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Mâine, on interesant rnaplaî îotbalisde

pe stadionul „23 August"

Ora 15: RomâniaU. R. S. S. (în preliminariile 
Turneului de juniori U.E.F.A.)

Ora 16,30: Rapid-Dinamo București 
(derbiul etapei a XVII-a)

JOCURI VIU DISPUTATE IN ÎNTÎLNIREA
TTNISMANITOR ROMÂNI Șl SOVIETICI
Pe un timp frumos, fără nici 

o adiere de vînt, în condiții idea
la pentru tenis, au început ieri 
după-amiază pe terenurile din 
narcul sportiv Progresul primele 
rneeiuri din întîlnirea amicală a 
tenismanilor români și sovietici. 
Au fost meciuri dîrz disputate, 
în care învingătorii s-au impus 
numai datorită unui plus de e- 
nergie arătată în ultimele schim
buri de mingi.

Primul joc din întrecerea selec
ționatelor de seniori (B) ale Ro
mâniei și Uniunii Sovietice a o- 
pus pe Petre Mărmureanu lui A 
leksandr Ivanov, un jucător repu 
tat pentru tenacitatea deosebită 
cu care își apără șansele. Oaspe
tele nostru nu s-a dezmințit, de
monstrând o ardoare și rezistență 
remarcabile, în contrast evident cu 
adversarul său. Intr-adevăr, Măr 
mureanu — după un început bun 
în care părea să se impună cu 
^surință prin mingile sale puter 
nice — n-a știut să mențină ace

astăzi, îi cantată

DINAMO —DUKLA KOLIN,
PRIMUL MECI DIN SEMIFINALELE „C. C. E.“ LA VOLEI

Al doilea, mîine la Moscova: Ț. S.K. A. — Rapid București

Iubitorii voleiului din Capi
tală vor fi — desigur — prezenți 
astăzi la ora 18 în sala Dina
mo, pentru a susține pe prima 
dintre cele două echipe mas
culine de volei ale noastre 
care intră în lupta din semifi
nalele „Cupei campionilor eu- 
ro<poni“. Dinamo București întîl- 
nește pe Dukla Kolin, campioa
na Cehoslovaciei, o echipă va
loroasă. Dispunînd de un lot ce 
cuprinde șase reputați interna
ționali, dintre care trei olim
pici, Dukla este o garnitură 
deosebit de puternică. Dinamo 
dispune însă de toate resur
sele necesare realizării în me
ciul de azi a unei victorii 
chiar la scor. Să folosească di- 
namoviștii aceste resurse și mai 
stăruitor dccît în meciul de la 
București cu Pernik, campioana 
Bulgariei, activînd cu comba
tivitate maximă, cu atenția de
plin concentrată din prima 
pînă în ultima clipă a meciului 
și imprimînd cu strictețe jocu
lui ritmul pe care antrenorul
S. Mihăilescu îl va considera 
cel mai indicat ! Sîntem con
vinși că astfel ei vor putea 
răspunde încrederii acordate 
lor, că vor reuși ca încurajarea 
„Hai, Dinamo !“ de pe par
cursul partidei s-o transforme 
în final într-un meritat „Bravo, 
Dinamo !“

Dukla Kolin a sosit ieri în 
Capitală cu următorul lot de 
jucători : Paulus, Smidl, Schenk, 
Slanec, Smolka, Peska, Bar
da, FelkeI Sopa, Sumny, Pitter 
(antrenor J. Fucik). 'Fot ieri a 
sosit și conducătorul meciului, 
arbitrul internațional Iozsef 
Lajos (Ungaria).

Cealaltă echipă română pre
zentă în semifinalele „C.C.E.“, 
Rapid București, începe între
cerea cu Ț.S.K.A. în deplasare, 
mîine la Moscova, unde a ple-

lași ritm pe parcursul partidei, 
slăbind vizibil pe măsură ce jo
cul creștea in intensitate. La 
6—3 și 3—O pentru tenismanul 
român, puțini dintre spectatori 
mai erau dispuși să acorde vreo 
șansă lui Ivanov. Dar, în acest 
moment al setului doi, s-a pro
dus prima -cădere” a lui Mănnu 
reanu. Greșelile sale repetate și 
lipsa de variație în joc, i-au per
mis sportivului sovietic să revină 
puternic, el n-a mai lăsat nici un 
ghem pînă la sfârșitul setului: 
6—3. Cu același scor, Ivanov și-a 
adjudecat și al treilea set, iar apoi 
■— după o scurtă redresare a lui 
Mărmureanu -— meciul ia sfârșit 
în aceeași notă de dominare a 
oaspetelui. Scor final: Ivanov— 
Mărmureanu 3—6, 6—3, 6—3,
4-6, 6-3.

C. CONSTANTIN
R. VOIA

(Continuare în pag. a 4-a)

Un spectaculos moment din meciul retur Dinamo — Pernik, 
din cate, ieșind învingători cu 3—O, voleibaliștii noștri s-au 
caliticat pentru etapa semifinală a „C.C.E.". Schreiber, dublat 
cu atenție de Cozonici, Stoian și Tîrlici, trage peste blocajul 

echipei bulgare
Foto : P. Stan

cat ieri, urmată de 50 din
tre cei mai buni... soliști ai ga
leriei sale. Adversara Rapidu
lui? Formația actuală a Ț.S.K.A. 
nu e au nimic inferioară ca va
loare celei din anii trecuți, pe 
lista sa de jucători înscriși în 
competiție primele nume fiind 
ale reputaților Cesnokov, Mon- 
dzolevski, Kovalenko, Burobin, 
Voskoboinikov, Sibiriakov, toți 
comp o nemți ai echipei U.R.S.S., 
campioana olimpică de la To
kio. Dispută extrem de difici
lă pentru Rapid, în care însă

Întotdeauna întîlnirea Rapid 
— Dinamo București a stîr- 
nil interesul publicului (pri
viți tribunele). Probabil și 
miine ele vor arăta la tel. 
In imagine o fază la poarta 
rapidistă, de la un meci dis
putat intre aceste două mari 
favorite ale publicului bucu- 

reștean

putem fi siguri că feroviarii, 
așa cum ne-au promis la ple
carea lor spre Moscova, nu-și 
vor precupeți eforturile, că vor 
da tot ce știu (și știu destul !), 
îneît și de astă dată să ne re
prezinte cu cinste și să revină 
acasă cu un rezultat menit a le 
simplifica misiunea din meciul 
retur, care va avea loc în 
București la 29 aprilie.

Și, pună acum, voleibaliștii 
de la Rapid si-au respectat în
totdeauna cuvântul daf '

—- C. F. —

în afara derbiului etapei de 
categoria A, meciul Rapid — 
Dinamo București, amatorii de 
fotbal din Capitală vor asista 
miine și la partida internațio
nală dintre echipele de juniori 
ale ROMÂNIEI și UNIUNII 
SOVIETICE, din cadrul preli 
minariilor Turneului U.E.F.A.

Echipa sovietică a sosit în 
cursul zilei de joi. Au făcut 
deplasarea 16 jucători, dintre
care nu lipsesc cei 11 care au 
cîștigat duminica trecută, la 
Ghișinău, prima partidă cu ju
niorii tării noastre (1—0). De 
altfel, așa cum ne-au comuni 
cat antrenorii Leadin și Ivaș- 
kov, în meciul de la București 
va fi aliniată echipa care a în
vins la Chișinău. adică : Iva
nov — Ianeț, Morozov. Cîtima- 
kov, Cihonelidze — Tezlev, Ki 
rilov — Avelianov, Bektașev. 
Gherșkovici, Nodia. Din lot 
mai fac parte jucătorii Dikte- 
riov, Gancerov, Șarghelașvili. 
Șalimov, Șakun.

Juniorii noștri și-au continuat 
pregătirile în cursul acestei săp 
tămîni. O grijă în plus pentru

(zi și mîine, au loc 
în Capitală 

numeroase 
iompetiții sportive 

interne 
și internaționale 

to PAGINA A IV A:

PROGRAMUL COMPLET 
AL ACESTOR ÎNTRECERI 

Ieri la Viena floretlștii români au obținut un frumos succes:

Ștefan Weissbock a cucerit titlul de campion mondial 
la tineret, iar Mihai Jiu a ocupat locul III

(Cititi amănunte în pag. a 8-a)

antrenorii Gh. Ola și N. Got- 
gorin. ca și pentru medicul Mu
gur Ghimpețeanu, a fost refa 
cerea juniorilor accidentați. 
Unul singur mai ridică prob’e- 
me la ora actuală: atacantul Du- 
mi trache. De remarcat, de ase
menea. faptul că în lot a fost 
chemat Prepurgel de la Pro
gresul București. Pentru parti
da de mîine. antrenorii ne-au 
comunicat următoarea formație: 
Cuman — Ionescu, Vigu, Anca, 
Ștefan — Pop, Dinu — Incz.e

A C T U A
16-18 APRILIE, LA PLOIEȘTI : 

ROMÂNIA - IUGOSLAVIA 
LA ȘAH (FEMININ)

în zilele de 16 și 18 aprilie Ia 
' Ploiești se va desfășura întîlnirea 
• internațională feminină de șah 
' dintre reprezentativa țării noas
tre și puternica selecționată a Iu
goslaviei. vicecampioană mondia
lă. în echipa iugoslavă vor evo
lua cunoscutele jucătoare Nedel- 
covici, Lazarevici. Ivanovici, Joci- 
ci. Stadler, iar din cea a țării 
noastre vor face parte Alexandra 
Nicolau. Elisabeta Polihroniade, 
Maria Teodorescu și altele.

(Agerpres).

S-AU STABILIT DATELE 
MECIURILOR DE POLO 

ITALIA - ROMÂNIA
La începutul lunii viitoare, re

prezentativa de polo a țării noas
tre va întreprinde un turneu în 
Italia pentru a efectua o serie de 
antrenamente comune cu sporti
vii italieni. In cadrul acestui tur
neu sînt programate și două par
tide oficiale între cele două re
prezentative, care au fost pro
gramate la Milano (11 mai) șl 
Triest (14 mai).

POLITEHNICA TIMISOARA - 
MEDVESCIAK ZAGREB 9-12 

(4^-6) LA HANDBAL
TIMIȘOARA, 8 (prin telefon). — 

•Jucînd foarte bine atît în apă
rare cît și în atac, unc?e au folo
sit procedee variate, handbaliștii 
oaspeți au obținut o victorie me
ritată. Timișorenii au condus de 
două ori, cu 2—0 și 3—2. In min. 
28 ei au fost egalați și apoi con
duși în permanență. De mențio
nat că localnicii au ratat două 
lovituri de la 7 metri, iar oaspeții 
— una.

ION lOANA-coresp.

„CUPA DINAMO" LA TIR
La sfîrșitul săptămînii viitoare 

se va disputa pe poligonul Tu
nari din Capitală tradiționala 
competiție de primăvară dotată 

IV, Lupulescu (Dumitrachc), 
Prepurgel, Manea. Din lot mai 
fac parte Moldovan (portar), 
Cojocaru, Șchiopu, Uifăleanu, 
Neagn.

Așa cum s-a ma<i anunțat, 
meciul va fi condus de arbitrul 
Atanas Stavrev — Bulgaria Ei 
va fi ajutat la tușă de arbitrii 
români Gh. Popovici și C. Pe
tre a.

Preliminariile Turneului 
U.E.F.A. fiind jocuri -tor-retor 
eliminatoriii este interesant de 
știut care sînt criteriile de cali
ficare a echipelor. în această 
privință regulamentul competi
ției face următoarele precizări : 
„Se va califica echipa care în 
cele două jocuri a marcat cel 
mai mare număr de goluri. 
Dacă numărul de goluri este 
egal la ambele echipe, atunci 
punctele marcate în deplasare 
vor conta dnbh*.. Echipa care, 
cu această bonificație, va afin- 
ere cei mai mare număr de co
luri. va fi declarată învingă
toare. Dacă acest procedeu na 
va duce la nici un rezultat, adi
că cele două formații vor fi 
marcat acela i număr de goluri 
pe teren propriu și în deplasare, 
învingătoarea va fi desemnată 
prin tragere la sorți, efectuată 
de arbitru pe teren, în prezența 
căpitanilor celor două echipe*1.

(Citiți în pag. a V-a amă
nunte asupra jocurilor din 
etapa de mîine).

L I TĂȚI

cu „Cupa Dinamo". Clubul Dina
mo, care organizează întrecerea, 
a trimis invitații la toți trăgă
torii fruntași din țară. Se vor 
disputa probe de armă liberă ca
libru redus, arma standard, pis
toale, talere etc.

„Cupa Progresul" la handbal a 
continuat ieri în Capitală cu ur
mătoarele jocuri feminine : Voln^ 
ța — I.S.E.M. 18—3, Progresul — 
S.S.E. nr. 2 22—9 și Universita
tea — Rapid 8—6 In fotografie t 
fază din partida Voința — I.S.E.M.

Foto A. Negrea
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Primăvara~un nou imbold!
vicepreședinte al Consiliului 
orășenesc UCFS București -• BAZELE SPORTIVE DIN CAPITALA SÎNT ÎN FIECARE DIMINEAȚĂ LA 

DISPOZIȚIA ȘCOLARILOR SI ELEVILOR • CENTRE DE INIȚIERE 
LA FIECARE STADION, BAZIN DE NATAȚIE Șl POLIGON I

SPORTIVA

i

Pînă cînd proiectele,
vor rămîne...

Tată-ne față-n față cu doi dintre 
activiștii asociației Chimia Făgăraș, 
solicitați să ne vorbească despre ac
tivitatea sportivă de aici.

— La combinatul nostru, ne-a spus 
inginerul Eugen Poghirc, președin
tele asociației, numărul membrilor 
UCFS a ajuns la 4400. Aceștia sînt 
încadrați 
bal. box, 
șah, schi, 
dispoziție 
sportiv în valoare de peste 30 000

• lei, o sală pentru șah șl 
un stadion în

în secțiile de fotbal, hand- 
volei, tir, tenis de masă, 
ciclism și turism și au la 

echipament și material

tenis
parcul

de
„1

sezon în
Mihali,

masă și 
Mai".

— în 
liber, a 
ponsabil 
rice în consiliul asociației, au înce
put lucrările de amenajare, în pot
coava stadionului, a unor terenuri 
de volei și handbal, iar în curînd 
vom da în folosință pista de atle
tism.

— Cîți dintre cei 4 400 de membri 
UCFS — am întrebat — practică în 
mod organizat sportul ?

— Pentru a vă reda situația „pe 
viu“, a răspuns „organizatoricul" a" 
sociației, să notați numărul concu- 
renților la întrecerile din cadrul pri
mei etape a Spartachiadei de iarnă. 
Schi : 590: trîntă: 130; patinaj: 614; 
șah: 186; tenis de masă: 260; turism: 
1460; haltere: 168. Avem și membri 
UCFS mai în vîrstă, care nu mai 

■participă la concursuri, dar sînt su
porteri entuziaști ai diîeritelor noa
stre echipe.

Pînă aici interlocutorii noștri s-au 
simțit oarecum în 
însă cînd a venit 
rea și stimularea 
s-au remarcat în 
ehiadei au ... căzut pe gînduri.

— Trebuie să recunoaștem, a re
luat discuția președintele asociației, 
că o dată cu terminarea primei etape 
s-a înregistrat o scădere a atenției 
față de activitatea competițională a 
membrilor UCFS. Ba, mai mult, chiar 
i-am neglijat pe cîștigătorii Sparta
chiadei. Nemaiorqanizînd etapa a 

idoua a acestei competiții, nu am mai 
putut trimite reprezentanții asocia
ției la faza pe oraș.

în cazul acesta se ridică o între
bare: se poate conta pe cifrele date 
de consiliul asociației? Credem că 
nu. Dar și așa tfștigătorii primelor 
întreceri ale Spartachiadei au avut

aer
res-

vederea noului
intervenit Ion
cu problemele organizato-

largul lor. Atunci 
vorba de urmări- 
elementelor care 
întrecerile Sparta-

SPORTUL POPULAR
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întrecerile sportive au loc de mai 
multă vreme în aer liber. O dată 
cu competițiile oficiale și-au mutat 
locul de desfășurare pe stadioane și 
terenuri și întrecerile de masă. Cam
pionatele pe asociație, întrecerile 
școlare și universitare și fazele de 
masă ale campionatelor republicane 
atrag numeroși tineri și tinere în- 
tr-o activitate sportivă organizată și 
continuă.

în cadrul acestui bogat program 
competițional un rol de seamă îl de
țin și concursurile pentru cucerirea 
Insignei de polisportiv. Pentru a 
cunoaște pregătirile și activitatea 
care se desfășoară în acest domeniu 
în Capitală, ne-am adresat tov. ION 
RAICIU — vicepreședinte al Consi
liului orășenesc UCFS București.

— Ce mă 
pentru ca în 
concursurile 
sportiv să c 
largă populai

uri au fost luate 
noul sezon sportiv 
Insignei de poli- 
jnoască o și mai 
itate ?

— Cluburile și asociațiile sportive 
din Capitală au o bogată experiență 
în organizarea întrecerilor pentru 
cucerirea Insignei de polisportiv. In 
orașul București se află în prezent 
peste 100 000 de purtători, dintre 
care aproape 40 000 au cucerit-o in 
anul 1965. In lunile ianuarie și fe
bruarie, deși vremea a fost puțin 
propice pentru trecerea normelor, 
134 de tineri și tinere au cucerit 
gradul I și 180 gradul II. In aceste 
luni, biroul Consiliului orășenesc 

La ..Chimia

proiecte?
satisfacție parțială, deoarece 
s-a mai creat posibilitatea să-și

o 
li 
încerce forțele în etapele superioare 
ale competiției. Aceasta era cu atît 
mai necesară cu cît la ora actuală 
se simte o acută nevoie de împros
pătare, cu elemente talentate, a unor 
echipe angrenate în diverse campio
nate. Formațiile de fotbal și handbal 
au avut mult de suferit „importînd" 
sportivi din alte localități și negli- 
jînd acțiunea de creștere a cadrelor. 
Și Centrul școlar de chimie consti
tuie un mare rezervor, dar uitat de 
cei ce se ocupă de sport la Făgăraș.

