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In preajma reluării 
in aer

activității atletice 
liber

IEOCUPĂRI LA ORADEA La clubul Crișul, însă, secția 
de atletism nu funcționează 
cum trebuie. Ne referim în mod 
deosebit Ia participarea atleților 
la pregătire. In ultimul timp, la 
orele de atrenament au venit 
doar 40 la sută din efectivul 
secției. Ar fi timpul ca atît bi
roul secției cît și cei patru an
trenori să se ocupe de această 
problemă vitală pentru orice 
secție pe ramură de sport, pre
zența la antrenamente.

I. GHIȘA-coresp. reg.

LA RIMNICU VÎLCEA...

de 
de 
cu

orașul ieșit nu de mult 
mantia albă a zăpezii 
își revarsă cu dărnicie

ORGAN AL UNIUNII DE CULTURĂ FIZICĂ Șl SPORT DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA
UNDE MERGEM

FOTBAL: Stadionul 
August" — de la ora 16.30 
— întilnirea București — 
Budapesta.
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Pe stadionul Tineretului, din 
parcul Nicolae Bălcescu, în 
această veche «cetate*  a spor
tului orădean, se antrenează și 
se întrec tinerii de la S.S.E. din 
localitate. Și aici, ca și pe alte 
stadioane, se simte suflul pri
măverii. Se lucrează la reame- 
najarea instalațiilor. Pista de 
atletism a fost pregătită din 
vreme astfel că, în urmă cu 
cîteva zile, s-a putut organiza 
aici un important concurs de 
atletism. Starea pistei nu este 
încă corespunzătoare din cauza 
ploilor, căzute în ultimele zile, 
dar cînd timpul se va îmbună
tăți ea va putea fi folosită din 
plin.

Muncitorii care se ocupă 
reamenajarea stadionului și 
reparațiile curente au lucrat
hărnicie, renovînd cele șase în
căperi ale vestiarului, instala
țiile sanitare etc. Sportivii vor 
ivea în noul sezon o sală de 
orță și o sală de gimnastică 
itilate cu toate cele necesare 
regălirii.
RMai sînt și unele greutăți. 
>upă cum ne-au declarat cei 
loi antrenori de atletism, soții 
fiss, lipsesc unele materiale 
a prăjini, pantofi speciali pen- 
ru aruncători, ștachetă de me
al și garduri.

★
Lucrările de reparare a pistei 

le pe stadionul Crișana au fost 
ertfeinate zilele trecute. Pista 
irc^ară și pistele de elan au 
ost acoperite cu un nou strat 
le zgură roșie, iar în gropile 
te sărituri s-a împrospătat ni- 
ipul. Cele două vestiare de 
are se folosesc atleții și ma- 
laziile de echipament și ma- 
eriale au fost, de asemenea, 
eparate.

Peste 
de sub 
soarele 
razele de primăvară. Pe alei și 
pe marginea străzilor au înce
put să apară din nou florile, 
reamintind că anul trecut lo
calitatea noastră a ocupat locul 
trei pe tară în întrecerea pen
tru înfrumusețarea și curățenia 
orașelor.

Pe strada care duce spre sta
dionul „1 Mai" animația vîl- 
cenilor este deosebită : grupuri 
de tineri și tinere se îndreaptă 
spre stadion. Aici îi întîmpină 
cu căldură alți tineri care 
știu deja rosturile pe teren. Și 
pe neobservate, stadionul frea
mătă de voioșie. In hora muncii 
entuziaste s-au prins sportivii 
veniți din fabrici, școli, institu
ții, să-și reamenajeze stadionul 
lor, să-l înfrumusețeze. Tinerii 
orașului nostru au prestat aici, 
zeci de mii de ore de muncă 
patriotică.

Nu-s lipsite de interes cîteva 
amănunte. Bunăoară, pentru 
realizarea stratului filtrant al 
pistei de atletism, au fost ne-

(Continuare in pag. a 2-a)

ASTĂZI, PE STADIONUL „23 AUGUST", DE LA ORA 16,30

Selecționatele orașelor București și Budapesta
se întîlnesc intr-un meci deosebit de atractiv

De Ia stingă : Popa, Dan. Badea și Pircâlab (București), Varga, 
Tichy, Bene și Matrai (Budapesta) văzut i de Neagu Râdulescu.

,ZI. LA PAVILIONUL EXPOZIȚIEI ECONOMIEI NAȚIONALE,
Tocul de handbal steaua-medveșciak zagreb

Ieri: Universitatea București — Medveșciak 19-17
Cu tot frigul și cu toate că 

xrii plumburii s-au mai scuturat 
deodată, numeroși amatori de 
andbal au venit ieri pe terenul 
rogresul să asiste la jocul din- 
e formațiile Universitatea Bucu- 
rști și Medveșciak Zagreb. Me- 
uSj^i avut ritm, a plăcut prin 

* *•*»'•»  • nume-
stu den-

tril scurt timp, însă. Studenții 
forțează ritmul și în 9 minute 
(42—51) iau un avantaj care va 
fi hotărîtor în conturarea victo
riei : 19—12. în ultima parte a 
întîlnirii, inițiativa o au oaspeții, 
care profită și de faptul că bucu-

reșlenii nu mai forțează. Eî rea
lizează cinci goluri, dintre care 
două din lovituri de la 7 ni 
(singurele din tot jocul !) și 
termină meciul mult mai proaspeți 
decît studenții.

cu nimic, fn față : Pircâlab — 
Dridea — Badea — S. Avram, 
cvartetul de elan și de fantezie 
care a îneîntat tribunele în 
timpul jocului cu echipa lui 
Eusebio.

in-

HANDBAL: Pavilionul
Expoziției Economiei Națio
nale — de la ora 19.30 — 
steaua — Medveșciak.

PRIMUL CONCURS ATLETIC 
ÎN AER LIBER

Sîmbâtă dupâ-amiază și du- 
mmicâ dimineață, stadionul 
Republicii va găzdui primul 
concurs în aer liber din acest 
sezon.

La aceste întreceri pot par
ticipa atleții de categoriile ju
niori L juniori TI și seniori.

INTENSA ACTIVITATE 
PUGILISTICA

Miercuri, joi și sîmbâtă se 
vor desfășura la Brașov finale
le concursului republican de 
calificare seniori. întîlnirii© 
suscită în localitate un interes 
deosebit. Vor urca treptele rin
gului cîștigătorii „zonelor" de 
la Suceava. Arad. Galați șl 
Ploiești.

tnainîsmul fazelor, prin 
casele contraatacuri ale 
or bucureșleni, care au obținut 
frumoasă și meritată

i scorul de 19—17 (10—7). 
în primele minute, după o 
urlă „tatonare44, în care fiecare 
n echipe parcă căuta calea cea 
ai sigură de depășit apărarea 
iversă, studenții au luat un u- 
r avans (min. 5 3—1 ; mîn. 13 
—2 ; min. 19 5—3). Oaspeții 
iu dovedit foarte siguri în apă- 
re și pe măsură ce „simțeau4* 
isa de forță în aruncare a echi- 
fMnicureștene jucau tot mai în 
ță;- incomodînd vădit pe gazde 

finalizarea acțiunilor. La sfîr- 
til primei reprize, studenții s-au 
itașat totuși, c-a urmare a unor 
itra a tacuri mult gustate de pu- 
C. Repriza secundă a început cu 
ul diferit. în 5 minute se în- 
*iu 6 goluri (niin. 35 13—10 
ntru Universitatea) și se părea 

vom asista la o „ploaie" de 
nete. Dar, imediat apărările s-au 
țrupat și acțiunile au început 

fie stopate mai prompt. Pen-

victorie

s-aBădulescu (U nit ersitatea ) 
înălțat, dar nu va trage la poar
tă. Evitînd blocajul, el va pasa, 
surprinzînd apărarea echipei iugo
slave. (Fază din meciul Univer

sitatea —Medveșciak).

Astăzî, de la ora 19,30, hand- 
balîștii iugoslavi vor evolua în 
Pavilionul Expoziției Economiei 
Naționale In compania echipei 
Steaua. Buna impresie lăsata 
ieri de Medveșciak Zagreb, a 
cărei formație cuprinde o serie 
de cunoscuțî internaționali 
(Milkovici, Uremovici, Blank), 
ca și forma manifestată în ulti
mul timp de handbaliștii de la 
Steaua ne îndreptățesc să cre
dem că partida de azi va fur
niza un spectacol interesant.

în deschidere, de la ora 18.30, 
va avea loc un meci demon
strativ între două echipe ale 
clubului Dinamo, cu care pri
lej vor evolua numeroși maeș
tri și maeștri emeriti ai spor
tului. J

Arbitrul V. Prlenghian a con
dus corect formațiile :

UNIV ERSITATEA : Tale—Co
ran (8), Marinescu, Gațu (3). Pa- 
rascliiv (3), Bădulescu (4). Reich, 
Ceausescu, Duca (1), Savu, An- 
ghel.

MEDVEȘCIAK : Mervar (Sti- 
mac) — Selec (3), Bojici (1). To
ni azici, Kljaiici, Ivîcevici (2), 
Blank (6). Milkovici (3), Klișa- 
nin (2), Uremovici.

CĂLIN ANTONESCU

Cum sc antrenează gimnaștil

olumul și intensitatea nu înseamnă totul!
Numeroase exemple din activitatea 
wtivilor fruntași pe plan mondial 
mons trează elocvent faptul că nu
li aplicînd la antrenamente un volum 
o intensitate împinse pînă aproape 
limitele maxime ale posibilităților 

nanismului uman se pot obține per- 
-mante înalte. Antrenamentul mo
rn cere de la sportivi o muncă deo- 
)ită, atît din punct de vedere canti- 
:iv. cît și din punct de vedere ca- 
itiv.
?a și în 
anastică 
legitatea 
■nte cu 
s dacă 
nnastiea 
mas în urmă pe plan internațional 
ilunoscînd importanța acestor pro-

alte discipline sportive, în 
apare tot mai pregnantă 
de a se efectua antrena- 

o densitate crescută, mai 
avem în vedere faptul că 
noastră de performanță a

■ ■ ■

mentele unor secții de gimnastică din 
Capitală și anume la Clubul sportiv’ 
școlar și la Dinamo. La aceste antre
namente am făcut observații privind 
volumul și intensitatea lucrului, den
sitatea lecției, adică timpul efectiv' de 
lucru în general și în parte pe apara
te, numărul de repetări al elementelor 
și al combinațiilor.

