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PUNCTE DE VEDERE Concursul republican

iecare finală școlară—și un prilej 4 J de primăvară

le cunoaștere a frumuseților patriei
Rîndurile de față ne-au fost inspirate de un fapt autentic. 

Recent, la R. Vîlcea a avut loc finala pe țară a concursului de 
gimnastică rezervat școlilor medii cu program special de edu
cație fizică. Peste 200 de elevi și eleve din nouă orașe ale 
țării aveau prilejul ca paralel cu desfășurarea întrecerilor 
să viziteze și această frumoasă așezare de pe Valea Oltului.

Prilejul oferit de a vizita orașul și împrejurimile sale nu a 
putut fi folosit fiindcă, in realitatd, programul concursului a 
fost în așa fel alcătuit încît în cele două zile de întreceri, 
micii oaspeți sportivi ai așezării de pe Olt, aproape că n-au 
ieșit din sălile de concurs—

Cazul — din păcate — nu este izolat. Cu rare excepții, cei 
ț care întocmesc programul finalelor concursurilor sau ale cam- 
' pionatelor republicane școlare trec cu vederea un fapt im
portant, acela că orice deplasare a elevilor sportivi nu trebuie 
să fie numai un prilej de întrecere, de măsurare a talentu
lui și a forțelor, ci și de cunoaștere a frumuseților patriei. 
Cite n-ar avea de văzut un elev în orașe ca Brașov, Timi
șoara, Cluj, Constanța, Iași, Craiova, Bacău sau Oradea, por
nind de la momentele istorice și terminind cu marile con
strucții înfăptuite în anii puterii populare ? Ghizi competenți 
din rindul profesorilor de istorie și geografie din localitățile 
în care sînt programate aceste întreceri finale sint în măsură 
să prezente tinerilor vizitatori o sinteză a prefacerilor surve
nite în orașul respectiv.

Cum am arătat mai sus, acest aspect organizatoric este de 
obicei neglijat. Unii elevi vizitează în fugă, la întimplare, 
orașele în care fac popas, nu aleg ce e esențial, ce e ti
pic, ceea ce trebuie văzut. în acest sens, o acțiune temei
nică, planificată din vreme de către organizatorii finalelor 
școlare s-ar bucura desigur și de sprijinul organelor locale. 
Ne amintim, de pildă, de o asemenea acțiune organizată cu 
doi ani în urmă, la Deva, cu ocazia finalelor de volei ale 
campionatelor republicane școlare. Cu acest prilej elevii 
finaliști au putut vedea nu numai obiective de seamă ale ora
șului (Cetatea Devei, Muzeul de istorie a orașului etc.) ci și 
împrejurimile, în primul rînd Hunedoara, uriașul ei Combi
nat siderurgic, castelul medieval-muzeu etc.

Să transformăm așadar fiecare finală școlară într-un prilej de 
cunoaștere a frumuseților patriei !

aî atleților juniori
i

Organ al Uniunii de Cultură Fizică și Sport din R. P. Romînă losif Naghi 59,66 m la disc:
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MIINE, LA BUCUREȘTI ȘI LA BERLIN

Echipele noastre campioane de volei, Rapid și Dinamo, 
luptă in semifinalele „C. C. E

La sfîrșitul acestei săptămîni 
atleții își încep, în mod oficial, 
activitatea competițională în aer 
liber. Primele întreceri vor avea 
loc, în Capitală, în cadrul tradi
ționalului concurs republican de 
primăvară. Vor participa cei mai 
valoroși atleți din promoția de 
juniori a anului 1965.

Cu acest prilej vom avea po
sibilitatea să constatăm gradul 
de pregătire al fiecărui partici
pant și, în mod special, al celor 
fruntași care vor avea să facă 
față, în 1965, unui bogat sezon 
de concursuri interne și interna
ționale. Amintim, între acestea, 
campionatul republican pe echi
pe, campionatele școlare și cele 
de juniori, campionatele seniori
lor, meciurile internaționale tra
diționale cu echipele Poloniei, 
Iugoslaviei și Ungariei, ediția a 
II-a a campionatelor europene de 
juniori-

In vederea apropiatului eveni
ment, după o lungă perioadă de 
activitate pe teren acoperit, deși 
condițiile atmosferice nu sînt 
cele mai bune, viitorii competi
tori și-au început pregătirile în

La 15 aprilie, în întreaga țară

Start in Spartachiada de vară a tineretului
i- A intrat in tradiția mișcării 

noastre sportive ca activitatea 
in aer liber să fie inaugurată cil 
întrecerile primei etape a Sparta
chiadei de vară a tineretului. A- 
șadar, săptămina aceasta vom fi 
martorii entuziastelor

' programate de către 
, sportive, manifestații' 

urmate de întreceri 
discipline sportive în 
tapei I a Spartachiadei de vară 
a tineretului.

La orașe, marea competiție de 
mase se va desfășura după ur
mătorul program : 15 aprilie — 
16 iunie, etapa I pe asociații 
sportive; 16 iunie — 14 iulie, e- 
tapa a II-a pe grupe de asocia
ții ; 14 iulie — 4 august, etapa 
a III-a orășenească (raională) ; 
4 - 15 august, etapa a IV-a pe 
grupe de orașe (raioane); 23 — 
24 august, etapa a V-a regională. 
Se organizează întreceri la atle
tism, gimnastică, înot, handbal, 
în 7, tir, volei, baschet, ciclism 
(bărbați și femei, cu etapă regio
nală), trîntă, fotbal (cu etapă 
regională), orientare turistică, 
motoeiclism, popice (bărbați și 
fentei, cu etapă orășenească sau 
raională), haltere (cu etapă o- 
rășenească sau raională).

La sate, Spartachiada de oară 
a tineretului este dotată cu „Cupa 
Agriculturii" și se desfășoară 
după următorul program: 15 a- 
prilie — 10 iunie, etapa I pe a- 
sociații sportive; 10 iunie -— 4

deschideri 
asociațiile 

care vor fi 
la diferite 
cadrul e-

Gimnasfele de la asociația sportivă Sănătatea din Capitală 
euoluind in cadrul ediției trecute a Spartachiadei de vară a 

tineretului

august, etapa a II-a pe grupe de 
asociații; 4 — 24 august, etapa 
a IlI-a, raională; 24 august — 8 
septembrie, etapa a IV-a pe gru
pe de raioane; 8—22 septembrie, 
etapa a V-a, regională; 22—30 
septembrie, etapa a Vl-a pe gru
pe de regiuni. Sporturile la care 
se organizează întreceri 
atletism, gimnastică, volei, 
bal în 7, popice, ciclism 
bați și femei, cu etapă pe 
de regiuni), trîntă, oină, 
(cu etapă pe grupe de regiuni), 
handbal în 11, tir, înot, orientare 
turistică (bărbați și femei, cu e-

tapă raională), haltere (cu eta
pă raională).

Ce așteptăm de la actuala e- 
diție a Spartachiadei de vară a 
tineretului ? In primul rind o 
mai rodnică colaborare intre

Căpitanul rapidiștilor, maestrul emerit al sportului H orația Ni- 
| Iau, perforînd cu bomba sa unul din blocajele inutil opuse lui 

de voleibaliștii de la Ț.S.K.A. în sferturile de finală ale „C.C.E.“ 
Foto: P. Romoșan

deoarece, ca și Dynamo Berlin, 
S.K. Leipzig reprezintă, de ase
menea, scheletul echipei naționa
le a R.D. Germane, dacă nu chiar 
se confundă cu aceasta. In 
schimb, rapidiștii manifestă o 
foarte bună formă și în genere 
știu să lupte pînă la ultima pi
cătură de energie atunci cînd sînt 
în joc apărarea culorilor clubului 
lor și, prin aceasta, prestigiul 
sportiv al patriei- Iată pe ce ne 
bizuim nădejdea că, în pofida ri
dicatei valori a oaspeților, mîi- 
ne seară la Floreasca finalul 
meciului Rapid — S.K. Leipzig 
va consfinți pe tabela de marcaj, 
în ovațiile neîntrecutei galerii 
giuleștene, succesul campionilor 
noștri. Iar aceasta, printr-o 
mai categorică victorie, care 
le diminueze emoțiile din 
prilie de la Leipzig.

Și, în sprijinul doritului 
încheiem rîndurile de 
cu electrizanta încurajare 
care vuietul tribunelor o va scan
da mîine la Floreasca, de la pri
mul fluier al arbitrului: HAI, 
RAPID !

sint: 
hand- 
(băr- 

grupe 
fotbal

(Continuare în pag. a 2-a)

Mîine, formațiile campioane de 
volei ale țării noastre, Rapid 
(masculin) și Dinamo (feminin) 
iau startul în semifinalele „Cupei 
campionilor europeni", și una și 
cealaltă întîlnind redutabilele 
garnituri fruntașe ale voleiului 
din R.D. Germană.

Dinamovistele, care au părăsit 
Capitala duminică, susțin turul 
semifinalei la Berlin, înfruntind 
echipa locală Dynamo. Pentru 
bucureștence este un meci deo
sebit de dificil, întrucît lotul 
adversarei lor aproape că se con
fundă cu cel al naționalei R.D.G., 
aureolată cum se știe de cîteva 
victorii obținute în dauna repre
zentativei Poloniei. In asemenea 
condiții, la Berlin, obținerea u- 
nui rezultat cit mai strîns tre
buie să constituie un obiectiv 
pentru dinamoviste, ele redueîn- 
du-și astfel problemele returului 
de la București din 24 aprilie.

Intîia „manșă" a confruntării 
Rapid București — S.K. Leipzig 
se desfășoară mîine în sala Fio-, 
reasca începînd de la ora 19 și 
va fi condusă de arbitrul inter
național belgian Anthoni Debeve.

Nici campioana noastră mas
culină nu are o sarcină ușoa
ră, deși ea joacă acasă prima 
partidă din cadrul semifinalelor,

IOSIF NAGHI recordmanul 
țări la aruncarea discului juniori 
văzut de Neagu Rădulescu.

24

cît 
să 
a-

3-0, 
față 

pe

C. F.

aer liber. La sfîrșitul săptă- 
mînii trecute, în cadrul unui con
curs studențesc desfășurat în 
Capitală, tînărul losif Naghi, 
student la I.C.F., a aruncat dis
cul (1,5 kg) la 59,66 m, stabilind 
astfel primul record republican. 
In aer liber, din acest an (v.r. 
îi aparținea cu 59,44 m. Recor
dul european de juniori este 
de 62,99 tn — Valeri Beliaev 
U.RS.S.).

DE PESTE HOTARE
DOUA NOI VICTORII ALE ECHIPEI R. P. ROMINE 
IN CAMPIONATUL EUROPEAN FEROVIAR DE ȘAH

Campionatul european de șah al 
ftc hipelor feroviare a continuat 
în orașul Kecskemet. Echipa R.P. 
Romîne a obținut două noi vic
torii. Șahiștii romîni au învins cu 
2—0 echipa R.P; Ungare și cu 
același scor reprezentativa R.S. 
Cehoslovace. In partida cu Aus
tria, scorul este egal : Vs—’/> 
puncte, o partidă fiind întreruptă. 
Lotul șahiștilor romîni- are urmă

toarea componență: Gh. Mititelu,

T. Stanciu, E. Rusenescu, S. 
Neamțu și M. Șuta. Antrenorul 
echipei este ing. M. Radulescu.

în fruntea clasamentului se află 
echipa U.R.S.S. cu 10 puncte și o 
partidă întreruptă, urmată de e- 
chipele R.P. Romîne și R.P. Bul
garia cu 91/» puncte și cite o par* 
tidă întreruptă. In continuare sînt 
clasate : R.S. Cehoslovacă 9. Sue
dia 8, R.P. Ungară și R.P. Polona 
6‘/î etc.

„PRO RECCO“ A CÎȘTIGAT „C.C.E.' LA POLO

MILANO 12 (Agerpres). — 
„Cupa campionilor europeni" la 
polo pe apă a revenit echipei 
/taliene „Pro Recco“, care în 
finală a învins eu scorul de 
1—0 (0—0; 0—0; 1—0; 0—0) 
echipa iugoslavă Partizan Bel
grad. Pentru locurile 3—4 s-au 
întîlnit Dynamo Magdeburg și

NCAC Moscova. Jocul s-a în
cheiat cu un rezultat de ega
litate: 4—4, dar locul trei a fost 
acordat echipei Dynamo, dato
rită unui golaveraj mai bun. 
Clasamentul final: 1. „ProRecco" 
(Italia); 2. Partizan Belgrad; 3. 
Dynamo Magdeburg (R-D.G.); 4. 
NCAC Moscova.

ACTUALITATEA • Arbitrii meciului de fotbal

• Rugbiștii de la Clubul 
sportiv școlar participă
la un turneu In it. F. G.

a obținut un nou record mon
dial la împins : 128 kg. Iată 
clteva rezultate : cat. cocoș : 
Nagy (U) 307,5; cat. pană : 
l'oldi (U) 357,5 kg; cat. semi- 
mijlocie: Huska (U) 430 kg : 
cat. mijlocie : Toth (U) 437,5 
kg: cat. semigrea ; reer
(R.F.G.) 430 kg.

Rominla-Turcia
Partida dintre echipele R. P. 

Romîne și Turciei din prelimi
nariile campionatului mondial 
care va avea loc la 2 mai la 
București va fi condusă de o 
brigadă de arbitri austrieci : 
Schiller (la centrul Haberf©li
ner și Babuczek (la tușă).

• ÎNCEPE campionatul

Grivița Roșie se întîlnesc for
mațiile Rapid+Grivița Roșie — 
Metalul+Semănătoarea.

• în preliminariile C.M. 
la fotbal

La Tirana, echipa Elveției a 
Învins cu 2—0 (1—0) reprezen
tativa Albaniei. Returul va a- 
vea loc la 2 mai.

La sfîrșitul sftptămînii va în
cepe la Heidelberg (R. F. Ger
mană) un interesant turneu de 
rugbi rezervat echipelor de ju
niori. Participă formații ale 
tinerilor rugbiști din Franța, 
R. F. Germană, Anglia, pre
cum și echipa Clubului spor
tiv școlar din Buourești, cam
pioana de juniori a țarii noas
tre.

• „CUPA DUNĂRII”
LA HALTERE *

laT Duminică s-a încheiat
T Budapesta cea de a 5-a ediție 
T a „Cupei Dunării" la haltere. 
T Competiția a fost ciștigată de 
Ț echipa Ungariei cu 41 p. Spor- 
J tivul maghiar Foldi (cat. pană) 
Z

Simpozionul
DE
AL

BOX PE ECHIPE
CAPITALEI
au loc primele între-

activității sportive"
Luni 19 aprilie, la ora 18, va 

avea loc în sala de festivități 
a Consiliului General al UCFS 
simpozionul „Noi inovații în 
sprijinul activității sportive**, 
organizat de colectivul de in
venții și inovații din UCFS, în 
colaborare cu Consiliul orășe
nesc UCFS București.

Sînt invitați să participe an
trenori, profesori de educație 
fizică, sportivi fruntași din 
Capitală,

Mîine au loc primele între
ceri din cadrul campionatului 
de box pe echipe al Capitalei. 
In sala Dinamo, de la ora 18,3® 
se va disputa întîlnirea dintre 
combinatele Dinamo + Steaua — 
Olimpia+Construetorul. Tot 
mîine, de la ora 19, in sala 
Casei de cultură a raionului

• ASTĂZI, MECI
»T VOLEI ÎN GIUIEȘTI

Astăzi după-amiază, sala 
Giulești găzduiește meciul de 
campionat (categoria A, se
ria I), Rapid — Farul Constanța 
(feminin), restanță din etapa 
de la 21 martie. Meciul începe 
la ora 17.

O altă restanță se joacă mîi
ne, miercuri 14 aprilie, la Bră
ila : constructorul — Farul 
Constanța (masculin), de ase
menea din seria I a catego
riei A.

SPORTIVA



LA C. S. O. BRAILA

PREOCUPARE PENTRU SCHIMBUL DE MIINE
Răsfoind planul de muncă și calendarul competițional 

al clubului sportiv orășenesc brăilean iți dai seama 
că accentul este pus pe următoarele probleme: orga
nizarea activității sportive de mase în asociațiile spor
tive de pe lîngă fabrici și instituții, pregătirea și atra
gerea în competiții a elementelor tinere din școlile de 
toate gradele. Bineînțeles că un loc important îl ocupă 
și activitatea competițională de performanță din aso
ciații. Orașul Brăila este reprezentat 
In campionatele republicane de o 
serie de echipe: volei — băieți 
seria I a campionatului categoriei A, 
fotbal — campionatul categoriei B 
seria I (Constructorul). Mai participă
la diferite intreceri oficiale handbaliștii, boxerii, baschet- 
baliștii etc.

Vorbeam mai sus de atenția deosebită acordată pre
gătirii sportive a elevilor. Iată cum se desfășoară 
această muncă migăloasă prin care se creează pre
misele rezultatelor bune de miine. Copiii brăileni, cei 
cu aptitudini pentru un sport sau altul, încep activi- 

. tatea în mod sistematic și organizat sub conducerea 
unor pricepuți antrenori și profesori de educație fizică. 
Aceasta se desfășoară in centrele de inițiere în sport. 
Anul acesta vor funcționa centre de Inițiere la fotbal, 
atletism, handbal, gimnastică, tenis de masă, tir, natație și 
box. La unele sporturi cum sînt atletismul, boxul, fot
balul, gimnastica, tenisul de masă și handbalul activi
tatea centrelor este in plină desfășurare. Iată, de pildă, 
la atletism. Pe stadionul orașului vin de vreo două- 
trei săptămîni aproape 100 de elevi din școlile de 
8 ani, care îndrumați de prof. I. Leon (președintele 
comisiei orășenești de atletism) și atletul fruntaș 
V. Seitan, se familiarizează de la o virstă fragedă cu 
primele noțiuni din tehnica alergării, a aruncării greu
tății, săritura in lungime, inălțime etc. Mobilizarea 
acestor tineri nu s-a făcut la intimplare. Datorită cola
borării dintre comisia orășenească de atletism și pro
fesorii care predau educația fizică în școli, elevii care 
vin la centru au fost „triați* de către profesorii lor, 
după talentul de care dau dovadă la orele de educație 
fizică. Ei participă la antrenamente, bineînțeles, cu 
avizul părinților și al conducerii școlilor respective. 
Trebuie să amintim că la toate centrele de inițiere 
tinerii vin cu echipament individual propriu, adică, cu 
Chiloți, teniși, maiouri sau tricouri. Clubul asigură an
trenori, teren și materiale.

