistența generală și cea in regim 
ce viteză, dar aceste calități nu pet 
suolini decît parțial scăderile celor
lalte.
MIHAI IONESCU (I.C.H.F.)
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ORIENTARE
turistică

CAMPIONATELE
UNIVERSITARE

Disputate în Poiana Brașov timp 
de două zile, campionatele repu
blicane universitai-e de orientare 
turistică au reunit la start 37 e- 
chipe din 16 centre universitare. 
Atit la probele individuale cit și 
la ștafete traseele au avut un grad 
de dificultate ' corespunzător cate
goriei I-a.

întrecerile au scos în evidență 
buna pregătire a orientariștilor de 
la Institutul Politehnic București, 
Universitatea Al. I. Cuza-Iași, Uni
versitatea Babeș-Bolyai și Institu- 
lul Politehnic Cluj. Comportări me
ritorii au avut reprezentanții cen
trelor universitare Bacău. Baia 
Mare si Brașov.

REZULTATE/ — FETE — INDI-

VIDUAL : 1. Eva Szanta (Univ. 
Babeș-Bolyai-Cluj), 2. Agneta Am- 
bruș (Univ.. Babeș Bolyai-Cluj). 3. 
Rodica Deșa (Inst. Ped. Bacău). 
ȘTAFETA: 1. Centrul univ. Iași 
(Olga Panicu, Marta Varțic. Ioana 
Colceac), 2 Centrul univ. Cluj, 3. 
Centrul univ. Bacău. BĂIEȚI — 
INDIVIDUAL: 1. Andrei Bacs 
(I.P.G.G.-București), 2. Mircea Ți- 
Cleanu (Univ. București). 3. Cornel 
Pîrvulescu (Inst. Ped. Baia Mare). 
ȘTAFETĂ: 1. Centrul univ. Cluj 
(Zoltan Bartha, Elmer Verestcly, 
Peter Horvathi), 2. Inst. Polit. Bucu
rești. 3. Inst. Petrol, Gaze, Geolo- 
gie-București.

C. DIACONESCU — corespondent

in antrenor nu are dreptul 
ie mulțumi: de pregătirea 
tehnico-tactică a jucătorilor 

antrenor poate doar consta 
sportivii sînt pregătiți satis- 
sau nu. la un moment da: 

pri'-ește echipa antrenată 
onsider că. ținînd seama 

i factori (calități native, 
este pregătită mulțumitor, 
a. prin antrenamente soe- 
tontribui Ia menținerea și 

nbunătâtirea pregătirii fizice a tu- 
itorilor.
sînt de discutat mai 
:e. Astfel, cred că 
nt superioare formațiilor 

in țara noastră nu numai prin ta- 
e și gabarit, ci și prin p-egătirea 
zică. Iată d*» ce apreciez că tre- 
uie ca echipele noastre de club să 
ie cel puțin egale -ca oregătire fi
ică cu cele străine, si aoci să în

cerce să le depășească.' Pentru a pu- 
tAa diminua handicapul de talie, sini 
necesare: o pregătire fizică exce- 
țională. agres:- itate deosebită (baza
tă pe o pregătire fizică adecvată), 
tactici speciale de apărare, presing, 
riguros respectate.

nu
te

DUMITRU EVULEȚ (IXF.S.)
4 Prelutnd echipa în luna îulie a 

anului trecut, mi-am fixat ca 
obiective orientative ridicarea posi
bilităților jucătorilor de a suporta 
diferite regimuri de joc și încordări 
psihice, mărirea tempoului de joc. 
îmbunătățirea pregătirii atletice (<u 
accent pe viteză și forță), creșterea 
agresivității în apărare și a activi
tății In atac. In actualul campionat, 
cred că baschetbaliștii de la I.E.F.S. 
s-au prezentat la un nivel satisfăcă
tor, mai puțin pivoții, cărora nu le 
pot acorda acest calificativ, mai ales 
la capitolul viteză, o calitate la care 
au rămas mult în urmă față de ce
rințele baschetului modern.
2 Este puțin zis ,.ceva“. Fără a 

dezvolta prea mult răspunsul la 
această întrebare, cred că ar trebui 
luate următoarele măsuri :

— introducerea volumului de an
trenament și a gradului de solicita
re diversificată din stadiul incipient 
practicării baschetului. în raport cu 
caracteristicile de vîrstă și posibili
tățile funcționale ale diferitelor 
grupe de vîrstă. Mă refer în primul 
rînd la echipele divizionare școlare, 
ți as da exemplu formația Liceului 
nr. 35 București (antrenor G. Chira- 
leu) care capătă o educație propice 
depunerii unui volum de munca ne
cesar sportului de performanță. Am 
în echipă doi sportivi proveniți de 
la „35“ (Chirică și Berceanu) care 
nu au fost niciodată refractari la 
efortul solicitat de volumul, inten
sitatea și complexitatea antrenamen
tului ;

— respectarea cu strictețe de că
tre antrenori a directivelor F. R. 
Baschet privind concepția unitară în 
pregătire și în joc ;

— selecționarea linarilor de per
spectivă intr-un lot de tineret;

— pregătirea tinerilor selecționați 
în reprezentativele țării (juniori, _ ti
neret, seniori) în cadrul cluburilor 
după planuri individuale elaborate 
de antrenorii loturilor respective sau 
de F.R.B. ;

—• compensarea handicapului de 
taiie prin pregătirea unor jucători 
de talie m»die cu un baga.i motrice 
deosebit de bogat. Ei trebuie să fie 
capabili să acționeze într-o apărare 
agresivă și să poarte un atac in ma
re viteză, inclusiv cel pozițional.
ALEXANDRU BOTOȘ 
(Forul Constanța)

4 Referitor la echipa pe
* pregătesc, apreciez că 

ei de pînă acum confirmă 
acordată pregătirii fizice.
2 Indicațiile date de Colegiul cen- 
“ trai al antrenorilor (de pildă, 

jocul agresiv pe tot parcursul unei 
întîlniri) sînt foarte utile. Dasigur, 
însă, realizarea indicațiilor presupu
ne o pregătire corespunzătoare a 
formațiilor care reprezintă țara (se
lecționate sau echipe de club), pre
gătire influențată de condițiile de 
antrenament (utilarea sălilor cu hal
tere, mingi medicinale, corzi, pa
nouri suficiente etc.). Din acest 
punct de vedere, clubul nostru este 
deficitar.
EMIL MANEA (Politehnica București)

4 Sînt nemulțumit de nivelul pre
gătirii fizice a echipei pe care 

am preluat-o la 10 ianuarie 1973. Ca 
primă măsură, am alocat din fiecare 
lecție de antrenament circa 30 de 
minute pentru pregătirea fizică, iar 
pivoților chiar mai mult.
2 Consider că sînt
“ selecție mai bună ; pregătire 

zică generală la nivelul școlii, 
volum mărit de pregătire fizică 
programul de antrenament
MARIUS BĂRBULESCU (Rapid)

4 Baschetul modern solicită un
* lum de 750—1 000 minute de 

trenament săptăminal, cu jucători 
pentru care mingea nu mai este un 
obiect oarecare, ci un instrument ne
cesar artistului pentru a-și etala 
arta, asemenea viorii, penelului etc. 
Cu cele 400—500 de minute pe care 
le alocă săptăminal majoritatea echi
pelor noastre, nu se poate ajunge la 
un baschet modern, ci, cel mult, la 
nivelul artistului amator de la școala 
populară de artă. Din acest motiv, 
răspunsul meu este și da, șl nu. 
Adică sînt mulțumit față de timpul 
afectat pregătirii (ținînd seama'de so
licitările profesionale), dar nemulțu
mit pentru cît aș dori să facem ți
nînd seama de cerințe. Oricum, noi 
rapldiștii ne-am propus să devenim 
echipa cea mai agresivă a diviziei A. 
Și dacă această agresivitate nu o vom 
putea manifesta în mod convingător 
sub panouri (din cauza taliei), o vom 
demonstra pe toată lungimea tere
nului, printr-un presing-zonă foarte 
agresiv, chiar dacă unii ne socotesc 
prea vîrstnici.

*> Sigur că trebuie să facem 
ceva, și aceasta este datoria noas

tră, a antrenorilor. Noi trebuie să 
citim mai mult despre pregătirea fi
zică și să batem la poarta atleților 
pentru a înțelege mai bine ce în
seamnă volum, intensitate, complexi
tate, prin ce și cum ne poate ajutn 
antrenamentul variabil, antrenamentul 
cu intervale sau cu repetări, și să 
nu ne limităm doar la cel „în cir
cuit*. și acela învechi. Pregătirea 
atletică nu este. însă, decît o veriga 
dir.tr-un lanț întreg care trebuie să 
fie uniform și puternic. Altminteri, 
el cedează unde este mai slab I
VASILE MURESAN (Politehnica Cluj)
| Sînt mulțumit de pregătirea fi

zică a componențilcr echipei 
Normele fizice prevăzute de federa
ție au fost trecute cu „foarte bin“* 
de toți comoonenții lotului, care au 
avut Indiei foarte buni la detentă, 
rezistență în regim de viteză. Jucă
torilor ie lipsește, insă, experiența 
și au defecțiuni in pregătirea teh- 
nico-tactică. ceea ce determină ca 
rezultatele în divizia A sâ nu fie 
ne măsura posibilităților lor fizice.

•> *n țările cu cel mai avansat 
baschet, valoarea calităților fizice 

4 majorității echipelor fruntașe este 
remarcabilă. Pregătirea fizică consti
tuie suportul pe care pot fi grefate 
tehnica si tactica. Jucătorii noștri au 
mare nevoie de calități fizice deose
bit» • fnrtă viteză, detentă, rezis- 

de viteză, toate la

evoluția 
atenția

necesare ; o 
fi-
un 
în

V0-
an-

Măsurarea detentei (așa cum ‘ne 
demonstrează internaționalul D.an 
Georgescu) trebuie să devină o 
obișnuință și un stimulent în pre

gătirea baschetbalistului
indici cit mai înalți,' pentru a suplini 
lipsa gabaritului.
MIRCEA VASILESCU 
(Voința București)

4 Pentru etapa actuală sînt mul-
* țumit, deoarece am reușit să-i 

pregătesc pe unii jucători în vîrstă 
(Kiss, Capsali, Teodoru) pentru a 
rezista acțiunilor în viteză pe tot 
timpul Unui meci. Dar față de ceea 
ce urmărescu eu (privind baschetul 
modern), nu am realizat încă totul 
și urmează ca în viitoarea etapă de 
pregătire să rezolv ceea ce mi-am 
propus.