La „Chimia" Făgăraș mai sînt la
cune și în alte domenii ale activită
ții sportive Deși aproape jumătate 
din membri UCFS sînt tineri, doar 
146 au trecut probele Insignei de 
polisportiv, 80 la sută dintre purtă
tori fiind sportivi din secțiile de per
formanță. De asemenea, pentru că 
nu mai există o preocupare intensă 
în vederea asigurării unei activități 
competiționale de masă continue și 
atractive, o parte dintre membri 
UCFS nu mai plătesc cotizația.

— Ce-și propune consiliul 
ției pentru reactivizarea 
membrilor UCFS ?

— Proiectele noastre, ne-a

asocia- 
tuturor

Activitatea sportivă 
stagnat pentru că a 
Avem posibilități să 
zic așa, „perîorman-

spus 
președintele asociației, pentru viito
rul apropiat sînt următoarele: ame
najarea unor noi sectoare de atle
tism, întrucît mulți tineri și-au mani
festat dorința de a practica acest 
sport (?); organizarea campionatului 
asociației; formarea unor instructori 
voluntari care să se ocupe de pre
gătirea concurențelor și buna desfă
șurare a întrecerilor; vom promova 
în conducerea unor grupe sportive 
oameni cu tragere de inimă pentru 
această muncă.
din combinat a 
lipsit inițiativa, 
depășim, ca să
țele" obținutș, pînă acum.

Concluzia e clară. La „Chimia" Fă
găraș sînt destule rezerve, nevalori
ficate însă. Dacă întrecerile campio
natului asociației vor avea loc cu 
regularitate, dacă se vor organiza 
concursuri pentru trecerea normelor 
Insignei de polisportiv, într-un cu- 
vînt dacă se vor lua măsurile nece- 
saje atragerii unui număr cit mai 
mare de tineri pe terenul de sport, 
„golurile" existente acum în activi
tatea asociației Chimia Făgăraș vor 
dispare și în locul lor vom consem
na însemnate realizări.

I. TRAIAN

UCFS a inițiat discuții în cadrul șe
dințelor de instruire a activului cu 
tema : „CE MĂSURI AU LUAT 
CLUBURILE ȘI ASOCIAȚIILE 
SPORTIVE IN VEDEREA ORGA
NIZĂRII ÎNTRECERILOR OFICIA
LE PENTRU CUCERIREA INSIG
NEI DE POLISPORTIV IN SEZO
NUL SPORTIV AL ANULUI 1966?" 
Cluburile sportive Metalul, Avîntul, 
Progresul ș.a. au prezentat referate 

INSIGNA DE POLISPORTIV
larg măsurile 
Discuțiile aule-au luat.

un prețios schimb de ex-

în care au arătat pe 
pe care 
constituit 
perieri ță. Ele au contribuit la îmbu
nătățirea 
baza experienței acumulate și a con
dițiilor materiale existente s-au sta
bilit in amănunt măsuri concrete.

— De pildă, în ceea ce pri
vește popularizarea concursuri
lor ce măsuri au fost stabilite ?

planurilor de muncă. Pe

De la cea mai 
prilej grădinifa

fragedă vîrstâ, copii se împrietensc cu sportul. Le oferă acest 
și școala, centrele de inițiere în sport și competițiile organizate 

special pentru ei

obiectivele industriale impor-

din
se-

nu stau deloc așa.

Cîți tineri fac sport la Uzinele mecanice
din Turnu Severin?

Am vizitat de curînd unul dintre
tante ale orașului Turnu Severin, Uzinele mecanice, cu intenția de a aîla 
locul pe care activitatea sportivă îl ocupă în viața constructorilor de nave. 
Asociația numără peste 2 000 de membri UCFS și este cea mai mare 
oraș. Ar ii deci firesc ca ea să se situeze pe un Ioc fruntaș în sportul 
verinean. Din păcate însă lucrurile

ÎNTR-UN AN - UN SINGUR
MECI DE HANDBAL?

fă- 
de

Aflăm că pe linie sportivă „s-a 
cut cîte ceva", că există o echipă 
fotbal și că s-au organizat și unele 
competiții în cadrul Spartachiadei de 
iarnă, care abia s-a încheiat. încer
căm să aflăm însă și unele amă
nunte.

Secretarul asociației sportive, to
varășul Gheorghe Pirșan, nu este 
de găsit și nimeni nu ne poate spune 
precis dacă l-a văzut sau nu.

...Cercetăm situația pe care asocia
ția „Metalul" a înaintat-o consiliului 
orășenesc privind participarea la în
trecerile din cadrul Spartachiadei de 
iarnă. Redăm cifrele raportate: gim
nastică — 40 participanți, concursuri 
de orientare turistică — 1285 (!), șah 
— 86, trîntă — 100, haltere — 65, 
schi — 86, patinaj —■ 12, tir — 156. 
Nu putem afla la consiliul orășenesc 
dacă cifrele 
ne spun doi 
Iul":

DUMITRU 
Uzinele mecanice, antrenorul echipei 
de handbal: „Lucrez in uzină de mult 
timp și cunosc bine viața ei. In ce 
privește sportul, de cind echipa de 
fotbal nu mai corespunde așteptărilor 
toate merg anapoda. Nu sîntem spri
jiniți. Din luna mai 1965 nu s-a orga
nizat în asociația noastră decit un 
meci 
cinta 
a fost transformat inlr-o terasă care

sînt exacte, dar iată ce 
antrenori de la „Meta-

DANCĂU, tehnician la

de handbal. A existat în 
uzinei un teren de volei,

in- 
dar

— Anul acesta vor fi folosite mai 
bine stațiile de radioficare din în
treprinderi pentru a se explica im
portanța acestei competiții, modul 
cum se desfășoară întrecerile, care 
sînt normele, unde și cînd sînt or
ganizate concursurile, precum și 
alte amănunte legate de această ac
țiune permanentă. De asemenea, de 
un real sprijin ne va fi stația de ra
dioficare a orașului București care 

va difuza materia
le de propagandă 
cu prilejul emisiu
nilor sportive. Pe 
toate bazele spor
tive din Capitală 

vor fi amplasate panouri cu nor
mele Insignei de polisportiv, iar în 
întreprinderi, instituții și școli vor 
fi distribuite mai multe tipuri de 
afișe.

— V-am ruga să vă referiți 
acum la măsurile privind asi
gurarea bazelor sportive nece
sare desfășurării antrenamente
lor și concursurilor.

— Luna aprilie este, după cum 

pri- 
nu sînt

ab-

an-
cîți

stă nefolosită. Cifrele raportate 
vind Spartachiada de iarnă 
reale, iar tovarășul Pirșan, deși est» 
activist sportiv salariat, nu face 
solut nimic".

CONSTANTIN DRÂGHICI — 
trenorul echipei de box: „Știți 
tineri de la „Metalul" fac sport orga
nizat ? Să-i numărăm: să zicem 20 în 
echipa de fotbal, 8 care fac parte din 
secția de box, 3 în echipa de handbal 
(ceilalți sînt din alte asociații) și cîți- 
va la lupte. Altceva nu știu să se 
fi organizat pe linie de sport. Dar 
nici secțiile de care am pomenit nu 
sînt sprijinite. Condițiile în care ne 
antrenăm noi, boxerii, de pildă, nu 
sînt corespunzătoare.

ÎN VIZITĂ LA SECȚIA DE BOX

în demisolul clubului „Patria* este 
„găzduită" secția de box a Uzinelor 
mecanice: trei încăperi ale unei foste 
băi, cu pereții neîngrijiți, pe alocuri 
cu tencuiala căzută. Alături de cele 
trei cămăruțe se află o sală pe ușa 
căreia este fixat un lacăt. Deasupra 
scrie: „Sala de popicărie". Ni se spu
ne că de un an acest lacăt nu a fost 
descuiat, cu toate că sala are două 
piste și ar putea fi folosite în bune 
condiții, înăuntru însă sînt depozi
tate scaune și alte materiale.

Holul demisolului ar putea fi folo
sit pentru instalarea unei mese de 
tenis. De fapt masa există, dar ea 
este demontată și băgată sub scară, 
împreună cu alte lucruri.

Cu toate că consiliul asociației 
„Metalul" cunoaște această situație, Ca 
și comitetul U.T.C. pe uzină de altfel, 

știți, luna amenajării terenurilor 
sportive simple. In colaborare cu or
ganizațiile U.T.C., cu sfaturile popu
lare și cu sindicatele se vor ame
naja peste 100 de terenuri simple^ 
iar la bazele sportive ale cluburilor 
vorfi montate porticuri de gimnas
tica: O altă măsură luată de Consi
liul orășenesc UCFS București este 
aceea că toate bazele sportive din 
Capitală vor fi puse, două zile pe 
săptămînă, la dispoziția participan- 
ților la concursurile pentru cuceri
rea Insignei de polisportiv, iar în 
fiecare dimineață vor găzdui antre
namentele și concursurile elevilor.

— Despre ce alte măsuri ne 
mai puteți vorbi ?

■— In lunile de iarnă au fost pre
gătiți peste 150 de instructori spor
tivi pentru tir și orientare turistică, 
care ne vor sprijini efectiv în pre
gătirea participanților și în organi
zarea concursurilor. In curînd îți 
vor deschide larg porțile centrele de 
inițiere. Pe baza experienței anilor 
trecuți s-au luat măsuri ca la fiecare 
stadion să existe un centru de ini
țiere pentru sporturi individuale f! 
jocuri sportive, la fiecare bazin un 
centru de inițiere în înot, iar la fie
care poligon un centru de inițiere 
în tir. Toate aceste centre vor fi 
încadrate 
îndrume 
sport ai 
Cluburile 
șenești pe ramură de sport au alcă
tuit colectivele de arbitrii care vor 
veghea ca regulamentul să fie strict 
respectat. In acest fel vor fi excluse 
superficialitatea și formalismul. In 
perioada de vară., Consiliul orășenesc 
UCFS și consiliile cluburilor spor
tive vor forma, colective care să în
drume și să sprijine munca asocia
țiilor sportive pentru buna organi
zare a concursurilor Insignei de po
lisportiv.

cu cadre calificate care să 
cu grijă primii pași în 
tineretului bucureștean. 

sportive și comisiile oră-

★

După cum se vede, în orașul Bucu
rești s-au luat măsuri eficiente pen
tru buna desfășurare a întrecerilor 
Insignei de polisportiv. Așteptăm star
tul întrecerilor cu speranța că vom 
putea consemna în coloanele ziarului 
realizări pe măsura proiectelor.

N. HBISȚACHE

«W

nimeni nu se preocupă ca aceste spații 
să fie reamenajate și date în folo
sința iubitorilor de sport. Dimpotrivă, 
s-au exprimat păreri că din moment 
ce boxerii nu au aici amenajată 9 
sală corespunzătoare, ar fi bine să U 
se ia spațiul. „

In sfîrșit, reușim să stăm de vorbă 
și cu tovarășul Gheorghe Pirșan. Ne 
spune că activitatea sportivă la „Me
talul" este „bogată" că există 7 secții 
pe ramură de sport, că cifrele înre
gistrate la ultima spartachiadă sînt 
grăitoare. Aflînd însă că lucrurile 
sînt cunoscute de noi altfel, ne măr
turisește că de fapt „a făcut și el 
ce-a putut", pentru că nu-i sprijinit 
să facă mai mult. De pildă, pentru 
orientare turistică nu are decît™ 
două busole, cifra raportată însă este 
de 1285 participanți (n.n. probabil 
excursioniști), iar pentru celelalte 
discipline nu sînt „condiții".

IN LOC DE CONCLUZII
în urma celor constatate, conclu

ziile în legătură cu activitatea aso
ciației sportive „Metalul" Turnu Se
verin sînt limpezi. Este necesar însă 
ca ele să fie trase de către factorii 
care răspund de organizarea acestei 
activități sportive la Uzinele meca
nice, de Consiliul orășenesc UCFS» 
care n-a analizat cu suficient simt 
de răspundere situația de aici, mul* 
țumindu-se doar să confirme rapoarte 
și cifre a căror veridicitate nu a fost 
controlată. Schimbarea președintelui 
asociației, efectuată de curînd, nu 
este suficientă. Consiliul asociației 
va trebui să facă o analiză temei
nică a activității sportive din ultima/ 
vreme 
toare, 
ocupa 
pările

și să ia măsurile corespunză- 
pentru ca sportul să poată 
locul ce i se cuvine în preocu- 
tinerilor constructori de nave.

VIOREL TONCEANU



Cărți noi apărute
Finala se joacă astăzi

X fost odată, ca 
iSLța încep toate poveștile și poate 

dintre ele cea mai frumoasă este 
«Ceea a fotbalului, pentru că nimeni 
nu î-a scris încă sfîrșitul. Și în 

’ jjreambulul acestei captivante istorii 
* fotbalului nostru, povestitorul ei 
— IO AN CHIRILĂ — simte ne
voia s-o mărturisească : „Fotbalul 
este în cel mai înalt grad un crea
tor de legende. Prietenii cărunți ai 
lui Bindea întrețin un foc sacru 
pentru aureola favoritului lor. Noi, 
cei de-o seamă cu Di Stefano, adu
năm folclorul care cîntă isprăvile 
inegalabile ale marelui Alfredo. La 
rîndul lor, copiii de astăzi au și 
început să culeagă scoicile cele mai 
frumoase pentru rama viitorului 
portret al lui Pîrcălab.“

Și, Ioan Chirilă, dialogînd con
tinuu cu trecutul și prezentul, cu 
eroii săi și cu cititorul, povestește 
eu talent și măiestrie „fapteie de 
arme" petrecute pe cîmpurile unde 
se desfășoară „turnirurile" cavale
rilor balonului rotund. Există în 
noua Carte a lui loan Chirilă (citi
torii săi n-au uitat „Decatlonul de 
aur“) o anume detașare care-i în
găduie să dezvăluie marelui supor
ter din tribună slăbiciunile „zeului" 
de pe gazon, picătura de amără
ciune pe care acesta o soarbe în 
penumbra vestiarului cînd a intrat 
aci cu umerii împovărați de înfrîn- 
gere, sau virtuțile sale cînd sub 
cupola infinită a terenului de fot
bal au răsunat aclamațiile 
învingătorului.

Dar, dincolo de toate 
cel mai important merit 
e&rți a lui Ioan Chirilă este acela 
că ea are darul să reamintească

cuvenite

acestea, 
al noii

Conducerea automobilului

începe activitatea turistică de primăvară
Zilele de primăvară te cheamă mai mult ca oricînd în mijlocul 

naturii. Turismul e din nou în actualitate. La sfirșit de săptămână mii 
și mii de iubitori ai rjaturii își pun rucsacurile și iau drumul munților 
sau merg în excursii în locurile pitorești din preajma orașelor. In ulti
mele zile poșta ne-a adus numeroase știri de la corespondenții noștri 
în legătură cu primele acțiuni turistice de primăvară. Iată cîteva 
dintre ele:
'• Zilele trecute — ne scrie cores

pondentul nostru din Mediaș, Z. 
RlȘNOVEANU — 50 de tineri, bă
ieți și fete, au participat la un inte
resant concurs de orie..tare turistică 
pe traseul din pădurea Buzdului. 
Distanța de 8 km, cu o diferență de 
nivel de 140 m, a fost parcursă în 
cel mai scurt timp de echipe
le asociațiilor Sănătatea — la 
fete și Voința la băieți. O fru
moasă impresie au lăsat juniorii 
din echipa asociației Luceafărul, care 
S-au clasat pe un loc fruntaș. O 
contribuție însemnată în organizarea 
concursului și în pregătirea echipei 
Sănătatea a avut instructorul de 
turism, dr. Mahu Pavel.

® „Au primit doar zilele trecute 
primele noțiuni de orientare, dar 

'■acum știu să descifreze o schiță, să 
folosească busola, să calculeze un
ghiul de marș. Nu par de loc emo
ționați deși nu cunosc decît cîteva 
elemente : plecarea — Turnul Chin
diei, sosirea — pe la sanatoriul

pe

Cuvînt

niciodată.. In

nu 
la

Lipsa 
e ia aceste 
spectatorii 
amănunte 
cu care

Plusuri și minusuri in... tribune
Probleme ale muncii de educare a spectatorilor brașoveni!

tX câ La uzina JL Martie* 
stanei se țin confe

condens Insă

acestora 
Această tai 
andu cerilor 
rintre care

Zămești și 2 
Și iată pli 

discuți1' 
suri e 
j ocurii 
grame 
celcr 
reeomai 
cale. La Zăi 
făcute cunos 
trilor, ultimele rez 
întrec și, după cum ne 
Belu din conducerea ab
sint redate și o serie de 
lui de fotbal’.

Pentru educarea spec 
o serie de acțiuni care 
cunoașterea regulament

dor noștri de azi și de 
miine că soccerul românesc are un 
trecut un prezent și — mai ales — 
că ei au datoria sacră de a duce 
mai departe, nestinsă, o făclie care 
a fost aprinsă cu mai bine de o ju
mătate de secol în urmă. Și aceasta 
înseamnă foarte mult !

Altfel, îi invit pe toți cei ce iu
besc fotbalul — indiferent de natu
ra relațiilor pe care le au cu el, 
spectatori, jucători sau antrenori — 
să răsfoiască cele aproape 300 de 
pagini ale lucrării — sugestiv ilu
strate de Neagu Rădulescu — asi- 
gurîndu-i că nu vor regreta acest 
lucru.

I

I
I
I

VALENTIN PĂUNESCU

• „Finala se joacă astăzi", Edi
tura UCFS, 280 de pagini, 7,25 lei.