înainte de a reda 
trebuie să arătăm că 
mului și a intensității 
vită drept ceva de sine stătător, mai 
ales în cazul gimnasticii, unde calitatea 
muncii, metodica de predare și însuși
re gradată a deprinderilor au o impor
tanță deosebită. De aceea, în materia
lul de față ne vom referi și la unele 
aspecte metodice, fără de care atin
gerea performanțelor înalte este de

cele constatate, 
problema volu- 
nu poate fi pri-

Iată-ne și în ziua primului 
meci internațional al anului ; un 
meci amical, dar așteptat cu 
viu interes de iubitorii fotbalu
lui, dornici să urmărească pe 
cei mai valoroși jucători din 
România și Ungaria, reuniți sub 
culorile selecționatelor orașelor 
București și Budapesta.

★
Pe jucătorii noștri i-am

tîlnit ieri dimineață pe gazonul 
stadionului „23 August". La 
apelul antrenorilor Ilie Oană și 
Ștefan Covaci au răspuns „pre
zent" : lonescu. Constantinescu. 
Popa. Nunweiiler Hl, C. Dan, 
Hălmăgeanu, 
Sătmăreanu, 
weiller VI, 
Creiniceanu. 
Badea. Sorin 
veanu. Toți 
au efectuat timp de o oră un 
antrenament ușor, cu conținut 
fizico-tehnic.

Cu două excepții — postu
rile de fundaș stingă și mijlo
caș dreapta — echipa care va 
începe azi jocul va fi aceea din 
meciul cu Portugalia. Fundașul 
petrolist Mocanu, aflat într-o 
formă constant bună, a fost 
preferat lui Greavu, iar Nun
weiiler VI va îmbrăca tricoul 
cu nr. 5, în locul colegului său 
de club. Ghergheli, care acuză 
o întindere musculară încă de 
la jocul cu Steagul roșu. Cu 
-perpendiculara dinamovistă". 
Popa — Nunweiiler VI — Pîr- 
călab, intactă, se speră că omo
genitatea echipei nu va suferi1

Greavr Mocanu, 
Ghergheli, Nun- 

D. Popescu. Sasu.
Pîrcăiab.
Avram și 
acești 19

★
Oaspeții au sosit în Capitală 

ieri la amiază- pe calea aerului. 
In fruntea delegației de 14 ju
cători (Gelei. Szentmihalyi. Ka- 
poszta, Matrai, Meszoly, Ihasz, 
Varga. Rakosi, Matesz. Sovari, 
Bene, Tichy, Farkaș, Fenyvessi) 
se aflau Hegyi Gyula, președin
tele federației 
R. P. Ungară,

★
Turneul final al campiona

tului republican individual de 
box juniori va începe miercuri 
13 aprttie în sala Pavilionului 
Expoziției Economiei Națio
nale. Intîlnirile pentru cuce
rirea titlurilor de campioni 
al tării vor continua în ziua 
de 14 aprilie, iar finalele vor 
avea loc la 16 aprilie. Pentru 
a da posibilitate ca la între
ceri să participe un 
cît mai mare de 
boxului, intrarea 
fost fixată la 3 lei, iar pentru 
elevi și studenți — l leu.

★
La S mal va începe campio

natul individual de b<»x se
niori, Ia care vor lua «tartul 
pugiliști de categoria ( și 

fiteamln- 
aceastâ 
se fac

număr 
iubitori ni 

generală tt

. _ de
maeștri ai sportului, 
tini că înscrierile în 
importantă competiție 
pînă la 1.5 aprilie.

LECTORAT METODIC

MAI MULTA ATENTIE METODICII 
DE PREDARE

Să începem cu... începătorii ! Am a- 
sistat la un antrenament al unei gru
pe de fete din secția de gimnastică a 
CS.Ș., condus de prof. Ioan Petru. La 
lecție au fost prezente 5 gimnaste din 
efectivul de 8, toate începătoare, care 
practică de un an acest sport. Preci
zăm că în cadrul antrenamentului am 
urmărit în mod special o singură gim
nastă (Adriana Spătaru). dar sporti
vele lucrînd prin rotație, concluziile 
sint valabile pentru oricare dintre ele

Din documentele de planificare ale 
antrenorului am aflat că grupa res
pectivă se găsea la sfîrșitul perioadei 
pregătitoare, iar sarcinile lecției au 
constat din : trecere printre mîini cu 
picioarele apropiate Ia sărituri, stînd 
pe mîini și rostogolire, roată laterală 
la bîrnă, răsturnare înainte, roată, răs-

ILDICO ȘIRIANU

iCrtnlmnnrp in nna n 'l-ol

de fotbal din 
și Lajos Baroti,

Marți, 12 aprilie, la ora 16 10. 
va avea loc le sediul Consiliu
lui orășenesc București al 
UCfS, lectoratul sportiv me
todic al antrenorilor de rugbl 
dlr. Capitală, cu tema .Acțiuni 
tehaico-taetice prin prtsmnt 
noului regulament", prezentat 
de antrenorul echipei Dinamo 
București, campioană republi
cană pe 1965. maestrul spor
tului. Dumitru lonescu.

G.

paq. a 3-a)(Continuare InDridea, 
Moldo- 
jucători

NICOLAESCU

Foto -. V. Baqeac

Cei 19 jucători care concurează pentru un mult rîvnit loc 
în echipa reprezentativă de polo înaintea primului an
trenament comun în aer liber, lată-i aliniați pe marginea 
piscinei din parcul Dinamo cu cîteva momente înaintea 

contactului cu apa

I 
i

u



Surprize de proporții
în campionatul Capitalei la floretă băieți!

titlul de 
dat. .. în-

Floretiștii aspiranți la 
campion al Capitalei și-au 
tîlnire, sîmbăta trecută, în sala de 
sport de la „Drept". Dar, spre surprin
derea generală, principalii pretendenți 
la titlu- în frunte cu Tănase Murcșanu, 
Ion Drîmbă, Ștefan Haukler și Iuliu 
Falb, au fost făcuți. .. k.o. de către 
floretiștii noștri de perspectivă și, în 
principal, de Mihai Țiu. Tînărul și 
proaspătul trăgător al clubului sportiv 
Steaua a reușit să-și adjudece titlul 
de campion al Capitalei, după o serie 
de victorii frumoase (și sigure) la Mu- 
reșanu, în semifinale, și la Weissbock, 
în meci decisiv : 5-3, 4-5, 5-4. Ștefan 
Weissbock (Steaua), care a ocupat lo
cul 2, are meritul de a fi realizat 
două nesperate victorii, în semifinale, 
asupra lui Drîmbă. Locul 3 a revenit 
lui Mureșanu (Univ.), victorios cu 2-1 
în meciul cu Drîmbă (locul 4). Iată și 
trăgătorii clasați pe locurile 5—9 : 
Haukler. Buniceii'., Filip, Falb (/toți 
de la Steaua) și A. Budahaziu (Univ.).

Comportarea sub așteptări a frunta
șilor floretei noastre, trăgători de lot, 
nu are — cu excepția lui Falb, care 
a concurat bolnav — nici o justificare, 
cu atît mai mult cu cît de finala pe

Volumul și intensitatea nu înseamnă totul!...
(Urmare din pag. 1)

efectiv 2' 35". Partea de 
minute, lucru efectiv 5'. 
pe care am urmărit-o 
aproximativ ca și cele-

turnare înapoi, „Danilova“ la acro
batică. în conspectul lecției nu a 
fost precizat dacă este vorba de în
sușirea sau de repetarea acestor e- 
lemente.

Și acum să dăm cuvîntul cifre
lor :

Durata totală a antrenamentului 
125 de minute, lucru efectiv 25 mi
nute. Partea pregătitoare 20 de 
minute, lucru efectiv 15 minute. 
Partea fundamentală 100 de minu
te, lucru efectiv 5' 25" din care la : 
sărituri 20 de minute, lucru efectiv 
49" ; bîrnă 40 de minute, lucru 
efectiv 2' 01" ; acrobatică 40 de mi
nute, lucru 
încheiere 5

Gimnasta 
a executat, 
lalte sportive, 16 repetări la sărituri, 
65 la bîrnă și 73 la acrobatică.

Pentru cineva mai puțin inițiat 
în „tainele" gimnasticii și care s-ar 
uita numai la cifre, densitatea lec
ției poate părea destul de mică. De 
aceea, trebuie să avem în vedere 
unele considerente, în primul rînd 
pe acela că este vorba de o grupă 
de începătoare. Nici una dintre 
gimnaste nu a participat pînă acum 
la competiții și abia la toamnă 
unele își vor face debutul în con
cursuri. De asemenea, trebuie să 
se țină seama de faptul că în gim
nastică executarea unui element du
rează puțin timp (de aici neconcor- 
danța aparentă între numărul mare 
de repetări și timpul de lucru efec
tiv redus); în primele etape ale 
formării deprinderilor, orice execu
ție cere un efort mare. Luînd în 
considerație chiar și numai acești 
factori, putem să apreciem că den
sitatea lecției s-a ridicat la un ni
vel corespunzător. Față de numărul 
de gimnaste prezente, părerea noas
tră este că durata totală a antrena
mentului a fost totuși prea mare. 
Același lucru efectiv s-ar fi putut 
realiza intr-un timp mai scurt și, 
poate, cu un efect fiziologic mai 
adecvat, mai util, dacă s-ar fi lu
crat mai organizat. De aceea, cre
dem că este datoria specialiștilor 
să formuleze unele concluzii gene
ral valabile în privința volumului 
și intensității lucrului la grupe de 
copii și tineret.

Dar, am precizat și mai sus, den
sitatea nu este totul ! în cele ce ur
mează ne vom opri, pe scurt, asupra 
unor probleme legate de metodica 
de predare, de gradare a acestei 
predări și de calitatea muncii, pro
bleme care — după părerea noas
tră — nu au fost rezolvate la un 
nivel corespunzător.

