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DUMINICĂ : CROSUL CANOTORILOR A ÎNCEPUT

SPORTUL—O NECESITATE
PENTRU FIECARE STUDENT

de academician prof.

dr. THEODOR BURGHELE,

Rectorul Institutului
de Medicină și Farmacie 

din București

Mîine, pe malul Herăstrăului (de la ora 
9,30) se va desfășura tradiționalul cros al 
canotorilor — prilej de verificare a pregă
tiri’ fizice a practicanților sporturilor nau
tice din Capitală. Vor participa peste 400 
de sportivi din cluburile

ÎNCEP ÎNTRECERILE

SPARTACHIADA

DE VARĂ

bu cur eștene. 
DE CĂLĂRIE

&

la ora 10), peEuminică dimineața (de _  __
.baza hipică din calea Plevnel se vor des
pătură primele întreceri de călărie ale se
zonului. Competiția, dotată cu „CUPA 
PRIMĂVERII-*,  va reuni la startul probe
lor de obstacole (de la semiușoară la mij
locie) pe cei mai valoroși călăreți bucu- 
reșteni. Cu acest prilej vom revedea majo
ritatea sportivilor fruntași — juniori șl 
seniori — care, peste puțin timp, vor par
ticipa la primul concurs internațional al 
anului programat la începutul lunii mai, 
la Novisnd^

Aspect de la între
cerile de volei desfă
șurate joi după-amia- 
ză între formațiile din 
asociația sportivă
I.T.B. participante la 
etapa I.

TINERII HANDBALIȘTI BUCUREȘTENI 
LA TURNEUL DE LA SARAJEVO

Astăzi, cînd știința se află 
intr-un impresionant avint, 
iar mecanizarea complexă și 
automatizarea încep să înlocu
iască tot mai mult munca fi
zică. se pune în mod preg
nant problema căutării și fo
losirii acelor mijloace care pot 
concura cel mai bine la men" 
tinerea și la întărirea sănătă
ții, la asigurarea unei armo
nii între efortul intelectual și 
nevoia firească de mișcare a 
omului.

Nu voi spune, desigur un 
lucru nou, dar acest echilibru 
caracteristic personalității o- 
mului zilelor noastre se poate 
realiza cel mai bine prin prac
ticarea continuă și s’stematică 
a exercițiilor 
lui.

Partidul și 
festă o grijă
dezvoltarea armonioasă, fizică 
și spirituală, a tineretului, 
pentru formarea unor cetățeni 
viguroși, capabili să rezolve 
în cele mai bune condiții mă
rețele obiective care 
fața poporului nostru, 
fel, legea de bază a 
Constituția Republicii
liste România, consfințește 
preocuparea pentru a asigura 
tinerei generații condițiile ne
cesare desăvîrșirii aptitudini
lor sale fizice și intelectuale.

In lumina acestor conside
rații, îmbunătățirea activității 
sportive studențești a apărut 
ca o necesitate. Experiența a

asupra pregătirii studen- 
îi întărește deprinderea 
acționa în colectiv, spi- 

de disciplină, îi oțelește

J v

TURNEUL INTERNATIONAL 
DE BASCHET DE LA PEKIN

fizice și sportu-

guvernul mani- 
neobosită pentru

de învățămînt eupe-

am participat Ia con- 
clubului studenților

ROMÂNIA - POLONIA LA FLORETĂ 
(BĂIEȚI Șl FETE)

La sfîrșitul săptămânii viitoare, Capitala 
țării noastre va găzdui o interesantă în
trecere sportivă : meciul dintre reprezen
tativele de floretă (băieți și fete) ale Ro
mâniei și Poloniei. Loc de desfășurare : 
sala Dinamo.

Tradiționalul turneu internațional 
handbal de la Sarajevo (Iugoslavia) 
începe la 1 mai cu participarea selecționa
telor orașelor Belgrad, București, Koln și 
Sarajevo. Capitala țării noastre va fi repre
zentată de o echipă de tineret.

de
va

PEKIN 15 (Agerpres). — Turneul interna
țional masculin de baschet va începe sîm
bătă Ia Pekin. în primul meci echipa Di
namo București va juca în compania echi
pei Sport (Phenian). în continuarea com
petiției baschetbaliștii români vor întîlni 
echipele Ruda Hvezda Praga (17 aprilie), 
Gwardia Varșovia (19 aprilie). Dynamo Ti
rana (20 aprilie). Spartak Sofia (21 apri
lie) și Avangard Pekin (24 aprilie).

stau în 
De alt- 
statului, 

Socia-

Dirijorul" Aurel Drăgan i-a ridicat mingea... Ia milimetru 
lui Mihai Grigorovici, care va trage imparabil

Foto : P. Romoșan

Vrei să devii
un mare campion?

arătat că practicarea continuă 
a exercițiilor fizice și sportu
lui influențează în mod favo
rabil 
tului. 
de a 
ritul
trupul, îi ascute mintea. Tine
retului nostru stud’os îi sînt, 
ded, absolut necesare educa
ția fizică și sportul. Rolul asi
gurării la cel mai înalt nivel a 
unei asemenea activități revi
ne noilor cluburi sportive uni
versitare, catedrelor de edu
cație fizică, dar și celorlalte 
cadre didactice din instituțiile 
noastre 
rior.

Recent 
stituîrea
Institutului de Medicină și Far
macie din București. M-am a- 
dresat atunci studenților, spu- 
nîndu-le — printre altele — 
că pentru un viitor medic sau 
farmacist educația fizică re
prezintă o obligație profesio
nală, deoarece ea constituie 

„medica- 
naturale pentru întă- 

sănălății, pentru recii pe. 
capacității de muncă a 

categorii de cetățeni. E-

deoarece ea 
unul din prețioasele 
mente" 
rirea 
rarea 
unor 
ducația fizică este socotită as
tăzi printre importantele mij
loace profilactice și curative 
într-o serie de afecțiuni. Ae-

(Continuare in pag. a 3-a)

Jocul maestrului emerit al 
sportului Aurel Drăgan, „moto- 
rplu echipei campioane Rapid și 
al reprezentativei de volei a țării, 
n-o să vi-l descriem. îl cunoașteți. 
Și nu o dată r-a incintat.

Cînd, pe parcursul întîlnirilor 
sau la capătul lor, tribunele răs
plătesc. cu. aplauze jocul lui 
Drăgan, greu te-ai putea gtndi că 
e vreunul ale cărui exigențe ar fi 
rămas nesatisfăcute. Și totuși 
este unul. Cine? însuși Drăgan, 
niciodată mulțumit întrutotul de 
comportarea sa, indiferent de di
ficultatea partidei, tinzînd mereu 
spre mai bine, spre perfecțiunea 
pe care mulți consideră că el a 
și atins-o. Iată, despre aceasta 
vrem să vorbim. Să vi-l prezen
tăm pe Drăgan — nemulțumitul. 
arătindu-vă ce stă la baza valo
rosului joc desfășurat de „zbu
rătorul^ rapidist, la fileu ca și 
în apărare. Care este — de fapt 
— fundamentul prețioasei sale 
contribuții la performanțele echi
pei? Un dezvoltat simț de răs
pundere personală, o remarcabilă 
pildă de atitudine sănătoasă, ana
litică, autocritică, față de pregă
tirea și rezultatele proprii. Și 
muncă, multă, hnultă muncă, dis
ciplină, precum și o modestie de 
debutant în ale voleiului!

— Am încă serios de lucru 
pentru a mări finețea și precizia 
paselor, care să îngăduie echipei 
noastre un joc cit mai combinativ 
în atac. Pentru aceasta, este ne-

EXEMPLU
DRĂGAN

continuu jocul și 
coechipierilor mei 

a-i ,,ri-

voie să studiez 
particularitățile 
trăgători, ca să ajung 
dîca“ fiecăruia așa cum îi e mai 
convenabil, să ajung ca ei să aibă 
deplină încredere în mine și să 
intre cu cuiaj la minge.

Notați că Drăgan joacă ală
turi de majoritatea acestor co
echipieri-trăgători (Plocon, Nico- 
lau. Grigorovici, Pavel) de ani 
de zile si tot îi mai studiază! în 
cadrul oricărei încălziri el exe
cută pase timp de zece bninute, 
deseori ridică aproape în exclu
sivitate cînd tema lecției e lori 
tura de atac și, cînd nu este, 
pasează cu minimum 10—15 mi
nute peste cît i se pretinde și lu
crează cu trăgătorul principal co
respunzător, Grigorovici, totdea
una mai mult decît prevăd obli
gațiile sale din antrenamentul 
respectiv.

■— Trebuie să-mi sporesc con
siderabil randamentul Ia blocaj, 
care a rămas una dintre părțile 
rele mai slabe ale jocului meu 
Nu iau întotdeauna zona cea mai 
bună, 
chid 
1 ui, i 
este

. adesea nu reușesc să în- 
bine diagonala trăgătoru- 

iar înălțimea blocajului nu 
variabilă în funcție de ca-

CONSTANTIN FAUR

IN PAGINA A 4-a: Programul complet
al competițiilor sportive de astăzi 

și de mîine din Capitală

0 etapă cu 3„capete de afiș"
in categoria A la fotbal:

® ȘTIINȚA CRAIOVA-PETROLUL ® UNIVERSITATEA 
CLUJ-DINAMO BUCUREȘTI ® RAPID-C.S.M.S.

siu-seura vom cunoaște noii campioni 
!e box ai țării, Ia juniori

(Continuare în pag. a 3-a)

Sîmbătă și duminică în ca
tegoria A se dispută cea de a 
18-a etapă.

Ea programează jocuri de 
mare importanță pentru viitoa
rea configurație a clasamentu
lui, așa cum sînt partidele:

Știinja Craiova — Petrolul 
Ploiești (locul 9 cu locul 1).

Universitatea Cluj — Dinamo 
București TIO cu 4).

Rapid București — C.S.M.S 
Iași (2 cu 3).

Indiferent de locurile echi
pelor în clasament, aceste 
trei partide se anunță deose
bit de echilibrate. Petrolul are 
sarcina cea mai dificilă în 
partida de la Craiova fiindcă 
studenții sînt neînvinși pe te
ren propriu în actualul cam-

pionat. Printre formațiile care 
au plecat steagul la Craiova 
se numără C. S. M. S. (3—1), 
U.T.A. (2—0) și, recent, în pri
ma etapă a returului, Rapid 
București (1—0).

Partida de la Cluj (care se 
dispută sîmbătă) este intere
santă prin tradiția ei.

In sfîrșit, în Capitală, Rapid 
care în primele patru etape 
din acest retur nu a realizat 
decît 3 puncte, are neapărată 
nevoie de victorie pentru a se 
menține în lupta pentru titlu.

Celelalte meciuri ale etapei 
sînt Dinamo Pitești — Siderur- 
gistul, Crișul — Farul, Steaua 
— Politehnica Timișoara șl 
U.T.A. — Steagul roșu.

Drumul parcurs de boxerii 
uniori, de-a lungul etapelor 

breliminarii ale campionatelor 
republicane se va încheia 
hstă-seară, în sala Floreasca. 
înde se vor decerna cele 
lie titluri
e, care
17,30, se 
pisputate.
i participant la turneul final 
In lăsat o bună impresie.

Iată programul ultimului 
lact" al campionatelor:

JUNIORI II : minimă : M. Toni 
I- I. Mocanu : hîrtie : șt. Sandu 
L- D. Constantin : muscă : P. 
bobrescu — A. Kelemen: cocoș: 
L Oancea — C. Lică: pana : 
b. Roșu — L. Mathe; semiușoa-

24 
puse în joc. Finale- 
vor începe Ia ora 
anunță deosebit de 
Mulți dintre cei 96

ră : M. Budu — M. Morărescu ; 
ușoară : D. Bunea — I. Giorfi ; 
semimijlocie : D. Mihalcea — 
Gh. Peteanu; mijlocie ușoară : 
V. Dracinschi — I. Orban; mij
locie : Gh. Furdui — M. Florea; 
semigrea: I. Săliște — V. Le-
hăduș ; grea : I. bascălu — D. 
Bucur. JUNIORI I : minimă : V. 
Bontaș — Gh. Pușcaș; hîrtie : 
A. Cojan — FI. Lucaci; muscă: 
Gh. Tănase — G. P'ometcu; 
cocoș : V. Potolea — I. Anghe- 
lescu: pană : D. Ghenciu — I.
Voicilă; semiușoară : Gh. Ene — 
G. Deheleanu; ușoară : C. Cocîr- 
lea — V. Silberman; semimijlocie 
Șt. Marton — Șt. Dumitrescu ; 
mijlocie-ușoară: Al. Popa — Gh. 
Călin ;
T. 
I.
M.

mijlocie :
Ivan; semigrea:
Filipescu: grea: 
Nicul eseu.

„Oficialii" care

N. Maniță
A. lancu 
G Buicâ

vor condu-

ce partidele finale au, desi
gur, o misiune dificilă. Ți- 
nînd însă seama că la întrece
rile de pînă acum, majoritatea 
deciziilor au reflectat 
cele petrecute în ring, 
de așteptat ca, și de data a- 
ceasta, arbitrajele să fie Ia 
înălțime. De altfel meciurile 
finale vor fi conduse și jude
cate de o serie de arbitri cu 
experiență, printre care P. E- 
pureanu, M. Voiculescu, V. 
Popescu, B. Robert, M. Stă- 
nescu, V. Cazacu, C. Chiriac 
și V. Șchiopu.

O propunere : iiind vorba de 
boxeri juniori, credem că ar 
fi bine ca, o dată cu numele 
lor, crainicul să anunțe și nu
mele antrenorilor care ii se- 
cundează.

fidel
este

Ene II, Grăjdeanu și Ilaidn admiră săritura precisă a lui Ringheanu. (Fază din meciul Dinamo 
București — Universitatea Cluj, 4—0, disputat anul trecut în Capitala)



ENTUZIASM

Grijă și pentru organizarea lecției...
Asiști la o oră de educație fizică. Ești încîntat de felul cum profesorul 

conduce lecția, de acuratețea exercițiilor. Ești plăcut impresionat de 
modul în care se prezintă elevii: toti sint echipați uniform (chiloțL 
maiouri, teniși 1, rarticipă activ la exerciții, la jocuri. Pe deasupra, disci
plina desăvîrșită a elevilor asigură lecției o deplină cursivitate. Fără 
rezerve, tragi concluzia: iată o clasă foarte bună care respectă și pro
grama analitică. De altfel, există o strinsă concordantă între munca de 
calitate a profesorului, ținuta, punctualitatea și disciplina, in general, 
a elevilor Ia orele de educație fizică. De acest adevăr, ne-am da: seama 
asistînd la orele de educație fizică în cîteva școli din orașul Constanta.

__ Școala generală nr. 9. Deși ora 
de educație fizică cu clasa a Vl-a 
începe peste 30 de minute, profesorul 
Traian Bucovală se află prezent în 
școală, pentru a pregăti cadrul orga
nizatoric al lecției. Timpul fiind fru
mos, urmează să se lucreze în curte, 
parțial bituminizată și cu unele ame
najări sportive (sector de aruncări, 
bare paralele și bare fixe, terenuri 
de baschet, handbal și volei). Aproa
pe de sfîrșitul recreației iși iac apa
riția și elevii. Echipați uniform (chi
lot și maiou negru, pantofi de tenis) 
ei se așează în formație de raport 
pe una din laturile curții. Să mai 
adăugăm că ora a fost dinamică, a- 
traclivă și că în timpul desfășurării 
ei nu s-au auzit decît comenzile pro
fesorului ?

.. .Liceul nr. 2 din apropierea fostei 
gări. Asistăm la ora profesorului 
Victor Albu cu una din clasele a 
X-a. Și în cazul acestuia, observații 
pozitive: intrarea în sala de sport 
se efectuează în mod organizat, sub 
supravegherea responsabilului clasei 
și a profesorului. Apoi, punctualitate 
(nici un întîrziat și nici un absent!), 
ținută ireproșabilă, disciplină. O sin
gură dată a fost necesară interven
ția mai energică a profesorului, cînd 
unul din elevi a ținut morțiș să re
pete un exercițiu la sărituri.

.. .Și o ultimă „haltă" — la o in
stituție de învățămînt cu profil pro
fesional = Grupul școlar comercial, 
din vecinătatea Palatului sporturilor. 
Profesorul Petru Burtoi tocmai pri
mește raportul. în continuare, o scurtă 
itrecere în revistă a clasei (anul II 
ospătari), cu unele observații asupra 
ținutei, a echipamentului. Cu exigen- 
ța-i cunoscută, profesorul caută să 
imprime elevilor interesul pentru... 
autoexigență. Este un aspect cu care 
intern întrutotul de acrod !

în toate cele trei școli, am stat 
ide vorbă și cu directorii. Am putut 
constata că, în ceea ce privește preo-

Cu Mateiașul în dreapta, urmăm — 
admirînd splendidul peisaj — 
drumul ce duce de la Drag” sla

vele la Rucăr. Este o piinunatâ zi de 
primăvară în care soarele, filtrat încă 
din înălțimi de verdele coniferelor, to
pește ultimele „pete*  de zăpadă. Copiii 
zburdă pe tăpșane în urmărirea mingii, 
alături de mieii ce se răsfață la setare... 
Ajungem la Rucăr către amiază. Liceul 
este așezat în mijlocul una adevărate 
păduri, într-un cadru natural de inii- 
diat. Anul trecut n dat prima promoiie 
de absolvenți, dar tinerețea sa nu în
seamnă lipsă de experiență (sint aici 
dascăli care au condus spre lacul țări 
multe generații), ci ENTLZ11SM.

