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ficat

Meciuri viu disputate
in turneul

cnca 
telec-

Astăzi, pe stadionul Republicii

de box pe categorii
- Aseară, sala Floreasca din Ca

pitală ■ a găzduit cea de a treia 
reuniune din cadrul turneului de 
box pe categorii.

O partidă foarte interesantă au 
furnizat „cocoșii” I. Lungu (Pro 
greșul) și Șt. Ispas (Rapid). 
Lungu a reușit să evite schim
burile la care îl provoca Ispas, 
pînă la sfîrșitul reprizei a doua

NOTE
Și la sărituri

■ ■ • salt
Mulți ani atenția majorității 

iubitorilor natației, a tehnicie
nilor și specialiștilor s-a în
dreptat, îndeosebi, spre înot 
sau jocul de polo (unde deți- 

țl jteam o poziție fruntașă), în 
timp ce grupul săritorilor de 
la trambulină sau platformă 
a fost neglijat.

Măsurile luate de federația 
de specialitate, în ultimul 
timp, însă, au privit și pro
blemele săritorilor. S-au creat 
condiții mai bune pentru des
fășurarea unui volum de mun
că sporit, s-a dat posibilitate 
sportivilor fruntași să-și veri
fice forțele într-o serie 
de concursuri internaționale, 
lucruri care, desigur, au stîr- 
nit o emulație în rîndul tine
rilor săritori. Ultimul concurs 
republican a marcat — în lu
mina celor arătate mai sus — 
un evident salt calitativ. Ne 
referim, îndeosebi, la evolu
țiile lui Decuseară, Baican și 
Ungureanu, ale Metaniei Treis- 
taru — care cu acel salt 

i „Auerbach cu un șurub și ju
mătate" a realizat o încercare 
rar întîlnită în concursurile 
feminine internaționale — ca 
și cele ale tinerilor C. Ne- 
delcu, Dacia Schileru, Măriuca 
Isăcescu, M. Bodea (Sibiu) sau 
Eva Szabo (Oradea).

In general, întrecerile au a- 
rătat o nouă orientare pe li
nia îmbunătățirii programului 
prezentat. Aproape toți parti- 
cipanții (ne referim, îndeosebi, 
la cei din București, care au 
condiții de pregătire supe
rioare) au încercat în concurs 
o serie de salturi cu un coefi
cient de dificultate sporit. O- 
rientarea este meritorie și ea 
dezvăluie o frumoasă preocu
pare a specialiștilor noștri. 
Dar, s-a exagerat în această 
direcție. Am putut urmări sal
turi dificile, cu coeficient 
mare, nu numai la sportivii 
fruntași, dar și la cei care au 
un drum destul de lung de 
parcurs pînă la consacrare. 
Este, ca și cum, ai încerca să 
rezolvi ecuații de gradul III 
și IV, fără a cunoaște. . . re
gula de trei simplă !

Acest lucru trebuie însă bine 
înțeles. Nimeni nu este împo
triva îmbunătățirii continue a 
programului de concurs. Dar 
pentru sportivii mai tineri, 
credem, că este mult mal 
normal ca acumulările calita
tive să se facă în mod trep
tat, trecerea directă la sări
turi dificile, fără însușirea co
rectă a celor mai simple fiind 
chiar dăunătoare. Problema 
respectivă merită să fie stu
diată cu cea mai mare atenție 
de către antrenori pentru a ne 
pune la adăpost și împotriva 
unei situații cînd un „progres4* 
rapid, în salturi mari, poate 
constitui o frînă de neînlătu
rat în calea unei dezvoltări 
normale, (a. v.) 

eind a recepționat doua rn» 
puternice Ia cap care l-au tril 
tot de atitea ori la pudea. 
ultimul rund am asistat la 
luptă epuizantă și d« 
spectaculoasă. Boxerul 
greșul, mai tehnic, a 
refacă terenul pierdut 
au acordat un just r 
egalitate.

O adevărată des><n*:ra:.'e 4e 
box a făcut eampseeal X Giju 
(Meaua) care La (mias pria a- 
ban&Mi in repriza a d»aa pe cra- 
ioveamil Ion Manca.

Cea mai disputată partidă a 
galei au oferit-o boxerii de cate
gorie mijlocie Ion (L>i-
vamo) și 
lung). Sf 
atacat mj 
vituri pe 
figură, p PETRE HE.NȚ

CROSISTI ROMÂNI 
VOR EVOLUA 

LA BRUXELLES Șl PARIS

ACTUALITĂȚI

Se înscriu in turnantă, aplecați peste ghidoane. apoi se aș
tern pe șoseaua ce urcă spte Balota. Un pluton compact: 22 de 
tineri, de aceeași virstă parcă, de aceeași talie.

— Belief ii Iui nea Pantelici, remarcă cineva alături de mine.
Da. Sint băieții antrenorului Gheorghe Pantelici din asocia

ția Drubeta. tn orașul Turnu-Severin se vorbește despre ei cu 
adevărată mindrie : băieții lui nea Pantelici!

Secția
cliști de 
neanu a 
telici — 
iruntașe.

Cicliștii de la Drubeta nu și-au întrerupt nici o clipă antre
namentele. Acum au ieșit pe șosea. Nea Pantelici ii urmărește 
pe traseu de la distantă. Nu le mai poate ține .pasul". (V. T.).

nu-i nouă. Gh. Pantelici ii antrenează pe tinerii ci- 
cîțiva ani. A obținut și succese : in 196-1 Iancu Bir- 
ocupat locul 5 la criteriul republican de juniori. Pan- 
fiul și Gh. Mitucă s-au clasat, de asemenea, pe locuri

Deschiderea sezonului de motocros
Clubul sportiv Metalurgistul 

din Capitală organizează dumi
nică, pe traseul de la Panteli- 
mon (capătul liniei tramvaiului 
14) „Criteriul primăverii" la 
motocros. Concursul cuprinde
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t’ort, Selecționata divizionară -

★

h. pu f.

două probe — 250 și 500 cmc 
—- pentru avansați (maeștri ai 
sportului și sportivi de catego
ria I și a Il-a) și una —300 cmc 
— pentru sportivi de catego
ria a IlI-a și neclasificați.

Kscăzi, pe scad 
selecționata 

lini.

eevpaaca pts 
tive a Bx-iapestc 
donau Uaganei

Recn ; ien. Io 
tori M. liftn Coostaatioes- 
c*. Popa. H*Jmăpeu* N u- 
• eiBer m, C. Da*. Grea»* Mo
ras*. Gbezgtocli. D. Popesc*, 
Sas* Pîrcilah Dridea L Badea 
Creiaiceaaa ,i ** os* eiller VI) 
a făcut an ușor antrenament pe 
eazonul de la .Republicii" Cei-

Săuoă- 
reasa ♦: Moldove»*. sint aed- 
dcalap și nu participă încă la 
pregătiri.

S-a lucrat timp de 60 de 
minute sub conducerea antreno
rilor Die Ouă și Ștefan Covaci. 
După o scurtă încălzire, jucăto
rii s-au împărțit pe .ateliere", 
Die Oană ocupindu-se de apă
rători. iar Șt Covaci de înain
tați. Ședința de antrenament s-a 
încheiat cu un joc la două porți. 
Timp de două reprize a 10 mi
nute au stat față-n față

Antrenorii sint și educatori
Bineînțeles, l-am scos din echipă chiar în

cui următor. Cazul lui Dumitru Alexandru mi 
s-a părut deosebit de grav. E vorba de lipsa

Pe teme educative
de răspundere față de joc, scopul întregii pre
gătiri. Din această cauză i-am dat o atenție 
cu totul particulară, mai ales că Dumitru Ale
xandru este un băiat tinăr.

Mai există și altfel de cazuri: iată, de 
pildă, Gheorghe Stanca. A venit dintr-un mediu 
unde problemele de educație nu au siat pe 
primul plan și acest lucru s-a reflectat în re
lațiile pe care le avea cu colegii săi de echi
pă : insulte, jigniri pe teren, la antrenament

Anchetă realizată de
VALENTIN PĂUNESCU

Cu puțină vreme în urmă, sub acest titlu,
a apărut in ziarul nostru o anchetă în timpul jocului. A rămas „pe margine" și la jo- 

care patru antrenori ne vorbeau despre acti- ’ ' - - -
vitatea lor de educatori. Inseparabilă de pro
cesul de instruire, această la
tură a muncii antrenorului este 
de o importanță deosebită. In 
iinalul anchetei, invităm și pe 
alți antrenori să răspundă la 
următoarele întrebări

1. CF CAZURI DE INDISCIPLINĂ AȚI 
AVUT ?

2. CE MĂSURI AȚI LUAT PENTRU REZOL
VAREA LOR ?

3. CARE AU FOST REZULTATELE ?
Și iată citeva dintre răspunsurile primite. 
NICOLAE GHIONDEA, antrenor de rugbi

(juniori) Steaua București:
.Un caz: Dumitru Alexandru. A venit 
la un joc după ce pierduse noaptea. Fap

tul a devenit evident, pe teren, în parte a doua 
a meciului. El joacă aripă. La începutul repri
zei a doua dădea semne de mare oboseală fi
zică și nervoasă: lipsă de forță, de coordo
nare în mișcări.

1

Gher- 
b, Ba

dea. D—dea. Creimceanu de o 
parte) și Comtantincscu. Hăl- 
măgeantt. Mocanu. Sara. C. Dan. 
NanwesUer \ 1. Popa. Greavu (de 

cealaltă . Jucătorii au 
at multă poftă de joc. 