I 
I
I
I

*

RADU 
îndemîna

Lucrarea inginerului 
CONSTANTIN pune Ta 
maselor largi de îndrăgostiți ai vo
lanului toate noțiunile și cunoștin
țele elementare, strict necesare 
unor conducători începători. Astfel, 
în paginile ei se vorbește despre 
primul contact cu automobilul, pre
gătirea acestuia pentru plecare, or
ganele de comandă și aparatele de 
control, pornirea $i încălzirea mo
torului, pornirea de pe loc, mersul 
în linie dreaptă, schimbarea viteze
lor, executarea virajelor, 1 
și oprirea automobilului, 
înapoi, stabilitatea vehi 
mersul în rampe și pante, 
rea etc.

Manualul mai cuprinde 
roase exerciții practice deosebit 
utile tuturor celor ce doresc să 
vete conducerea automobilului 

I 
I
I
I
I
I
I 
I

frînarea 
mersul 

lî culelor, 
, parca-

I 
I

*) „Conducerea autamobihEuT1 E- 
ditura UCFS, 100 de pagini, 3 lei

I 
I

T.B.C., timpul maxim de parcurgere 
a traseului și „poteca" marcată cu 
linii pe o schiță. Dar se vor descurca 
ei cu siguranță". Așa începe repor
tajul trimis redacției de către teh
nicianul M. Avanu (Tîrgoviște), care 
a asistat la primul concurs de orien
tare al unor tineri turiști din Tîr
goviște. „Prima echipă — scrie co
respondentul nostru în continuare 
— a sosit în timp record, dar n-a 
trecut pe lingă doi „martori" (post 
de control) și n-a respectat nici tra
seul ultimei etape. Cea de a doua 
formație, în schimb, a venit în timp 
reglementar și a trecut pe lingă toate 
controalele, deci, ea este câștigătoa
rea concursului. D. Simescu, I. Mi- 
halache și M. Popescu sînt cu toții 
fericiți, au cîștigat primul lor con
curs de orientare. Acum gîndurile 
lor se îndreaptă spre noi concursuri, 
la excursiile pe care le vor face în 
curînd pe masivul Bucegi, pe Leaota 
și Păpușa".

Sport și sănătate (II) In
î a fost 
In axri-

fizice și

Influența favorabilă a educa! 
și sportului asupra organismul 
subliniată în repetate rindurL 
colul de față ne propunem si analizăm 
unele dintre efectele educației 
sportului asupra aparatului locomotor, 
gîndindu-nc la sistemul osos, muscular, 
ligamentar (tendoane) și inervați» res
pectivă. Toate aceste elemente contribuie 
la realizarea activității motorii, avînd ro
lul de a crea o legătură strînsă între 
organism și mediul înconjurător.

ASUPRA SISTEMULUI OSOS...

...exercițiul fizic produce modificări 
importante în structura sa, modificări 
depistate și radiologie. Astfel, la un om 
care practică în mod sistematic și regulat 
exercițiile fizice oasele devin mai puter
nice, se îngroașă în zoha lor externă. 
Fenomenele de mai sus se explică prin 
faptul că la aceste regiuni aflate într-o 
activitate mai intensă datorită efortului 
fizic aplicat crește aportul de sînge. 
Apare o creștere în volum, de natură 
funcțională, fapt ce duce la o capaci
tate de lucru crescută a sistemului osos 
și articular. Desigur că în funcție de 
sportul practicat, de solicitările ce le 
realizează practicarea ramurii de sport 
respective, depind și modificările ce vor 
apare în sistemul osos. Să ne gîndim nu
mai ia felul cum se exercită efortul asu
pra segmentelor osoase la fotbaliști, ju
cători de tenis, săritori etc. și vom 
a\ea o imagine clară asupra variației de 
modificări osoase apărute în funcție de 
ramura sportisă practicată. După La 
t ava, există un complex clinic și fun
cțional format din zona de trecere dintre 
mușchi și tendon, din tendonul respec
tiv și din zona de aplicare a acestuia 
pe periost, unde apar toate modifică-

a !

Cabana Muntele Roșu, situată Ia poalele masivului Ciucaș — într-o splen
didă poiană, la o altitudine de 1260 m — este principala bază turistică 
de pe acest munte. Drum de acces: de la Mineciu Ungureni pe șoseaua 
națională pe jos sau cu trenul, linie îngustă, pînă in comuna Cheia de 

aici urmînd marcajul bandă galbenă, într-o oră se ajunge la cabană

C. GRUIA - coresp. reg.

obiectiv: aparatul locomotor
vile funcționale. Indicîndu-se exercițiile 
fizice și sporturile cele mai potrivite, 
se poate obține o infltieață favorabilă 
și asupra zonelor de creștere ale osu
lui. Despre această problemă vom mai 
vorbL

ASUPRA SISTEMULUI MUSCULAR

Este cunoscut faptul că sub influența 
practicării educației fizice și sportului 
crește masa musculară și, de aseme
nea, se știe că această mărire de vo
lum nu se face prin creșterea numă
rului de fibre musculare ci prin îngro- 
șarea, prin mărirea diametrului trans
versal al celor existente. Un fapt im
portant este că prin deschiderea unui 
număr mai mare de capilare sanguine 
crește și aportul de oxigen și substanțe 
energetice la mușchiul în activitate. Ca 
modificări mai intime în mușchi, putem 
nota scăderea cantității de potasiu, 

creșterea cantității de sodiu, calciu, 
magneziu și fier. Creșterea cantității 
de fier este importantă în special pen
tru că astfel se mărește conținutul de 
mioglobină, ce constituie rezerva de o- 
xigen din mușchi. Totodată, crește ac
țiunea fermenților, aceasta ducînd la ur
gentarea transformărilor energetice. Se 
mărește cantitatea de substanțe ce asi
gură creșterea potențialului energetic al 
mușchiului (glicogen, fosfolipide, fos- 
focreatină). Sursele de energie vor fi 
folosite mai eficace în timpul muncii 
iar restabilirea lor în repaus se face 
mai rapid. Un lucru ce merită a fi 
subliniat este ameliorarea accentuată a 
excitabilității neuro-musculare la cei ce 
practică educația fizică și sportul. Prin 
toate aceste, modificări de structură și 
funcționale se ajunge la o dezvoltare 
armonioasă, la creșterea capacității

din Ziraeșîi. prin intermediul 
rințe i> fiecare săptămînă

concluzia că Ia Brașov
n.:Joacele de care dispun 

asociar-'e pentru a reduce 
re a spectatorilor 
de nespcrtîvitate.

nu sînt folosite 
necesare spectato- 

_ In
ția. ca să nu mai 
nici nu posedă o

competițiile 
volei, 

i st Li
sta ții 

jocuri, 
să nu 

asupra 
se intU-

și baschet, disputate 
e ac_sâ st *

de fapi

își desfășoară
■iaile echipele de 

baschet și handbal ale 
denților. Lipsa unei 
permanem 
face ca 
cunoască 

ehipelor 
esc studenții din localitate 
tc și cin această cauză se 

dau naștere unor aspecte

■a echipelor au mulți 
■rent de timp și de 
or lor favorite. Dar, 
e. Și cit de bine ar 

iațiile Steagul 
inițiat eonsfă- 
pa lor, să co
clitele de joc, 

dă a jocului pe

rtatorilor, ținută la 
care revin condu

cătoare sau beneficiare 
iri întocmit cu această 

că din cadrul Consiliului 
stimulent pentru continua 

ură fizică și sport din regiu-

susține și o întărește.
să menționăm că tonusul mus- 
ameliorează prin practicarea 
fizice și sportului, ajungîi> 
concepția actuală despre pre- 
constituie unul din factorii da

juncționale a organismului și la ame
liorarea randamentului sportiv.

Educația fizică și sportul exercită • 
influență deosebită asupra tonusului, 
muscular. In procesul de mișcare inter
vin două activități fundamentale: una 
statică și alta dinamică. Ambele se des
fășoară pe fondul unor contracții mus
culare care angajează același număr da 
fibre dar nu și aceleași fibre. IntîL- 
nim :

a) Tonusul de repaus, care joacă un 
rol de ligament activ, dublînd și coin- 
pletînd acțiunea ligamentelor laxe. Muș
chiul suportă astfel contracții bruște 
și neprevăzute.

b) Tonusul de atitudine, care contri
buie la menținerea trunchiului In pozi
ție verticală, opunîndu-se gravității. 
Slăbirea acestui tonus duce la apariția 
unor tulburări, ca de exemplu cifoză, 
scolioză etc.

c) Tonusul de susținere, ce își face 
apariția în timpul contracției musculare 
pe care o

Trebuie 
cular se 
educației 
du-se în 
gătire să 
diagnostic al formei sportive. De ase
menea, mai trebuie subliniată acțiunea 
favorabilă a educației fizice și spor
tului asupra aparatului ligamentar 5! 
articular, care își îmbunătățesc capaci
tatea de lucru. ,Ca efectul să fie dura
bil, aceste regiuni trebuie întreținute 
permanent prin indicarea unor exerci
ții care să servească scopurilor propuse.’

Dacă subiectul nu prezintă modifi
cări de atitudine, nu va exista nici © 
contraindica ție (privind problema ex
clusiv din punct de vedere al apara
tului locomotor). Dar dacă vom întîlni 
tineri cu cifoză (spate rotund), vom in
terzice sporturile de genul ciclismului, 
care prin specificul lor exagerează tul
burarea existentă. De asemenea, dacă 
coloana vertebrală prezintă o curbură 
laterală (scolioză), vom contraindica 
sporturile ce amplifică această curbură 
(tenisul, scrima, aruncarea suliței etc.), 
dacă acestea se practică cu brațul do 
partea convexității curburii. Vom orien
ta tînărul spre practicarea unor spor
turi în care se întrebuințează brațul o- 
pus, cu scopul de a se reduce curbură’ 
existentă.

La copii vom interzice cu desăvîrșirtt 
unele sporturi ca de ex. halterele, cu- 
noseîndu-se acțiunea negativă a acestora 
asupra zonelor de creștere. Vom indica, 
dimpotrivă, exercițiile fizice și sportu
rile ce duc la elongația coloanei, la 
dezvoltarea fizică armonioasă și la to- 
nifierea musculaturii paravertcbrale (na- 
tație, gimnastică etc.).

Din cele arătate mai sus, un luertf 
trebuie reținut cu precădere: educația 
fizică și sportul, practicate în mod sis
tematic, au o influență favorabilă asu
pra dezvoltării armonioase a organismu
lui, în general, și asupra dezvoltării 
aparatului locomotor, ca organ efectof, 
al mișcării, în special.

dr. EUGEN CRISTEA
specialist C.F.M.
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A ÎX-a ediție a „Cupei F. R. C.4^

C. Gontea (Steaua)-învingător in prima etapă
Pe o vreme splendidă (a venit in

tr-adevăr primăvara 1), 72 de cicliști 
din Capitală și din mai multe centre 
cicliste din țară au luat ieri la amiază 
startul în prima etapă a celei de a 
IX-a ediții a „Cupei F.R.C.*. Ritmul 
de alergare (41,551 km — medic 
urară finală) a fost mai mult decît 
satisfăcător, dar ei este în principal 
■rodul activității rutierilor diin lotul 
republican, care au impus pe ruta 
București — Giurgiu — București 
(100 km) un tempo rapid de la primul 
și pînă la ultimul kilometru. Ar mai 
fi de adăugat la „capitolul evidențieri* 
activitatea laborioasă a rutierilor Ște
fan Suciu, Tudor Vasile și W. Zieg
ler. în rest, există multe semne de 
întrebare asupra modului cum s-au 
desfășurat pregătirile în timpul iernii, 
într-o etapă de 100 km, pe o vreme 
foarte bună și pe o șosea cu neîn
semnate urcușuri, nu mai puțin de 
13 cicliști n-au reușit să sosească în 
timpul de control, care însemna o 
medie orară de 35 km !...

Pe primii kilometri s-a rulat intens 
și după o jumătate de oră de alerga
re, pe șosea se aflau angajate într-o 
veritabilă cursă de urmărire nu mai 
puțin de 5 plutoane. în primu' sînt 
11 rutieri (L. Zanoni, C. Gonțea, C. 
Ciocan, Gh. Radulescu, St. Suciu, W. 
Ziegler, Gh. Suciu, C. Grigore, Gh. 
Neagoe, T. Vasile și Dan Mărgărit), 
dar la km 34 vor fi 10 deoarece Gh. 
Rădulescu nu corespunde ritmului și 
rămine în plutonul II. în acest grup 
se află acum N. Ciumete, Ion Cosma 
(căruia i s-a ridicat recent suspen
darea), I. Ardeleanu, N. Niculescu, 
E. Bărbulescu, D. Panaitescu, Șt. Si-

Citiți revista

SPORT Nr. î
Spicuim din cuprins :
Ancheta revistei : — „Ce părere 

aveți despre sport ?“ — răspund 
Carmen Stănescu, Nicolae Secă- 
reanu și Liviu Ciulei — artiști 
emeriți, sculptorul Eugen Ciucă și 
inginerul Alexandru Frim.

Fotbal : — București - Budapesta 
2—1. — Prezentarea echipei Side- 
rurgistul. — Duelul Petrolul — Ra
pid continuă. . . — „Fotbalul va fi 
învins de baschet 1" — interviu cu 
Vuiadin Boșkov, fost internațional 
în echipa Iugoslaviei.

Mica enciclopedie „SPORT" : 
— Istoria maratonului (de la Fili- 
pides Ia Bikila Abebe).

Sportivi de ieri și de azi : — 
Dinu Cristea și Aurel Drăgan.

Hochei : — România — o reve
lație la Zagreb.

Reportaje : — Sportivii de la 
Tractorul Brașov. — Elevi, vacanță, 
sport.

Box : — 3# de ani pe ring cu 
Ray Sugar Robinson (IV).

Obișnuitele pagini de fotocronică 
și magazin completează revista 
SPORT nr. 7.

CEREȚI PROGRAMUL CU
PLAJULUI FOTBALISTIC 

DE MÎINE

Spectatorii vor găsi la casele de 
bilete și pe stadionul „23 August" 
programul cuplajului fotbalistic de 
mîine.

Din variatul cuprins spicuim : 
din istoricul turneelor U.E.F.A. ; 
palmaresul juniorilor români; cele 
31 de meciuri de pînă acum dintre 
Rapid și Dinamo ; cum s-a născut 
lovitura de la 11 metri ; Fotbal- 
magazin etc. Prețul programului 
1 leu. 

mion și Gh. Rădulescu. La întoarcere, 
gimpul fruntaș avea 30 sec avans față 
de grupul II, 2:45 față de un pluton 
masiv de 20 de cicliști și 3:00 înaintea 
grupului IV (12 rutieri). în grupul 
masiv se găseau și cicliști experimen
tați ca Egyed, Rusu și Moiceanu. Pe 
urcușul de la Daia (destul de ușor) 
rămîne din primul pluton Dan Măr
gărit. iar la km 68 termină... benzina 
Gh. Neagoe și Tudor Vasile. Acum 
sînt în față 7 cicliști, iar în grupul 
urmăritor 9 (Dan Mărgărit nu a rezis
tat nici aici). La km 80 diferența din
tre aceste plutoane a crescut la un 
minut. Spre sfîrșitul etapei, fruntașii 
cursei încep să se studieze. Profită 
urmăritorii, care fac joncțiunea cu ei 
chiar în apropierea liniei de sosire. 
Cu mai puțin de 100 m înainte de 
finiș lui W. Ziegler îi sare baieul de 
pe roată. Sprintul final este intere
sant. C. Gonțea se impune ca un bun 
sprinter și cîștigă. Clasament : 1. C. 
GONȚEA (STEAUA) 2 h 24:24 ; 2. 
C. Grigore (Voința) ; 3. Gh. Suciu 
(Dinamo) ; 4. C. Ciocan (Dinamo) ; 
5. N. Ciumete (Dinamo) ; 6. Șt. Suciu 
(Dez. Brașov) ; 7. L. Zanoni (Dina
mo) ; 8. I. Ardeleanu (Steaua) ; 9. 1. 
Cosma (Dinamo) ; 10. E. Bărbulescu 
(Dinamo) etc. în același timp cu în
vingătorul. Etapa a Il-a are loc as
tăzi pe ruta București — Urzi-ceni — 
București (start ora 14).

HRISTACHE NAUM

Imediat după plecare, cicliștii se an
gajează in luptă pe șoseaua Bucu

rești — Giurgiu

Foto : T. Roibu

Meciuri de bună factură 
în finalele concursului de calificare

LUPTE

BRAȘOV, 8 (prin telefon). Și cea 
de a doua reuniune a finalelor con
cursului republican de calificare se
niori a fost urmărită cu viu interes de 
amatorii de box din localitate. Me
ciurile au fost, în general, echilibrate, 
de o bună factură tehnică. Cea mai 
frumoasă partidă au furnizat-o „semi- 
mijlocii* Gh. Arsen>e (Argeș) și Al. 
Totîriici (Banat), încheiată cu victo
ria la puncte a boxerului argeșean

Iată celelalte rezultate tehnice: 
P. Gale (Banat) b.p. M. Lazăr (Plo
iești) ; V. Ceantău (Suceava) b.k.o.l

JOCURI VIU DISPUTATE ÎN ÎNTÎLNIREA
TENISM ANILOR ROMÂNI Șl SOVIETICI

(Urmare din pag. 1)

Au intrat pe teren apoi Ilie Năstase 
și Serghei Lihaciov. Titularul pentru 
„Cupa Davis“ al reprezentativei U.R.S.S. 
a început în forță, nelăsînd timp tînăru- 
lui tenisman român să-și organizeze jo
cul. In special venirile la fileu ale 
lui Lihaciov au fost derutante prin vi
teză, în primul set, încheiat cu scorul 
de 6—2 pentru jucătorul sovietic. In 
al doilea set, aspectul partidei se 
schimbă. Ilie Năstase, bine „încălzit**, 
găsește tactica adecvată, alternînd cu 
multă îndemînare mingile în diagona
lă, cu atacuri la fileu și stopuri, care 
îl scut din mină pe Lihaciov. Acesta 
este depășit net : 6—1 pentru Ilie
Năstase. La acest scor de egalitate 
(]—1 la seturi), întunericul întrerupe 
un meci care se anunța foarte intere
sant.