Pe terenul de sport din curtea li
ceului se joacă fotbal. Clasele 
care se pregătesc pentru ora de 

educație fizică au mingi proprii: de 
rolei, de handbal și de... fo*bal.  Fie
care elev are... veleitățile sale sporti
ve. Tocmai de aceea profesorul Stelian 
Cosma a îmbrățișat (cu același caracte
ristic entuziasm) idcea indin tării unor 
centre de pregătire și antrenament 
la volei, atletism, șah și tenis de masă. 
Asta pentru început. La tenis de masă 
s-a dat startul în acțiu.iea de selecție, 
în sala asociației sportive Arin tu! — 
pusă cu dragoste și la dispoziția liceu
lui — s-au perindat peste 100 de elevi. 
Jumătate dintre ei și-an cumpărat sin
guri palete și mingi. Și-atunci. cînd la 
cele 3 mese nu-ți venea așa de ușor 
rindul, fantezia începea să lucreze. Pină 
cînd găsea soluția : în curte, o linie cu 
creta și jocul (o combinație de tenis de 
cîmp cu tenis de.., masă) începea la 
fel de dîrz.

cuparea față de organizarea lecțiilor 
de educație fizică, conducerile șco
lilor sint ele însele prezente. Do
vadă : repetatele asistențe. La Școala 
generală nr. 9, de pildă, cei doi di
rectori, prof. Maria Tângăreanu și 
prof. Constantin Posto'ache iși rezer
vă aproape zilnic die o oră-două pen
tru a fi în mijlocul elevilor la orele

DAR EXEMPLUL PERSONAL?
BACAU. He-am propus si urmărim 

cîtera ore de educație fizică la Liceul 
nr. 1 .George Bacoria*.  Este cel mai 
mare liceu băcăoan, pe băncile căruia 
îneafă peste 1000 de eleri. Recomanda
rea de a-l vizita avea deci temei, mai 
ales că școlarii de aici au la dispoziție 
o frumoasă sală de sport si o curte de 
cîteva mH de metri pătrati.

Cînd cin făcut cunoștință, in biroul 
său, cu tov. P. Popescu — directorul 
liceului — si i-am vorbit despre scopul 
vizitei noastre ne-a surprins oarecum in
diferența cu care am fost întîmpinați. A 
căutat în sertar programul, pentru a 
vedea ce clasă va avea „sport“ la ox 
74, cînd încep cursurile de după-amia- 
ză. In sala de gimnastică urma să gă
sim clasa a V-a C. Am plecat singuri în 
căutarea clasei, printre sutele de elevi 
care se pregătesc să intre la ore. In- 
trebînd în dreapta și în stingă am ajuns. 
Surpriză! Jumătate din efectivul clasei 
era în bănci. Restul. . . la sala de sport. 
Dar cum profesorul de educație fizică 
Gh. Creangă întîrzia (am aflat ulterior 
că a fost cu echipa de handbal la 
un meci contînd pentru campionatele 
Școlare, dar tov. director uitase) elevii 
nu știau ce vor face: educație fizică 
suu geografie? Peste vreo 20 de minute 
a venit directorul liceului să ne spună 
că nu a știut de această „încurcătură1' 
și ne-a recomandat să așteptăm ora ur- 
inătoare de educație fizică, a clasei a 
H-a B.

Mai ales ci lx wind r« trebui re
zolvate și alte probleme: cele ale cen
trului de pregătire-antresament la atle
tism.

HBISTACHE NAVM

Pe,ntru șah entuziaștii rucâreni și-au
confectiona! in primul rind table de de-
monstraiii. îr. sola pusă la dispoziție de
Căminul cultural (la Rucăr, după cum
redeti. sînt relații cu adevărat de cola-
borare). au fost așezate 5 mese. Prof.
Ion 1straie și tehnicianul Iosif Bunel
iși ror începe in cari nd let liile cu iii-
toni.... maestri.

Pr.(fiesorul de educație fizică Stelian
Cosaa are și el o preferință: voleiul.
De aceea ra conduce in mod direct atît
preseîtirile elevilor, cit și pe ale celor-
lalti anzntori din Rucăr. In centrul da

dire si antrenament al scolii fiecare
clasă va :i reprezentată de cei mai ta-
tentaiti dintre rdăMițlL

p
t nde se ror desfășura lecțiile? 
rofesorul Stelian Cosma ne arată 
terenul din curtea școlii. Esle un 
teren de handbal în 7 pe care au

fost aran jari și stilpii de rolei. De cînd
sîfllcim la Rucăr (și au trecut cîteva
ore) se ‘oară insă numai fotbal. Curtea
școlii esle foarte mare. (La capătul ei

o •lă și un bazin în care. la rară, vor
area Ic*:  iatreceri de notație). Oare au

fia/T de ro/eî? Firește câ da. Este îuss
net oie co EYTI ZIASWI L pvntm sport
al tuiereluiui școlar din Hhcâr să fie in-
dreD- at și spre rezolvarea acestei lacu-
ne. I
Cosn 3 z \' 3 e d se BMMte ;

de educație fizică. La Grupul școlar 
comercial, in micile , ferestre*  ale 
programului său personal, prof. Ni- 
coiae Alexa poate fi deseori văzut in 
sala de gimnastică. Reținem dintr-un 
dialog cu prof. Romulus Popa, direc
tor adjunct al Liceului nr. 2: „Prin 
orele de educație fizică noi urmă
rim, printre altele, să creăm un ti
neret sănătos, armonios dezvoltat, 
ferm, disciplinat. Iată și motivul pen
tru care educației fizice îi acordăm 
absolut aceeași atenție și prețuire 
ca și matematicii, chimiei, fizicii sau 
studiilor lingvistice*...

AUREL ISTUDOR
inspector metodist de educație 
fizică al orașului Constanța

TIBERIU STAMA

Cu âlera minute înainte de a suna 
clopoțelul li băieți și 17 fele s-au pre
zentat pe terenul de sport. Am fost plă
cut impresionați de ținuta ireproșabilă 
a copiilor: tricouri roșii, chiloti negri, 
aproape, toti cu teniși albaștri. Parcă 
erau două echipe gata de concurs! Cu 
atît mai neplăcut contrasta ținuta profe
sorului Ion Costandache, care venise la 
ora de sport într-un costum de stradă. 
Doar pantofii, probabil pentru a nu-i 
murdări de zgură, și-i schimbase cu 
teniși. A pus catalogul lingă gard, și-a 
agățat haina și bascul într-un cui. Apoi,

— Băîe/j l In primul

PRIN CÎTEVA SCOLI 
TIMIȘORENE

Am vizitat cîteva școli din Timi
șoara pentru a vedea cum și unde se 
desfășoară orele de educație fizică.

...Primul popas — la Grupul școlar 
.Electromotor". Aici învață peste 1 200 
elevi, iar orele de educație fizică sînt 
predate de 4 profesori de specialitate.

/ < "JCil

Am urmărit o oră la anul II ținută 
de prof. Gh. Vuîcănesu. După aduna
rea elevilor in curtea școlii, raportul, 
verificarea echipamentului și anunța
rea temei se spune că lecția va avea 
loc pe stadion. Partea I se desfășoară 
chiar in~ drum spre teren, constînd 

i rgare, mers, exerciții din mers 
și din nou alergare. Este un lucru 
bun. deoarece au fost evitați timpii 
mcr.i. Pe stadion, elevii au fost îm- 
părtiți pe grupe. O grupă exersează 
-v: în lungime, procedeul ghe-
m.o alta execută schimburi de 
ștafetă, iar o a treia — aruncarea 
gr _:ătii. Profesorul trece pe la fie
care grupă, face observații, corectea
ză pozițiile și demonstrează învățarea 
corectă. Se trece apoi la un... încins 
joc de handbal. Partea de încheiere 
se face, ca și introducerea, în drum 
cu mers, alergare ușoară și exerciții 
de respirație. în curtea școlii se dă 
raportul, iar profesorul comunică con
cluziile.

O lecție în care s-a muncit cu 
multă tragere de inimă și disciplină. 
Dorința profesorilor de la această 
școală este ca în marea curte să fie 
amenajate din nou cîteva terenuri 
simple. $i atunci activitatea sportivă 
s-ar putea desfășura în cele mai bune 
condițiuni.

...Liceul nr. 4 cu program de edu
cație fizică. Ora de educație fizică

în vestă și cu cravată (și ce timp mi
nunat era!) a început să conducă ora. 
A explicat elevilor exercițiile de gim
nastică pe care le vor executa, fără însă 
să se aplece prea mult. Se gîndea, pro
babil, la pantaloni.., Elevii au executat 
programul foarte disciplinați: mai întîi 
alergare ușoară și exerciții de gimnas
tică, apoi pasa din alergare la handbal, 
trasul la poartă de pe loc, exerciții de 
relaxare.

După oră prof. I. Constandache a 
căutat să ne demonstreze câ totul a 
decurs normal. 11 întrebăm: ce s-ar în

tind, [inuta l 

este condusă de profesorul C. Lache, 
fost jucător fruntaș de handbal. Spe
cialitatea sa, bineînțeles, handbalul, 
Lecția se desfășoară într-o atmosferă 
de disciplină perfectă. A fost o ade
vărată plăcere să-i vedem pe elevi 
executînd cu dezinvoltură și precizie 
procedee destul de complicate, cum 
ar fi aruncarea la poartă prin evi
tare, angajarea de pivot etc.

Profesorul demonstrează și corec
tează mereu, iar viitorii handbalișli 
sînt numai ochi și urechi. După oră, 
sub supravegherea profesorului, se 
trece la dușuri care, de cîtva timp, 
au și apă caldă.

...Am urmărit apoi o lecție de atle
tism la clasa a X-a cu profesorul îcS 
Vitman. Punctualitate și ținută desă
vîrșită. Tema : „Repetarea alergării 
peste garduri". în prima parte se fac 
exerciții de încălzire urmărindu-se 
mărirea mobilității. în partea a Il-a 
s-a lucrat pe grupe. Profesorul de
monstrează alergarea și trecerea co
rectă peste garduri, amintindu-ne că 
nu de mult a fost sportiv fruntaș în 
această disciplină. Lecția se termină 
cu un scurt joc de fotbal, cu exer
ciții liniștitoare,

Din păcate, la alte cîteva școli ge
nerale n-am găsit același interes pen 
tru orele de educație fizică și nici pre
ocupare din partea profesorilor pen
tru amenajarea a cît mai multor te 
renuri simple. Să se fi uitat oare ci 
timpul favorabil lucrului afară a ve 
nit ?

PAUL IOVAb

tîmpla dacă toti elevii și-ar pune hai 
nele pe garduri (deși au vestiare), disșț 
ar veni la ..sport'’ cu hainele de acasă 
cu care trebuie să stea la ore? Prof- 
sorul a căutat să ne convingă cum c 
„ținuta cu cravată11 a fost stabilită pe.. 
plan orășenesc, că toți profesorii car 
așa ar conduce orele de educație fizică 
L-am rugat pe tov. Ion Rus, inspecto 
metodist cu educația fizică la secția d 
învăfămînt a Sfatului popular regional 
să ne spună ce s-a hotărît. Firește, fu 
sese vorba de cu totul altceva. Rece 
mandarea esle ca profesorul să aib 
teniși, un pantalon special pentru or 
de educație fizică — eventual trenin 
— tricou, lat dacă e frig, un pulovei 
Cum timpul era excelent, ținuta proft 
sorului trebuia să fie în tricou. Lucn 
rile sînt deci limpezi...

Cîteva cuvinte despre curtea liceului 
S-au amenajat aici un teren de handba 
și de baschet, unul de volei. Acțiune 
trebuie continuată. Există foarte mul 
spațiu nefolosit pe care pot fi dmenaj-.it 
alte terenuri. Fiindcă acum, în recrei 
tie, elevii bat mingea prin gropi i 
printre bolovani strieîndu-și pantofii ; 
hainele, iar alții practică. ., jocuri, d 
loc instructive cum ar fi. ,. aruncare 
briceagului la fintă, în tulpina unui po

cim făceau elevii Cornel Platon și Ic 
Ilaralambie din clasa a Vll-a A.

CONSTANTIN ALEX



Cărți noi pentru biblioteca noastră

De la Baziaș la Marea Neagră *)

*) Editura UCFS ; 130 pag. ; 3,25 lei.

încă o lucrare — mult așteptată — în colecția -.Că
lăuza turistului", care apare în Editura Uniunii de 
Cultură Fizică și Sport : „DUNĂREA” — de C. BUR- 
GHELE. Prin varietatea tematică și, mai ales, prin sti
lul vioi, antrenant, cartea depășește de la primele 
pagini caracterul strict documentar și oferă cititoru
lui prilejul de a face o interesantă excursie pe Dună
re, de la Baziaș pînă la Marea Neagră.

Itinerarul turistic dunărean începe de la km. 1075 
și se încheie la Sulina, fixând ca ,escale- principale 
orașele Turnu Severin, Călărași. Galați, Tu? cea. Și, 
de aici, mai departe, spre nesfîrșitele întinderi aco
perite de stuf și spre paradisul păsărilor și peștilor 
din Delta Dunării,

paginile lucrării sînt mai mult decît o simplă că
lăuză pentru turistul care iubește excursia pe drumu
rile de apă. Ele sporesc cunoștințele generale despre 
Dunăre și bazinul ei hidrografic, schițează obiectivele

turistice și, totodată, adresează un cald îndemn citi
torului de a se convinge direct de pitorescul atât de 
minunat al locurilor descrise. Inspirată, după părerea ' 
noastră, este și harta turistică a Dunării pe care citi- ! 
torul caută, poate tocmai după lectura plăcută a lu
crării, punctul de plecare pentru o cit mai apropiată i 
excursie pe apele marelui fluviu. Dar, atenție ’ Auto- i 
rul subliniază să nu reducem la o simplă contemplație 
plăcerea unei asemenea excursii. Să nu privim, deci, 
peisajul ca intr-un film mut. Se cuvine, după părerea 
sa și a noastră, să zăbo dm la vorbă și poveste cu 
oamenii de prin părțile locului, să le aflăm viața și 
preocupările, succesele de azi și dorințele ce se vor 
împlini miine, să nu ezităm să pornim — în ceasu
rile de popas — cu lotca prin țesătura deasă de stuf, 
pe potecile de apă ale Deltei, de unde se vede cu to
tul altfel „plaja"’ pelicanilor și lopătarilor sau. toamna, 
vremelnicul popas al sitarilor în ostroavele cu sălcii...

Să mai spunem că lucrarea lui C. Bjrgheîe iși me
rită cu prisosință Jocul în biblioteca noastră ?

DAN GIRLEȘTEANU

•) Editura UCFS ; 166 pagini ; 19 Iei.

Biochimie și sport *)
Tn editura UCFS a apărut lucrarea lui GH. HAR A LA MB IE, „BIO

CHIMIE ȘI SPORT-. Autorul lucrează de 12 ani pe târîmul incă puțin 
prospectat al biochimici sportive, într-o perioadă cînd teoria și practica 
antrenamentului au fost structural modelate de miinile sigure ale ști
inței.

Cartea lui Gh. Haralambie este, astfel, rodul unei migăloase expe
riențe personale și al unei neîntrerupte legături cu bibliografia de spe
cialitate română și străină, studiată pînă la c<>!e mai recente titluri. 
Cartea pe care o prezentăm se distinge prin :

1) Selecția inspirată a problemelor și datelor expuse după criteriul 
utilității practice în vederea pregătirii sportivilor de performanță ;

2) Probitatea științifică;
3) Tendința permanentă de a corela realitatea datelor actuale de 

biochimie si chimie fiziologică cu metodica antrenamentului sportiv :
4> Deschiderea unor noi unghiuri de vedere tn interpretarea pro

ceselor de supracompensare, oboseală, suprasolicitare, supraantrenament 
etc; .

5) Un bogat material ilustrativ care subliniază semnificațiile textului.
In ansamblu, Inerarea „Biochimie și Sport» reprezintă o apariție 

valoroasă, conținutul ei reușind să trezească interesul medicilor spor- 
tivi, biochimiștilor, medicilor și cercetătorilor științifici de alte speciali
tăți, preocupați de problemele efortului fizic. La rîndul lor, metodiștii, 
antrenorii, studenții I.C.F. și sportivii înșiși (dintre care multi au co
laborat practic și direct cu autorul) vor găsi în paginile ei răspunsul 
Ia o serie de întrebări care frămintă zilnic pe cei ce lucrează pe sta
dioane, în sălile de sport.

Triunghiul „medic — antrenor — sportiv- trebuie să funcționeze pe 
criterii din ce în ce mai științifice. Iar în pregătirea marilor perfor
manțe, biochimia efortului sportiv trebuie să participe, alături de ce
lelalte mijloace de investigație, la cunoașterea și combaterea unor even
tuale efecte negative. Aceasta a și f-ost intenția autorului.

dr. ROMULUS BALABAN

•) Editura UCFS ; 232 pag.; 8,75 lei.

Sănătate, forță, frumusețe *)
Sănătate forță, frumușele ! Trei 

năzuințe ale omului modern, pe 
care și le poate împlini prin prac
ticarea exercițiilor fizice, a sportu
lui. Este concluzia pe care o eviden
țiază prefața deosebit de interesantă 
și documentată a profesorului VIR
GIL LUDU la lucrarea „SĂNĂTATE, 
FORȚA, FRUMUSEȚE" realizată de 
ILEANA JIPA și S. MAGDA în E- 
ditura Uniunii de Cultură Fizică și 
Sport.

Adresîndu-se bărbaților și femeilor 
de diferite vîrste și cu un grad de 
ȘpCgătire fizică diferit, lucrarea — 
bogat ilustrată — pune la dispoziție 
un mare număr de exerciții de gim
nastică pentru dezvoltarea armonioa
să a diferitelor grupe musculare. 
Scopul este, evident, acela de a con
tribui la călirea fizică a maselor de 
oameni ai muncii, a tineretului. A- 
dresîndu-se cititorilor lucrării, fostul 
campion de atletism Virgil Ludu spu
ne : „Gimnastica cfe dimineața te 
face mai disciplinat față de tine în
suți, mai dinamic, mai vioi-. Lucra
rea constituie un prețios îndrumar 
pentru toți cei care vor să practice 
gimnastica de dimineață, pentru toți 
cei care doresc să-și pregătească

Sportul—o necesitate pentru fiecare student
(Urmare din pag. 1.)

rul, soarele și apa, cadrul în care se 
desfășoară activitatea de educație 
fizică, oțelesc, previn și vindecă!

La ceea ce am spus atunci vreau 
să adaug că azi sînt tot mai mulți 
medicii care apreciază aportul edu
cației fizice Ia întărirea și fortifica
rea organismului, la creșterea rezis
tenței îață de boli, față de oboseală. 
Ce poate fi mai plăcut pentru un 
student, ea, după cîteva ore petre
cute într-o sală de curs și alte cîte
va în laboratoare ori săli de di
secție, să vină în aerul curat al sta
dioanelor, să facă sport. Aceasta îl 
va ajuta să-și recupereze forțele, 
îi va da puteri noi să învețe mai 
bine. Trebuie să recunosc că, din 
păcate, unii studenți în loc să folo
sească acest mijloc de recreare, pre
feră o discuție. Ia o... cafea.