•> Da ! Fără discuție da. Este ne- 
“ cesar ca la orice vîrstă și indi

ferent de perioadă (pregătitoare sau 
competițională) să fie utilizate mijloa
ce din atletism, exerciții din școala 
alergării, a săriturii. Acest lucru tre
buie făcut, însă, de toți antrenorii, 
începînd cu cei ai formațiilor de 
juniori, fără a se renunța, însă, la 
pregătirea 
cifice.
DUMITRU 
(Academia
| Nu, nu sînt mulțumit I Conceptul 

despre pregătire fizică se. referă, 
înțelesul ce i se dă în general, 
cu seamă la rezistența specifică, 
acest punct de vedere, am rea- 
doar o parte din obiective, reu- 
să asigurăm un nivel satisfăcă-

fizică cu mijloace spe-

LECCA
Militară)

forță, 
ter.ță la regim

prin 
mai 
Din 
Uzat 
șind 
tor pentru aplicarea apărării agresi
ve pe tot parcursul jocului. Nivelul 
atins nu pe-a permis,. însă, asigura
rea unui ritm la fel de susținut și 
în atac și nici realizarea unor pro
centaje mulțumitoare la aruncările 
la coș. Generalized conceptul la 
toate calitățile motrice de bază, 
vizînd deci — în contextul basche
tului — și condiția atletică, nemul
țumirea mea este mult mai mare.
2 Este obligatoriu să facem ceva ! 

Dar pentru ca orice măsură să 
aibă eficacitate, este absolut necesar 
ca ea să cuprindă toate nivelele și, 
mai cu seamă, să se adreseze, în 
primul rînd, unităților care formează 
tinerele elemente. în acest sens, este 
util ca federația, în colaborare cu 
cei mai buni tehnicieni, să publice 
și să difuzeze materiale cuprinzînd 
cele mai bune mijloace, selecționate, 
pe etape de formare a jucătorilor, 
și să introducă în regulamentul com
petițiilor de minibaschet, copii șl 
juniori (pînă la divizia școlară șl a 
juniorilor) un sistem de punctaj care 
să cumuleze rezultatul meciului cu 
rezultatele obținute la unele probe 
atletice și tehnice, precum și se
lecția (talie, gabarit). In ceea ce pri
vește nivelele de performanță (divi
ziile școlară și de juniori, B și A), 
este necesar ca și aici să se . facă 
unele precizări în metodologia pre
gătirii atletice, vizînd, în special, 
raportul dintre lucrul cu greutăți și 
cel fără greutăți, precum și ponderea 
în diferitele etape de pregătire. Este 
recomandabilă, de asemenea, introdu
cerea în inventarul cluburilor a 
unor aparate ajutătoare specifice și 
instalațiile recomandate în metodica 
refacerii. La diviziile școlară și de 
juniori, B și A, pot fi organizate 
probe atletice, tehnice și fizice (între 
tururile campionatului)^ stimulatorii 
pentru jucători și antrenori.

Anchetă realizată de
Dumitru STANCULESCU

Primul mare concurs ele orientare 
turistică al sezonului „Cupa Poli- 
grafia“ — ajunsă la a Vil-a ediție 
— s-a 'bucurat de un remarcabil 
succes de participare: 350 con- 
curenți în cele 7 categorii. întrece
rile s-au desfășurat în zona pădu
rii Ceteriu de lingă Oradea și s-au 
încheiat cu următorii cî.știgători:

FEMININ. — cat. A: Paula Chi- 
vrlea (I.T. București); cat. B: Ma
riana Ciulea? (Voința Tim.); cat. 
A 2: Elisabeta Kecîves (M. Ciuc); 
junioare I: Viorica Oprișan—Lucia 
Dumitreseu (Clujeana); junioare II:

Ileana Kanyai—Elisabeta Sorr.cuti 
(Cărei); fetițe; Olivia Solomier— 
Maria Butan (Lie. nr. 2 Satu Mare), 
MASCULIN. — cat. A: Ștefan Ba
za (Voința Cluj); cat. B: C. Anghe- 
luță . (Voința București); cat. A 2- 
T. Zilahi (Tipo-Oradea); cat. vete
rani: K. Henning (Dumbrava Si
biu); juniori I: L. Păluiță—C. Ke- 
mendi (Metalul roșu-Cluj); juniori 
II: D. Chifor—St. Ioviță (Olimpia 
Satu Mare); copii: I. Costea—D. 
Orfan—Gh. Rada (Șc. gen. nr. 1 
Of fidea).

I. GHISA — coresp. județean

Slalom în dribling (executant, intenufiojtalul Gheorghe Novac), prilej 
de a proba îndemînarea ți calitățile fizice Foto; Dragcș NEAGĂ

SESIUNE DE COMUNICĂRI METODICE 
LA CLUBUL

Cu prilejul aniversării a 25 de 
ani de la înființarea clubului 
Dinamo, vineri 4 mai, cu înce
pere de la ora 8.30, va avea ioc 
în sala de festivități a clubu
lui, din șoseaua Ștefan cel Mare, tivi.

DINAMO

o sesiune de 
todice.

Sînt invitați 
tivi, antrenori

comunicări me- 

a lua parte spor- 
și activiști spor-

Prima concluzie ce o tragem 
prinsă este că, indiferent dacă 
de nivelul actual al pregătirii 
toți cei 12 antrenori manifestă 
pentru oceastă problemă vitală 
cotesc absolut necesare sporirea cantității și îmbună
tățirea calității muncii in domeniul respectiv. Aprecie
rea generală că solicitările tehnice și tactice ale 
baschetului modern se grefează pe o pregătire atle 
tică solidă, multilaterală, obținută printr-o participare 
conștientă si efort susținut, constituie un alt punct 
pozitiv, pe care il subliniem ca atare, in plus, om 
avut satisfacția să consemnăm cîteva propuneri ine 
dite sau altele care actualizează idei mai vechi 
(neconcretizate încă), dintre care reliefam : educa 
rea tinerilor in spiritul depunerii unui volum mare de 
muncă ; introducerea normelor de control și pentn 
juniori ; însușirea experienței altor sporturi, în spe 
cicl a atletismului ; adoptarea unui sistem de pune 
taj la competițiile rezervate minibaschetbaliștilor, co 
piilor si juniorilor : utilitatea aparatelor ajutătoare 
necesitatea îmbunătățirii 
după efort ; practicarea

Foarte importantă este 
trenorilor si

după ancheta intre- 
sint mulțumiți sau nu 
fizice a elevilor Io-, 
preocupări profunde 
a baschetului și so-

condițiilor de recuperare 
culturismului etc.
și solicitarea adresată an- 

profesorilor de educație fizică pentru

a asigura dezvoltarea calităților fizice și selecția cît 
mai exigentă a baschetbaliștilor aflați încă pe băn
cile școlii.

in ocest sens, Hotârirea Plenarei Comitetului Cen
tral al P.C.R. cu privire la dezvoltarea continuă a 
educației fizice și sportului vine în ajutorul mișcării 
sportive stabilind, printre altele : „Se va institui un 
sistem organizat de selecție a valorilor sportive de 
pe întreg cuprinsul țării; cluburile, județele, organi
zațiile și instituțiile cu atribuții în domeniul sportu
lui vor asigura tinerilor cu aptitudini deosebite con
diții de pregătire ți de afirmare în sportul de mare 
performanță".

Desigur, noile condiții create sportului deDesigur, noile condiții create sportului de către 
Hotărîre vor constitui un stimulent și pentru baschet, 
'cest dinpmic Joc sportiv, îndrăgit cu precădere de 
fevi și studenți. Iar sinceritatea cu care cei 12 an- 
renori au declarat stringenta necesitate a îmbună- 
ățirii pregătirii atletice a jucătorilor de baschet ne 
ormează convingerea că în perioada actuală (după 
oauzadedouă luni între etapele campionatului repu
blican) vom asista fa un reviriment substanțial. Ră- 
mine ca, intr-un viitor cit mai apropiat, să consen- 
năm faptele.
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LOTUL DE TINERET - PROGRESUL BUCUREȘTI
Și ieri a fost o zi plină per. :'a 

lotul de tineret pînă în 23 dean. 
O zi începută cu un circuit me
dical complex efectuat ce doctorul 
Nicolae Stănescu, după cure a ur
mat un antrenament de individua
lizare cu încărcătură maximă de 
efort. La acest antrenament a par
ticipat și portarul Ion Gabriel 
(Jiul) venit ieri dimineață în lot, 
în locul lui Ștefan (_U- Cluj) ab
sent nemotivat.

După-amiază a avut loc un al 
doilea antrenament tehnico-tactic în 
care cei doi antrenori. Cornel Dră- 
gușin și Emeric Jenei, au urmărit 
aprofundarea unor teme de joc a- 
supra cărora s-a insistat și îh jocul,

eîștigat marți cu 2—0, în compa
nia echipei Metalul București. An
trenorul C. Drăgușin, care a urmă
rit luna trecută la Tirana pa—tija 
echipelor de tineret Albania — 
R. D. Germană, știe că adversarul 
de duminică, din cadrul campiona
tului european, teamul albanez, 
joacă în forță și viteză, că se «gio- 
mereazâ bine in apărare, și a in
sistat mai ales pentru a pregăti 
echipa tocmai în vederea unei ase
menea replici. Aceste obiective o- 
fensive, dublate de luciditate și vi
goare. vor sta în atenta lotului de 
tineret și în partida de verificare 
din această dimineață (ora 11. pe 
stadionul ..23 August-) cind va in-

D0BR1N Șl NEAGU AU RELUAT ANTRENAMENTELE,

tilnl pe durata a două reprize a 
4> de minute (și nu trei reprize a 
30 ce minute cum a fost marți) e- 
cr.ipa Progresul București. Un joc 
ip care se va acorda atenție spo
rită mobilității, vitezei de execuție, 
cuvulației rapide, marcajului și 
presingului, fazelor fixe, și mai ales 
capacității ofensive a formației.

După toate probabilitățile, lotul 
de tineret va începe acest joc de 
verificare în următoarea formație : 
Cavai — Anghelini. Ciugarin. SAt- 
■năreanu U. Mateescu — Dumitriu 
IV. Mulțescu. Moldovan — Anghel. 
D. Georgescu, Lucad. Vor fi folo
siți. însă, și ceilalți jucători convo- 
cați: I. Gabriel. G. Sandu. Purima. 
Visau, Koznai și Petrescu. După- 
amiază lotul va efectua un antre
nament ușor de recuperare.

Deși ne aflăm, iată, la jumătatea re
turului — simbătă s-au consumat me
rit rile celei de-a XXIT-a etape — 
jocurile de hun nivel tehnico- 
tactic. se constituie în excepții,
dominanta alcătiiind-o evoluțiile șter
ge, nesemnificative, ale majorității di
vizionarelor A, inclusiv ale acelora 
situate in primul pluton.

Intr-adevăr, să ne reamintim cum 
după o remarcabilă comportare la 
Petroșani, fostul lider al clasamentu
lui, Steaua, și-a infirmat în scrie re
zultatul din partida cu Jiul ; cam la 
fel s-au petrecut lucrurile și în pri
vința dinamoviștilor bucureșteni ca
re. abia simbătă, au reușit o presta 
ție ceva mai aproape de valoarea 
lotului lor. Și. cum nici aceste mini- 
victorii, !a domiciliu, ale actualului 
șef de pluton. Universitatea Craiova, 
nu sint în măsură să ne anunțe, cel 
puțin deocamdată, echipa model a n- 
cestui campionat. est°, credem, cazul 
să ne întrebăm (pentru a cita oară?): 
de ce atit de slab randament, repe
tăm, chiar printre formațiile bine cla
sate. la ora actuală ? De ce atita 
INCONSECVENȚA în evoluțiile lor,

întrucit, s-a văzut, aceleași echipe — 
cind doresc, cind se mobilizează în 
mod exemplar, — sint capabile de 
jocuri mai bune ?