Două meciuri foarte disputate au 
avut loc și în întîlnirea formațiilor de 
tineret. Sever Dron a reușit o dificilă 
dar meritată victorie în fața campio
nului de juniori al U.R.S.S., Vladimir 
Korotkov : 4—6, 7—5, 7—5. De no
tat că Dron a condus și în primul set 
(4—2 și 15—0), dar adversarul său re
cuperează, cîștigă setul și ia avans în 
următorul cu 5—1... Aici jucătorul ro
mân a dovedit calități deosebite de lup
tă, a atacat cu hotărîre și și-a întrecut 
de două ori adversarul în prelungiri.

Un debut promițător în fața publicu
lui bucureștean și-a făcut tînărul jucă
tor sovietic Timur Kakulea, Rapid în 
execuții, și .cu acțiuni variate, el n-a dat 
posibilitate reprezentantului nostru Co- 
din Dumitrescu să preia inițiativa. Ka-

CmpioKsial republican pe echipe
Au luat sfîrșit întrecerile echipelor 

bucureștene pentru faza preliminară a 
sferturilor de finală din cadrul campio
natului republican pe anul în curs. Pen
tru turneul final s-au calificat primele 
trei clasate din fiecare grupă.

De menționat că rezultatele înregistrate 
între primele trei clasate din fiecare gru
pă vor conta în turneul final, care în
cepe miercuri 13 aprilie. Primele patru 
clasate în turneul final se vor califica 
în semifinalele campionatului.

Iată rezultatele înregistrate, în ulti
mele două runde:

Grupa I: Voința—Banca de Investiții 
0—6, Electronica—Filmul II 6—0 
(Runda a lV-a) ; Știința I—Voința 6—0, 
Banca de Investiții—Electronica 3y2— 
2% (Pușcașu—Drimer 1—0, Nacht— 
Pavlov s/2—%, Gavrila I—Nacu 1/2—l/2, 
Rădulescu—Em. Reicher %—J/2, Rădu- 
canu—Jianu V2—1/2, Desmireanu—R. 
Rcicher V2—V2), (Runda a V-a). Clasa
mentul grupei: 1. Electronica 18% 
puncte, 2. Banca de Investiții 18 p, 3.

F. Momoiu (Galati); T. Kineses (Bra
șov) b.p. E. Popa (Ploiești); I. Jipa 
(Galați) b. p. G. Nemțeanu (Cluj); P. 
Costea (Banat) b.p. R. Alexiu (Buc.); 
Al. Naidin (Galați) b.p. A. Torok 
(Cluj); V. Popescu (Cluj) b.p. D. Po
pescu (Buc.); Gh. Constantinescu (Ol
tenia) b. ab.2 N. Grecu (Galați); A. 
Gali (Brașov) b.p. P. Zeca (Galați).

Sîmbătă seara se va disputa, în 
sala Tractorul, finala concursului de 
calificare.

ILIE STANCA-coresp.

Sever Dron în timpul partidei cîștigate ieri la sovieticul VI. Korotkov. 
Foto: A. Neagu

kulea a cîștigat la capătul a două se
turi : 6—1, 8—6. Despre Codin Dumi
trescu trebuie spus că nu a evoluat la 
valoarea cunoscută, arătîndu-se prea pa
siv și oarecum resemnat.

încă un rezultat, în meciul rezervelor : 
A. Volkov—V. Marcu 7—5, 6—4.

Deci, după prima zi de joc: U.R.S.S. 
(B)—România (B) 1—0 (și o partidă 
întreruptă) ; România (tineret)—U.R.S.S. 
(tineret) 1—1. Azi, Ia ora 14,30 conti
nuă partida Ilie Năstase—S. Lihaciov, 
iar de la ora 16 se dispută meciurile de 
dublu. Mîine (ora 10) au loc ultimele 
simpluri.

Știința I 17 p. 4. Filmul 11 4J/2 p, 5. 
Voința 2 puncte.

Grupa a Ila: Danubiana—Construc
torul 0—6, Știința II—Filmul I 4% — 
P/2 • (Dăneț—Seimeanu 1—0! Wolf— 
Samarian 1—0 Dumitrașcu—Handru
1—0, C. Georgescu— Okeanu 1—0 etc.; 
meci decisiv pentru ocuparea locului 
trei), (Runda a IV-a) ; Constructorul— 
Filmul I 5—1, Spartac—Danubiana 6—0 
(Runda a V-a). Clasamentul grupei : 
1. Constructorul 18 (1) puncte, 2.
Spartac 16 (1) p, 3. Știința II 14 
Filmul I 9 p, 5. Danubiana I i/2 puncte 
(T. N.)

LA 13 ANI — CAMPIOANA 
REGIONALĂ

Zilele trecute au avut loc în sala de 
sport a Liceului din Brănești (reg. 
București) întrecerile pentru faza regio
nală a campionatului republican, cate
goria senioare. Pe primul loc s-a clasat 
lînăra școlăriță Florica Niculae (13 ani), 
din comuna Izvorul, raionul Giurgiu. 
Este o nouă afirmare a acestei talentate 
șahiste, care are de pe acum în palma
res frumoase succese. (I. Protopopescu 
— coresp.).

începe campionatul republican categoria A
Astăzi și mîine, iubitorii sportului 

luptelor din orașele Baia Mare, Lu
goj, Reșița, Craiova, Brăila, Cluj și Hu
nedoara vor asista la reuniunile din 
cadrul primei etape a campionatului 
republican categoria A. Se vor des
fășura întreceri de „greco-romane* 
și „libere".

Iată programul: Grupa I — Baia 
Mare — (Dinamo, Chimistul Baia 
Mare și C.F.R. Timișoara), grupa a 
Il-a la Lugoj (Steaua, Unio Satu 
Mare, A.S.M.T. Lugoj), grupa a IlI-a

Mîine, o etapă „tare" 
în categoria A

Duminică, în Capitală și în provincie, 
au ioc meciuri deosebit de atractive în 
cadrul campionatelor republicane la cate
goria A, în ambele serii (și în toate gru
pele, întrucît încep acum returul și echi
pele feminine din seria secundă). Ase
menea jocuri figurează atît pe afișele din 
București, cît și pe cele din Sibiu, Con
stanța, lași, Petroșeni, Oradea, Timi
șoara și M. Ciuc. Iată mai jos progra
mul complet al jocurilor de duminică, 
elocvent prin cifrele explicative care-1 în
soțesc, ca de obicei în prezentarea eta
pei : cele dinaintea echipelor reprezintă 
locurile ocupate de acestea în clasamen
te, între paranteze sînt menționate rezul
tatele din tur, iar primele formații sînt 
gazdele paitidelor de mîine.

SERIA C masculin: 3. Steaua Bucu
rești — 8. Progresul (3—0), 12 Mine
rul B. Mare— 7. Petrolul Ploiești (0—3) 
feminin: 5. C.S.M. Sibiu — 2. Dinamo 
București (1—3), 7. Universitatea Cluj 
— 10. Metalul București (3—0), 3. Fa
rul Constanța — 1. Rapid București 
(0—3), 8. Penicilina Iași — 4. G. P. 
București (1—3), 6. Știința Craiova z^ 
9. Partizanul roșu Brașov (2—3); SE
RIA a Jl-a, masculin: 3. I.C.F. Bucu
rești — 5. G.S.M.S. Iași (0—3), 8. 
Știința Petroșeni — 4. Progresul Bucu
rești (1—3), 6. Alumina Oradea — 2. 
F.lectroputere Craiova (1—3), 7. înainte 
Timișoara — 1. Viitorul Bacău (1—3), 
9. Ind. sîrrnei C. Turzii — 10. Știința 
Tg. Mureș (0—3); feminin: 1. 1.6. F. 
București — 7. Progresul Tîrgoviște 
(3—0), 5. Progresul București — 2. Țe
sătura P. Neamț (1—3), 4. Voința M. 
Ciuc — 3. Știința Tg. Mureș (1—3).

la Reșița (Rapid, Steagul roșu Bra
șov, C.S.M. Reșița), grupa a IV-a Ia 
Craiova (Metalul Buc., Oțelul Ga
lați, Electroputere) — la „greco-ro- 
mane* — și grupa I la Lugoj (Steaua, 
Prahova Ploiești, A.S.M.T.), grupa 
a Il-a la Brăila (Dinamo, Progresul 
Brăila, Vagonul Arad), grupa a III-a 
la Cluj (Progresul Buc., Steagul roșu 
Brașov, C.S.M. Cluj), grupa a IV-a 
la Hunedoara (Oțelul Galați, Mureșul 
Tg. Mureș, Constructorul Hunedoara) 
— la „libere".

UNDE MERGEM!
AZI

BASCHET. Sala Ciulești, de la ora 18: 
Voința - Constructorul (f. I), Progresul - Olim
pia M. 1. (m. II), meciuri în cadrul campiona
telor republicane.

CICLISM. Șos. București-Urziceni — km 11,5, 
ora 14 : start în etapa a doua a „Cupei F.R.C.".

FOTBAL. Stadionul Politehnica, ora 15: 
Știința București - Oltul Rm. Vîlcea (juniori) ; 
orc 16,30 : ‘Știința București - Oltul Rm. Vîlcea 
(cat. B).

TENIS DE CÎMP. Terenurile Progresul cu în
cepere de la ora 14,30 : întîlniri amicale între 
tenismanii români și sovietici.

ATLETISM. Stadionul Republicii, ora 16 : Con
curs pentru seniori și juniori I.

VOLEI. Sala Dinamo, ora 18 : Dinamo Bucu
rești - Dukla Kolin (m), meci în cadrul semi
finalelor „Cupei campionilor europeni*.

MÎINE

BASCHET. Sala Floreasca, de la ora 8: 
Olimpia - Știința Constanța (f. II), Rapid - 
Dinamo Oradea (m. I), Politehnica - Rapid 
(f. I), Steaua — Steagul roșu (m. I), Academia 
militară — I.C.F. (m. II), meciuri în cadrul cam
pionatelor republicane.

NATATIE Bazinul Floreasca, de la ora 9,30 
și 17 : Concurs de înot pentru copii și meciuri 
de polo (juniori), din cadrul campionatului 
bucureștean.

CICLISM. Șos, București-Ploiești (varianta 
Buftea) - km 7, oro 9,30 : start în etapa a 1 li-a 
(ultima) a „Cupei F.R.C.",

HANDBAL. Stadionul Tineretului, de la ora 10: 
Universitatea - C.S.M. Sibiu (f), Confecția - 
Liceul nr. 4 Timișoara (f) și Universitatea - 
Steaua (m), meciuri în categoria A.

FOTBAL Stadionul „23 August", ora 15: 
România - U.R.S.S. (meci de juniori în cadrul 
preliminariilor Turneului U.E.F.A.) ; ora 16,30 : 
Rapid - Dinamo București (cat. A) ; stadionul 
Dinamo, ora 9,15 : Dinamo București - Rapid 
Mizil (j) ; ora 11 : Dinamo Victoria București - 
Oțelul Galați (cat. B) ; teren „Timpuri noi", 
ora 10 : Flacăra roșie București - Electrica 
Constanța (cat C) ; stadionul Progresul, ora 
9,45 : Progresul București - Dinamo Victoria 
București (j) ; teren Laromet, ora 12: Tehno- 
metal - I.M.U. Medgidia (j).

RUGBI. Teren Gloria, de la ora 10: Pro
gresul - C.S.M.S. lași. Gloria - Rulmentul 
Bîrlad ; teren Steaua, ora 10 : Steaua — 
Știința Petroșeni, meciuri în cadrul campiona
tului cat. A.

TENIS DE CÎMP. Terenurile Progresul, cu în
cepere de la ora 10 : întîlniri amicale între 
ienismanii români și sovietici.

VOLEI. Sala Dinamo, cu începere de la 
ora 9 : I.C.F. - Progresul Tîrgoviște (f. II), I.C.F. 
- C.S.M.S. lași (m. II) ; sala Giulești cu începere 
de la ora 9 : Progresul - Țesătura Piatra Neamț 
(f. II), Steaua - Progresul Brăila (m. I), meciuri 
în cadrul returului campionatelor republicane 
la cat. A.

ATLETISM. Stadionul Republicii, ora 16 : 
Concurs pentru juniori, categ. a ll-a

MOTOCICLISM. Complexul sportiv Pantelimon 
(capătul tramvaiului 14) : concursul de motocros 
„Cupa Metalurgistul".



Doi amreawri ne vorbesc despre:

Cel mai pasionant „duel“
al natației noastre

că 
se 
Și0 scurtă privire retrospectivă asupra sezonului ta bazin acoperit ne arată 

printre înotătorii care au obținut în acest an rezultate superioare 
înscriu și cei doi brasiști, Angel Șoptereanu, 18 ani, student la I.C.F. , 

Vasile Costa, 19 ani, student la Institutul Politehnic din Timișoara. Pasionantul 
lor „duel", încheiat deocamdată in favoarea bucureșteanului, a simit interesul 
tuturor iubitorilor acestui sport în acest an al „europenelor" de la Utrecht. Și 
acest lucru ne-a determinat să ne adresăm celor doi antrenori. Gh. Dimeca și 
P. Bovas, pentru a afla cum s-au pregătit cei doi sportivi fruntași și ce și-au 
propus ei să realizeze in acest sezon.

Pregătirea lui Angel Șoptereanu 
pentru sezonul 1966 a început de la 
1 noiembrie 1965. In primele două 
luni, ponderea antrenamentului ta 
căzut pe pregătirea multilaterală In 
scopul îmbunătățirii calităților fizice, 
procentul lucrului In apă fiind doar 
de 25%. De la 3 ianuarie, am trecut 
la pregătirea propriu-zisă in apă, por
nind cu cite 12 antrenamente săptămî
nale, dintre care 10 in apă. Astfel, 
numai în luna ianuarie, Angel a 
înotat 120 000 m, pregătirii pe uscat 
liindu-i afectate doar 20 de ore. 
In continuare, antrenamentul său • 
fost dirijat și în funcție de concursu
rile internaționale la care a parti
cipat, avlnd In vedere ca maximum 
de formă să poată fi atins in tuna 

^Hârtie.
Dacă vom urmări performanțele 

sale vom vedea că planul a fost în
tocmai respectat. Șoptereanu a atins 
un prim vîri de formă de-abia la 
al 10-lea start oficial cînd, la Galați 
(14—15 martie) a „mers" 1:10,7 pe 
100 m și 2:32,7 pe 200 m (bazin de 
25 m). Zece zile mai tîrziu, la Bucu
rești (bazin de 33 m), el parcurge 
aceleași distanțe în 1:11,0 și 2:36,2.

In această ultimă perioadă, un rol 
deosebit în obținerea acestor rezul
tate foarte bune l-a avut alternarea 
efortului din ședințele de pregătire, 
cu perioade scurte de odihnă. Numă
rul antrenamentelor săptămînale a 
scăzut, ca de altfel și volumul de 
muncă. In schimb, am mărit viteza 
de parcurgere a distantelor (33 m, 
100 m) repetate.

Cel de al doilea ciclu de pregătire 
va Începe chiar din aprilie, după 
ultimul concurs internațional in bazin 

«acoperii de la Rijeka. De la 17 la 31 
aprilie programul prevede pregătire 
fizică multilaterală (jocuri sportive, 
alergări în teren variat, ridicări de 
haltere pînă la 40 de kg etc.). In 
luna mai vom avea antrenamente zil
nice in care 40°/o din timp va ii re
zervat pregătirii fizice și 6O°/o lucru
lui in apă. In luna iunie vom trece la 
o pregătire specială pentru obținerea 
t^iremului necesar participării la 
„europene". Pe uscat slnt prevăzute 
exerciții speciale de gimnastică (pen
tru mobilitate) și exerciții cu ex- 
tensoare, ganlere (pentru forță). In 
apă, volumul de lucru va scade trep
tat, iar viteza de parcurs (este vorba 
de repetări pe 50 m și 100 m) va 
crește în proporție egală. După cum 
se poate observa ușor, în general, 
vom repeta programul din prima 
perioadă de pregătire (ianuarie-mar- 
tie).

Pentru acest an mi-am propus ca 
elevul meu să obțină calificarea în 
finala europeană. La realizarea aces
tui obiectiv concurează mai multe ele
mente esențiale: „duelul" cu Costa 
care îl stimulează mult în pregătire, 
Seriozitatea și deosebita sa conștiin
ciozitate : de la 1 noiembrie și plnă 
acum nu a lipsit de la nici urări din 
cele peste 200 de antrenamente 1 
Nu trebuie să omit și perfecta cola
borare. dintre sportiv, părinți și an
trenor, care joacă un rol deosebit 
în realizarea acestei pregătiri.

Cînd am început să scriu aceste rîn- 
duri m-am gîndit, în primul rînd. că 
ele ar putea să folosească și înotăto
rilor mai tineri care vor să ajungă 
sportivi de valoare.

De la început țin să subliniez că 
între mine și elevul meu, Vasile Cos
ta, există o încredere deplină și 0 
perfectă identitate de opinii. La sfîr- 
șitul anului trecut, cînd ne-am dat 
seama că ne aflăm pe drumul cel bun, 
am alcătuit împreună planul de pregă
tire pentru acest an. stabilind de 
comun acord obiectivele principale-

în sezonul de iarnă, am făcut un 
pas spre rezultatele de mare valoare. 
Dar cifrele realizate (1:11,5 Ia 100 
m bras și 2:37,7 la 200 m bras) sînt 
puțin sub nivelul celor planificate an
terior. Aceasta se datorește faptului 
că obligațiile profesionale (cursurile 
Facultății de electrotehnică) i-an so
licitat lui Costa nn efort sporit în 
ultima vreme, iar nșoara periostitâ 
contractată la începutul acestui an ne-a 
determinat să scădem intensitatea an
trenamentelor. Acum însă, el se simte 
mai bine și am pornit la nn lucru 
cit mai tare pentru recuperarea te
renului pierdut.