Pe de altă parte, în ceea ce-i pri
vește pe mediciniști, vreau să arăt 
că astăzi, cînd performanțele spor
tive s-au ridicat la valori apreciate 
nu de mult ca limite fiziologice, cînd 
antrenamentul sportiv și competiți
ile solicită la maximum organismul, 
nu mai poate fi concepută o pregă
tire științifică fără participarea di
rectă a medicului. Un medic bine 
pregătit din punct de vedere teore

corpul în vederea susținerii efortului 
fizic și intelectual din timpul zilei, 
pentru toți cei care-și îngrijesc cu 
atenție sănătatea. Pentru bărbați și 
— îndeosebi — pentru femei lucrarea 
„Sănătate, forță, frumusețe" este un 
izvor de menținere a frumuseții fi
zice și — de ce nu ? — a tinereții.

Multitudinea de exerciții, foto
grafiile care exemplifică corectitudi
nea mișcărilor, îndrumările autorilor 
fac din lucrarea recent apărută o inte
resantă contribuție la răspîndirea 
practicării exercițiului fizic în rîn
dul cetățenilor de vîrste diferite. 
O dată cu cartea pătrunde în casa 
dv și dorința de a începe ziua prin 
cîteva exerciții de gimnastică și— 
la primele semne ale binefăcătoare
lor efecte — stimulentul pentru 
continua practicare a aportului 
dătător de frumusețe fizică, de să
nătate.

Vă recomandăm cu căldură lucra
rea „Sănătate, forță, f~umusețe“ ca 
pe un îndrumar zilnic, indispen
sabil.

H. N.

tic, care are și avantajul de a fi fă
cut el însuși sport, va putea influen
ța procesul de pregătire a sportivilor 
în vederea dozării raționale a efor
tului, în asigurarea unei alimentații 
raționale etc. Tocmai de aceea, a- 
preciez că nu este întimplător fap
tul că printre pionierii educației fi
zice din țara noastră s-au aflat și 
multe personalități din lumea medi
cală. cum au fost dr. Felix, dr. C L 
Istrate, dr. V. A. Ureche și, în pri
mul rind, dr. Carol Davilla, întemeie
torul școlii românești de chirurgie.

Am ales aceste cîteva exemple 
dintr-un domeniu de activitate ca
re-mi este mai familiar. Dar, viitorii 
geologi care vor cutreiera munții, 
căutînd să smulgă pămîntului noi și 
noi bogății, n-au și ei nevoie de o 
sănătate de fier, de o foarte bună 
pregătire fizică, pe care numai spor
tul le-o poate da ? Dar agronomii 
care vor străbate zilnic kilometri pe 
întinsul cîmpiilor roditoare ? Dar chi- 
miștii, după atîtea ore de laborator, 
nu trebuie oare să-și refacă forțele 
în aer liber ? Tuturor acestora Ie a- 
dresez îndemnul meu sincer : îmbi
nați, printr-o planificare judicioasă, 
timpul afectat procesului de învăță- 
mînt cu cel absolut necesar pentru 
activitatea sportivă în cadrul noilor 
cluburi studențești ! Și rezultatele le 
veți vedea I
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Vrei să devii un
(Urmare din pag. 1.)

I racterislicile diferite ale atacaotilor ad- 
I verși. Nu introduc destul de avansai și 
I de agresiv mîinile peste fileu—

In consecință, ia afara blocajelor 
| in grup efectuate în cadrul lecției. de 
I antrenament, Drăgan execută 3—4 re- 
i prize a 10—15 blocaje individuale conse- 
I entire, urmărește si analizează bloca
jele făcute de coechipierii mai vîrst- 

I nici si mai experimentali, maeștrii em.e- 
I riți ai sportului Plocon și Nicolau. le 
| cete și primește cu bucurie critica, su- 
I gest iile lor corective.

— Nu sînt mulțumit de aportul meu 
j în ofensivă... Nu atac pe direcții destul 

de variate... Nu lovesc mingea cu bra
țul suficient de întins... Săritura de 
pe loc nu mă satisface (n.n.: 78 cm), 
dar nici aceea cu elan (n.n.: 103 cm), 
iar rezistența în săritură e cîteodată de
ficitară...

Preocupat mereu de a se perfecționa 
și în această privință, Drăgan execută 
sumedenie de sărituri, atacuri în canti
tate considerabilă, cu „blocaj instru
mental11' în față și cu îngreunări, la fi
leu ridicat cu 20—25 cm peste nivelul 
regulamentar, acordînd atenție suplimen
tară ameliorării atacului din zona IV, 
în care lucrează îndeobște cu 15 mi
nute mai mult decît colegii săi, care 
trag din zonele II, III și IV în total 
30 de minute.

Ce-am mai putea sublinia ?...
...Grija continuă pentru menținerea si 

majorarea posibilităților în ceea ce pri-

oupa concursul de gimnastica România -R. S. 1 Armeana

Pe cînd un suflu primăvara tic ?
Primul concurs interna

Viorica Țitluianu în timpul exercițiului la sol
Foto: A. Neagu

țional de gimnastică din 
acest an — întîlnirea din
tre sportivii români și ar
meni — a fost așteptat 
cu interes de specialiști și 
de spectatorii bucureșteni.

La băieți am cucerit vic
toria pe echipe, iar Uh. 
Tohăneanu a fost la un 
pas de a se clasa pe locul 
I la individual compus. 
De asemenea, merită lau
de Ion Zamfir, care a 
ocupat locul III și Vasile 
Coșariu, care a debutat cu 
destul succes în prima 
formație a țării- G im na șt ii 
noștri au condus 3e la al 
doilea aparat, chiar Ia o 
diferență mai mare decît 
cea finală, dar înaintea ul
timului aparat — bara 
fixă — am avut emoții, 
deoarece conduceam numai 
cu 70 de sutimi, pe care 
puteam să le pierdem des
tul de ușor (poate doar 
aceste emoții au dat pu
țin... gust acestui con
curs). Este departe de noi 
zîndul să încercăm să mi
nimalizăm, într-nn fel sau 
altul, rezultatul obținut 
de băieții noștri. Dar
considerăm că trebuie să spunem lucru
rilor pe numet adversarii noștri mi re
prezintă o valoare pe plan internațional, 
iar noi. aruneînd în luptă toate forțele, 
tot ce avem mai bun în gimnastica 
masculină, nu am obținut decît o victo
rie la limită.

Și daeă facem abstiaeție de adver
sari și privim evoluția sportivilor noștri 
prin prisma cerințelor pe plan interna
țional ale acestui sport, constatăm că în 
ultimele Ioni componenții reprezentativei 
nu au progresat decît puțin, că nu au 
fost pregătiți suficient pentru acest 
concurs. La cal, la sărituri și la inele 
ei s-au prezentat ceva mai bine; în 
schimb, Ia paralele sau la bară exerci
țiile lor nu au fost corespunzătoare. A 
vestea fiind și ultimele două aparate, 
evoluția gimnaștilor noștri ne face să 
ne gîndim și la lipsa rezistenței de 
concurs. Elementele grele nu au fost 
suficient de bine însușite, mulți gim- 
naști ori au renunțat la ele, ori le-au 
executat defectuos. în general sportivii 
noștri ni s-au părut lipsiți de elan, de 
dorința fermă de a obține rezultate mai 
bune în acest sezon.

Poate există o oboseală prematură? 
Poate metodele de pregătire nu an fost 
corespunzătoare? La aceste întrebări 
așteptăm răspuns de la antrenorii noștri.

întrecerea feminină, așa cum am mai 
scris, a fost dominată de tinerele gim
naste armene. Este drept, noi nu am 
prezentat prima formație a țării. Dar. 
chiar de Ia reprezentativa B ne aștep
tam la mai mult. Trebuie să arătăm 
însă că din această echipă au făcut 
parte și sportive care nu mai au pers
pective de progres, foste „speranțe*  ale 
gimnasticii noastre (Mariana Ilie, Con
stanța Bîrsan). După părerea noastră, 
o reprezentativă secundă trebuie să 
fie o formație care să constituie prin
cipalul izvor de cadre pentru prima se
lecționată. Or, după cum am văzut, lâ

mare campion ?
rește jocul acrobatic din defensivă, 
ploajoanele, salvarea „in extremis*  a 
mingilor 9bombă*  expediate de atacul 
advers: lucru intens, zeci si sute de re
petări suplimentare cu trăgătorul prin
cipal Grigorovid, avînd sarcina de a ■ 
acoperi in apărare o suprafață circu
lară cu raza de 2—3 m.

.„Permanentă preocupare, in fine, 
pentru dcsciirsireo serviciului semi-roată 
plutitor, a cărui execuție le dă destul 
de furcă și celor mai experimentai ii ad- 
versori: alte sute si sute de repetări.

...Întotdeauna printre primii sosiți 
la antrenament: cu minimum o jumă î 

tate de oră înainte de începerea lecției. ’
...Si să nu uităm : cu alitea... nemul-

țurniri, e și normal că nimeni nu l-a
auzit vreodată amintind, atragi nd a- 
tenția că el e maestru emerit, că e...
mare, că e „cineva*  în volei. In schimb, 
o demonstrează din plin. Cum ? Mun
cind așa cum muncește, pregătindu-se 
așa cum se pregătește. Și ât ? Cel puțin 
13 ore pe săptămînă: 8 ore (4 antre
namente) cu echipa Rapid, 2 ore cu ju
cătorii bucureșteni din lotul reprezen 
tativ și 8 ore (4 ședințe de lucru cu 
mingea) cu studenții de la I.C.F., unde, 
în funcția sa de asistent, Aurel Dră
gan depune o laborioasă activitate volei- 
balistică zilnică, teoretică și practică.

...O concluzie la aceste nnduri ? Ce 
bine-ar fi de-am putea număra cu su
tele, sau barem cu zecile... nemulțumiți ( 
de soiul acesta în voleiul nostru f în i 
primul rînd printre cei mai tineri| 

alcătuirea lotului B la gimnastică nu 
aceasta a fost orientarea. Admitem și 
această variantă — adică formarea unei 
selecționate secunde din gimnaste mai 
experimentate, care să participe la con
cursuri de mai mică importanță — cn 
scopul de a scuti prima echipă, alcă
tuită din gimnaste tinere, de efortul 
prea multor competiții. Dar cu o singu
ră condiție: să se obțină rezultatul aș
teptat. Noi n-am prezentat gimnaste ti
nere, de perspectivă și am și pierdut 
concursul ’ Unele dintre sportivele noas
tre au evoluat modest, cîteva executînd 
greșit chiar elemente de categoria I, 
altele Căzînd la bîmă sau la pa
ralele. Dacă aliniam la acest concurs 
o echipă formată din gimnaste de 14— 
15 ani — deci măcar ca vîrstă egale cu 
adversarele lor — înfrîngerea ar fî 
fost poate explicabilă. în plus, ele s-ar 
fi obișnuit cu ambianța întrecerilor in
ternaționale și ar fi avut de învățat pen
tru viitoarea lor evoluție.

Această competiție internațională nu 
a corespuns așteptărilor decît în foarte 
mică măsură. Nivelul tehnic al con
cursului a fost, în general, mediocru. 
Nu am văzut exerciții deosebit de va
loroase (fac excepții, poate, unele exe
cuții ale Ninei Ciahalin, Albert Aznavo- 
rian. „calul*  lui (Marcel Simion. „bara*  
lui Tohăneanu). care să fi meritat a- 
plauze din toată inima sau „hisuri“, 
așa cum neam obișnuit la întrecerile 
internaționale din anii trecu ți.

Nu putem trece cu vederea nici arbi
trajul din concursul feminin, caracteri
zat prin diferențe considerabile dintre 
notele date de arbitre prin punctaje 
mult prea ridicate (9,30: 9,60) față de 
valoarea reală a execuțiilor.

Pe cînd mai multă exigență în apre
cierea comportării sportivilor? Pe cînd 
renunțarea Ia goana după mirajul
rezultatelor? Pe cînd mai mult curaj în 
promovarea elementelor tinere? Pe cînd 
un suflu primă văratic în gimnastica 
noastră?

ILD1CO ȘIRIANU

VEȘTI DE EA CORESPOWII
• E/etii de la Grupul școlar profesio

nal Independenta-Sibiu sânt mui iubitori 
de sport. Dovadă: prezenta lor în ca
drul campionatului asociației, orșanizat 
la volei (72 de echipe), fotbal (31 de 
echipe). schi. sah. tenis de masă si tu
rism. De mult interes se bucură atletis
mul. La un recent concurs de triatlon, 
de pildă, au luat parte aproape 1 000 de 
elevi. „Hotorui- activității sportive este 
mg. Rada BreabSn. președintele asocia
ției. (directorul școlii).

Ion Pietraru ~ coresp.

• Elevii Școlii profesionale agricole 
din comuna Stoenesti, regiunea Ploiești, 
membri ai asociației sporti ve I ineretea. 
desfășoară o bogată activitate atletică. 
Printre fruntașii tn acest sport se nttt 
mără Teodor Dănilă (100 m), Aurelîiț 
Matei (200 m și săritura In lungime), 
Maria Nicolae (80 m) Sofia A Idea (8M, 
m) și Ștefan Giocăneală (l 500 m si a- 
runcarea greutății),

D. Maghiar — coresp.

SPORTUL POPULAR
Nr 4948 oaa p 3-a



BASCHET

Jocuri importante FINALELE ȘCOLARILOR
în seria I

Patru din cele cinci partide progra
mate mîine în seria I a campionatului 
republican masculin sînt deosebit de 
Interesante prin importanța pe care o 
au rezultatele pentru viitorul aspect al 
clasamentului. Aceste jocuri sînt (în 
paranteze, rezultatele din tur): Univer
sitatea Cluj — Steaua (69—90), Steagul 
rosti Brasov — Rapid București (83— 
89). Știința Galați — Știința Tg. Mureș 
(72—110) și Dinamo Oradea — Farul 
Constanța (58—62). Iată celelalte întil- 
niri ale etapei : masculin seria I — e- 
tapa a XlX-a: Politehnica București — 
Aurul Brad ; seria a n-a — etapa a 
XVin-a : știința Craiova — Progresul 
București (60—54), Olimpia M. I. — A- 
cademia Militară (80—90), I.C.F. — 
C.S.M.S. Iași (57—65); Unio Satu Mare
— Politehnica Cluj (60—95), Politehnica 
Brașov — A.S.A. Bacău (60—50): femi
nin seria a Il-a — etapa a xvill-a: Uni
versitatea Timișoara — C.S.M.S. Iași 
(53—84). Voința Tg. Mureș — A.S.A. 
Cluj (73—63), Spartac Salonta — Olim
pia București (57—64), știința Constanța
— S.S.E. Craiova (66—55). S.S.E. Satu 
Mare — Voința Oradea (62—74).

TIMIȘOARA, 15 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). — Actuala edi
ție a eampionatelor școlare de bas
chet, confirmînd frumoasa tradiție 
creată de-a lungul anilor, oferă 
jocuri spectaculoase, unele de bun 
nivel tehnic, pasionante prin dărui
rea cu care elevii luptă pentru vic
torie.

O astfel de partidă, foarte impor
tantă pentru cucerirea titlului la 
băieți, a avut loc între reprezenta
tivele liceelor bucureștene „N. Băl- 
cescu" și nr. 35. După desfășurarea 
primei reprize se părea că .35“ va 
cîștiga fără emoții: se apărase mai 
organizat și punctase precis după 
combinații simple și eficace. Imediat 
după pauză însă, talentatul Andro- 
nescu de la „N. Bălcescu” ia cîteva 
acțiuni pe cont propriu și Înscrie,

micșorînd treptat diferența. Jocul 
dinamic prestat de Andronescu sti
mulează întreaga echipă, care își 
organizează mai bine jocul și, uti- 
lizind cu predilecție contraatacurile 
și pătrunderile, reușește ca în minu
tul 27 să ia conducerea : 45—44. De 
aici încolo. începe o luptă dîrză 
pentru fiecare punct, luptă nedecisă 
decît după o prelungire de 5 mi
nute. Scorul final de 72—70 (27—37, 
64—64) în 
Bălcescu" 
tea acestei 
folosească
de certă valoare din echipă: 
dronescu, Hangiu și Georgescu. De
sigur, merite pentru frumosul spec
tacol realizat au și tinerii de la Li*  
ceul nr. 35, care însă în momentele 
decisive au greșit mai mult decît 
adversarii lor.

favoarea Liceului „N. 
reflectă just superiorita- 
formații, care a știut să 

judicios individualitățile
An*

CONTINUA ASALTUL ASUPRA PRIMULUI LOC
IN SERIILE FEMININE

Derbiul etapei: Rapid - Universitatea Timișoara

Eiapa a Vl-a a categoriei A pro
gramează una dintre întîlnirile-derbi 
care pot decide în mare măsură cîș- 
tigătoarea titlului pe anul 1966. Este 
vorba de meciul Grivița Roșie — Di
namo, întîlnire echilibrată și cu per
spective de înalt nivel rugbistic. Anul 
acesta importanța disputei crește sen
sibil, deoarece din rîndurile acestor 
două formații fac parte, cu o excep
ție, toți componentii lotului de seniori 
al Capitalei pentru apropiata întîlnire 
cu selecționata Pirineilor. Așadar, nu 
numai un meci de mare importanță 
în ce privește întrecerea pentru titlu, 
ci și ur bun prilej pentru aprecierea 
valori: formației care va juca în 
Franța.

Iată formațiile probabile, așa cum 
ne-au fost comunicate de antrenori :

GRIVIȚA ROȘIE: V. Marinescu. 
Țibuleac, Wussek, Irimescu, Teodores- 
cu (Oblemenco) ; O. Radulescu, C. Stă- 
nescu ; Șerbu, Demian, Iliescu ; M. 
Rusu, Stoenescu ; Grigoriu (Radules
cu), Manole, Dinu.

DINAMO : Dăiciulescu ; Dragomir, 
Dragomirescu, Coravu, Nica ; Giu- 
giuc, Pilă (Leonte) ; Fugigi, Țuțuianu, 
Zlătoianu ; V. Rusu, Ene ; Stoica, Ior- 
dăchescu, Baciu.

Celelalte două partide din Capitală. 
Gloria — Steaua sîmbătă după-amiază 
și Progresul — Constructorul în cu
plaj cu .derbiul” etapei, sînt. de ase
menea. meciuri cu tradiție între echipe 
valoroase. Importante din punctul de 
vedere al locului în clasament se a- 
nunță întîlnirile Farul Constanța — 
Precizia. Universitatea Timișoara — 
C.S.M.S. și Știința Petroșeni — Rul
mentul.