Să dăm cîteva exemple: la sări
turi, după cum am văzut, sarci
na principală a lecției a constat 
din însușirea săriturii printre mîini 
cu picioarele întinse. Or, gimnas
ta respectivă a executat la acest 
aparat 6 sărituri pregătitoare, 7 
sărituri cu trecere în ghemuit șl 
numai 3 sărituri cu picioarele în
tinse. Deci, cel mai puțin s-a insis
tat tocmai asupra sarcinii princi
pale. La bîrnă s-a preconizat în
vățarea roții laterale. Predarea a 
început pe o bîrnă așezată la sol, 
apoi la bîrnă înaltă. După mai 
multe încercări nereușite, antre
norul și-a dat seama că gimnas
tele nu sînt încă pregătite pentru 
acest element și a trecut la exer- 

țară a competiției nu ne mai desparte 
nici o lună de zile !?...

De menționat că floretiștii clasați 
pe locurile 1—9 se califică direct în 
finala campionatului republican.

în continuare, pe locurile 10—15, 
s-au clasat : Al. Miclăuș (Univ.), Gh. 
Burlea (Progresul), Cristian Costescu 
(Univ.), Z. Bejan (Progr.). Gh. Lucian 
(Univ.) și Gh. Cătuțoiu (C.S.Ș.).

Proba de sabie din cadrul aceleiași 
competiții a revenit, după baraj, trăgă
torului Hariton Bădescu (Steaua). în 
asaltul de baraj' de o rară frumusețe 
și de o mare tehnicitate, Bădescu a 
dispus de Vintilă cu 5—4. Clasament : 
1. H. Bădescu (Steaua) ; 2. O. Vintilă 
(Steaua) ; 3. Gh. Alexc (Steaua) ; 4. 
Gh. Dulcea (Steaua) ; 5. M. Sandu 
(S.P.O.B.) ; 6. E. Turcu (Univ.)• 7. 
D. Mustață (Steaua) ; 8. C. Nicolae 
(Steaua).

Sabrerii de mai sus se califică direct 
în finala pe țară a campionatului.

Următorii clasați: 
(S.P.O.B.) ; A. Iercoșan 
I. Galan (S.P.O.B.) ; L 
(S.P.O.B.) ; L Popov, D. 
R. Manoliu și V.Pop, toți 
versitatea.

E. Ganea 
(S.P.O.B.) ; 
Mihăileanu 
Văcărescu, 
de la Uni-

— t. st. —

sarea roții la sol, de fapt la exer
cițiul cu care trebuia să înceapă 
însușirea acestui element. Această 
inversare metodică a venit în con
tradicție flagrantă cu principiul gra
dării în antrenament. în afară de 
aceasta, greșelile din timpul execu
țiilor nu au fost corectate decît în 
parte și numai superficial, neexis- 
tînd — lucru esențial mai ales la 
începători, unde nu trebuie să se 
treacă mai departe înainte de a se 
însuși corect o mișcare — o pre
ocupare pentru o ținută ireproșa
bilă și pentru o tehnică bine pusă 
la punct. Mai trebuie să arătăm 
că antrenorul le-a ajutat efectiv 
prea des pe gimnaste în execuția 
unor elemente, nelăsîndu-le să se 
bazeze pe forțele proprii.

Toate aceste constatări duc la 
concluzia că volumul și intensita
tea nu sînt întotdeauna suficiente 
pentru realizarea unor performan
țe și că de multe ori greșelile me
todice umbresc munca prin care 
s-ar putea obține rezultatele aș
teptate.

A-

PERFORMANȚELE ÎNALTE 
SÎNT MAI PRETENȚIOASE

Recent am asistat la antrena
mentul secției masculine a clubu
lui Dinamo și anume la lecția gru
pei de seniori categoria I, sub con
ducerea prof. Francisc Cociș.
ceasta grupă face în prezent tre
cerea spre categoria maeștri. La an
trenament au fost prezenți 5 gim- 
naști din efectivul de 7. Conspec
tul lecției — situată tot la sfîrși- 
tul perioadei pregătitoare — preve
dea perfecționarea a 3 sărituri, în
sușirea și perfecționarea unor ele
mente și a unor legături din exerci
țiile impuse la paralele și la inele. Să 
dăm cuvîntul din nou cifrelor:

Durata totală a antrenamentului 
210 minute, lucru efectiv 35 de mi
nute și 42 secunde.

Partea pregătitoare 30 minute, lu
cru efectiv 15 minute .

Partea fundamentală 180 minute, 
lucru efectiv 20 minute și 42 se
cunde dintre care la: sărituri 25 
minute, lucru efectiv 54 secunde, 
paralele 75 minute, lucru efectiv 
6 minute și 23 secunde, inele 45 
minute, lucru efectiv 3 minute și 
25 secunde.

Aparat complimentar, pregătire 
fizică generală 35 minute, lucru 
efectiv 10 minute.

Gimnastul urmărit de noi, Con
stantin Bălan, a executat 18 repe
tări la sărituri (3 sărituri diferite), 
49 de repetări la paralele (35 de 
elemente și 14 combinații din mai 
multe elemente) și 11 repetări la 
inele (numai combinații).

Dacă studiem aceste cifre și dacă 
avem în vedere și faptul că acești 
gimnaști efectuează 5 antrenamente 
pe săptămînă, asemănătoare ca vo
lum și ca intensitate, putem afirma 
că în privința cantității muncii 
ne-am apropiat de antrenamentul 
modern. Din această cauză nici nu 
ne vom ocupa mai amănunțit de 
analiza densității propriu-zise. Fă- 
cînd constatările de mai sus, se 
pune însă — firesc — întrebarea de 
ce nu ne aflăm și în privința per
formanțelor la nivelul mondial ? În 
primul rînd, am putea spune că 
sîntem cam... întîrziați. După cum 
este cunoscut, în alte țări se mun
cește, de ani de zile, cu volum și

Întîlniri decisive
Pentru popicarii noștri fruntași, e- 

tapa a doua a fazei interregionale a cam
pionatului republican pe echipe, a avut 
o dublă 
finala pe 
pregătirii 
dialelor” 
noastre ■ 
în care evoluau membrii loturilor repu
blicane.

importanță : 1. calificarea în 
: țară; 2. verificarea stadiului 

atinse de ei în vederea „mon- 
din iunie. De aceea, privirile 

s-au Îndreptat spre întîlnirile

RECORD DE BILE... GOALE 

Pe arena Gloria 
disputat întîietatea 
forțe sensibil egale : 
și Gaz metan Media: 
„pretențioase” i au t

destul de

din Capitală și-au 
două formații de 

: Flacăra Cîmpina 
iș. Pistele 
supus la un serios 

examen pe jucători, majoritatea lor do
vedind că nu slăpînesc temeinic toate 
procedeele tehnice. Rezultatul: in cele 
două meciuri (s-a jucat tur-retur) Gaz 
metan a avut 129 de bile... goale, iar 
Flacăra 94. Individual „recordul" la 
bile irosite a fost stabilit de A. Caba 
(Gaz metan) cu 29 (20-j-9) și A. Șu
catu (Flacăra) 28 (19-J-9). (In mod

mai 
La unii 
calități 
deprin- 
însușite 

la începutul activității lor, 
de forțarea pregătirii în 
obținerii rapide a unor re-

cu intensități mult mai mari de
cît au făcut-o gimnastii noștri frun
tași. Desigur, mai bine mai tîrziu 
decît niciodată și, ca atare, tre
buie să avem răbdare pînă ce ti
neretul de astăzi va obține rezul
tatele dorite.

Aici trebuie însă să revenim la 
ideea de bază a articolului nostru, 
aceea că nu este suficient să avem 
doar o densitate mare în lecțiile de 
antrenament, cl ar mai trebui... Ce 
anume ? Cu toate că după o sin
gură lecție de antrenament, luată 
izolat, nu se pot trage concluzii 
definitive, încercăm să arătăm cîte
va aspecte care frînează progresul 
atît de dorit în gimnastica noastră 
masculină.

Chiar după părerea antrenorului 
dinamovist, Francisc Cociș, puțini 
dintre gimnaști au perspectiva cla
ră a unor performanțe înalte. Deci, 
spunînd lucrurilor pe nume, putem 
constata că volumul mare de mun
că nu va da totuși, în toate cazu
rile, rezultatele dorite. Ce-i împie
dică pe majoritatea gimnaștilor ca 
să atingă mai devreme sau 
tîrziu performanțele înalte ? 
este vorba de lipsa unor 
fizice de bază, la alții de 
deri și de o tehnică greșit 
încă de 
la alții 
vederea 
zultate.

Pe lîngă realizarea volumului și 
a intensității ridicate în antrena
mente este absolut nevoie de o se
lecție primară și secundară mai ri
guroasă. Antrenorul, și nu numai 
cel de la Dinamo, ci și toți ceilalți 
care lucrează cu gimnaști de cate
gorii superioare, trebuie să pună 
un accent 
gradată și 
nicii unor 
treacă, de 
după o „finlandeză" la un schimb 
de sprijin la paralele, cînd el nu 
cunoaște suficient primul ele
ment?!), pe dezvoltarea calități

lor fizice specifice la un nivel foar
te înalt.

Cu toate că scopul observațiilor 
noastre a fost analiza volumului și 
densității antrenamentelor, în ma
terialul prezent ne-am ocupat și 
de alte probleme ale pregătirii gîm- 
naștilor. Aceasta pentru că, după 
părerea noastră, chiar dacă densi
tatea lecțiilor este în general co
respunzătoare, în cadrul procesu
lui de pregătire mai sînt multe lip
suri de remediat, iar acesta nu 
poate fi privit numai dintr-un sin
gur unghi, ci trebuie analizat in to
talitatea lui. 

mai make pe însușirea 
cit mai corectă a teh- 
elemente grele (cum să 
exemplu, un gimnast

obișnuit, un jucător irosește cel mult 
4—5 bile în două meciuri).