»-au micai ci uțunnță.
După cum ne-au comunicat 

antrenorii, jocul cu Vojvodina 
va Fi început de următorul .11* : 
M. Ioaescu — Popa Hălmă- 
Keum C. Du Morun — 
GberțheK. D. Popesc* — Pîr- 
călab Dridea I. Badea. Creiai-
ceun.

★
de la Vojvodina 
sosit in Capitală

Fotbaliștii 
Novisad au 
ieri la ora 12 pe calea aerului. 
După-amiază ei au efectuat un 
antrenament de acomodare pe 
stadionul Republicii.
Antrenorul Branko Stankovici 

a anunțat următorul „11" cu 
care Vojvodina Novisad va in
tra pe teren : Pantelici — 
Radovici, Brîzici, Vucinici 
— Sekeres, Nikolici, — Ta- 
kaci, Savici, Pavlici, Pusi- 
ark, Radosal.

Partida va fi arbitrată de că
tre brigada compusă din N. 
Mihăilescu, Gh. Popovici și V. 
Dumitrescu.

în deschidere, de la ora 
14, lotul de juniori va 
tîlni echipa Progresul.

Alergătorii români vor partici
pa la sfîrșitul săptăminii la doua 
importante competiții internațio
nale de cros. Este vorba de „CRO
SUL MARTINI- programat simbă- 
tă la Bruxelles și de „CROSUL 
i’HUMAXITE- care va avea loc 
duminică la Paris. La întreceri 
vor lua parte Andrei Barabaș la 
Bruxelles. Zoltan Vamoș. Nicolae 
Mustață, Ion Rusnac și Victor Ca- 
nuniiiai la Paris.
SCHIORI ROMÂNI PARTICIPĂ 

LA „CUPA ALEKO"
Schiorii C. Tăbăraș, K. Gohn și 

nona Micloș pleacă astâ-seară în

0 pregătire atenta 
asigură succesul

campionatului
asociației sportive

volei, un teren 
o sală de tenis 
alta de șah.
in urmă, cînd

Consiliul asociației noas
tre sportive organizează d® 
mai m-ulți ani campionate 
interne. Cele pe care le voi 
relata sint, așadar, rodul ex
perienței noastre — a con
siliului asociației, birou
rilor grupelor sportive și 
secțiilor pe ramură de sport 
— dobîndită în organizarea 
și desfășurarea campionate
lor pe asociație.

Mai întîi o scurtă prezen
tare. Asociația sportivă Să
nătatea are 48 de grupe 
sportive, organizate în în
treprinderile cu profil sani
tar din Capitală. In aceste 
grupe iși desfășoară activi
tatea peste 3 600 de mem
bri ai UCFS. La sediul aso
ciației sportive există două 
terenuri de 
de baschet 
de masă și

Cu ani 
ne-am hotărit să organizăm 
pentru prima oară campio
natele asociație sportve, 
ne-am pus, în mod firesc, 
problema : Ia ce ramuri de 
sport să inițiem aceste în
treceri ? Desigur, din desfă
șurarea activității de pină 
atuaci cunoșteam în bună 
măsură către ce sporturi se 
îndreaptă, in general, pre
ferințele membrilor noș
tri UCFS. Cu toate acestea, 
organizarea unor întreceri 
eșalonate pe o perioadă de 
timp mai îndelungată, a u- 
nor competiții de amploare 
care să confere titlul de 
campion ai asociației spor
tive impunea o cunoaștere 
mai exactă a situației. Pen
tru aceasta am inițiat o se
rie de întreceri sportive do
tate cu cupe, începute la 
nivelul grupelor sportive și 
continuate cu finala pe a- 
sociație, concursuri și între
ceri între reprezentativele 
grupelor sportive etc. In a- 
cest iei am realizat, pe de

VINTILA BURLACU 
președintele asociației spor- 

ve Sănătatea, București 
(Continuare în pag. a d-a)

Bulgaria pentru a participa la tra
diționalul concurs „Cupa Aleko" 
organizat anual pe muntele Vitoșa.

S.S.E.2 - STEAUA 4-3 
LA POLO JUNIORI

In ultima etapă a campionatu
lui bucureștean de polo (juniori), 
formația S.S.E. 2 a reușit o fru
moasă victorie in fața fruntașei 
campionatului, echipa Steaua : 
4—3 (1—1, 2—1. 0—1, 1—0).

Alte rezultate: Progresul—S.S.E. 
1 3—1; C.S. Școlar — Uniroa 18—0. 
(C. Vasiliu — coresp.).

PRIMUL TRIAL DE RUGBI
Astăzi după-amiază, pe stadio

nul Tineretului, cu începere de 
la ora 16, va avea loc primul trial 
pentru echipa reprezentativă de 
seniori. Participă cei mai buni 
rugbiști bucureșteni.

(Coaiinuure in pag. a 2-a)



GARNET COMPETITIONAE
ATLETISM

gjCupa primăverii^ 
la marș

T Cu toată vremea neprielnică de dumi
nică dimineața, peste 50 de mărșăluitori 
din București, Curtea de Argeș și Ploiești 
su luat parte Ia prima ediție a compe
tiției dotate cu „Cupa primăverii*. în
trecerile desfășurate pe aleile din ju- 
irul patinoarului de la Floreasca s-au 
■bucurat de o organizare excelentă asi
gurată de comisia orășenească de marș.

Cursa juniorilor mici a fost câștigată 
de Nic. Zaliiu (Metalul), care l-a în
vins pe ultimii metri pe Ilie Golcea (0- 
limpia). La juniori mari a ieșit învingă
tor Nicolae Gheorghe (CSS) care se a- 
■uunță un talent autentic pentru marș. 
fie locurile următoare s-au clasat Sic. 
JLaxim (Voința PI.) și Silviu Odobasian 
^Olimpia). întrecerea seniorilor a reve- 
jn*f cu autoritate campionului republi
can Leonida Caraiosifoglu (Dinamo), ur- 
Sat de Ilie Vasile (Metalul), Bag- 
îigiț (Metalul) și Dtru Bogdau (Di- 
aamo).

NICOLAE PRAJESCU - coresp.

HALTE

Două noi recorduri 
republicane de juniori

în sala Giulesti □ din Capitală a 
avut loc duminică dimineață «n in
teresant concurs de haltere dotat ca 
„Cupa Grivița Roșie', la care an 
participat tineri de la cioburile Steaua, 
Progresai. Olimpia. Dinamo, Metalul 
și de Ia asociația sportivă Grisita Ro
șie. La capătul onor întreceri via dis
putate „Cupa Grivița Roșie' a tost 
cucerită de tinerii halterofili de la 
clubul Olimpia.

Cu acest prilej -au fost reaFrraie ș. 
două noi recorduri repoMxaoe de /e 
niori de către CRISTIAN IMNESCV 
elev in clasa a Xl-a ta Liceal ar. M. 
care activează ia clubul Olimpia. H a 
aruncat 107j kg (vechiul record 1*5 
kg) și a totalizat 272-5 kg (wrtral 
record 270 kg).

Iată primii clasați : cat- 52 kg. 
V. Vasile (Steauai. 170 kg. 1 V. 
Georgescu iDinamo). 165 kg. X L Itu 
(Grivița Roșiei 155 kg; cat. 56 kg. 1. 
M. Kelcea (Grivița Roșie) 205 kg. 2. 
Gr. Radu (Olimpia) 197.5 kg, 1 M. 
Stoica (Dinamo) 150 kg ; cat. 60 kg : 
1. Cr Dinescu (Olimpia) 272-5 kg. 2. 
Al. Vasiliu (Progresul) 187,5 kg X 
M. Martinov (Metalull 1675 kg
67.5 kg': T. P. Cristici (MetahpQ
247.5 kg. 2. M. r
(Steaua) 247 kg, X L. Soreați (Grivița 

Roșie) 195 kg; cat. 75 kg: 1. N. Ian- 
cov (Olimpia) 280 kg, Z M. Olteanu 
(Grivița Roșie) 275 kg, 3. M. Odo- 
roagă (Metalul) 230 kg; cat. 82,5 kg: 
1. V. Dinu (Steaua) 255 kg, Z M. Du- 
gală (Olimpia) 242,5 kg, 3. C. Dumi
trescu (Progresul) 225 kg ; cat 90 kg: 
1. FI. Mihăescu (Metalul) 272,5 kg, Z 
M. Saranciuc (Progresul) 270 kg, 1 
D. Mihiș (Olimpia) 245 kg.

Pe echipe: 1. OLIMPIA 20 p, Z 
Metalul 24 p, 3. Steaua și Grivița Ro
șie 27 p. (C. CIL).

Ttff

Primul concurs 
de amploare al anului

Inccpînd de miine ți plnă duminică 
cei mai buni rimași din Capitala se 
vor întrece in cadrul tradiționalei com
petiții „Capa primăverii*. Băieți: se 
vor întrece Ia armă -berâ standard, 
pistoale (viteză, liber, calibra mare 
ți sport — juniorii’, ți armă de vină- 
toare — talere, iar fetele — la armă 
standard. întrecerile se vor desfășura 
începind de miine. simultan, pe două 
poligoane- probele de armă, pistol

JOK lL'T) £5 Klil

—ber si psseai sport pe Debozbo. iar îo- 
u-extifle de pestoă viteză, pistol cali
bra marc țâ talere, pe Tunari.