în „cursa de urmărire" a lui Șop
tereanu (pe care-1 stimăm și îl pre
țuim ca pe un sportiv de valoare), 
ne-am propus să realizăm timpuri în 
jurul a 1:10.0 la 100 m și 2:34,0 — 
2:35,0 la 200 m. Pentru aceasta am 
început cu 7 antrenamente săptămînale 
în care Costa parcurge peste 3000 m 
(zilnic). Distanțele nu sînt prea mari, 
dar intensitatea lucrului în apă este 
mult sporită. O atenție deosebită acor
dăm dezvoltării vitezei, căreia i-am 
rezervat deocamdată 80% din volumul 
lucrului efectuat. Paralel însă ne pre
ocupă și mărirea rezistenței în regim 
de viteză, pentru care am prevăzut în 
program repetări zilnice pe distanțe 
de 50 m și 100 m.

Antrenamentul lui Costa nu înseam
nă însă numai „lucru" în apă. Ce! 
puțin de două ori pe săptămînă avem 
ședințe speciale pe uscat, în care sînt 
ridicate cîte 6000—7000 kg (la hal
tere). Programul acestora este com
pletat cu exerciții de gimnastică (pen
tru dezvoltarea mobilității) și crosuri 
ușoare. Partea cea mai importantă din 
pregătirea lui Costa este însă... odih
na. Organismul trebuie să fie apt în 
fiecare zi pentru eforturi din cele 
mai mari și pentru aceasta el trebuie 
să răspundă la solicitări cu maximum 
de randament. Așa că am întocmit 
împreună un program zilnic de odihnă 
activă în care figurează diverse, lec
turi, vizionări de filme, spectacole și 
scurte plimbări.

Cred că pe data de 28 iulie Costa 
va reuși să cîștige un titlu de cam
pion republican, iar în august — la 
„europene" va cuceri un loc în finala 
celor mai buni brasiști de pe continent

GH. DIWIECA - antrenor P. LOVAS-antrenor

Ce va aduce etapa
O nouă etapă (a XVII-a), mîine în 

campionatul de fotbal; o etapă care 
programează un derbi, Rapid — Di
namo București, și... șase partide deo
sebit de interesante. în vederea aces
tor jocuri toate echipele s-au pregă
tit cu atenție. Prezenți la antrena
mente, corespondenții noștri ne-au 
relatat următoarele :
O SINGURĂ INDISPONIBILITATE 

LA RAPID: MIJLOCAȘUL 
GEORGESCU

Rapid s-a pregătit în cursul săp- 
tămînii cu efectivul aproape complet. 
Cu excepția lui Georgescu, care 
acuză o ușoară întindere, toți cei
lalți jucători indisponibili săptămînă 
trecută s-au refăcut. Antrenorii V. 
Stănescu și V. Stănculeșcu s-au oprit

PETROLUL ALINIAZĂ FORMAȚIA 
STANDARD

Liderul clasamentului, Petrolul Plo
iești, privește cu toată seriozitatea 
meciul de la Oradea. Petroliștii au 
evoluat joi la Plopeni în compania 
echipei locale Rapid pe care au în
trecut-o cu 3—0, prin golurile înscrise 
de Dincuță, Meder și D. Munteanu. 
în meciul de la Oradea, Petrolul va 
alinia formația standard : lonescu — 
Pahonțu, Boc, Florea, Mocanu — 
Iuhas, Dragomir — Moldoveanu, 
Dridea I, Badea, Dridea IL

PREGĂTIRI ZILNICE 
LA STEAGUL ROȘU 

întreruperea campionatului a fost 
folosită din plin de jucătorii Steagu
lui roșu, care au efectuat zilnic pre
gătiri sub îndrumarea antrenorilor

La Iași — Steaua întîlnește echipa C.S.M.S. în fotografie, Constantinescu 
refine cu succes o centrai e. Fază din meciul disputat în toamnă

asupra următorului „11" pe care îl 
vor alinia mîine : Andrei — Lupescu, 
Motroc, C. Dan, Greavu — Dinu, Ja- 
maischi — Năsturescu, Dumitriu II, 
Ion lonescu, Codreanu.

VA JUCA PlRCĂLAB ?
Echipa Dinamo s~a antrenat, joi, 

în familie pe stadionul din șos. 
Ștefan cel Mare. Cu excepția jucă
torilor care au făcut parte din se
lecționata orașului București, toți 
ceilalți au „răspuns prezent* la ape
lul antrenorilor. S-a insistat pe îm
bunătățirea execuțiilor tehnice. Pen
tru jocul cu Rapid, antrenorii anunță 
o indisponibilitate (Ghergheli) și un 
semn de întrebare (Pîrcălab — ușor 
accidentat miercuri). (G. CIORANU).

O NOUA LINIE DE MIJLOCAȘI 
LA CRIȘUL 1

în meciul de verificare cu Olimpia, 
Crișul a folosit o nouă linie de mijlo
cași : Damian-Iacob. Pentru jocul cu 
Petrolul reintră în formație și Har- 
șani, care a fost accidentat (C. AR- 
DELFANU).

S. Ploeșteanu și N. Proca. In jocul cu 
Siderurgistul, brașovenii vor menține 
,ll*-le care a evoluat în ultimul 
meci de campionat. (C. GRUIA).

ANTRENORUL ZAHARIA : 
„ECHIPA ESTE ÎN FORMA..."

Victoria categorică repurtată asu
pra C.S.M.S.-uiui a readus optimismul 
în tabăra fotbaliștilor gălățeni. Antre
norul principal Ion Zaharia ne-a de
clarat : „Sper într-o comportare bună 
la Brașov. Echipa mea se află într-o 
bună formă sportivă". (ST. CONS- 
TANTINESCU).

STEAUA DEPLASEAZĂ LA IAȘI 
O FORMAȚIE PUTERI "O A

în dorința de a-și pune la punct 
pregătirile, formația Steaua a sus
ținut joi pe terenul Ghencea un joc 
de verificare și omogenizare cu 
echipa de categorie orășenească, 
Luxor. Scor: 6—0 (2—0). Tată formația 
pentru jocul cu C.S.M.S.: Haidu — 
Petescu, Hălmăgeanu, D. Nicolae, 
Sătmăreanu — Jenei, D. Popescu —

Arbitrii meciurilor de mîine
STEAGUL ROȘU — SIDERURGIS

TUL (2—4): Gh. Dulea (la centru). 
Marin Constantin, Victor Roșu (la 
tușă), toți din București.

CRIȘUL — PETROLUL (1—4): Nl- 
colae Rainea — Bîrlad (la centru). 
Dumitru Isăcescu, Costică Constantin 
(la tușă) ambii din București.

FARUL — ȘTIINȚ,- CRAIOVA 
(1—2): Mircea Rotaru — Iași (la cen-

Un premiu de 120000 lei pe o variantă 50<j%» și peste 
17000 premii la concursul Pronosport nr. 14 din 3 aprilie

a 17-a?
Creiniceanu, Constantin, Raksi, 
Avram.

ATENȚIE MĂRITĂ
LA C.S.M.S. DUPĂ 0—6

&
i

După eșecul categoric de la Galați, 
pregătirile C.S.M.S.-ului s-au efectuai 
cu intensitate sporită. Formația pro-: 
babilă: Constantinescu — V. Po
pescu, Gheghi, Vornicu, Deleanu —t 
Ștefănescu, Romilă — Matei, Pop< 
Cuperman, Stoicescu. (D. DIACO- 
NESCU).

ACCENT PE JOCURI-ȘCOALA 1 
LA UNIVERSITATEA CLUJ

Studenții clujeni au efectuat patru 
antrenamente cu conținut fizico-teh- 
nic și tehnico-tactic, precum și două 
jocuri-școală. Pentru meciul de mîine 
antrenorii A. Șepci și R. Cosmoc s-ait 
oprit asupra următoarei echipe : Ga- 
boraș — Marcu, Pexa, Grăjdeanu, 
Cimpeanu — V. Alexandru, Oprea 
— Barbu, Ivansuc, Adam, Sabo. (V. 
MOREA).

PREGĂTIRI INTENSE |
ȘI LA DINAMO PITEȘTI

Antrenamentele intense efectuatei 
de dinamoviștii piteșteni în cursul 
săptămînii au fost completate cu jocul 
amical susținut cu formația Dinamo 
București (scor 1—2), la sfîrșitul că
ruia antrenorii Șt. Vasile și Ianovschl ' 
au alcătuit următoarea formație : Ni
culescu — 1. Popescu, Barbu, I. Ste- 
lian, David — Olteanu, Țîrcovnicu — 
C. Radu, Naqbi, Țurcan, C. lonescu.

DORINȚA DE REABILITARE 
LA POLITEHNICA TIMISOARA

Antrenamentele Politehnicii Timi
șoara s-au desfășurat cu o durată și 
intensitate mărită. Pentru meciul 
de mîine este posibilă reintrarea în 
echipă a lui Mircea Popa. (P. 
ARCAN),
UT. A. S-A ANTRENAT ÎN COM

PANIA ECHIPEI DE JUNIORI

Pentru meciul cu Politehnica Ti
mișoara, textiliștii arădeni au exer
sat o serie de scheme tactice. Par
tenerii de joc-școală au fost juniorii. 
Echipa va fi alcătuită înainte de joa 
(ȘT. IACOB).
MANOLACHE MIJLOCAȘ DREAPTA

După jocul bun efectuat la Pitești 
și după felul în care au decurs pre
gătirile, Farul speră într-o compor
tare bună în meciul cu Știința Cra
iova. Mîine, antrenorii îl vor utiliza 
pe Manolache în postul de mijlccaș 
dreapta. Dar iată echipa : Manciu — 
Pleșa, Costin, Tilvescu, Gref — Ma
nolache, Koszka — Kalo lancu, Tu fan, 
Ologu. (C. POPA).

REINTRĂ MARIN MARCEL

Concursul PRONOSPORT de mîine 
Bre în program meciul internațional 
ne juniori România — U.R.S.S., întrea
ga etapă din campionatul nostru ca
tegoria A, două întîlniri din catego
ria B și trei partide din campio
natul italian.

Un concurs interesant la care pu
teți obține premii mari.
I Nu uitați că puteți participa, în a- 
fara obișnuitelor forme și pe buletine 
lucate 5O°/o.
[ Iată acum programul concursului 
Pronosport de duminică 17 aprilie 
H.c., al treilea din luna aprilie : I 
Știința Craiova — Petrolul Ploiești;
II Dinamo Pitești — Siderurgistul Ga
fe; ți; 111 Crișul Oradea — Farul Con- 
ktanța; IV Rapid — CSMS Iași; V 
bteaua — Politehnica Timișoara; VI 
LJ.T.A. — Steagul roșu ; VII Flacăra 
Moreni — Dinamo Bacău; VIII în

Cîmpia Turzii — Mi-dustria sîrmei
nerul Baia Mare; IX Vagonul Arad
— Jiul Petrila; X Fiorentina — In- 
ternazionale,- XI Varese — Napoli; 
XII Milan — Bologna,- XIII Cagliari
— Juventu-

PRONOSPORT
Premiile concursului PRONOSPORT 

nr. 14 din 3 aprilie a. c.
Premiul excepțional 1 variantă a 

120.000 lei.
Categoria I (13 din 13) 19 variante 
3.782 Iei.a
Categoria a Il-a (12 din 13) 368,5

variante a 195 lei.
Categoria a III-a (11 din 13) 3119

variante a 23 1iei.
Categoria a IV-a (ie din 13)

13 917 variante a 10 lei.

exceptiona] 76.861

tiu), Mihai Vasiliu, Emil Vlaiculescu 
(Ia tușă) ambii din Ploiești.

RAPID — DINAMO BUCUREȘTI 
(2—0): Nicolae Mihăilescu (la cen
tru), Constantin Niculescu, Vasile 
Tona (la tușă), toți din București.

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
U.T.A. (0—0): Mihai Popa (la centru), 
Ștefan Lazăr, Constantin Bărbulescu 
(la tușă) toți din București.

UNIVERSITATEA CLUJ—DINAMO 
PITEȘTI (2—1) : Pop Romnius [la cen
tru), Mircea Bădulescu, Anrel Pop (la 
tușă), toți din Oradea.

C.S.M.S. IAȘI — STEAUA (0—0) i 
Alex. Toth (la centru), Traian Vecan, 
Șteian Patkos (la tușă), toți din Ora
dea.

Toate meciurile încep la ora 16,30. 
(In paranteze — rezultatele din 

tur).
fondul de rezervă 
57.694 lei.

Report premiu 
let

Report pentru 
a premiului minim

Premiul excepțional în valoare de
120.000 a fost obținut pe o variantă 
50®/« de participantul PETRE TRAIAN 
din București.

LOTO
La tragerea din 8 aprilie 1966 au 

fost extrase din urnă
numere:

6 39 41 56 48 67 77
Premii suplimentare :
Fond de premii : 923.376 lei.
Tragerea următoare va avea 

vineri 15 aprilie a. c. la București.

următoarele

32 66 50
51 14 49

loc

știința Craiova s-a antrenat joi în 
compania formației Electropuțere, pe 
care a întrecut-o cu 5—1 (3—0). An
trenorii Teodorescu și Nutescu au pus 
accent pe îmbunătățirea jocului liniei 
de atac. O reintrare mult așteptată 
de craioveni : Marin Marcel ! în 
felul acesta echipa pentru meciul cu 
Farul va avea următoarea alcătuire» 
Papuc — Mihăilescu, Mincă, M. 
Marcel, Deliu — Strîmbeanu, Bitlan 
—Plugaru, Eitimie, Sf’rlogea, lonescu. 
(T. ȘTEFĂNESCU).

Rugăm pe corespondenții 
noștri care au de transmis 
redacției relatări de 
petițiile sportive din 
telefoneze duminica 
lefoanele stabilite - 
pere de la ora 17.

ȘTIRI
TRAGERE LA SORTI 1N

„CUPA ROMÂNIEI"

Marți 12 aprilie, ora 19, la sediul
F.R. Fotbal va avea loc tragerea la 
sorți a meciurilor din optimile de 

j* finală ale „Cupei României*. Sînt 
invitați să participe delegații echi- 

I pelor calificate.

ECHIPE SCOASE DIN CAMPIONAT

Rubrică redactată de Administra- I 
fia de Stat Loto-Pronosport.

Formația de seniori Minerul Cîm- 
pulung din categoria C, seria Vest și

la com- 
țară să 
- la te- 
cu înce-

«s

/
1

cea de juniori din campionatul repus 
biican, seria a V-a, au fost scoase din 
campionatele respective deoarece for" 
mația de juniori nu s-a prezentat 1» 
trei jocuri, alternativ. Conform regii- 
lamentuilui, în cazul în care o echipa 
de juniori absentează la două jocuri 
consecutive sau, alternativ, la trei! 
partide, echipa de seniori ca și cea 
de juniori sînt scoase din campionatul 
la oare participă. ■' I <

Meciurile echipelor Minerul Cîm- 
pulung sînt cîștigate cu 3—0 de for
mațiile adverse, prin neprezentare.



In regiunea Argeș
demonstrații de lupte

și haltere
Pentru dezvoltarea și popularizarea 

Juptelor și halterelor la orașe și sate, 
•comisia regională Argeș a luat mă- 
fsuri ca secțiile de lupte ale asociații
lor Tablierul și Dinamo Pitești, sec- 
!ția de haltere de la Metalul Pitești 
— fruntașe pe regiune — să facă 
(deplasări cu caracter demonstrativ 
In diverse localități. Astfel, pînă în 
prezent luptătorii s-au deplasat în 
orașele Cîmpulung și Găiești și în 
comuna Costești, iar halterofilii în 
comunele Colibași și Ștefănești. De
monstrațiile 
ciere și au 
spectatori.

s-au bucurat de apre- 
fost urmărite de mii de

I. FEȚEANU-coresp.

POPtCE

Cine a urmărit rezultatele popi
carilor noștri fruntași a putut con
stata că în ultima perioadă, patru 
dintre ei s-au detașat categoric, 
stabilind performanțe de certă va
loare internațională. Este vorba de 
Petre Purje, Cristu Vînătoru, Tibe- 
riu Szemani și lan Micoroiu, autorii 
unei suite de rezultate între 900 și 
1000 p.d., iar primul reușind chiar 
să depășească granița celor 1000 
de popice doborîte. Evident, lotul 
republican se bizuie astăzi — și 
faptul este îmbucurător, acum, în 
așteptarea „mondialelor* — pe a- 
cești sportivi cu o pregătire su
perioară, apți și în continuare de 
reale progrese. Pentru a afla mij
loacele prin care popicarii mențio
nați au ridicat nivelul performan
țelor lor, am avut o discuție co
mună, fiecare dintre ei vorbindu-ne 
despre cîte o problemă, legată de 
procesul de instruire. Prima: auto
matizarea 
TIBERIU

miscărilor. A răspuns 
SZEMANI.

10 000 DE BILE = AUTOMATIZA
REA

— Cu cîțiva 
șeam să trec 
mai ales în 
nale, să depășesc 900 p.d-, 
chiar, însă procedînd astfe) 
micșora precizia în lansarea bilei. 
Aveam pregătire fizică, cunoșteam 
elementele tehnice, însă nu aveam 
stabilitate în mișcări.

Acasă și la 
unde „miza" în 

realizam 
fiecare 

analizam 
la 

ani în urmă nu reu- 
de 850 p.d. Doream, 
întîlnirile internațio- 

forțam 
mi se

diferite verificări, 
joc era, firește, mai 
performanțe bune, 
rezultat superior 
comportarea. Și 

următoarea conelu- 
pri- 

la li
căre 

mare 
exer-

mică, 
După 
îmi 
am ajuns 
zie: să abandonez jocul Ia
mu! popic și să mă stabilesc 
nul dintre culoare, lovitură 
dacă reușește dă cel mai 
randament în consecință am 
sat și iar am exersat la culoarul 
preferat și, într-o perioadă de mai 
bine de un an, am trimis circa 
10 000 de bile la culoarul pe care 
mi l-am propus. După un asemenea 
antrenament s-a format stereotipul 
dinamic de automatizare.

— Numai... mecanizarea mișcări
lor vă ajută să obțineți rezultate 
superioare ?