★

A fost alcătuit lotul de, seniori pen
tru întîlnirea cu: selecționata Pirinei
lor. De conducerea pregătirii se ocupă 
antrenorii Al. Teofilovici și V Mo- 
raru. Iată componența lotului : linia 
I Dinu. Stoica, Rădulescu. Baciu: tră
gători Iordăchescu. Ghimbășanu : li
nia a II-a V. Rusu. Țuțuianu : linia 
a III-a Demian, Iliescu. M. Rusu, Zlă
toianu : mijlocași Ia grămada C. Stă- 
nescu, Pilă ; mijlocași la deschidere 
Giugiuc, V. Marinescu ; centri Ir‘- 
mescu, Dragomirescu, Wussek ; aripi 
Țibuleac, Dragomir. Coravu : fundaș 
Dăiciulescu.

Seniorii vor juca — Aipă cum se 
știe — în Franța, la Toulouse, in ziua 
de 30 aprilie, iar juniorii la București 
în ziua de 2 mai.

Liceul „N.
Pitești 76—49 (31—33),

74—27 (27—12); FETE —
nr. 3 Arad—Liceul nr. 36

ALTE REZULTATE: BĂIEȚI — Li
ceul „N. Bălcescu" Cluj 
Bălcescu
Liceul nr. 2 Constanța—Liceul nr. 1 
Dorohoi
Liceul
București 40—39 (18—12), Liceul nr. 
1 Brașov—Liceul nr. 1 Dorohoi 
H—25 (19—13). întrecerile conti
nuă simbătă și se încheie duminică.

Dinamovistul Țuțuianu (în îotogratie înscriind o frumoasă încercare în 
meciul cu Progresul) va fi unul din atuurile majore ale echipei sale în 

meciul de mîine — Grivifa Roșie—Dinamo

Foto : N. Aurel

Al doilea derbi feminin al zilei se 
dispută în cadrul seriei a II-a între 
Progresul București și Voința Si
ghișoara. In fotografie : Bogdan 
(dreapta) — una din tinerele jucă
toare ale Progresului — aruncă la 
poartă (fază din partida cu Partiza
nul roșu Brașov).

„Cupa Dinamo“: întrecerile din ziua

Ieri, pe poligonul Tunari au 
întrecerile „Cupei Dinamoa Ia 
ticipă fruntașii tirului nostru 
pjtală ȘÎ” *n T o
--- Sk Wl 
dard și ] 
tele primi 
au depăși 
rație pent 
Iimîoi 
mai L 
repnb 
skeet

a doua
eonii nuat 
care par- 
din Ca

le trei. probe 
ori și juniori), armă stan- 

4 sport-junion — reznlîa- 
dor clasați au atins, ba chiar 
it. haremurile fixate de iede
rii etapa actuală de pregătire, 

rîi clubului Steaua au obținnt cel 
un rezultat al zilei, un nou record 
lîcan la pistol sport pe echipe. La 
seniori s-a dat o luptă interesantă 
cei doi tineri trăgători. B. Mari- 

i și Gh. Seneovici. în prima manșă 
doi au doborît ctte 94 de talere și 

egalitatea se va menține 
a doua Lucrurile s au în- 
alllel. Seneovici a reușit 

lai bun ca în prima zi iar 
scăpat 10 talere din cele 
la total cu cinci talere mai 

idversanil său.
PISTOL SPORT, JU- 

T. Picurare (Construcții) 
Balaș (Steaua) 549 p, 3. 

•teaua) 547 p. Pe echipe: 
_ 33 p — nou record repu- 

: de juniori (l-au realizat — E. 
i, 5. Ciotloș și .V. Popescu 537 p), 

2. Dinamo 1573 p Sheet juniori (50 
buc): 1. M. Chita (S+.E. 1) 42 t

tirului 
din tară. La 

(ser

se credea că
și în cea de î
timpi at îns5
un rezulta t m;
Marinescu a •
100, obțin!nd 1
puțin deci l 3'

Rezolîat i
MORI : ]L 1
550 p. 2. E.
5. Cioiloș (Si
1. Steaua IM

(19+23), 2. Al. Seneovici (S.S.E. 1) 
41 t. 3. Etn. Motolici (S.S.E. 1) 38 t.

seniori (200 buc): 1. Gh. Senco- 
'• XS.E. 1) 189 t (94+95), 2. B.

--------  (94-Ț
175 t 
focuri 

juniori: 1. D. Becea (Arhitectu
ri. Belinschi (Arhit.) 577 

D. 3. N. lonescu (Petrolul Ploiești) 
576 p. 4. B. Ceghezi (C.S.M. Cluj) 576 
p, 5. A. Neacșu (Steaua) 570 p, 6. C. 
Calisov (Arhit.) 570 p. Pe echipe: 1. 
C. S. Arhitectura 1725 p, 2. Steaua 
1694 p,_3. Metalul 1685 p, 4. S.S.E. 1 
1685 p, 5. Olimpia 1683 p, 6. Brașov 1681 
p. Seniori: 1. R. (Feinerich (Arhit.) 588 
p, 2. M. Ferecatu (Dinamo) 587 p, 3. 
L. Cristescn (Steaua) 586 p, 4. N. Co- 
jocaru (C.S.M.S. Iași) 585 p, 5. St. 
Caban (Dinamo) 583 p, 6. P. Șandor 
(Steaua) 583 p. Pe echipe: 1. Steaua 
2330 p, 2. C. S. Arhitectura 2322 p, 
3. Dinamo 2321 p, 4 C.S.M.S. Iași 2287 
p, 5. Petrolul Ploiești 2285 p, 6. Bra
șov 2284 p.

Azi și mîtee se vor disputa, tot la 
Tunari, probele de armă standard 3x20 
focuri, pistol liber, talere aruncate din 
șanț și pistol calibru mare.

rid (S.S.
Marinescu (Dinamo Obor) 184 t 
90). 3. D. Da nciu (Dinamo Obor) 
(87-1-88). Armă standard 60 
culcat
ra) 578 p, 2.

' N. ‘

T. R.

mîi- 
re- 
se-

Interesantă etapă, 
ne în campionatele 
publicane ! Atît în 
riile masculine, cit și in 
cele feminine se dispută 
cîteva partide extrem de 
importante pentru clasa
mente și, așteptate cu 
nerăbdare de spectatorii 
obișnuiți ai întreceri, ca 
și de tehnicienii noștri. 
Cum privesc aceștia, din 
urmă etapa de mîine ? 
Despre ea și perspectivele 
pe care le oferă ne-a vor
bit ieri antrenorul fede
ral N. Nedef:

— „Am ajuns la eta
pa a III-a a returului și 
ca atare perioada de a- 
comodare a echipelor cu 
activitatea competițională 
în aer liber trebuie con
siderată ca încheiată. în 
consecință, cred că este 
timpul să asistăm la me
ciuri de un nivel tehnic 
din ce în ce mai ridi
cat. Preocuparea aceasta 
nu trebuie stînjenită de

faptul că lupta pentru locurile frun
tașe ca și pentru evitarea retrogra
dării intră în faza clarificărilor în 
toate seriile. Și nici grija antrenorilor, 
jucătorilor și arbitrilor pentru desfă
șurarea jocurilor în mod corect, spor
tiv, nu trebuie să fie mai mică.’Oim- 
potrivă. Toată atenția trebuie îndrep
tată spre realizarea unor spectacole 
de calitate, în care echipele să-și a- 
pere șansele cu ardoare, dar și cu co
rectitudine. Cînd spun acest lucru mă 
refer la toate participantele, indife
rent de serie, pentru că toate au dato
ria să contribuie la ridicarea calității 
campionatelor. Dar, în mod special 
vizez echipele fruntașe, în rîndurile 
cărora activează o serie de elemente 
selecționabile. în această idee, aștept 
din partea unor formații ca Rapid 
București și Universitatea Timișoara, 
care se întîlnesc mîine în derbiul eta
pei, jocul pe care-1 impune valoarea 
recunoscută a jucătoarelor lor“.

într-adevăr, etapa de mîine oferă 
multe puncte de atracție, mai ales în 
seriile feminine unde continuă asaltul 
asupra primului loc. Să subliniem mai 
întîi cele două derbiuri : Rapid — U- 
niversitatea Timișoara (7—7 în toam
nă) și Progresul — Voința Sighișoara 
(5—16). Menționăm de asemenea par
tida de la Brașov : Tractorul — Con
fecția (9—8). La băieți, două jocuri 
pasionante în prima serie : Știiqțg 
Galați — Universitatea București 
(13—21). Și Steaua — Dinamo Bacău 
(5—6). Și mai notăm faptul că pri
mele clasate din scria a II-a joacă în 
deplasare : Rapid — C.S.M. Reșița 
(14—22), Metalul Copșa Mică — Cau
ciucul (11—15) și Tehnometal — 
C.S.M.S. (7—23). Rezultatele acestor 
întîlniri, ca și al celorlalte de altfel, 
credem că vor aduce modificări im
portante în clasamente.

• Programul competițional este 
completat de primele jocuri din faza 
interregională a campionatului de cali
ficare. întîlnirile au loc azi și mîine 
după programul anunțat.

încep campionatele categoriei B
La o săptămînă după inaugura

rea meciurilor din categoria A a 
campionatelor republicane de lupte 
pe echipe la „greco-romane” și 
.libere*  astăzi și mîine se desfășoa
ră întrecerile categoriei B.

Iată programul primei etape: 
.greco-romane', GRUPA SUD: Ră
dăuți (Tractorul Rădăuți, Progresul 
Buc., Prahova Ploiești); Iași (C.S.M.S., 
Carpați Sinaia, Dinamo Pitești): 
Constanta (Marina Mangalia, LM.U.

Medgidia, Stuful Tulcea); GRUPA 
NORD: Cluj (A.S.A. Cluj, C.S.M. 
Cluj. Mureșul Tg. Mureș); Marghita 
(Constructorul Marghita, I.G.O. Baia 
Mare, Crișul Oradea); Arad (Rul
mentul Brașov, Constructorul Hu
nedoara și Vagonul Arad). Reuniu
nile au loc duminică.

Astăzi au loc la Constanța între
cerile din grupa Sud la „lupte li
bere*  unde participă echipele: 
I.M.U. Medgidia, Metalul Tîrgovlș- 
te și Energia Constanța. Mîine se

desfășoară întrecerile celorlalte for
mații de lupte libere din categoria 
B — GRUPA SUD: Buzău (A.S. 
Victoria Buzău, Rapid București, 
Stuful Tulcea); Reșifa (C.S.M. Reșița, 
Electroputere Craiova, Metalul Buc.) 
și cele din GRUPA NORD, la Brașov 
(A.S.A. Brașov, Rulmentul Brașov, 
Chimistul Baia Mare); Timișoara 
(C.F.R. Timișoara, Unio Satu Mare, 
Metalul Odorhei) și Oradea (Crișul, 
Autosport Sf. Gheorqhe, Jiul Pe
tr ila).

UNDE MERGEM?
AZI

RUGBI. — Teren Gloria, ora 16,45 : Gloria — 
Steaua, meci în cadrul categoriei A.

HALTERE. — Sala Dinamo II, ora 17: „Cupa 
1 Mai" (competiție rezervată juniorilor).

MÎINE

VOLEI. — Sala Dinamo, cu începere de Ia ora 
8,30 : Progresul — I.C.F. București (f. II), Me
talul — Dinamo București (f. I), Dinamo — 
Farul Constanța (m. I), meciuri în cadrul cate
goriei A; sala Giulești, cu începere de la ora 
5J0: Q. P, București — Știința Craiova (f. I),

Rapid — Universitatea Cluj (f. I), meciuri în 
cadrul categoriei A.

RUGBI. — Teren Progresul, cu începere de 
la ora 10,30: Progresul — Constructorul, Gri
vița Roșie — Dinamo, meciuri în cadrul cate
goriei A.

HANDBAL. — Teren Giulești, cu începere 
de la ora 9,15: Rapid — C.S.M. Reșița (m). 
Rapid — Universitatea Timișoara (f); teren 
Dinamo, cu începere de la ora 12 : Dinamo — 
Politehnica Timișoara (m); teren Progresul, cu 
începere de Ia ora 15,45 ; Progresul — Voința 
Sighișoara (f). Steaua — Dinamo Bacău (m).

BASCHET. — Sala Floreasca, începînd de 
la ora 8,30: Politehnica București — Aurul 
Brad (m. I), Olimpia M. I. București — Acade
mia Militară (m. II), I.C.F. — C.S.M.S. Iași 
(m. II).

ÎNOT. — Bazinul Floreasca, începînd de Ia 
orele 9,30 și 17: concurs pentru copii între 
10—12 ani.

CICLISM. — Șoseaua Olteniței, în dreptul 
kilometrului 12,5, la ora 10: start în concursul 
pe Capitală, contratimp perechi.

CĂLĂRIE. — Baza hipică din calea Plevnei, 
începînd de la ora 10: „Cupa primăverii" 
(probe de obstacole).

FOTBAL. — Stadionul „23 August", ora 
14,30; Steaua — Politehnica Timișoara (cat.

A), ora 16.30: Rapid — C.S.M.S. (cat. A); 
stadionul Politehnica, ora 11 : Știința Bucu
rești — Progresul București (cat. B); terenul 
Gloria, ora 10: Metalurgistul București — Di
namo Victoria (cat. B); terenul Timpuri Noi, 
ora 9,15: Flacăra roșie București — Portul 
Constanța (juniori), ora 11: Flacăra roșie 
București — Tehnometal București (cat. G); 
terenul Laromet, ora 10: Tehnometal Bucu
rești — Rapid (juniori); terenul „23 August" 
III, ora 11 : Metalurgistul București — S.N. 
Oltenița (juniori); terenul „23 August*  IV, 
ora 9 : Viitorul București — Dinamo București 
(juniori); terenul Voința I, ora 11 : S.S.E. 2 
București — Petrolul Ploiești (juniori); sta
dionul Steaua, ora 11: Steaua — C.F.R. Ro
șiori (juniori).

HALTERE. — Sala Dinamo II, ora 9: „Cupa 
1 Mai" (competiție rezervată juniorilor).



SPOBIBEA EFICACITĂȚII? 
hlr-un singur iei: uduptind tehnica 
ii concepția tactică Ia condițiile 

de joc!
I Interviu cu antrenorul federal M PETRESCL

S-au scurs pînă în prezent patru etape din 
returul categoriei A. O privire retrospectivă 
asupra rezultatelor obținute de cele 14 formații 
competitoare prilejuiește constatarea că abundă 
victoriile obținute la scorul minim de 1—0 (de 
regulă în favoarea echipelor gazdă;, că linii de 
atac cu jucători valoroși (vezi meciul Dinamo— 
Rapid) nu înscriu nici un gol în 90 de minute, 
într-un cuvînt. se marchează goluri foarte puține. 
Ineficacitatea de care dau dovadă echipele noas
tre în acest început de sezon reiese șt din simpla 
comparație între numărul golurilor marcate în 
primele patru etape ale turului și ale returului: 
etapa 1: 24 față de 18 ; etapa a Il-a: 22—13; 
etapa a IU-a: 19—17; etapa a IV-a : 19—17. Dar 
ineficacitatea de care vorbim este un EFECT. 
Care sînt CAUZELE ? Să încercăm să le depistăm 
împreună cu pref. Nicolae Petrescu, antrenor 
federal.

Pregătirile celor 14 echipe din categoria A

— Sînteți de acord că desfășu
rarea primelor patru etape ale 
returului ridică din nou problema 
importantă a INEFICACITĂȚII ?

— Cifrttes- calculele comparative 
int cit se poate de clare. Consta- 
irea apare cu atît mai regretabilă 
u cit federația de specialitate a do- 
edit preocupare pentru a soluționa 
roblema măririi eficacității, atît 
rin predarea metodelor moderne de 
ntrenament la diferitele cursuri cit
i prin controlul activ efectuat la 
iate echipele. In turul campionatu-
ii se ajunsese la situai ia ca fiecare 
icător Să execute, săplăminal, 200 
e lovituri la poartă.

— De ce nu se refieclă toate 
acestea și în jocuri ? Nu sîn
teți de părere că, în ceea ce 

■privește trasul la poartă, înain- 
I tașii noștri sînt deficitari la ca

pitolul tehnică în viteză sau, cum 
i se mai spune, în condiții de 
joc ?

— Intr-adevăr, aici este „cheia". 
fumai că importanta problemă a li- 
crfizărn comportă o serie de obser
vații. Trebuie reținut in primul tind 
fptuf că trasul la poartă este un 
ct care se realizează intr-un timp 
parte scurt și într-un complex de 
Ituallii^xtrem de dificil.

— Vă referiți la apărările aglo
merate ?

— Desigur, tn fata porții, adver- 
Itrii sînt și mulți, sînt și dirzi. In 
re/ași timp, trasul la poartă se exe- 
ută de cele mai multe ori in con- 
L'jii de dezechilibru al corpului. 
Ifuar dacă am admite că ținuta cor
ului pentru execuția tehnică este 
ea corectă, totuși laba piciorului 
bre lovește balonul mai păstrează 
Iva din inertia și mișcările premer- 
ftoare acestei poziții. Astfel stînd 
Ierurile, mingea nu mai poate fi 
Ivită cu exactitatea unui... tac de 
Kgrd. Asemenea dificultăți ale or- 
țnismu/ui în lupta pentru mărirea 
licacității pot fi învinse mai ușor 
led munca de pregătire a fotbaliș- 
|or începe la o vîrstă fragedă, dacă 
I se desfășoară in mod sistematic, 
| toată pasiunea pentru atingerea 
lestui frumos țel al jocului: înscrie- 
|a de goluri.