Trebuie să remarcăm frumoasa inițiativă a unor aso- 
’Ciații sportive brăilene, care au înțeles să sprijine 
clubul în organizarea centrelor de copii și tineret. 
Astfel, asociația sportivă de pe lîngă Combinatul de 
celuloză și hîrtie a pus sala sa la dispoziția tinerilor 
care învață tenisul de masă, iar cele trei mari aso-

LA RAPID
Sectoral tehnic al clubului Rapid. 

Aci se stabilesc sarcinile legate de o- 
biectivele ce urmează a fi rezolvate 
de către antrenori și sportivi. Docu
mentele de planificare ale antrenori
lor sînt analizate, discutate și îmbu
nătățite sistematic. Aceasta se observă 
— de altfel — și din rezultatele re
marcabile obținute în ultimii ani de 
rapidiști, în competițiile interne și in
ternaționale.

De obicei, antrenamentele sportivi
lor fruntași de la Rapid se bucură de 
prezența activiștilor de aci. Controlul 
și îndrumarea antrenorilor se fac sim
țite în permanență. Toate problemele 
legate de procesul instructiv-educativ 
sînt discutate pe larg de tovarășii din 
sectorul tehnic. Aceștia, împreună cu 
antrenorii iau măsurile cuvenite pen
tru îmbunătățirea muncii de instruire 
în secții. S-a constatat, de pildă, că 
deși unele secții ca atletism, box, 
lupte, volei, baschet au obținut o se
rie de succese, totuși rezultatele reali
zate de sportivii respectivi nu satisfac 
pe deplin. S-au revizuit, de aceea, do
cumentele de planificare ale antreno
rilor, insistîndu-se îndeosebi asupra 
volumului și intensității procesului in
structiv-educativ.

Omogenizarea echipelor, aducerea 
rezervelor la nivelul titularilor, roda
rea acestora au constituit, de asemenea, 
o preocupare de seamă pentru unii 
dintre antrenorii rapidiști. La echipa 
masculină de volei problema a fost 
rezolvată, în momentul de față exis
tând un echilibru valoric între titu
lari și rezerve. Din păcate, însă, nu 
în toate secțiile situația se prezintă 
îmbucurător din acest punct de ve
dere. La baschet și handbal feminin, 
sportivii care trebuie să înlocuiască pe

Start in Spartachiada de vară a tineretului
(Urmare din pag. 1)

■consiliile asociațiilor sportive, organi
zațiile sindicale și U.T.M. pentru ca la 
startul 'întrecerilor să se prezinte mase 
tot mai largi de tineri și tinere. Este 
necesar, de asemenea, ca birourile sec
țiilor pe ramură de sport, profesorii 
de educație fizică, antrenorii, instructo
rii și sportivii fruntași să-și aducă din 
plin contribuția la organizarea și des
fășurarea întrecerilor și — îndeosebi 
•— la pregătirea participanților. Ediția 
din acest an a Spartachiadei de vară 
a tineretului trebuie să însemne o con
tribuție activă la ridicarea calitativă 
a activității sportive de mase, la îmbu
nătățirea mijloacelor de creare a de- TRECERII

DIN VIAȚA 
ORGANIZAȚIEI NOASTRE

NUMEROASE
Campionatul orășenesc din Brăila se organizează anul 

acesta la patru sporturi: atletism, fotbal, handbal și 
volei. La aceste competiții participă, deopotrivă, spor
tivi din întreprinderi, școli medii și profesionale. Din 
păcate, la atletism s-au înscris pînă acum numai două 
asociații din întreprinderi (Progresul și Voința). Cele
lalte 8 participante reprezintă asociațiile sportive șco
lare. După cum ne spunea tehnicianul clubului, prof. 
Marin Voiuescu, ar putea participa la unele probe și 
sportivii asociațiilor Constructorul, Laminorul și 
Marina care, pe lingă că au mulți tineri doritori să 
practice atletismul, dispun și de posibilități materiale 
(baze, echipament etc.). Un fapt lăudabil: comisiile 
orășenești de atletism și handbal au trecut la organi
zarea unor competiții destinate elevilor din școlile de 
8 ani. La atletism, de exemplu, aceștia se vor întrece 
la probele de alergări de viteză, aruncarea greutății 
și săritura în lungime. Atît membrii comisiei de atle
tism cit și activiștii clubului sînt optimiști in privința 
rezultatului ce vor obține la aceste întreceri. Masa 
mare de tineri care vor participa la concursuri va 
constitui o sită deasă pentru depistarea celor mai tulen- 
tați care apoi să intre în secția de atletism a clubului.

După felul cum se lucrează cu tineretul în orașul 
Brăila, sînt asigurate condițiile îndeplinirii obiective
lor recentei conferințe a clubului care prevede, printre 
altele, mărirea numărului sportivilor clasificați și legi
timați, înființarea și afilierea la federații a noi secții 
pe ramură de sport. îmbunătățirea recordurilor oră
șenești, regionale etc.

Pe linia atletismului, sportivii brăileni sînt mîndri că 
ei dețin jumătate din recordurile regiunii Galați, dar, 
să recunoaștem, majoritatea lor sînt departe de nivelul 
rezultatelor ce se cer sportivilor noștri la ora actuală. 
Muncind cu mai multă pasiune, sportivii, cadrele teh
nice din Brăila pot obține succese și mai frumoase.

T. RĂBȘAN

Exigență în munca instructiv-educativă
titulari — atunci cînd cerințele o im
pun — nu sînt de aceeași valoare. 
Cînd baschetbaliștii Anca Racoviță, 
Cristian Popescu sau handbalista Ana 
Boțan dau semne de oboseală și sînt 
înlocuiți, rareori rezervele lor se ri
dică la valoarea primilor, fapt care se 
repercutează asupra randamentului e- 
chipelor respective. Ce denotă acest 
lucru ? Pe de o parte, o atenție mai 
slabă acordată rezervelor, iar pe de 
altă parte slab control și îndrumare 
din partea birourilor secțiilor respec
tive, al sectorului tehnic.

Latura educativă a antrenamentului 
sportivilor rapidiști a constituit — 
după cum ne relata tov. Gheorghe Du
mitru, șeful comisiei de propagandă 
și educație — obiectul unor ample 
discuții. In multe din formațiile rapi- 
diste (mai ales cele de fotbal, volei, 
lupte și baschet) antrenorii au reușit 
să creeze o legătură sufletească între 
jucători, o opinie colectivă împotriva 
abaterilor disciplinare. Atitudinea con
știincioasă a fotbaliștilor Macri, Geor
gescu față de procesul instructiv-edu
cativ i-a determinat și pe cei mai ti
neri să manifeste aceeași grijă. Nu 
de puține ori Ion Ionescu — de pildă 
— rămînea singur după orele de an
trenament și exersa anumite procedee 
tehnice, în dorința de a-și îmbunătăți 
continuu pregătirea.

Merită consemnat, de asemenea, in
teresul cu care majoritatea sportivilor 
rapidiști privesc îmbogățirea cunoștin
țelor politico-ideologice. Exemplul l-au 
dat în primul rînd antrenorii și unii 
sportivi care ii ajută în munca de in
struire. Este vorba de Horațiu Nico- 
lau, Sonia Colceriu, soții Ferencz, I. 
Dociulescu, a căror participare activă 
la cursurile de învățămînt politic a 

prinderii oamenilor muncii de a face 
sport. Tot mai mulți participanți, mă
rirea numărului de secții pe ramură de 
sport, a sportivilor legitimați și cla
sificați, obținerea de noi recorduri ale 
asociației sportive, ale orașului și co
munei, ale raionului și regiunii — 
iată ce se așteaptă de la această mare 
competiție sportivă de mase. Cadrele 
de tehnicieni, antrenorii vor trebui să 
urmărească cu atenție evoluția tinere
tului pentru a depista și îndrepta spre 
secțiile pe ramură de sport noi talente-

URĂM PARTICIPANȚILOR LA 
SPARTACHIADA De VARĂ A TINE
RETULUI, SUCCES DEPLIN IN 1N-

A

ciații, Constructorul, Laminorul și 
nizat, pe terenurile lor, centre de 
fiecare dintre aceste centre vin 
30—40 de copii, care sub îndrumarea unor antrenori 
și instructori bine pregătiți (antrenorul G. Drăghescu 
de la Constructorul, instructorul A. Stan — Laminorul, 
antrenorul A. Economu — Progresul) învață corect 
jocul de fotbal. Peste puțin timp micii fotbaliști vor 

juca într-o competiție organizată spe
cial pentru ei. De cîtva timp s-au 
obișnuit și cu jocul la două porți și 
chiar in fața publicului, meciurile 
lor fiind programate în deschidere la 
întilnirile oficiale.
COMPETIȚII PENTRU TINERET

Progresul, au orga- 
inițierc in fotbal. La 
cu regularitate cite

constituit un imbold pentru tinerii pe 
care-i pregătesc.

S-a constatat, pe de altă parte, că 
unii dintre antrenori (ca Al. Popescu- 

”. Gînscă-

sporti vi
da tori a

baschet, Luca Romano-box, I. 
atletism) pun accent aproape exclusiv 
pe pregătirea propriu-zisă a 
lor, considerînd că nu e de 
lor să se îngrijească și de pregătirea 
morală și de voință a ,,elevilor“, deci 
de latura educativă a antrenamentu
lui. Nu întîmplător în secțiile de atle
tism, natație, box mai sînt pe ici, pe 
colo cazuri de indisciplină, de lipsă de 
atașament față de colectiv.

Iată cîteva aspecte legate de pro
cesul instructiv-educativ al sportivilor 
fruntași de la Rapid. Nu încape în
doială că antrenorii rapidiști se vor 
strădui să asigure și de aci înainte 
sportivilor lor o pregătire cât mai te
meinică, științifică, pe măsura condi
țiilor pe care le au în prezent la dis
poziție. Este necesar 
tehnic al clubului să 
intens controlul și 
secții.

însă ca sectorul 
întărească și mai 

îndrumarea în

R. CALĂRAȘANU

HALTERE
Toată atenția elementelor de perspectivă
Nu s-au înregistrat rezultate deo

sebit de valoroase la Constanța. Cu 
toate acestea am plecat de la campio
natele republicane de haltere cu con
vingerea că sportul acesta merge pe 
un drum bun. Ivfă refer în primul 
rînd la noua orientare a federației de 
specialitate, care pune un mare accent 
pe acordarea unei atenții deosebite e- 
lementelor tinere, cu perspectivă. în- 
tr-un an-doi, acestea vor putea obține 
rezultate valoroase afirmîndu-se pe 
plan internațional. Campionatele in
dividuale de la Constanța au eviden
țiat, înainte de toate, lupta deosebit 
de echilibrată a tinerilor pentru obți
nerea unor locuri cit mai bune. Hal
terofilii V. Rusu, I. Schmidt, D. Con
stantin, St. Pintilie, L. Cato, O. Pop, 
O. Cristescu și mulți alții, deși nu se 
pot mîndri încă cu rezultate valoroa
se pe plan internațional, au dovedit 
că sînt în progres și că au perspec
tive frumoase. Discutînd această pro
blemă cu doi specialiști în materie, 
Lazăr Baroga — secretarul general al 
federației de specialitate și Waldemar 
Bazanowski — campion olimpic și 
mondial (care a asistat la aceste între-

Lecție de volei 
fetele... în aer liber. 0 
dată cu venirea primă
verii, „atelierul" prof. 
Nicolae Humă, șeful 
catedrei de volei a Șco
lii sportive de elevi nr. 
2 din Capitală și-a... 
mutat sediul din sala
de sport, pe unul din. 
terenurile de sport ale 
Complexului sportiv „23 
August".

La Rimnicu Vilcea și Călimănești

Curțile școlilor-mici șantiere...
Primăvara a poposit și pe frumoasa 

vale a Oltului. Prilej pentru amatorii 
de sport de a participa la drumeții 
și excursii, la concursuri și competiții 
în aer liber.

Printre cei care au așteptat cu ne
răbdare venirea primăverii sînt și șco
larii din Rîmnicu Vîlcea și Călimă
nești. în întîmpinarea primelor con
cursuri în aer liber, în școli s-a și 
trecut la treabă. La Ș. M. 1 „Nicolae 
Bălcescu" din Rîmnicu Vîlcea, de 
pildă, reamenajarea terenurilor de 
sport este în plină desfășurare. Lucră
rile sînt conduse de prof. Petre Da
rie, dar la ele participă și directorul 
școlii, prof. Ion Ceaușescu. Acesta din 
urmă a ținut să ne spună :

— Intenționăm ca încă în cursul 
acestei luni să terminăm lucrările de 
amenajare și reamenajare a complexu
lui sportiv al școlii, care cuprinde te
renuri de baschet, volei și handbal. In 
principal este vorba de reîmprospă
tarea stratului de zgură, de revizuirea 
marcajelor, 
inului de 
sportiv de 
zut și cu 
nocturnă).

— Obiective noi ?
— Am prevăzut din fondul 

Iii să instalăm în aer liber 
Here, bare fixe și paralele.
asemenea, să amenajăm o platformă 
specială din bitum pentru jocuri spor
tive. Va fi o veritabilă tentație pentru 
multe echipe din țară, să ne viziteze, 
să susțină întreceri 
școlii. Noi sîntem

un schimb de 
chiar și cu 
ce va 
utilă de progres...

Și la cealaltă școală medie din loca
litate — Ș. M. 2, cu program special 

de îmbunătățirea siste- 
iluminat (n.n. complexul 
la „Bălcescu" este prevă- 
instalații pentru jocuri în

șco- 
spa-
De

cu reprezentativele 
interesați să reali- 
experiență cit mai 

echipe divizionare,
constitui pentru elevi o

zăm 
larg, 
ceea 
cale

ceri) interlocutorii noștri au avut cîte
va observații care merită subliniate:

L. BAROGA : „Vom acorda tot spri
jinul elementelor care se preocupă în 
mod serios de pregătirea lor. Antre
norii vor trebui să-și concentreze toată 
atenția 
acestora, 
exigență 
în ceea 
sportivă

W. BAZANOWSKI : Aveți elemente 
bine dotate fizic. Majoritatea concu- 
renților au fost tineri și spre aceștia 
trebuie îndreptată toată atenția. Dacă 
se va lucra de la început corect cu ei 
(mă refer la tehnică și la munca edu
cativă) rezultatele bune nu vor tn- 
tîrzia să apară".

Analizînd rezultatele, firește nu ne 
putem declara mulțumiți. Și totuși, față 
de ultimele întreceri (campionatele in
dividuale și cele pe echipe desfășu
rate anul trecut), marea majoritate a 
concurenților au înregistrat progrese. 
A. Wagner a progresat cu 25 de kilo
grame de la campionatele individuale, 
V. Rusu a totalizat 270 kg iar D. 

spre pregătirea temeinică a 
Ei trebuie să dovedească o 

deosebită față de tineri, atît 
ce privește activitatea lor 
cit și în viața particulară".

de educație fizică — lucrările de re- 
amenajare a complexului sportiv se 
desfășoară sub directa supraveghere a 
celor doi directori, prof. 1. Negoiță 
și prof. 1. Iovan.

-- Profilul complexului nostru spor
tiv, ne-a precizat prof. Iovan, va fi 
simțitor schimbat. Astfel, pe lîngă te
renurile de volei, baschet și handbal 
și amenajările pentru atletism, inten
ționăm să creăm și altele, pentru an
trenamente. In acest fel, complexul 
sportiv va fi descongestionat într-o 
bună măsură. In altă ordine de idei, 
vreau să arăt că amenajări se efec
tuează și la sălile de sport ale școlii. 
Vom instala lambriuri din plastic, vom 
mări capacitatea instalației de lumină, 
vom monta oglinzi în vestiarele pen
tru gimnastică, vom revizui instala
țiile sanitare; în fine, vom amenaja o 
nouă magazie, mai încăpătoare, pentru 
asociația sportivă.

La școala medie din Călimănești, 
proiectele de reamenajare a terenuri
lor de sport au fost definitivate. Dra
gostea elevilor de aici pentru atletism, 
handbal, volei și gimnastică au deter
minat conducerea școlii să aibă în ve
dere o serie de amenajări pentru 
ceste ramuri sportive.

— Sperăm ca elevii 
dispoziție condiții tot 
practicare a sportului, 
în acest an printre fruntașii pe re
giune, ne-a spus unul din directorii 
școlii.

Interlocutorul nostru ne-a amintit 
faptul că elevii de aici, bucurîndu-se 
de înțelegerea Sfatului popular al ora
șului, au acces atît la stadion rât și 
la „Ostrov", traseul tradiționalelor con
cursuri de cros, organizate pe raion, pe 
regiune și chiar pe plan republican.

TIBERIU STAMA '

a-

la 
de

noștri, avînd 
mai bune 

să se situeze

Niculescu 300 kg, F. Balaș a corectat, 
la „ușoară", recordul țării cu 15 kg 
etc.

Foarte slabe comportări au avut 
însă halterofilii de la categoriile mai 
mari. Putem fi oare mulțumiți de re
zultatele înregistrate de C. Chelemen 
(Dinamo) și D. Dolofan (Steaua) — 
campioni la categoriile semigrea și, 
respectiv mijlocie ? Categoric nu 1 în 
plus, trebuie să arătăm că, dintr-o in
admisibilă greșeală tactică, greșeală 
care aparține antrenorilor cluburilor 
fruntașe, Steaua și Dinamo (Gh. Mă- 
năilescu, S. Achim și A. Cosma) spor
tivii fruntași care candidau la titluri 
(N. Pană, F. Marton și Gh. Mincu) au 
ieșit din concurs, ratînd de trei ori la 
„împins". Cînd vor ști cu precizie 
antrenorii noștri fruntași ce posibilități 
au elevii lor ? Este timpul ca din a- 
ceste greșeli, care s-au observat și la 
competiții internaționale la care au 
participat sportivii noștri, să se tragă 
învățămintele ce se cuvin, în așa fel 
ca să fie eliminate cît mai grabnic din 
activitatea halterofililor noștri.