Gomcsrsnri mtemante se anunță 
cest ie la pistol viteză, la care s-au 
iaacris toți fmtașri probei: Trrpța 
* mo ■ i ni Rețea Dvmitrm Petrescu 
ti tisărw Dan Iaga. Ne sânt lipsite 
de ămeres niâ prabde de armă ți 
sheet EPPe rec participa trăgători ta
lentat: ca Otaresc*. $a»dor. Cais. 
Ferecam "_i băieți Margareta Faarbr. 
Ana Garrti. Edda Baia. Iodith Maseu 
Ia fietc. Marinescu. Seacovici ți alții.

la fotografie multipla campioană 
ți recordmană a României. Margareta 
Euacke îStcauaL

E23ZHZ3
Programul turneului de polo

de la Oradea
începînd de astăzi și pînă duminică, 

bazinul acoperit de la Oradea va găz
dui un interesant turneu de polo do
tat cu „Cupa de primăvară” a F.R. Na- 
tație. Iată programul jocurilor din cele 
5 zile de întreceri : MIERCURI : Cluj 
— Mureș-Autonomă Maghiară ; Bucu
rești I — Banat și Crișana — Bucu
rești II. JOI: București I — Bucu
rești II ; Mureș-Autonomă Maghiară— 
Crișana și Banat — Cluj. VINERI : 
București II — Mureș-Autonomă Ma
ghiară ; Crișana — Banat și Bucu
rești I — Cluj. SIMBĂTĂ : Banat — 
București II ; București I — Mureș- 
Autonomă Maghiară și Crișana — 
Cluj. DUMINICA : Mureș-Autonomă 
Maghiară — Banat ; Cluj — Bucu
rești II și Crișana — București I.

CLASAMENTELE LA ZI
masculin SERIA I

1- S’.îy-a Buc 15 15 0 1243: 963 30
X Di.'Lamo Buc 15 13 2 1225: 965 28
X Silința Cluj 15 9 6 1157: 988 24
X Știința Buc. 15 3 7 1859:1054 23
X Știința Timișoara 15 3 7 1913:1920 23
X Rapid Buc. 14 8 5 1888:1811 22
T. Știința Tg. Mureș 14 7 T 1863:1041 21
X Știința Galați 15 6 9 1871:1186 21
9. Dinamo Oradea 15 5 18 871:1817 20

18 Si rori Brașov 15 5 18 968:1832 20
11. Farul Constanța 15 4 M 855:1833 19
T2L Aurul Brad 15 1 14 887:1110 16

Seria a n-a
1_ Acad. M:l:tară 14 12 2 1954: 334 26
2. LC-F. 14 18 4 955: 796 24
X Olimpia M. I 14 9 5 933: <S4 23
4_ C-SJM S. Iași 14 8 6 938: 857 22
5. Știința Craiova 14 7 7 785 : 759 21
fi. Pol.tenr.ăca Cluj 14 5 8 1835:1839 20
«. Un» San_ Mare 14 8 8 7W: 323 2»
J Pre^-cR-i Buc. 14 fi 8 <C1: S® 38
9 Șmr.ta Brașov 14 5 9 853: 912 19
3 A S A_ BacAu 14 1 U 733 1837 15

FDCXZN SERIA I

X Ș-mnța Buc. 15 15 8 9$ : .S8S 3©
9 Rap_d B-jc. 14 13 1 925:785 27
X Voința Brașov 15 19 5 848:828 25
4 Șttința Ciuj 15 8 7 813:800 23
X Voința Buc. 15 fi 9 793:838 21
X Crxsul Oradea 15 7 8 725:760 21
x Mureșul Tg. Mureș 14 5 9 709:749 19
X Constructorul Buc. 15 4 11 742:906 19
X Progresul Buc. 15 5 18 681:688 19

18. I.CF. 15 0 15 702:978 15

Seria a U-a

x Oimxpia Buc. 14 11 3 731:642 25
X C-S-M-S. Iași 14 18 4 898:754 24
X Spartac Saionta 14 8 6 787:756 22
X AS-A. Cluj 14 8 6 881.-798 22
X Vocnța Tg. M. 14 8 6 726:697 22
X Știința Timișoara 14 7 7 755 rm 21
X Șt-mța Constanța 14 fi 8 799:785 20
X Votau Oradea 14 6 8 648.-656 20
9. S-S.E Satu Mare 14 5 9 812:867 19

18. S-S.K. Craiova 14 1 13 625:781 15

INVITAȚIE...
Tineri, practicînd sportul luptelor deveniți mai puternici și vă for

tificați sănătatea !
în multe orașe ale țării, pe lingă cluburi și asociații sportive, func

ționează centre de învățare a luptelor. Aici, sub îndrumarea unor pri- 
cepuți antrenori și instructori sute și sute de tineri învață tehnica spor
tului celor puternici.

In fotografia noastră redăm o imagine obișnuită de la centrul de 
iupte al clubului sportiv bucureștean Progresul, unde alături de luptă
tori fruntași, care-și desăvîrșesc pregătirea, zeci de tineri se inițiază în 
acest frumos sport. Pe saltea, doi tineri luptători într-o spectaculoasă 
acțiune de pod sub supravegherea atentă a antrenorilor P. Vatrici și 
V. Constantinescu.

Foto : V. BAGEAC

RU6BI

Despre evoluția
selecționabililor bucureșteni

în etapa de duminică au evoluat în 
Capitală numeroși selecționabili. 

Fără a intra în amănunte, vom face 
unele aprecieri asupra formei arătate 
de aceștia în cadrul echipelor în care 
au jucat. Astfel, de la Dinamo 
ne-au plăcut Iordăchescu, Stoica, Țu- 
țuianu, V. Rusa și Zlătoianu. Au co
respuns doar parțial Coravu (în apă
rare. și Baci a. Neinspirați ne-au fă
cut impresia a fi fost Dăicinlesca 
(intercalări neoportune), Dragomirescu 
(șters) și oarecum Giugiuc (deși s-a 
.zbătut* mult). Mai au serios de mun
cit Pilă, Nica (deși a înscris punctele 
echipei sale, a greșit deseori) și Fugigi 
(a trecut, pur și simplu, neobservat pe 
teren).

De la Steaua (care, deși a cîștigat 
un meci extrem de dificil, a vădit lip
suri serioase) ne-a plăcut integral 
doar Penciu (un adevărat exemplu nu 
numai pe plan tehnico-tactic, ci și pe 
acela al disciplinei). Mai au de lucrat 
Ciobănel, Șerban, Băltărețu (căruia îi 
mai trebuie forță și... greutate), Io- 
nescu și chiar Mateescu (pe plan tactic 
trebuie să se gîndească mai mult la 
sarcinile ce-i pot reveni în echipa na
țională). Ne-am convins (și faptul este 

îmbucurător), de asemenea, că pot in
tra în vederile selecționerilor Durbac 
și Rășcanu. Așteptăm, cu nerăbdare, 
reintrarea lui Preda.

De la Grivița Roșie au corespuns 
M. Rusu (extrem de muncitor, un ade
vărat om de echipă), Iliescu (căruia îi 
mai trebuie însă un plus de rezisten
ță), C. Stan eseu (în revenire de for
mă) și Demian (mobil în atac, dar cu 
unele lipsuri la tușe). Parțial — Iri- 
mescu, Țibuleac (doar în apărare), 
Marinescu (nu a jucat pe postul său) 
și Dinu (talentat, dar nu a fost per
manent „pe fază"). în formă slabă — 
Vnssec (mai ales pe plan defensiv).

în sfirțit- de la Progresul îi vom 
remarca pe Braga, M. Dumitrescu și 
Dumitra Nicolae. care se apropie, cu 
pași mari, de valoarea necesară selec
ționării.

G. RUSSU-ȘIRIANU

CLASAMENTUL 
CATEGORIEI A

La egalitate de puncte, dacă nu s-a 
disputat o intîlnire directă care să 
permită departajarea pe baza rezultatu
lui, decide numărul de încercări în
scrise.

1. Steaua 2 2 0 0 37: 6 6
2. Gloria 2 2 0 0 17: 3 «.
3. Grivița Roșie 2 2 0 0 20: 6 6
4. C.S.M.S. Iași 2 2 0 0 18: 6 6
5. Farul Constanța 2 1 0 1 9: 6 4
6 Progresul 2 1 0 1 9:14 4
7.’ Precizia Săcele 2 1 0 1 3:28 4

-9. știința Petroșeni 2 0 1 1 5: 8 3
-9. Dinamo 2 0 1 1 11:14 3
10. Știința Timișoara 2 0 0 2 3:14 2
11. Rulmentul Bîrlad 2 0 0 2 3:15 2
12. Constructorul 2 0 0 2 6:2Î 2

Antrenorii sint și educatori
(Urmare din pag. 1)

sau în jocuri oficiale, crearea unei 
atmosfere nesănătoase și a unor re
lații neprincipiale.

O Spuneam mai sus că pe Du- 
mitru Alexandru I-am scos din 

echipă chiar în timpul partidei res
pective și această hotărire am menți
nut-o. Alături de această măsură am 
mai luat și altele. în primul rind, am 
stat de vorbă cu părinții lui, căutind 
să găsim împreună o soluție privind 
instituirea unui control mai riguros al 
vieții lui extrasportive. De asemenea, 
cazul lui, implicațiile sale asupra re
zultatelor echipei, le-am discutat în 
Colectivul secției, căutînd să creez o 
opinie de masă împotriva unor astfel 
de manifestări.

în ce-I privește pe Gheorghe Stanca 
lucrurile au avut un alt aspect. Am 
stat de vorbă cu el, l-am mustrat in
dividual și în fața colectivului. Nici 
un efect. Atunci, i-am interzis să mai 
vină la antrenamente pentru a-i lăsa 
timp să gîndească mai mult asupra 
comportării lui. Lui Gheorghe Stanca 
îi place să joace rugbi și îaptul că 
nu mai avea posibilitatea să partici
pe la pregătiri și la jocuri I-a durut 
mult. A venit la mine și mi-a promis 
că își va corija purtările. Atunci l-am 
admis la antrenamente. Eu caut să 
am un contact mai strîns cu el chiar 
ții în zilele în care nu avem antrena

mente. ÎI fin lingă mine, angrenindn-1 
în activități suplimentare: probleme 
administrative «lin cadrul echipei — 
echipament rezolvarea unor situații 
speciale. Vreau să simtă interesul 
nostru pentru eL pentru viața lut 
Am fost și la locul lui de muncă — 
uzina „Autobuzul*, secția de forjă — 
și am discutat acolo, cn tovarășii săi 
de muncă.