Urmărind, fie prin intermediul mi
cului ecran, fie pe baza observațiilor, 
eîteva meciuri internaționale, desfă
șurate în ultima vreme peste hotare, 
am avut, din nou, posibilitatea sâ Le 
comparăm cu ceea ca se petrece în 
campionatul Diviziei A si să observăm 
că ECHIPELE IN ADEVĂRATUL 
SENS AL CUVÎNTULUI, CARE UR
MĂRESC CONSECVENT PERFOR
MANȚA SE REMARCA, ÎN PRIMUL 
RÎND, pHINTR-O ATITUDINE ANU
ME IN TEREN, aceeași în toate par
tidele lor, mai ales în cele cu ca
racter oficial.

O atitudine sobră care conferă si
guranță în joc, deoarece se bazează 
pe mai multe ELEMENTE STABILE.

Tn acțiunea de apărare, de pildă, 
echipele de club la care ne referim, 
(Ajax, Juventus Torino, Derby Co
unty, Borussia MSnchengladbacll ș.a.) 
sau reprezentative (Olanda, U.R.Ș.S., 
Austria ș.a.) efectuează MARCAJUL 
(foarte strict în treimea proprie) și

Neglijat (de ce oare ?) de adversari, Țegean reia, nestingherit, balonul, ct* 
capul, producind panică la poarta oaspeților. Fază din meciul C.F.li 

Cluj — Jiul, disputat în etapa trecută

DEMBROVSCHI ÎN
Putem sâ vă dăm vești bune 

despre internaționalii noștri care 
lipsesc de o bună bucată de vre
me din echipele lor și din lotul 
reprezentativ din pricina unor ac
cidentări sau afecțiuni destul de 
grave.

Meci de verificare

LOTUL DE JUMORI -

METALUL BUCUREȘTI

în vederea reluării pregătirilor pentru 
turneul final U.E.F.A., • ieri s-au reunit 

„ în Capitală componenții lotului repre
zentativ de juniori. Astăzi, echipa an
trenată de Constantin Ardeleanu și ion 
Voinescu va susține un meci de veri- 

** ficare în compania divizionarei B, Me
talul București. Partida este progra
mată pe terenul Metalul —■ Pantelimon, 
de la ora 11.

CONVALESCENTĂ
Iată, în primul rînd, știri despre 

Dobrin. Piteșteanul — care a pri
mit avizul comisiei medicale de a 
relua activitatea — a reapărut pe 
stadionul din Trivale unde a efec
tuat mai multe antrenamente. Re
intrarea lui în echipă e în funcție 
de gradul de pregătire pe care îl 
va avea la reluarea campionatului ; 
nu e imposibil, așadar, să fie pre
zent în formație la 13 mai, în par
tida cu Steagul roșu,

A reluat antrenamentele de mai 
multă vreme și rapidistul Neagu. 
El evoluează destul de bine ca 
readaptare la efort astfel că se dă 
ca certă utilizarea lui în meciul 
de la 13 mai cu Dinamo. în. sfîr- 
șit, Dembrovschi. El se simte mult 
mai bine în urma intervenției chi
rurgicale la care a fost supus. în 
aceste zile, atacantul băcăuan pe
trece o utilă convalescență la Slă- 
nic. Revenirea la antrenamente e 
prevăzută către sfîrșitul lunii. Dacă 
lucrurile vor evolua normal nu e 
exclus ca Dembrovschi să reapară 
în* formația lui înainte de înche
ierea sezonului de primăvară

„U“ CLUJ PLĂTEȘTE TRIBUT 
SI IGNORĂRII DISCIPLINEI TACTICE

Surprinzătoare, pentru mulți, pozi
ția pe care o ocupă în clasamen’ 
Universitatea Cluj ! După 22 de eta
pe, locul 12, cu doar 19 puncte la 
activ, cu două mai mult deeît ocu
pantele locurilor 15 si 16. A.S. Ar
mata și, respectiv. Sportul studen
țesc. Și tot Universitatea Cluj (îm
preună cu Manterna roșie”) are in 
prezent cel *ai slab golaveraj (—14). 
care, uneori, la bilanțul final, con
tează mult.

Cărui fapt se datorează actuala si
tuație a formației studențești din 
Cluj ? Pregătirii tehnice -i fizi. ' ? 
Fără îndoială că și la aceste capitole 
există destule fisuri, dar ei" nu sint 
atit de grave, îneît să coboare echi
pa pe poziția actuală. Nu, „U” ne-a 
dovedit in meciul cu Universitatea 
Craiova că are o pregătire fizică sa
tisfăcătoare, care i-a permis să do
mine majoritatea timpului de joc și 
să termine, chiar, meciul în forță. Și 
totuși „U“ a pierdut acel meci cu 
1—2. I-am urmărit apoi evoluția de

Ia București, cu Sportul studențesc. 
Din nou, insucces.

Credem (fără pretenția de a da un 
verdict) că principala cauză a insuc
ceselor Universității Cluj se datorea
ză nerespectării disciplinei de joc, 
ignorării unor idei tactice preconiza
te înaintea fiecărei partide. La șe
dința tehnică de pregătire a meciului 
cu Universitatea Craiova (ședință la 
care am luat parte), apărătorii au 
ft st avertizați în ceea ce privește 
viteza lui Marcu și Țarălungă, roiul 
de dispecer al lui Oblemenco, dar 
fundașii clujeni au ignorat aceste 
sfaturi. Crețu și Mihăilă (mai aleș 
primul), au plecat înainte și cind a 
trebuit și cind nu, lăsînd adevărate 
bulevarde pentru atacanții adverși. 
Cu excepția lui Solomon, nimeni nu 
e preocupat de dublaj. Aceste erori 
au fost plătite din nou, în meciul cu 
Sportul studențesc. Să ne amintim ■.. 
la ambele goluri, fundașul Crețu era 
ieșit din dispozitiv. Solomon a în
cercat să-i repare greșeala, dar n-a 
izbutit la primul gol. Cu cunoscuta-i

capacitate fizică» Anca reușește să 
acopere o mare zonă de teren, dar 
sincronizarea lui cu cel de-al doilea 
mijlocaș — Fanea — lasă de dorit, 
pentru că acesta, deși a avut de 
fiecare dată o misiune bine stabili
tă, n-a îndeplinit-o din ignoranță sau 
din neputință. Lipsurile continuă și 
în compartimentul ofensiv. Aici se 
contează prea mult pe eforturile in
dividuale ale lui Mureșan. Extre
mele Lică și Uifăleanu acționează 
sporadic, iar Munteanu, în general, 
era pierdut pe undeva, pe unde, nu 
era... jocul.

Colaborarea între compartimente 
nu este sincronizată, iar unitatea de 
acțiune a oamenilor din aceeași linie 
lasă de dorit. Se acționează prea des 
pe... toane. Și, cum toate aceste ca
rențe se leagă una de alta, mecanis
mul Universității Cluj suferă, Iar 
echipa nu-și poate valorifica indivi
dualitățile de care, In mod cert, dis
pune.

Constantin AlEXE

PRESINGUL, acest important mijloc 
de apărare agresivă, practicat de că
tre jucătorii din linia întîi: fie că a 
fost vorba de Cruyff, Repp (Ajax), 
Anastasi, Altafini (Juventus), Davies, 
Hinton (Derby County), Heinckes, 
Jensen (Borussia) sau de Starek, Ha- 
sil, Kreuz (Austria), Andriasian. Bio- 
liit> (U.R.S.S.), toți aceștia în marea 
lor majoritate reale vedet", nu se 
jenează să împiedice fundașii ad
verși de a juca, lejer, balonul, slin 
jenindu-1 și chiar, cînd este cazul, 
îneereînd hotărite intervenții de de 
posedare.

Apoi, în momentele do posesia min
gii, la aceste echipe s-a vădit, limpe
de, preocuparea pentru DEMARCA- 
JUL SPONTAN, dar astfel organizat, 
îneît purtătorului temporar al balonu
lui i se oferea un real ajutor, mai 
multe soluții de rezolvare a situației 
respective, Datorită unei asemenea 
oportune desfășurări în teren, un alt 
element a fost un fel de numitor co
mun în jocul formațiilor citate aici 
&I anume CONSTRUIREA ACȚIUNI
LOR OFENSIVE ÎNCĂ DE LA UL
TIMUL APĂRĂTOR, PORTARUL, 
care, în marea majoritate a situații
lor, a trimis balonul cu mina, une

ori chiar cu piciorul, unuia dintre co
echipieri. Așa au procedat Stuy (A" 
jax), Zoff (Juventus), Boulton (Derby 
County), la fel Rudakov (U.R.S.Ș.), 
Kcncilia (Austria) și Geczi (Ungaria), 
toți aceștia participînd efectiv la con
struirea acțiunilor ofensive, datorită 
faptului că . cel puțin unul dintre par
teneri și-a creat libertate de acțiune. 
Apoi, acțiunea ofensivă fiind declan
șată, tendință de a realiza un atac, 
cit se poate de expeditiv, de rapid, 
este, de asemenea, o trăsătură comu
nă: prin pase simple, dar la coechi
pierul cel mai bine plasat, la tnijlc- 
cul terenului, prin transmiteri, fără 
preluare, în vecinătatea și în interio
rul suprafeței de pedeapsă, pentru 
a-i diminua adversarului posibilitatea 
de repliere.

Ascendentul tuturor acestor echipe 
— din jocul cărora nu lipsesc elemen
tele stabile ale fotbalului de perfor
manță — față de partenerele lor de 
întrecere, este cel mai adesea, ho- 
tărîtor.

De aceea, le reamintim echipeloz 
noastre divizionare, invitîndu-le, tpt* 
odată, să le aplice mai consecvent c’e- 
clt au făcut-o pînă acum,

G. NICOLAESCU

I
IDUPĂ 0 ETAPĂ... ÎNSTELATĂ

0 ETAPĂ CU MULTE MECIURI AMÎNĂTE ÎN DIVIZIA B | .ATLETISM |
Oradea n-a putut

Campionatul diviziei B de scri
mă a programa:, zilele trecute la 
Oradea, cea de a Il-a etapă. A 
fost o etapă destul de a,.ati in 
primul rînd pentru că organizato
rii — lipsiți de sprijinul CJEFS 
— nu au putut asigura întrecerilor 
condiții corespunzătoare de des
fășurare. Dlsputîndu-se direct pe 
parchetul (altfel bine lustruit) al 
sălii, asalturile s-au soldat eu mul
te alunecări, cu entorse mai ales 
printre floretiste fapt ce a deter
minat echipele Școlii sportive nr. 
1 din București și Farul Constan
ța să se retragă urmiryf ca parti
dele lor să fie reprogramate. De 
asemenea echipa de spadă a IEFS 
avînd o parte a corcpc-nentirir să. 
angrenați in turneul interna.:*- 
de la Heidenhe-, ~t, ei se
vor disputa ulterior.

După cea de a 11-a etapă, cea 
mai clară situație o are proba 
floretă băiet; in care echipa Șec 
sportive din Oradea s-a deta-M

asigura condiții normale de desfășurare (Urmare din pag 1)

destul de mult (6 puncte avans) 
față de următoarea clasată, forma
ția Medicinei Tg. Mureș.