Și acum, iată rezultatele obținute de 
cei patru sportivi vizați pentru „mon
diale" : Petre Purje 849 p.d. + 857 
p.d. cu 3 bile... goale; N. Blănaru 820 
p.d. -f- 811 p.d. 
820 p.d. + 854 
de la Flacăra) ; 
808 p.d. -Ț 789
cepția lui Purje, ceilalți seleeționabili 
n-au corespuns. Rezultatele celor două 
jocuri : Flacăra—Gaz metan 4865—
4966 p.d. și 5013—4795 p.d. Flacăra a 
obtinut calificarea.

cu 9 b. g. ; A. Șucatu 
p.d. cu 28 b. g. (toți 
E. Kiss (Gaz metan) 
p.d. cu 14 b.g. Cu ex-

ÎNVINGĂTORI LA ULTIMA PERECHE

Și totuși, — după penultimul 
al returului, tabela de marcaj 

la total, egalitate. Echipa fina- 
actualului campionat urma deci 
stabilită Ia ultima pereche for-

La Brașov, fosta campioană a țării, 
Petrolul Ploiești, a fost învinsă în pri
mul meci de Voința Tg. Mureș cu 5237- 
5055 p.d. Puțini sperau ca în retur plo- 
ieștenii să refacă handicapul de 182 
p.d. Si 
schimb 
indica, 
listă a 
să fie 
mată din doi oameni de bază ai echipei 
naționale; C. Vinătoru (Petrolul) și T. 
Szemany (Voința). Cu un plus de pu
tere de luptă, C. Vinătoru a învins cu 
904—855 p.d. In ajun acești jucători 
au fost marcați cu 893 p.d. și res
pectiv 951 p.d. Cum s-au comportat 
ceilalți membri ai lotului republican ? 
Dumitru C. Dumitru (Petrolul) a avut 
o comportare slabă în primul meci (829 
p.d.) pentru ca în retur să evolueze la 
adevărata lui valoare (893 p.d.), iar 
L. Martina (Voința) a înregistrat două 
rezultate bune; 895 p. d. și 861 p.d. 
Scorul final al ultimului joc; 5189— 
4958 p.d. pentru Petrolul Ploiești.

In preajma reluării activității atletice 
în aer liber

(Urmare din pag. 1)

cesari nu mai puțin de 327 de metri 
cubi de piatră. Cine sînt evidenția- 
ții ? Mulți. Dar, în mod deosebit, 
membrii UCFS de la asociațiile spor
tive de la Complexul pentru indus
trializarea lemnului. Școala de meca
nici agricoli și Fabrica de piele și 
încălțăminte.

GH. IANCU - coresp.

LA TIMIȘOARA LUCRĂRILE ÎNTlRZIE

multe, unele 
Dar iată cele

cea mai me
nu este

Atleții timișoreni au reluat activi
tatea în aer liber pe stadioanele 
,1 Mai", C.F.R., Progresul, „23 Au
gust", Tineretului și pe terenul Liceu
lui nr. 4. Despre condițiile pe care 
Ie au atleții orașului nostru pe aceste 
stadioane sînt de spus 
bune .altele dimpotrivă, 
constatate pe teren :

La stadionul ,1 Mai", 
dernă bază sportivă, pista 
încă corespunzătoare din cauza ploi
lor, Sînt de făcut și unele observații 
critice privind păstrarea unor Insta
lații necesare practicării atletismului 
de performanță. Astfel, obstacolele 
pentru cursa de 3 000 m și țarcul pen
tru aruncarea ciocanului — proprie
tatea clubului Banatul — sînt lăsate 
intr-un loc necorespunzător și expuse 
deteriorării.

Stadionul C.F.R., gazda multor reu
niuni atletice importante, seamănă 
acum cu un mic șantier. Aici se lu
crează intens pentru ca atleții să aibă

ÎNTRECERILE JUNIORILOR

clasați: cat. 48 kg — N.
cat. 52 kg — V. Ma- 

g — I. Cordea 
cat. 60 kg — M. Tolea 
cat. 65 kg — V. Viszuli

cat. 75 kg — A. Ivanov 
£7 kg — Al. Timar 

■g — E. Jol- 
— coresp. 

La această zonă au
b 

Iași și Dobrogea. Cîștigători; 
g — C. Fedorov (Dobrogea);

Dumitru (Galați); 
56 kg — T. Damian (Galați);

Sîmbătă și duminică au avut loc între
cerile zonale ale primului concurs re
publican de primăvară la lupte grecu,*̂  
romane, rezervate juniorilor.

HUNEDOARA. ■—■ In sala de sport 
Constructorul s-au întîlnit 37 de juniori 
din regiunile Brașov, Cluj și Hunedoara. 
Iată primii 
P aloczi (Cluj) ; 
cingo (Cluj) ; cat. 56 k. 
(Hunedoara) ; 
(Hunedoara) ;
(Brașov) ; cat. 70 kg — P. Tătaru (Hu
nedoara) ;
(Brașov) ; cat. 
(Brașov) ; cat. peste 87 k 
doș (Cluj). P. ROMULUS

CONSTANȚA, 
participat sportivi din regiunile Galați, 
Suceava, ~ ~ -
cat. 48 ko 
cat. 52 kg ■— M. 
cat. " ~
cat. 60 kg — I. Bacalum (Galați) ; cat. 
65 kg — I. Olaru (Galați) ; cat. 70 kg

M. Butuman (Galați) ; cat. 75 kg — 
Zaharov (Dobrogea) ; cat. 81 kg — 

M. Filip (lași) ; cat. 87 kg — M. Mun
teanu (Galați) ; cat. peste 87 kg ■— I. 
Grigora.ș (Dobrogea). E. PETRE — 
coresp.

ORADEA. — în localitate au evoluat 
luptători din Baia Mare, Tg. Mureș. Mar
ghita și Satu Mare. Rezultate: cat. 
kg 
kg 
kg 
kg 
65

P.

— I. Jeg (Baia Mare) ; cat.
-— 1. Drocsa (Tg. Mureș) ; cat. 56 
— Gh. Bodiș (Marghita) ; cat. 60 
— Gh. Doagă (Tg. Mureș) ; cat. 
kg — A. Magheran (Tg, Mureș) ; 

cat. 70 kg — 1. Munteanu (Marghita); 
cat. 75 kg — V. Galoș (Oradea) ; 
cat. 81 kg — I. Rat (Marghita) ; cat. 
87 kg — A. Fekete (Oradea) ; cat. 
grea — V. Roman (Satu Mare).

CRAIOVA. — 93 de tineri lupți 
reprezentînd 14 orașe au I 
la concurs. Rezultate; cat. 48 kg — 
Gh. Berceanu (Craiova) ; cat. 52 kg — 
T. Petrovici (Craiova) ; cat. 56 kg — I. 
Tiparu (Roșiori) ; cat. 60 kg — I. Goaga 
(Sinaia); cat. 65 kg — Al. Barbu (Ro
șiori): cat. 70 kg ■— M. Vlad (Cîrcea) ; 
cat. 75 kg — G. Șerban (Craiova) ; 
cat. 81 kg — 1. Carpiș (Craiova) ; cat. 
87 kg — Gh. Cîntar (Craiova) ; cat. 
grea — 1. Știrbu (Găești).

ri luptători 
luat jfarte

condiții bune de pregătire și concurs. 
Se reface stratul superior al pistei, 
se repară sectoarele de sărituri și 
aruncări, instalațiile sanitare etc.

La fel se procedează și pe „Pro
gresul". Se repară radical pista, de 
400 de metri și pistele de elan, se-'th- 
locuiește nisipul în gropile de sări
turi etc.

în prezent, cele mai bune condiții 
de antrenament le au atleții de Ia 
Liceul nr. 4. Ei dispun de terenul mic 
al școlii unde se pregătesc săritorii 
și sprinterii și terenul de la „Ti
neretului" unde lucrează cei de Ia 
probele de fond și semifond.

Cei mai multi atleti sînt reparti
zați pe stadionul „23 August*  (al 
clubului Politehnica). Condițiile de 
pregătire de aici sînt însă cu totul 
necorespunzătoare. Pentru a vă face 
o imagine, vă relatăm un singur fapȚ 
pista mare este atît de bătătorită, 
incit seamănă, mai curînd, cu una de 
ciclism din beton. De 6—7 ani la 
această pistă nu s-a mai făcut nimic. 
Cînd plouă, pe alocuri se fac băl
toace, iar pe timp uscat ea devine atîl 
de tare, îneît nici cuiele pantofilor 
de atletism n-o străpung.

Perspective de amenajare? Sînt 
dar nu acum 1 După cum ne spunea 
tov. E. Varga, secretarul clubului 
Politehnica, abia se lucrează la docu
mentația lucrărilor. Astfel că, înainti 
de luna mai munca de renovare nt 
va putea începe.

Ce vor face pînă atunci atleții ?

P. ARCAN-coresp. reg.



Selecționatele orașelor București și Budapesta 
se înlîlnesc intr-un meci deosebit de atractiv

(Urmare din pag. 1)

la sosirea selec-

selecționerul unic care 
Vicente Feola gloria 
pe poziții timp de 
mondiale la rînd.

La puțin timp de 
ționatei Budapestei în holul hotelului 
Ambasador, Lajos Baroti ne-a acordat 
un scurt interviu :

— Sînteți mulțumit de felul 
decurg pregătirile fotbaliștilor 
ghiari ?

— Pînă în prezent, da. Ele se 
fășoară după un program alcătuit cu 
mult timp înainte, iar jocurile de ve
rificare 
ne arată

— Ce 
lot după

— Doar două : rutinatul Tichy, gol- 
geterul campionatului nostru, și 
Sovari, în locul lui Albert (serios acci
dentat la ultimul meci) și, respectiv, 
Mafhe (suspendat).

împarte cu 
de a fi... rezistat 
două campionate

susținute pînă în prezent 
că sîntem pe un drum bun. 
schimbări au intervenit în 
jocul cu Grashoppers ?

Ce face Suciu?
Joi, la meciul Steaua-Universita- 

tea, l-am zărit pe Suciu. Era concen
trat și urmărea, cu deosebit interes, 
fiâeare minge; mima și se agita la 
intervențiile lui Haidu. Dincolo de 
interesul pentru partidă, am sesizat 
dorința Iui de a fi în poartă. Tenta
ția jocului este cu atît mai mare, 
cît el este... imobilizat.

