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Sîmbătă, de la ora 18,30 va 
avea loc în „potcoava" stadio
nului Giulești o reuniune de box 
la care vor participa sportivi de 
la cluburile Dinamo, Metalul și 
Rapid. Din programul galei se 
disting meciurile Urlățeanu (R)—- 
Cîmpeanu (M), Antonescu (D)—

DUMINICĂ, ROMÂNIA (B) 
- BULGARIA (B) LA BOX

Tot mai multe cadre calificate
pentru mișcarea sportivă

Duminică, de la ora 10, în 
turnanta stadionului Republicii 
se va desiășura intîlnirea in
ternațională amicală de box 
dintre reprezentativele secunde 
ale României și Bulgariei. Pu- 
giliștii bulgari sint așteptați să 
sosească in cursul zilei de sîm- 
bătă. Vor iace deplasarea la 
București următorii boxeri, în 
ordinea categoriilor : Toncev, 
Garvalov, Glicov, Iunacov, Da- 
ractiev, Stoicev, Kiriakov, Ra- 
dev, Atanasov. Burmov, Stam- 
boliev, Velcov și Petrov.

Constructorul din categoria A. 
A fost un util prilej de verifi
care a jucătorilor care vor în
frunta la 30 aprilie, la Toulouse, 
selecționata Pirineilor. Au putut 
fi remarcate eficacitatea deose
bită a jocului înaintării, viteza 
și coeziunea liniei de treis for
turi precum și, în general, judi
cioasa orientare tactică a selec- 
ționabililor. De altfel, aceștia 
și-au concretizat superioritatea 
prin înscrierea a numeroase punc
te, fără a primi vreunul. Cu 
toate acestea, rugbiștii de la 
Constructorul le-au dat o replică 
frumoasă și au lăsat o bună im
presie.

ae topor-

Ne mai desparte puțin timp de cea 
» a 45-a aniversare a gloriosului nostru 
irtid. Animat de un fierbinte patriotism, 
>porul român - liber și stăpîn pe soarta 
|K?"întîmpină ziua de 8 mai cu noi și
i succese, îndeplinind sarcinile trasate 

! Congresul al IX-lea al P.C.R., arătîn- 
j-și și în acest fel dragostea nețărmurită
atașamentul profund față de Partidul 

omunist Român, călăuza noastră încer- 
itâ pe drumul desăvîrșirii construcției 
cicliste Iu patria noastră, bunăstării 
fericirii.
Învățâmîntul, ca pîrghie principală a ri- 
cării culturale a poporului și a formării 
idrelor construcției socialiste, a stat 
îrmanent în centrul preocupărilor par
iului. în acest cadru, învățămîntului su- 
irior i s-au creat condiții remarcabile, 

continuu progres, în vederea pregă-
ii de cadre calificate, capabile să rea- 
:eze politica economică și social-cul- 
rală a partidului.
învățâmîntul superior în domeniul e- 
icației fizice, reprezentat de Institutul

de cultură fizică și, din anul 1960, de 
facultățile de educație fizică ale institu
telor pedagogice, a avut aceeași ascen
siune, beneficiind multilateral de spriji
nul și atenția acordate de partid atît în
vățămîntului superior cît și culturii fi
zice.

Dar, pentru a ne da seama mai bine 
de saltul valoric făcut de învățâmîntul 
superior în domeniul educației fizice în 
România Socialistă, să urmărim succint 
situația lui precară din trecut. Caracte
ristica învățămîntului superior de educa
ție fizică din trecut, reprezentat prin 
fostul A.N.E.F. (rezultatul unor transfor
mări succesive ale I.N.E.F.-ului înființat 
în 1922), a fost ruperea de necesitățile 
reale aie educației fizice și de activita
tea sportivă. Numărul de studenți era 
foarte mic, iar pregătirea lor deficitară 
— în mare măsură - în ceea ce privește 
baza științifică ; lipseau din planul de 
învățămînt, sau erau minimalizate, disci
plinele de profil cum sînt : atletismul, 
gimnastica sportivă, jocurile sportive 
ș.a. Totuși, în pofida condițiilor vitrege 
și a dezinteresului guvernanților din 
vremurile acelea, A.N.E.F.-ul a fost 
singura verigă de formare a cadrelor su-

perioare de educație fizica, locul unde 
au desfășurat o rodnica activitate didac- 
ico-știintificâ profesori valoroși ca Fr. 
Rainer, Constantin Chirilescu, academi
cianul O. Onicescu, Virgil Roșală ș.a., 
sub a căror îndrumare s-cu format spe
cialiștii care, după 23 August 1944, as- 
culfînd chemarea partidului, s-cu încadrat 
în noua orientare științifică și ideologi
că, contribuind din plin la dezvoltarea 
continuă a educației fizice și a mișcări 
sportive din țara noastră.