Foarte strânsă este lupta, deo
camdată. în proba de sabie în ca
re Petrolul Ploiești si Șc. sportivă 
nr. I București se' aîlă la egalitate 
de puncte fiind urmate, de C.S.M. 
Iași la o diferență de numai 2 
puncte. De semnalat, la sabie, for- 
faitul echipei CPME.

ILORETA FETE : Șc. sp. Satu 
Mare cu CSM Clui 10—6, cu Crișul 
9—7, cu Șc. sp. Oradea 3 (v)—8 ; 
CSM Cluj cu Crișul 10—3, cu Șc. 
sp. Oradea •—7 ; Crișul—Șc. sp. 
Oradea 8țv)—8: Farul—Șc. sp. nr. 
1 București 2—1 (întrerupt d.n ca
uza accidentărilor).

FLORETĂ BAlETÎt Șc. sportisă 
O-adea cu Petrolul 13—3, cu V:c- 
t -~-a Cavei 13—3. cu Șc. sp. nr. 1 
Boraresti 14—2. cu Crișul 18—«.cu 
Medicina Tg Mores 13—3: Medi
cina Tr. Mures cu Petrolul 14—«. 
cu Crișul 13—X cu VLcu-ria 13—3:

Șc. sportivă nr. 1' București cu 
Medicina Tg. Mureș 8 (v)—3, cu 
Crișul 8 (v)—8, cu Petrolul 14—2, 
cu Victoria 2—0 (intrerupt); Pe
trolul—Victoria 8(v)—3 ; Victoria 
Cărei—Crișul Oradea 9—7 ; Crișul 
—Pe'rolul 11—5.

SABIE: Șc. sp. nr. 1 București 
cu Victoria 11—5, cu CSM Iași 
9—7. cu Polit. Timișoara 11—5, cu 
Petrolul amînat; Petrolul cu Vic
toria 9—7, cu Polit. Timișoara
12— 4: CSM Iași cu Petrolul 8 (v) 
— 8, cu Victoria 9—7, cu Polit. 
'■'imisoara 11—5; Victoria — Polit. 
Timișoara 9—7.

SPADĂ t Dunărea Galați cu O- 
iimp-ia Buc. 10—6, cu Progresul 
Buc. S—7. cu Tractorul Brașov
13— -3.' cu Belit. Iași 10—6: Progre- 
s... Buc. cu Polit. Iași 10—6. cu 
O’, tnpia 10—6, cu Tractorul 10—6;

iași cu Tractorul 10—6. cu 
Olimpia 11—5. Olimpia—Tractorul 
9_ <

Praf. Eugen IȘOVEANU

ple pot fi data încă multe, cu sprin
terii județului Timiș, cu alergătorii 
de 110 mg de la Steaua, cu semifon- 
diștii Clubului atletic universitar etc.

Acest nou regulament are toate 
șansele să asigure un interes în plus 
în jurul diviziei, să evidențieze prin 
rezultate superioare preocupările și 
activitatea diferitelor formații parti
cipante, să creme climatul -favorabil

START ÎN SEZONUL OFICIAL
pentru ridicarea nivelului general al 
performanțelor atlețiior noștri.

întrecerea echipelor din categoria 
A se va desfășura pe stadionu-l Repu
blicii din Capitală, simbătă după- 
amiază și duminică dimineața. Tot 
în București este programat și me
ciul din zona I, iar la Arad întîlnirea 
din zona a Il-a. Meciurile din cadrul 
celorlalte zone se vor desfășura, în 
ziua de 27 mai, la Deva (III), Tulcea 
(IV), Bistrița (V) și București (VI).

;_____ • •*«

NOI RECORDURI DE JUNIORI
Pe o vreme splendidă, stadionul Ti-, 

neretului din București a găzduit, la 
sfîrșitul săptămînii trecute, un concurs 
organizat de Școala sportivă de atle
tism. Cloul reuniunii l-a constituit pro
ba de 300 m garduri — junioare. II, care 
s-a alergat pentru prima oară la noi 
în țară. în prima serie. Alice Sandu 
(Șc. sp. de atletism), eleva prof. Valeria 
Biduleae stabilește recordul probei la 47.0. pentru ca în a doua serie Dorina 
Bursuc (C.S.S.). eleva lui Eugen Rădu- 
dnescu sâ realizeze cu 46,3 s. un nou record.

Remarcabilă a fost și cursa tînărului 
dinamovist Dan Big’.i, sosit al treiiea în proba dei000mjr.il cu 2:40,4. nou

record de juniori III (v.r. 2:42.4, tot
Dan Bîgu).

Alte rezultate : MASCULIN-— 400 mg: 
N. Cristea (C.A.U.) 55,2 ; lungime : C.
Ionescu (C.A.U.) 7,04 m; înălțime : M. 
Zară (Ș.S.A.) 2,04 m, C. Dreptu (Dina
mo) 2.03 m; greutate ; V. Pop (Metalul) 
15.31 m; ciocan : c. Nedelea. (Viitorul) 
53.4o m : ciocan (6 kg) : W. Vogel 
(Lie. 35) 57.38 m. FEMININ — 100 m î 
C. Ene (C.A.U.) 12.6; 200 ni D. Bursuc 
(C.S.Ș.) 2€.3: înălțime : M. Bebliuc
(S.S.A.) 1.48 m; greutate ; s. Mlt-rică
(Ș.S.A.) 12.80 m; sulița : A. Madler
(Ș.S.A.) 39,32 m.

C. M. MUREȘANU — coresp.

• Sala de spor: a Școlii ge- 
nersLe dîa coctuna Ceahlău (jud. 
Nearaț) a găzduit o întrecere de 
Crinsasricâ artistică dotată cu i 
Capa Ceahlăul, Au participa 

. f ormații de la Liceal Roznor.
școlile reoerale nr. 3 ți 1* din 
Piatra Neamț, școlile generale 
din AdjndenL Bolești și Casa 
pionierilor din Roman. Pe pri- ■ 
mul loc și cișugâtoare a trofeu- j 

. lui — echipa Liceului Roznov.
(George M. GROAPA, coresp.)

<pMJ2EHJE0D

Profesorul Turcu Titus cu un grup de eteri la Minăstirea Hurez

FELICITĂRI PROFESORULUI 
TURCU I

Pasiunea pentru drumeție a pro
fesorului de istorie Titus Turcu. de 
la Liceul Octavian Goga din Sibiu, 
se concretizează prin eîteva cifre 
interesante. în cei zece ani de cind 
activează ca ghid și organizator de 
excursii interne și externe, în ca
drul cercului de turism al liceu
lui amintit, el a condus peste 4 000 
de turiști (elevi și profesori) în 
100 de excursii, atit în țară cit și 
peste hotare. In acest timp a par
curs peste 70.000 km dintre care 
50 000 km cu același șofer — Oc
tavian Opri? — pe 46 itinerarii 
turistice.

Acestui iubitor al naturii, al tu
rismului, sincere felicitări ! (Ilie 
IONESCU. coresp. județean).

RALIU AUTOMOBILISTIC AFLAT 
LA A ;asea EDIȚIE

Am fost, zilele trecute, martorii 
unui eveniment ce se desfășura oa
recum modest. In preajma clădirii 
Consiliului popular al sectorului 8 
din Capitală, un șir de circa 20 
mașini — Dacia 1100 și 1300, Sko
da, Renault 16 — purtînd pe ele 
pumere de concurs și afișe pe care

scria „Trăiască 1 Mai’’, plecau in
tr-un raliu organizat de A.S. E- 
lectrica. în componența echipaje
lor : F. Nagy-electrician. Al. Ma- 
nolescu-contabil, Marie-Lufze Rădu- 
lescu-arhitectă și alți salariați ăi 
l.D.E.B. pentru care se organizase 
acest raliu, aflat la cea de a Vl-a 
ediție. (De fiecare dată el s-a des
fășurat in preajma și in cinstea 
zilei de 1 Mai).

După ce concurenții au străbă
tut traseul de 48 km (pînă la stu
dioul Buftea și retur), au trecut pe 
la 4 puncte de control, cîștigător al 
acestui concurs de regularitate a 
fost echipajul : Dinu Simion (fo
tograf) — Oprișan Dan (proiectant). 
Pe locurile următoare: E. Ududol 
— I. Grigore și Al. Alexandrescu — 
N. Cocină.

în cadrul Combinatului de 
materiale de construcții Tg. Jiu. 
A. S. Cimentul a amenajat o 

; popicârie modernă cu două pis
te. Tot o popicărie cțj două piste 
s-a amenajat și in orașul Motru. 

I pentru A. S. Minerul (Manole 
I BALOI coresp.).

IN JUDEJUL ARGEȘ — 20
* CENTRE DE INVATARE 

A TENISULUI DE CÎMP
în județul Argeș, ca și în alte 

județe ale țării, tenisul de cimp 
este un sport din ce in ce mai 
iubit. O mică dovadă : prin mun
ca patriotică a elevilor, posibili
tăți locale și sprijin al organelor 
locale, al conducerilor de școli, 
în județ s-au amenajat pini în 
prezent 24 terenuri de tenis, din-, 
tre care 9 bitumlnizate. 7 cu sgu- 
ră și 8 cu gazon. în multe loca
lități s-au organizat centre — nu
mărul lor a ajuns la 20 — pen
tru învățarea tenisului de cimp. 
conduse de profesori de educa
ție fizică sau instructori sportivi. 
Pentru sprijinirea acestor centre, 
Inspectoratul școlar județean a do
tat școlile cu 150 rachete și cu- 
rînd va mai da alte 250. împreună 
cu mingile necesare. (Ilie FEȚEA- 
\’U, coresp. județean).

MESE DIN BETON PENTRU 
TENIS — LA GALAȚI

O inițiativă bună — dat fiind 
atracția ce o exercită tenisul de 
masă asupra copiilor din oraș — 
a fost aceea de a se monta în di
ferite cartiere ale orașului Galați 
mese de tenis, din beton. Astfel, 
acestea au apărut în cartierele: 
Centru, Mazepa, Țiglina I — in 
jurul lor puțind fi văzuți zilnic 
zeci de copii care iți petrec astfel 
timpul liber în mod plăcut, făcind 
sport în aer liber. Avînd în vedere 
succesul acestei acțiuni este de 
dorit ca inițiativa plasării de mese 
din beton în mijlocul cvartalurilor 
să fie extinsă și în cartierele Du
nărea. Aviației, Țiglina II și III. 
Bineînțeles asociațiile de locatari, 

’comitetele de bloc trebuie să-și dea 
concursul în această direcție. Să 
nu se uite că reafirmarea tenisului 
de masă gălățean în ultimii ani se 
datorează, printre altele, și celor 
peste 120 mese de beton aflate în 
oraș (T. ȘlRJOPOU, coresp, jude
țean). -

"I

• La Orades, arierismul este îndrăgit de copii, tineri si vîrstnici. 
: în luna aprilie, de p -dă, stadioanele orașului au găzduit multe 
concursuri atletice. La unul din ele Marian Cosma — il vedeți in 
fotografia realizată ce Al. Somogy — de la Școala sportivă Oradea 
(junior II). a 1.86 m la înălțime, în stilul „flop". (Paul LO-

RINCZ. corespj

O NOUĂ ARENA DE POPICE
Zestrea edificiilor sportive bir- 

lădene s-a îmbogățit cu o nouă.con
strucție : o popicărie a asociației 
sportive „Confecția". Arena, con 
struită în mare pane prin munca 
patriotică depusă de către salariații 
Fabricii de confecții din Birlad, 
dispune de două piste și are toate 
instalațiile necesare, atit pentru 
desfășurarea în bune condițiuni a 
jocurilor cît și pentru echiparea 
'urătorilor și arbitrilor (Laurențiu
Of.OMOX, coresp.)