3Ded și Dumitru Alexandru șî 
■ Gheorghe Stanca sînt pe un 

drum bun. Este un fapt care ne bucură 
mai mult poate decît un succes teh
nic, Fiindcă discutăm despre educație, 
despre răspunsurile noastre, ale an
trenorilor, în acest domeniu, profit 
de prilej să explic mai pe larg pro
pria-mi poziție. Este totuși foarte grea 
munca de educație, deoarece contac
tul nostru cu oamenii cu care lucrăm 
este destul de redus: 10 ore pe săp- 
tămînă (orele de pregătire). După 
părerea mea există trei direcții pe 
care ar trebui să mergem în rezolva
rea problemelor de educație: a) con
tactul cu părinții, cu familia în gene
ral, b) contactul cu locul de produc
ție sau cu școala, c) în procesul de 
instruire să căutăm formele cele mai 
adecvate, diferențiate pentru fiecare 
individ, în funcție de trăsăturile lui 
morale, de nivelul de cultură etc.

Consider că munca de educație nu 
poale fi despărțită de cea de instru
ire. Iată, în timpul unui antrenament 

mai tare ies la iveală lacunele exis
tente in profilul moral al omului cu 
care lucrăm : se eschivează de Ia e- 
fort răspunde nepoliticos atunci cind 
este admonestat etc. Dacă nu luăm 
măsuri imediate împotriva acestor 
mici răbufniri, mai tîrziu vom avea 
de rezolvat probleme mult mai grele. 
Și de ce să nu recunoaștem, uneori 
lăsăm nesanctionate astfel de „mici* 
abateri, din dorința de a crea o at
mosferă plăcută sau poate dintr-o 
simpatie, atunci cînd indisciplinatul 
face parte din categoria... talentați- 
lor.

Mai există încă un aspect : la șe
dințele de analiză uităm de regulă e- 
ducația, disciplina, orientîndu-ne mai 
ales spre discutarea problemelor de 
ordin tehnic. Este o greșeală pe care 
o știm cu toții, dar în care persis
tăm.

Sint cîteva opinii*.

PETRE MOLDOVEANU, antrenor 
de fotbal, Progresul București:

4 „Cazuri* de indisciplină ? De- 
•• pinde din ce unghi este privită 

această atît de discutată problemă a 
disciplinei. Mie, de pildă, mi se pare 
extrem de importantă disciplina de 
joc a unei echipe, modul în care un 
jucător sau altul înțelege să se sub
ordoneze sistemului sau ideii în care 
joacă formația sa. Orice abatere de 
la acest fel de disciplină este de ne
tolerat, deoarece ea poate da naștere 

unei dereglări complete a echipei 
sau compartimentului în care acti
vează sportivul respectiv. Din acest 
punct de vedere, am avut cîteva ca
zuri de indisciplină : Mateianu, Al. 
Georgescu„. Mateianu, de exemplu, 
„căra* mult mingea, întrerupind 
cursivitatea jocului. Alexandru Geor
gescu nu-și marca strict adversarul, 
lăsindu-1 să intre în posesia mingii...

Q Sînt pentru măsurile radicale. 
Adică, în cazurile amintite am 

procedat la scoaterea din echipă a ce
lor care nu îndepliniseră sarcinile de 
joc primite. Și pentru a-i face să în
țeleagă atît justețea cît și sensul hotă- 
rîrii luate am chemat pe jucătorii în 
cauză să stea lingă mine pe bancă, 
în timpul diferitelor partide susținute 
de către echipa noastră. De aci, lu
crurile se văd mai limpede și anali
zam împreună cu ei consecințele pe 
care abaterile le aveau asupra jo
cului.

O „Tușa* și discuțiile amintite 
mai sus au avut un efect pozi

tiv, Ele au avut darul șă contribuie la 
o înțelegere mai largă a necesității 
păstrării unei discipline de joc. Desi
gur, este departe de mine ambiția de 
a susține că acum nu se mai întîmplă 
ca în unele jocuri Mateianu, AI. Geor
gescu, Peteanu și alții, să nu se abată 
de la indicațiile tactice primite la șe
dința de pregătire. Dar, cJuar pe 
parcursul partidei fiecare caută să se 
corijeze și să acționeze conform ho- 
tărîrilor luate, pentru a ne impune 
jocul nostru în fața adversarilor. Con
sider că este un punct cîștigat

SILVIU DUMITRESCU, antrenor de 
atletism.

4 „Iată un caz : Bucur Iliescu, un 
’• tînăr sprinter, deosebit de ta

lentat, care după un an de activitate 
a devenit component al lotului repu
blican. Această ascensiune fulgeră
toare aș spune, l-a cam amețit pe 
Bucur Iliescu și neavînd un suport 
moral puternic el a comis o serie de 
grave abateri de ordin etic.

Q Am luat legătură imediat cu di- 
rectorul școlii în care învăța, 

tov. I. Chițoescu și cu părinții. Măsu
rile colective, luate de școală, părinți 
și antrenori, l-au oprit pe Bucur Ilies
cu din drumul rău pe care pornise. 
Sînt convins că în unele cazuri numai 
cuvintele bune, încercările de a con
vinge prin vorbe nu sînt suficiente. 
Trebuie folosite și sancțiuni con
structive. Dar, acestea nu trebuie să 
ducă Ia distrugerea personalității ce
lui care a greșit. Adesea cînd te a- 
propii sufletește de un copil, cum s-a 
întîmplat în cazul de față, îți este mai 
greu să-l sancționezi. Ar fi însă o 
mare greșeală ca antrenorul să se lase 
copleșit de acest sentimentalism și să 
nu aibă în vedere, în primul rind. ma
rile răspunderi pe care le poartă în 
privința educației tinerei generații.

O în ultimul timp. Bucur Iliescu, 
s-a schimbat mult în bine cade 

altfel și performanțele lui. El nu poate 
.Și nu trebuie să fie liniștit. Tendin
țele de mlea „șmecherie", de ascun
derea adevărului, de chiul chiar, nu 
au dispărut în întregime. Deci, aten
ție, atenție..."



O pregătire atentă asigură succesul
campionatului asociației sportive

» (Urmare din pag. 1)

parte, un elocvent sondaj în rîndul 
asei de iubitori ai sportului și, pe 
5 altă parte, o îmbunătățire a expe- 
enței noastre în domeniul organi- 
irii întrecerilor.
Afluența înregistrată la concursu- 
e organizate la diferite ramuri de 
ort ne-a permis să avem o ima- 
ne clară a preferințelor iubitorilor 
p sport de la noi. Dar lucrurile nu 

puteau opri aici. Trebuia să ve
in ce forțe avem pentru a asigura 
za materială a desfășurării com- 
tițiilor. Asociația dispunea numai 

Numele ți pronumele | t 2 3 4 s 6 7 8 9 H PtNfCTE

NEGREANU MARIA 0 0 4 0 4 0 0 0 4 0 3 n-a
STĂNESCU ADINA 1 0 4 4 4 0 4 0 4 0 6
FOGLU HAN 4 1 4 4 4 4 0 4 4 0 8 l-N
POPESCU HERASCA 0 0 0 4 4 0 0 0 4 0 3 n-u
DIMITRIU AD/NA 4 0 0 0

0
4 0 0 0 4 0 3 n-a

GENUNCHE ALEXANDRINA 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 x
I0ACHIM VASILE 4 4 0 4 4 4 4 0 4 4 8 l-N

\ST!NEA MIRON 4 0 4 4 4 1 0 0 1 1 7 *
ȚGE0R6ESCU MIRON 4 4 0 4 4 4 4 4

0

4 0 8 l-N
COSMESCU VASILE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XI
VĂDUVA CONSTANTIN 1 1 1 4 4 4 0 0 4 4 1 8 l-N

firește) peste 40 de instructori vo
luntari. Cu sprijinul consiliului aso
ciației sportive, birourile secțiilor pe 
ramură de sport și birourile grupe
lor sportive au pregătit colective 
care să se ocupe de organizarea în
trecerilor la nivelul grupelor spor
tive si, în același timp, au stabilit 
si arbitrii competițiilor. Consiliul a- 
sociatiei sportive. împreună cu teh
nicienii și instructorii sportivi, a al
cătuit regulamentul întrecerilor, 
pentru fiecare ramură de sport în 
parte, regulament care a fost difu
zat fiecărei grupe sportive. în acest 
fel s-a creat o deplină unitate de

Lotul dc juniori- 
Progrcsui

în vederea meciurilor preliminare 
cu selecționata de juniori a U.R.S.S. 
— care vor avea loc la 3 aprilie la 
Chișinău și la 10 aprilie la București — 
partide care vor decide echipa parti
cipantă la turneul U.E.F.A. din luna 
mai din Iugoslavia — lotul de juniori 
va susține azi, un meci de verificare 
în compania echipei Progresul din 
cat B. Partida va avea loc la ora 14. 
în deschidere la meciul Selecționata 
divizionară — Vojvodina Novisad. An
trenorii echipei de juniori. Gh. Ola și 
Nicolae Gorgorin ne-au anunțat for
mația care va începe jocul : Comai — 
Cojocaru. Vigu, Anca. Ștefan — Pop. 
Dinu — Oprișan, Lupulescu, Dumitra- 
che, Manea.