Reforma învățămîntului - moment e- 
sențial al revoluției culturale - inițiată și 
condusă de P.C.R., precum și Hotărî rea 
Biroului Politic a! C.C. cl P.C.R., din 26 
iunie 1949, cu privire la „Stimularea și 
dezvoltarea continuă a culturii fizice și 
sportului" au constituit fundamentul știin
țific pe care s-au întemeiat transformă
rile radicale din Institutul de educație 
fizică (denumirea tranzitorie a I.C.F, pînă 
in anul 1950) înființat în locul fostului 
A.N.E.F.

Prof. LEON TEODORESCU 
rectorul I.C.F.

(Continuare in pag. a 2-a)

'itehnica București,
virtuală campioană
eminină la baschet
l.i.tj. 21 (prin telefon de la 
misul nostru). — In meciul 
luginal.'ăl etapei de joi din ca
ul turneului final al seriei I 
nininc, formația Rapid Bucu- 
ști a continuat seria jocurilor 
ibe din ultima vreme și. s-a com- 
rtat necorespunzător în partida 
Crișul Oradea. După ee a fost 

tdusă în toată repriza 1 (min.
: 14—9: min. 17: 24—13), 
rioadă în care s-a apărat în 
ia, echipa rapidistelor a reușit 
pă pauză să refacă handicapul 
î min. 24) și apoi să obțină 

avantaja pe care să-l păstreze 
iă 
te
u

ASTĂZI SI MIINE LA FLO
REASCA : FINALA „CUPEI 
PRIMĂVERII" LA „GRECO- 

ROMANE" (JUNIORI)

Astăzi și mîine. sala Floreasca 
n Capitală găzduiește finala 
'.^ursului republican pentru ju

niori .Cupa primăverii*. Pe cele 
trei saltele instalate în sala cea 
mare se vor întrece 140 de lup
tători calificați în etapele ante
rioare. Meciurile vor începe la 
ora 9.30..

POLONEZII DEPLASEAZĂ 
LA BUCUREȘTI FLORETISTI 
DE VALOARE MONDIALA

Simbătă și duminica, la Bucu
rești, va avea loc dubla intîlnire 
(floretă băieți și fete) dintre 
reprezentativele României și Po- 

: Ionici, seniori.
Intîlnirea, deși cu caracter a- 

mical, interesează în aceeași mă
sură ~ pe sportivii ambelor țări, 
deoarece constituie, o primă și u- 
tilă verificare în vederea campio
natelor mondiale.

Oaspeții deplasează o serie de 
trăgători de valoare mondială. 
Printre ei: Ryczard Parulsky, fost 
campion mondial. Janusz Skrud- 
lik și Vladymir Lisewskv.

Și lotul feminin cuprinde nume 
cu prestigiu pe plan internațio
nal ca, de pildă, Elsbieta Czi- 
mermann, Christina LTbanska și 
proaspăta t icecampioană mondială 
de tineret de la Viena, Halina 
Ballon

MECIUL DE ANTRENAMENT 
AL RUGBISTILOR DIN SELEC

ȚIONATA CAPITALEI

Aseară, in ioriota 
iului Băneasa se puteau dis
tinge multe iiguri cunoscute 
din lumea tenisului de masă. 
Motivul ? Se Întorceau de la 
Londra sportivii noștri, parti-

cipanți la „europenele" de 
tenis de masă. Printre ei, noua 
campioană a Europei, Maria 
Alexandru. Iat-o pe cea mai 
bună jucătoare a continentului 
cu cupa 
tru locul 
iemei.

care se decerne pen- 
la proba de șimplu-I

O NOUA

Foto: Șt. Ciotîoș

SALĂ DESTINATĂ 
GIMNASTICII

în (jhal. în această 
a meciului rapidistele 
apărat „om la om* 

vdva, punctul lor forte. .), fo- 
— în mod nejustificat — 

;tul de rar în ultima vreme, 
altfel, trebuie să arătăm că în 

sț turneu se văd numai rare- 
apărărî „om la om*. apărarea 
zonă fiind predominantă, as- 
t pe care-1 considerăm negativ,