ACTUALII BOXERI PRINTRE 
VIITORI BOXERI

Surpriză plăcută pentru elevii 
Grupului școlar al Uzinelor de au

toturisme Pitești — unde la data 
de 1 martie a fost creat Centrul 
național de pregătire pentru ju
niori la box și lupte ; în mijlocul 
lor au venit spor.ivi cunoscuți ai 
clubului Dinamo în frunte cu an
trenorul emerit Constantin Dumi
trescu. maeștrii sportului Ion A- 
lexe. Calistrat Cuțov, sportivul 
Sandu Mihalcea și antrenorul fe
deral A. Vlada r. Cei peste 400 de 
participant! la întîlnire au ascultat 
cu multă plăcere și atenție cele 
relatate de oaspeții bucureșteni, a- 
mănunte privind activitatea lor 
pugilistică. au pus diverse între
bări. au solicitat autografe 
(Alexandru MOMF.TE. coresp.)

Rubrică r.-lactată d ■
Modests FERRARINl

O etapă în care • toți cei 8 ar
bitri au primit din partea cronicari
lor sportivi notația maximă — cinci 
stele — te conduce și spre alte 
concluzii decit acelea care privesc 
exclusiv calitatea arbitrajelor. Tre
buie să conchidem de pildă, că, și 
jucătorii și-au adus contribuția la 
reușita arbitrajelor apărîndu-și co
rect șansele, respectînd disciplina 
sportivă, astfel incit conducătorii 
partidelor n-au trebuit să intervină 
decit pentru a sancționa greșeli obiș
nuite de joc. $i, chiar aceasta a fost 
situația in majoritatea partidelor. 
Unii arbitri au simțit nevoia să 
menționeze acest lucru în foile de 
arbitraj. Astfel. Grigore Birsan scoa
te în evidentă „corectitudinea jucăto
rilor celor două echipe (n.n. Petrolul 
și Rapid) intr-un meci de total an
gajament fizic și moral". De aseme
nea, Nieulae Rainea, care a condus 
partida Steagul roșu — Dinamo, în
cheiată eu victoria echipei oaspe, 
face o subliniere specială privitoare 
la disciplina jucătorilor. Aprecieri 
asemănătoare am întîlnit și în foaia 
de arbitraj a lui Ion Cîmpeanu, 
cuvintele lui adresîndu-se nu numai 
jucătorilor, ci și antrenorului Ti- 
beriu Bone, precum și conducerii 
echipei A.S.A. Tîrgu Mureș, care 
au acceptat, sportiv, înfrîngerea for
mației lor.

Din păcate, chiar într-o etapă 
în care arbitrii s-au achitat irepro
șabil de sarcinile lor, s-au înre
gistrat și o serie de aspecte .nega
tive, dc-a dreptul surprinzătoare în 
acest context. Ne gîndim, în primul 
rînd. la atitudinea antrenorului Ște
fan Coidum. într-adevăr, iată ce 
am putut citi în foaia de arbitraj a 
lui Mircea Bică, conduiătorul jocu
lui C.F.R. Cluj — Jiul: „După ter
minarea meciului, în timp ce mă 
dezechipam, am auzit, prin ușa care 
desparte cabina arbitrilor de cea a 
jucătorilor oaspeți, cuvintele rostite 
de antrenorul echipei din Petroșani. 
Ștefan Coidum : „Asta este hoție!

Hoții ne-au furat meciul!“. O astfel 
de ieșire este inadmisibilă. Și, dacă un 
antrenor și-o permite.' nu ne mai 
miră unele manifestări de acest gen 
ale unor jucători nervoși. Noroc că 
jucătorii de la Jiul nu urmează cu 
sfințenie, în această direcție, exem
plul antrenorului lor...

în această etapă, s-a înregistrat 
și o eliminare de pe teren. Este 
vorba de Constantin Dumitriu. de 
la Steaua, căruia arbitrul Traian 
Moarcăț i-a arătat cartonașul roșu 
„pentru faptul de a-1 fi lovit inten
ționat pe Hrițcu". Conducătorul par
tidei menționează, totuși ca un fapt 
pozitiv, atitudinea lui Dumitriu și a 
jucătorilor de la Steaua în fața a- 
cestej sanețuni aspre. Nici un gest 
de protest, din partea nimănui.

Cît privește pubjicul, deși arbitrii 
nu i-au oferit motive, el n-a fost tot
deauna ia înălțime. Astfel, N. Rai
nea se plînge de atitudinea spectato
rilor brașoveni, „care au protestat 
aproape la fiecare decizie nefavora
bilă echipei lor". Sentimental, Gri
gore Birsan retine numai compor
tarea sportivă de la finalul meciu
lui. a publicului din Ploiești. Dar, 
dacă Ion Constantin n-ar fi înscris 
golul victoriei? Punem această în
trebare, referindu-ne la mențiunea 
pe care o face observatorul federal, 
C. Ardeleanu, și anume că, la pauză 
cind scorul era 0—0, unii spectatori 
au încercat, ca de obicei, să dea 
vina pe arbitri pentru insuccesul de 
pînă atunci al echipej lor.

Jack BERARIU

în raportul Iui C. Ardeleanu, Ră- 
ducanu este notat cu 10, folosin- 
du-se chiar termenul „fenomenal" 
pentru modul cum a apărat la Plo
iești. Portarul echipei noastre na
ționale este, deci, în mare formă. 
Să sperăm că va trebui Să apelăm 
la același adjectiv, pentru a caracte
riza eVoluția lui, de duminică, de Ia 
Tirana I

LOTO - PRONOSPORT
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 

PRONOEXPRES DIN Z MAI 1973
Fond general de cîștiguri : 1 517 991 lei.
Extragerea I : 24 12 6 18 5 17Extragerea a Il-a : 39 4 19 25 21

CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO DIN îl
APRILIE 1973

Extragerea I : Cat. 1 : 4 variante (10’ •) 
a 56 589 lei ; cat. 2 : 4.50 a 15 348 lei ; 
cat. 3 : 13,25 a 5 213 lei : cat. 4 : 21.50
a 3 213 lei ; eat. 5 : 126,15 a 548 lei ; cat. 6 : 207,95 a 332 lei.

Extragerea a Il-a : Cat. A : 4 variante (10* •) a 44 229 lei ; cat. B : 7,To a 
6 732 lei : cat. C : 11.80 a 4 393 lei ; cat. 
D : 19.95 a 2 598 lei ; cat. E : 119,40 a 
434 lei : cat. F : 176,15 a 294 lei ; cat. X : 2 213.95 a 100 lei.

CiștigurUe de categoria 1 (10*.) au 
revenit participanțllor : NICULINA
METINCU, EMANOIL VAITEANU din

București, EUGENIA IANOV din Baia 
Mare și ILIE ST. ROȘU din Topoloveni — Argeș.
MECIUL ALBANIA A — ROMÂNEA A 
IN PROGRAMUL CONCURSULUI PRO

NOSPORT DE DUMINICA
Programul concursului Pronosport d« duminică 6 mai 1973, este alcătuit din 

„capul de afiș- Albania A — Româ
nia A din cadrul preliminariilor C.M. 
grupa a 4-a, meciul România tineret — Albania tineret, trei întîlniri din cadrul 
categoriei B din țara noastră și opt 
partide din campionatul italian.' Meciuri interesante și atractive care vor 
face participarea și mal numeroasă.
• Astăzi este ULTIMA ZI în care vă mai puteți procura biletele la tragerea 

Loto de vineri 4 mai a.c., tragere carer 
se desfășoară după NOUA FORMULA 
TEHNICA extrem de avantajoasă' pentru 
participanți.

ROMÂNIAFILM prezintă la cinematograful PATRIA din CapitalăCIPRIAN PORUMBESCU
un film de GHEORGHE VITANIDIS

Dialoguri — Fănuș Neagu ; Imaginea — Ovidiu Gologan, Aur 
Kostrokiewicz ; Muzica — Richard Oschanitzky ; La vioara — Ștefoi 
Ruha ; Decoruri — arh. Radu Călinescu ; Costume — Hortensia Geo? 
gescu ; Sunetul — Dan Ionescu ; Montajul — Magda Chișe, /

cu : Vlad Rădescu, Tamara Crețulescu, Emanoil Petruț, Emilia Dobri. 
Sebastian Papaiani, Dan Ionescu, Clody Bertoia, Dina Cocea, loan 
Bulcâ, Toma Caragiu, Aurel Tudose, Amia Peltea, Emil Coșeru, luri 
Darie, Carmen-Maria Strujac, Constantin Rauțchi.

ECRAN PANORAMIC — EASTMANCOLOR — SUNET STEREOFONIC

dei000mjr.il


TURNEUL „CELOR 6" LA TENIS
ÎNAINTEA DECIZIEI

f

apariție în fața fileului 
jucători care-și dispută

Penultima
a celor șase ____  ___ _____ r_._
întîietatea în turneul de Verificare 
a lotului a avut darul să complice 
considerabil lupta pentru primele 
locuri. După runda de ieri, clasamentul 
începe cu trei egali — D. Hărădău, 
T. Ovici și Tr. Marca — fiecare a- 
vînd cîte 3 victorii la activ. Ei sint 
urmați de V. Marcu cu 2 v, V. Soti
riu — 1 v și S. Mureșan — 0 v. Ul
timele meciuri, de azi după amiază, 
trebuie să fie decisive, așadar.

Prima înfrîngere a lui Dumitru 
Hărădău a fost adusă de Viorel Mar
cu, ieri mult mai bun ca în prece
dentele evoluții. EI a stăpînit mai 
bine jocul, a profitat din plin de 
unele nesigurante ale adversarului — 
și de nervozitatea lui... — întoreînd 
soarta unei partide, care începuse 
nefavorabil pentru el (Hărădău con
ducea cu set ciștigat și 3—1 în al 
doilea). A fost, într-un fel, reeditarea 
semifinalei „naționalelor" de la Cluj, 
de anul trecut, cînd, de asemenea. 
Marcu a ciștigat în patru seturi, mai 
net insă atunci. Scorni partidei : V. 
Marcu — Hărădău 3—6, 6—1, 6—4. 
6—3.

Curioasă evoluția partidei dintre 
Traian Marcu și Viorel Sotiriu. Pri
mul 
3—0, 
acest moment, Sotiriu să marcheze 
nu mai puțin de 11 ghemuri la rind. 
5—0 pentru el, în setul patru. Ca a- 
cum, Marcu să facă „serie" de 7 ghe
muri... Scor ! 8—6, 6—2, 3—6, 7—5 pen
tru Tr. Marcu. Desigur, în afara ele
mentului de combativitate care justi
fică asemenea secvențe sui-generis,

ele trădează și slăbiciuni in jocul 
ambilor adversari, mai ales în fruc
tificarea avantajului ce ți-1 dă lovitu
ra de serviciu.