ION OCHSENFELD
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0 etapă cu prea puține puncte...
• DINAMO — LIDER • DE CE NUMAI „D1RZENIE" ? a CU 30 DE 
PUNCTE MAI PUȚIN CA DUMINICA TRECUTA • NOTE BUNE PENTRU

ARBITRAJE

Etapa de duminică ne-a prilejuit 
cîteva oonstatări îmbucurătoare care 
se cer, desigur, consemnate. Notăm, în 
primul rînd, nivelul tehnic și specta
cular ridicat la care s-a disputat der
biul Dinamo—Grivița Roșie. Este,
după părerea noastră, cel mai bun e- 
xemplu de împletire a luptei pentru 
puncte cu dorința de a practica un 
joc frumos, foarte disputat pe înain
tare, dar și deschis, plin 
tate și într-un ritm rapid, 
fost șî momente în care 
bute n-au însoțit evoluția 
formații fruntașe, dar — i
— jocul de duminică ne-a apărut des
tul de concludent în ceea ce privește 

I orientarea, concepția de joc — evi
dent îmbunătățită — a echipelor Di- 
namo și Grivița Roșie. Victorioși, la 
limită, dinamoviștii au preluat șefia 
clasamentului pentru că au știut să 
atace cînd trebuia și mai ales cum 
trebuia, pentru că au avut o pereche 
de mijlocași care au colaborat tot 
timpul meciului și pentru că s-au apă
rat excelent în repriza a Il-a, în spe
cial în finalul partidei cînd Grivița 
a fost în 
ofensivă.

Un joc 
cursiv, au 
cundă — și formațiile Gloria (cu o 
concepție tactică superioară) și Știința 
Cluj. Publicul — foarte numeros —

de cursivi- 
. Firește, au 

aceste atri- 
. celor două 
în ansamblu

permanentă și

frumos, destul 
prestat — în

periculoasă

de deschis, 
repriza se-

O expresie a faptului că unele e- 
chipe continuă să pună pe primul 
plan cîștigarea de puncte, indiferent 
de calitatea jocului prestat, o con
stituie și... sărăcia de puncte înscrise 
în această etapă. Duminică, cele 12 
formații au realizat cu 30 de p mai 
puțin ca în etapa trecută (8 formații 
au marcat doar cîte... 3 puncte 1) Să 
adăugăm că duminică s-au realizat 
numai 6 încercări — două transfor
mate, față de cele 15—10 transfor
mate din etapa trecută. Aceste cifre 
arată că, de fapt, procentajul mare de 
eficacitate este, de regulă, realizat de 
Dinamo și Grivița Roșie și că dacă 
aceste echipe joacă între ele (așa cum 
s-a întîmplat duminică) numărul punc
telor înscrise în etapa respectivă scade 
cu aproape 40% 1 De ce nu pot rea
liza scoruri mai mari și celelalte echi
pe ? O spunem, fără ezitare : pentru 
că nu aplică curajos orientarea către 
jocul deschis și adoptă în continuare 
practica jocului defensiv. Cine a jucat 
așa cum trebuia, a cîștigat nu numai 
meciul ci și multe puncte (Gloria— 
Știința Cluj : 17—3 1).

în concluzie, felicitări echipelor Di
namo, Grivița Roșie, Gloria, Știința 
Petroșeni, CSMS Iași, Știința Cluj. Ce
lorlalte echipe, recomandarea de a se 
gîndi nu numai la puncte ci și la ce
rințele rugbiului nostru și la dorința 
legitimă a spectatorilor de a asista la 
meciuri de calitate.

împreună cu tehnicienii și corespon
denții noștri, acordăm 
arbitrajelor prestate 
„echipa" : V. Vardela, 
Viting, Cervinschi, R.
Eftimescu.

note bune 
duminică 

Șt. Cristea, 
Declesis și

Și 
de 
T. 
G.

DAN GÎRLEȘTEANU

Luptă pentru balon intre înaintașii for
mațiilor Dinamo și Gr ivita Roșie

1. Dinamo 3 3 0 0 33:11 9
2. Steaua 3 2 1 0 20: 6 8
3. Grivița Roșie 3 2 0 1 52:11 7
4. Șt. Petroșeni 3 2 0 1 6:11 7
5. Constructorul 3 1 1 1 15:12 6
6. Rulm. Bîrlad 3 1 1 1 11:28 6
7. Farul C-ța 3 1 0 2 17:15 5
8. CSMS Iași 3 1 0 2 9:14 5
9. Știința Cluj 3 1 0 2 12:28 5

10. Șt, Timișoara 3 1 0 2 22:29 5
11. Gloria 3 1 0 2 23:38 5
12. Progresul 3 0 1 2 3:20 4

Știința Petroșeni—- 
de asemenea,

_ „urcat" pe

că etapa de 
real progres 
jocurilor decalității

au fost și excepții. 
bucurat de oictoria 
scrie corespondentul 

din Timișoara —

prezent la meciul 
G.S.M.S. Iași a fost, 
mulțumit de calitatea jocului la capă
tul căruia gazdele au repurtat o vic
torie prețioasă care i-a 
locul IV în clasament.

Am putea spune, deci, 
duminică a însemnat un 
pe linia creșterii 
campionat. Dar, 
„Spectatorii s-au 
studenților — ne 
nostru T. Țăranu
dar meciul a plăcut doar prin dîrze- 
nia și ambiția echipelor. Nivelul teh
nic al partidei a fost foarte modest". 
In discuția purtată cu arbitrul Cervin
schi, care a condus meciul de la 
Eîrlad dintre Rulmentul și Steaua, a- 
cesta ne-a spus că „partida nu a arătat 
decît foarte rar ceva din frumusețea 
jocului de rugbi, ambele echipe evo- 
luînd sub posibilitățile lor, angajîn- 
du-se intr-un joc de tensiune, anost". 
Destul de slab, din acest punct de 
vedere, și meciul Constructorul—Pro
gresul.

ATENȚIE SI LA TACTICA!.
întrecerile ediției jubiliare a „Cro

sului Balcanic" s-au desfășurat în nota 
de superioritate a atleților romîni, ju
niori și seniori. După cum scriam și 
în cronica noastră de ieri bilanțul a- 
tleților noștri poate fi considerat ca 
pozitiv, din moment ce ei au obținut 
cinci titluri de campioni balcanici și 
au fost printre fruntașii fiecăruia din
tre clasamente. Tocmai prezența acea
sta cu mai mulți oameni între primii 
clasați a fost hotărîtoare în obținerea 
victoriilor formațiilor noastre. în nici 
o altă ediție n-a mai fost înregistrată 
o atare superioritate a echipelor unei 
singure țări, așa cum au demonstrat 
acum atleții și atletele noastre. Pen
tru acest succes li se cuvin felicitări 
alergătorilor și deopotrivă antrenorilor 
lor Gheorghe Stânei (la juniori) și Mi
hai Tintorescu (la seniori).

Bilanțul este, fără nici o discuție, 
pozitiv, dar el nu ne-a satisfăcut în 
întregime. Ținînd seamă de o serie 
de factori speciali (avantajul cunoaș
terii traseului, de bine de rău chiar 
obișnuința cu condiții atmosferioe mai 
grele), cărora trebuie să li se adauge 
și situația concretă existentă pe par
cursurile celor patru probe, așteptam 
și alte victorii, la individual.

Ne vom referi, în mod special, la 
întrecerea seniorilor, la care — de ce 
să n-o spunem — alături de toți spec
tatorii am nădăjduit într-o victorie ro
mânească. în mod normal, trei dintre 
alergătorii noștri (Mustață, Grecescu și 
Barabaș — campionul de anul trecut) 
aveau șanse la victorie. în afara lor, 
Simo Vazici (cel mai în formă, dintre 
iugoslavi, la ora actuală) și mai ales 
Muharrem Dalkîlic emiteau justificate 
pretenții la primul loc. Vazici este 
recunoscut ca un bun alergător pe 
1500 și 5000 m dar care n-a reușit 
să strălucească în nici una din compe
tițiile de cros la care l-am văzut. Dal
kîlic, în schimb, s-a dovedit — mereu 
în ultimii ani — la fel de bun pe 
5000 m ca și la cros. Cu doi ani în 
urmă, la Istanbul, campionul turc a 
reușit să-și adjudece victoria după ce 
o pornise, ca din „tun", chiar de la

3

start. El a rezistat tuturor tentativelor 
atleților noștri de a-1 ajunge și de a-1 
întrece. Pe Dalkîlic atleții noștri îl 
cunosc foarte bine, îi știu calitățile 
(mai cu seamă vitalitatea sa la finiș) 
dar și slăbiciunile. Tocmai pe 
„slăbiciuni" contam mai mult 
cînd nădăjduiam într-o victorie 
nească. în situația în care trei 
atleții noștri (Mustață, Barabaș, Gre
cescul au stat mereu pe primul plan 
al cursei (o bună porțiune din între-

aceste 
atunci 
romî- 
dintre

2000 m
4000 m
6000 m
8000 m

W000 m

6.0,3,0
6:12,2
6:17,8
6:11,6
5:53 0

12:15,2 
18:33,0 
24:44,6 
30:37,6

puternic al lui DalkîlicȘi finișul
și-a spus din nou ouvîntal 1 In con
dițiile amintite victoria lui a fost dară 
și perfect meritată.

Situația a fost aproape identică și la 
alte probe (junioare și senioare). Kipra

După citeoa sute 
grec Moschomas.

Q IM AT AȚI E

de metri de la plecare, în cursa seniorilor conduce atletul' 
El este urmat de Mustață (mascat in fotografie) și Barabaș, 

care l-a încadrai pe Dalkîlic
Foto: R. Vilara

Danailova, la senioare, a obținut vic
toria în fața celor patru alergătoare ale 
noastre (Irina Zegreanu-Miklos, Vio
rica Gabor, Florentina Stancu și Eli
sabeta Teodorof) care au urmat-o în 
clasament. Cu excepția acțiunii între
prinse la 1850 m cînd Zegreanu, pen
tru puțină vreme a trecut în frunte, 
în nici un alt moment (de la 700 m 
de cînd a preluat conducerea Danai
lova), nici una din concurentele noas
tre, și toate patru la un loc n-au în
cercat ceva deosebit. La fel și la ju
nioare, probă în care Vera Nikolici a 
cîștigat la 
Baciu și 
mult prea 
seseră de

Atleții noștri au avut, în general, 
o bună pregătire fizică și tehnică- 
Ceea ce le-a lipsit (cu excepția junio
rilor) a fost posibilitatea de a rezolva, 
în favoarea lor, prin tactică, superio
ritatea pe care au avut-o în cele patru 
probe. Desfășurarea celui de al X-lea 
Cros Balcanic a fost, în această pri
vință, un bun prilej de învățăminte.. 
Concluziile care se vor trage trebuie 
puse la baza pregătirii de ficare zi a 
atleților noștri fruntași. Căci „Crosul 
Balcanic" n-a fost decît preludiul ma
rilor competiții interne și internațio
nale din acest an ale atleților noștri- 
Și de tactică va fi nevoie și de aci, 
înainte.

cere au mai fost 
așteptam ca ei să 
respunzătoare, într-un deplin spirit de 
sportivitate. în mod normal s-ar fi cu
venit ca ei să fi făcut o permanentă 
„morișcă", să fi schimbat mereu rit
mul de alergare, intercalînd sprinturi 
repetate pe distanțe variate. în felul 
acesta, poate că victoria n-ar fi scă
pat unuia dintre ei. Dar atleții noștri 
s-au mulțumit să alerge cot la cot cu 
Dalkîlic, deși știau că la finiș atletul 
turc le era superior. Cele cinci ture 
(de cîte 2000 m) au fost parcurse în 
următoarele timpuri:

și Rusnac și Lupul 
aplice o tactică co

limită pentru că Elisabeta 
Claudia Iacob au atacat-o 
tîrziu, cînd nu mai rămă- 

parcurs decît cîțiva metri.

Avem cîteva individualități, dar nu o echipă
După cum am mai scris și în nu

merele noastre trecute, înotătorii ro- 
mîni au avut de înfruntat sîmbătă și 
duminică in bazinul acoperit de la 
Floreasca un adversar puternic, care 
în ultimii ani a urcat multe trepte in 
ierarhia natației europene, un adver
sar mai puternic decît ce! intîlnit cu 
două săptămîni in urmă (selecționata 
orașului Berlin) și care a pus în fața 
sportivilor noștri „probleme" mai difi
cile de rezolvat. Intr-adevăr, în 15 din 
totalul celor 19 probe, timpurile înre
gistrate de învingători au depășit larg 
pe cele realizate de cîșligătorii con
cursului de la Berlin. Cu atît mai sem
nificative ne apar cele cîteva victorii 
obținute de înotătorii romîni, ca și nu
meroasele recorduri republicane de se? 
niori și de juniori, mărturia resurselor 
încă neexplorate la o parte din com- 
ponenții lotului nostru reprezentativ. 
Numai în compania unor parteneri de 
întrecere valoroși a fost posibilă obți
nerea bunelor performanțe realizate de 
Vasile Costa, Tiberiu Șerban, Vladimir 
Morarii, Cristina Balaban și Ingrid 
U ngur.

Astfel, în proba de 100 m bras, ce
hoslovacii Ocenașek și Hecko (creditați

cu rezultate în jurul a 71 de secunde) 
l-au „întins" series pe tînărul și ta
lentatul nostru reprezentant Vasile 
Costa, purtîndu-1 spre... victorie (gra
ție unui finiș irezistibil) și spre re
marcabilul record, ajuns în momentul 
de față la 1:20,0- Elevul antrenorului 
P. Lovas a fost la înălțime și în ziua 
a doua cînd, infirmînd unele pronos
ticuri, a cîștigat detașat și cursa_de 200 
m, tot într-un timp record: 2:37,0. Ce 
altă dovadă mai elocventă că perseve
rența și munca asiduă de zi cu zi în 
condiții de loc avantajoase (la Timi
șoara nu există bazin acoperit) poate 
duce la rezultate superioare? Firește 
că atunci cînd timișoreanul va bene
ficia de cele mai bune condiții de pre
gătire, rezultatele sale vor avea un 
ecou și mai mare dincolo de hotarele 
tării.

Ca și V. Costa și ceilalți „colecțio
nari" ce recorduri au avut adversari 
care le-au înlesnit performanțele: Cris
tina Balaban pe Marcela Navesnikooa 
(cînd a reușit 1:12,6 la 100 m spate), 
Tiberiu Șerban pe Ioan Perak și Jirl 
Simandl (cînd a „mers" 2:22,9 la 200 
m spate), Ingrid Ungur pe Maria Ko-

cendooa (cînd a oprit cronometrele la 
1:05,3 pe „suta" de metri liber)...

Și totuși, aceste cîteva individuali
tăți apar cu totul insuficiente într-o în
trecere pe echipe. A fost prea mare 
diferența intre oaspeți și gazde la ca- , ■ "* * r>—X-.. cg_

au 
doi 
la 

ro
de

Vasile Costa, revelația concursului, in drum spre recordul probei 200 m bras 
Foto: I. Mihăică

pitolul omogenitate valorică. Pentru 
în timp ce sportivii cehoslovaci 
prezentat, aproape în permanență, 
oameni * cu șanse de cîștig (atît 
masculin cit și la feminin), echipa 
mînă n-a contat decît pe o mină 
performeri- Mai mult chiar, la o serie 
de probe înotătorii noștri sînt încă de
parte de standardul minim internațio
nal. Este cazul sprinterilor (C. Geor
gescu, E. Voicu, D. Demetriad, F. 
Fulop) care coboară cu greu sub 59 
sec — timpi care nu reprezintă nimic 
în arena internațională, al „patrusutiști- 
lor" (E. Voîcu), ca să nu mai vorbim 
de „specialiștii" de la delfin, care, 
prin rezultatele lor submediocre (peste 
2:30,0 la 200 m), ne fac să regretăm 
și mai mult... retragerea lui zl/ex Po
pescu din activitatea competițională.

Din -păcate nici în probele feminine 
„minusurile" nu sînt în număr mai mic. 
La 100 m liber nu contăm decît pe o 
singură sprinteră, /• Ungur; la 100 m 
spate și 400 m liber face față doar 
Cristina Balaban, în timp ce în probe
le de bras și delfin sintem total desco- 
periți. Și atunci cum să nu-ți amintești 
de trecutul apropiat, cînd Sanda Ior
dan (campioană mondială universitară 
la Sofia) și mai tînăra Zoe Reznicenco 
purtau departe, prin remarcabilele lor 
performanțe, speranțele brasului fe
minin ?

Ce-i de făcut? Să ne îngrijim mai a- 
fent de elementele tinere de perspectivă 
(pentru că mai în fiecare an ele pro- 
mit și apoi... se pierd în anonimat), să 
fim mai exigenți în importanta muncă 
de selecție și. apoi, de instruire spor
tivă. să insuflam permanent viitorilor 
performeri conștiinciozitate și pasiune 
pentru sportul pe care l-au îndrăgit. 
Pentru că „inovațiile" sui-generis în 
stabilirea punctajelor (4—3—2—t în 
loc de 5—3—2—1, oficializat în toate 
întrecerile internaționale) nu pot as
cunde lipsurile actuale din natația 
noastră.

G. NICOLAESCII 
A. VASILIU

ROMEO VILARA.

HDllHElpeyWa

Constructorul a cîștigat 
turneul fulger din Capitală!