FLACĂRA MORENI EVOLUEAZĂ 
-AZI IN CAPITALA

Stadionul Voința găzduiește ari cu 
începere de Ia ora 16. partida amicală 
Voința București — Flacăra MorenL în 
deschidere, la ora 14, un meri din cam
pionatul orășenesc, categoria a Il-a.

Farul se pregătește intens • ••

CONSTANȚA 22 (prin telefon). — 
Farul a început pregătirile pentru me
ciul de duminică de la București ! Ieri 
am stat de vorbă cu antrenorul V. 
Mărdărăscu. Iată ce ne-a declarat: 
„Victoria asupra CSNLS.-ului consti
tuie. firește, un imbold. Felul în care 
a evoluat echipa justifică, într-o oare
care măsură, încrederea publicului 
constănțean și a conducerii clubului 
nostru. Aceasta ne face să privim cu 
mai multă speranță returuL în etapa 
a Il-a întilnim un adversar redutabil, 
pe Rapid, care, desigur, dorește o 
reabilitare după insuccesul de Ia Cra
iova. In acest meci uoi ne vom putea 
verifica și mai bine forțele".

în continuarea pregătirilor din aceas
tă săptămină, fotbaliștii constânțeni vor 
efectua, miercuri, un antrenament la 
care se va insista asupra corectării 
tehnicii individuale, joi accentul se va 
pune pe organizarea jocului în ansam
blu- iar vineri va avea loc un joc de 

omogenizare. Fotbaliștii constânțeni 
sînt hotărîți ca în primul lor joc în 
Capitală să facă un meci „mare".

EMIL IENCEC — coresp.

I

NOTE, ȘTIRI
TRIAL DE FOTBAL PENTRU COPII

Secția de fotbal a clubului Progresul 
■ organizează în zilele de 23, 24 și 25 mar- 
1 tie trialuri de selecție pentru copiii năs- 
; cuți între anii 1949—1950.

Trialurile vor avea loc între orele 
S—13, copiii prezentîndu-se la sediul

I clubului, din str. Dr. Staicovid nr. 42. 
| Concorenții vor avea asupra lor micul 
i echipament", adică pantofi de tenis șt 

chiloțL

MI1NE, PE STADIONUL CIULEȘTI
Echipa Rapid susține mane după-amla- 

ză, cu începere de Ia ora 16, un joc a- 
. mical în compania echipei Dinamo Vio- 
I torta (cat. B).

In deschidere,-
' niori) intiinește

la ora 14,15, Rapid (j in
formația taromet.

La redacție a sosit o scrisoare

două terenuri de volei șt după 
recierea noastră, nu mai puțin de 
Mie echipe doreau să-și dispute 
bl de campioană a asociației. Cu 
ijinul sindicatului și al organiza- 
pr U.T.C. am pornit o importantă 
Bune de amenajare a terenurilor 
[volei. în acest fel, Ia începutul 
ppetiției aveam 8 terenuri de vo- 
I (acum avem 12), majoritatea a- 
tiajate la grupele sportive. Pentru 
lis de masă, de pildă, existau nu- 
I cîteva mese, puține palete și 
Igi. Din fondurile realizate prin 
Ingerea la timp a cotizațiilor am 
«parat Încă 10 mese, astiel că a- 
n avem 13. Aceste mese au fost 
prtizate acelor grupe sportive in 
Br tenisul de masă avea cei mai 
jlți susținători. Ne-am procurat, 
I din fonduri proprii, aproape 200 
•garnituri de șah, echipament spor- 
letc. Pentru atletism, deoarece nu 
Im stadion cu pistă, am realizat 
înțelegere cu asociația sportivă 
Ib. care ne pune la dispoziție te
luri, de trei ori pe săptămină; și 
•A Sportiv Flacăra ne-a ajutat 
tu-ne posibilitatea să desfășurăm 
fccerile de tir la poligonul Tine- 
■lui, iar pentru fotbaliști am in- 
■at un teren, astfel ca atit antre- 
lentele cît și meciurile să se des- 
■are în bune condițiuni. Rezol-

pentru majoritatea ramurilor 
port problema materială. am 
[în discuție cadrele pe care le 

pentru pregătirea partcipanți- 
Ipentru organizarea întrecerilor 
Intru asigurarea bunei lor des- 
pri.
I gimnastică problema era rezol- 
I In cadrul unităților sanitare 
lonează și 10 profesori de edu- 
I fizică (pentru cultură fizică 
fală), care s-au oferit să spriji- 
legătirea gimnastelor. După ter- 
lea programului, în sălile de 
fă fizică medicală au început 
liamentele și, în cazul lunilor 
Irnă, tot acolo s-au desfășurat 
Inpetițiile. Pentru celelalte ra- 
Ide sport am pregătit (treptat,

La cererea participanților, vînzarea bu- 
j letinelor pentru concursul special Pro
noexpres s-a prelungit pînâ sîmbătă 26 

î martie a.c. (inclusiv).
i Tragere^ va avea loc duminică 27 mar- 
« tie a.c. la ora 18,30 la Cluj.

La acest concurs special se atribuie 
suplimentar 10 autoturisme — Fiat 1300, 
Renault 10 Major, Wartburg Lux, Fiat 
850 și Trabant 601 — scutere, televizoare, 
frigidere, aspiratoare, mașini de cusut, 
aragazuri, aparate de radio, biciclete și 
alte numeroase premii în obiecte și bani.

Interesul pentru concursul special 
Pronoexpres de duminică 27 martie 
crește și mai mult datorită faptului că 
el beneficiază de un report de 209.862 lei.

Rețineți ’ Depunerea buletinelor pentru 
concursul special Pronoexpres s-a pre
lungit pînă sîmbătă 26 martie a.c. Agen
țiile Loto-Pronosport țin la dispoziție și 
buletine gata completate.

IN CURTND, NOUTATI 
LA PRONOSPORT

Cu prilejul împlinirii a 12 ani de la 
introducerea concursurilor de pronos
ticuri sportive, începînd cu data de 3 a- 
prilie 1966 în locul concursurilor Prono
sport A și B se introduce un singur con
curs săptămînal Pronosport cu 13 me
ciuri. Taxa de participare este de 3 lei 
varianta.

Toți cei care participă la unul sau mai

vedere și au fost (numai in parte 9 
evitate contestațiile. Comisia a con
siderat că este util ca întrecerile să 
se desfășoare in prima iază (pe gru
pe sportive) sistem turneu (fiecare 
ca fiecare), la unele sporturi chiar 
tur-retur. La baza acestei hotăriri a 
stat dorința de a oieri posibilitatea 
concurențîlor să participe la un pro
gram bogat să se poată pregăti te
meinic și pe parcursul întrecerilor, 
iar învingătorul să fie intr-adevăr 
cel mai bun sportiv al grupei. Au 
fost alcătuite — pentru fiecare grupă 
sportivă — grafice de concurs (așa 
după cum se vede și în schema ală
turată), in unele cazuri fiind nevoie 
de mai multe serii și de finale (tot 
turneu) pe grupă ! Pentru finala pe 
asociație a fost preferat sistemul e- 
liminatoriu (schema publicată alătu
rat) pentru iaptul că această finală 
trebuie să aibă o durată mai scurtă 
(toți iubitori) de sport din asociație 
erau cu privirile ațintite spre ea).

Datele de concur s au fost stabi
lite pentru fiecare ramură sportivă 
în parte în concordantă cu calenda
rul competitior.al. in așa fel incit să 
nu coincidă cu faza de masă a cam
pionatelor republicane șî nici cu pri
ma etapă a competițiilor centrale de 
masă.

Din experiența acumulată, pot spu
ne că este de deosebită importanță 
pentru succesul campionatelor aso
ciației sportive modul cum sînt pre
gătite competițiile. Fiecare amănunt 
are ponderea lui in desfășurarea ul
terioară a întrecerilor și numai a- 
cordîndu-se atenție tuturor detali
ilor se va putea obține rezultatul , 
scontat.

De ce a ajuns Progresul Brăila pe locul 13?
Nu de mult am primit la redacție scrisoarea cititorului nostru A. Fe

re-1. din Brăila, care r.e scrie printre altele : ,.Sint un mare iubitor al 
fotbalului si. aia e lesne de înțeles, nutresc cele mai vii sentimente pen
tru fotbalul btâilean. Orașul nostru are o frumoasă tradifie în fotbal, otra- 
d.;:e pentru care bătrinii și tinerii au tot respectul. Nu cred însă, din păcate, 
că printre acești tineri se numără și actualii jucători ai echipei de fotbal 
Progresul. Vă mărturisesc că nu știu cum a tost posibil ca echipa noastră 
să ajungă in situația precară in care se află, care au fost cauzele care au 
adus-o in coada clasamentului, ce măsuri se iau pentru îndreptare".
Am pornit pe nrmele acestei scri

sori. la Brăila. Rîndorile de mai jos 
răspund, Intr-un fel, întrebărilor 
pe care și le pune cititorul nostru.

—I-am găsit pe iubitorii fotbalului 
din Brăila întristați de evoluția sub 
orice critică a echipei lor Progresul 
(fostă Constructorul) în prima parte 
a acestui campionat. Sentiment absolut 
explicabil dacă ne gîndim că aceeași 
echipă s-a numărat în anul trecut 
printre protagonistele primei serii 
a categoriei B, avînd chiar, la un mo
ment dat. șanse de promovare în „A* 
(dintre rezultatele obținute în campio
natul trecut amintim victoriile reali
zate în fața Siderurgistului. prima cla
sată, și a echipei Dinamo Bacău, a 
doua clasată), iar acum are o situație 
de echipă retrogradantă chiar și din 
categoria B (locul 13, cu cel mai slab 
golaveraj din serie).

Cum a reușit Progresul Brăila acest 
„salt' ?