La a treia victorie se află Toma 
Ovici, care ieri a avut mal puține 
probleme în fața lui Sever Mureșan, 
învins în trei seturi : 6 —3, 6—1, 6—3. 
O partidă fără prea mult istoric. Azi, 
în ultimul ioc, Ovici are o misiune 
mult mai grea în fața lui V. Marcu, 
pe care trebuie să-l învingă neapă
rat pentru a păstra șansa de a îm
părți primul loc cu învingătorul din 
cealaltă partidă-derby, cea dintre D. 
Hărădău și Tr. Marcu. Pentru o de
cizie în partea de joc a clasamentu
lui luptă V. Sotiriu cu S. Mureșan. 
Programul începe la ora 15,30.

Să sperăm că aceste ultime jocuri

LA 50 DE ANI

;are

în meci de verificare

ECHIPA DE BASCHET
A ISRAELULUI

STEAUA 106-86

TEN1SMENII NOȘTRI IN ÎNTRECERI CONGRESUL

MOSCOVA (Agerpres). — Clu
bul central sportiv al Armatei so
vietice (ȚSKA) împlinește 50 de 
ani de existență. Din rîridurile 
sale s-au ridicat numeroși cam
pioni și recordmani ca atletul Ni
kolai Kopîlov, erou al Uniunii 
sovietice, hocheiștii Mihailov, Pe
trov și Harlamov, gimnasta Olga 
Korbut, boxerul Viaceslav Leme- 
șev, halterofilul Iuri Vlasov, dublul 
campion olimpic la atletism, Vla
dimir Kuț, și alții. In ultimele 
două
bului sportiv ȚSKA au cucerit 
104 medalii olimpice, 443 de me
dalii la diverse campionate mon
diale, au stabilit 365 de recorduri 
mondiale și 1318 recorduri unio
nale.

„CUPA FEDERAȚIEI-

BAD HOMBURG. — finală ale competiției 
feminine de tenis pe echipe, 
cu „Cupa Federației”. __României a obținut o frumoasă victorie, 
intrecind cu 2—1 redutabila formație a 
Suediei. Cele două echipe se aflau la egalitate (1—1) după primele partide 
de simplu : talentata noastră junioară 
Virginia Ruzici a învins-o pe cunoscuta jucătoare suedeză Christine Sandberg 
cu 6—3. 8—6, iar în meciul primelor ra
chete. Iudit Gohn a pierdut in fața lui Ingrid Bentzer : 3—6. 6—3. 3—6. Par
tida de dublu, decisivă, a opus pere
chile Iudit Gohn — Mariana Simiones- cu și Ingrid Bentzer — Karin Witzes- 
tedt (învingătoare in recentul de la Monte Carlo). Suedezele

„ ____  ;.i
Pentru ca, din

conducea cu 2—0 la seturi 
îp. setul trei.

î

TOMA OVICI
vor ridica la 
spectacular supe- 
înregistrat ieri 
trebui să contri-

ROMÂNIA SUEDIA 2-1

In optimile de internaționale 
' . dotată 
reprezentativa

turneu condu-

ceau cu 4—6. 6—2. 2—o la întreruperea 
partidei din cauza întunericului. La 
reluare, ieri dimineața, Gohn și Simîo- 
nescu au jucat excepțional, egalează șl 
apoi își adjudecă o binemeritată 
torie : 6—4. 2—6, 7—5.

In „sferturi", echipa României 
tilnește pe învingătoarea din 
Anglia — Mexic. întrerupt la 
de î—o în favoarea formației (Virginia Wade a învins-o 
Subirats cu 7—5, 7—5).

Iată alte rezultate, din aL competiției : Olanda — 
Danemarca — Iugoslavia
— Italia 3—0. în turul
R. F. Germania
nezia — Luxemburg 3—0.

vie-

pe

în- meciul 
scorul 

engleze Helen
tur 

2—i; S.U.A.
primul 
Franța 

2—1 ;
doi (optimi) :

Spania 3—0 ; In^o-

\ASTASE Șl ȚIRIAC VICTORIOȘI

FLCREXT V — In urimei ? partide 
le ultimului turneu din cadru! Cir- 
uitulvi Mediteranian. lenismanii ro- 
nâni Ilie Xăstase și Ion Tiriac au re- 
mrtat scontate. Xăstase l-a

învins 6—2 ție italianul
Uminat cu 6—1.
ison.

Importante : 
Lara (Mexic) 

2—6. 6—1, ?—6 : Gime.ao (Spania) —

Toci 
iria)
Gerken (S.U.A.) — Franchitti (Italia) 
6—1. 6—3 ; Goven (Franța) — Bara- 
zutti (Italia) 6—2, 7—5 ; Moore (Aus
tralia) — Singh (India) 6—4, 6—0 ; 
Mulligan (Italia) — Fletcher (Austra
lia) 6—1, 6—3; Dominguez (Franța) — 
Gisbert .Spania) 6—4, 6—0.

(Italia) 6—0, 6—3 ; Kronk (Aus- 
— Zdgarelli (Italia) 6—1, ti—1 ;

ASOCIAȚIEI INTERNAȚIONALE
A PRESEI SPORTIVE decenii, reprezentanții du

LONDRA, 2 (Agerpres). 
Londra se desfășoară în 
lucrările celui de-al 37-lea 
al Asociației internaționale 
sei sportive (A.I.P.S.), la care par
ticipă delegați din 42 de țări, 
printre care și România. In cursul 
primei zi a lucrărlior, au fost ac
ceptate ca noi membre ale acestui

— La 
prezent 
congres
a pre-

ULTIMUL CONCURS

DE SCHI FOND

AL SEZONULUI
HELSINKI (Agerpres). — Unul 

dintre ultimele concursuri inter
naționale de schi fond ale sezonu
lui s-a disputat în orășelul fin
landez Kaunasvara, situat în a- 
propierea Cercului polar. întrece
rea s-a desfășurat pe distanța de 
15 km și s-a încheiat cu victoria 
finlandezului Juha Mieto cu timpul 
de 50:48. Schiorul sovietic Fedor 
Simașev a sosit De locul Uei cu 
51:44.

for asociațiile naționale din R.P.D. 
Coreeană și Kenya. In prezent, 
numărul asociațiilor naționale a- 
filiate la A.I.P.S. este de 67. Lu
crările continuă.

FIȘIER

HU YU-LAN (R. P. CHINEZĂ)
Hu 

treia 
R.P.

susține 
vederea 

calificare 
__ _____ _ _ repre

zentativa masculină de baschet a Israelului a intilnit ieri seară, în sala Flo- 
reasca, echipa Steaua, pe care a în
trecut-o cu scorni__de 106—86 (51—40).Oaspeții a-u practicat un joc rapid, teh

nic, cu multe intercepții, contraatacuri, 
aruncări precise de la semidistanță și 
voleibolări. Apărarea în zonă s-a do
vedit agresivă și a izbutit să oprească 
multe din atacurile bucureștenilor. In 
mod deosebit au impresionat Brody 
(component al selecționatei S.U.A. în a- nui 1970, cu prilejul campionatelor mon
diale de la Ljubljana), Keren si Lei
bovitz.Același caracter, de verificare, a a- vut această partidă și pentru Steaua 
care va juca duminică la Timișoara, 
cu Dinamo, în derby-ul campionatului republican. Dintre cei 11 baschetbaliști 
folosiți (inclusiv internaționalul Cernat. 
care și-a făcut cu acest prilej debutul 
la Steaua), au plăcut doar Tarău și 
Oczelak. restul evoluînd la un nivel mediocru. Punctele au fost înscrise 
de Keren 24, Brody 18, Tornshein 6. 
Leibovitz 2, Noymark 12, Marzel 16. Leza 9. Aizner 12. Yanai 7 pentru Israel, 
respectiv Tarău 26. ~ ‘
3. Savu 4. Dumitru 2, leanu 6, Baciu 10, Zisu 2, Ioneci

Azi la ora 20. tot în sala Floreasca, 
reprezentativa Israelului joacă cu Dinamo. (D. ST.)

Venită la București pentru a 
două meciuri de verificare în participării la turneul de 
pentru campionatul european,

de la Progresul se 
nivel calitativ și 
rior celui ce l-am 
Pentru aceasta ar 
buie mai mulți factori. în afara c=lor 
ce țin strict de tehnică. Și anum? : 
a) o comportare mai sportivă a jucă
torilor ; b) un public mai disciplinat; 
c) condiții organizatorice superioare 
celor din primele zile ale concursu
lui. Fără de care nu se po ue juca 
tenis...

Radu VOIA

In meci amical de fotbal
A.S.A. TG. MUREȘ — ZALAE-

GERSZEG (UNGARIA)

2—1 (1—0)

IN „TROFEUL HUNGARIA“

Yu-lan este a jucătoare din 
Chineză care cu

cerește titlul mondial 
de simplu (după Ciu 
Ciu-hui, în 1961 și Lin 
Hui-cin, în 1971).

Ea s-a născut la 10 
iunie 1945 în provincia 
Liao Ning. Are înălți
mea de 1,60 m și greu
tatea de 50 kg.Ca și compatrioata 
sa, Lin Hui-cin, Hu 
Yu-lan utilizează priza 
clasică europeană, deci 
joacă, așa cum au văzut-o evoluînd și spec
tatorii români, în cel 
mai autentic stil al 
sportivelor din Europa.

Trei sînt „armele" 
tehnice cele mai de 
temut ale actualei de
ținătoare 
suprem : 
riată 
cile, 
vă din forhand

a sceptrului 
o gamă va- de servicii difi- 

o lovitură ofensi-
execu-

tată cu o forță maximă și o apărare din 
rever foarte „tăiată" și 
care produce efecte 
extrem de x incomode 
pentru adversare.

Cu o putere de luptă 
și de concentrare ieși
tă din comun, Hu Yu- 
lan abordează fiecare 
meci cu o stăpînire de 
sine care uimește de-a 
dreptul. Această liniște 
interioară deplină a 
constituit unul dintre 
atu-urile ei în victori
ile eclatante din sala 
Skenderija din 
jevo.

A debutat în iar peste 12 ani . ea a cîștigat titlul de 
campioană a țării sale. 
In toamna aceluiaș an, 
Hu Yu-lan a ieșit în
vingătoare în campionatele internaționale 
ale Austriei și Franței 
anunțîndu-se de

I960, 
(1972).

atunci

Oczelak 25, Pîrșu 
Ce mat 2, Po- 

6.

Miercuri după-amiază, la Tg. Mureș. 
A. S. Armata a susținut un meci 
amical de fotbal cu formația Zalae- 
gerszeg, din prima ligă a campionatu
lui Ungariei. Mureșenii, cu patra tineri 
în formație, au practicat un joc fru
mos, și au dominat majoritatea timpu
lui. Au marcat Hajnal (în minutele 32 
și 59) pentru A.S.A., respectiv, Bita 
(min. 83). De remarcat jocul bun al 
lui Hajnal tot timpul partidei. (R. GEOR
GE — corespondent).