Sîmbătă și duminică s-a disputat pei 
patinoarul artificial „23 August" tur» 
neul fulger dotat cu „Cupa F.R.H-P.'J, 
la care au participat echipele de ju
niori Constructorul, S.S.E. nr. 2,. 
Steaua și Olimpia. Victoria finală a- 
revenit formației Constructorul, care 
s-a dovedit bine pregătită, terminind 
întrecerea neînvinsă. Iată rezultatele 
tehnice : Constructorul — Steaua 3—L 
(2—0, 0—1, 1—0), Constructorul — 
Olimpia 4-0 (3—0, 1—0, 0—0), S.S.E. 
nr. 2 
0—0), 
(1-1. 
S.S.E.
Steaua — Olimpia 2—1 (1—0, 0—1» 
1—0).

— Olimpia 4—0 (2—0, 2—0, 
S.S.E. nr. 2 — Steaua 4—L 
0—0, 3—0), Constructorul —• 
nr. 2 3—0 (0—-0, 2 0, 1 -0),

I. ENCIU-corespondent
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) VOLEI
în completare la cîteva dintre rezultatele etapei

Sonia Niculescu (Metalul București) este blocată cu fermitate de sibiencele
Emilia Vameșiu și Mioara Fenechiu. (Metalul București — C.S.M. Sibiu.2^3)

Foto: I. Mihăică

LA BUCUREȘTI, sibiencele au dis
pus de Metalul datorită superiorității 
lor în combativitate, coordonarea ge
nerală a jocului, varietatea în distribu
ția paselor și în finalizarea atacurilor. 
Și mulțumită exact' acelorași calități a 
izbutit C.P.B. să câștige două setuii 
în fața dinamovistelor. După cum, ex- 
ceptînd combativitatea, absența din 
comportarea sportivelor de la Metalul 
a celorlalte însușiri enumerate mai' suS 
explică înfrîngerea bucureștencelor în 
jocul lor cu C.S.M. Sibiu.

Reamintim scorul partidei Dinamo- 
C.P.B. (F) : 3—2 (5,12—15, 10—15, 
4,0 1). Tipografele au plătit aspru tri
but relaxării exagerate de la începu
tul setului penultim. Fără ea, în 
schimb cu un efort suplimentar și cu 
un ritm susținut în debutul setului IV, 
C.P.B. ar fi terminat aproape sigur 
învingătoare partida, și ar fi meritat-o 
pentru jocul frumos desfășurat în se
turile II și III. Jucătoarele remarcate 
în cele două meciuri disputate în Ca
pitală : Lia Vanea, Șorban, Ștefă- 
nescu (Dinamo), Covaci, Florea, Petre 
(C.P.B.), Vameșiu, Kiss, Fleșeriu, Fe
nechiu (C.S.M. Sibiu), Dumitrescu 
(Metalul).

Dintre 
București, 
echilibrată

continuu progres la blocaj și în orga
nizarea cu varietate a acțiunilor ofen
sive. Cei mai buni de pe teren: 
Ganciu, Cozonici, Schreiber, Smerecin- 
schi de la Dinamo, Papugiu, Rotaru 
și Poroșnicu de la Steaua. în meciul 
său cu Petrolul, Rapidul a obținut cu 
facilitate victoria, întrucît scăzutul 
spirit de luptă al ploieștenilor le-a pus 
rapidiștilor minimum de probleme. Cu 
toate acestea, feroviarii au reușit să 
impresioneze prin pofta de joc pe care 
au ilustrat-o minge de minge, impu-

partidele masculine de la 
ambele încheiate cu 3—0, 

a fost doar Dinamo— 
Steaua (12, 3, 14), ca urmare, în egală 
măsură, a comportării sub valoarea lor 
normală în atac a învingătorilor și a 
jocului decis al echipei Steaua, în

„Cupa R. P. R.“ a fost
cucerită

A doua și ultima etapă a .Cupei 
R.P.R." la probe alpine pentru seniori 
și senioare s-a desfășurat sîmbătă și 
duminică pe pîrtia de lingă cabana 
Vîrful cu Dor din Bucegi. Zăpada 
foarte moale nu a 
curselor pe Valea 
prevăzuse inițial.

Deși vremea nu 
(ceața densă a stînjenit în mare mă
sură vizibilitatea), concurenții au 
avut o comportare bună, luptînd pen
tru cucerirea locurilor fruntașe în 
clasamentele individuale. în prima zi, 
cursa de slalom special a fost ciști- 
gată la băieți de Kurt Gohn (Dinamo 
Brașov), urmat de Mihai Bucur (Car- 
pați) și Gh. Bălan (A.S. Armata Bra
șov). La fete, victoria a revenit cam
pioanei tării, Ilona Micloș (Dinamo), 
în urma căreia s-au clasat Mihaela 
Casapu (Dinamo) și Edith Șuteu 
țA.S.A.). Duminică s-a disputat tot o 
probă de slalom special încheiată cu 
următoarele rezultate: băieți: 1. C. 
Tăbăraș (Carpati), 2. K. Gohn, 3. N. 
Iovici (St. roșu Brașov); fețe: 1. Mi
haela Casapu, 2. Ilona Micloș, 3. Edith 
Șuteu.

Datorită frumoasei comportări avută 
în cele două etape, schiorii de la 
A.S. Armata Brașov (antrenor, maes
trul sportului Ion Cașa) au rucerit 
„Cupa R.P.R.". Pe locurile următoare 
s-au clasat : 2. Dinamo Brașov, 3. 
Carpați Sinaia, 4. selecționata Baia 
Mare, 5. Caraimanul Bușteni.

permis disputarea 
lui Carp, cum se

a fost favorabilă

★
Miercuri și joi se dispută pe Valea 

lui Carp tradiționalul concurs .Cupa 
Bucegi" organizat de comisia de spe
cialstate a regiunii Ploiești.

SERIA A n-A

3. Dinamo București 17 15 2 49:13 32
4. știii.ța Galați 16 12 4 40:20 28
5. Farui Constanța 17 8 9 28:30 25
6. Știința Timișoara 18 7 11 29:42 25
7. Minerul B. Mare 18 7 11 25:42 25
8. Steaua București 17 7 10 30:31 24
9. Știința Cluj 17 7 10 26:33 24

10. Constructorul Brăila 17 6 11 23:35 23
11. Petre Iul Ploiești 17 6 11 24:37 23
12. Progresul București 18 5 13 22:41 23
13. Dinamo Bihor 18 5 13 20:47 23
14. C.S.M.S. Iași 17 3 14 18:46 20

FEMININ

1. Dinamo București 16 14 2 44:15 30
2. Rapid București 14 13 1 41:14 27
3. C. P. București 15 11 4 39:20 26
4. Farui Constanța 15 10 5 35:19 25
5. Metalul București 16 9 7 34:30 25
6. Știința Cluj 15 8 7 33:28 23
7* C.S.M. Sibiu 15 7 8 28:29 22
8. Voința Craiova 15 7 8 24:33 22
9. Partizanul r. Brașov 15 5 10 25:33 20

10. Știința București 16 4 12 21:38 20
11. Progresul București 16 3 13 17:42 19
12. C.S.M. Cluj 16 1 15 7:47 17

Lotul reprezenl

(A. AR-

MASCULIN

(V. POPOV1CI —

5!?

18 17 1 51:11 35
17 16 1 49: 6 33

TIMIȘOARA, Știința (M) a ca- 
cu 2—8 în fața Progresului din 
supraîncrederii care a dus la

REZULTATELOR 
ALALTĂIERI,

cedat Ra- 
învingînd 
și II, a

nîndu-se, ca și la anterioarele evoluții, 
în special prin eficacitatea blocajelor. 
S-au evidențiat : Drăgan, Plocon, Cos- 
tinescu de la Rapid și, în parte, Șucu 
de la ~

ÎN URMA 
REGISTRATE 
mentele campionatelor republicane la 
categoria A arată astfel :

SERIA I

MASCULIN

1. Tractorul Brașov
2. Rapid București

ÎN-
clasa-

din
co-

BASCHET

Petrolul. (C. FAUR).

Hilde Avachian (Progresul) a prins mingea și este gata să lanseze un 
contraatac. Virginia Jujescu (nr. 11) și Agnes Vogel încearcă însă să o 

împiedice. Fază din medul Voința Brașov — Progresul București 
Foto i 1. Mihăică

LA 
potat 
cauza 
schimbarea din formația inițială a pa
tru jucători, după succesul Ia 9 și la 
7 din primele două seturi. S-au re
marcat Chezan, Dumitrescu (Progre
sul) și Coste de la Știința. 
NĂUTU — coresp.).

LA CLUJ, Știința (F) i-a 
pidului cu 2—3 pentru că, 
destul de ușor în seturile I 
uitat de „proverbul" că în volei dese
ori cel ce nu luptă să cîștige cu 3—0 
pierde la capătul a cinci seturi ! Ju
cătoare evidențiate : Golimas, Iancu 
(Rapid), Porumb și Ana Mocanu de 
la învinse. (ȘT. TĂMAȘ — coresp.).

LA BRAȘOV, Farul (F) a întrecut 
cu 3—1 formația locală Partizanul 
roșu, care a acționat fără vlagă și a 
comis multe greșeli în apărarea 
linia a doua. " 
.resp.).

1. Ind. slrmel C. Turzii 10 6 4 20:18 16
2. înainte Timișoara 10 6 4 20:15 16
3. Știința Brașov 10 6 4 19:15 16
4. Electroputere Craiova 10 5 5 17:17 15
5. știința petroșeni 10 5 5 17:18 15
6. C.S.M. Cluj 10 4 6 15:19 14
7. Semănătoarea București 10 4 6 16:21 14
8. Meta.ul Pitești 10 4 6 15:21 14

FEMININ

1. Penicilina Iași 8 7 1 23: 7 15
2. Voința M. Ciuc 8 6 2 19:11 14
3. Progresul Tîrgoviște 8 5 3 17:15 13
4. Știința Tg. Mureș 844 17:13 12
5. Corvinul Deva 8 2 6 10:22 10
6. Fi. roșie București 8 0 8 8:24 8

DUPĂ O
Penultima etapă, a campionatului 

republican feminin de baschet a rezol
vat în mare măsură problemele „cheie" 
ale clasamentului. Intr-adevăr, prin vic
toriile objinute asupra Mureșului Tg- 
Mureș și Voinței București, Rapid și 
Știința București au rămas singurele 
candidate la titlul de campioană, care 
va fi decis cu prilejul turneului final. 
Aflate pe ultimele locuri, Știința Cons
tanța și Voința Oradea nu mai pot 
evita retrogradarea, astfel că în toam
nă vor participa la seria a 11-â a cam
pionatului. In sfîrșit, datorită succese
lor realizate duminică, Voința Brașov 
și Constructorul București au acum cele 
mai mari șanse de a juca în turneul 
final, alături de Rapid, Știința Bucu
rești, Voința București și Mureșul Tg. 
Mureș.

Deoarece meciurile Progresul Bucu
rești—Voința Brașov și Constructorul 
— Știinfa Cluj au avut o importanță 
deosebită, se cuvine să aducem unele 
amănunte asupra desfășurării lor. In 
prima jntîlnire, Progresul a început bine 
și a condus cu 8—2, 12—8, dar Voin
ța a egalat (min. 14 : 14—14) și a a- 
vut un ușor avantaj (min. 18: 19—16). 
De aici, scorul a evoluat foarte strîns 
pină în minutul 32 cind tabela de 
marcaj indica egalitate: 31—31. Timp 
de 8 minute, bucureștencele 
mai înscris insă nici un punct 
vreme ce formația din Brașov 
pus. și a obținut un avantaj 
puncte, suficient pentru a nu
vea emoții in ultimul minut de joc.

Constructorul București a luat con
ducerea din primul minut și treptat, da
torită acțiunilor bine organizate precum 
și preciziei în aruncările la coș de la 
distanță și de la semidistanță, s-a de
tașat. cîștigînd la o diferență de 30 de 
puncte. Se cuvine să evidențiem cu acest 
prilej comportarea avută in tot returul 
campionatului de echipa Constructoru
lui, din rîndu] căreia s-au evidențiat 
printr-un joc constant bun Dorina 
Suliman, Ecaterina Cherciov. Anca O- 
dobescu, Maria lonescu și Ana Preda. 
Cit despre baschetbalistele de la Știin
ța Cluj, ele au luptat cu multă ambi
ție, dar ineficacitatea aruncărilor de 
la distanță nu le-a permis să destrame 
„zona" adversă.

In încheiere, cîteva cuvinte despre 
arbitraje. Cuplul L. V asilescu — Cr. 
Popescu (meciul Constructorul — 
Știința Cluj) a condus „larg", în timp 
ce Dan Chiriac și P. Marin (par
tida Știința București — Voința 
București) au arbitrat foarte „strîns", 
sancționînd aproape orice atingere. 
Două maniere diametral opuse care im
pun necesitatea organizării unei discuții 
mai profunde între arbitri și antrenori 
pentru găsirea unei soluții- Și aceasta 
cit mai grabnic.

nu au 
(I?), în 
s-a im- 
de 12 
mai a-

D. STÂNCULESCU

ETAPA IMPORTANTA

CLASAMENTE
FEMININ, SERIA I

1. Rapid
2. Știința
3. Voința
4. Mureșul Tg. M.
5. Construct. Buc.
6. Voința Brașov
7. știința Cluj
8. Progresul Buc.
9. Știința Constanța

10. Voința Oradea

FEMININ, SERIA A II-A

3 67
5 64
5 65
4 58
5 71

București 
București

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

1
2
5
7
9

10

16
15
12
10

8
7
7 10
5 12
3 14
2 15

1143—
1084—
1032—

844—
962—
954—
816—
792—
628—1037
661—1070

822
819
877
843
872
935
768
873

33
32
29
27
25
24
24
22
20
19

6. I.C.F.
7. A.S.A. Cluj
8. S.S.E. Hm. Vîlcea
9. știința Timișoara

Crișul Oradea 
Spartac Salonta
Olimpia București 
Voința Tg. Mureș

••C.S.M.S. lași

1. 
2.
3.
4.

12 9 
12 7 
12 7
11 7,
12 1

21
19
19
18
18

1. Siderurg. Galați
2. Aurul Brad
3. Olimpia București 

Știința Craiova 
I.C.F.
Voința Tg. Mureș 
Unio Satu Mare

8. Progresul Buc.
9. A.S.A. Bacău

10. Petrolul ploiești

4.
5.
6.
7.

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

12
12

8
8
7
6
4
3
3
2

Ieri dimineață, lotul de fotbalișl 
care se pregătește pentru meciul d 
la 2 mai cu Turcia din cadrul preli 
minariilor campionatului mondial, . 
plecat la Milano, unde va întîlni mîi 
ne seară pe stadionul „San Șiroi 
renumita formație italiană A. C 
Milan.

înainte de plecare, pe aeroportul 
Băneasa, antrenorii echipei, Ilie Oanc 
și Șt. Covaci, ne-au declarat că voi 
alinia în jocul de miercuri formație 
care a jucat cu Wiener Sportklub 
Au făcut deplasarea următorii 18 ju

DUI
t Cititorii au aflat din ziarul nos 
f desfășurate în cadrul celei de a X,V1I 
\ In completarea cronicilor vom cttula, 
f unele aspecte, mai mult sau mai puț' 
\ delor, eficacitatea Înaintărilor, discip. 
L aportul jucătorilor intrați in vederile 
r I In tur de orizont asupra celor 
S '“'7 jocuri de duminică nu ne dă 
I posibilitatea să facem aprecieri pozi- 
1 tive asupra calității fotbalului practi- 
C cat de cele 14 echipe. Dimpotrivă, ma- 
î joritatea partidelor au purtat am- 
f preuta jocurilor de uzură, a goanei 

după puncte (foarte necesare, e ade- 
z vârât) și au fost deficitare în ceea ce 
k privește latura spectaculară și tehnică, 
[ fapt care este de natură să nemulțu- 
V inească masele de iubitori ai fotba- 
f lului.
S Dacă ar fi să dăm exemple nega- 
' tive, nici un meci n-ar trebui omis.
> La București, la Baia Mare, la Oradea 
[ ca și în alte părți fotbaliștii au pre- 
F stat din nou un fotbal mediocru, de 
• natură să îngrijoreze inai ales acum, 
f cu numai trei săptămîni înaintea me- 
. ciului cu Turcia (2 mai) din cadrul 
r preliminariilor campionatului mondial. 
L Cu atît mai dificilă devine sarcina
' comisiei de selecție deoarece în etap. - 
l de duminică multi dintre selecționa- 
’ bili n-au primit note care să-i impună 
k pentru tricourile naționalei. Bineînțeles 
[ notele nu constituie un criteriu, ab- 

solut. Dar...
■ Să revenim însă la etapa de dumi- 
) nică. Pentru a exemplifica în conti- 

nuare afirmația noastră că jocurile 
r au fost de nivel scăzut, vom da glas 
i cifrelor. Despre ce feJ de fotbal de 
) calitate poate fi vorba cînd în partida 
I Dinamo București—Știința Cluj au 
r fost nu mai puțin de 56 de faulturi ? 
k Cînd cu excepția a numai 25 de mi- 
" nute din 90 Steaua a practicat la 
k Arad un joc confuz, lipsit de vigoare ? 

Compartimentul cel mai slab, apăra- 
L rea, s-a făcut „remarcat" prin încasa- 
' rea nu mai puțin de 5 goluri 1 La Baia 
b Atare (și nu numai acolo) a ieșit In 

evidență o alia lacună a fotbaliștilor 
j noștri — ineficacitatea : de 6 ori în
> repriza a doua atacanții echipei gazdă-u 
F au ratat ocazii dintre cele mai clare.
t In încheiere la acest capitol merită 
' a fi menționat faptul că. în sfîrșit. 
k după aproape doi ani îvansuc (cu aju

torul lui Ivan) a înscris duminică un
L gol. Sperăm să nu treacă iar luni de 
" zile pentru a marca din nou...

Ț\ esigur nu putem trece cu vede- 
rea slaba comportare de ansam

blu a formațiilor bucureștene Dinamo 
Și Steaua. Echipe cu efective dintre 
cele mai valoroase, cu posibilități, cu 
renume In fotbalul romlnesc, și una 
Și cealaltă au intrat de la o vreme 
în mediocritate. In sprijinul acestei 
afirmații, priviți clasamentul returului.