Pentru a afla răspunsul la această 
întrebare, ne-am adresat celei mai in
dicate „surse", autorilor materiali ai 
..performanței" — jucătorii echipei 
Progresul Brăila.

Iată declarațiile lor :
MIHAI NIȚU (extremă) : „Am

ajuns din fruntași codași pentru că în 
echipa noastră și-a făcut ioc în turul 
acestui campionat un climat nesănă
tos. Băieții s-au grupat în .bisericuțe", 
care s-au subminat între ele, sub- 
minînd, implicit, capacitatea, forța 
de joc a echipei.

La noi în echipă chiar și pasa era 
adresată după simpatii ! „De ce să-i

Pronosport • Pronoexpres
VÎNZAREA BULETINELOR PENTRU CONCURSUL SPECIAL PRONO

EXPRES S-A PRFLUNGIT
SÎMBĂTĂ 26 MARTIE, ULTIMA ZI. DUMINICA 27 MARTIE, TRAGEREA

multe concursuri din luna aprilie a. c. 
au șanse mari de a obține premii im
portante pentru următoarele motive :

— Se alocă inițial sume de 250.000 lei 
din fond special, în afara fondului de 
premii al concursului respectiv.

— La fiecare concurs sînt cinci feluri 
de premii.

— Probabilitatea de cîștig crește de 13 
ori pentru 12 rezultate, de 6,5 ori pen
tru 11 rezultate și de 4,3 ori pentru 10 
rezultate, față de vechea formulă.

— în afară de variantele întregi se pot 
depune și variante cu taxa de 50% (mi
nimum 10 variante pe buletin), ceea ce 
permite participanților să facă desfășu
rări la minus 1, minus 2 sau minus 3 
rezultate, cu scheme cît mai mari.

— Cu o variantă întreagă sau jucată 
50% se poate cîștiga pînă la 240.000 lei.

— La premiul excepțional, variantele 
jucate 50% pot să obțină premiul excep
țional la valoarea integrală de pînă la 
120.000 lei.

— în cazul cînd la o categorie există 
numai variante cîștigătoare jucate 50%, 
fondul de premii al categoriei va fi îm
părțit între acestea, fiecare variantă pu
țind obține pînă Ia 120.000 lei.

— Prin existența fondului de rezervă 
pentru premiul minim se crează posibi
litatea ca la unele concursuri să se 
poată plăti premiul minim de 10 lei, 
chiar dacă cota categoriei respective nu 
ar fi suficientă. 

pasez lui Coteț (deși acesta era în 
situație favorabilă) iși spuneau, de 
exemplu. Meder, Cazacu sau Zgardan ? 
Să dea el gol ? Să vadă lumea că e 
bun ? Mai bine lipsă !“ Și cu LIPSA 
aceasta se alegea nu numai Coteț, ci 
întreaga echipă".

TEODOR STATE (portar) ; „Am 
ajuns aici pentru că din echipa noas
tră a lipsit motorul nr. 1 al oricărei 
formații : PRIETENIA.

Cu patru înaintași, Zgardan, Meder. 
Coteț, Cazacu toți cu pretenții de 
.vioara întîi*. fiecare interesat exclu
siv de propria-i partitură, nu puteam 
să nu ajungem de pomină".

VASILE TUDOR (fundaș) : .Cum 
am ajuns la coadă ? Intre jucătorii 
noștri și-a făcut loc zîzania. Echipa 
s-a dezmembrat în grupuri. Cine cu 
cine ? En nu vă pot spune. Știți, după 
aceea, aș avea neplăceri. Să spună 
alții...' (N. N. — O atitudine „curajoa
să" care schițează și ea un profil).

VASILE COTEȚ (înaintaș central) : 
.Anul trecut, băieții jucau cu alt 
suflet. Eram o familie. De aceea am 
fost gata-gata să ne realizăm un mare 
vis : promovarea în categoria A. Anul 
acesta însă am ajuns să ne certăm 
pînă și pe teren, de se întrebau spec
tatorii ce avem de împărțit, ce s-a în- 
tîmplat cu noi.

De fapt ce s-a întîmplat ? Ne-am 
înstrăinat unii de alții, în viața de 
toate zilele am ajuns să nu ne dăm 
mîna iar pe teren nu ne-am dat min
gea. Să fiu concret : atitudinea lui Me
der, Militant și Zgardan a avut un 
efect dizolvant pentru moralul general 
al echit>ei“

ADRIAN ZGARDAN (înaintaș cen
tral) : .Intre jucătorii noștri au existat 
animozități, fiecare avînd grijă de 
„turta" lui. (N.N. Oare printre aceștia 
nu crezi că ai fost și dumneata, tov. 
Zgardan ?).

O PRODUCȚIE A STUDIOULUI „MOSFILM" 
cu: Aleksei Kuznețov, Svetlana Savelova, V. Livanov

OCTAVIAN ULMAN (fundaș). 
„A fost o echipă și totuși... n-a fost 
11 jucători nu alcătuiesc, întotdeauna, 
o echipă..."

BĂDIN DRAGU (fundaș) : „Toți 
erau „profesori" în echipă. Nici unul 
nu era ucenic. Nimeni nu voia să 
atragă". Toți voiau doar să culeagă..."

ION PANTICI (extremă) ; „Fostul 
antrenor, Al. Dumitriu, n-a știut să 
lichideze disensiunile din echipă. Deși 
era un antrenor bine pregătit teoretic, 
în munca cu jucătorii a comis greșeli, 
neavînd o atitudine fermă așa cum, 
după părerea mea, trebuie să ai cu 
fotbaliștii în general"

NICOLAE STANCIU (antrenorul 
actual al echipei — a preluat conduce
rea ei la ultimele meciuri din toamnă): 
„După un tur de camiponat lamenta
bil va trebui să facem un adevărat tur 
de forță pentru a ne reabilita...

Am început — cu sprijinul secției — 
să pun bazele unui nou stil de muncă 
în cadrul echipei, latura educativă ocu- 
pind acum locul întîi în preocupările 
noastre ale tuturor. înainte de a avea 
fotbaliști, aveam nevoie de oameni 
adevărați*.

Deseori, Ia capătul a diverse între
ceri sportive, aBzim observații de ge
nul „au învins pentru că au avut un 
moral ridicat", sau „deși echipa s-a 
arătat bine pregătită tehnic, n-a avut 
moral". Simplă întîmplare ? Nu. Mo
ral ridicat, moral de învingător nu 
sînt unele formule ad-hoc vehiculate 
de diverși specialiști. Ele exprimă ca
pacitatea psihică a sportivilor cu o 
pregătire moral-volitivă ridicată, fac
tor determinant în comportarea lor 
în întreceri.

Nu rareori sportivii părăsesc învinși 
competițiile pentru că la capitolul 
voință, moral se prezintă slab. Este ca- 
zhI jucătorilor de la Progresul Brăila.

MARIUS POPESCU

P.S. Dintre măsurile luate de că
tre conducerea echipei Progresul 
Brăila am notat, deocamdată, scoa
terea din lot a jucătorilor Cazacu. 
Meder. Bălan- Broscățeanu și nu
meroase... angajamente pentru 
retur.



PRIMA VERIFICARE A TINERI
LOR LUPTĂTORI

România—li. R. S. S
ia „greco-romane“
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la

va 
ti-

Tinerii luptători din țara noastră vor 
susține în această săptămînă două întîl- 
niri de verificare în compania sportivilor 
sovietici. Reuniunile vor avea loc în ora
șele Brăila și Galați în zilele de 24 
respectiv, 26 martie, cu începere de 
ora 18.

în prima gală, cea de la Brăila, 
evolua formația noastră secundă de
neret din care vor face parte. în ordinea 
categoriilor, St. Ștefan, Gh. Cloț, C. Cor
ne,anu, I. Enache, S. Olteanu, O. ~ 
C. Penciu, și St. Palade.

Sîmbătă, în sala l.C.O.R. din 
se vor întîlni reprezentativele de 
ale României și U.R.S.S. Echipa noastră 
va fi formată din Gh. Stoiciu, I. Baciu, 
Gh. Gheorghe, L. Buba, J. Gabor, FI. 
( iorcilă, N. Neguț și C. Bușoiu.

Oaspeții au sosit ieri cu avionul și 
an plecat cu autocarul spre Galați.

Tache,

Galați, 
tineret

LONDRA 22 (Agerpres). — Cu toate 
eforturile Scotland Yard-ului, „Cupa 
Jules Rimet* nu- a fost găsită. S-au pri
mit mai multe telefoane anonime, 
care nu par să fi adus date noi pentru 
ancheta în curs de desfășurare. Preșe
dintele expoziției filatelice. Cecil Ri
chardson, căruia i se încredințase cupa, 
a promis o recompensă substanțială 
persoanei care o va găsi. La rîndul său,

CL2

NUMEROASE INEILMRI
Alt REPREZENTATIVELOR NOASTRE DE VOLEI
In cadrul planului lor de pregătire 

pentru campionatele europene de tine
ret și pentru campionatele mondiale de 
seniori, care vor avea loc anul acesta, 
echipele noastre reprezentative au per
fectat numeroase întilniri internațio
nale de verificare. Iată care sînt 
cestea :

ECHIPELE REPREZENTATIVE 
TINERET — 29A.—l.VL, Bacău, 
blă întîlnire cu reprezentativele de
neret ale Bulgariei; 26.X I.—3.\ 11.,
turneu în Turcia, cu participarea echi
pelor de tineret (m—f) ale Turicci. 
Cehoslovaciei, Bulgariei. Greciei și 
radului; luna iulie. în România, 
hlă întîlnire cu echipele de tavret 
U.R.S.Ș.