— Nu. Și alți factori contribuie 
la obținerea unor rezultate valo
roase, dintre care cei mai impor
tanți sîBt pregătirea fizică și calita
tea arenei și a materialelor de 
joc (popice, bile) care pot îngreuia 
sau ușura sarcina jneătornhri.

ANTRENAMENTE APROAPE 
ZILNIC

— Dacă „secretul" automatizării 
— I-am întrebat pe camoionul ță
rii PETRE PURJE — constă în_ 
culoarul preferat, vă rugăm să ne 
spuneți : ce faceți pentru menține
rea și perfecționarea acestor miș
cări ?

— Cred, a început să ne explice 
Petre Purje, că sînt în asentimen
tul colegilor mei cînd afirm că 
factorul principal în menținerea u- 
nui plafon valoric ridicat îl consti
tuie pregătirea multilaterală. Unui 
popicar i se cere să-și calculeze 
fiecare aruncare și de aceea îi sînt 
necesare o bună pregătire fizică, 
precizie matematică și rezistență 
nervoasă. După o simplă socoteală 
s-a stabilit că un joc la proba cla-
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In acțiune Anca Racoviță, cea mai bună jucă
toare de Ia Rapid

Foto : P. Romoșan

Miine, derbiul feminin
Politehnica București - Rapid

Din expe riența unor sportivi Cruntași

de 
cu

re- 
Ca 
pe

sică de 200 
80 minute, 
parcurge, lansînd bila, mai bine de 
3 090 m și transportă o greutate — 
totală — de peste 600 kg. Eu, 
exemplu, slăbesc la un meci 
circa 2—3 kg-

— Elementele expuse de dv 
clamă un antrenament intens, 
atare am dori să ne redați, 
scurt, programul dv. de pregătire 
din cursul unei săptămîni.

— Acum, cînd ne aflăm în pli
nă perioadă competițională, mă an
trenez aproape zilnic, după urmă
torul program: luni lansez 100 de 
bile, 80 la culoarele mari și 20 la 
cele mici, deoarece cu ultimele cu
loare te întîlnești mai puțin intr-un 
meci, după care fac un program 
de circa 40 de minute, de pregătire 
fizică, compus din ridicări de 
haltere, genuflexiuni etc.; marți — 
joc de control la 200 bile ; miercuri
— pregătire fizică generală, com
pusă din diferite alergări, exer
ciții de gimnastică și cu mingi me
dicinale ; joi — joc de 200 bile mix
te, în care urmăresc precizia la cu
loare și rezolvarea diferitelor fi
guri la „izolate"; vineri — trag 
100—120 de lovituri cu scopul de 
a remedia greșelile constatate la 
antrenamentele anterioare; sîmbătă
— zi de repaus, iar duminică joc 
de campionat.

Vreau să menționez că în fie
care dimineață fac gimnastică de 
înviorare, iar zilnic am în pro
gram cel puțin o oră de somn 
după-amiază. Desigur că progra
mul meu nu poate fi tipizat, pen
tru că o serie de jucători sînt defi
citari, de pildă, la capitolul rezis
tență și trebuie să mărească numă
rul aruncărilor la jocurile de con
trol, incit punctul critic să apară 
la ei după lansarea celor 200 bile 
mixte; alții sînt impreciși la „izo
late" și trebuie să exerseze mai 
mult la „singuratice" și la culoare. 
Astfel de exemple se mai pot da. 
Cert este că dacă vrei să ajungi 
un bun jucător, se impune să faci 
antrenament continuu, metodic și 
să duci o viață sportivă.

bile mixte durează circa 
timp în care un sportiv

NU SÎNT DE VINĂ-. ARENELE

Szemani a specifi- 
important în rea-

rol im- 
jucător, 
părerea 
pe are- 
Iansării 

am avut

— Tovarășul 
cat că un rol 
lizarea performanțelor îl au are
nele și calitatea bilelor și popice
lor. Se știe că majoritatea popica
rilor fruntași pun adesea compor
tarea lor slabă pe seama particu
larităților arenelor și pe calitatea 
diferită a bilelor și popicelor. Ce 
părere aveți în această direcție to
varășe Micoroiu ?

— Fără doar și poate că mate
rialele de concurs au un 
portant în evoluția unui 
dar nu determinant. După 
mea, cei care aruncă vina 
ne au— goluri în tehnica 
bilet Asemenea cazuri 
chiar în cadrul lotului republican, 
cînd o serie de jucători, ca de 
exemplu, Ernest Kiss, Ilie Popes
cu, Ludovic Martina și alții s-au 
supărat adesea pe... arene. Un po
picar pus la punct trebuie să-și 
dea seama de particularitățile a- 
renei, urmărindu-i pe coechipierii 
lui, iar dacă joacă primul în echi
pă, din maximum 10 bile să stă- 
pînească pista. Aș putea spune că 
la cerințele actuale sînt cam mult 
chiar 10 bile, pentru că, dacă con
curezi pe o arenă cu patru piste, 
înseamnă că irosești 40 din cele 
200 bile mixte. Ce trebuie să faci 
pentru a te adapta cît mai rapid

Tradiționalul derbi al campionatului republican feminin de 
baschet se dispută de astă-dată în condiții speciale: și Rapid și 
Politehnica București se prezintă mîine după înlringerî peni
bile în partidele cu Constructorul. Se vor reabilita cele două 
fruntașe ale campionatului în fața publicului printr-un joc 
tehnic, viguros și spectaculos? Vor reuși componentele lotu
lui republican (din care sînt alcătuite în majoritate aceste două 
formații) să arate că nu au uitat „europenele* ce vor ti găz
duite de țara noastră în luna octombrie ? Iată întrebări al 
căror răspuns dorim să fie pozitiv, spre satisfacția publicului 
ce va fi prezent la Floreasca.

Dintre celelalte meciuri programate pentru azi și mîine se 
desprind, prin importanta ce o au pentru clasamente, urmă
toarele: Farul Constanța — Politehnica București (masculin 
seria I), Academia militară — I C.F. (masculin seria a D-a),

Voința București — Constructorul 
(feminin seria I), A.S.A. Cluj — Spar- 
tac Salonta și C.S.M.S. Iași — Voința 
Tg. Mureș (feminin seria a H-a). Iată 
de altfel, programul complet (in pa
ranteze sînt trecute rezultatele din 
tur): MASCULIN SERIA I — etapa a 
XVm-a; Farul Constanța — Poli
tehnica București (54—58), ~Aurul
Brad — Universitatea Cluj (57—94), 
Rapid — Dinamo Oradea (71—73), 
Steaua — Steagul roșu Brașov 
(75—66), Politehnica 
Știința Galați (66—83); 
Tg. Mureș — Dinamo 
fost aminat; SERIA A 
a XVII-a: Progresul București — 
Olimpia M. I. București (67—65),
Academia militară ■— I.C.F. (58—57), 
C.SNf.S. Iași — Unio Satu Mare 
(45—46), Politehnica Cluj — Politeh
nica Brașov (66—68), A.S.A. Bacău—■ 
Știința ~ 
SERIA 
tehnica 
Voința
București (69—54), Crișul Oradea — 
I.C.F. (56—48), Universitatea Cluj— 
Progresul București (49—41), Voința 
Brașov — Mureșul Tg. Mureș 
(58—51); SERIA A II-A — etapa a 
XVII-a : Voința Oradea — Universi
tatea Timișoara (37—51), S.S.E. Cra
iova — S.S.E. Satu Mare (54—95), 
Olimpia București — Știința Con
stanța (48—40), A.S.A. Cluj — Spartac 
Salonta (52—46), CSA4.S. Iași — 
Voința Tg. Mureș (49—56).

la caracteristicile arenei? Să cunoști 
toate procedeele tehnice, întrucît 
sînt piste care favorizează un sin
gur culoar și trebuie să tragi la 
el chiar dacă e nevoie să renunți 
la culoarul preferat Pe pistele moi 
fac priză bilele ușor înșurubate; 
pe cele dure trebuie să imprimi 
loviturii un efect mai pronunțat, 
iar uneori e nevoie să schimbi 
punctul de plecare. Mă opresc aici, 
deoarece sînt multe situațiile în care 
trebuie să aplici procedeele 
cate pentru a realiza scoruri 
pe arene necorespunzătoare, 
antrenamentul are cuvîntul 
rîtor.

indi- 
bune 
Deci, 
hotă-

DE CE S-AU... PIERDUT UNII 
JUCĂTORI TALENTAȚI ?

jucători buni, dar 
putut ține pasul cu 
au rămas adepții u- 
de antrenament de 
Colegii mei de pro- 

Cornel

— Tovarășe Vînătoru, dv sînteți 
unul dintre tinerii sportivi care 
ați făcut — intr-o perioadă relativ 
scurtă — progrese rapide. Vreți 
să ne spuneți de ce mulți dintre 
popicarii din promoția dv n-au 
confirmat așteptările ?

— Eu ni-am ridicat într-o echi
pă unde erau 
aceștia nu au 
mine, întrucît 
nor metode 
mult depășite, 
moție Dumitru Coteanu, 
Antonescu, Carol Zombori, Gheor- 
ghe Reștemeanu, Petru Burian, Ni- 
colae Gruia și alții nu și-au fruc
tificat talentul, deoareee au fost 
împotriva pregătirii fizice, pentru 
că au ignorat încălzirea înainte de 
a intra pe pistă, pentru că nu fac 
nici măcar două antrenamente săp- 
tăminal. Eu cunosc tineri care se 
plictisesc și preferă să facă orice 
decît să arunce în plus 100 de 
bile. Or, tov. Szemani, care s-a 
dovedit cel mai constant jucător 
în ultimii ani, a lansat 10 000 bile 
numai pentru automatizarea miș
cărilor. Oare cu două antrenamente 
pe săptămină, cum fac majorita
tea popicarilor noștri, am putea să 
ne gindim la rezultate de 1000 p.d. 
pe arene bune și peste 900 p.d. pe 
piste mai puțin corespunzătoare ? 
Fără discuție că nu. Noi însă, în 
cadrul pregătirilor pe care le e- 
fectuăm în vederea „mondialelor", 
sperăm să atingem și chiar să 
depășim aceste cifre. Optimismul 
ni-1 insuflă siguranța în mișcări 
pe care o dobîndim de la un an
trenament la altui. Eu, dîndu-mi 
seama că nu am o suficientă re
zistență, depășesc programul 
pregătire arătat mai înainte 
Petre Purje.

★
Răspunsurile celor patru sportivi 

fruntași nu fac decît să întărească 
un adevăr unanim recunoscut: nu
mai prin muncă asiduă, perseveren
tă și continuă se poate ajunge la 
performanțe de valoare. In același 
timp, despre justețea acestor răs
punsuri vorbesc cîteva recente re
zultate de valoare: la Ljubljana și 
Zagreb P. Purje, T. Szemani, Or. 
Vînătoru și I. Micoroiu au fost 
principalii autori ai celor trei re
corduri republicane. Performanțele 
lor subliniază calitățile acestor 
sportivi, consolidate și desăvîrșite 
prin muncă intensă la antrenamen
te. 'Un exemplu care trebuie ur
mat de toți popicarii noștri, tineri 
și consacrați, mai ales de cei vi
zați pentru loturile reprezentative.

Steagul roșu
Timișoara — 
meciul Știința 
București a 

II-A — etapa

Craiova (60—68); FEMININ 
I — etapa a XVIII-a: Poli- 
București — Rapid (61—45), 
București — Constructorul

aviație SPORT/VA

Primele întreceri 
de parașutism

Pe aerodromul Strejnic din Ploiești 
avut loc primul concurs de para- 

anului. Sezonul aviatic
a 
șutism al 
sportiv a fost deschis de întrecerile 
din cadrul etapei regionale a cam
pionatului republican de parașutism.

După trei zile de întreceri, tînăra 
parașutistă Victoria Zet a realizat 
3,76 m (mediâ celor două salturi cu 
parașuta de la 1 000 m — deschidere 
întîrziată pînă la 10 sec și aterizare 
la punct fix), ocupînd — cu 424 punc
te — primul loc în clasamentul eta
pei. Au „venit* în ordine : 2. Ion 
Bucurescu 419 p, 3. Constantin Trîm- 
bițașu 401 p.

în curTnd pe ecrane

TR. IOANIȚESCU

Amenajări 
de terenuri
sportive

SÎNNICOLAUL MARE. Consiliul 
raional UCFS, ajutat de asocia
țiile sportive din oraș și raion, a 
trecut recent la amenajarea unui 
stadion. Pînă în -prezent s-au efec
tuat importante lucrări, printre 
care gazocarea terenului de fotbal, 
construirea unei tribune cu 250 
locuri, vestiare pentru jucători și 
arbitri, o baie prevăzută cu dușuri 
etc. Totodată s-au efectuat impor
tante lucrări la amenajarea tere
nurilor de handbal, volei și bas
chet Cu prilejul acestor lucrări 
s-au remarcat sportivii de la aso
ciațiile Tractorul și Știința Sîom- 
colaul Mare ca și tinerii din comu
nele Nerău, Ieremia și altele.

I. JURA

GALAȚI. Cluburile și asociațiile 
sportive din localitate acordă o 
mare atenție amenajării și reame- 
najării terenurilor sportive simple 
pentru viitoarea activitate în aer 
liber. Astfel, în asociațiile din ca
drul clubului sportiv orășenesc 
sînt în curs de amenajare peste 
20 de noi terenuri de volei, hand
bal și baschet. Cu sprijinul consi
liului regional UCFS și al secției 
de învățămînt, s-au procurat 200 
tone de zgură pentru terenurile a- 
sociațiilor din localitate. De ase
menea, terenurile vechi capătă o 
înfățișare nouă. Există însă și as
pecte negative. Astfel, asociația 
Voința a început în anul 1965 să 
amenajeze terenuri de handbal, 
volei și o arenă de popice. Ele nu 
sînt gata însă nici în prezent.

T. SIRIOPOL și V. ȘTEFĂNESCU

SIGHIȘOARA. în orașul Dum
brăveni, raionul Sighișoara, a fost 
terminată de curînd reamenajarea 
sălii de gimnastică din cadrul Șco
lii tehnice agricole. Sala este în
zestrată cu aparate de gimnastică, 
magazie de echipament și două ves
tiare. Inaugurarea a fost făcută 
cu prilejul desfășurării întreceri
lor din cadrul Spartachiadei de 
iarnă.

I. TURJAN

HAȚEG. Tinerii din comuna Să
lașul de Sus, raionul Hațeg, regiu
nea Hunedoara, iubesc cu pasiu
ne sportul. De aceea, ei au început 
să lucreze în mod voluntar la a- 
menajarea unui teren de sport. 
Pică în prezent s-au prestat multe 
ore de muncă voluntară. S-au evi
dențiat în mod deosebit I. Hada, 
I. Sora, Gh. Meliță.

N. SBUCHEA

Scenariul:
EUGEN BARBU, NtCOLAE MIHAIL, 

MIHAI OPRIS
â

1
« ■



Note de drum

Curiozități atletice

»

și reînnoi

11

la capătul tumeu- 
o nouă victorie cu 
mărește la 5 nu-

puțin 
intră în 
de por- 
gol va

doborît abia la 7 mai 1932, 
de către compatriotul său 
E. Plumb cu 2 h.43.38,0.

aflăm, din nou, în scaunele 
„D.C. 6 B“ gata pentru primul 
peste Ocean. Destinația — Is-

ANGHEL PREDA, pensio
nar, BUCUREȘTI. Dintre 
melodiile trimise ne-a plă
cut aceea dedicată Răpi-

Știați eă...

niininiiiiinniiiiinHiinniiiiiiiiniinuii!!!!!!!

/

0 spectatoare... viu aplaudată!
= Pentru zecile de mii 
= de spectatori, prezenți 
= în tribunele stadionului 
= „23 August* din Capita- 
E la, la întîlnirea de fot- 
= bal dintre selecționatele 
E orașelor București și 
E Budapesta, este inutil să 
Ș precizăm la cine ne re- 
E ferim. Sarita Montiel a 
E oferit prilejul unei „a- 
= pariții” surprinzătoare 
E pentru cei care nu afla- 
E seră că fotbalul este una 
= din marile pasiuni ale 
= cunoscutei interprete din 
E „Carmen de la Ronda", 
= „Regina cîntecelor", 
= „Samba* și alte filme 
^--.care au rulat la noi.
= Atunci cînd am ruga
și t-o să ne împărtășească 
E părerile despre spectaco
le Iul fotbalistic Ia care 
E asistase, n-a ezitat să ne 
= comunice bucuria că 
= „amabilii și entuziaștii 
E români au reușit să cîș- 
E^tige o victorie meritată*. 
Ș — Fotbalul, ne-a măr- 
= turisit amabila noastră 
E interlocutoare, mă pasio-

CLaăa^

DIUOGTELEFOMCPLOIESTI-BUCURESTl
înainte de meci... DUPĂ MECI...

tra
ce 

ora 
dis- 

de

10000 de kilometri în 21 de file (II) 
cu campionii lumii la handbal

HANDBALIȘTII ROMÂNI AU 
ȘANSE MAI MARI DECIT 

ECHIPA LUI PELE !...

nează încă de atunci de 
ci nd urmăream la Ciu
dad Rea! viile dispute 
ale copiilor. în ce mă 
privește, rezerv o bună 
parte din timpul meu 
disponibil pentru gim
nastică. De asemenea, 
schiez, joc tenis și înot 
cu plăcere. Dar, ceea ce 
mă atrage în mod deose
bit sînt plimbările în
delungi, în mijlocul na
turii.