CLASAMENTUL
1. Rapid
2. Steagul roșu
3. Minerul
4. Progresul
5. Dinamo Pitești
6. U.T.A.
7. Crișul
8. Petrolul
9. Știinta Craiova

10. știința Cluj
11. Steaua
12. Dinamo București
13. Parul
14. C.S.M.S.

RETURULUI
5 4 1
5 4 0
5 3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

3
2
2
2
2
2
2
1
0
1
0

1 
0
2
2
1
0
0 
o
1
3
1
2

1
2
1
1
2
3
3
3
3
2
3
3

16 1 _______________
14 f -----------------------

n Cauzelor acestor 
buie să constituie pentru conducerile 

'cluburilor respective serioase prilejuri 
de analiză. Ar trebui discutate cu tărie 
probleme ca: participarea conștientă 
a jucătorilor la antrenamente, alcătui
rea echipelor, discutarea vieții parti- 

( calare a unora dintre fotbaliști etc.
Și acest lucru este valabil nu numai 

• pentru cluburile amintite mai sus.

stări de lucruri tre-

25
25
21
21
20
19
17
16
16
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I R. P. Romine-A. C. Milan
RTARI: Ionescu și Haidu } 
Popa, C. Dan, Greavu, Solo- 
măgeanu, Marcu î MIJ- 
Ghergheli, N. Georgescu, 
AINTAȘI : Pîrcălab, Dumi- 
Ionescu, Năsturescu, Co- 
einiceanu și Voinea.

italian, va alinia în îata romînilor

★

luînd legătura cu redacția 
i Giorno” din Milano ni s-au 
următoarele: Echipa Mi- 

conduce în campionatul

o 
formație puternică din care vor lipsi 
doar Mora, Rivera. Trapattoni și Lo- 
detti (aflați în lot). în formația mila
neză vor evolua însă renumiții A- 
marildo, Altafini, MaldinL Iată, de 
altfel, formația: Barluzzi — Noletti, 
Trebbi, Benitez, Maldini — Pelagaili. 
Salvi — David, Altafini, Amarildo, 
Ferarrio (Fortunato). Jocul va avea 
loc miercuri seara și va începe la 
ora 19,30 (n.r. ora 20,30 — ora
R.P.R.).

Joi începe turneul U.E.F.A
După cum se știe, între 15—25 apri

lie se va desfășura în R. F. Germană 
cea de a XVIII-a ediție a Turneului 
U.E.F.A. la care și-au anunțat parti
ciparea reprezentative de juniori din 
23 de țări.

Turneul va avea următorul program: 
în zilele de 15,17 și 19 aprilie se vor 
disputa, în 22 de localități, jocurile 
din cadrul celor opt grupe, urmînd 
ca la 21 
turile de 
pelor.

Echipa
V-a, alături de reprezentativele Unga
riei și Suediei și 
meci joi 15 aprilie

aprilie să se desfășoare sfer- 
finală, între cîștigătorii gru-

Romîniei joacă în grupa a

va 
la

susține primul 
Karlsruhe, în

ETAPA A XVIII-AJ
mănunte asupra jocurilor 
împănatului categoriei A. 
'iu[~de față, să analizăm 

privind calitatea parti-' 
șt in afara lui, ca și 
noștri.

certați ou disciplina. Vociferările la 
deciziile arbitrilor au. abundat la jocu
rile disputate în Capitală, la Pitești, 
la Oradea, ia Baia Mare etc. Jucă
torii au avut atitudini ireverențioase 
fața de conducătorii meciurilor (Sasu, 
Deleanu, V. Alexandru, Ștefan, Frățilă, 
ș.a.). Oare toate , acestea nu con
stituie exemple care să pună sub 
semnul îndoielii calitatea muncii de 
educație care se desfășoară în secțiile 
de fotbal? Fără .îndoială.

de la Oradea. !n

n cu 8 etape înainte de sfîr- 
1 acestui campionat și unul 
hfatele iubitorilor de fotbal, 
«Shunătățirii calității jocului, 
i fi rezolvat. In această di- 
|întul ar trebui să-l aibă an- 

; . irora li s-au încredințat echi- 
ire primesc salarii pentru a 
a o cât mai bună pregătire.

„ad calendas grecas" rea- 
lestei doleanțe. In alte dis- 
ortive progresele sînt vizibile, 
însă, că în domeniul fotba- 
ită prea multă îngăduință, 
i ordine de idei trebuie sări- 
ă o dată (pentru a cîta oară, 
acest an ?) problema disci- 
mai departe decît în etapa 

ie ocupăm, o serie de fotba- 
■ u demonstrat că sînt încă

Ț\Ș-a dreptul ciudată ni se pare 
•S situația creată în cadrul clu

bului C.S.M.S. lași. De mai multă 
vreme jucătorul Stoicescu nu se înca
drează în linia de conduită â întregii 
echipe, fapt care l-a determinat pe 
antrenorul C. Teașcă să-l scoată din 
formație. O măsură binevenită, pentru 
întărirea disciplinei. Iată însă că Stoi
cescu a jucat la Oradea. Hotărîrea 
de a juca a fost luată peste capul an
trenorului, care, după cum ne-a in
format corespondentul nostru, nu a 
insolit echipa la Oradea. Ieri dimi
neață, dorind să aflăm realitatea, am 
avut o convorbire telefonică cu lașii. 
La club ni s-a spus că antrenorul 
principal nu a făcut, deplasarea deoa
rece este bolnav și că el a admis ca 
Stoicescu să joace împotriva Crișului. 
Tot telefonic am luat legătură și eu 
C. Teașcă :

— Nu sînt bolnav. Cine v-a spus ? 
Am fost împotriva folosirii lui Stoi
cescu. El este un element nediscipli
nat, care nu constituie exemplu pentru 
ceilalți jucători și datorită vieții de
zordonate pe care o duce. Din această 
cauză nu deține nici forma care să-l 
promoveze în echipă. S-au făcut efor
turi spre a mă „convinge" eă greșesc 
în această direcție. Deci nu îmi re
vine răspunderea pentru alcătuirea

echipei în meciul 
aceste condiții este greu să mai con
tinui munca la C.S.M.S.

Așa înțelege conducerea clubului 
ieșean să ia măsuri pentru întărirea 
disciplinei și a autorității antrenoru
lui?

Poate că F.R. Fotbal va socoti util 
să intervină pentru restabilirea presti
giului antrenorului și pentru luarea 
unor măsuri hotărlte împotriva celor 
care încalcă în mod flagrant atribuțiile 
antrenorilor de fotbal.

Cam atît despre
Să recunoaștem 
puțin...

nocturnă, cu echipa Ungariei. In con
tinuare va juca la Pirmasens, la 19 
aprilie, cu Suedia. La 17 aprilie este 
programată la Mannheim întâlnirea 
Ungaria—Suedia.

Pentru jocurile din sferturi de fi
nală programul a fost stabilit în felul 
următor : focul A : câștigătoarea grupei 
I va juca cu câștigătoarea grupei a 
Il-a (la Bochum) ; jocul B : cîștig. gr. 
III — cîștig. gr. IV (la Hagen) ; jocul 
G : câștig, gr. V — cîștig. gr. VI (la 
Wuppertal) ; jocul D : cîștig. gr. VII 
— cîștig gr. VIII (la Rheydt).

In semifinalele din 23 aprilie echi
pele își vor disputa întâietatea astfel : 
câștigătoarea jocului A — câștigătoarea 
jocului C (la Marl-Hiils), câștig. B — 
câștig. D (Ia Oberhausen), învinsa din 
meciul A — învinsa din meciul C (la 
Berlin), învinsa B — învinsa D (la 
Emmerich).

Finala va avea loc la 25 aprilie la 
Essen.

In vederea turneului juniorii noștri 
au susținut în ultima vreme mai multe 
partide de verificare, printre care a- 
mintim cele două întâlniri internațio
nale cu echipa de juniori a Turciei, 
precum și o serie de jocuri cu echipe 
din categoria B.

0—3 (0—1), C.S.M. 
Făgăraș 3—0 (nepre- 
Timișoara — Știinta 

(0—0); Metalul Tlr-
Metalul București #—11

Metrom Brașov — Rulmentul Brașov 
4—2 (2—1); Steagul roșu Brașov — 
Tractorul Brașov 2—2 (1—1); Gaz 
metan Mediaș — Faianța Sighișoara 
2—0 (1—0),- Rulmentul Bîrlad — Me- 
talosport Galați 
Sibiu — Ghlmia 
zentare); G.F.R.
Timișoara 0—1 
goviște
(0—l)j Petrolul Moinești — Dinamo 
Bacău 1—3 (0—3),- Dinamo Pitești — 
Victoria Giurgiu 1—0 (0—0); Steaua 
roșie Salonta — Crișul Oradea 6—12 
(0—8); U.T.A. — Minerul Lupeni 
15—0 (6—0),- Vagonul Arad — Elec
tromotor Timișoara 5—2 (2—11»
C.F.R. Arad — Teba Arad 2—0 (0—01» 
Textila Botoșani — Metalul Rădăuți 
8—0 (3—0)» Chimia Orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej — Constructorul 
Brăila 0—4 (0—1); A.S. Aiud — In
dustria sîrmei Cîmpia Turzii 3—2 
(2—2) i Arieșul Turda — Seda Ocna 
Mureș 2—0 (1—0); Minerul Lupeni — 
Jiul Petrila 1—0 (1—0)» A.S.A. Tg. 
Mureș — Unirea Tg. Mureș 5—8 
(3—0); Metalul Hunedoara — Vic
toria Călan 2—2 (0—1).

Mîine, pe stadionul Dinamo

că
etapa a XVlll-a.
nu este de loe

CRONICAR

<rin «priite nu— Cine a zis că 
sezon de ascensiune la Brașov ?

Desene de M. Ivănescu

AMĂNUNTE DIN CATEGORIA B
SERIA 1

PAȘCANI — CHIMIA FĂ- 
[2—1). Joc specific de cam- 
ocalnicii au cîștigat datorită 
s de energie. Âu marcat i 
(mln. 29), Cărare (min. 60), 

, Dumitrescu (min. 25). (C.
- L. Crăciun-coresp.).
IO BACĂU — FLACĂRA 
(2—1). A nins în tot timpul 
în ciuda scorului strîns, as- 
■cului s-a redus la o dispută 

între atacanțli echipei 
întreaga formație oaspe, care 
at cu disperare. Raport de 
9—0 în favoarea lui Dinamo, 
au fost înscrise de Gram 
și 74) pentru Dinamo și 

(min. 58) pentru Flacăra, 
ban și N. Papuc-coresp.).
'A GALAȚI — SIDERURGIS- 
LAȚI (1—1). Derbiul gălățean 
un joc interesant. In prima 
întâlnirii, Siderurgistul a do- 
a deschis scorul în min. 36 

inea. După pauză, studenții 
aatacat periculos și au egalat 
îăescu (min. 75). (State Cons- 
:u, coresp. reg.).
TRUCTORUL BRĂILA — 

RM. VÎLCEA (1—0). Jocul 
țjăcut pe cei 5 000 de spec- 
ufe au înfruntat timpul rece 
1 puternic. Localnicii au me- 
ctoria, fiindcă au jucat mai 
it. Ei au ratat însă numeroase 
Singurul punct a fost înscris 
>r (min. 20) din lovitură liberă 
:0 m. (N. Costin-coresp.).
ȚA BUCUREȘTI — METALUL 
SȘTI (3—2); După 6 minute 
studenții conduceau cu 2—0 
area ca vor cîștiga la scor.

Ei jucau din ce în ce mai bine. In 
timp ce metalurgiștii făceau greșeli 
peste greșeli șl luptau din răsputeri 
să stăvilească atacurile adverse. 
Această părere a devenit șl mat con
vingătoare cînd în min. 25 scorul a 
ajuns la 3—0, iar după cîteva minute 
putea fi 4—0, dar Ene a tras mili
metric pe lingă bară. Studenții au 
jucat — spre deosebire de meciul 
cu C.F.R. Roșiori — foarte bine, dar 
de ce numai 45 de minute și nu 90 ? 
Ne întrebăm aceasta deoarece în re
priza secundă rolurile s-au inversat, 
Știința fiind echipa nevoită să se 
apere din greu. Metalurgiștii au luat 
jocul pe cont propriu, au înscris 
două puncte, dar nu au mai putut 
realiza egalarea deși au avut două 
mari ocazii pe care le-au ratat 
(Malschi și Petrescu).

Golurile au fost înscrise de Rotaru 
(min. 3), Vasilescu (min. 6) care a 
tras pe sub portar și Sașcă (min. 25) 
din 11 m, la un fault în careu comis 
de Botescu. Metalurgiștii au marcat 
prin Buzatu (min. 56) și Szabo 
(min. 62).

Arbitrul Andrei Rădulescu (Bucu
rești) a condus formațiile :

ȘTIINȚA: Manta (Rămureanu) — 
Anton, Ghegheșan, Rădulescu, Țițeica 
— Anghelescu, Cicu — Ene, Rotaru 
(Sîrbu), Sașcă, Vasilescu.

METALUL : Niculescu I (Petre) — 
Botescu, Tudor, Stere, Malschi — 
Petrescu, Szabo — Buzatu, Dobre, 
Niculescu II, Roman.

D. C.

C.F.R. ROȘIORI — METALUL TÎR- 
GOV1ȘTE (3—0). Feroviarii au obți
nut o victorie meritată datorită jocu
lui bun practicat în special în prima 
repriză. Oaspeții au jucat deschis,

însă n-au rezistat ritmului impus de 
gazde. Au marcat i Ghiru (min. 16) 
și Ciofalcă (min. 35 și 85). (T. Negu- 
lescu-coresp.L

SERIA A II-A
VAGONUL ARAD — RECOLTA 

CĂREI (2—1). După o repriză echili
brată, localnicii au fortat ritmul și... 
victoria. Golurile au fost înscrise de 
Macavei (min. 19), Toma (min. 59) 
pentru Vagonul, Mikulaș (min. 20) 
pentru Recolta. (ȘL Iacob-ceresp.).

GAZ METAN MEDIAȘ — A.S. 
CUGIR (2—0). Medieșenii au dominat 
net, lucru care s-a reflectat și în ra
portul de cornere i 11—3 pentru Gaz 
metan. Oaspeții s-au apărat supra- 
numeric, încercînd să scoată un re
zultat cît mai strîns. Au marcat» 
Pascal (min. 48) și Păcuraru (min. 
78). De remarcat că Szabo (Gaz 
metan) a ratat o lovitură de la 
11 m (min. 58). (Z. Rișnoveanu-
coresp.).

MINERUL LUPENI — JIUL PETRILA 
(1—1). Aproape 6 000 de spectatori 
au asistat la derbiul Văii Jiului, dar 
au rămas decepționați deoarece me
ciul a fost plin de greșeli. în prima 
parte Jiul s-a comportat mai bine în 
cîmp, însă Minerul a fost mai peri
culos la poartă, avînd o bună ocazie 
de a înscrie prin Pricop (min. 11), 
care a șutat în bară. în repriza a 
doua Minerul a dominat mai mult. 
Au înscris : Colroază (min. 59) pen
tru Minerul, respectiv, Casandra 
(min. 63). (Ion Cotescu-coresp.l.

CLUJEANA — C.S.M. REȘIȚA 
(0—0). Gazdele au făcut un joc de 
Ioarte slabă calitate, (Tr. Bara-corvsp.).

Reprezentativa de tineret a R. P. Romine 
Vojvodina

In vederea meciului pe care-1 va 
susține in ziua de 2 mai cu selecțio
nata de tineret a Turciei, reprezen
tativa similară a R.P. Romine întâl
nește — tatr-o partidă de verificare 
— cunoscuta echipă iugoslavă Voj
vodina Novisad. Antrenorul Bazil 
Marian va alcătui echipa din urmă-

EXCURSIE LA MECIUL 
FARUL—RAPID

Cubul Rapid organizează duminică 
• excursie la Constanta pentru 
•are doresc să vizioneze meciul din 
cadrai campionatului 
Farul—Rapid.

Plecarea se va face 
neata la ora 5,30, cu 
polerea în aceeași zi, 
0.

înscrierile se primesc la sediul clu
bului pînă vineri 16.IV. a.c. ora 20. 
Informații suplimentare la telefonul 
17.01.40

categoriei

cei

A,

duminieă dimi- 
trenul, Iar îna- 
noaptea, la era

A.S.A. T6. MURES — SĂTMA- 
REANA (2—0). Partidă de factură 
tehnică mediocră. Gazdele au meritat 
victoria și au ebtinut-o prin golurile 
înscrise de Dombrovscbl în mln. 1 
șl 10. După pauză, In urma acciden
tării lut Dombrovschi și GyOrtt, jocul 
s-a echilibrat. în această parte a în- 
tîlnirii oaspeții au ratat cîteva ecaziL 
(A. Szabo-coresp.).

C.F.R. TIMISOARA — ȘTIINȚA 
TIMIȘOARA (0—1). Derbiul local a 
atras în tribunele stadionului G.F.R. 
peste 7 000 de spectatori. în ciuda 
ploii care a căzut în repriza I, jocul 
a tost viu disputat, însă în limitele 
sportivitătiL în prima parte au test 
puține faze la poartă, iar în a doua 
repriză, cînd s-a jucat șl pe extreme.

torul lot: Andrei, Constantinescu, 
(portari), Lupescu, Barbu, D. Nicolae, 
Petescu, Deleanu, Surdan (fundași), 
Năftănăilă, Jamaischi, O. Popesc» 
(mijlocași), Sorin Avram, Badea, Ma- 
teianu, Frățilă, Sasu, Moldoveana 
(înaintași).

Meaiul se desfășoară mîine, de la 
ora 16,30, pe stadionul Dinamo, avînd 
în deschidere (ora 14,30) • întîlnire 
între două selecționate alcătuite din 
echipe care activează în campionatul 
orașului București.