ECHIPA REPREZENTATIVĂ MAS
CULINĂ DE SENIORI — 25—29.V-, 
Iugoslavia, turneu eu par.■•luarea echi
pelor Iugoslaviei (A și B), R.D.G^

a-
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societatea care a asigurat cupa a oferit 
3 000 de lire sterline pentru găsirea 
prețiosului trofeu. La Scotland Yard 
se considera că furtul n-a fost comis 
de un răufăcător de rînd. ci mai de 
grabă de un individ sau de un grup 
de indivizi, care apreciază mai mult 
valoarea simbolica a trofeului, decît 
pe cea reală.

Noutăți fotbalistice
MECIURI INTERNAȚIONALE

• Disputată la Charleroi (Belgia), în- 
tîlnirea amicala de fotbal dintre se
lecționatele secunde ale Belgiei și Ita
liei a luat sfîrșit cu un rezultat de 
egalitate : 3—3 (2—1). în meciul din
tre reprezentativele dc juniori ale 
Belgiei și Franței, desfășurat în aceeași 
localitate, victoria a revenit 
fotbaliști francezi cu scorul 
(2 -0).

bun. Ultimele rezultate : Turcia — 
Pakistan 3—2, Iran — Pakistan 4—1.

DIN FOTBALUL BRAZILIAN

tinerilor 
de 3—0

la Tehe- 
_ ___ _ o _____ t . Iranului,

care în meciul de baraj a terminat la 
egalitate (0—0) cu reprezentativa Tur
ciei. Fotbaliștii iranieni s-au clasat pe 
primul loc datorită unui golaveraj mai

• Turneul internațional de 
ran a fost cîștigat de echipa

î

Știri, rezultate
HELSINKI. Finlandezul Niilo Halonen 

a cîștigat concursul internațional de să
rituri cu schiurile de la trambulină de 
la Jamsa (Finlanda), tota'izînd 183,6 
puncte. Săriturile sale au măsurat 85 m 
și 84,5 m. Pe locul doi s-a clasat cam
pionul mondial Bjom Wirkola (Norve
gia) cu 180,6 puncte (87 m și 82,5 m).

• Maned Do Santo* „Garrincha' 
care activează acum Ia Corinthians și-a 
regăsit verva sa de joc și driblingul 
care l-au făcut celebru. Jocul remar- 
cabil demonstrat de Garrincha în ulti
mele meciuri se pare că vor determina 
refacerea duetului Garrincha—Pele.

• în prezent se află in vizită în 
Portugalia o delegație a Confederației 
sportive braziliene, avînd în frunte pe 
Jorge Mozart. Delegația braziliană va 
discuta cu federația de fotbal portu
gheză „recuperarea" jucătorului brazi
lian Amanry, care în prezent joacă 
la F.C. Porto. Delegația braziliană va 
pleca apoi în Italia pentru a reglemen
ta împrumutul celor doi jucători de 
origină braziliană Jair și Amarildo. 
in vederea turneului final al campiona
tului mondial din Anglia.

BUDAPESTA. Halterofilul maghiar 
Gyozo Veres a stabilit un nou record 
mondial la categoria mijlocie, stilul „îm
pins", cu performanța de 160.5 kg. Ve
chiul record deținut de același sportiv 
era de '160 kg.

AVIV. în meciul dintre seilecțio- 
Izraelului și Iugoslaviei, contînd 
preliminariile campionatului mon-

TEL 
nat'ele 
pentru 
dial de handbal (masculin), formația iu
goslavă a obținut victoria cu scorul de 
19—11. învingători și în primul joc, hand
balistii iugoslavi s-au calificat pentru 
turneul final al competiției.

PARIS. Orașul Lyon a găzduit campio
natele europene de judo rezervate junio
rilor și tineretului. La întreceri au par
ticipat 148 de sportivi din 15 țări. Cite 
trei titluri de campioni europeni au ob
ținut reprezentanții U.R.S.S., Olandei și 
Franței.

MAR DEL PLATA. în runda a 7-a a 
turneului internațional de șah, Smîslov a 
remizat cu Reshevskl și a cedat primul 
loc în clasament lui Portisch, care a 
cîștigat la Eliskases. Portisch are 6 
puncte, iar Smîslov 5Vt.

GENEVA. în finala turneului interna
țional de hochei reprezentativa Ceho
slovaciei a învins echipa sovietică Spar
tak Moscova cu scorul de 1—0 (0—0. 0—0^ 
1—0). în meciul pentru locurile 3—4, Fin
landa a întrecut formația elvețiană Ser- 
vette Geneva cu 5—3 (0—1, 3—0, 2—2).

PEKIN. Continuîndu-și turneul în R.P. 
Chineză, echipa feminină de baschet Ni- 
chibo Hirano (Japonia) a fost învinsă de 
către selecționata provinciei Liaonin cu 
scorul de 65—51. Echipa masculină a U- 
niversității Waseda din Tokio a cîștigat 
jocul cu reprezentativa provinciei Hopei 
cu 80—75.

FOSTUL președinte a\ 
Mexicului, Adolfo Lo
pez Mateos, restabilit 
complet după o opera
ție la creier, pe care a 
suportat-o acum câteva 
luni, a revenit la con
ducerea comitetului de 
organizare a J.O. din 
1968.

mează sulițașii Carlo și 
Giovanni Lievore (Ita
lia) eu 86,74 m și 82,72 
m și polonezii Josef și 
Edward Schmidt : 17,03 
m la triplu salt și 10,4 
sec. pe 100 m.

obicei, adormiți la meci 
și fluierați mai devreme 
sau mai tîrziu sfîrșitul 
reprizelor. Ceasul deș
teptător vă va fi proba
bil de un real folos.

Franței și Bulgariei; 4—18.VIL, tur
neu în Franța, 11—14.VIII., turneu în 
România, cu participarea echipei Po
loniei și, probabil, a echipelor R. P. 
Chineze și Ungariei.

ECHIPA REPREZENTATIVĂ FEMI
NINĂ DE SENIOARE 
Jugoslavia; 
pelor Iug< 
Ungariei 1 
neu in 
pdor R.D.G., 
Cehoslovaciei; 
România, cu 
vei Poloniei 
Bulgariei. La 
noa-’.ră va lua parte cu formațiile A 
și B.

In afara acestor
In curs de perfectare o serie de alte cî
teva întreceri internaționale, menite, 
de, a asigura cele mai bune și 
concludente prilejuri de verificare a pre
gătirilor și posibilităților reprezctiiali 
lor

25—29.V.. 
turneu cu participarea echi- 

oslaviei (A și B), Bulgariei, 
«i Turciei ; 13—18 VII.» tur- 
K.D.G., cu participarea echi- 

Poloniei. Bulgariei și 
25—28.VIÎL, turneu în 
participarea reprezentati- 
și, probabil, a echipei 

competiție, țara

DUPĂ O ACTIVITA
TE competițională de 
10 ani, sprinterul fran
cez Jocelyn Delecour 
este în pragul stabilirii 
unui original record 
mondial: 100 de curse 
de 100 m alergate în 
10,5 sau mai repede.

FEDERAȚIA austra
liană de natație a a- 
nunțat că, de la 31 mai,

ECHIPA de fotbal Pa
lermo deține recordul 
Italian în ce privește 
deplasările făcute în 
campionat — scrie 
„France Football". Un 
statistician italian a cal
culat distanța parcursă 
într-un singur an cu 
prilejul întîlnirilor de 
campionat: 45 170 km ! 
Adică un adevărat ocol 
al pămîntului! Recordul 
absolut în materie se 
pare că aparține echi
pei sovietico, Dinarno

ÎN CAMPIONATELE 
de atletism ale Angliei 
figurează și acum prin
tre probe... trasul cu 
frînghia. Este de men
ționat că această probă 
a fost prezentă și în 
programul Jocurilor O- 
limpice, pînă la ediția 
din 1920 (Anvers).

la
Handbalistii români

campionatul internațional

această

confruntări, sini

noxsire.

CU PRILEJUL primu
lui meci Anderlecht— 
Real Madrid din cadrul 
„Cupei campionilor eu
ropeni" la fotbal poliția 
belgiană a jjonfiscat 
cîteva mii de bilete de 
intrare, refuzînd acce
sul posesorilor în tri
bune. Motivul ? Erau ti
părite de o bandă de 
falsificatori...

FEDERAȚIA maghiară 
de fotbal a hotă rit ca 
toate contestațiile să se 
facă numai înainte de 
începerea jocului (pînă 
acum ele se făceau și 
în pauza meciurilor). 
In cazul cînd un jucă
tor nu are drept de joc 
el poate fi înlocuit, in 
urma contestației făcute 
înainte de meci de for
mația adversă.

ECHIPA Rapid din 
Viena, de mai multe ori 
campioană a Austriei 
la lotbal, a întreprins 
recent un turneu în ță
rile africane. Antreno
rul formației, Kdrner, a 
declarat că a putut ve
dea în acest turneu nu
meroși fotbaliști afri
cani deosebit de talen- 
tați. Pe doi dintre ei 
clubul vienez chiar in
tenționează să-i achizi
ționeze.

după
l na d 
șura în Pol 
și începutul lie. Este vorba
campionatul internațional f erori ar 

handbal, la care — după inf< 
pre 
lua par
Ger'"s&r<

îq, CeĂosZoroena,
KM.