In primul meci amical disputat 
această primăvară în Capitală, 
Dinamo București, Suciu a suferit 
accident. Despre starea sănătății lui, 
dr. Nicolae Stănescu, medicul clu
bului Steaua, ne-a spus :

— tn toată această perioadă Suciu 
IjP-a Întrerupt antrenamentul. A fost 
siipus unui regim special de lucru : 
exerciții de cultură fizică medicală. 
In curlnd, însă, Suciu se va încadra 
In programul obișnuit de antrenament 
el echipei.

cu

în 
cu 
un

Suciu, aflat în „rezervă forțată**  
ne mărturisește :

I.EB.S. ne informează că ultimele 
bilete pentru acest meci se mai 
găsesc de vînzare la casele din str. 
Ion Vidu, Pronosport Calea Victo
riei nr. 2, Agenția C.C.A., sta
dioanele Republicii, Dinamo, Giu- 
lești, patinoarul „23 August ', par
cul halelor Obor.

GH. URICH: Vreau să amintesc și 
faptul că in acest meci nu toți jucă
torii noștri au dat randamentul scon
tat. Uilăleanu și Manea, de exemplu, 
nu s-au angajat cu toate forțele fn 
joc, în condiții cînd unii din colegii 
lor erau accidentați. Meciul de du
minică va fi decisiv. Echipa noastră 
va trebui să-și demonstreze superio
ritatea tehnică și să dștige la o di
ferență care să-i permită calificarea 
in turneul final din Iugoslavia...

★
în cursul acestei săptămîni, juniorii 

noștri vor mai efectua cîteva antre
namente. Medicul echipei are la 
această oră probleme legate de resta
bilirea fotbaliștilor accidentați. Re
prezentativa U.R.S.S. este așteptală în 
cursul zilei de vineri. După cum se 
știe, a doua partidă se va disputa 
duminică, în deschidere la meciul 
Rapid — Dinamo București din cadrul 
campionatului categoriei A

Succesul înregistrat de primul con
curs experimental Pronosport cu 13 
meciuri, de duminică 3 aprilie, des
fășurat după o nouă formulă, care 
în afară de introducerea a 13 meciuri 
acordă și 4 categorii de premii (13, 
12, 11 și 10 rezultate) și un premiu 
excepțional, vorbește de la sine prin 
fondul realizat : 609.308 lei, în care 
este inclusă și suma de 250.000 lei alo
cată de Loto-Pronosport.

Acest lucru mărește interesul pentru 
cel de-al doilea concurs de duminică 
10 aprilie a.c., care cuprinde meciuri 
mult mai echilibrate decît cel prece
dent.

Depuneți deci din vreme buletinele.
Nu uitați că puteți participa, în 

afara obișnuitelor forme, și pe bule
tine jucate 50%. Vă reamintim că de- 
punînd cel puțin 10 variante simple 
puteți juca și pe buletine cu taxa de 
participare 50%, cu șanse de a obține 
premii mari.

— Îmi pare nespus de rău că nu 
pot să ioc în prima parte a returu
lui. Mi-e dor de partidele „mari", de 
plonjoane spectaculoase, de inter
venții de ultimă secundă. Mă bucur 
clnd colegul meu din poartă face joc 
bun, cu ecou în tribună, și sufăr că 
nu pot să-l înlocuiesc măcar o re
priză. Sper să am această ocazie in 
curlnd. In afară de regimul medical, 
am făcut și ușoare antrenamente de 
\profil: am lucrat „priza la balon" iar 
peste cîteva zile voi Începe „plon
jonul". Vreau ca la 
eu spectatorii să iiu

prima revedere 
în formă.

N. M.

Rezultate din campionatul republican de juniori
A. S. Cugir — Victoria Călan 3—1 

kl—1); Progresul Reghin — A.S.A. 
[Tg. Mureș 0—0; C.F.R. Roșiori — 
Știința București 0—1 (0—0);
blimpia Oradea — Forestiera Sighe- 
bul Marmației 3—0 (1—0); Textila 
Buhuși — Siderurgistul Galați 1—3 
il—1); Textila Sf. Gheorghe —• Me- 
Brom Brașov 0—3 (neprezentare); 
Rulmentul Brașov — Metalul Copșa 
Mică 2—-1 (1—0); Steagul roșu Bra- 
kov — Chimia Făgăraș 2—1 (2—1); 
Recolta Cărei — Crișul Oradea 1—2 
10—2); Minerul Baia Mare — Mine
kill Bihor 4—1; Minerul Baia Sprie

cum

Fotbaliștii selecționatei Budapestei la sosire pe aeroportul Băneasa.

Foto : V. Bageac

— Ce sistem de joc va aplica selec
ționata pe care o pregătiți în partida 
cu fotbaliștii români ?

CEREȚI PROGRAMUL MECIULUI
Spectatorii meciului de fotbal 

București — Budapesta vor găsi 
pe stadionul .23 August" și la 
casele de bilete, un interesant pro
gram editat cu acest prilej. Spi
cuim din conținut:

— Rinduri despre meciul de azi
— Programul 

prezentativei 
CM.

— Informații 
turneul final
mondial și a campionatului inter- 
țări al EuropeL

— Cu cine mai au de jucat în 
campionat echipele de categ. A

— Fotbal, maqazin etc., etc. 
Prețul unui program este 1 leu.

de preqătire a re- 
Ungariei pentru

în legătură cu 
al campionatului

Juniorii au sosit ieri dimineață

disputat pe

...După o călătorie de 12 ore cu 
trenul, juniorii noștri, care au sus
ținut duminică primul meci cu echipa 
U.R.S.S. au sosit ieri.

La puțin timp am solicitat con
ducătorului delegației, Gh. Urich, și 
celor doi antrenori, Gh. Ola și N. 
Gorgorin, cîteva impresii 
tidei de la Chișinău.

GH. UR1CH: Jocul s-a
stadionul Moldova, care are o capa
citate de 25 000 de locuri. La meciul 
nostru au asistat aproximativ 12 000 
de spectatori. Timpul a fost nefavo
rabil, a plouat pină la începerea me
ciului, terenul devenind după primele 
minute de joc, desfundat, fapt ce a 
impietat asupra jocului. Pe un teren 
bun, sînt convins că rezultatul ne-ar 
fi fost favorabil—

GH OLA: Prima partidă cu echipa 
sovietică a fost deosebit de grea. Ti
nerii fotbaliști sovietici posedă o bună 
tehnică individuală. Nodia, Avelia- 
nov și Gherșkovid mi-au plăcut cel 
mai mult Am pierdut primul meci, 
dar nu și calificarea. Pe teren 
priu, un gol nu este un hadicap 
mare.

N. GORGORIN: Pentru mine
trajul lui Storoniak a conslituit cea 
mai mare decepție. Arbitrul polonez 
s-a lăsat mult influențat de cei doi 
tușieri gazdă, Țapoerski și Sleapin. 
care au semnalat ofsaiduri imaginare 
la majoritatea acțiunilor noastre pe
riculoase...

pro- 
prea

arbi-

— Sătmăreana 1—0 (1—0); Petrolul 
Ploiești — Electrica Fieni 3-—0 (0-0); 
C.F.R. Timișoara — Metalul Tr. Se
verin 4—0 (3—0); Victoria Roman— 
Metalul Rădăuți 4—0 (4—0); C.S.M.S. 
Iași — Chimia Suceava 4—0 (2—0) ; 
Știința Craiova — Minerul Lupeni 
4—0 (0—0); E'lectroputere Craiova— 
Victoria Tg. Jiu 3—0 (2—0); Rapid 
Mizil — S.S.E. nr. 2 București 3—1 
(1—0); Marina Mangalia — Tehno- 
metal București 1—2 (0—2); Electrica 
Constanța —- Rapid București 0—1 
(0-1).

cu 
vor

— O combinație de 4—2—4
4—3—3 ; cei trei de la mijloc 
fi Varga, Rakosi și Sovari.

Arbitrii italieni Antonio Sbardella 
(la centru), Giorgio Genei și Priamo 
Varazzani vor conduce, cu începere 
de la ora 16,30, următoarele formații :

BUCUREȘTI: Ionescu — Popa, Hâl- 
măgeanu, C. Dan, Mocanu— Nunweil- 
ler VI, D. Popescu — Pircălab- Dri- 
dea, Badea, S. Avram.

BUDAPESTA : Gelei — Kaposzta. 
Matrai, Sovari, lhasz — Varga. Rakosi 
— Bene, Tichv Farkaș, Fenyvessi.

C. M-

Al doilea concurs Pronosport 
cu 13 meciuri (duminică 10 aprilie)

în cadrul asociației sportive Meta
lul din Turda funcționează de un an 
centrul de antrenament la natație ini
țiat de federația de specialitate. An
trenor — cu o normă întreagă — este 
Petru Deac, fost component al lotului 
republican de pentatlon. Efectivul 
centrului cuprinde 38 de sportivi (11 
fete și 27 de băieți) împărțiți în două 
grupe: începători (26) și avansați 
(12). Cu prima grupă se lucrează de 
trei ori pe săptămînă la bazin și de 
două ori la sală. In pregătirea lizică 
se urmărește o dezvoltare armonioa
să a organismului, iar antrenamentul 
în apă are la bază însușirea corectă 
a celor patru procedee tehnice. In 
munca cu micii săi elevi, antrenorul 
Petru Deac are un ajutor foarte en
tuziast în tînărul (și el înotător), 
Cristian Cîmpean (15 ani). Printre cei 
mai buni la această grupă sînt Adri
an Ciugureanu (10 ani), Virgil Oltea- 
nu (10), Francisc Simon (10), Ovidiu 
Maior (10), Alexandru Nicoară (10), 
Rodica Andrei (11), Corina Mureșan 
(11). Ei sînt bine dezvoltați, au cali
tăți fizice bune, vădesc tragere de 
inimă în deslușirea tainelor înotului. 
Și, să nu uităm că toti fac natatie 
abia din octombrie 1965.