TURNEUL ECHIPEI 
SPARTAK PLZEN

Echipa cehoslovacă Spartak Plzen va 
întreprinde un turneu de trei jocuri în 
tara noastră. Iată programul turneu
lui: joi 22 aprilie, cu Știința Timisoa
ra,- duminică 25 aprilie, cu CrișuK 
Oradea și marți 27 aprilie, cn Sătmâ-- 
reana Satu Mare.

au fost create mai multe faze specta
culoase. în min. 56 (Sotormani a În
scris. după ce Sugar respinsese un 
șut al lui Gucu. După ce s-a marca* 
gelul, G.F.R. a presaL dar înaintașii 
săi, în special Feder $1 Gherghel, au 
dat dovadă de imprecizie. (P. Arcan- 
coresp.).

INDUSTRIA SÎRMEI GÎMPIA 
TURZII — C.S.M. SIBI® (2—0). Timp 
friguros, teren moale, 4 000 de spec
tatori. Joc specific de campionat. în 
care s-a pus accentul pe luptă. S-a» 
jucat deschis. Localnicii au dominat 
mal mult, dar au ratat prin cei doi 
Mureșanu. Oaspeții au jucat frumos 
în cîmp. Golurile au fost marcate 
de Mureșan I (min. 3) și Muresan II 
(min. 76). (Petru Țonea-coresp.).

Sașcă înscrie din lovitură de la 11 m al treilea gol al Științei. (Fază din 
meciul Șiiinta București — Metalul București 3-^2)

geto: S. Petre
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Cupa primăverii" la dirl-track

Sezonul competițional de dirt-track 
fost inaugurat duminica dimineață

spe- 
în-

reușit, 
„încăl-

să lipsească!
tirii fizice, a capacității de a susține ! 
un ritm alert de-a lungul întregului ■ 
meci. Știința București a cîștigat în 
fața echipei Tractorul Brașov, fără 
să strălucească, arătînd și de această 
dată că formația de bază nu este încă 
bine conturată. Acest lucru are, ca 
și în cazul Rapidului, o explicație: 
apariția unor indisponibilități, cauzate 
de îmbolnăvirea sau accidentarea 
unor jucătoare. Dar comportarea ne- 
muitumitoare (aprecierea o facem în 
funcție de perspectivele competițio- 
nale ale acestui an, printre care — 
să nu uităm —- campionatul mon
dial!) nu poate totuși fi explicata 
prin absența uneia sau alteia dintre ! 
handbaliste. Și aceasta pentru că 
este vorba de echipe fruntașe, de la 
care, firesc, așteptăm mai mult. (c.a.).

'. la^a echipă Constructorul Timișoara a dai o replică dîrză formației Pro
gresul București, reușind să cucerească victoria. în fotografia noastră un 
atac al timișorencelor la poarta echipei bucureștene, oprit printr-un fault 

Mărmureanu
Foto: I. Mihăică

(de ce?) de

• Meciul restanță Știința Petroșeni 
— Dinamo Buc. are loc mîine, 14 apri
lie, la Petroșeni.

• Rezultate înregistrate în primele 
calificări la JUNIORI: S.S.E. Sibiu — 
Constructorul
(12—5): S.S.E. Timișoara — Știința 
Cărei 37—11 (18—2); JUNIOARE: 
Voința Brăila — Victoria Orașul Gh. 
Gheorghiu-Dej 13—4 (7—3); Știința 
Cluj — Măgura Fundul Moldovei 
22—4 (8—2).

a
pe stadionul Dinamo din Capitală. 
Deși timpul a fost friguros și a bătut 
puternic vîntul, sportivii au 
printr-o bună comportare, să 
zească" tribunele.

Prima confruntare publică

Hunedoara 24—12 i
Campionatele republicane, între

ceri asupra cărora se îndreaptă în 
prezent atenția iubitorilor handbalu
lui — nu dezmint interesul cu care 
sînt urmărite partidele, oferind după 
primele două etape ale returului nu
meroase constatări îmbucurătoare. 
Cea mai importantă dintre acestea 
este fără îndoială aceea legată de 
nivelul superior de pregătire tehnică 
și tactică cu care s-au prezentat la 
startul întrecerilor majoritatea for
mațiilor. Firește, există șl unele ex
cepții (deși, s-ar putea și fără ele I) 
dar despre acest lucru ne vom ocupa 
în rîndurile următoare. Deocamdată, 
ceea ce dorim să subliniem este că 
intensa activitate competițională care 
s-a desfășurat între tur și retur dă 
acum roade bogate, exprimate în mod 
concret în jocuri de bună calitate, 
așa cum a fost cazul celor două der- 
biuri ale seriilor secunde, care au 
avut loc la București și Brașov.

Excepțiile despre care aminteam 
mai înainte merită un loc mai amplu 
în comentariul nostru, deoarece ele 
se referă la unele echipe fruntașe din 
întrecerea formațiilor feminine din 
seria I, unde există încă unele lucruri 
care nemulțumesc. La Timișoara, 
Rapid București după ce în prima 
etapă obținuse o victorie am zice 
.chinuită" a capotat de această dată 
în fața tinerei formații a Șc. medii 
nr. 4, care începe să se înscrie cu

tot mai multă autoritate în rîndul 
echipelor noastre fruntașe. Fero
viarele bucureștene au pierdut clar 
(scor 7—11) după ce au rezistat o 
repriză, ceea ce demonstrează exis
tența unor carențe în direcția pregă-

CLASAMENTELE LA
MASCULIN,

1. Steaus Buc.
2. Dinamo Buc.
3. Știința Galați
4. Dinamo Brașov
5. Știiața Timiș.
6. Dinamo Bacău
7. Tractorul Brașov
8. Voința ’ ‘
9. Știința

10. Știința

Sighișoara 
Petroșeni 
Tg. Mureș

SERIA I

SERIA A

1. Rafinăria Teleajen 
Știința Buc. 
C.S.M. Reșița 
Cauciucul Orașul 
Gh. Gheorghiu-Dej

.. C.S.M.S. Iași
6. Voința Sibiu
7. Rapid Buc.
8. Recolta Hălchiu
9. Tehnometal Timiș.

10. Știința

2.
3.
4.

5.

ZI

11
11
10
11
11
10
11

o
1 o 
o
1 
o

226:143 
198: 98 
171:157 
210:188 
171:197 
138:123 
168:207 
153:197 
148:197 
138:214

19
18
13
12
12
11
6
6
5
4

3. Mureșul Tg. Mureș
4. Șc. medie nr. 4 

Timișoara
5. Știința Timiș.
6. C.S.M. Sibiu
7. știința Cluj
8. Tractorul Brașov
9. Confecția Buc.

10. S.S.E. Ploiești

SERIA A

11

11
11
11

7 1 3 126: 64 15

n-A

11
11
11

0
1
1

1
1
2

185:126
199:134
206:138

20
19
17

7
6
6 

11 3
11 3 
11 2 
11 0

0
1
0
1
1
3
0

14
13
10

7
7
7
0

a 
cialiștilor vitezei pe zgură s-a 
cheiat cu victoria tînărului Alexandru 
Șinca (Steaua). El a cîștigat de o 
manieră entuziasmantă toate cele 3 
manșe în care a fost programat, fă- 
cîndu-și o promițătoare reintrare 
după îndelungata-i absență cauzată 
de un accident sufeiit în prima eta
pă a campionatului trecut.

Al. Șinca a reușit să se adapteze 
mai repede cu pista moale și cu ma
șina nouă, pe care a „pilotat-o“ foar
te inteligent. El a folosit mai judicios 
calitățile acesteia și a sesizat mai 
repede decît adversarii săi „secre
tul călcăturii". Mai trebuie să insis
te însă în tehnica ieșirii din viraj, 
capitol la care a primit o notă mai 
slabă. Campionul de anul trecut — 
Ion Cncu (Metalul 23 August) — 
deși a cîștigat clar două din cele trei 
manșe ale etapei — a fost nevoit să 
se recunoască învins de Șinca în ul
tima manșă a concursului. Această 
manșă a fost cea mai disputată ofe
rind spectatorilor satisfacția 
rii unui 
Cucu) în 
au făcut 
fizice și

Romulus Jurcă (Steaua) a făcut o 
cursă curajoasă și s-a clasat pe un me
rituos loc 3. El a profitat de neaten
ția lui Al. Pop (Dinamo) care-1 „su
praveghea" pe AL Datcu (Steaua) și

la ultimul viraj din manșa I, a 
nit irezistibil și a trecut primul 
nia de sosire. Alexandru Pop a a. 
o comportare mai slabă nereușinc 
cîștige nici o manșă. Alexandru E 
cu nu și-a dozat bine efortul > 
de data aceasta și după ce a cî 
gat, relativ ușor, o manșă, a ini 
în anonimat. Mihai Alexandrescu 
Tudor Popa (ambii de la Metalul 
August) n-au fost adversari per: 
loși. Ei n-au reușit să se acomo 
ze cu pista moale și greșind „cal 
Iul călcăturii11 au fost învinși 
partenerii lor. Dintre „rezerve" 
remarcat revenirea lui Radu Ten 
tocle (Dinamo) și Nicolae Dițe 
(Metalul 23 August). Aceștia au i 
mai aproape de valoarea titulari 
avînd chiar satisfacția cîte c 
victorii (primul asupra lui Alex 
drescu și secundul asupra lui 
Popa). CLASAMENT : 1. Al. Și
6 puncte; 2. I. Cucu 5 p; 3. R. j 
că 3 p; 4. Al. Pop 3 p; 5. AL Da 
2 p; 6. M. Alexandrescu 2 p; 7. 
Popa 0 p.

I.

CONCURS DE OBSTACOLE L, 
STEAUA

n-A

urmări- 
duel palpitant (Șinca — 

care cei doi competitori 
apel la toate resursele lor 
tehnico-tactice.

în continuarea pregătirilor pei^ 
campionatul republican de motoc 
duminică dimineața va avea loc 
baza sportivă „Steaua* din bd. GF 
cea un concurs motociclist de ob 
cole dotat cu „Cupa Steaua**. Au 
invitați sportivii înscriși în câmpie 
tul republican. Ei vor lua startul 
cele 4 probe incluse în program : 
175, 250 și 500 cmc. La acest corn 
pot lua parte și sportivi nelegitir 
la vreun club sau asociație sportivă 
condiția de a fi membri ai UCFS.

3
2
1
3
0
0
0
1 
o
2

1. Rulmentul Brașov
2. Voința Odorhei
3. Știința Galați
4. Constructorul Timiș.
5. Progresul Buc.
6. Favorit Oradea
7. Record Mediaș
8. Voința Sighișoara
9. S.S.E. Petroșeni

10. Electromag. Buc.

7
7
5
4
5
5
5
4

11 4
11 3

11
11
11
11
11
11
11
11

17
16
11
11

Citiți revista

11
11
11
11
11
11
11

7
5
5
4
2
1
1

4
6
6
6
8
8

10

114:107
156:162
128:165
118:151
119:150
168:201
129:188

14
10
10

9
5

evenimenteior 
și internaționale

Premiile concursului Pronoexpres 
nr. 14 din 7 aprilie 1965 :

Categoria a
41 980 lei și 3

a

SERIA I

11 9 1 1 81: 46
11 8 0 3 113: 76 SPORT nr. 7

Cluj

DE LA I. E. B. S

PRONOEXPRES

III-a : 40 variante

IV-a : 202 variante aa

V-a : 935 variante aa

variante a

• La bazinul acoperit Flore 
funcționează în continuare cursul 
inițiere la înot pentru copii. Inse 
la bazin.

• Pentru jocul internațional de 
lei (m) RAPID — S. K. LEIPZIG 
miine din sala Floreasca, biletele 
găsesc de vînzare la casa specială 
str. Ion Vidu.

a Vl-a : 4.300

Il-a : 1 variantă a 
variante a 16.980 lei 

a

0 
o o
1
1
2
0

1. Știința
2. Rapid

FEMININ,

PRONOEXPRES1X2X1X21
Programul concursului PRONO

SPORT din această săptămînă are un 
conținut deosebit de atractiv și 
resant.

Programul este următorul :

inte-

R. P. Polonă—Italia
T urcia—Portugalia
I ugoslavia—F ranța
Steaua—Steagul roșu
Știința Cluj—Dinamo Pitești
G-S.M.S. Iași—U.T.A.
Farul—Rapid
Petrolul—Minerul Baia Mare
Progresul—-Crișul
Știința Craiova—Dinamo București 
Poiana Cîmpina—Metalul Tîrgoviște 
A.S.A. Tg. Mureș—Știința Timișoara

Nicolaie din București care a obținut 
un autoturism „FIAT 1100 D“. El a 
fost urmat de Goldfeder Lupu, tot din 
București, care a obținut un „MOSK- 
VICI 403", în zilele următoare sînt 
așteptați să sosească și restul câștigă
torilor de autoturisme.

In atenția participanfilor la concursul 
special PRONOSPORT din 4 aprilie 

1965

• FOTOCRONICA
sportive interne ........... ......... ..............

• In preajma „mondialelor" de tenis 
de masă de la Ljubliana :
— Sportivii romînl sînt gata pen
tru start
— Cei mai buni concurenți străini

• HANDBAL:
— Echipa campioanelor mondiale 
și căpltana ei
— „Frații" Mircea Costache

• FOTBAL:
— „Fachirul” Cotormani și fiul său 
— Rapid a trecut la conducere 
— Șutul
— Fotbalul maghiar în fața unor 
examene dificile

• Clubul sportiv școlar, o „rampă” 
de lansare

• Atleți pe aleile „parcului sportiv” 
din Cluj

• Echipe de rugbl din categoria A : 
Știința Cluj

• MAGAZIN SPORTIV : Alecsandri 
sportiv; Amintiri... amintiri din ca
riera lui Gh. Axioti; Surisul învin
sului; Salt tardiv; Polo-ul și lupte
le; Boxul văzut prin prisma regu
lilor de circulație; Caricaturi.

• Dialoguri... în antract la Teatrul 
de Stat din Baia Mare

• Schiul alpin in 1965 ; Nume, Nume, 
Nume...

• Rugbiștii în întrecere

- ( ;4:

Vct $» VA tUMPAMTI
0 lAHTCfinÂ 2 
VĂ OFERIM HOUL TIO 
FOCUS' IHTfc-O GAMĂ 
VARIATĂ OF CULORI. 
CU FOCUS REGLABIL.-

U.S. nXCTRO- BAtlAT
TIMISOARA

ULTIMELE TREI ZILE LA CON
CURSUL SUPLIMENTAR PRONO

SPORT—UEFA

Joi 15 aprilie se închide concursul 
suplimentar PRONOSPORT—UEFA— 
organizat cu ocazia competiției euro
pene a formațiilor de juniori.

Reamintim programul acestui concurs:

Homînia—Suedia
Scoția—Iugoslavi a
Polonia—Irlanda
Bulgaria—Franța
Ungaria—Suedia
Anglia—Spania
Portugalia—Austria
Italia—Iugoslavia
Grecia—R. F. Germană
Cehoslovacia—Franța
Belgia—Spania
R. D. Germană—Austria
• Au început să se prezinte primii 

câștigători de autoturisme de la con
cursul SPORTEXPRES nr. 10 trimes
trul I. Cel care a deschis lista câști- 
gătorilor este participantul Cismaru

SPORTUL POPULAR
Pag. a 6-a Nr. 4641

Tragerea la sorți a premiilor supli
mentare în obiecte, va avea loc 
miercuri 14 aprilie la Ploiești cu pri
lejul tragerii concursului PRONOEX
PRES nr. 15.

• Nu uitați! Azi ultima zi pentru 
concursul PRONOEXPRES de mîine.

Categoria
1.828 lei

Categoria
465 lei

Categoria 
100 lei

Categoria
30 lei

REPORT CATEGORIA I : 37.696 LEI
Premiul de 25.000 lei atribuit unei 

variante de categoria a Il-a, se va 
trage la serți miercuri 14 aprilie 1965.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.

La această competiție sînt vak 
următoarele legitimații eliberate 
VCFSICG : roșii și maro în piele, 
în dermatin ale maeștrilor sportuli 
volei, ale maeștrilor emeriți ai sp< 
lui și ale antrenorilor emeriți, ven 
dermatin însoțite de delegații, în 1 
ta locurilor rezervate fiecărui ziar 
masa presei.

• Aceeași casă vinde și bilete 
tru întîlnirea internațională de i 
BUCUREȘTI — MOSCOVA din 
17 aprilie, de pe terenurile Progr
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t Braharu și Gh. Moldoveanu—învingători SE IMPUN MASURI
Unele concluzii pe marginea întrecerilor dintre boxerii noștri și cei ai R. D. Germane

Braharu ciștigătorul cursei de 
țmbătă din cadrul „Cupei Voința"
lele două etape ale „Cupei Voința" 
{Organizate separat, fără adiționarea 
pilor intr-un clasament general — 
's-au bucurat de o vreme prielnică, 
simbătă, ca și duminică, a bătut pu
ric vîntul, iar temperatura a fost scă- 
Ă, Am mai adăuga la aceasta faptul 
.nil s-a ales nici cea mai propice 

• -a-
, n condițiile amintite, membrii lotului 

. tru „Cursa Păcii" — cei mai inte- 
iți să-și verifice potențialul, au făcut 
■furi lăudabile pentru dinamizarea 
selor, pentru realizarea unor faze, 
> să demonstreze nivelul de pregă- 

la care au ajuns. Sîmbătă s-au 
curs 80 km pe șoseaua București— 
iești (varianta Buftea). După 30 km, 
istantin Dumitrescu și Gh. Moldo- 
nu au inițiat o primă acțiune serioa- 
Ei au reușit să se distanțeze și la 

ictul de întoarcere (km 40) înregis- 
i un avans de 35 de secunde față 
un grup de 8 urmăritori condus de G. 
iceanu, 2 mir.ute față de grupul lui 
Ardeleanu și 4 minute față de plu- 
Dintre alergătorii care „lucrează" 
conducerea lui Moiceanu rămin la 

.45 Gh. Neagoe și P. Neacșu, pentru 
nu pot rezista ritmului. După alți 5 

se face joncțiunea cu fugarii și 
pul fruntaș cuprinde acum pe C. Du- 
rescu, Gh. Moldoveanu, G- Moiceanu, 
'raharu, U7. Ziegler, L. Zanoni, 1. Stoi- 
și Fr. Gera. Se merge tare. Atît de 
; încît la km 70... răntîne Gera, iar 
km 71 se desprinde și Zanoni. Ulti- 

kilometri sînt și cei mai grei. Vin- 
bate năpraznic. Cicliștii fac efor-

! supraomenești dar nu pot înainta cu 
i mult de 15—18 km pe oră. La 
intui final. Ion Braharu își invinge 
îgii de acțiune. Clasament: 1. 7.
iharu 2 h. 02:35 ; 2. U7. Ziegler; 3. 