Intiteirile 
<i 3 

prima 
5 de 
juca 
1 in

sportivi români 
iu campionate 
organizate — 

egida ILS.I.C. 
se va des fi

ul lunii martie 
de 
la

rar a;iile 
iile din partea organiza:orilor — vor 

ie sdecționatele a op; țâri: R.D. 
L Frtnu. Suedia, R&-

și P&io-

Tor avea loc între 
aprilie în localitatea 
fază se vor disputa jocuri pe 
<âle 4 echipe, după care se 
finalele (echipele clasate pe lo- 
serii între ele, cele de pe lo- 

tre de ele.).
ferea acestei competiții, sportivii 

rors-au pregătit și continuă să se 
pregătească cu multă atenție sub condu
cerea antrenorului G. Zugrăvescu (Ra
pid). mii ales ci la ultima ediție a 
campLonatului feroviar echipa noastră 
a ocupat locul 3. Din Iot fac parte, 
printre alții. Chirii. Uivărășan. Sfede- 
șan. Dincă, Jumate, Roșescu, M. Du- 

Niț*.

T,

miira,

31 mar- 
Okztyni.

IUltimele partide ale Alexandrei Nicolau
vor decide primul ioc în turneul de la Belgrad

BELGRAD 22 (prin telex). — A mai 
rămas o singură rundă in turneul inter
național de șah de la Belgrad, dar Ale
xandra Nicolau are de jucat două par
tide : cu olandeza Vreeken și iugoslava 
Jocici. Aceste ultime întilniri ale cam
pioanei României sînt decisive pentru 
stabilirea câștigătoarei întrecerii, deoare
ce actuala lideră, campioana mondială 
Nona Gaprindașviii. și-a încheiat parti
dele și nu poate fi întrecută decât de 
Alexandra Nicolau.

Iată cum arată clasamentul turneului

înaintea disputării ultimei runde și a 
partidelor întrerupte : Gaprindașviii 9. 
Nicolau T.r (1), Jocici 7 s. Laz are vi ci 6 
(1), K. Jovan o vi ci 6. Nedelkovici 5-; (1), 
Bel am ari ci și Eretova SVs, Stadler 5 (1), 
Liliak 4. Vreeken 3!(2), Bilek 3 R. 
Io van o vi ci ’/>.

Rezultate din runda a 12-a (în care 
Nicolau a fost liberă): Eretova — Liliak 
1—0, Jocici — Stadler 1—0. Bela mari ci — 
K. Iovanovici V»—Vs, Bilek — Vreeken 
1—0. R. Iovanovici — Gaprindașviii 0—1, 
Nedeikovici — Lazarevici întreruptă.

REVISTA PRESEI STRĂINE

După o întrerupere de... 17 ani, iubitorii ciclo- 
bal-ului (puțini dar pasionați) și-au disputat un 
r.ou campionat mondial, desfășurat nu de mult 
Ia Fraga. Reprezentanți a opt țâri s-au întrecut 
în această originală competiție, în care jucătorii 
trebuie să facă dovadă de măiestrie atît în con
ducerea bicicletei cit și în mînuirea balonului. A 
cistiea: echipa Cehoslovaciei (fără infrîngere), ur
mată in clasament de formația R. D. Germane. 
Fotografia noastră reprezintă pe jucătorul ceh 
pisil. încercând o intercepție cu... roata, în 
propriei sale porți.

SE AFLA sub tipar o 
nouă carte dedicată ini
țiatorului Jocurilor O- 
limpice moderne, Pierre 
de Coubertin. Autoarea 
cărții,
Eykuem, este o 
cunoscătoare a 
pedagogului 
însăși fiind 
cestuia.

Marie-Thorese 
bună 

operei 
francez, ea 
elevă a a-

Pos- 
fața

va ridica suspendarea 
aplicată înotătoarei
Dawn Fraser și altor 
trei reprezentante a’e 
r.atațlei australiene la 
Jocurile Olimpice de la 
Tokio.

ÎN ISTORIA atletis
mului sînt numeroase 
cazurile în care mai 
mulți membri ai unei 
familii au obținut per
formanțe remarcabile. 
Revista germană „Der 
Leichtathlet" a alcătuit 
un clasament al cuplu
rilor celebre de frați 
din atletismul mondial. 
Pe primul Ioc se află 
Donald si Dave Styron 
(S.U.A.) cu 21,9 pe 220 
yarzi garduri și, respec
tiv, 10,2 pe 100 m. Ur-

par-
200 000

Tbilisi, care anual 
curge aproape 
km în vederea întîlniri
lor din campionat și 
Cupă.

INTELNIREA de fot
bal dintre formațiile 
braziliene Acayo-Cal- 
ceiras n-a început Ia 
ora fixată deoarece ar
bitrul 
monte 
meci, 
de un _.
fața casei sale. Crezînd 
că este vorba de vreo 
„bombă”, dl. Belmonte 
a predat pachetul poli
ției. Spre mirarea poli
țiștilor pachetul conți
nea un... ceas deșteptă
tor și o scrisoare în 
care se spunea : „De

Eggen distanțat

de Mantyranta!

meciului Bel- 
a întîrziat la 

fiind preocupat 
uachet găsit în

Herrera,
In- 

a 
mijloc 

pentru a-și împărtăși 
cunoștințele fotbalistice. 
El a înregistrat o suită 
de lecții pe discuri, 
care se găsesc acum în 
comerț. Se spune că 
aceste discuri fac o se
rioasă concurentă celor 
înregistrate de... Mii va 
sau Rita Pavone.

HELENIO 
antrenorul echipei 
ternazionale Milano, 
găsit un nou 
pentru a-și

DUPĂ o întrerupere 
temporară a activității 
sportive, Bob Schul 
campion olimpic la 5 
m, și-a reluat antrena
mentele și speră să ob
țină a doua medalie de 
aur dar nu la proba 
care l-a consacrat, ci la 
3 000 m obstacole unde 
consideră că „medaliile 
vor fi mai... ieftine".

Un nour record europea
la 200 m spate

OSLO 22 (Agerpres). — în localita
tea Pelo (Norvegia) s-a desfășurat un 
concurs internațional de schi (fond). 
Cursa de 20 km a luat sfîrșit cu vic
toria campionului olimpic Eero Man
tyranta (Finlanda) cu timpul de 
lh 08:12. Norvegianul. Germund Eggen, 
campion mondial la Oslo la 15 km și 
50 km, nu a reușit să se claseze decît 
pe locul patru.

MOSCOVA. — în cadrul unui coi 
curs de natație desfășurat ieri la Mo: 
cova, înotătorul Viktor Mazanov 
stabilit un nou record european î 
proba de 200 m spate, cu timpul d 
2:11,8. Vechiul record aparținea ace 
luiași înotător (2:12,4) și fusese stab: 
lit la 11 mai anul trecut.

PE CIND CAMPIONATE EUROPENE Șl MONDIALE DE CROS?
Duminică s-a disputat la Rabat tradiționala întrecere inter

națională de cros „Cupa Națiunilor", al cărei rezultai, l-am publicat 
ieri. An de an, participanții sint tot mai numeroși și întrecerea 
cîștigă în importanță, tinde să-și lărgească aria. Ediția 1966 a avut 
la start — pentru prima oară — și reprezentanți de peste ocean, 
S.U.A. participînd cu o echipă reprezentativă. In avancronica sa la 
cursa de la Rabat, ziarul francez „VEquipeu scoate în evidență 
importanța acestei competiții și face o serie de aprecieri în legă
tură cu orientarea sa viitoare:

L’tQUIPE
„Interesul crescînd care înconjoară 

„Cupa Națiunilor" ar trebui să în
curajeze Federația Internațională de 
Atletism și să o determine să se ocupe 
în mod serios de problemele crosului, 
în prezent, aceste probleme sînt lăsate 
în seama Uniunii internaționale de 
cros (I.C.C.U.) ca o concesie făcută

amorului propriu și orgoliului unor 
conducători veterani. I.C.C.U. a fost 
la origine o uniune interbritanică și 
este firesc să-și limiteze rolul la pro
blemele britanice. De pildă, este para
doxal și anacronic să se permită în
scrierea la campionatul internațional 
de la Rabat a trei echipe britanice : 
Anglia, Scoția și Țara Galilor, ca la 
rugbi, cînd federația de atletism re
cunoaște un singur membru insular 
— Marea Britanie.

Este timpul ca federația să organi
zeze pentru cros adevărate campiona
te europene (anuale) și mondiale (din 
doi în doi ani sau din patru în patru, 
ca la canotaj). Firește că se nasc o 
serie de probleme organizatorice, dar 
cu puțină bunăvoință ele se pot re
zolva.

Pentru „europene" data cea mai 
indicată ar fi situată între 15 și 30 
aprilie. S-ar oferi astfel posibilitatea 
participării și țărilor nordice, unde 
clima nu permite antrenamentele tim
purii. In ce privește probele ce se 
vor disputa, considerăm că o singură 
cursă nu este suficientă. în atletism 
se fac concursuri pe 1 500 m, 5 000 m, 
10 000 m și 3 000 m obstacole ; n-ar 
fi oare rezonabil să ne inspirăm din 
sistemul nordic, care prevede două 
probe de cros : 7 km (proba lungă)

și 4 km (proba scurtă). Am propui 
deci 5 km și 10 km, cea de a doi 
cursă urmînd să se dispute pe i 
traseu mai greu decît prima.

Aceste idei ca și întreaga discuț 
nu sînt noi. Ele se află în atenț 
cercurilor atletice de multă vreme 
dacă n-au prins teren pînă acum 
pare că vina este a conducerii bl 
tanice (deci conservatoare) a Feder 
ției Internaționale de Atletism. T 
ce s-a adus nou în atletism în ultin 
ani a fost opera continentalilor. Efo 
turilor lui Zauli (Italia), Takacs (I 
goslavia), Paulen (Olanda) și ale a 
tora li se datorează „Cupa Europe 
pe națiuni, lărgirea campionatelor e 
ropene, încercările de organizare 
atletismului competițional în timp 
iernii etc.

Acum a venit rîndfil crosului !“
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