-— Observațiile dv. privesc an- 
I trenamentul de perspectivă al fot- 
I baliștilor. Ne-ar interesa însă și 
I soluțiile pentru remedierea lipsu- 
I rilor existente în pregătirea jucă- I lorilor divizionari. Există aseme- 
I nea soluții ?
I Categoric. Omul este capabil să 
pdifice intr-o măsură destul de 
fere inconvenientele reflexelor, mo- 
|7îndu-/e cu ajutorul a noi îorme 
I mișcare, prin exercițiu. După pă- 
■rea mea, aceste exerciții trebuie 
fese în funcție de atingerea urmă- 
jareior obiective: a) ținuta corpu- 
f î,f dezechilibru și reglarea picio- 
|?u! pentru combaterea forțelor pa
ve (gravitatea, inerția de mișcare) ; 
I introducerea de corective prin 
lercifii adecvate pentru a plasa 
tngea în mod conștient la punctul 
■rit,
I — Este vorba deci de o tehnică 
I în trasul la poartă, ADAPTATĂ 
I LA CONDIȚIILE DE JOG. Nu a- 
| preciați însă că un rol important 
I la sporirea eficacității îi revine 
I și CONCEPȚIEI TACTICE ?
I— Nu încape discuție. Observațiile 
lastre, bazate pe date statistice, 
Induc la concluzia cu o combinație 

in care s-a folosit. un număr mai 
mare de pase (5—6, să zicem) n-a 
fost încheiată cu gol. Se constată, 
de altfel, că echipele care abuzează 
de pase termină prin a fi înirînte. 
Liniile lot de atac sînt obsedate de 
problema menținerii mingii și nu de 
finalizarea propriu-zisă. Am văzut de 
nenumărate ori echipe (de ex. : 
C.S.M.S., Politehnica Timișoara, Stea
gul roșu etc.) care au dominat și au 
ajuns la sterilitate tocmai din cauza 
concepției tactice necorespurtzătoa- 
re ; ele au căpătat plăcerea paselor 
în loc să o capele pe aceea a golu
lui. Soluția? Una singură: simplifi
carea manevrelor tactice prin elimi
narea multiplelor pase în faza finală, 
care creează acel dezechilibru al 
corpului de care am mai vorbit. Jus
tețea acestei teze este confirmată, 
îndeosebi, de echipele italiene care au 
ajuns să practice un joc foarte sim
plu, in mare viteză, în acțiunile de 
contraatac. Să nu omitem clin exem
plele noastre nici pe Dinamo Bucu
rești care, este știut, a cîștigat cîleva 
ediții ale campionatului republican 
cam în același știi.

— Cum rămîne atunci cu jocul 
colectiv-constructiv, indicat echi
pelor noastre de colegiul central 
al antrenorilor ?

— Firește, acesta jămîne un impe
rativ al fotbalului modern. Dar a 
„construi" nu înseamnă a... pasa la 
infinit. Ci, doar, a-ți deschide dru
mul spre poarta adversă. Am uimă- 
rit cu toții la televizor meciurile 
Braziliei cu selecționatele Suediei și 
U.R.S.S. Brazilienii au practicat in
tr-adevăr un joc constructiv. Și to
tuși, cită deosebire în a construi 
„orbește" și a construi pentru gol. 
Acțiunile sud-americanilor au fost 
simple din punct de vedere al con
cepției tactice, desfășurate în viteză 
și încheiate în general prin jucătorul 
care are cea mai mare spontaneita
te în execuțiile tehnice și... simțul 
porții. Acesta este Pele sau alții 
(aproape) ca el. Tocmai în aceasta 
constă cheia jocului colectiv-con
structiv. al cărui adept sînt și eu. 
Fără asemenea fotbaliști — adevărate 
„personalități ale porții" — care să 
posede reflexe bine formate, jocul 
colectiv-constructiv devine o mașină 
sterilă de plimbat mingea.

Reîntregind acum cauzele pentru 
care echipele noastre marchează go
luri puține, aș vrea să afirm totuși 
că și fotbalul nostru își are per
sonalitățile sale. Pe Pîrcălab, Dumi- 
triu, Ionescu, Badea, Dridea, S. 
Avram, Frățilă, Dobrin etc. •

— Cum vedeți, ameliorarea de
ficientelor legate de eficacitate în 
etapele care urmează ?

— Va fi absolut necesar ca echi
pele noastre să-și intensifice pregă
tirea la toți factorii antrenamentului. 
In ceea ce privește trasul la poartă, 
aceasta este problema cea mai se
rioasă și nu permite nici o eschi
vare. Ea trebuie să devină — ca la 
pianist — o muncă permanentă făcu
tă cu toată seriozitatea. Cele 200 de 
lovituri la poartă pe care Ie execută, 
în ciclul săplăminal, fiecare jucător 
rezolvă problema numai din punct 
de vedere cantitativ. Calitatea se 
poate obține numai cînd întreaga pre
gătire se va efectua iN CONDIȚII 
DE JOC, așa cum, de altiel, s-a in
dicat în repetate rînduri cu prilejul 
cursurilor de perfecționare la sare au 
participat toți antrenorii echipelor 
noastre de categorie republicană.

Interviu luat 3e 
G. NICOLAESGU

în vederea celei de a 18-a etape a 
campionatului categoriei A, echipele și-au 
fâcut pregătirile obișnuite. lati ultimele 
.amănunte comunicate de redactorii și co
respondenții noștri:

• PETROLUL PLOIEȘTI. Este in- 
certă folosirea lui Dridea II (joi nu a 
făcut antrenament) în meciul de la Cra- 
o întinderi musculară^ în ^oculTtri. 

extrema stingă va juca Moldoveana, iar 
pe dreapta va debuta juniorul Dineu tă.

Iată formația anunțată: Ionescu — 
Pahontu. Florea. Boc. Moca nu — lu- 
has. Dragomir — Dincută, Drid<-a I. 
Badea, Moldoveana. (V. Ionescu).

• SIDERURGISTUL GALAȚI. După 
eșecul de Ia Brașov, in pregătirile echipei 
gălăjene s-a pus accent pe întărirea a- 
părării. Antrenorul I. Zaharia ne-a co
municat formația pentru meciul cu Di
namo Pitești: Enacbe — Pal. Costache, 
\ oicu. Velea — Ioniță, Adam — S. 
Brelan. Ncagu, Stălescu, Cio. ănaru. Val- 
can este accidentat, iar înaintașul M. 
Voinea a fost scos din lot. (St. Constan- 
tinescu).

Dumitriu II (Rapid), în dribling prelungit printre apărătorii echipei C.S.M.S.
Imaginea a fost luată în cursul partidei Rapid — C.S.M.S. (4—1) disputată 

la 30 august 1964, în Capitală

• RAPID BUCUREȘTI. în cadrul 
unui meci-școală cu Constructorul diu 
campionatul orășenesc, Rapid a învins cu 
3—0. In paitida cu C.S.M.S. nu se știe 
dacă va juca Dumitriu care este bolnav 
de gripă. Formația va fi alcătuită în 
cursul zilei de azi.

• U. T. ARAI). în meciul de joj, 
disputat în compania Mureșului, linia de 
atac a textilișlilor s-a dovedit în bună 
dispoziție de joc înscriind nu mai puțin 
de 10—goluri. 0 formă bună an arătat 
Donciu și Țîrlea : Donciu a înscris 5 
goluri, iar Țîrlea 4, cel de al zecelea 
fiind opera lui Chivu. Formația : Wei- 
clielt — Birău, Bacoș, Mețcas, Csako 
II — Axente, Floruț — Pantea, Don
ciu (Jac), Țîrlea, Chivu. (St. Iacob).

• ȘTIINȚA CRAIOVA. Joi. studen
ții au jucat în compania echipei de ca
tegoria G, Electroputere. Știința s-a miș
cat bine, atacul dovedind poftă de joc 
și creînd faze frumoase. Antrenorul D.

Programul editat pentru cupla
jul de fotbal STEAUA — POLI
TEHNICA TIMIȘOARA și RA
PID — CSMS IAȘI cuprinde un 
interesant material statistic în le
gătură cu jocurile din campionatul 
categ. A, biografiile jucătorilor 
Gh. Constantin și Dan Coe, palma
resul jocurilor, fotbal-magazin etc.

De vînzare la casele de bilete 
obișnuite și la stadion. Prețul 1 leu.

Arbitrii jocurilor din categoria A
Știința Craiova — Petrolul: Vic

tor Pădureanu (București) — la cen
tru — M. Sadoveanu (Buc.) și NI. 
Constantin (Buc.).

Dinamo Pitești — Siderurgistul: 
Emil Martin (București) — la centru 
— A. Munich (Buc.) și Gh. Retezau 
(Timișoara).

Universitatea Cluj — Dinamo Bucu
rești : Ion Dobrin (Craiova) — la 
centru — N. Mogoroașe (Craiova) și 
N. Lazăr (Petroșeni).

Crișul — Farul: Aurel Bentu (Bucu

Teodorescu ne-a declarat că privește cu 
încredere meciul cu Petrolul și speră în 
victorie. Formația probabilă: Papuc — 
Mihăilescu, Mincă, Gavrilă, Deliu — 
Strimbeann. Bîtlan — Plugarii, Sfîrlo- 
gea, Eftimie, Ionescu. (V. Popovici).

• DINAMO BUCUREȘTI. Fotbaliștii 
echipei din Șoseaua Ștefan cel Mare au 
plecat ieri dimineață cu avionul la Cluj, 
unde vor jsca azi. Formația va fi alcă
tuită Ia Cluj pentru că există doi indis
ponibili : O. Popescu, accidentat in jo
cul de duminică și Ghereheli. care încă 
nu s-a refăcut.

® CRI 1*1  Ii ORADEA. La antrenamen
tele efeetnate săptămini aceasta, accen
tul s-a pus pe întărirea legăturii din
tre compartimente și mai ales pe îmbu
nătățirea finalizării. Pentru jocul de du
minică, -ll“-le orădean va fi alcătuit 
din următorul Iot : Eremia, Casoni, Tal- 
paL Solomon. Pojotu. Balog, Sacaci II, 
Vigu, Iacob. E. Naghi, Harșani, Mure- 
șan II, Bacoș. (I. Ghisa).

Foto : V. Bageac

• UNIVERSITATEA CLUJ. Interesul 
arătat la Cluj pentru partida cu Dinamo 
București este foarte mare. Echipa stu
dențească va încerca să realizeze în fața 
bucureștenilor ceea ce nu a reușit în 
fața dinamoviștilor piteșteni, adică să 
obțină victoria. Se scontează reintrarea 
lui Anca. In schimb, Neșn este în con
tinuare accidentat. Lotul: Gaboraș, Rin- 
gheanu, Szoke, Pexa, Anca, Cîmpeanu, 
V. Alexandru,, Oprea. Marcu, Bretan, A- 
dam, Szabo, Ivansuc, Grăjdcanu, Tarcu. 
(V. Cacoteanu).

• STEAUA BUCUREȘTI. Noutățile
cele mai importante sînt restabilirea lui
FI. 5roînea și a lui Suciu. Este posibilă Țurcan. (I. Onicel).
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TN „CUPA BALCANICĂ"

După cum se știe, ediția 1966 a „Cu
pei Balcanice*  a început înainte de a se 
încheia ediția de anul trecut. S-au dis
putat pînă acum două partide : Lokomo
tiv Sofia—Vardar Skoplje 1—0 și Loko
motiv Sofia—A.E.K. Atena 3—3. Una 
din reprezentantele noastre, U.T. Arad, 
va întîlni pe Cerno More Varna la 15 iu
nie la Varna și la 6 iulie la Arad.

în ceea ce privește ediția 1965 sînt de

rești) — la centru — C. Sotir (Bucu
rești) și V. Gligorescu (Ploiești).

Rapid — C.S.M.S. : Petre Sotir (Me
diaș) — la centru — N. Negoiță 
(Constanța) și V. Dăscălescu (Con
stanța).

Steaua — Politehnica Timișoara : 
Nicolae Rainea (Bîrlad) — la centru 
— V. Popa (Iași) și V. Liga (Galați).

U.T.A. — Steagul roșu : Constantin 
Petrea (București) — la centru — 
M. Cîțu (București) și Gh. Limona 
(București). 

operarea unor modificări în linia du 
atac. Echipa va fi alcătuită duminică, 
înaintea partidei cu Politehnica Timi
șoara. din următorul lot: Haidu, Sucic, 
Petescu, Hălmăgeanu, D. Nicolae, Săt- 
măreanu, Jenei, Negrea, D. Popescu, 
Micu, Creiniceanu, Constantin, Pavlovici, 
FL Voîoea, Raksi, S. Avram.

• STEAGUL ROȘU BRAȘOV. La an
trenamente a fost prezent și Gane, re
integrat în lot. In schimb. Coran a 
hpsit toată săptămîna, iar Alecti la ulti
mele două antrenamente, amîndoi fiind 
ușor accidentali din jocul cu Siderur- 
gistul. Din această cauză antrenorii Ploe- 
șteanu și Proca nu vor putea alcătui 
echipa decît în ziua jocului, la Arad. 
(C. Gruia).

• POLITEHNICA TIMIȘOARA. La 
antrenamente accentul a fost pus pe îm
bunătățirea jocului de apărare (plasa
ment, dublaj) și a circulației mingii 
în atac. Joi, Politehnica a întîlnit în 
cîte o repriză pe U.M.T. (4—1) și Elec
tromotor (3—2). lată lotul care se va 
deplasa la București : Siclai, P. Popa, 
Surdan, Petrovici, Răcelescu, Speriosu, 
Grizea, Mihăilă. Rus, Lazăr, llumelnicu, 
M. Popa, Lereter, Regep. Ultimul antre
nament va avea loc sîmbătă la Bucu
rești. (P. Arcan).

• C.S.M.S. IAȘI. în meciul de an
trenament de miercuri. C.S.M.S. a pier
dut cu 1—0 (0—0) îh fața formației 
de categoria C, Locomotiva lași, a cărei 
poartă a fost apărată de Faur, for
mația probabilă pentru jocul cu Rapid: 
Constantinescu — V. Popescu. Gheghi. 
Vornicii, Deleanu — Ștefănescu. Romi- 
lă — Matei, Poți, Cuperman, Stoieeseu 
(îneze IV). (D. Diaconescu).

• FARUL CONSTANȚA. Sint probi,.--
mc în ceea'ce privește alcătuirea forma
ției pentru partida cu Crișul. în jocul 
de verificare susținut cu U.S.A S. Nă
vodari, din campionatul regional. 3 0
(2—0) pentru Farul, Tufanț Costili și 
Tîlvescu nu au jucat fiind nerestal'iliți 
din meciul susținut duminica trecută 
cu Știința Craiova. Iată lotul comunicat 
de antrenorul Mărdărescu: Manciu. I’il- 
că, Pleșa, Stancu, Dumbravă, Gref, Ma- 
reș, Koszka, Kallo, Manolaclie, lancu, 
Ologu, Biikiissi, Tîlvescu, Cost in. (E. 
Petre ).

® DINAMO I’lTEȘTj, In antrena
mentele de săptămîna aceasta- antrenorii 
Ștefan Vasile și Lebrite Ianovschi au ur
mărit în special omogenizarea echipei. 
Iată formația pentru nișciul cu 
Siderurgistul : Niculescu — I. Popescu, 
Barbu, Stelian, Qavid — Dobrin. lîr- 
covnicu — C. Ionescu, G. Radu, Naghi,

ȘTIRI...
9

consemnat următoarele : Besiktas Istanbul 
și-a anunțat retragerea din competiție 
(reamintim că formația turcă trebuia să 
mai întîlnească pe Rapid la Istanbul și 
ca atare comisia de organizare a „Cupei 
Balcanice4* va decide asupra rezultatu
lui) ; echipa greacă Olimpiakos Pireu 
a propus ca revanșa partidei Farul—- 
Olimpiakos să se dispute la 1 iunie la 
Constanța.

ARBITRI ROMÂNI PESTE 
HOTARE

După ce arbitrul Cornel Nițescu a con
dus duminica trecută un joc în cadrul 
campionatului Greciei, mîine alți doi ar
bitri români, Iosif Ritter și Alexandru 
Toth, vor arbitra în Grecia.

MECIUL DINTRE ECHIPELE DE 
TINERET ALE ROMÂNIEI SI 

AUSTRIEI...

...sc va disputa la 23 aprilie. Fede
rația austriacă de fotbal a comunicat 
zilele trecute că partida se va juca la 
Eisenstadt, localitate aliată la 50 km 
de Viena.



L? Sibiu, motocicliștii sint gata de start
Motocicliștii asociației 

sportive Voința din Si
biu s-au pregătit pentru 
actualul sezon competi- 
țional sub conducerea 
antrenorilor Cr. Doviț 
și A. Ostrovăț. Ei au 
făcut cite trei antrena
mente pe săptămină, 
și-au pus la punct mo
toarele și acum așteaptă 
startul în .Cupa Româ
niei*  care se va da la 
București la 24 aprilie. 
Dintre cei 12 alergători 

t parte la an- 
s-au remar- 
Bogdan, 
R. Doviț, 
G. Breier. 

competiții 
organizate

COE

Intîlniri internaționale4

ie cei 
■e au lua 

trenamente 
cat: Gh. 
Ștefănescu. 
Pancraț și 

în afara 
oficiale, 
plan republican, sportivii 
asociației Voința Sibiu 
vor participa la .Cupa 
celor trei orașe : Cîmpi- 
na-Sibiu-Ploiești*.  La a- 
cest concurs alături de 
motocicliștii de Ia Ener
gia Cîmpina, Voința Si
biu și Locomotiva Plo
iești au mai- fost invitați 
sportivi de la Voința Ti
mișoara și Metalul Hu
nedoara.

Paralel cu pregătirile 
făcute pentru motocros, sportivii de la 
A.S. Voința Sibiu au ajutat la buna 
întreținere a pistei de dirt-track și ob
stacle de la

ILIE

H. 
H.

ilor
pe

stadionul orășenesc. 
IONESCU — coresp.

ale sportivilor noștri
întrecerile internaționale ale popi

carilor noștri continuă. După recenta 
dublă partidă cu echipele orașului 
Budapesta, sportivii români se pregă
tesc intens în vederea unui turneu 
(de trei meciuri), pe care îl vor între
prinde, între 24 și 28 aprilie, în R.F. 
Germană și R.D. Germană.

Colectivul de antrenori a selecționat, 
în urma comportării în întrecerile cu 
popicarii unguri și pe baza unor con
cursuri de verificare, următorii spor
tivi : băieți — Petre Purje, Tiberiu 
Szemany, Constantin Rădulescu, Ion 
Micoroiu, Vasile Măntoiu, Cristu Vî- 
nătoru, Dumitru C. Dumitru, Nicdlae 
Blănaru, Aurel Șucatu, Ludovic Mar
tina ; fete — Elena Trandafir, T'mca 
Balaban, Florica Neguțoiu, Elena Lu- 
pescu, Margareta Szemany, Crista Szocs, 
Cornelia Moldoveanu, Maria Rus, E- 
lena Predeanu, Use Schmidt Selec- 
ționabilii urmează un program de 
pregătire la probele clasice de 100 
bile mixte femei și 200 bile mixte 
bărbați. La începutul săptămînii viitoa
re va avea loc la Cîmpina un con
curs în urma căruia vor fi definitiva
te echipele care se vor deplasa în R.F. 
Germană și R.D. Germană.