PESCARA. 2. (prin telefon). 
In ultima partidă susținută in 
drul turneului de polo dotat cu 
„Trofeul Hungaria”, echipa Româ
niei a intilnit, in localitatea italia
nă Pescara, formația Olandei, in 
fața căreia nu mai cîștigase din 
luna iunie 1970. La capătul unui joc 
in care au dominat aproape per
manent. sportivii noștri au învins 
cu 3—2 (2—0, 0—1, 1—0, 0—1). Sco
rul putea fi mult mai mare, dacă 
reprezentanții noștri nu ar fi ratat 
mai multe ocazii favorabile

Răducanu a deschis scorul 
prima repriză, iar Schervan

ca-

în 
l-a

majorat (2—O) la ..om în plus“. In 
al doilea „sfert*. Bunk a redus din 
handicap, iar în cea de 
priză a inscris Frincu 
superioritate numerică, 
cu a ratat, apoi singur

a treia 
(3—1) din 

Tot 
cu 

ruL Ultimul gol al întîlnirii 
scris Koster din poziția de 
Finalul 
română cu 
rul nu a r 
irul spâni ol A sen zi o 
mătoarele formații 

,Huber (F. Slavei) 
Schervan. Răducanu.
C. Rusii, L, Slave:. Lazar, Frincu ;

re-

Frîn- 
porta- 
1-a în- 

centru. 
partidei a găsit formația 

.om in plus’*, dar sco- 
s fost modificat. Arbi- 

a condus ur- 
ROMÂNIA : 

— Nastasiu, 
Popescu. Rus,

OLANDA: Kroon — Ketelar, Lan- 
dewer, Weer, Bunk, Stan, Spijker I, 
Reedyk, Spijker II, Koster, Gal,

în celelalte partide: Ungaria — 
Italia 6—4 (1—0, 1—1, 3—1, 1—2).
Au marcat:Bodnar 2, Sarosi, Szi- 
vos, Gorgeny, Konrad III (Ungaria) 
și Marsili I 2, De Magistris, Mar- 
sili II (Italia). Arbitru: Tsandas 
(Grecia). Iugoslavia — R. F. Ger
mania 6—2 (1—1. 1—0, 1—0, 3—1). 
Au înscris: Polic 2, Stamenic, Lo- 
zica, Belamaric, Savinovic (Iugo
slavia) și Stotkes 2 (R.F.G.) Arbi
tru: Exerov (Bulgaria). Clasamen
tul înaintea ultimelor meciuri:

PENTRU 0 MAI LARGA REPREZENTARE
9

1. Ungaria
2. Italia
3. România
4. Iugoslavia .
5. Olanda
6. R.F. Germania

4
4
5
4
4
5

4
3
3
2
0
0

0 0 
0
0 
0
1
1

1
2
2
3
4

28—14
19—16
22—22
19—14
11— 19
12— 26

ca o pretendentă vi
itoare la titlul suprem.

Este funcționară la 
Institutul de cultură 
fizică din Pekin. Este necăsătorită.

EN-TIN (R. P. CHINEZA)

Noul campion 
tenis de masă al lumii. 
SI En-tin, este al trei
lea reprezentant 
R.P. Chineze 
înscrie numele pe 
belul deținătorilor ti-

al 
care își 

ta-

dupățiului suprem . . 
Iun Kuo-tuan (1959) și 
Ciuan Tze-tun (1961— 
1963—1965).

Atlet desăvîrșit (înălțimea : 1.80 m, greutatea : 76 kg). Si En-tin 
s-a născut la 3 martie 
1946 în orașul Tiențin 
și a început să practi
ce sportul favorit la 
vîrstă de 14 ani (în 
I960).

Reputatul sportiv chi
nez are toate caracte
risticile jucătorilor a- 
siatici cu priza toc. El 
atacă foarte puternic 
din forhand atît direct, 
din prima minge, cit și 
după cîteva lovituri 
pregătitoare din tops- 
pin. în timp ce de pe rever are o execuție 
tehnică prin care min
gea este mal mult împinsă printr-un proce
deu a cărui mișcare 
este foarte scurtă.

Extrem de mobil și 
tenace, Și En-tin im-

presionează și prin 
calmul lui imperturba
bil, indiferent de evo
luția
miza jocului. Datorită uhor calități deosebite 
de ordin ’ și psihic, 
zentat la 
ției a 32-a 
telor 
suită prestigioase, 
acestea vom 
calificarea în semifi
nalele competiției su
preme de la Nagoya (Japonia), de acum doi 
ani (locul 3 la simplu). 
Apoi el a fost finalist 
în campionatele țării 
sale, ca și în prima 
ediție a campionatelor Asiei de la Pekin, am
bele întreceri desfășu
rate în 1972.

Si En-tin este profe
sor la Institutul peda
gogic din provincia Ho 
Pe. Este necăsătorit

scorului și de

tehnic, fizic 
el s-a pre- startul edi- 
a campiona- 

mondiale cu o de performanțe
Dintre 

sublinia -fc >

ORGANIZATORII J. O. DE IARNĂ 1976 AU ANUNȚAT

(Urmare din pag. I)
de a or 
de iarnă

ÎN CAMPIONATUL DE RUGBY

un 
de 

dinamoviștii.

Dedcrațiile prssedlntelu Ccrstetalj 9*t>p-c oi UJLAS-, Konstontxi Andrianov

BOBUL SIMOSCOVA.

UN MATADOR FEMININ...

cum 
De a- 

con- 
e ex-

DESPRE CE VORBESC 
ADOLESCENȚII ?

doee stvtetjc-— C 
—de tuVA-
$: de ves-.-zetmua

rol important n
va

Vama

teksebrt Ce U
Varese (î tai'.al

■e M—«I M—M foc- 
ba Bteoi

să rea- 
de pe- 
în min. 
necon- 
ce în 

atac

nalmente, au eșuat. Totuși, timișo
renii au dat impresia unei superio
rități evidente. Nu au reușit 
lizeze însă decît o lovitură 
deapsă prin fundașul Duță, 
34, 0—3 ! Dominare, deci, 
cludentă. La reluare (după
min. 45, Ceauș lansează un 
care putea fi fatal dinamoviștilor, 

. dar a cărui realizare o ratează co
pilărește Rășcanu) asistăm la 
„punct mort“ al campionilor, 
care profită prompt
Alb-roșii lansează atac după atac, 
dar dominarea lor este sterilă, ei 
neavînd, totuși, mari ocazii de a

„Despre ce vorbiți mai des. atunci 
cînd vă aflați în cercul colegilor și 
prietenilor dv. ?“ — aceasta a fost una din temele pe care Institutul francez 
de cercetare a opiniei publice a oferit-o 
unui număr de peste o mie de tineri 
în. vîrstă de 14—16 ani. băieți și fete 
din diferite regiuni ale Franței. Răspun
surile au fost diferite, bineînțeles. dar peste 20 la sută din cei chestionați au 
trecut sportul pe primul loc. iar un 
foarte mare număr i-au acordat locul al doilea în. preferințele lor. Problemele 
ridicate de sport s-au dovedit a fi ast
fel o preocupare primodială în rîndurile 
tineretului francez.

Cei care pretindeau că acest tineret 
se dezinteresează de sport au suferit o grea lovitură. Ziarul „L’Equipe", care 
publică știrea, crede că tinerii școlari 
din Franța se văd vitregiți în aspira
țiile lor de slabele dotări materiale și 
lipsa de posibilități de practicare a sportului, defecte vechi și iremediabile 
ale școlilor din Franța.

Ca urmare a hotărîrii unui tribunal 
din Madrid, Maria Angeles Hernandez 
Gomez din orașul Alicante (în estul Spaniei) are dreptul să... înfrunte taurii 
în arenă, ca matador. Dornică să devină o „eroină" a coridelor, temerara 
spaniolă. în virstă de numai 24 de ani, 
s-a adresat instanței madrilene care a 
anulat, prin sentința dată, hotărîrea asociației profesionale a toreadorilor, ce 
i-a interzis tinerei să lupte cu taurii 
în chip de matador.Pînă în prezent, senorita Gomez n-a 
apărut decît călare în arenă, deși ac
tivitatea ei în acest domeniu a început 
cu cițiva ani în urmă. Acum e hotărîtă 
să se afirme în lupta „corp la corp" eu 
taurii și a anunțat că la debutul ei ca matador, îi va invita și pe faimosul as 
al coridelor, El Cordobes, retras de cu- 
rind din spectaculoasa sa activitate.

SCHIURI NOI
schi care 

cu
Martin Puchtler, șeful școlii de 

din Bischofsgrtin (R.F. Germania), 
acum cițiva ani a stîrnit senzație predarea sportului alb pe schiuri scurte, a experimentat iarna trecută o nouă 
metodă de schi pentru copii. „Copiii mici nu trebuie invățați să schieze, el 
trebuie să deprindă schiul în joacă" — 
spune pedagogul sportiv care a Instalat 
în cîteva locuri din pădurea Bavarlel 
terenuri de schi pentru copil, pe care 
pînă și puștii în vîrstă de doi ani se pot zbengui pe „seînduri". Puchtler a 
introdus schiuri pentru’ copii din ma
terial sintetic, legătura pentru ghete fiind directă astfel îneît nu mai sint 
necesare în plus decît curelele de piele. 
Legăturile se potrivesc oricărui model de gheată, părinții nu mai sint nevorțl 
că cumpere odraslei ghete speciale de 
schi care, după părerea lui Puchtler nici nu sînt indicate pentru gleznele 
delicate ale copiilor. Schluriie înseși, 
ceva mai late ca cele obișnuite, au 60

SĂNIUȚĂ - PE ACEEAȘI PISTA!
tă a timișorenilor, victorie Ce pă
rea la un moment dat a ține de un 
fir de păr...

Arbitrul Rene Chiriac a condus 
competent formațiile i

UNIVERSITATEA • Duțâ — Pe
ter, Cîndea, Predoi. Suciu — Ghețu. 
Ceauș (Iacob) — Tătucu, Vollman 
Rășcanu — Ionică, Mitan — Ene 
Popovici. loniță-

DINAMO : Dăiciulescu (Nica) — 
Coravu, Dragomirescu, Aldea. Nica 
(Stoica) — Nicolescu, Florescu — 
Boroi/Prosi (Iftimie), Stoica (Dima) 
— Țurlea, Ion Aurel — Baciu, Ca- 
raiman, Stoica.

fel de ce
Abia onorat cu sarcina 

ganiza Jocurile Olimpice 
din 1976. comitetul din Innsbruck 
a și pornit la treabă. începînd să 
ia sistematic măsurile ce caracteri
zează o întreprindere atît de i- 
mensă.