Nici membru grupei de avansați 
nu practică de multă vreme înotul în 
mod organizat dar antrenorul P. 
Deac ne spunea că aceștia sînt apți 
pentru obținerea (intr-un timp relativ 
mai scurt) unor rezultate superioare. 
Este vorba de Mihaela Dobocan (11 
ani și jumătate). Mitică Sidlovschi 
(16), Ioan Luca (16), Vasile Mureșan 
(16), Adrian Dobocan (10), Gheorghe 
Jeleru (11), Mariana Matei (12), Vir
gil Pop (12), Cristian Cîmpean (15), 
Gheorghe Sidlovschi (12), Marta 
Sancioli (16), Dan Radu (19 ani, 
singurul senior al centrului). Cei 
12 înotători participă la două antre
namente săptămînale (a cîte 3 ore) de 
sală (accent pe cîștigarea mobilității 
articulare prin diverse exerciții spe
cifice, apoi prin alergări, lucru cu 
haltere și extensoare, jocuri de bas
chet. handbal). La bazin se țin 5 an
trenamente pe săptămînă (a cîte 2 
ore) și un înotător parcurge, in me
die. 2 800—3 100 m la fiecare ședință 
de pregătire. în perioada pregătitoare, 
ponderea a căzut pe mărirea rezisten
tei în regim de viteză, insistîndu-se 
asupra dezvoltării vitezei de bază.

Să vedem acum care este „produc
ția* * acestui tînăr centru al natației. 
Tnotătoarea care se bucură în prezent 
de cele mai bune aprecieri, căreia 1 
se întrezăresc perspective de a a- 
junge cu adevărat o performeră, e6te 
Mihaela Dobocan. Excelentă la învă
țătură (numai note de 10), elevă în 
clasa a V-a a Scolii generale nr. 1, 
Mihaela Dobocan. deși urmează un 
antrenament organizat de numai un 
an și jumătate (nu a lipsit niciodată), 
trezește multe speranțe. Si, am spune 
not îndreptățite. Cu o talie de 1,67 
m și 57 kq, Mihaela Dobocan, specia
listă la craul și spate, este bine dez
voltată fizic, are o bună plutire, este 
aptă pentru un volum mare de lucru 
și deosebit de perseverentă. Trebuie 
însă să-și mărească forța în brațe. 
Cele mai bane rezultate în prezent: 
in bazin de 25 m, 34.9 la 50 m liber 
lelițe; 2:58,0 la 200 m liber („Cupa 16 
Februarie", Cluj); 1:20,1 la 100 m liber 
fetițe („Cupa primăverii", Cluj). Obiec
tive pe 1966 : 33,5 la 50 m liber, 1:18,0 
(100 m liber), 6:20,0 (400 m liber), toa- 

în bazin de 50 m. Antrenorul spe- 
ca Mihaela Dobocan să cucerească, 
vară, un titlu de campioană a țării 
copii și crede că ea va face parte 
curind din lotul republican de ju

nioare, iar în 1967 și din cel de seni
oare. Cu 18 luni de înot, la cei 11 ani

te 
ră 
ia 
la 
în

De asemenea, se pot depune scheme 
reduse la minus 1, 2 sau chiar 3 re
zultate. Buletinele combinate oferă 
suite importante de premii. în plus, 
aveți posibilitatea ca în afara cîștigu- 
rilor de la categoriile respective, să 
obțineți și un premiu excepțional în 
valoare de pînă la 120.000 lei.

Pentru concursul de duminică 
aprilie, am solicitat un pronostic 
strului sportului, Nicolae Tătaru. 
nosticul este următorul :

10
mae- 
Pro-

I. România—U.R.S.S, (juniori)
II. Rapid—Dinsmo București

III. C.S.M.S. Iași—Steaua
IV. Crișul—Petrolul
V. Politehnica Timișoara—U.T.A.

VI. Farul—Știința Craiova 
VII „U“ Cluj — Dinamo Pitești 

Vilii Steagul roșu—Siderurgistul
IX. C.F.R. Pașcani—Progresul Buc. x
X. Clujeana—Minerul B. Mare 1

XI. Lanerossi—Napoli 1
XII. Roma—Milan 1

XIII) Foggia—Fiorentina x

1 
X

Rubrică redactată de Administrația de 
stat Loto-I’ronosport. 

și jumătate pe care îi are, cu calită
țile și conștiinciozitatea pe care Ic 
demonstrează și cu un proces instruc- 
tiv-educativ adecvat, Mihaela Dobo
can are toate atu-uriie să intre în ve
derile selecționării, dacă nu pentru 
Ciudad de Mexico, atunci pentru J.O, 
din 1972.

O altă speranță a natației turdene 
este și brasistul Mitică Sidlovschi 
(1,70 m, 69,5 kg). Bine clădit, Sidlovg 
schi are o mare capacitate de lucru 
și manilestă o forță deosebită în bra
țe. El este încă deficitar în privința 
ritmului (frecvență slabă a mișcări
lor). Performante mai bune : 1:18,7 la 
100 m bras, 2:52,0 la 200 m bras, ci
fre pe care Sidlovschi are încă posi-, 
bilitatea să le îmbunătățească. Pentru 
1966, tînărul înotător și-a propuși 
1:17,0 la 100 m bras și 2:52,0 la 200 m 
bras, în bazin de 50 m. Sidlovschi mai 
poate aspira ca în acest an să se ca
lifice intr-o finală a campionatului de 
juniori (15—16 ani) și să ajungă com
ponent al lotului republican de juni
ori (1966) și seniori (1967). Posibilități 
de a urca trepte în ierarhia înotători
lor noștri fruntași mai are și loan 
Luca.

Iată, așadar, că activitatea acestui 
centru de înot, înființat de numai un 
an. este promițătoare. Dar, roadele a- 
cestei munci ar putea fi cu mult mai 
bogate dacă (ahl acest dacă)... ba
zinul de 25 de metri al întreprinderii 
Comunale Turda ar fi afectat într-o 
măsură mai mare sportului. Oricît de 
talentați ar fi sportivii din Turda, ori- 
cîtă pricepere și dragoste ar dovedi 
antrenorul Petru Deaa și toti iubi
torii natației turdene, oricît de exi
gente și competente ar fi controalele 
organelor de resort, numai 10 ore 
săptămînale de pregătire în apă re
prezintă foarte puțin. Cu un aseme
nea volum redus de muncă, progresul 
înotătorilor din Turda va fi prea lent. 
Considerăm eă este nevoie de mai 
multă înțelegere din partea conducerii 
sfatului popular orășenesc și I.C.T. 
pentru ea natatia turdeană să benefi
cieze mai mult de acest bazin acope
rit, folosit pînă acum, în maioritatea 
timpului, ca baie publică, dar fără 
rentabilitatea scontată. Pașii încuraja
tori făcuți în ultima perioadă de na
tația românească în arena internațio
nală ar trebui să constituie un stimu
lent pentru sprijinirea fiecărei secții 
sau centru de înot, cum este cazul și 
celui de la Turda. Poate că mîine, poi- 
mîme, cînd o Mihaelă Dobocan sau 
vreun alt vlăstar al natatiei turdene 
va sui pe podiumul învingătorilor în
tr-o mare competiție internațională 
mîndria celor din Turda va fi fără 
margini.

De aceea, sperăm că rîndurile noas
tre să găsească ecoul cuvenit.

C. COMARNISCHI

Clasamentele la zi
MASCULIN, SERIA 1

1. Steaua 17 17 0 1421—-1082 34
2. Dinamo Buc. 18 16 2 1469—1140 34
3. Universitatea Cluj 17 10 7 1308—1140 27
4. Politehniea Tim. 18 9 9 1195—1239 27
5. Politehniea Bue. 17 9 8 1194—1187 26
S. Rapid București ÎS 10 6 1263—1123 20
7. Știința Tg. Mureș 16 7 9 1184—1190 23
S. Steagul r. Brașov 17 6 11 1094—1183 23
S. Știința Galați 17 6 11 1194—1326 23

1». Dinamo Oradea 17 6 11 1013—1147 23
11. Farul Constanța 17 5 12 977—1157 22
12. Aurul Brad 17 1 16 903—1301 18

SERIA R II-A

1. Acad. mii. Buc. 16 14 2 1196—1011 30
2. I.C.F. 16 12 4 1099— 900 22
3. C.S.M.S. Iași ÎS 9 7 1064— 962 25
4. Olimpia M. I. Bue. 16 9 7 1095—1019 25
5. Politehnica Cluj 16 8 8 1170—1154 24
6. Știința Craiova 16 8 8 868- 874 24
7. Progresul Buc. 16 7 9 1111—1136 23
8. Politehnica Brașov 16 6 1® 968—1039 22
9. Unio Satu Mare 16 6 10 902—1035 22

10. A.S.A. Bacău 16 1 15 855—1198 17
Academia militară și I.C.F. sînt virtual 

calificate în seria I, iar A.S.A. Bacău nu 
mai poate evita retrogradarea.

Primele patru echipe sînt virtual cali
ficate pentru turneul final de la Cluj 
(participă 6 echipe); Progresul și I.C.F. 
nu mai pot evita retrogradarea.

FEMININ, SERIA I
1. Politehnica Buc. 17 16 1 1131— 802 33
2. Rapid Buc. 17 14 3 1084— 873 31
3. Voința Brașov 17 12 5 954— 908 29
4. Universitatea Cluj 17 10 7 935— 908 27
5. Voința Bue. 17 7 10 896— 942 24
6. Crișul Oradea 17 8 9 821— 864 24
7. Mureșul Tg. M. 17 6 11 837— 898 23
8. Constr. Buc. 17 6 11 876—1026 23
9. Progresul Buc. 17 5 12 762— 780 21

10. I.C.F. 17 0 17 817—1112 17

S.S.E. Craiova nu mai poate evita retro
gradarea.