Iată unul dintre celeIn fotografie : ___ _____ _____ ___
mal spectaculoase genuri ale sportului 
cu motorf motoerosul, ce se desfășoară 
pe astfel de trasee ca cel din imaginea 
de mai sus ^prinsă’’ de fotoreporterul 
nostru Ștefan Ciotloț in concursul dis
putat duminica trecută la Complexul 
sportiv Pantelimon din Capitală. In 
prim plan Cicerone Coman (Poiana 
Cîmpina) tatonat de Dumitru Vasil eseu 

(Metalurgistul).

De la start la sosire
BUCUREȘTI. Pe stadionul Tinere

tului a avut loc etapa a Ill-a a cam- 
pionaului universitar pe echipe. Re
zultatele meciurilor • IMF—IPGG 
115-26, Politehnica—IMF 115-89, 
Fciitefcure?- IPGG 142—29. I. Pe-L -

suliță : 
GRO-

Plev 47.64 ; 
I. (prof. EM. 
ip-}, 
concursul de 
primăverii" !

pe 100 m. Au 
de concurențe 

esp.).
0 de juniori de

juniori 
S. Pas-

1*9
V 1

V. Coșul cț (Ut 
Ilinca (Con? 66
12.7 ; BĂIEȚI
teșea (IP) 11. 
tescu 223 ; 40Ș 
Mustafa (IMF) 
523 ; 800 m 
400 mg : Fu 
Vanghelescu 
Marcu (IP) . . .
(Con.) 13.82 : suliță : Al. Nohit (Pol.) 
58,11.

CLUJ. Din inițiativa Secției de în- 
vățămînt în localitate a fost introdusă 
, divizia școlară" la atletism. La prima 
etapă au participat peste 220 de con- 
curenți. Cea mai bună evoluție au 
avut-o elevii Liceului N. Bălcescu. 
FETE : 100 m : S. Tănase și I. Lazăr
12.8 ; 400 m : M. Toader 62,4 ; 80. mg: 
Tănase 12,1 ; FI. Iușan 12,4 ; lungime : 
Iușan 5,15 ; BĂIEȚI : 100 m : T. 
Lența 11,7 ; 110 mg : Gh. Lascu 16,0 ; 
lungime : Lența 6,57. HC. V. Să- 
rucan (Din. Buc.) 7,33. (prof. P. Na- 
ghi — coresp.).

TIMIȘOARA. Competiția dotată cu 
„Cupa celor trei orașe" a revenit ti
mișorenilor (317 p), pe locul doi Re
șița (144,5 p) și pe trei, Aradul 
(141,5 p). FETE : 400 m: F. Negru
61.9 ; lungime : M. Secoșan 5,28 ; 
greutate: A. Macovei 11,23; BĂIEȚI: 
400 m: Gh. Mărgineanu 51,2, U. Pacepa 
51,5 ; 10 km marș : T. Șerban 51:58,6; 
lungime: D. Socațiu 6,89, T. Purice 
6,82 ; înălțime: P. Moată 1,85 ; pră
jină : G. Piculschi 3,90 ; triplu: V. 
Capăt 14,30 ; greutate : Z. Hegeduș

: C. 
ger

6.76

Azi p mlfnc, Ia Ploii

4M 
■. El.
A.

12,95 ; disc : M. 
D. Marian 62.7 
ZESCU — core

PITEȘTI. La 
dotat cu „Cupa 
niciuc a obținut 
participat peste 
(Ț FEȚEANU — co

ORADEA. Peste L
la SSE. Crișul și Inst Pedagogic Ora-

Ar- : "? ?'.? ? SSE Bra
sov au evoluat în cadrul unui concurs. 
Timp nefavorabil. BĂIEȚI : 110 mg : 
Ad. Toth 16.2 • 390 m : Tr. Magheru 
2:00.5 ; înălțime': B. Bocu și C. Scafeș 
1.80 ; lungime : A'. Capăt 6,51 ; triplu : 
Capăt 14,33 ; prăjină : C. Pop 3,80 ; 
disc: R. Feuerstein 46,70; FETE : 
100 m : I. Crișan și D. Vidriginescu 
13,3 ; înălțime : T. Schimpf, E. Szabo 
și I. Bocor 1,40. La juniori II St. 
Szabo 1637 p la triatlon (rec. regio
nal Cluj). în afară de concurs : C. 
Szasz 1,96 m la înălțime — rec. re
gional Crișana și II. Tomcic 1,50 m 
la înălțime (P. LURINCZ — coresp.).

SIBIU. Primul concurs în aer liber 
pe stadionul Metalul. Peste 160 de 
participant de la Dinamo Brașov, 
CSM și SSE Mediaș, CSM și SSE Si
biu. Pistă moale. FETE : 500 m: A. 
Timar 1:28,2; BĂIEȚI: 100 m : G. 
Cosaci 11,2 : 1000 m : P. Cătocenescu 
2:48,4. (I. IONESCU — coresp.).

• Cîteva concursuri sînt progra
mate la sfîrșitul acestei săptămîni în 
Capitală : Stadionul 
de la ora 9 și 15,30, 
9 : etapa pe Capitală 
republicane școlare : 
retului, duminică de la ora 8,30 : 
concurs de cros pentru juniori și ju
nioare organizat de C.S. Școlar ; Sta
dionul Republicii, duminică de la ora 
9 : ediția a VIII-a a campionatului 
de atletism al Universității București. 
La Ploiești, Voința din localitate or
ganizează o competiție de marș : ora 
11—3 km juniori II, ora 11,20 — 5 
km juniori I, ora 12 — 10 km se
niori.

Tineretului, azi 
mîine de la ora 
a campionatelor 
Stadionul Tine-

La 8 table de șah, echipierele re 
î zentativelor României și Iugoslaviei 
vor disputa întîietatea, începînd de 
după amiază, în marea sală a Palat 
Culturii din Ploiești.

Este a cincea întîlnire dintre fru 
I șele șahului feminin din cele două I 
; în seria de meciuri amicale începută 
■ 1959. La prima ediție, disputată 
București, victoria a fost de partea 
chipei țării noastre, pentru ca la al 
lea meci șahistele iugoslave să și ia 
vanșa, la Belgrad. A urmat un e 
nul, în 1963 la Timișoara, iar anul 
cut din nou iugoslavele s-au arătat 
bune, în întîlnirea desfășurată 
Vrnacka Banja

Iată decr că meciul care începe 
la Ploiești se anunță deosebit de dii 
pentru reprezentantele noastre. €u acei 
seriozitate este privit și în tal 
oaspetelor, așa cum reiese din cele 
clara te de maestrul internațional Min 
antrenorul formației Iugoslaviei, ieri, 
peronul Gării de Nord : BFozn 
să ne păstrăm avansul ce-l arem 
fața echipei României, ceea ce va fi î 
foarte greu. Cine va învinge la l 
iești ? Să lăsăm să ne răspundă îns 
jucătoarele, la tablă..*

Iată lotul iugoslav: Katia lovanov 
Tereza Stadler, Lubița Jocici, Milka 
link, Tania Belamarici, Lidia Timo ft 
Maria Nagi, Gordana Kures, Rujita 
vanovici și Loiska Pongratz. Culo 
țării noastre sînt apărate. de Alexau 
Nicolau, Elisabeta Polihroniade, Mar 
reia Teodorescu, Maria Pogorevici, El 
nora Jianu, Rodica Reicher, Margar 
Perevoznic, Suzana Makai, Gertri 
Baumstarck și Maria Desmireanu.

Conducerea jocurilor va fi asigur 
de arbitrul internațional ing. Paul E 
eonescu și de Ioan Oprescu, amîndoi < 
Ploiești.

O etapa cu multe meciuri-„cheie"
19 meciuri cuprinde etapa de săptă- 

mîna aceasta din campionatele categoriei 
A î unul astăzi, la Brăila, restul mîine, 
la București (cinci), Brașov (două), 
Tg. Mureș (două), Cluj, Ploiești, Ga
lați, Iași, G. Turzii, Craiova, 
Petroșerii și Arad. Dintr-un „ 
numeroase meciuri-„cheie“, ies

Bacău, 
afiș*  cu 

în evi
dență cele feminine din seria I (în care 
mîine se desfășoară penultima etapă a 
campionatului) și acelea din seria ■ 
Il-a masculină, in care întrecerea este 
în continuare foarte strinsă, fiecare set 
cîștigat, mai ales in deplasare, puțind 
fi hotăritor pentru poziția finală în cla-

Campionatul republican va începe la 8 mai
Federația de specialitate a stabilit 

recent datele de desfășurare a cam
pionatului republican de polo din a- 
cest an. întrecerile din tur vor avea 
loc între 8 mai și 10 iulie, urmînd 
ca returul să se dispute, cu întrerupe
rile necesitate de pregătirea echipei 
pentru campionatul european, între 31 
iulie și 9 octombrie.

Anul acesta, la întrecerile republi
cane participă 10 formații: Dinamo 
București — actuala campioană, 
Steaua. Crișul Oradea, Rapid Bucu

rești, Știinfa Cluj, I. C. Arad, Voința 
Cluj, Industria linii Timișoara, Mu
reșul Tg. Mureș și Progresul Bucu
rești.

Din regulamentul campionatului ți
nem să subliniem obligativitatea tutu
ror celor 10 echipe de a avea și for
mații de juniori, care să participe efec
tiv în competiția rezervată acestora. 
Neîndeplinirea prevederii respective 
atrage după sine scoaterea automată a 
echipei (de seniori) din campionat.

samente a echipelor. In grupa masculină 
a seriei I, principala intîlnire are loc la 
Brașov, între Tractorul și Rapid. Iată 
programul complet al etapei:

SERIA I, masculin: 3. Dinamo Bucu
rești — 9. Farul Constanta (3—0) ; 4. 
Tractorul Brașov — 1. Rapid București 
(0—3) ; 10. Politehnica Cluj—2. Steaua 
București (0—3) ; 8. Progresul Brăila
— 12. Minerul B. Mare (2—3) ; 7. Pe
trolul Ploiești — 6. Politehnica Brașov 
(I—3) ; 5. Știinfa Galati — 11. Poli
tehnica Timișoara (3—1) ; feminin:

10. Metalul București — 2. Dinamo 
București (0—3) • 1. Rapid București
— 7. Universitatea Cluj (3—2) ; 4. 
C. P. București — 6. Știinfa Craiova 
(2—3) ; 8. Penicilina Iași — 5. C-S..M. 
Sibiu (1—3) ; 9. Partizanul roșu Brașov
— 3. Farul Constanța (0—3).

SERIA A II-A, masculin: 9. Ind. sir- 
mă C. Turzii — 7. l.C.F. București 
(0—3) ; 5. Eleclroputere Craiova — 2. 
Progresul București (1—3) ; 10. Știinfa 
Tg. Mureș — 6. înainte Timișoara 
(0—3); 1. Viitorul Bocnă — 3. Alu
mina Oradea (1—3) ; 8. Știința Petra 
șeni — 4. CJSMJS. Iași (0—3); femi
nin: 5. Progresul București — 1. I.C.F. 
București (1—3) ; 6. Sănătatea Arad — 
3—4. Voința M. Ciuc (1—3) ; 3—4. 
Știința Tg. Mureș — 7. Progresul Tir- 
goviște (2—3). Locurile ocupate in cla
samente sînt indicate de cifrele dinain
tea echipelor, iar rezultatele partidelor 
din tur sint menționate intre paranteze.

Scenariul:
EUGEN BARBU, N1COLAE MIHAIL, MIHAI OPRIȘ

zx.

In curînd pe ecrane

A început vinzarea biletelor pentru tragerea autoturismelor la LOTO
La 24 aprilie a.c. LOTO-PRONO- 

SPORT organizează o nouă tragere a au
toturismelor la LOTO. Această tragere 
se desfășoară după aceeași formulă ca 
la tragerea din 3 februarie. Ea atribuie 
In număr nelimitat autoturisme: „Fiat 
1800“, „Fiat 1300“ 4- 13.100 lei, „Re- 
nault 10 maior“ 4- 26.000 lei. „Mosk- 
vici 4"%“, „Fiat 850“ + 7.500 lei,
„Wartburg Lux 312/1“ și „Fiat 600“.

lucind mai multe variante, vă măriți 
șansele de cîștig.

Agențiile Loto-Pronosport vă țin la 
dispoziție și bilete gata completate.

• Azi este ultima zi în care mai 
puteii completa și depune buletinele 
Pronosport pentru concursul de mîine.

lată acum programul concursului Pro
nosport nr. 17 din 24 aprilie 1966: I. 
Austria—U.R.S.S., 11. Minerul Baia Ma
re— A.S.A Tg. Mureș, III. GFR Paș-

canî—Oltul Rm. Vîlcea, IV. Recolta Că
rei—Vagonul Arad, V. Arieșul Turda— 
Gaz metan Mediaș, VI. Atalanu—Spăl, 
VII. Bologna—Torino, VIII. Foggia— 
Lanerossi, IX. Juventus—Milan, X. La
zio—Cagliari, XI. Napoli—Fiorentina, 
XII. Alessandria—Palermo, XIII. Ge
noa—Venezia.

LOTO

La tragerea din 15 aprilie 1966 
au fost extrase din urnă următoarele 
numere:

81 67 38 43 6 87 17 28 35 68

Premii suplimentare: 12 17 44 
Fond de premii: 1.005.111 Iei.
Tragerea următoare va avea loc 

vineri 22 aprilie 1966 la București.

Premiul excepțional 1 1 variantă a 
120.000 Iei.

Categoria I (13 din 13): 13 va
riante a 63.782 Iei

Categoria a II-a (12 din 13): 109,5
variante a 873 lei

Categoria a ni-a (11 din 13):
1.277,5 variante a 74 Iei

Categoria a IV-a (10 din 13)i
6.828 variante a 14 lei.

TURNEUL TEATRULUI „G. I. NOTTARA’*
cu spectacolul :

„ABSENȚA UNUI VIOLONCEL»
comedie de Ira Wallach

continuă în următoarele orașe:
— 18 aprilie ......................................ARAD

SPORTUL POPULAR
Poq a 6-a Nr. 4948

P R

Premiile 
nr. 15 din

ONOSPORT

concursului Pronosport
10 aprilie 1966:

Premiul excepțional de 120.000 lei 
a revenit participantului CRUCERU 
ION din Bistrița, posesorul unei va
riante de 5O°/o la categoria I, totali- 
zînd astfel un premiu de lei 151.391.

Report la premiul excepțional 
52.534 lei.

Report pentru fondul premiului 
minim 57.694 lei.

(Rubrică redactată de Administrația de 
Stat Loto-Pronosport).

— 19 . ........ .ORADEA
— 20 . ......... TURDA
— 21 . . . ---------------- TÎRGU MUREȘ
— 22 . ........................ .... . . TÎRGU MUREȘ
— 23 . ..................................... ALBA IULIA
— 24 ............................................... HUNEDOARA

Din distribuție fac parte:
MIGRY AVRAM NICOLAU, VAL SANDULESCU, LUCIA MUREȘAN, 
DOINA IONESCU. PUȘA SCĂRLĂTESCU, MIHNEA MOISESCU, 

LUCIAN DINU
Direcția de scenă : VAL SANDULESCU
Regizor secund: DAN DINULESCU

Costume: OLGA SCORȚEANU
Decoruri: MIRCEA MAROSIN Ilustrație muzicală: ION HETEA



detectivul

in-

rugbi
Și

de 
Galilor

(cînd se întrebuințează)

Mitică sau Anton? Dialog sportiv cu Toma Caragiu

POȘTA MAGAZIN
TUDOR, GALAȚI — 

o memorie remar- 
— nu este puțin 

aduci aminte, 
aproximație, 

unor echipe

De peste zece ani, nenu- 
mărați spectatori de fotbal 
și-au pus întrebarea de 
mai sus, născută într-o 
foarte hazlie dilemă. Doi 
frați gemeni, atît de ase
mănători îneît, cînd se 
privesc unul pe celălalt, 
fiecare are impresia că... 
se uită în oglindă. Adre- 
sîndu-te oricăruia din ei 
faci, implicit, un pronos
tic. Așa că-i mai bine să 
mergi cu „dubla" — măi 
Mitică sau Anton!?

Iubitorii fotbalului au în
țeles, poate chiar din titlu, 
despre cine-i vorba: frații 
Munteanu, de la Petrolul. 
Cei pe care, nu întîmplă- 
tor, cunoscătorul public 
ploieștean i-a poreclit „ti
pării".

Excelenți tehnicieni, „pre- 
lucrînd" balonul cu o înde- 
mînare apropiată de virtuo
zitate, pe „Munteni" oricine 
i-(i^ăzut jucînd de 2—3 
ori, nu și-i poate imagina 
altfel decît strecurîndu-se 
abili, înșelători — aseme
nea țiparilor — prin rețeaua 
jucătorilor adverși. Este 
clișeul pe care, involuntar, 
l-au reținut ochii noștri.

Revenind la firul condu
cător al rin durilor de față, 
vom ilustra dilema-temă a 
acestor rînduri cu cîteva e- 
xemple — strict autentice 
— auzite, zilele trecute, de 
la Mitică Munteanu... (sau, 
mai știi, poate de la An
ton j.

...Perioada de debut a ce
lor doi gemeni. Amin doi 
joacă în echipa de tineret a 
C.C.A.-ului. Meci amical, pe 
stadionul Republicii, înain
te de începerea partidei, 
antrenorul stabilește: „în 
prima repriză joacă Anton, 
în a doua Mitică îi ia lo- 
cul*.  Trece repriza întîia. 
Plouă cu găleata și terenul 
este un adevărat... patinoar. 
Mitică îi șoptește lui Anton:

„Ce 
ne, s>u Jiia mai im 71 v u, 
schimbă-ți tu tricoul cu al 
meu...“ La sfîrșitul meciu
lui, în cabine, antrenorul 
Gică Stănculescu analizează 
pe scurt comportarea jucă
torilor săi: „Anton a jucat 
încîlcit, a oprit acțiunile, 
Mitică, însă, a răspuns per
fect sarcinilor de joc...u

...Meciul Știința—Petro 
Iul, la Cluj, în anul in 
care echipa clujeană retro
gradează. înainte de par
tidă, cei doi Munteni iși 
îmbracă, involuntar, fiecare 
tricoul celuilalt. Mitică ia 
tricoul nr. 8, Anton pe cel 
cu nr. 10. începe meciul. 
Petrolul înscrie primul 
gol. Autorul: jucătorul cu 
nr. 8. De pe banca rezer
velor, antrenorul llie Oană 
exclamă îneîntat: „Nu

tot Anton

cători. 1 ameșii 
cel puțin douăzeci 
jucătorii. «Sînt 16, 
Ieu — iși zic ei 
rati. ..Unde-i al 
A rămas în 3 
zut în timpul zbori 
Ce se

Farul Constanța : 
ranzza”.