Purtătorii candidaturii austriece 
au promis să pună pe picioare 
„jocuri simple". Iată de ce, în 
multe domenii, organizatorii tiro
lezi păstrează ceea ce se mai poa
te din arsenalul pus la bătaie cu 
prilejul Jocurilor din 1964. ținute 
tot la Innsbruck. Așa. de pildă, s-a 
hotărît păstrarea emblemei din 
1964. proiectată de prof. Arthur 
Zelger. De asemenea, la toate ce
remoniile. precum și la emisiunile 
speciale radiofonice si de televiziu
ne. se va intona pasajul muzical cu
noscut din 1964. o „entradă" a u-

nui compozitor anonim din sec. 16 
De pe 

ganizare 
C.I.O., ca

acum, Comitetul de or- 
a hotărît să propună 
perioadă de ținere a O- 

limpiadei, datele : miercuri 3 fe
bruarie — duminică 14 februarie 
1976. Pentru, a face cunoscută în 
lume gazda Jocurilor, s-a apelat 
la pictorul Heinrich C. Berann. 
pentru o panoramă tipic tiroleză. 
și la cartograful ing. Fritz Ebster. 
oentru 
limpic.

Una 
măsuri
zare privește însă două foarte în
drăgite sporturi de iarnă: bobul 
și săniuța. Intr-o reuniune comu
nă cu reprezentanții federațiilor in
ternaționale interesate, s-a decis ca 
— în urma unor mici modificări și 
retușuri — pista artificială de bob

un relief al perimetrului o-

dintre cele mai importante 
ale Comitetului de organi-

de la Igls să poată fi utilizată pen
tru desfășurarea competițiilor olim
pice la ambele sporturi, deci și 
pentru bob și pentru săniuțe. In 
acest scop, președinții celor două 
federații 
și Bert 
convenit 
doar pe 
acest fel, pista artificială de să
niuțe, chiar lipsită de instalațiile 
frigorifice, va putea fi pusă la dis
poziția tineretului. în general, so
luția adoptată, care permite ține
rea concursurilor de bob 2 și 4, 
precum și a celor de săniuțe, pe 
aceeași pîrtie, pare să sprijine pro
movarea celor două discipline spor
tive.

(Amilcare 
Isatitsch 
ca pista 
lungimea

Rotta — bob 
— săniuțe) au 
să fie folosită 
de 1200 m. în

REUNIUNILE SPECIALIȘTILOR

,,Rezolvarea definitivă a problemetor circuiatier' pd-e j 
constructor vest-german, care prezintă acest model de 
foarte ușor de condus și de parcat El a fost prezentat

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Turneul masculin de volei de la MQn. 
chen a fost ciștigat de echipa locală 
Munchen 1860. Pe locul doi s-a clasat 
selecționata orașului Budapesta, urma
tă de echipa franceză Montpellier și 
Torhut (Belgia).

La Potsdam, in fața a numeroși spec
tatori. s-a disputai meciul internațional 
amical de rjgby dintre echipele R. D. 
Germane s. S^edie:. 
na: Învingătoare cu 
(3-3).

au termi- 
de 22—12

competiția.circuitul grrmpeiirilor-. care
Pe primul loc s-a
disputat

Interes pentru
cercetătorilor

comunicările
români

fi oferita de un 
mini-automobil.

_____ _ _______ .. . .. . . recent pe
de Za Hockenheim (R.F.G.). cu prilejul unei curse de formula 2 

înțeles. într-o pauză...

Turul ciclist 
«apa a 5-a, care a 
Cuenca și Teruel (19 
olandezul Gerben Karstens 
nai rapid .cișviglnd ia apr 
belgianului Eddy Merckx. E a fost cro- 

___ In 4hM:00 Pe locul trei a so- 
oiandezul Nassen. în clasamentul ge- 
al individual continuă să conducă 

spaniolul Jose Pesarrodona cu 22hl7 ^2 
urmat de Eddy Merckx — ±2hl8:47 
de olandezul Karstens — 22hlS:54.

I.» Albi (Franța) s-a 
de ciclism 
a narurat ill ten. Pe primul loc 
s tuat olanaezul Joop Zoetemelk. crono- 
—e-rat cu timpul de 3 h 34:12. Francezii 
Del.sie și Marrln au sosi: pe locurile 
ursitoare, in același tsip. Cunoscutul 
cftxls: Poulidor a ocupat locul 10.

ometral

SOFIA. 2 — Corespondentul Ager
pres. C. Aniariței, transmite : Timp 
de două zile, in stațiunea bulgară 
Drujba, din apropierea orașului Var
na. au avut loc lucrările Conferinței 
internaționale privind problemele 
psihologice ale pregătirii sportive a 
c< piilor și juniorilor, la care au fost 
prezer.ți reprezentanți din 12 țări ale. 
Europei.

Din partea țării noastre, la confe
rință a participat o delegație condu
să de prof. dr. Mihai Epuran, de la 
Institutul de Educație Fizică și Sport.

Comunicările prezentate de cerce
tătorii români — „Intelectualizarea 
procesului de învățare în educația fi
zică” și „Creativitate în domeniul 
motricitati" — s-au bucurat de un 
mare interes din partea participanti- 
’..r. fiind apreciate ca deosebit de 
valoroase.

Cu ocazia conferinței a avut loc șl 
sesiunea Comitetului Științific al Fe
derației Europene de Psihologie.Spor
tivă și Activități Corporale, care a 
fost condusă de șeful delegației ro
mâne, prof. dr. Mihai Epuran.

pista 
Bine-

B

de centimetri și sînt destul de lung’, 
pentru a da stabilitatea necesară. Bețele au vîrfuri de plastic, care nu pot pro
voca răniri.

ANTROPOMETRIA 
CAMPIONILOR

Revista sovietică „Sport za rubejom" 
publică un interesant material privind 
evoluția datelor antropometrice de la o 
Olimpiadă la alta, în ceea ce privește 
boxul. Astfel, Ia Mexico, cu excepția 

’polonezului Kulej, toți campionii olim
pici au fost mai înalți decit adversarii 
lor cu o medie de 3,5 cm. Campionul 
olimpic la categoria semiușoară ameri
canul Harris, depășea înălțimea medie 
a concurenților din categoria sa cu 9 
cm.

Această caracteristică a victoriilor ob
ținute de pugiliști depășind înălțimea 
medie a fost valabilă și pentru Jocurile 
Olimpice la ultima . ediție. în schimb, 
la Olimpiada de la Tokio medaliile au 
fost cucerite de boxeri de statură mai mică (cu excepția a două categorii).

Descifrarea tehnică a acestor date 
arată că în Japonia s-au remarcat pugiliști care au practicat lupta din apro
piere, în schimb la Miinchen și Mexico,

pedactfa

boxerii posesori 
distanță au avut victoriei.

ai artei luptei 
ascendentul

de la 
necesar

DOCTORUL CALMAT INTRA 
TN ACJIUNE

Devenit nu demult președinte al Co
mitetului de patinaj din cadrul Federației franceze a sporturilor de gheață 
(F.F.S.G.), fostul campion mondial 
european, doctorul în medicină 1 
Calmat, a declarat unui redactor al_zia- 
rului „L’Humanite" următoarele : 
de zece ani, patinajul artistic francez 
a trăit doar prin intermediu) citorva 
nume, situație care trebuie evitată în 
viitor. Pentru depistarea de adevărate talente va trebui să căutăm mai atent 
și mai serios. Este vorba de o perioadă 
de 4 a»i pentru a redresa situația, iar 
eu voi face totul pentru a atinge scopul 
pe care mi l-am propus".

Ca primă măsură pe drumul resta
bilirii pozițiilor fruntașe ale patinajului 
artistic francez — care s-a comportat 
mediocru la ultimele campionate mon
diale și europene — dr. Calmat a decis 
organizarea periodică a unor „zile de 
patinaj artistic național", cu reunirea 
tuturor vedetelor autohtone ale gheții.

1 și Alain
.Timp

Selecționatele de box ale R. D. Germa, 
ne și Franței, care se pregătesc in ve
derea Campionatelor europene de la 
Belgrad au susținut la Berlin o îr.til-DE PE TERENURILEDE FOTBAL

• în finala „Cupei Ungariei" : 
Vasas Budapesta — Honved Budapes
ta 4—3 (2—1), după prelungiri. Vasas 
cîștigă astfel dreptul de a reprezen 
ta, în sezonul viitor, Ungaria în „Cu
pa cupelor", în vreme ce Honved va 
participa în „Cupa U.E.F.A.".

mată de PAOK și de Panathinaikos. 
Cîteva rezultate mai importante i 
Oiimpiakos Pireu — Panseraikos 6—0; 
PAOK — Kavalla 3—0 ; AEK — Pa- 
nathinaikos 0—2 ; Aris — Oiimpiakos 
Volos 1—0 ; Omonia — Pânonios 0—3.

ultimele știri o ultimele rezultate ^ultimele știri
CONCURS ATLETIC 

LA DES MOINES
în ultima zi a concursului atletic, care 

a avut loc in orașul Des Moines (Yow), 
Barry McClure a ciștigat proba de tri- 
plusalt cu un rezultat de 16,33 m (a doua performanță americană). Mike 
Durkin a terminat învingător în proba 
de o milă cu timpul de 4:02,9. Sprinte
rul Dill a fost cronometrat in 
de 100 yarzi cu timpul de 9,6. 
4x110 yarzi a revenit echipei Kansas cu 39,8.

avea loc asu- 
din lanțul Hi- 
altitudinea de 
cucerit o sin- 
echipă elve-

LHOTSE PE LA SUD.

cursa Ștafeta 
statului

vederea asaltului care va 
pra celui de al treilea pisc 
malaya, Lhotse, situat la 
8 507 metri. Lhotse a fost 
gură dată, în 1956, de o
țiană, dar pe fața sa nordică, ceva mal 
ușor de străbătut. Japonezii și-au propus 
să escaladeze peretele sudic, pînă acum 
inaccesibil. Cei nouă alpiniști 
acum dacă altitudinea de 5 800 
unde urmează să fie instalată 
principală, a fost bine aleasă șj
din aprilie și pînă la jumătatea lunii mai 
e posibil să se atingă altitudinea de 
8 000 de metri, de unde, anul viitor, 
urmează să înceapă atacul final al vtr- 
fului.

verifică 
metri, 
tabăra 

dacă

echipă de nouă alpiniști japonezi a

• Trei meciuri restanță în campio 
natul Angliei i Derby County — 
Ipswich Town 3—0 ; Tottenham
Hotspur — Wolverhampton 2—2 ; 
mingham — Leeds United 2—1.

Bir

• După desfășurarea a 29 de 
pe, în campionatul Greciei pe 
mul loc se află Oiimpiakos Pireu,

eta- 
pri 
ur

• Fundașul echipei Juventus To
rino, Spinosi, selecționat de mai 
multe ori în naționala Italiei, s-a 
accidentat recent, devenind indispo
nibil pentru o perioadă de 45 de 
zile. El nu va juca în echipa sa, 
care va întllnl la 30 mai, la Belgrad, 
pe Ajax Amsterdam, în finala ..Cupei 
campionilor europeni".

O . ... ______ ________ _
Început o expediție de recunoaștere în •

IN PRELIMINARIILE C.M. DE FOTBAL
Aseară s-au desfășurat două meciuri 

din preliminariile campionatului mondial de fotbal.
La Sofia : (grupa a VT-a) î BULGARIA

PORTUGALIA 2—1 (1—0). Au mar-

cat Denev (min. 38) și Bonev (min. 60), 
respectiv Nene (min. 73).

La Copenhaga : (grupa a VIII-a) : DA
NEMARCA — CEHOSLOVACIA 1—1 
(1-1).Alte amănunte în ziarul de mîlne.
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