SERIA A II-A
1. C.S.M.S. iași 16 11 5 1035— 891 27
2. Olimpia Buc. 15 12 3 781— 691 27
3. Spartac Salonta 16 9 7 816— 961 25
4. A.S.A. Cluj 16 9 7 932— 907 25
5. Voința Tg. Mureș 16 9 7 833— 807 25
6. Universitatea Tim. 16 8 8 868— 901 24
7. Știința Constanța 16 7 9 924— 912 23
8. Voința Oradea 15 6 9 697— 706 21
9. S.S.E. Satu Mare 15 5 10 876— 951 20

10. S.S.E. Craiova 15 2 13 693— 828 17
Olimpia este virtiual caiifi cată, iar



Pregătiri pentru dubla întîlnire
cu selecționatele Bulgariei 19 reprezentative de țări La sfârșitul săptăminii

La s-fîrșitul acestei luni, 
selecționatele României și 
Bulgariei se vor confrunta 
la Sofia (echipele A) și 
la București (formațiile 
secunde). Boxerii români, 
care vor îmbrăca tricoul 
reprezentativ, se pregătesc 
cu atenție, conștienți de 
faptul că pugiliștii vecini 
au progresat mult în ulti
mul timp. Iubitorii boxu
lui din Capitală își mai a- 
mintesc, probabil, de com
portarea remarcabilă a 
sportivilor bulgari în tur
neul „speranțelor olimpi
ce" disputat anul trecut 
la București. într-adevăr, 
la turneul despre care e 
vorba, tinerii boxeri bul
gari s-au remarcat prin- 
tr-un stil curat de luptă, 
printro excelentă pregătire 
fizică. Progresul boxerilor 
bulgari s-a... văzut și mai 
pregnant Ia marile con
fruntări internaționale. La 
J- 0. de la Tokio, semi
greul Pandov a cucerit 
medalie de bronz, iar Ia 
„europenele4* de la Berlin, 
Doicev și Pandov au pri
mit medalii de argint. 
Iată, deci, motive ca me
ciurilor cu selecționatele
Bulgariei să li se acorde toată atenția.

Federația de specialitate a luat, în
tr-adevăr, măsurile corespunzătoare. Lo
turile A și B au fost date în grija an
trenorilor 1. Popa, G. Dumitrescu, I. 
Chiri ac și D. Ciobotaru. De cîteva zile 
au început pregătiri intense, la care par 
ticipă următorii pugiliști : Cîucă, Pop, 
Nica (muscă), Puiu, Ispas, Nedelcea, 
Răgălie (cocoș), Moldovan, Stanef 
(pană). Murg, Goanță, Deicu (semi- 
ușoară), Dinu, Dumitrescu, Tudose (u- 
șoară), Ghiță, Pițu, Ilodoșan, Majai 
(semimi jlocie), Anghel, Pintilie, Con- 
stantinescu, Matius (mijlocie mică), 
Chivâr. Manole, Preda, Cojocaru (mij
locie), Monea, Șchiopu (semigrea), 
Mariuțao (grea).

După cum se vede, la categoria grea

N. Moldovan (dreapta) atacă hotârît cu directa 
de stingă. Adversarul său. FI. Pătrașcu, încearcă sâ 

se... ascundă în mânuși
Foto i V. Bageac

a fost selecționat doar Vasile Mariuțan. 
care — desigur — va boxa în prima 
garnitură, Ia Sofia. Dar la București? 
xAntrenorii lotului secund întîmpină greu
tăți, datorită faptului că Gheorghioni 
(omul nr. 2 al categoriei) intenționează 
să abandoneze activitatea competițională 
și, în consecință, nu se mai pregătește 
în această situație, antrenorii Chiriac 
și Ciobotaru vor apela, probabil, la ser 
viciile lui Nicolae Motoc.

Dubla confruntare cu pugiliștii bul
gari impune o pregătire atentă, mai cu 
seamă că la sfîrșitul lunii mai, reprezen
tanții noștri se vor alinia Ia startul 
unei competiții de amploare : Balcaniada

R. CÂLARÂȘANU

LEIDOSCOP -«finala competiției' 
spus Herrera.

înscrise în „Cursa Păcii**
PRAGA, 5 (Agerpres). — Comitetul 

de organizare a tradiționalei compe
tiții cicliste .Cursa Păcii' a primit 
înscrieri de participare din 19 țări i 
Algeria, Anglia, Belgia, Bulgaria, 
Cuba, Danemarca, Finlanda, Franța, 
Italia, Iugoslavia, R. P. Mongolă, 
Olanda, Norvegia, România, U.R.S.S., 
Ungaria, R. D. Germană, R. P. Po
lonă și R. S. Cehoslovacă.

Anul acesta „Cursa Păcii' se va 
desfășura pe traseul Praga — Varșo
via — Berlin și va cuprinde 15 etape, 
însumînd 2 300 kilometri. Startul se 
va da la 9 mai, din Praga.

0 interesantă întîlnire a tenismanilor
români și sovietici

A devenit o frumoasă tradiție ca Ia 
fiecare început de sezon international 
în aer liber tenismanii selecționate
lor României și Uniunii Sovietice să 
se întilnească într-o întrecere ami
cală pe echipe, menită să dea un ul
tim retuș pregătirilor în vederea 
„Cupei Davis' și a altor competiții de 
anvergură.

Ediția din acest an este programată 
la sfîrșitul săptămînii, în Capitală. In

începe lupta giganților șahului
Petrosian sau Spasski?

Am profitat de prezența în țara noastră a cuno utuluî maestru 
sovietic I. Estrin care, la invitația FJÎ. Șah, participă la un schimb 
de experiență cu antrenorii români, pentru a-i solicita un articol 
pe o temă de actualitate — apropiatul meci Petrosian—Spasski pen
tru titlul mondial. Reamintim că autorul articolului de față este 
unul din cei mai apreciați cronicari șahiști din U.R.S.S., teoretician 
reputat și totodată un specialist al jocului de șah prin corespon
dență.

La II aprilie, ora 16,30 — ora Mos
covei — în sala Teatrului de estra
dă din capitala sovietică, marele 

maestru belgian A. O'Kelly, arbitrul 
principal al meciului Petrosian—Spasski, 
va pune în mișcare ceasurile de con
trol, în cea de a 25-a întîlnire pentru 
titlul de campion mondial de șah pe 
care o cunoaște istoria. Un meci jubi
liar, deci, pe care iubitorii de șah de 
pretutindeni n așteaptă cu justificat in
teres.

Pentru prima oară, în decurs de 18 
ani, lupta pentru titlul suprem șahist se 
dă fără participarea lui M. Botvinik, per
formerul necontestat al ultimilor ani. 
în luptă sînt acum doi reprezentanți 
ai generației tinere, marii maeștri so
vietici Tigran Petrosian, deținătorul tit
lului, și Boris Spasski, șalangerul său. 
Nume bine cunoscute în arena șahului, 
ceea ce ne scutește de o prezentare 
amănunțită. Așa că ne vom opri numai 
asupra întrebării, care ne interesează în 
mod deosebit : cum va decurge lupta 
în meciul dintre Petrosian și Spasski ?

Această întrebare am adresat-o recent

a

DUPĂ succesul repurtat 
la J. 0. de la Tokio, unde 
a cucerit două medalii de 
aur, cunoscuta înotătoare a- 
mericană Donna de Varona 
s-a retras din natatie, dar 
nu și din activitatea spor
tivă în general. Donna de 
Varona are acum 20 de ani 
și sportul ei preferat a de
venit caiacul. „Aft s-a părut 
că sînt prea bâtrînă pen
tru înot și m-am retras din 
activitatea competiționnlă I 
Acum, pentru a-mi menține 
condiția fizică, prefer să 
practic caiacul11, a declarat 
fosta campioană olimpică

formate din actorii si zia
riștii sportivi budapestani. 
în echipa actorilor vor juca 
numeroși artiști cunoscuți 
— Kazimir Karoly, Bodrogi 
Gyula și fostul campion o- 
lițnpic de box Laszlo Papp, 
actualmente și actor de ci
nematograf. întâlnirea va fi 
condusă de artistul poporu
lui Robert Ratonyi.

RADI0TELEP1ZIUNEA 
din Norvegia, în colaborare 
cu federația norvegiană de 
atletism, a organizat un 
concurs de triatlon rezec 
vat tinerilor pînă la 18 
ani. Concursul s-a bucurat 
de un succes deosebit: 
peste 47000 de participant 
și-au disputat titlul de cam
pion !

pută în capitala mexicană 
cea de-a doua „săptămînă 
preolimpică", al cărei pro
gram va fi probabil lărgit, 
și în cadrul căreia organiza
torii vor aplica numeroase 
învățăminte trase de prima 
„săptămînă", 
în 1965

desfășurată

candidatură
1972 a jocu-

ÎN CAMPIONATUL ita
lian de fotbal, recordma
nul golgeterilor este Kurt 
Ilamrin (Fiorentina). în 
cele 298 de partide sus
ținute din 1956, suedezul 
Ham rin a înscris 157 go
luri, dar este încă departe 
de recordul absolut al com
patriotului său Nordhal, 
care în focurile de campio
nat din Italia a marcat 225 
goluri. Hamrin este urmat 
de Altafini (Napoli) cu 
131 goluri în 225 jocuri >i 
Angelillo (Milan) cu 
goluri marcate în 224 
partide,

T1ELENI0 HERRERA, 
care a urmărit meciul din
tre Real Madrid și F. 0. 
Barcelona, cîștigat de ulti
ma formație cu 2—1, a de
clarat că Real este mult in
ferioară aceleia pe care In
ter a întîlnît-o în finala 
.C.C.E.*  din 1961. Real 
are însă azi o calitate: 
este o echipă mai tînără și 
joacă în viteză. „Dacă vom 
trece primul obstacol, la 
Madrid, la Milano nu am 
nici o grijă. Inter este mai 
bună, așa încît ea se 
califica siguranță

FEDERAȚIA argentînia- 
nă de fotbal va angaja 
pentru o perioadă de trei 
luni un arbitru englez care 
să facă un instructaj echi
pei naționale pentru a-i o 
bișnui pe jucători cu stilul 
european de arbitraj și a 
evita neînțelegerile Ia cam
pionatele mondiale din An 
glia.