Siderurgistul 
ești pierdută..

Steaua : „Te-aștept 
același drum de altădat

VIOREL POP. COMUNA 
CARPINIS. — U.T.A. a 
jucat tot timpul în cate
goria A. Este drept că, 
nu o dată, a avut destule 
emoții în problema rămî- 
nerii în prima categorie, 
dar... Parcă acum nu are? 
Mai puține, în orice caz, 
decît Crișul și Siderur
gistul !

ION NEGREA, BUCU
REȘTI — 1) Fotbalistul
Ion Pîrcălab este născut 
în București la 5 noiem
brie 1941. — 2) Adresa
lui „Inter"? Este suficient, 
cred, dacă scrieți: ,Inter" 
...Italia. Dacă nu aveți 
totuși încredere în cunoș 
tintele sportive ale posta

Aveți 
cabiiă 
lucru 
chiar 
formațiile 
care au jucat cu aproape 
30 de ani în urmă — dar 
în cazul de față ea v-a 
jucat un... renghi. în me
ciul cu Ungaria, disputat 
la 20 octombrie 1939 (scor: 
1—1) portar a jucat Pav- 
lovici și mijlocaș central 
Rășinaru, așa cum am 
răspuns noi (nu din... me
morie !). Mircea David și 
Dobra au jucat în alt meci 

a Ungaria, in cel dispu- 
H la 4 octombrie 1936.
MIHAI B., BRAȘOV — 1)

care au fost cele 
rezultate în meci 1- 

Liverpool. dis- 
trecut in ca- 

n campionilor 
Liverpool — In- 

tnter—Liverpool 
sși sinteți bra- 

ozav“ 
de 

de la 
roșu, 

de

să-ți
cu...

5c ? Unul

nr.

de ori 
ă^mnil-

Antoa- 
și eu,

e.raspe-
17-lea ? 

on ? A că-

rost are. măi 
să mă mai ud

UI

al Il-lea c.

I

rdcum

în 
/»- 

a 
Ca

la al 
șii iși 
l-am n

...în sfirșit 
lemei, oferită 
între ei. într-un n 
tică. privind o t 
riașâ, ii spune la un 
ment dat fratelui 
„Hai. măi An to ane. că 
închide muzeul.“ Anton 
junsese de mult la ieș 
iar Mitică vorbise 
oglinda !

Se pare că ac east

vedeți 
in lupta pentru

— Fiecare etapă 
pare o treaptă sț 
rea .scadență". Deși am 
încredere in petroliști, mă 
neliniștește... Valentin 
Star. eseu. E singurul ra- 
pidist de care mi-e tea
mă.

— Față-n față, 
apar cuplurile ?

— Ele trăiesc 
fantezia noastră, 
indcă noțiunea „cuplu*  
prins circulație, ~ 
suporter, 
B—D, e 
expresie ; 
mula I—D e mai „subtilă0 
în teren : „1—2-ub*  lor
presupune multă imagina-

Văzut de
Xeagu Râdulescu

doar 
Dar,

. . fie ■' 
admir formula 
mai directă ca 
ca artist, for-

golul 1“ Trec cîteva 
minute și înscrie nr. 10. 
Ilie Oană: „Bravo Mitică, 
vezi că poți și tu?!..,tt 

...Episod memorabil la o 
aero'gară din străinătate. 
Sosiți în turneu în țara 
respectivă, petroliștii pre
zintă 17 pașapoarte de ju-

146 metri-cea mai lungă săritură cu schiurile

nematografică dilemă și-a 
găsit, din acest an, o so
luționare (cel puțin pentru 
spectatorii de fotbal). Pe 
dreptunghiul de gazon va 
mai apare în calitate de 
jucător doar unul din cei 
doi „Munteni". Mitică sau 
Anton ? Mitică / De data 
asta sîntem siguri. Anton, 
care a abundonat activita
tea competițională, va de
veni, în curind, antrenor.

cititor din
Boghicî, ne 

care sînt cele

Sinaia, 
întrea- 

niai

Un 
Radu 
bă 
lungi sărituri cu schiurile.

Performanța maximă a 
fost realizată, chiar în a- 
cest an, de norvegianul 
Wirkola, cu o săritură de 
146 de metri ! El a în
trecut cu 1 metru săritu
ra reușită anul trecut de 
sportivul Lesser din R.D. 
Germană.

Pe locul al treilea este 
un italian, Zandanel, care 
în anul 1964 a sărit 144 
de metri. Urmează Mot- 
cjlek (Cehoslovacia) cu 
142 de metri și Slibar 
(Iugoslavia) cu 141 m.

Ținem să precizăm însă 
că aceste cifre au doar o 
valoare documentară, 
date fiind diferențele 
dintre o trambulină și 
alta.

MARIUS POPESCU

Urmăriți în 'mod spe- 
vreun jucător ?

— In general nu mă en
tuziasmez ușor. Evit să 
spun : uite dom’le, e Pde 
în persoană, chiar eînd 
Pîrcălab sau Constantin 
dau o „replică" rară. Fără 
să fie un Facchetti, Pa- 
honțu e un apărător mare. 
Ii apreciez constanta.

— Revenind la Progre
sul, cum vă ies de data 
asta... calculele ?

— Au cîțiva jucători ca 
Mindru, Mateianu care nu 
suportă anonimatul. Vor 
prima scenă. Numai aici 
pot pretinde roluri mari.

— Ați jucat vreodată 
fotbal ?

— Daaa !... 
specialist 
„Formula e bună, 
mișcarea' 
de... alpinism. Viteza 
aici ține ! După prima as
censiune am rămas un pa
sionat al muntelui.

Coborîți totuși four- j 
es la_ șes, in sala ,

Floreasca, la partidele de' 
handbal...

— ...in 7 ! îmi dau mari j 
satisfacții. Aici se face « 
artă. Păcat că handbalul • 
nu are auditoriul fotba- i 
lului și_  păcat că fotba
lul nu este la înălțimea ! 
handbalului. Am practicat i 
și eu handbalul pînă cînd 
un specialist mi-a spus: > 
„Formula e bună, bună 
mișcarea, dar fă mai bine 
»șah“...

— V-ar tenta un rol în
tr-o piesă cu subiect din 
lumea sportului ?

— Mi-ar place să fac pe.-, 
antrenorul de fotbal. M-aș 
vrea un „mic“ Herrera sau 
un Stănescu, măcar trei 
ore pe scenă. L-aș juca 
cu „temperament" și ex
clus ca vreun specialist 
să-mi spună: „Formula e 
bună, bună mișcarea dar 
treci la... știu și eu la 
mai ce

NU ȘA MUSCELEANU

Știați
...la turneul internațio

nal de tenis de la Monte 
Carlo au participat 150 
de jucători ? întrecerile a- 
nuale care au loc aici 
sînt considerate cele mai 
importante după cele 4 
turnee „mondiale” : Wim
bledon, Forest Hills, Ro
land Garros și campiona
tele internaționale ale 
Australiei. Un „bravo”, 
deci, campionului nostru 

Ion Tiriac, care a obți
nut victoria la dublu (îm
preună cu Pietrangeli) și 
s-a calificat la simplu 
pînă în semifinale.

...Gabriel Korotkov, an
trenorul echipei naționale 
de atletism a Uniunii So
vietice, „așteaptă" 
sezon o săritură 
metri din partea 
Scelkanova ? Vor 
cîndva, 
celor 7 metri 
poate !

...la meciul 
dintre Țara 
Franța, disputat recent la 
Cardiff, în cadrul „Tur
neului celor 5 națiuni”, 
revînzătorii de bilete au 
cerut... 25 de lire pentru 
un bilet la tribuna I ? și 
s-au găsit pasionați ai 
rugbiului — mai ales din 
tre cei 5 000 de suporteri 
francezi veniți la meci — 
care au oferit acest preț 
de 20 de ori mai mare 
decît cel real

atletele
? Tot

în acest 
de 6,85 

Tatianei 
atinge, 
pragul 
ce se

1

Pînă cînd un 
mi-a spus: 

bună și 
dar apucă-te 

ta

Brazilia
Anglia 

(T-l)i

(2—D ? 
(4-D. 
Italia 

(10—1), 
Ungaria

favorită 
Urmează 
Argentina 
(9—1), UJR.S.S. 
Portugalia (16—1), 
(20—1), Spania și R.F. Ger
mană (25—1), Franța (28— 
1), Uruguay (40—1), Chile 
(50—D, - —- ~
Elveția (100—1), 
R.P.D. Coreeană (150—1).

Bulgaria (66—1),
Mexic și

Acesta este faimosul 
țel Pickles", care a 
venit... „detectivul nr. 
al anului, descoperind 
pa Jules Rimet, furată 
vitrina în care fusese
pusă la Londra, înaintea

turneului final al campio
natului mondial.

Viitorii campioni mon
diali de fotbal (cine or 
fi?!...) nu mai au niciun 
motiv de îngrijorare. Pre
țiosul trofeu le va fi în- 
minat cu siguranță.

...Benfica a 
serviciile lui 
tman după 
cu 5—1 suferită 
propriu în fața 
Chester United ? 
tea să facă Bella 
excepție de la...

...ultima ,-,cotă“ 
rilor pentru 
mondial de fotbal

renunțat la 
Bela Gut- 
înfrîngerea 

pe teren 
lui Man- 
Nu pu- 
Guttman 
regulă !
a pariu- 

campionatul 
indică

...ziarul „Extra® din 
ma (Peru) a organizat 
concurs de verificare 
cunoștințelor sportive, 
ferind ca premiu. r 
tragere Ia sorți, un tricou 
cu numărul 10 ? Nu este 
vorba însă de un tricou 
oarecare, ci de cel pe 
care l-a purtat Pele în 
timpul turneului între
prins de Santos în aceas
tă țară. Peste 20 000 de ci
titori care au trimis dez
legări exacte așteaptă cu 
emoție rezultatul tragerii 
la sorți.

un 
a 

o— 
prin

Rapid să cîștige 
aceasta, meciul 

Brașov cu Steagul 
Hm ! Acum înțeleg

* nu v-ați dat numele 
îtreg și adresa !
ANDREI BOGHICIOIU, 

BUCUREȘTI — D Arbitrui 
Mihai ~ 
ani. — 
cordul 
un meci de box 
registrat 
Barcelona, 
tre italianul Primo

și spaniolul Uzcu- 
Paolino. Au

Popa are 44
2) In Europa, 
de spectatori 

s-a 
in anul 1930, 

la meciul din-
Car-

nera 
dum 
81 000 de spectatori. - 
De cînd e lumea și 
mîntul acordarea sau... ne- 
acordarea unei lovituri de 
la 11 metri a dat loc la 
discuții. în cazul la care 
vă referiți — recentul 
meci Dinamo — Rapid — 
arbitrul N. Mihăilescu a 
procedat just neacordînd. 
în repriza a H-a. penal- 
ti-ul reclamat de unii 
spectatori. Nunweiller m 
nu-1 faultase pe Dinu. Nici 
Dinu n-a avut pretenție... 
după meci !

MARIAN 
BUCUREȘTI 
GHIZAN, TURDA 
ales cîteva dintre 
diile'

asistat
3) 

pă-

GHIZDAVTJ, 
și M. CER- 

- Am 
jtnelo- 

trlmise de dv. :

șilor italieni, adaugați și 
Milano. în nici un caz nu 
sînt necesare strada, nu
mărul, etajul și numărul 
...apartamentului !

CORNELIU 
GOVIȘTE — 
catrenul pe 
sați echipei 
pid.
După cum

BOBEI, TÎR- 
Ne-a plăcut 

care îl adre
de fotbal Ka-

vedeți, mai 
‘ per 

Ca „Rapidul**  să-și revină 
Dacă nu, eu mă ofer. 
Să scot că mingea-i d( 

vină !
DECU MARIAN, BUCU

REȘTI — " ..................
dacă șutul 
ne-ar fi adus golul 
toriei 
rești—Budapesta, 
fi intervenit și 
lui C. Dan ? Este 
răspuns, 
gea ar 
în gol. Dar, 
că a 
înlături nd 
această

Ne întrebați 
lui Pîrcălab 

vic- 
Bncu- 

fâră să 
piciorul 
greu de 

După unii, min- 
fi intrat, oricum, 

e mai bine 
intervenit C. 

orice dubiu 
direcție 

cu mingea ? 
văzgîndea ?

în meciul

Rapid : „Lumea zice că 
n-am ritm !“

ION POȘTAȘU
Ilustrații :

N. CLAUDIU

VARIETĂȚI
DOUĂ MILIOANE 
DE SPECTATORI

Potrivit calculelor, a- 
cesta parc să fie numărul 
celor care. înșirați de-a 
lungul Tamisei între 
Putney și Mortlacke, au 
urmărit anul acesta tra
diționala întrecere nau
tică dintre reprezentati
vele universităților Ox
ford și Cambridge. Alte 
cîteva milioane de oa
meni au urmărit această 
cursă la televiziune.

Oxford a realizat a 
50-a victorie asupra lui 
Cambridge, care are însă 
un avans de 11 victorii.

MARATONUL — SPE
CIALITATE JAPO

NEZĂ

Dacă etiopienii se mîn- 
dresc cu Bikila Abebe, 
dublu campion olimpic ia 
maraton, japonezii pot 
spune la rîndul lor că 
din punct de vedere al

numărului de maratoniști 
dc valoare ei sînt primii 
in lume.

O dovadă în acest sens 
o furnizează recentul ma
raton international de la 
Beppu. Primul s-a clasat 
japonezul Toru Tere- 
sawa, care a parcurs dis
tanța în 2 h 14:35,0. Alți 
5 concurenți japonezi au 
obținut timpuri în jurul 
lui 2h 16. Menționăm 
faptul că încă 20 de a- 
tleți japonezi 
creditați cu 1" 
o'

Dar, pînă la recordul 
deținut de echipa engleză 
Playmouth Argile este 
totuși o mare distanță. 
Susținînd 42 de meciuri 
în cadrul campionatului, 
ea a terminat la egali
tate 21 de întîlniri.

Cum s-ar spune, „1 
fifti“. Adică, exact 
jumătate 1

h 20.

i au fost 
timpuri sub

MECIURI
50 LA

NULE 
SUTĂ

într-un timp — vă a- 
mintiți, probabil — Pro
gresul era-... campioana 
meciurilor nule. în acest 
campionat, cu cele 8 re
zultate de egalitate rea
lizate pînă în prezent. 
Universitatea Cluj 
Steaua București îi cam 
calcă pe urme.

Și

Scurt curs de ortografie sportivă
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?

VIRGULA: între repriza I și a Il-a

PUNCTUL: După minutul 90

SEMNUL MIRĂRII: La un „11 m“ transformat

SEMNUL ÎNTREBĂRII : La o victorie în deplasare

UN PUNCT ȘI O VIRGULA: La 1—0... în pauză

DOUA PUNCTE: După un meci cîștigat

TITI GHEORGHIU — Vaslui

DUPĂ MECIUL

CLAY—CHUVALLO

• Pe buletinele celor 
trei judecători ai meciu
lui Cassius Clay—George 
Chuvallo punctajele au 
fost următoarele : 74—63, 
74—63, 73—65.

• Este mai mult 
sigur că viitorul adver
sar al lui Cassius Clay 
va fi campionul Angliei, 
Henry Cooper. Acesta 
este singurul boxer care 
l-a trimis pe Clay la 
podea în cursul unui 
meci disputat la 18 iu
nie 1963 la Londra. în- 
tîlnirea avea să se . __
cheie însă cu victoria lui === 
Clay, prin oprirea me
ciului pentru rănire.

Mai există 
care se poate lauda că 
„l-a pus jos 
James Ellis. Dar 
reușit acest lucru la 
antrenament, unde 
sparring-partenerul 
Clay în vederea meciului 
cu Chuvallo.

un boxer

pe Clay :
cl a



Campionatele europene de tenis de masă Au început întrecerile VEȘTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
a

LONDRA, 15 (prin telefon). — 
Printre ultimele partide desfășurate 
joi noaptea au fost și cele ale repre
zentativelor României. La băieți, e- 
chipa noastră a obținut o frumoasă 
viclorie împotriva Angliei cu 5—3 : 
Giurgiucă —- Neale 2-0, Reti — Bar
nes 2-0 Negulescu — Wright 1—2. 
(Negulescu a cîștigat primul set și a 
avut 19-15 in cel de al doilea), Giur
giucă — Barnes 2-1, Negulescu — 
Neale 2—0, Reti — Wright 1—2, Ne
gulescu — Bames 1—2, Giurgiucă 
— Wright 2—0. In același timp, for
mația feminină a dispus cu 3-0 de 
selecționata R D. G.: Mihalca — 
Ilovestadt 2—1, Alexandru — Richter
2— 0, Alexandru, Mihalca ■— Hoves-
tadt, Geissler 2—0. In cealaltă grupă 
(I) s-a înregistrat prima surpriză a 
campionatelor europene : U.R.S.S.
(fără Rudnova) a învins Anglia cu
3— 1, Grinberg întreeînd-o atît pe 
Shannon cît și pe Rowe.

Vineri, în penultima zi a probelor 
pe echipe, o întîlnire așteplată cu 
deosebit interes a fost cea care o- 
punea formației noastre feminine re
prezentativa Ungariei. Pentru a avea 
șanse la primul loc în grupa a Il-a, 
româncele trebuiau să ciștige neapă
rat cu scorul de 3—0. Ele au ieșit în
vingătoare dar cu... 3—1 : Mihalca — 
Koczian 0—2 (—18, —21). Mihalca 
a îmbinat destul de bine jocul de 
miiloc, combinat cu topspin și atac 
direct, dar în momentele hotărîtoare 
a acționat timorat. In setul prim, 
scorul a fost 18—18, iar în cel de al 
doilea, românca a condus cu 21—20. 
Alexandru — Jurik 2—0 (21, 9).
După serii de „țăcăneală", Alexandru 
a punctat deseori cu atacuri decisive. 
Alexandru, Mihalca — Koczian. Ju
rik 2—0 (12, 22), Alexandru — Koc
zian 2—0 (neprezentare).