Moldoveanu; 4. G. Moiceanu; 5. C. 
țnitrescu; 6. I. Stoica — același timp. 
Duminică dimineață ne-am reîntîlnit 
km 7 al șoselii București—Ploiești 
irianta Buftea). Sesizînd decalajul de 
gătire, arbitrii au decis — de comun 
>rd cu antrenorii — ca rutierii de la 
buri să plece în această cursă de 100 

cu un avans de 4 minute față de 
liștii din cele două loturi republicane, 
ea n-a fost rea. Dar, alergătorii be- 
iciari ai handicapului n-au folosit 
rirea*. Ei au așteptat pur și simplu 

otoarele" lotului. Joncțiunea a avut 
la km 39. La km 50, cu aprobarea 

ită a colegilor din lot, Gh. Moldovea- 
și Ion Ardeleanu se avîntă într-o 

ierară luptă cu vîntul puternic și ae- 
rece. Kilometru cu kilometru, ei 

■șese să-și mărească avansul față de 
tonul agitat doar din cînd in cind

in Italia și in R, D, Germană
de acțiunele unor cicliști din lotul de tine
ret. Km 79 este punctul în care C. Dumi
trescu pornește intr-o acțiune solitară. 
De-abia după 9 km d este urmat de un 
grup format din Zanoni, Moiceanu, Bra
haru și Rindașu. După 4 km îl ajung 
pe C. Dumitrescu dar este tîrziu pen
tru anihilarea acțiunii fugarilor. Gh. 
Moldoveanu își aruncă în luptă ultimele 
resurse, și, cu toate că este slab susți
nut de colegul său de evadare I. Arde
leanu, reușește să țină piept urmăritori
lor. In mod firesc cîștigă sprintul final 
primind astfel răsplata eforturilor făcu
te de-a lungul a 50 km. Clasament fi
nal: 7. Gh. Moldoveanu 2 h. 36:13; 2. 
r. Ardeleanu — același timp; 3. G. Moi
ceanu 2 h- 36:37; 4. I. Braharu 2 h 
36:38; 5. M. Rindașu (Voința Ploiești): 
6. L. Zanoni; 7. C. Dumitrescu — ace
lași timp: 8. W- Ziegler 2 h. 37:14; 9. 
I. Stoica; 10. Fr. Gera — același timp.

Cu aceste întreceri cicliștii noștri 
și-au încheiat pregătirile în țară. Ei vor 
pleca joi la Praga pentru a participa 
la „Cursa de 4 zile" alături de alergă
tori din R.S. Cehoslovacă, R.P. Polonă 
și R.P. Bulgaria. De acolo vor pleca în 
Italia și, apoi, în R.D. Germană pentru 
a concura la ultimele competiții de se
lecție.

Din impresia pe care ne-au făcut-o 
alergătorii în cele 5 verificări 
că Dumitrescu, 
și Ziegler sînt 
la nivelul de 
„Cursa Păcii".
locuri în echipă luptă cu șanse e- 
gale 4 cicliști: Braharu, Stoica, 
Moldoveanu și Zanoni. Evoluția lor în 
etapele de munte din R.S. Cehoslovacă 
va fi decisivă pentru alcătuirea echipei.

reiese
Moiceanu, Ardeleana 
pe cale de a ajunge 

pregătire cerut de 
Pentru celelalte două

HRISTACHE NAUM

MIHAI TRANCĂ

g TENI5

in lupta pentru 
campioană mon- 
tineret. De data 
cel mai constant

6—2, 
la P. 
cam- 
mărit

selecționată a țării noastre, 
din boxerii Ciucă, Gîju, 

Antonia, Dinu, Vlad, Hodo- 
Covaci, Olteanu, Trandafir și

Așadar egalitate în meciul Romînia 
— Ungaria (tineret), ultima verificare 
(și cea mai importantă) înaintea „mon
dialelor" din Olanda. Alegerea adver
sarilor a fost bine făcută, sportivii ma
ghiari situîndu-se printre pretendenții 
principali la titlurile de campioni în 
toate probele.

Rezultatul obținut de tinerii noștri 
trăgători poate fi apreciat cu satis
făcător. De unde mizam doar pe o 
victorie la floietă feminină, am reu
șit o a doua la spadă și puțin a lip
sit ca și floretiștii noștri să se dove
dească mai buni decît oaspeții. 
De altfel este interesant de reprodus 
declarația unuia dintre antrenorii lo
tului oaspe, dr. Tanasdi, după primele 
asalturi, la scoiul de 2—0 pentru Ro
mînia : „Două din speranțele noastre, 
Csakkel și Berkovics, au pierdut fără 
drept de apel, cu 5—1. Ne-am bucura 
dacă, pînă la urmă, am pierde proba 
la limită".

Prin urmare, floretiștii maghiari nu 
mai sperau într-o victorie. Le-a... ofe
rit-o, însă echipa noastră, Habală mai 
ales, care, după o primă victorie netă, 
n-a mai arătat nimic. Ne spunea după 
meci, antrenorul coordonator al lotului, 
Vasile Chelaru : „Am greșit tactic. 
Habală a fost preferat lui Filip. S-au 
avut tn vedere rezultatele din finalele 
campionatelor republicane de juniori 
și nu comportarea generală, pe un an
samblu de concursuri, ceea ce ar fi 
fost mai edificator. In plus și Tiu și 
Costescu, trăgători de bază ai forma
ției, au evoluat sub așteptări. Turneul 
individual, tn schimb, a fost mai con
cludent. El a arătat că în vederile 
noastre, în ce privește floreta, trebuie 
să stea în principal Costescu, Tiu și 
alături de ei ,Filip, trăgători cate pot 
rezista la o întrecere-maraton cum 
este un turneu individual".

Acesta a fost de altfel și argumentul 
pentru care federația de specialitate 
i-a desemnat pe acești trei scrimeri 
să ne reprezinte la Rotterdam.

Despre evoluția floretistelor, antre
norul Vasile Chelaru a ținut să ne 
precizeze : „Trăgătoarele noastre s-au 
comportat în general bine. Fără a stră
luci, floretistele au arătat că, cu un 
plus de dîrzenie și mai bine orientate 
tactic, ele se pot angaja, cu șanse apre-

I

i

S-au terminat întrecerile dintre pu- 
giliștii noștri și cei ai R.D. Germane.

Evoluția boxerilor, romîni, în spe
cial a celor care au evoluat pe... te
ren propriu, nu ne mulțumește. Și, 
aceasta nu atît ca rezultate cit prin 
maniera în care reprezentanții noștri 
s-au comportat la această întrecere. 
Cu atît mai mult ne îngrijorează a- 
ceasta, cu cît formația noastră se
cundă cuprinde o serie de boxeri ti
neri cărora federația de specialitate 
intenționează să le ofere prilejul de 
a ne reprezenta la „europene”.

Constantin Ciucă, deși nu este în 
cea mai bună formă (el a dat semne 
de oboseală în ultima repriză), a 
boxat bine pe contraatac, a „contrat" 
precis de fiecare dată și a obținut 
o victorie categorică în fața unui 
pugilist cu o bună carte de vizită 
(Babiasch).

Nicolae Gîju, a demonstrat că se
lecționarea sa nu a fost întâmplătoare 
ci, dimpotrivă, foarte bine venită. 
Este un element de un real talent, cu 
multe posibilități, cu toate acestea 
tehnica sa este încă deficitară. Exe
cuția incorectă a „croșeului” de dreap
ta (cu partea interioară a mănușii) 
precum și unele eschive prea joase 
pot atrage după ele avertismente care 
„costă". Cu toate aceste lipsuri, Gîju 
a fost cel mai în formă boxer din 
echipa noastră.

Selecționarea lui Constantin Buzu
liuc a fost, de data aceasta, nejustifi
cată. El ne-a convins că nu a elimi
nat încă unele lipsuri mai vechi. N-are 
viteză, practică un box static și re
cepționează prea multe lovituri. Mai 
mult, Buzuliuc a dovedit și acum că 
nu are suficiente resurse fizice pentru 
ultima repriză. Considerăm, mai cu 
seamă după rezultatele obținute în 
R.D. Germană, că C-tin Stanef (că
ruia nu i se acordă suficient credit 
de către antrenorul federal, Al. Vla- 
dar, și de antrenorii principali ai lo
tului, Ion Popa și Ion Chiriac) este 
cel mai valoros boxer al nostru la 
categoria pană. în ultimele luni, Sta
nef a terminat învingător — înainte

ciabile, 
titlul de 
dială de 
aceasta,
a tras Marina Stanca. La 
echipe ea a depășit cu 
destulă ușurință, 4—2, pe 
trei din cele mai bine 
pregătite trăgătoare ma
ghiare, Szaray, Harsay și 
Szolnoki. Apoi, la indivi
duale, a confirmat buna 
comportare avută la echi
pe, întrecîndu-le pe toate 
finaliste din lotul oaspe. 
A fost cea mai frumoasă 
comportare de pînă acum 
a acestei tinere și talen
tate floretiste. împreună 
cu Ileana Drîmbă și E- 
caterina lencic, Marina 
Stanca promite să aibă 
in Olanda comportări va
loroase".

La Rotterdam se pre
conizează să participăm 
și la probele de spadă șl 
sabie. In legătură cu for
mula noastră pentru a- 
ceste probe. 
Chelaru ne-a spus : 
spadă, principalul 
tru trăgător va fi Gheorghe Cristof, 
un scrimer talentat și foarte conștiin
cios. Împreună cu el va concura Filip, 
specialist și în această probă. La sa
bie, alături de Weissbock, care și-a 
ciștigat locul in lot printr-o evoluție 
bună, participă Costescu și Tiu".

★
In ultima săptămînă dinaintea ple

cării, lotul nostru de tineret și-a con
tinuat pregătirile, cu accent pe îmbu
nătățirea procedeelor tactice, capitol 
unde mai sînt semnalate unele scăderi.

Despre perspectivele scrimerilor noș
tri la campionatele mondiale ale „spe
ranțelor", celălalt antrenor al lotului, 
Andrei Vîlcea a făcut următoarea re
marcă : „Lotul romîn de tineret poate 
să se califice în finalele a trei probe 
- floretă masculină și feminină și spa
dă. Sportivii noștri au o pregătire fi- 

antrenorul 
„La 
nos-

de limită — toate meciurile (interne 
și internaționale) la care a participat. 
Apreciem ca pozitivă poziția antre
norilor C. Nour și L. Popescu, care
i-au  acordat încredere și l-au intro
dus în formație.

Vasile Antoniu a fost un alt boxer 
romîn care a evoluat bine. El a ob
ținut o victorie categorică în fața 
unui boxer de valoare, Seyfert. An
toniu este un om de bază în echipa 
noastră. De la el se poate aștepta 
o performanță bună la campionatele 
europene. Nici Antoniu nn a atins 
încă cea mai bună formă, n-a lovit 
întotdeauna cu multă precizie (ca în 
alte meciuri) și n-a fost destul de 
„exploziv”. Ca și alți componenți ai 
echipei, el nu a luptat cu suficient 
„nerv".

Se preconizează ca la viitoarele 
campionate europene, la categoria 
ușoară să ne reprezinte Ion Dinu. 
Este foarte bine venită măsura înti
neririi echipei reprezentative, dar în 
situația de față, nu este cea mai ni
merită. în R.D. Germană. Iosif Mi- 
halic a realizat rezultate foarte bune. 
Ion Dinu a boxat lipsit de convin
gere, fără vigoarea-i caracteristică, 
n-a mai avut eficacitate și explozivi- 
tate în seriile de lovituri. Deși pre
gătit în Iot, Dinu a obținut o vic
torie discutabilă în fața germanului 
Wolke, pe care la Galați, M. Dumi
trescu (pregătit în afara lotului) l-a 
depășit în mod evident.

Gheorghe Vlad are multe calități, 
dar este prea uniform în acțiuni, nu 
are suficientă viteză de execuție și 
nu cunoaște bine procedee înșelătoare 
care să-i permită să se apropie de 
adversar pentru a-șî putea pune în 
valoare forța loviturilor.

Timpul prea scurt de luptă (mai pu
țin de 2 minute) al „mijlociului mic” 
I. Covaci nu ne permite să tragem 
concluzii.

Ion Olteanu, foarte bun 
și cu multe posibilități, nu 
ciente calități morale și de 
asemenea lipsă, pe care am
statat-o la Olteanu și cu alte ocazii,

tehnician 
are sufi- 

voință. O 
mai con-

Dispută strinsă între floretiștii Paul Filip (Ronunia) 
— in dreapta, cu fața la obiectiv — și Peter Szabo 
(Ungaria), la scorul de 4—4. In clipa următoare, 
Filip se va desprinde și va puncta, ciștigind asaltul...

Foto: V. Bageac 
corespunzătoare, la 
cerințe. Aș vrea să 
scrimeri un singur

toate asalturile :

fl i- 
cer 
lu- 
SĂ

zică și tehnică 
celui actualelor 
tinerilor noștri 
cru, hotărîtor în _ . _ _ ___
G1NDEASCA MAI MULT ATUNCI 
C1ND URCĂ PE PLANȘA, INDIFE
RENT DE ADVERSAR SAU DE 
AVANTAJUL CIȘTIGAT LA UN 
MOMENT DAT. Lipsa de gîndire tac
tică este o veche carență a trăgătorilor 
noștri și ea poate eclipsa întreaga pre
gătire a unui scrimer".

Vrem să credem că la Rotterdam, 
spre deosebire de trecut, tinerii noștri 
scrimeri vor gîndi mai mult și vor ști 
să aplice mai eficient recomandările 
antrenorilor. O condiție esențială pen
tru obținerea succeselor.

TIBERIU STAMA 

va 
re

pune sub semnul întrebării valoarea 
sa și posibilitatea de a participa la 
campionatele europene.

Toți reprezentanții noștri la cate
goriile semigrea și grea care au evo
luat în aceste întreceri (mai puțin 
Vasile Mariuțan) au scos în evidență 
faptul că nu mai avem boxeri de va
loare la categoriile mari.

Echipa noastră secundă, care 
susține la Amsterdam meciul cu 
prezentativa Olandei, a arătat — cu 
prilejul meciului de Ia București — se
rioase lipsuri în pregătire. Antrenorii 
echipei, Ion Chiriac și Ion Popa (care 
s-au declarat și ei nemulțumiți de 
comportarea elevilor lor) n-au folosit 
cele mai bune metode de selecție și 
de pregătire.

Cei mai mulți dintre reprezentanții 
noștri au fost departe de cea mai 
bună formă sportivă. Și aceasta, sub 
toate aspectele : fizic, tehnic, tactic, 
moral și de voință. Așa stând lucru
rile, se pune, firesc, întrebarea : Ce 
este de făcut ? Este bine să mai par
ticipăm cu echipa completă la „eu
ropene" ?

Noi considerăm că nu ! Boxul ro- 
mînesc s-a bucurat de un renume 
în arena sportului cu mănuși ama
tor din întreaga lume. Și acest re
nume nu trebuie pierdut. Mai avem 
suficient timp pînă la sfîrșitul lunii 
mai, cînd vor avea loc campionatele 
europene. Trebuie luate toate măsu
rile care se impun. Este necesar ca 
boxerii noștri să fie mai temeinic 
pregătiți și mai serios verificați. Pu- 
giliștii susceptibili de a fi selecționați 
în echipa care ne va reprezenta la 
„europene” (cei din echipa B) tre
buiau să fie verificați, la Berlin, în 
compania formației A a R.D.Germane, 
cu boxeri cu care se vor întâlni și la 
viitoarea competiție. în acest sens, 
considerăm că „tactica" folosită def 
F.R. Box nu aduce servicii sportului 
nostru. Nu este bine să ne ascundem 
după degete și nici să ne lăudăm 
cu victorii ușoare. Este bine să fie 
căutate mijloacele și metodele cele 
mai eficiente pentru ca boxul să se 
situeze din nou în rîndurile sportu
rilor noastre fruntașe. Există o tra
diție care poate și trebuie să fie con
tinuată !

Echipa 
alcătuită 
Buzuliuc, 
Șan, C , ______ , ________ t_
Gheorghioni, a părăsit ieri Capitala, 
îndreptîndu-se spre Amsterdam, unde 
va susține un meci în compania re
prezentativei Olandei.

Ion Tiriac și Mariana Ciogolea 
au ciștigat turneele de selecție
Ultimele meciuri ale concursului do 

selecție s-au disputat la sfîrșitul săp- 
tămînii. Cîștigînd la Bosch cu 
7—5, 6—2 și, tot în trei seturi, 
Mărmureanu cu 6—3, 6—3, 6—0, 
pionul republican Ion Tiriac și-a 
la trei numărul victoriilor în turneul 
final și a ocupat primul loc al clasa
mentului. II urmează P. Mărmureanu, 
care l-a întrecut pe C. Năstase cu 
6—0, 4—6, 1—6, 6—2, 6—4. Ultimul 
a condus și în partida cu G. Bosch, 
pierzînd însă cu scorul de 0—6, 2—6,
6— 1, 6—1, 6—1. Ordinea în clasa
ment : 1. Țiriac; 2. Mărmureanu ; 3. 
Bosch ; 4. Năstase.

în turneul secund, I. Năstase a în
scris a doua victorie, câștigînd la D. 
Viziru cu 6—4, 6—2, 6—2. Boaghe l-a 
învins pe Dron : 6—3, 6—0, 6—3.