AUREL CRIȘAN

In cel de-al doilea meci, desfășurat 
de data aceasta la Oslo, jucătorii 
noștri s-au întrecut, pur și simplu, 
pe ei și după o frumoasă demonstra
ție au terminat învingători cu 19—8 
(7—2). La sfîrșit, cronicarii de spe
cialitate au fost nevoiți să consem
neze cea mai dureroasă infringere 
pe teren propriu a Norvegiei din ul
timii ani. După meci, un ziarist, în
cerci nd să facă o comparație între 
echipa de fotbal a Braziliei și cea 
de handbal a României, ce se află

împreună în fața celui de-al treilea 
titlu mondial, mi-a declarat, fără să 
ezite, că șansele noastre sînt mult 
mai mari decît cele ale lui Pele și 
compatrioților săi. . . N-ar fi rău ca 
pronosticul să se adeverească !

primul contact cu această fard 
Știind că vom ajunge m apropiere 
paralelei S5. ne-am luat toate măsu
rile de precauție și- . . paltoane 
mai călduroase. La Reykjavik t 
nici urmă de zăpadă. Și pentru 
surpriza xd fie complctd, cm in:Unit 
intr-o bună zi, cind termometrul ară
ta doar 19 grade, oameni*.. bron- 
zîndu-se la soare, alături de care 
paltoanele noastre au produs ilari
tate. De altfel, in bazin, căldura apei 
depășea 25 de grade. ExplicațiiLe 
ne-au fost oferite pe moment. Exis
tența Golf st ream-ului fn apropierea 
coastelor face ca Is'.cnda să benefi
cieze de o climă dulce. In plus, nu
meroasele gheizere dau islandezilor 

posibilitatea de a capta 
caldă direct din 
altfel, diferența dtsure ? 
temperarurRor din 
iernii verii nu depășește 
15 grade. Așadar, aproape ni

mic care ar putea justifice renumeie 
acestei ^Iceland*.

O ANIVERSARE ÎN PREZENTA 
PREȘEDINTELUI REPUBLICII

ICELAND NU ESTE O... INSULA 
DE GHEAȚA !

Tuturor sportivilor români, cele mai calde urări 
de succes pentru anul 1966'

» Cel mai durabil re- 
= cord mondial a fost cel 
— de la 20 mile marș, care 
= a rezistat tuturor tenta- 
= tivelor, timp de nu mai 
E puțin de 62 ani !... Re- 
E cordul de 2 b. 47.52.0 al 
Ș^pnglezului T. Griffith sta- 
S"bilit la 30 dec. 1870 a fost

dintr-un 
a primit

E ...o stradă 
E orășel spaniol
= numele de.,. Helenio Her- 
= reia? Municipalitatea din 
= Celoria, o localitate de 
= pe coasta Asturiei, a luat 
= o hotărire în acest sens 
E în semn de omagiu pen- 
= tiu antrenoiul lui „Inter- 

nazionale'
E ti ecu t în 
E vacanța

\ care și-a pe- 
citeva rtnduri 

în acest oraș.

R. S. S. există 
jucători de ho-

...In U. 
40 000 de 
chei pe gheață legitimați? 
Alți 140 000 de tineri sînt 
practicanți pasionați ai 
acestui sport în care țara 
lor a cucerit și anul a- 
cesta titlul de campioa
nă mondială.

...australianca Christi
ne Deakes, născută In 
1954, a Înotat distanta de 
400 m liber In 4:57,1 ? 
Recordul mondial este 
deținut de Marta Ran
dall (S.U.A.) cu 4:38,0.

...un crescător din 
S.U.A. a plătit 250 000 
de dolari pentru calui 
„Berlo"? Acesta, In toa
tă „cariera' sa, n-a fost 
Învins decit de 2 ori.

= ...lnotătoarea Christine 
= Caron se bucură de o 
= popularitate mai mare 
E decit oricare alt sportiv 
= francez? In timpul tur- 
«e neullir pe care l-a etec- 
= luat în Africa de sud, 
E a primit nu mai puțin 
= ...40 000 de scrisori 
= Încurajare din Iară.

ea 
de 
de

• Cele mai multe me
dalii de aur într-o ediție 
a Jocurilor Olimpice au 
fost cucerite de alergătorul 
finlandez Paavo Nurmi, 
care la ediția din 1924 de 
la Paris a cîștigat 5 la 
următoarele probe: 1500
m, 5 000 m (acestea două 
în aceeași zi), 10 000 m. 
cros, 3 000 m pe echipe și 
10 000 m pe echipe.

Ne 
unui 
zbor ___ ______ _______ __
landa, ultima etapă a turneului nor
dic* Stewardesele ne roagă, politicos, 
să ne fixăm centurile de siguranță. 
Apoi începem să așteptăm : un mi
nut, două, cinci, zece. . . Se pare că 
nici de data aceasta nu vom fi scu
tiți de obișnuitele emoții, mai ales 
că decolarea de pe aeroportul din 
Oslo a fost prevăzută la o ori cu 
totul neobișnuită — 22. Unul din 
băieți privește pe geam și distinge 
cițiva mecanici meșterind de zor la 
unul dintre motoare. Și așteptarea se 
prelungește. O jumătate de oră, o 
oră ! Și asta înaintea unui zbor de 
cinci ore peste apele Atlanticului. 
In sfîrșit, pornim. Drumul pare și 
mai lung în negura nopții. Animarea 
revine doar după cinci ore de zbor, 
cînd reușim să zărim luminițele 
aeroportului de la Keflavik,

Primirea care ni s-a făcut în capi
tala țării, la Reykjavik, a întrecut 
toate așteptările. Sîntem prima re
prezentativă națională a României 
care ajunge pe pământul islandez, 
fapt comentat cu lux de amănunte 
de întreaga presă.

Ce se poate spune, în cîteva rîn- 
duri, despre această țară complet în
conjurată de apele Oceanului, ce se 
întinde pe 103 000 kmp (aproape ju
mătate din suprafața țării noastre) ? 
Din cei 190 000 de locuitori, peste 
90 la sută se ocupă de pescuit. Chiar 
și femeile lucrează alături de bărbați 
în procesul de prelucrare a peștelui. 
Spre surprinderea noastră, în toată 
Islanda nu există nici măcar o sin
gură linie de cale ferată, unicele căi 
de comunicație fiind cîteva șosele 
perfect asfaltate.

Și clima ne-a stârnit curiozitatea la

Primul joc a fost programi 
noua sală (3 000 de Iccurij 
la sfirșitul anului trecut m Reykja
vik. Pînă atunci mai tnturusem cc’ti- 
pa Islandei doar o singură dată. La 
Magdeburg, în cadrul C.M. dîn 1959, 
cind victoria (13— U) a fost de partea 
nordicilor. Trebuia, deci, să ne îud~i 
revanșa.

După o repriză eckilibratd (8—9), 
am obținut o victorie confortabilă cu 
23—17, in fața unei echipe in mare 
progres față de ultimele evoluții ofi
ciale. Seara, ministrul culturii a ofe
rit un banchet în cinstea echipei 
noastre care — așa cum afirma in 
scurtul toast rostit — merită cu pri
sosință titlul suprem. Am fost tra
tați, printre altele, cu nu mai puțin 
de opt feluri de pește, unul pregă
tit mai grozav decît celălalt. Singu
rul care ni s-a părut mai greu de 
digerat a fost compus din mai mul
te cuburi de rechin, însoțit în mod 
obligatoriu și de o băutură t 
țională ce se numește „moartea 
gră“. Ca să fiu sincer, ar fi 
mai bine o țuică de Văleni. . . 
amabilitatea gazdelor a fost

tradi- 
t nea- 

mers 
. Dar 

. ________... .______ ___ ‘ atlt
de sinceră și convingătoare, incit a 
trebuit, pînă la urmă, să îndeplinim 
șs acest ritual.

Iată-ne ajunși și 
lui. Ultimul meci, 
16—is (S—11) care _____ _ __
mărul succeselor (față de o singura 
infringere) în bilanțul turneului. Și 
după o frumoasă călătorie de SI de 
zile, în care am parcurs peste 19 066 
de kilometri, amintirile ne stăp-.nesc 
tot timpul. A fost un turneu util, 
atit jucătorilor cit și antrenorilor, 
dar și un bun prilej de a cunoaște 
locuri frumoase, de a lega 
prietenii plăcute.

NICOLAE
antrenor

NEDEF
emeritN. MABĂȘESCU

dului : plînge
Baby !**. Să vedem cui îi 
vine rîndul s-o cînte mii ne 
seară.

VICTOR GHERGHEL, SE- 
GARCEA. 1. Așa cum s-a 
anunțat, o parte din me
ciurile ce se vor disputa 
în cadrul turneului final al 
campionatului mondial de 
fotbal de la Londra, le 
vom vedea la televiziune. 
2. Ați jucat „2“ solist la 
meciul Farul — Știința 
Craiova ? Nici nu mă mi
ră, uitîndu-mă la... adresă. 
Fiți atenți însă, să nu pu
neți „2“ și cînd joacă... a- 
casă Știinta.

VIOREL DASCALESCU, 
BUCUREȘTI. Elveția n-a 
fost niciodată campioană 
mondială la hochei pe 
gheață. De patru ori însă

(1926. 1935, 1939 și 1950) el
vețienii au cucerit titlul de 
campioni europeni. Deci, 
au fost pe... aproape ! 
Ceea ce nu știți, poate, este 
că în 1936 campioni euro
peni, olimpici și mondiali 
au fost... englezii ! Cred că 
nici ei nu mai știu !

DUMITRU RICU, TU- 
GHEȘ. Am a'.es două din
tre „propunerile microbis
te'* trimise de dv :

UN DINAMOV7ST : pro
pun să se ia in considera
ție numai rezultatele din 
retur.

UN CRAIOVEAN : pro
pun ea la viitoarea ediție a 
„Cupei orașelor tîrguriu sâ 
fim reprezentați de Știința 
Craiova, care pe teren pro
priu nu se... tirguie cu ni
meni !

V. VASILIU, DELENI. 
Jair care a jucat în repre
zentativa Braziliei în me
ciul cu U.R.S.S. de la Mos
cova. nu este... Jair de la 
Internazionale. N-ar fi ex
clus să-i vedem pe amîn- 
doi în echipa Braziliei ce 
va evolua la Londra.

TOMA ALEXANDRU, 
COMUNA TELIUC. Itinera
rul... fotbalistic al lui Pîr- 
călab : Tînărul dinamovist 
— U.T.A. — Dinamo Bucu
rești. Debutul în categoria 
A l-a făcut la U.T.A.

IOAN BIRLEA, COMUNA 
NEGRENI. în finala cam
pionatului mondial de fot
bal din 1958, disputată la 
Stockholm, Brazilia a ali
niat următoarea echipă : 
Gilmar — Djalma Santos, 
Bellini, Nilton Santos — 
Orlando, Zitto — Garrin- 
cha, Didi, Vava, Pele și

Zagallo. Scorul l-au des
chis suedezii în minutul 4, 
dar în final brazilienii au 
cîștigat cu 5—2. Pele a 
marcat 2 din cele 5 goluri 
ale brazilienilor.

IOAN ENUȘ, TIMIȘOA
RA. 1. Ați... rămas în ur
mă : handbalistul Iacob de 
la Steaua este maestru e- 
merit al sportului. 2. loan 
Moser are 29 de ani.

VIOREL SANTA, CTM- 
PIA-SALAȘ. Ați trimis un 
aritmogrif, dar ați uitat să 
ne trimiteți și... dezlega
rea respectivă. Sau ați 
vrut să mă supuneți unui

bați dacă portarul unei e- 
chipe de fotbal are dreptul 
sâ marcheze gol. Nimeni 
nuJ oprește. Obligația o 
au însă... înaintașii. Se 
poate Intîmpla însă (s-a și 
Intlmpiat) ea un portar o- 
prind o minge în timpul 
unei faze de joc, s-o de
gajeze pînă în poarta cea
laltă (dacă e și 
vint). Dacă mingea 
gol. atinsă sau nu 
tarul advers, este 
labil.

ION POȘTAȘU
Ilustrații: N. CLAUDIU

CO-

examen în materie ? 
știți că... am căzut ! 
cazul, deci, să primim 
legarea.

OV1DIU BLENDEA, 
MUNA VĂLENI. Ne între-

Alo, Georgică ? Să 
iești, frățioarel De 
ți-am dat telefon fa 
7 dimineață ? Ca să 
cutăm despre meciul 
azi. Care meci ? Te iaci 
că nu știi: meciul seco
lului. Abia aștept să-1 
văd. Rapidul o fi la Plo
iești de aseară— N-a 
plecat Încă ? Aha, cunosc 
stadionul că ne-au bă
tut de 5 orii Asta a 
iest mai de mult. De ce 
ru aniniești 
de la Craiova, 
proaspăt ? Ce 
pidul a lost 
că ;-a anulat 
goi ? Dar Sirii 
anulat uai! ?
piduhii era 
$i ar Pelroiif 
aveți afunion ? 
nescu ?
marcat 
gaturi ? 
merge I 
ceasul ? 
Lasă, dragă, că nu 
prea devreme. Vn 
ca ăsta U așlepti o 
întreagă, darămite cl’.ex a 
ceasuri / Cine bate? Auzi, 
întrebare? Noii Ce spui?

de meciul 
că e mai 
spui ? Ra- 

nedreptățil 
arbitrul un 
‘ei, nu f-a

Si ce dacă a 
cele mai multe 
La Ploiești, ru-i
Cît spui că e 

8 ? Fug ia —-eci I 
e 

meci 
triafd

Nu-ți face iluzii, 
bine ia-ți niște ț 
doane. Dacă eu 
luat ? Nu, eu o

N-am nici an motiv 
să fiu vesel? S-a nime
rit ? Fii serios, nu-I cu
noști 
sous 
că o 
rect 
dat I
Habar n-ai de tehnică 1 
Păi el a șutat ț:nlnd cont 
de viteza rafalei. A tri
mis mingea Ia... lntllnire 
și— gol. Rapidului i-au 
lipsit 5 titulari? Cum 
cinci, că Jamaischi și O- 
blemenco sînt tot atit de 
buni ca și Dinu și Năs- 
turescu 1 Nu slnt buni? 
De ce nu-i dați Ia C.F.R. 
Roșiori, să Întărească ia- 
milia ? După părerea mea 
tu s-a simțit lipsa titu
larilor, ci a unei concep
ții de joc-.. Nici Petrolul 
n-a avut ? Ai dreptate, 
dar cum o să ai concep
ție de joc pe noroi? Ce 
spui? Cu sticle de suc ? 
Nu ie-au aruncat oame
nii ai intenție? Nu, dar 
m mai aveau nevoie de 
ele după ce le-au golit. 
Asta e tot... Tot voi cîș- 
tigați campionatul ? 
zic mai bine să nu 
mai certăm, că vorba 
clnd doi se ceartă,
treilea clștigă 1 Și Dina
mo atlt așteaptă 1

pe Dridea II. Mi-a 
mie înainte de meci 
să dea un gol di- 
din corner și l-a 
L-a aiutat vlntul ?

C. POPESCU-BORCA 
— Schela Urlați

In patru rînduri
In meciul Tractorul 

Brașov—Electrica Fieni 
arbitrul P. Alexandres- 
cu (București) a fost 
preocupat să nu-și mur
dărească bluza cu no
roi

ra partida disputată 
Lucrurile
Bluza n-a
Arbitrajul

— au fost așa 
ieșit pătată, 
însă... da !

ION MĂLIN

handbaliste careUnor
se ceartă pe teren.

Poți să vezi pe stadioane 
Schimb

Dar nu

Să văd

de pase, de 
baloane, 

mi-a trecut prin 
minte 

schimburi... de 
cuvinte !

V. D. POPA

Un arbitru
parașutat

Pentru a da semnalul de 
începere la un meci intre 
două echipe militare dis
putat în localitatea Ayre 
sur l’Audoul, arbitrul jo
cului a coborî t cu... para
șuta dintr-un elicopter.

Comisia locală de arbitri 
a manifestat interes pen
tru această inițiativă, pu- 
nînd întrebarea dacă nu 
s-ar putea folosi același 
mijloc pentru a-i evacua 
pe arbitri la sfirșitul unor 
meciuri cu bucluc...

Nene, ma iei și pe mine ?
Desen de V. Timoc

Ca să nu se mai rateze 
loviturile de la 11 metri!

Minutul 38 al meciului 
C.S.M. Sibiu — Jiul dis
putat duminica trecută în 
cadrul primei etape a re
turului campionatului ca
tegoriei B, seria a II-a. 
Fault în careul sibienilor 
și... lovitură de la 
metri.

Cîteva proteste 
să nu se piardă
ceiul !), după care jucă
torii s-au retras Ia mar
ginea careului, așteptînd 
să se execute lovitura de 
pedeapsă dictată de arbi
trul Mihai Popa (Bucu
rești).

Dar iată că unul din
tre jucătorii echipei... se- 
mi-gazdă (spunem așa.

(ca 
obi-

fiindcă meciul n-a avut 
loc la Sibiu, ci în Ora
șul Victoria) vine într-o 
fugă spre arbitru și-i 
spune :

— Nu sînt 11 metri a- 
colo. Uitați-vă ce aproa
pe este punctul de 11 
metri de poartă 1

Arbitrul Popa măsură 
din ochi distanța și avu 
și el impresia că punctul 
de 11 metri nu e chiar 
la... 11 metri, ci mai a- 
proape. Și începu să mă
soare. Cu pasul. Rezulta
tul ? Punctul de 11 me
tri se afla la... 9 metri! 
Ca atare, Mihai Popa 
mai făcu doi pași și dictă

executarea loviturii 
pedeapsă din acel loc.

Simplă neglijență? S-ar 
putea 1 Deși nu e toc
mai... simplă o astfel de 
neglijență I Sau cel care 
a marcat terenul este un 
suporter al C.S.M. Sibiu 
și a sperat — conform 
...tradiției — intr-un 11 
metri în favoarea... gaz
delor? Pentru care a fă
cut pregătirile necesa
re... Și, oricum, de la 9 
metri este mai greu să 
ratezi un... „11 metri" l

In orice caz, faptul 
este cu totul neobișnuit, 
fiind vorba de un teren 
omologat.

Jc. B.



Prin telefon de la trimișii noștri
-VH.HA

Sportivii români au debutat victorioși 
îta campionatul mondial de scrimă 

pentru tineret!
Derpă prima zi - o medalie de aur și una de bronz

Vineri au început în „Palatul sporturi- 
| lor* întrecerile celei de a II I-a ediții a 

Campionatelor mondiale de scrimă rezer- 
j Jvate tineretului. Prima probă — cea de 
I floretă băieți. Concurenții înscriși: 65. în- 
■ trecerile av început cu un prim tur de 
i scrii în care cei trei reprezentanți ai 
tării noastre '-au comportat bine: Țiu 
cu 6 victorii (fapt care l-a adus din nou 
în frunte, în seria a Il-a), Weissbock 
cp 4 victorii și Filip cu 3 victorii.