Alte rezultate : grupa I — echipe 
femei: Polonia — ”------" ‘
vinsele au folosit 
zerve (Pogosova.
slovacia — Polonia 3—2, Cehoslova
cia — Anglia 3—0 (Karlikova — 
Shannon 2—1, Luzova — Rowe 2—0, 
Luzova, Mikoziova — Shannon, 
Rowe 2—1). Clasament: 1. U.R.S.S., 
2 Cehoslovacia, 3. Anglia, 4. Polo
nia Pentru stabilirea locurilor 1—2 
a contat victoria directă. Grupa Il-a: 
Unqaria — R.F.G. 3—0, R.F.G. — 
R D G 3—0. Clasament: 1. Ungaria, 
(meciaveraj 4-3), 2. R.F.G. (3—3), 3 
România (3—4), 4. R.D.G.. Conform

U.R.S.S. 3—1. In
formația de re- 
Balaișite), Ceho-

I'

Recorduri mondiale

de atletism omologate
OSLO 15 (Agerpres). — Federația in- 

temațională de atletism (I.A-AJT.) a 
anunțat oficial forul de specialitate din 
Norvegia că a omologat ea noi recor
duri mondiale performanțele realizate 
în iulie 1965 pe pista stadionului Biclet 
din Oslo de către alergătorul australian 
Ron Clarke.
Ron Clarke a realizat pe 10 000 m timpul 
de 27:39,4, iar Ia 6 mile a fost cronome
trat în 26:47,0.

Pe pista acestui stadion

LYNN DAVIES 8,13 m
JOHANNESBURG 15 (Agerpres). — 

într-un concurs internațional de atle
tism desfășurat la Bloemfontein (Re
publica Sud-Africană) cunoscutul atlet 
englez Lynn Davies, campion olimpic 
Ia Tokio,- a cîștigat proba de săritură 
Sn lungime cu o performanță de 8,13 m. 
In urma acestui rezultat; Davies deține 
in prezent cea de a treia performanța 
din lume,- după americanul Ralph Bos
ton (8.33 m) și sovieticul Igor Ter-Ova- 
nesian (8.31 m).

regulamentului, departajarea intre 
cele trei echipe (Ungaria, R.F.G. și 
România) aflate la egalitate de vic
torii, s-a făcut pe baza meciaveraju- 
lui. Astfel, pentru titlul de campi
oană a Europei se vor intilni forma
țiile Ungariei și U.R.S.S.. Pentru ce
lelalte locuri, vor juca: Cehoslova
cia — R.F.G. (3—4), România — An
glia (5—6) etc.

Tot vineri s-a mai desfășurat și 
partida masculină Suedia—România, 
încheiată cu victoria primei formații 
cu 5—2 : Ch. Iohansson—Reti 1—2, 
Alser—Giurgiucă 2—0, Kjell Iohans
son — Negulescu 2—1, Ch. Iohansson 
— Giurgiucă 0—2, K. Iohansson •— 
Reti 2—0, Alser — Negulescu 2—0, 
K. Iohansson — Giurgiucă 2—0. Sue
dezii, cu K. Iohansson în mare vervă, 
au reușit să-și impună superioritatea, 
fiind mai deciși. Alte rezultate: 
grupa I: Anglia —- Ungaria 5—2, 
Suedia — Ungaria 5—2. Clasament : 
1. Suedia, 2. România, 3. Anglia, 4. 
Ungaria. Grupa a Il-a: R.F.G. — 
U.R.S.S. 5—2 I Iugoslavia — R. 
5—1, U.R.S.S. — Cehoslovacia 
Iugoslavia — Cehoslovacia 
Clasament: 1. U.R.S.S., 2.
slavia, 3. Cehoslovacia, 4. R. 
Locul I a fost decis de victoria 
rectă a U.R.S.S. asupra Iugoslaviei. 
Deci pentru desemnarea campioanei 
europene la echipe bărbați, U.R.S.S. 
va susține meciul decisiv cu Suedia. 
Pentru celelalte locuri, formațiile se 
vor întrece după același sistem ca în 
proba feminină.

Reprezentativa României va întîlni 
echipa Iugoslaviei (pentru locurile 
3—4). Meciul va avea loc sîmbătă la 
ora prînzului. Tot atunci se va dis
puta și partida feminină România — 
Anglia.

Sîmbătă seara se vor desfășura fi
nalele probelor pe echipe femei și 
bărbați.

Duminică este zi de odihnă, iar luni 
încep probele individuale.

N. ANGELESCU 
antrenor

F. G
5—3.
5—4 
Iugo- 
F. G.

di-

HEIDENHEIM 15 (prin telefon) — 
In Sala sporturilor din localitate au 
început azi întrecerile din cadrul „Cu
pei campionilor europeni" la spadă. 
Participă 18 echipe, printre care și 
campioana țării noastre, Steaua Bucu
rești.

Competiția a debutat cu asalturile 
din serii. Steaua a făcut parte din gru
pa A, împreună cu campioana Franței, 
S. C. Lyon, și cea a RF. Germane, 
S. K. Heidenheim. In primul meci, cu 
spadasinii de la Lyon, trăgătorii noștri 
au pierdut mai greu decît arată rezul
tatul : 4—8. Cele patru victorii ale e- 
chipei Steaua au ca autori pe .Nicolae 
Istrate (2), Marinescu și Sepeșiu. Pen
tru francezi au -punctat" Poissier și 
Queroux (cîte 3), Rosier și Poyrouse.

In meciul următor, cu S.K. Heiden
heim scorul a fost net în favoarea spa
dasinilor gazdă : 12—4 (Rompza,
Schoffenborn. Wurtz și Kneier toți 
cîte 3 victorii, respectiv Sepeșiu 3 și 
Moldanschi 1).

In turul 2 din serii, S.K. Heidenheim 
a dispus de Honved Budapesta cu 
10—4, iar S. C. Lyon de campioana 
Elveției, S. C. Lausanne, cu 8—6.~ în
trecerea continuă mîine (n.n. sîmbătă), 
cînd va fi cunoscută echipa cîștigă- 
toare. Duminică va avea loc un tur
neu individual la care s-au înscris nu 
mai puțin de 297 de trăgători ! La acest 
turneu, Steaua va participa cu între
gul lot care a făcut deplasarea.

ECHIPA DE POLO A IUGOSLAVIEI, SE ANTRENEAZĂ PENTRU 
„EUROPENE"

O 
tului 
tigat 
fia Medvesciak Zagreb 
Zagreb a ocupat locul doi, iar Par
tizan Belgrad doar locul 4), poliștii 
fruntași din [ara vecină au începui 
pregătirile în vederile campionatu
lui european de la Utrecht.

Lotul, care cuprinde alături de o 
serie de sportivi consacrafi și jucă
tori mai tineri evidentiafi in ultima 
vreme, are următoarea alcătuire: 
Stipanici, Stanisici, Jankovici. Lo- 
patni, Sandici, Poliak, Roșiei, Peru- 

Trumbici, Bonasici, Mato-

dată cu încheierea campiona- 
de iarnă al Iugoslaviei, cîș- 

în mod surprinzător de forma- 
(Mladost

sici, Antunovici, Marovici, Rudi< 
Micac, Hebl, Prlajnovici, și Hege 
Aceștia au avut deja o primă vei 
licăre in cadrul meciurilor sus) 
nute in R.F. Germană, unde au î. 
vins două selecționate cu 10—3 i 
respectiv, 1—1, ca și la turnei 
de la Emmen, unde au ocupat loc 
doi, cedjnd doar campioanei olit 
pice, formația Ungariei.

In lunile care urmează pină 
.europene", poliștii iugoslavi 
mai avea 
compania 
Germane, 
Germane, 
și României.

v 
o serie de verificări 
reprezenta tive lor 

R. S. Cehoslovace,
R. 

R.
U.R.S.S., Ungariei, S.U..

Ieri s-a jucat cea de a treia partidă 
a meciului pentru titlul mondial. Deși 
avea albele, Spasski a fost dominat de 
campionul lumii. Șalangerul a reușit, 
totuși, printr-un sacrificiu de damă 
pentru două turnuri, să-și creeze contra- 
șanse și la întrerupere (mutarea 43-a) 
păstrează șanse apreciabile de remiză.

Tiriac participă la turneul de tenis de la Catania
La Catania, în Italia, a început 

un important turneu internațional de 
tenis cu participarea unor jucători 
valoroși, din Europa și alte continen
te. Printre concurenți se află și cam
pionul nostru, maestrul sportului Ion 
Tiriac. EI a trecut cu succes primele 
tururi. în toate cele trei probe la 
care este înscris.

La simplu masculin, Tiriac a elimi
nat pe rînd, pe italienii Guerciiena 
(6—1, 6—1) și Majoli (6—3, 6—3). El 
este calificat în semifinala competi
ției, unde întilnește pe cunoscutul ju
cător italian Beppo Merlo. învingător 
asupra lui A. Guzman (Ecuador) 
6—3, 11—9. In celelalte sferturi de 
nală : Riessen (S.U.A.) — Tachini 
talia) 6—1.6—0; Pietrangeli (Italia) 
Thym (S.U.A.) 10—8, 6—3.

Tiriac face pereche cu italianul Di 
Masso, la dublu bărbați, și este cali
ficat pentru semifinală, după o vic
torie asupra cuplului Corting, Guzman 
cu 8—6, 6—3. La mixt, împreună cu 
Helga Niessen (R.F.G.), campionul ro
mân joacă în „sferturi" cu americanii 
Habicht, McManus.
• In turneul de tenis de la Aix en 

Provence, francezul Darmon l-a învins 
cu 6—3, 6—3 pe Zuletta (Ecuador). 
Belkin (Canada) a dispus cu 6—3, 
4—6, 6—1 de Alvarez (Columbia), iar 
Gulyas (Ungaria) l-a întrecut cu 
2—6, 6—1, 7—5 pe Barclay (Franța).

Stadionul Armatei Populare din Belgrad în timpul unei demonstrații 
sportive de mase

FOTBALIȘTII DIN R.P.D. COREEANA SE PREGĂTESC

echipa Aus- 
o considerau 

favorita grupei, fotbaliștii din R.P.D. 
Coreeană au cîștigat dreptul de a juca 
în turneul final din Anglia.

Selecționata este compusă dn jucători 
robuști, cu o bună pregătire fizică. Ma
joritatea sînt înalți de peste 1,70 m. Teh
nica lor individuală i-a impresionat 
plăcut pe specialiștii europeni.

Miun Re Siun, antrenorul echipei, de
clară : „In 
susținut de 
ciuri

Invingînd cu 6—1 si 3—1 
traliei, pe care specialiștii 

grupei, fotbaliștii

de

ultimii doi ani, echipa a 
două ori pe lună me- 

veriflcare. Toți jucă-

/

torii au o bună pregătire fizică, mult 
energie și voință. Portarul nostru, j 
Cian Miun va constitui — sperăm — 
surpriză plăcută pentru spectatorii et 
glezi prin stilul său spectaculos. O 
ganizatorul jocului este veteranul ech 
pei, Cin Iun Cu (31 de ani), de 62 c 
ori selecționat în reprezentativă.

Pregătirea echipei prevede în cont 
nuare antrenamente regulate și 'iqpciu 
amicale în fiecare duminică. Cu 
înainte de turneul final echipa 
în Europa".

PROGRAMUL CICLIȘTILOR CEHOSLOVACI PÎNĂ 
LA „CURSA PĂCII"

La sfîrșitul anului trecut, 9 cicliști 
cehoslovaci au fost selecționați în 
lotul pentru „Cursa Păcii" : Smolik, 
Dolezal, Hava, Schejbal, Heller, 
Kvapil, Vencel, Grac și Konecny.
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ECHIPELE DE GIMNASTICĂ

cu 
fi- 
(I-

ALE ROMÂNIEI Șl R.S.S. ARMENE 
AU EVOLUAT LA PLOIEȘTI

PLOIEȘTI. 15 (prin telefon). — Azi, 
în sala PelroluL în fața unui numeros 
public, echipele de gimnastică ale Ro
mâniei și R.S.S. Armene (la rare s-au 
adăugat și cîțiva sportivi ploieșteni) 
au oferit o frumoasă demonstrație de 
gimnastică.

A. CRISTEA-coresp.

ȘTIRI, REZULTATE
NEW YORK. — Echipa feminină 

de baschet a U.R.S.S. și-a început 
turneul în S.U.A. jucînd la Ellens
burg cu reprezentativa țării. Baschet
balistele sovietice au repurtat victoria 
cu scorul de 75—39 (36—18).

fotbal, desfășurat la Glasgow formația 
scoțiană Celtic a întrecut cu scorul 
de 1—0 (0—0) echipa engleză Liver
pool. Unicul gol a fost marcat în mi
nutul 52 de Lennox.

LEIPZIG. — Turneul internațional 
de volei de la Leipzig a luat sfîrșit 
cu victoria campioanei R.D. Germane, 
S.C. Dynamo Berlin, care a totalizat 
7 puncte (setaveraj 14—4)^ Pe ’0CUJ 
doi s-a clasat 
puncte (9—6).

Daugava Riga cu 7

GLASGOW, 
semifinalelor

— In primul meci al 
„Cupei cupelor*  la

NEAPOLE. — Echipele F.C. Napoli 
și Steaua roșie Belgrad s-au întîlnit 
în cel de al doilea joc din primul tur 
al „Cupei Europei centrale". Fotba
liștii italieni au obținut victoria cu 
scorul de 2—I (1—0). Pentru turul 
următor s-a calificat însă formația 
iugoslavă care cîștigase primul meci 
cu scorul de 2—0.

Dintre aceștia, primii 6 sînt 
cuți din edițiile precedente 
marii competiții cilisțe, iar ceilal 
3 sînt rutieri tineri, cu frumoas 
perspective. In timpul iernii, cicli: 
tii cehoslovaci s-au pregătit într- 
tabără de schi iar în martie au pai 
ticipat la cîteva concursuri în Bu 
garia. Zilele acestea lotul cehosk 
vac urmează să facă o deplasare î 
Italia. Ultimul „examen" de verif 
care înaintea „Cursei Păcii”, cîn 
va fi desemnată și echipa, îl v 
constitui „Cursa de 4 etape” cai 
va avea loc în R.S. Cehoslovaci 
In prezent cei mai bine pregătiți sîi 
Dolezal (denumit „vulturul munțiloi 
pentru excelentele sale calități d 
cățărător) și Heller. Antrenorul I< 
tului Menhart a declarat că sper 
ca echipa să fie la înălțime în urm 
celor 6000 de kilometri parcurși 1 
antrenamente.

cunos
al

DIN LUMEA FOTBALULUI
Beckenbauer, Brenninger (Bayern Mun
ch en). Schulz, Uwe Seeler (Hamburger 
S.V.). Weber, Overath (1 F. C. Koln), 
Ulsass (Eintracht Braunschweig) și 
Kramer (Meidericher S.V.).

„ROMÂNII AU JUCAT FOARTE BINE"

Ziarul .',NEPSPORT“ din Budapesta se 
ocupă pe larg de meciul dintre repre
zentativele orașelor București și Buda
pesta, care a avut loc miercurea tre
cută^ în capitala țării noastre. După ce 
arată că pentru fotbaliștii români me
ciul acesta a însemnat o chestiune de 
prestigiu, ,-,Nepsport“ scrie : j,Să nu se 
creadă cumva că ai noștri (n.r. fotba
liștii unguri) ar fi abordat jocul cu 
ușurință și că nu ar fi luptat din toate 
puterile, deși în repriza a doua — în 
special — echipa ungară a părut obo
sită”.

Sînt publicate apoi o serie de decla
rații. Fundașul Sovari a spus că s-ar fi

bucurat de victoria echipei sale ca și 
toți băieții care au luptat cît au putut 
pentru un rezultat cît mai bun.

Selecționerul unic Lajos Baroti a de
clarat : „După filmul jocului, românii 
au meritat victoria. Au fost cu mult 
mai proaspeți, cu mult mai impetuoși. 
Apărarea românilor precum și linia 
mediană au jucat peste așteptări. La 
27 aprilie, spectatorii noștri se vor con
vinge de fotbalul modern, în viteză, 
practicat de români”. Apoi, Baroti a 
remarcat în mod special „atmosfera 
sportivă în care s-a desfășurat par
tida". Antrenorul echipei Rudolf HIov- 
szky a relevat faptul că români au 
jucat foarte bine, au avut o superiori
tate teritorială netă.

LOTUL R. F. GERMANE 
PENTRU MECIUL CU ECHIPA TĂRII 

NOASTRE

în vederea întîlnirilor de pregătire 
pentru turneul final din Anglia între 
care figurează și meciul de la 1 iunie 
cu echipa României, la Ludwigshafen, 
antrenorul federal Helmuth Schon a 
alcătuit un lot format din 20 de jucă
tori, printre care figurează și Uwe 
Seeler. Iată lotul : Tilkovski, Held, 
Emmerich, Libuda (Borussia Dortmund), 
Bernhard, Piontek, Hottges, Lorenz 
(Werder Bremen), Lutz, Trimhold, Gra
bowski (Eintracht Frankfurt), Maier,

PROGRAMUL INTERNATIONAL 
DIN LUNA APRILIE

în afară de competițiile oficiale rezer
vate echipelor de club, luna aprilie pro
gramează și cîteva partide interțări : 
17 aprilie ? Olanda — Belgia ; 20 apri
lie : Elveția — U.R.S.S.. Franța —
Belgia și Ungaria — Polonia ; în 
„C.C.E." (jocuri revanșă în semifinale) : 
Manchester United—Partizan Belgrad ; 
Internazionale—Real Madrid ; 24 apri
lie : Austria—U.R.S.S.; 27 aprilie : R.D. 
Germană—Suedia ; Budapesta—București; 
în „Cupa cupelor" : Celtic Glasgow — 
Liverpool (19 aprilie).

Ungaria — Austria 
134 ia Box

VIENA 15 (Agerpres). — Pes1 
2 000 de spectatori au urmărit la Vie 
na meciul internațional de box dinți 
echipele selecționate ale Austriei i 
Ungariei. Pugiliștii unguri au term 
nat învingători cu scorul de 13—’ 
Iată rezultatele înregistrate : Junj
haus (R.P.U.) b.p. Golomiec (A); Pap 
(R.P.U.) b.p. Stadlbauer (A); Szotr 
lay (R.P.U.) b.p. Frauegruber (A) 
Hajnal (R.P.U.) b.p. Spitaler (A^ 
Kajdi (R.P.U.) b. ab. Molnar (A) 
Koenig (A) b.p. Galli (R.P.U.): Schne 
del (A) egal cu Balogh (R.P.U< 
Schrîck (R.P.U.) b.p. Beranek (A) 
Frauenlob (A) b.p. Gulyas (R.P.U.) 
Kogelbauer (A) b.ab. Pall (R.P.U.).
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