Concursul feminin a desemnat câști
gătoare pe dinamovista Mariana Cio
golea, care a întrecut-o, în meci de
cisiv, pe Ecaterina Horșa cu 2—6,
7— 5, 7—5, după ce învinsa avusese 
un mecibal... Alte rezultate : M. Cio
golea — Roșianu 3—6, 7—5, 6—4 ; 
Horșa — Dibar 6—2, 6—3 ; S. Cio
golea — Man 6—3, 6—4.
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ACTUALITATEA INTERNAȚIONALĂ
Corespondență din Ljubliana de la trimisul nastrn special, Constantin Comarniscbi

In așteptarea startului...
Campionatele de fotbal 

în țările europene
Laturile noastre republicane de te- 

tois de masă au poposit de numai câte
lea oua la Ljubliana, frumosul oraș 
mgoslao, unde, incepînd de joi, va 
avea loc cea de a 28-a edijie a cam
pionatelor mondiale.

Această competiție de amploare 
reunește de fiecare dată in jurul me
selor tot ce are mai bun sportul cu 
mingea de celuloid, de pe întregul 

iglob. Acum, la Ljubliana, vor fi pre
feriți sportivi și sportive din 48 de 
țări, de pe toate continentele, ceea ce 
reprezintă un adevărat record în ma
terie. Nu va lipsi nici una din pale
tele cu renume din lume. In atari 
condiții, e ușor de imaginat ce luptă 
acerbă se va da pentru cucerirea titlu
rilor de campioni mondiali la cele 
șapte probe: echipe femei, echipe 
Ibărbați, simplu femei, simplu bărbați, 
dublu femei, dublu bărbați, dublu 
mixt.

Alături de țări cu tenis de masă 
valoros cum sînt R. P. Chineză, Ja
ponia, Suedia, R.P.D. Coreeană, R.S.F. 
Iugoslavia, Anglia, R.P. Ungară, R. E. 
Germană, R. S. Cehoslovacă, U.R.S.S., 
este de așteptat ca un cuvînt greu 
de spus să-l aibă și reprezentanții 
R. P. Romîne care, în decursul ani
lor, au câștigat un binemeritat presti
giu în această competiție. Așa cum 
s-a mai anunțat, la Ljubliana au făcut 
deplasarea un lot de jucătoare și ju
cători cunoscuți pe plan mondial pen
tru succesele obținute în diferite con
cursuri internaționale, ca maestrele e- 
merite ale sportului Maria Alexandru 
ți Ella Constantinescu, maeștrii spor
tului Radu Negulescu, Dorin Giur-

Din presa străină

ECOURILE UNUI CONGRES INTERNAȚIONAL DE MEDICINĂ SPORTIVĂ
In R.F. Germană, Ia Miinchen și 

Garmisch-Partenkirchen, a avut loc 
recent un congres internațional de 
medicină sportivă la care au luat 
parte medici sportivi și alți specia
liști, din 17 țări europene. în legă
tură cu discuțiile și concluziile semi
narului, ziarul vest-german „STUTT- 
GARDER ZEITUNG" scrie, printre 
altele :

Timp de 14 zile participanții la 
congres au dezbătut diferite probleme, 
printre care predomină cele legate de 
măsurile pentru asigurarea sănătății 
sportivilor. în legătură cu aceasta 
s-a constatat cu îngrijorare cît de 
puține măsuri eficiente, în acest do
meniu, există în sportul internațional.

Prof. Prokop din Viena a subliniat 
necesitatea, ca înainte de toate, să 
fie luate măsuri stricte de apărare a 
sănătății în sportul ciclismului. în 
timp ce în această disciplină numărul 
sportivilor amatori se reduce tot mai 
mult (în țările occidentale N.R.) at
mosfera din rîndurile cicliștilor pro
fesioniști devine tot mai încordată. 
S-a arătat că, de multe ori, din cauza 
intervențiilor diferiților oficiali și 
organizatori, medicul nil are posibi-

De pe terenurile de tenis
ÎN SFERTURILE de finală ale 

turneului internațional de tenis de 
câmp de la Nisa, australianul Ken 
Fletcher l-a învins cu 6—4, 6—2 pe 
Bob Carmichael (Australia). Istvan Gu- 
,lyas (R.P. Ungară) a dispus cu 6—2,
6— 3 de Brichant (Belgia), iar Gisber 
(Spania) l-a întrecut cu 6—1, 6—1 pe 
Stone (Australia), Australianul Bob 
Hewitt, l-a învins cu 6—0; 6—2 pe 
Bern Wemman (R.F.G.). In finală Ist- 
,van Gulyas l-a învins cu 6—1; 6—1;
7— 5 pe cehoslovacul Milan Holecek. 
Proba de simplu feminin a revenit 
jucătoarei vest-germane Helga Schult
ze, învingătoare cu 7—5; 6—2 în fața 
australienei Jill Blackman.

LA SAN JUAN (Porto Rico) cam- 
fHonul spaniol Manuel Santana l-a în
vins în finală cu 6—-4; 6—1; 6—3 pe 
Denis Ralston (S.U.A.)

CONCURSUL de la Palermo a fost 
câștigat de australianul Martin Mul
ligan. La femei, primul loc a revenit 
jucătoarei Madonna Schacht (Austra
la).

giucă, Gheorghe Cobîr- 
zan, Adalbert Reti. Ală
turi de ei vor mai lua 
parte cîțiva dintre spor
tivii noștri tineri cum 
sînt Eleonora Mihalca, 
Viorica Ivan și Gelu 
Păun. Dacă sportivii mai 
puțin experimentați vor 
participa pentru efectua
rea unui rodaj, de la cei
lalți se așteaptă o com
portare bună, adică pa 
măsura posibilităților lor, 
demonstrate de atîtea ori.

Iată de altfel ce ne-a 
declarat înainte de ple
care unul din antrenorii 
echipelor noastre, F. Pa- 
net: „Vom lua parte la 
o competiție extrem de 
grea. Sînt convins că a- 
ceste campionate de la 
Ljubliana vor fi cele mai 
dificile din istoria „mon
dialelor".

Fiecare membru al de
legației noastre va tre
bui să se străduiască să 
treacă cu succes acest 
examen. Concursurile inter
naționale ca și cele de ve
rificare, disputate în ul

timul timp, au arătat o formă cores
punzătoare a componențilar echipelor 
noastre, ceea ce ne face să privim 
cu încredere evoluția sportivilor ro- 
mîni la Ljubliana".

Hotărît lucru, cea de a 28-a ediție 
a „mondialelor" de tenis de masă va 
pune la grea încercare pe partidpanți.

litatea să împiedice participarea la 
cursă a unui ciclist bolnav.

Dr. Funke (R.F.G.) a arătat, pe de 
altă parte, că deși s-a scris mult în 
legătură cu gravitatea înfrîngerilor 
prin k.o. la box, pînă acum nu au 
fost realizate cercetări științifice cu
prinzătoare în acest domeniu.

Intervenții extrem de critice împo
triva folosirii dopingului au fost făcute 
de mai mulți medici participanți. S-a 
apreciat că lucrurile se prezintă cel 
mai rău în ciclism. Cicliștii consideră 
că nu pot obține victoria dacă nu 
iau 10 sau 15 tablete de Pervitin, 
ceea ce are ca urmare îmbolnăvirea 
lor gravă, după sosire. Congresul s-a 
pronunțat împotriva folosirii de sti
mulente în sport și a adoptat o re
zoluție în care atrage atenția asupra 
gravelor consecințe ale folosirii do
pingului, care aduce numai daune 
adevăratului sens al sportului.

Sportul în munți a constituit tema 
referatului prezentat de cunoscutul 
alpinist Toni Hiebeler și de dr. Her- 
ligkoffer, medicul unei expediții în 
Himalaya. Dr. Herligkoffer a întîmpi- 
nat opoziția multor medici sportivi 
atunci cînd s-a referit la concluziile 
pozitive privind folosirea Pervitinului 
de către alpiniști. El a fost de pă
rere că fiecare alpinist care efectu
ează ascensiuni în masive extrem de 
înalte ca, de exemplu, Himalaya, tre
buie să aibă posibilitatea să se folo- Foto: M.T.I.
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• La Innsbruck s-au întîlnit echipele 

de box ale Austriei și Franței într-un 
meci de verificare în vederea campiona
telor europene de la Berlin. Victoria a 
revenit pugiliștilor francezi cu 6—4. 
Cei mai buni boxeri francezi au fost 
Cotot și Verard.

• Invingind echipa Marocului cu 30-8 
(13—4), selecționata Franței s-a califi
cat pentru finala „Cupei țărilor latine" 
la handbal (masculin). Cealaltă fina
listă este echipa Spaniei, care a întrecut 
cu 22—10 (9—1) reprezentativa Portu
galiei.

• Meciul internațional masculin de 
baschet dintre echipele studențești

ELLA CONSTANTINESCU

Sportivii care nu-și vor cruța nici un 
dram de energie, care vor concura la 
maximum de formă, au cele mai multe 
șanse de a ieși victorioși. Să sperăm 
că printre evidențiații marilor între
ceri de la Ljubliana se vor număra 
și reprezentanții Republicii Populare 
Romîne.

sească în mod liber de Pervitin. El 
a linut totuși să atragă atenția că 
folosirea acestui drog trebuie făcută 
numai în cazuri extreme. Dr. Herlig
koffer a apreciat ca deosebit de pri
mejdioasă pentru viața alpiniștilor 
așa-zisa „boală de altitudine". Pri
mele simptome ale acestei boli apar 
la 4 000 m, la 7 000 m se află zona 
critică, iar la 7 800 m zona mortală. 
Aici, chiar în condiții de odihnă și 
alimentație bună, nu se mai pot re
genera celulele. La peste 7 000 m se 
manifestă pericolul pierderii cunoș
tinței din cauza rarefierii oxigenului.

Ca o altă consecință a congresu
lui a reieșit că multe din realizările 
obținute în sportul de performanță 
pot fl aplicate și pentru menținerea 
sănătății sportivului obișnuit. Dr. 
Reindell din Garmisch a explicat că 
o activitate sportivă bine dozată are 
un efect asupra organismului omului, 
superior aceluia obținut cu ajutorul 
multor medicamente. S-a subliniat că 
sportul practicat, bineînțeles, sub su
praveghere medicală, joacă un rol în
semnat în încetinirea procesului de 
îmbătrînire. Prof. Krahl, din Praga, 
a explicat că practicarea sportului de 
performanță trebuie neapărat să fie 
încheiată la vîrsta de 45 de ani, dar 
continuarea unei activități sportive 
normale poate fi luată în considerație 
pînă la adînci bătrîneți.

ale Franței și R. P. Polone, disputat 
pe stadionul Charlety din Paris, ș-a 
încheiat cu scorul de 54—51 în favoa
rea sportivilor francezi. Renaud (12 
puncte) și Nartawski (11 puncte) au 
fost principalii realizatori.

• In cadrul turneului eliminatoriu 
al campionatului mondial de șah, la 
Riga s-a disputat a patra partidă din
tre marii maeștri Boris Spasski și Paul 
Keres. Spasski a obfinut victoria la 
mutarea 40-a. Acum scorul a devenit 
egal: 1,5—1,5 puncte, o partidă fiind 
'întreruptă.

FRANȚA (etapa a 28-a). Rennes — 
Nantes 4—0, Valenciennes — St. 
Etienne 2—0, Sedan — Monaco 2—1, 
Sochaux — Toulon 2—0, Lens — 
Stade Franșais 5—2, Nîmes — Rouen
2— 0, Lyon — Strasbourg 2—1. Cla
sament : Nantes, Strasbourg și Bor
deaux cîte 33 p, Valenciennes și 
Lyon cite 31 p.

IUGOSLAVIA (etapa a 21-a). Zagreb 
— Sarajevo 4—01 Radnicki — Su- 
tieska 3—1, O.F.K. Beograd — Rjeka 
0—0, Hajduk Split — Steaua roșie 
Belgrad 1—1, Velej — Partizan 3—2, 
Vojvodina — Dinamo Zagreb 0—0, 
Jeleznicear — Treșnevka 4—1. Cla
sament : Sarajevo 27 p (21 jocuri). 
Partizan 27 p (20), Steaua roșie 
26 p (21).

UNGARIA (etapa a 5-a). Csepel — 
Dorog 4—1, M.T.K. — Vasas 0—2, 
Ferencvaros — Honved 0—3!, Tata- 
banya — Pecs 1—0, Komlo — Salgo- 
tarjan 0—2, Ozd — Gyori Vasas 3—1, 
Szeged — Ujpesti Dozsa 2—1 I Cla
sament : Honved 9 p, Ujpesti Dozsa 
8 p.

SPANIA (etapa a 29-a — penultima). 
Real Madrid — Atletico Bilbao 1—0, 
Real Madrid este campioană, indife
rent de rezultatul din ultima etapă, 
deoarece are 45 p și un golaveraj 
mai bun decît Atletico Madrid — 
43 p. Alte rezultate : Atletico Madrid 
—■ Valencia 1—3, Saragosa — Bar
celona 2—0, Oviedo — Corruna 0—0, 
Cordoba — Levante 3—0, Sevilla — 
Espanol 2—0, Betis — Palmas 2—0, 
Elche — Murchia 2—0.

R.F. GERMANA (etapa a 28-a). 
Werder Bremen — Miinchen 1860
3— 2, F.C. Koln — Schalke 04 2—1, 
Borussia Dortmund — Hamburger 
S.V. 2—0, F.C. Niirnberg — Meide- 
richer S.V. 1—1, Hannover 96 — 
Karlsruher S.C. 4—2, Hertha — Ein
tracht Braunschweig 0—3, Borussia 
Neunkirchen — Eintracht Frankfurt
4— 0, V.F.B. Stuttgart — F.C. Kaiser
slautern 1—0. Clasament: Bremen 
36 p, Koln 35 p, Dortmund 33 p.

R.D. GERMANĂ (etapa a 22-a). 
S.C. Karl Marx Stadt — S.C. Motor

Fază dinir-un meci din campionatul maghiar, Ferencvaros — Gț/ori Vasas. 
In tricou deschis, de la stingă la dreapta, Albert și Orosz

• Pugilistul din Panama, Ismael La
guna, este noul campion mondial la 
categoria ușoară. In meciul disputat la 
Panama City el l-a învins la puncte 
pe fostul deținător al centurii, Carlos 
Ortiz.

• Intr-un meci internațional de rugbi 
XV, desfășurat la Dublin, echipa re
prezentativă a Irlandei a învins cu 
scorul de 9—6 (3—3) echipa Africii 
de sud.

• Tradiționalul maraton nautic de 
la Alexandria se va desfășura în cursul 
lunii septembrie pe un traseu în lun
gime de 40 knt.

Jena 1—0, Dynamo Dresda — Lokc 
motive Stendal 4—0, Chemie Leipzi
— Motor Zwickau 1—0, Wismut Au
— S.C. Dynamo Berlin 1—1, Motc 
Steinach — S.C. Aufbau Magdebur
1— 1, A.S.K. Vorwarts Berlin — S.f 
Lepzig 2 — 1. Clasament: Voi 
wărts 31 p, Motor Jena 28 p, Empc 
Rostock 26 p.

ITALIA (etapa a 28-a). Lanerossi - 
Inter 1—1, Milan — Foggia 1—0, C< 
gliari —• Fiorentina 1—1, Varese - 
Catania 3—0, Bologna — Mantov 
4—1, Torino — Sampdoria 0—1, Me; 
sina — Atalanta 1—0, Lazio — Ju 
ventus 0—2, Genoa — Roma 0—( 
Clasament: Milan 44 p, Internazional 
43 p.

AUSTRIA (etapa a 20-a). Wien6 
Sportklub — Wacker Viena 7—'■ 
Rapid Viena — Austria Viena 1—i 
Sturm Graz — Vienna 1—0, Wiene 
Neustadt — Wacker Innsm-iek 3—. 
Admira Viena — W.A.C. 3—1, Linze 
A.S.K. — Schwechat 2—1, Kapfent„e-
— Grazer A.C. 1—1. Clasament 
Wiener Sportklub 29 p, Rapid Vien 
28 p, Austria 27 p.

CEHOSLOVACIA (etapa a 19-a 
Sparta Praga — Z.J.S. Brno 3—( 
Jednota Trencin — Dukla Praga 2—( 
Banik Ostrava — Sn. Teplice 1—L 
Slovnaft Bratislava — SONP Kladn.
2— 0, Tatran Preșov — Spartak Trnav 
2—1, Otrokovice — V.S.S. Kosic 
0—0, Slovan Bratislava — Bohemian 
4—0. în clasament conduce Spart] 
Praga cu 31 p, urmată de Tatran s 
Trencin cu 22 p.

ANGLIA. Pe primele locuri ale cla 
samentului se află Leeds United S 
Chelsea cu cîte 54 p, urmate de Man 
Chester United cu 51 p. Pînă la ter 
minarea campionatului au mai râma 
șase etape.

PORIUGAMA. Varzim — F.C. Port. 
2—0, Benfica — Setubal 2—1, Bele 
nenses — Seixal 1—0, Braga — Gui 
maraies 3—2, Academica — Lusitan. 
2—1, Sporting — C.U.F. 0—0, Leixoel
— Torriense 3—0. Clasament: Ben 
fica 39 p, Academica 32 p, Porto 31 [

• Patru noi recorduri unionale d,
înot au fost stabilite la Leningrad îi 
ultima zi a concursului pentru Cupi 
ziarului „Komsomolskaia Pravda". lat 
noile recorduri: 4x100 m mixt femei 
Svetlana Babanina — 5:40,5; 400 n 
liber femei : Tamara Sosnova — 4:57,4 
200 m liber bărbați: Vladimir Berezit 
— 2:03,1; 1500 m: Andrei Dunaev - 
17:35,1. /'

• Cea de-a 63-a ediție a tradițio 
nalei competiții cicliste Paris —j 
Roubaix (267,500 km) a fost cîșfigatt 
de belgianul Rik Van Looy, care i 
realizat timpul de 6 h 23:32,6
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