în turul II din serii, cel mai bine 
evoluează Weissbock, cu 4 victorii (la 
Talvard—Franța, Engelbracht—Olanda, 
Romanov—U.R.S.S. și Ilarvanek—Ceho
slovacia). Țiu, cu 2 victorii, trece și el 

j mai departe. Cade, în schimb, Filip, 
care n-a reușit decît o victorie.

După un scurt „intermezzo" prilejuit 
; de deschiderea festivă a competiției, în

trecerile au continuat cu asalturile din 
eliminări directe. De menționat că tră
gătorii cu cea mai bună comportare în 
seria a Il-a din preliminarii, printre 
cue și’ Weissbock, au stat în acest prim 
tur. Ceilalți floretiști, inclusiv repre
zentantul nostru, Țiu, s-au angajat în- 
tr-o dispută foarte aprigă. Țiu, de 
pildă, l-a întîlnit pe olandezul Verbrugge 
pe ^are l-a învins cu 2—1 (5—0,
4—5, 5—2), victorie cu care a trecut, 
mai departe, în turul II din eliminări. 
Tiu se comportă, în continuare, bine, 
întrecîndu-l cu 2—0 (5—2, 5—3) și 
pe englezul Paul. Reintrat și el în 
concurs, Weissbock dispune cu 2—0 
de Herzeg (Ungaria) : 5—3, 5—4.
Urmează turul III din eliminări. Weiss-

Start in cea de-a Xl-a ediție 
a „Crosului Balcanic"

Duminică, în localitatea Șumen 
'(fostă Kolarovgrad) dim R. P. Bulga
ria, se va da startul în cele patru 
probe (junioare, juniori, senioare, se
niori) ale tradiționalei competiții in
ternaționale „Crosul Balcanic".

Loturile care vor reprezenta Româ
nia la acest cros al Balcanilor au 
părăsit vineri Capitala, ajungînd Ia 
amiază la Șumen. Ele sînt alcătuite 
din următorii „tleți și atlete: Elisa- 
beta Baciu, Niculina Bîrsan și Ana 
Pavel (junioare), Viorica Gabor, Eli-

In preajma
Capitala Angliei va găzdui, timp de 

o săptămină, cea de a V-a ediție a 
campionatelor europene de tenis de 
masă. 145 de jucători și 80 de jucă
toare reprezentînd 30 de echipe 
masculine și 24 de formații feminine 

1 ’din 30 de țări se vor întrece pentru 
, cucerirea celor șapte titluri conti- 
I nentale: echipe bărbați, echipe fe
mei, simplu bărbați, simplu femei, 

• dublu bărbați, dublu femei și dublu 
mixt.

Numărul mare de participanți, va
loarea lor ridicată, demonstrează e- 
locvent importanța și dificultatea a- 

; cestor campionate europene. In
tr-adevăr, la Lor. Ira, între 13 și 20 
aprilie, se va întîlni toată floarea 
tenisului de masă de pe continent. 
Și printre cei mai buni se includ și 
reprezentanții culorilor românești.

Maria Alexandru, Ella Constanti- 
nescu, Eleonora Mihalca, Giurgiucă, 
Reti, Negulescu etc. se pregătesc de 
luni de zile sub îndrumarea unui 
colectiv de antrenori alcătuit din V. 
Vladone (antrenor coordonator), F. 
Paneth, M. Gantner, și prof. N. An- 
gelescu Pentru ca procesul instruc- 
tiv-educativ să se desfășoare în con, 
dițiuni optime, federația de speciali
tate a asigurat cele necesare. Fără 
discuție că — fată de alți ani — de 
data aceasta pregătirile loturilor 
noastre republicane au avut un ca
dru organizatoric adecvat : 4 antre
nori (printre care și un profesor de 

bock are drept adversar pe Gregorian 
(U.R.S.S.) de care dispune cu 2—0: 
5—4, 5—1. Cu această victorie, Weiss
bock se califică în finală. Țiu îl întâl
nește pe Litov (U.R.S.S.), în fa(a 
căruia pierde cu 4—5, 2—5. El re
vine însă în actualitate după recali
ficări, cînd realizează 3 victorii con
secutive : la iVemberger (Olanda) cu 
5—1, 5—2, Verbrugge (Olanda) cu 
5—0, 5—1 și la Kazmarek (Polonia) 
cu 5—2, 5—3 ! Cu aceste prețioase 
victorii, Țiu reușește să intre și el în 
finală.

Finala, deosebit 'e interesantă, a 
scos în relief - încă de la primele 
asalturi — forma excelentă a fîore- 
tistului nostru Ștefan Weissbock. El a 
reușit să realizeze 4 victorii la fel ca 
și Berkovics cu care s-a întîlnit într-un 
asalt de baraj. Reprezentantul nostru 
a condus cu regularitate și a cîștigat 
cu 5-4. Victorie și... titlu mondial !

Clasamentul finalei : 1. STEFAN
WEISSBOCK (ROMÂNIA) 4 v (d.b.), 
CAMPION MONDIAL DE FLORETĂ 
PE 1966; 2. J. Berkovics (Ungaria) 4 
v (d.b.); 3. M. ȚIU (ROMÂNIA) 2 v 
(18 t. p.); 4. I. Olexa (Cehoslovacia) 
2 v (19 t.p.); 5. G. Litov (U.R.S.S.) 2 
v (22 t.p.); 6. S. Gregorian (U.R.S.S.) 
1 v.

Sîmbătă intră în concurs floretistele, 
pr...tre care Ecaterina iencic, . Ileana 
Drîmbă și Marina Stanca.

Duminică are loc proba de spadă, 
în care sîntem reprezentați de Anton 
Pongraț și Al. Istrafe.

ELENA DOBINCĂ

sabeta Teodorof, Florentina Stancu și 
Elisabeta Bucur (senioare), Rusu, 
Dima, Bîrnzan, Ion Nicolae și Cefan, 
Botez (juniori). Barabaș, Vamoș, Mus
tață, Rusnac, Lupu și Buiac (seniori).

Șumenul se află la' aproximativ 80 
de kilometri de litoral, la vest de 
Varna. La puțină vreme de la sosire 
atleții s-au și deplasat pe traseul cro
sului. Acesta este marcat într-un mare 
izlaz și are un profil aproape plat.

HORIA CRISTEA

campionatelor europene de tenis de masă
educație fizică), ceea ce a permis o 
mai bună supraveghere Ia mese; sala 
Floreasca a stat timp de trei luni la 
dispoziția sportivilor pentru antre
namente. De asemenea, jucătorii au 
luat parte la cinci concursuri Inter
naționale peste hotare, plus întîl
nirea bilaterală cu U.R.S.S. de la 
București, ca și alte meciuri în ca
drul „C.C.E." Și, lucru deosebit de 
însemnat, în majoritatea acestor 
partide, reprezentanții noștri au 
primit replica celor mai bune „pa
lete' din Europa. Deci, au existat și 
suficiente ocazii de măsurare și ve
rificare a forțelor în companii „se
lecte”. Iată, așadar, o serie de pre
mise favorabile care au ajutat pre
gătirile. Și aceasta s-a reflectat și 
prin unele rezultate bune obținute 
în aceste întreceri.

Făcînd o lectură a tablourilor cu 
tragerile la sorți pentru „europene
le” de la Londra, trebuie să recunoaș
tem că ele sînt cele așteptate, nor
male. De pildă, Ia echipe femei, în 
grupa mică, formația noastră nu poa
te avea probleme împotriva Olandei 
și Luxemburgului, iar în grupa mare, 
România va întîlni probabil Ungaria, 
R. F. Germană și R. D. Germană. 
Bilanțul partidelor cu aceste formalii 
din ultimii ani ne este favorabil. Din 
componenta echipelor fac parte -— 
e drent — jucătoare de valoare ca 
Eva Koczian, Jurik, Lukacs, Simon, 
Bucholz, depășite însă în dese rîn-

Turneu internațional 
de baschet pentru juniori

Mtî'NCHEN 8 (Agerpres). — In locali
tatea Mannheim (R.F. Germană) a înce
put un turneu internațional de baschet 
dotat cu i,Cupa Albert Schweitzer" re
zervat echipelor de juniori. Da întreceri 
participă nouă țări: Austria, Elveția, Da
nemarca, Italia, Luxemburg, Olanda, 
S.U.A., Turcia și R.F. Germană. Iată re
zultatele înregistrate în primele două 
zile : Turcia — R. F. Germană 82—45 ; 
Austria — Danemarca 85—51; R.F. Ger
mană — Luxemburg 83—67; S.U.A. — Da
nemarca 90—55; Italia — Olanda 65—53; 
Italia — Elveția 83—42; Austria — S.U.A. 
67—56; Olanda — Elveția 66—53; Turcia 
— Luxemburg 96—69.

Recent, la Cardiff, s-a 
disputat meciul de rugbi 
decisiv pentru clasamentul 
final al „Turneului celor 
5" : Țara Galilor—F ran fa. 
Victoria a revenit galezi- 
lor cu 9—8. Ei au cîștigat 
astfel trofeul. In fotogra
fie, francezul Cambera- 
berro face o pasă înainte 
de a fi placat de Prothero.

Foto: A.F.P.

Țiriac întâlnește azi pe Pietrangeli —
MONTE JCARLO, 8 (Agerpres). — 

Cronicarul de specialitate al agenției 
„France Presse" comentează pe larg 
sferturile de finală ale turneului interna
țional de tenis de la Monte Carlo, desfă
șurate pe un timp ploios. Comentînd me
ciul campionului României Ion Țîriac, 
care a cîștigat în fața maghiarului Gu
lyas, recentul învingător al turneului de 
la Nisa, el remarcă printre altele : „cam
pionul român își îmbunătățește jocul de 
la un meci la altul. El alternează jocul 
de mingi „moi" cu cel cu mingi puter
nice și vine deseori la fileu. Țiriac ac
celerează apoi ritmul și reușește să se im
pună datorită preciziei și forței lovituri
lor. în fața unui jucător în mare pro
gres, Gulyas a trebuit să 'cedeze".

După cum s-a mai anunțat, în semi

duri de fetele noastre. Desigur, vor 
fi meciuri strînse, dar noi pornim 
cu prima șansă. Ajungînd în finală, 
adversară va fi, se pare, Anglia (de
ținătoarea trofeului), mai ales că, o 
altă candidată, selecționata U.R.S.S., 
va avea de suportat handicapul ab
senței Zoiei Rudnova. Indiscutabil, 
nu este ușor să înfrunți o repre
zentativă alcătuită din Shannon și 
Rowe, cînd joacă chiar acasă. Dar 
sportivele românce s-au dovedit —- 
nu o dată — capabile de perfor
manțe și mai mari.

La simplu femei, pentru a se cali
fica în finală, Maria Alexandru va 
trebui să treacă de Rowe sau Lu
kacs și de Koczian sau Simon. Prin 
urmare, adversare cu stiluri conve
nabile și în fata cărora campioana 
noastră se poate impune, iar faptul 
n-ar constitui o noutate. Și la dublu 
mixt, perechea Alexandru-Giurgiucă, 
dacă reușește să-i elimine (în semi
finale) pe Luzova și Miko, poate as
pira la locul I. Cit privește celelalte 
probe (echipe bărbați, simplu băr
bați, dublu femei, și chiar dublu 
bărbați), reprezentanții noștri păs
trează posibilități bune pentru po
ziții mai avansate în clasament, cu 
condiția însă de a învinge pe primii 
favorifi : formația masculină a Sue
diei, apdi Giurgiucă pe K. Johans
son, Alexandru-Mihalca pe Shannon 
— Rowe etc.

Din această succintă trecere în re

De pe terenurile de fotbal
© Cea de-a I6-a ediție a turneului in

ternațional de fotbal de la Cannes reu
nește în acest an următoarele echipe de 
juniori: „Newcastle United" (Anglia); 
„R.S.C. Anderlecht" (Belgia) ; „Slovan 
Bratislava" (Cehoslovacia) ; „C.F. Va
lencia" (Spania) ; „Ado Haga" (Olan
da) ; „Vasas Budapesta* (Ungaria) ; 
„A, G. Fiorentina" (Italia) și „A. S. 
Cannes* (Franța). în prima zi a turneu
lui, „A. S. Cannes* a întrecut „C.F. 
Valencia* cu scorul de 1—0, iar „Vasas 
Budapesta* a terminat la egalitate 2—2, 
cu „Newcastle United". (Fotbaliștii ma

finalele turneului Ton Țiriac se va în
tîlni cu italianul Pietrangeli care I-a eli
minat în două seturi pe cehoslovacul 
Javorski.

în cea de a doua semifinală, spanio
lul Santana, considerat anul trecut cel 
mai valoros jucător european, va primi 
replica australianului Fletcher. în cro
nică se subliniază că Santana I-a sur
clasat pur și simplu pe chilianul Pinto- 
bravo și că întîlni rea sa cu Fletcher este 
așteptată cu interes la Monte Carlo.

Vineri, la Monte Carlo, s-au jucat me
ciuri în competiția de dublu pe repre
zentative de țări — „Cupa Butler" — 
în care s-a înregistrat o surpriză : Blank, 
Pokorny (Austria)—Beust, Contet (Fran
ța) 6—2. 6—4. 4—6, 3—6, 6—1.

vistă a perspectivelor sportivilor 
români la actuala ediție a campiona
telor europene apreciem că evoluția 
lor poate fi așteptată cu interes și cu 
speranțe. Nu omitem faptul că viitorii 
noștri adversari s-au antrenat temei
nic șl comportarea lor de pînă acum 
subliniază aceasta. Firește, orice ju
cător cu veleități nu va merge la 
„europenele” de la Londra de dragul 
...plimbării I Toată lumea s-a pregătit. 
Și pentru a cîștiga un titlu continen
tal învingătorul va trebui să demon
streze calități multiple. Surprizele nu 
sînt excluse, dar dintr-o competiție 
atît de grea și de durată, pregătirea 
este — totuși — cea care își spune 
în cele din urmă cuvîntul.

în ce măsură planul de pregătire a 
sportivilor noștri a fost bine alcătuit 
și executat, cît de competentă și de 
exigentă a fost munca de îndrumare 
și control a organelor de resort, fe
lul în care au înțeles sportivii să 
participe la procesul de instruire, 
care va fi orientarea lor tactică și, 
mai ales, cum își vor mobiliza toate 
resursele, iată întrebări Ia care cam
pionatele europene ne vor da un 
răspuns. Pînă atunci orice alte co
mentarii ar fi de prisos. Să avem 
răbdare încă zece zile. Nu ne rămîne, 
în încheiere, decît să urăm succes 
deplin sportivilor noștri care pleacă 
la Londra.

C. COMARNISCHI 

ghiari au fost declarați învingători ținîn- 
du-se seama de raportul de cornere 6—5 
favorabil lor).

© Reprezentativa de fotbal a U.R.S.S. 
și-a încheiat turneul în Iugoslavia în- 
tîlnind la Belgrad o selecționată a clu
burilor locale „Steaua roșie* și „O.F.K." 
pe care a învins-o cu scorul de 3—0 
(2—0). Bilanțul meciurilor susținute 
de fotbaliștii sovietici în Iugoslavia este 
următorul: din șase jocuri, ei au cîști
gat trei, au pierdut unul, iar două par
tide le-au terminat la egalitate.

) Știri... rezultate...
MOSCOVA

Pînă în prezent, pentru sferturile de fi
nală ale „Cupei U.R.S.S.* la hochei pe 
gheață s-au calificat formațiile Spartak 
Sverdlovsk. Torpedo Gorki, S.K.A. Lenin
grad, Voshod Celiabinsk, S.K.A. Riga și 
Daugava Riga. Acestora li se vor alăturai 
probabil echipele T.S.K.A. Moscova, vii 
tuală campioană unională și Dinamo Mos 
cova, care încă nu și-au disputat jocurild 
din optimile de finală
ROMA *

Competiția ciclistă internațională „TuJ 
rul Campaniei" a fost cîștigată de italiaJ 
nul Guido Rosso, care l-a învins lai 
sprintul final pe francezul Jacques Ani 
quetil. El a parcurs 251 km în 6 li42:06,0j 
Anqiietil a fost cronometrat în același 
timp. Cei doi cicliști au sosit pe stadiul 
nul Arenccia cu un avans de peste 3 mii 
mite asupra grosului plutonului.

[ JOHANNESBURG

în semifinalele turneului internaționa 
de tenis, Roy Emerson (Australia) J 
dispus cu 2—6, 6—2, 3—6, 6—2. 7—<3 
de Graebner (S.U.A.). în finală, Emcrsoj 
se va întîlni cu coechipierul său Bol 
Hewitt

BRUXELLES

în cadrul turneului international de vcj 
lei (masculin), care se desfășoară îi 
mai multe orașe din Belgia, echipa Bel 
giei a dispus de formația Turciei cu serj 
rul de 3—0 (15—13, 15—8, 15—10)1 
iar selecționata Italiei a învins echipl 
Izraelului cu 3—1 (11—15, 15—6. 15—3 
15—6). Olanda a învins cu 3—0 (15-1 
0. 15—I, 15—2), echipa Angliei I

VIENA

într-un meci international amical d 
fotbal disputat la Klagenfurt, echip 
„F.G. Austria” din localitate a învie 
formația iugoslavă „Sarajevo” cu sc< 
rul de 3—2 (2—1).

VARȘOVIA

Cicliștii polonezi care se antrenearl 
pentru „Cursa Păcii” au participat la 
probă de verificare, disputată 1 
Wroclav pe distanța de 85 kilometJ 
Pe primul loc s-a clasat tînărul ale] 
gător Ilanușik cu timpul de 2 h 19:22,J 
La diferențe de secunde l-au urmJ 
Kegel, Megera, Staron și Zielinnski.
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