0 NOUA 
pentru ediția 
rilor Olimpice de iarnă. 
Este vorba de orașuLStock 
holm, în vecinătatea căruia 
ar urma să se dispute pro 
bele de schi fond, 
pine urmînd a se 
la A are..

cele al 
disputa

francez 
o nouă 
francez, 

cea de-a

Șl ÎN ACEST AN, spor 
. tivii din întreaga lume vor 

putea participa la o mare 
competiție polisportivă la 
Ciudad de Mexico. între 10 
și 15 octombrie se va dis-

PUGIL1STUL 
Jacques Marty, 
„stea" a boxului 
a repurtat recent
13-a victorie, în al 13-lea 
meci susținut. Ceea ce e in
teresant este că Marty nu 
e numai un excelent boxer, 
ci și un bun pictor. Piaza 
lui preferată: ...„Masacrul 
din noaptea Ș fin tul ui -Bar
tolomeu”

iui M. Botvinik, cu prilejul unei întîl
niri a fostului campion mondial cu stu
denții Universității din Moscova. Așa câ, 
în acesțe rînduri, îmi voi permite să 
reproduc cele declarate de interlocuto
rul meu.

Se știe — spunea Botvinik — că șalan
gerul are totdeauna un ascendent asu
pra campionului. Și aceasta nu numai 
din punct de vedere psihologic. El este, 
prin natura împrejurărilor, mai bine an
trenat decît deținătorul titlului, parti- 
cipînd la o serie de turnee foarte tari, 
ce culminează cu meci-turneul can- 
didaților, Ia care campionul rămîne sim
plu spectator. Botvinik sublinia faptul 
că el însuși a suferit de acest neajuns 
în confruntarea cu Petrosian, care — 
la rândul său — trebuie să plătească 
acum „tributul4* campionului.

în paranteză fie spus, pentru a suplini 
această lipsă de antrenament, la înce
putul acestui an campionul lumii a luat 
parte la un turneu special, avînd adver
sari pe Korcinoi, Averbach, Simaghin, 
Bc-leslavski și Șamkovici. A cîștigat Pe
trosian, cu 8 puncte din 10 posibile, 
avînd în palmares 7 victorii, 2 remize 
și o singură înfrângere la... secundantul 
său în meci, marele maestru Boles- 
lavski.

Revenind la cele declarate de Botvi
nik, vom reține părerea. că Petrosian va 
fi totuși mai bine pregătit la unul din 
capitolele cele mai importante — des
chiderile. Campionul mondial este foar
te „econom44 în materie de deschideri, 
repertoriul său este limitat, dar sufi
cient de elastic. Așa că Spasski ar tre
bui să încerce să-1 scoată pe Petrosian 
din pozițiile sale preferate, ceea ce 
comportă totdeauna o importantă doză 
de risc.

Pe de altă parte, lui Boris Spasski 
nu-i place să se pregătească special 
pentru o întîlnire. Dovadă este faptul 
că el a preferat să plece Iă ultimul tur
neu de la Hastings, neintereșant din 
punct de vedere al experiențelor în 
materie de deschideri, în loc să în
ceapă un program special de pregătire 
pentru meci. Totodată, Botvinik expri
ma rezerve asupra posibilităților Iui 
I. Bondarevski — secundantul lui 
Spasski — de a-i pregăti acestuia un 
program de deschideri adecvat, la cu
rent cu tendințele moderne.

Evident, pentru a formula un pronos
tic... sigur, „cheia44 problemei rămîne de 
a ști dacă Spasski va reuși să complice 
în așa fel mersul partidelor pe tărâm 
tactic, încît Petrosian să fie nevoit să 
iasă din tiparele jocului său pozițional, 
în care este un maestru neîntrecut.

Ceea ce nu e de loc ușor...

IAKOV ESTRIN
maestru internațional

ÎN MULTE țări hand
balul în 11 se bucură de 
un interes din ce în ce mai 
redus. La viitoarea ediție a 
campionatului mondial, care 
va avea loc între 25 iunie 
și 3 iulie în Austria, s-au 
înscris doar 6 echipe: El
veția. Polonia, Olanda, 
R.F.G., R.D.G., și Austria. 
Deținătoarea titlului 

„ echipa R.D. Germane.

LA 12 iunie ta area loc 
la Budapesta, pe „Nepsta- 
dinnli, un atractiv meci de 
fotbal. într-o partidă tradi
țională se întâlnesc echipele

O fotografie inedită. în cadrul unui recent concurs atletic organizat în orașul 
american Ypsilanti (statul Michigan), s-a experimentat — Ia proba de săritură cu 
prăjina — aterizarea pe c imensă saltea, umplută cu aer. Săritorul din fotografie este 
cunoscutul atlet american Rollie Fisher, surprins de obiectiv în momentul aterizării. 
După părerea specialiștii:r ..salteatia cu aer“ are toate șansele să înlocuiască nisipul 
și grămada de bucăți de burete, utilizate pînă acum.

vederea acestui meci, federația de 
specialitate din U.R.S.S. a deplasat Ia 
București un valoros lot de jucători, 
din care fac parte S. Lihaciov, AI. Iva
nov, VI. Korotkov, M. Kakulia și A. 
Volkov. Echipele noastre vor fi for
mate din următorul lot t Ilie Năstase, 
P. Mărmureanu, S. Dron, C. Năstase 
(la seniori); C. Dumitrescu, V. Marcu, 
I. Sântei și S. Mureșan (la tineret). 
Antrenorii lotului român sînt Șt. 
Georgescu și I. Racoviță.

Se vor juca două întîlniri paralele 
— seniori și tineret — după sistemul 
„Cupei Davis“: eîte 4 meciuri de 
simplu și unul de dublu. Jocurile se 
vor desfășura timp de trei zile — 
vineri, sîmbătă și duminică — pe 
terenurile din parcul sportiv Progre
sul.

Programul amănunțit al întîlnirii 
va fi stabilit joi după-amiază, în ca^ 
drul unei ședințe tehnice.

Tiriac a debutat bine 
la Moale Carlo

MONTE CARLO 5 (prin telefon). — 
Campionul român de tenis Ion ȚirU®. 
a trecut cu succes primele două tu
ruri ale turneului internațional de la 
Monte Carlo. El a întrecut pe rînd 
pe belgianul De Gronckef cu 6-3, 
6-2 și pe columbianul Alvarez cu 
6-2, 6-2. De notat că Alvarez elimi
nase pe cunoscutul jucător australian 
Carmichael, în turul anterior cu 6-2,
6- 2. Țiriac s-a calificat acum în opti
mile de finală ale competiției, în ca
drul cărora va întîlni pe tenismanul 
francez Patrice Beust, învingător în 
fața lui J. Couder (Spania) cu 6—3,
5— 7, 6—2. /

lată alte rezultate din 16-imile de
finală la simplu masculin: Gulyas — 
Holzer 6—4, 6—1; Pietrangeli — 
Montrenaud 6—3, 6—3,- Barclay — 
Fauquier 6—1, 6—3; Contet —Ta-
chini 6—3, 6—2; Riessen — Drossart
7— 5, 6—3; Pintobravo — Holecek
6— 4, 6—2,

In preliminariile Turneului U.E.F.A.i 
CEHOSLOVACIA-POLONIA 1-8 <

PRAGA, 5 (Agerpres). — în preli
minariile Turneului U.E.F.A., la Ko
sice s-au întilnit echipele de juniori 
ale Cehoslovaciei și Poloniei. La capă
tul unui joc viu disputat, tinerii fot
baliști cehoslovaci au terminat învin
gători cu scorul de 1—0 (1—0) prin 
golul înscris de Lasso în minutul 8.

In cadrul unui concurs atletic des
fășurat la Austin (Texas) echipa de 
ștafetă a Universității din Sud a rea
lizat în proba de 4x440 yarzi timpul' 
de 3:04,7. Această performanță se a- 
propie la două zecimi de secundă de 
recordul mondial, deținut de echipa 
Universității din Arizona. Proba de 
săritură în înălțime a fost cîștigată 
de John Hartfield cu 2,13 m.

Știri, rezultate
KIUZDENDIL 5 (prin telefon de la 

corespondentul nostru). — Tinerii lup
tători români, care se află în turneu 
în Bulgaria, au susținut marți seara 
a doua și ultima întîlnire, în locali
tatea Kiuzdendil. Selecționata de ti
neret a orașului București Ia „gre- 
co-romane' a întîlnit reprezentativa 
de seniori a Bulgariei de Sud. Victo
ria a revenit formației gazde la. sco
rul de 5,’/2—2’/->.

TOMA HRISTOV

BUENOS AIRES. în „Cupa Ame- 
ricii de Sud" la fotbal : Boca Juniors 
(Argentina) — Guarani (Paraguay) 
3—1 (1—0).

BELGRAD. — Confinuîndu-și pre
gătirile în vederea campionatului 
mondial de fotbal, selecționata 
U.R.S.S. a jucat la Novisad în com
pania liderului campionatului iugo
slav „Vojvodina' Novisad. Meciul a 
luat sfîrșit cu un rezultat de egali
tate 2—2, dup’ă ce la pauză fotbaliștii 
iugoslavi conduceau cu 1—0.

HELSINKI. — în cadrul „Campio

natului țărilor scandinave' Ia hand
bal (masculin) echipa Norvegiei a 
învins selecționata Danemarcei cu 
scorul de 13—12 (6—8), iar reprezen
tativa Islandei a întrecut formația 
Finlandei cu 18—16 (9—8).

BERLIN. — La Dresda a avut loo 
campionatul de cros al R. D. Germane. 
Proba rezervată seniorilor, desfășu
rată pe un traseu de 12 km, a revenit 
Iui Siegfried Hermann, care a fost 
cronometrat în 34:49. Pe locul doi 
s-a clasat tînărul alerqător (20 auî) 
Juergen Hasse.

ABIDJAN. — După ce a participat 
Ia turneul de la Alger, unde a fost 
învinsă cu 1—0 de Real Madrid-, 
echipa braziliană de fotbal Vasco da 
Gama a jucat Ia Abidjan cu selec 
ționata Coastei de Fildeș. Meciul s-a 
încheiat cu scorul de 3—2 (2— 0) în 
favoarea fotbaliștilor brazilieni.

MILANO. — Potrivit unei lnfor-j 
mâții transmisă de agenția ANSA, 
echipa de fotbal Internazionale a 
achiziționat pe jucătorul brazilian 
Silva de la clubul Corinthians.
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