V doua partidă, Voința Brașov- 
‘nța București, a fost și ea de

slab nivel tehnic, în special 
cauza bucureștencelor. care, 

lîngă nerespeetarea indicațiilor 
tice ale antrenorului lor, au să- 
■u't numeroase greșeli de ordin 
nic.
Jupă partidele de ieri situația 
clasament este clarificată asu- 

primului loc. Politehnica 
curești a acumulat un avans a- 
eiabil de puncte și este vir- 
lă campioană. Un succes care 
plătește munca depusă în pre- 
ire și comportarea constant 
ia de-a lungul întregului cam- 
nat. Pentru celelalte locuri dis- 
a este deschisă, iar evidentul 
ilibru valoric face posibil ori- 
deznodămînt în fiecare meci, 
ătă rezultatele de ieri: RAPID 
CIJRESTI—GRISUL ORADEA 
-46 (J5—26) : VOINȚA BRA-

V _ VOINȚA BUCUREȘTI 
-47 (34—23) : POLITEHNI-

BUCUREȘTI—UNIVERSI- 
TEA CLUJ 64—50 (37—26). 
’rbgrannil zilei de vineri pre
le întîlnirile Rupid București— 
nța Brașov, Universitatea Cluj 
Irișul Oradea și Voința Buc ti
ll Politehnica București.

Soarele a început să dogorească... Și iată că înotătorii au 
părăsit piscinele acoperite, trecînd în... aer liber.
La bazinul de la ștrandul Tineretului, membrii secției de no

tație de la Steaua, ca și colegii lor de la alte cluburi și aso
ciații sportive, fac antrenamente intense. Pe curînd deci și 
competiții.

Ieri după-amiază, lotul 
rugbi al Capitalei a susținut 
meci

de 
un 

de antrenament cu echipa

Recent la Pitești s-a terminat 
reamenajarea sălii de gimnastică 
a Școlii generale nr. 3. Această 
sală este destinată în exclusivi
tate practicării gimnasticii, fiind 
utilată cu o mare parte din ma
terialele necesare. Cu această oca
zie s-a deschis și un centru de 
inițiere, eu un număr de 50 de 
copii, care lucrează sub condu
cerea antrenorului prof. Gheorghe 
Gorgoi. Prin selecție au trecut 
peste 300 de copii între 9 și 11 
ani. Selecția s-a făcut pe baza 
unor norme de control și a ținui 
riguros control medical.

ILIE FEȚEANU -coresp.

Festival atletic universitar.

Voleibaliștii de la Dinamo
au plecat ieri in Cehoslovacia
Echipa masculină de volei Voleibaliștii echipei cam- 

Dinamo București a părăsit pioană a Cehoslovaciei (Smo.- 
aseară pe calea aerului Capi
tala, plecînd în Cehoslovacia 
în vederea întîlnirii-retur cu 
Dukla Kolin, din cadrul semi
finalei „Cupei campionilor eu
ropeni". însoțiți de antrenorul 
lor S. Mihăilescu și de antre
norul federal N. Tărchilg, au 
făcut
De r zei, 
Tirlici, 
Dobre 
Stoian 
coordonatori).

Din capitala Cehoslovaciei, 
dinamoviștii urmează să plece 
astăzi dimineață spre Jihlava, 
localitate aflată la aproximativ 
150 km de Praga și în care se 
va' desfășura mîine meciul Du
kla—Dinamo.

deplasarea jucătorii: 
Schreiber, Corbeanu, 
Smerecinschi, Mânu, 
(trăgători), Coloniei, 

și Ganciu (ridicători-

ka, Paulus, Sopa, Smidl, Felkel, 
Pitler, Schenk, Slanec, Sumny, 
Peska, Barda. . .) se găsesc de 
cîteva zile la Jihlava, pregătin- 
du-se cu asiduitate sub condu
cerea antrenorului 1. Fucik. 
Ei vor avea de înfruntat com
bativitatea și voința nelimitată 
a dinamoviștilor de' a exploata 
la maximum avantajul catego
ricului 3—0 (45:19) realizat în 
prima „manșă* a semifinalei 
disputată în București. Sporti
vii noștri au programat pentru 
astăzi după-amiază primul 

’antrenament de acomodare 
condițiile de joc ale sălii 
Jihlava.

După toate probabilitățile 
partida Dinamo—Dukla de sîm- 
bătă va fi condusă de un arbi
tru polonez.

Pe stadionul Republicii și-au 
dat ieri după amiază întilni- 
re aproape 700 de studente și 
studenți ai Universității Bucu
rești, participant! la cea de a 
VIII-a ediție a campionatului 
lor de atletism. A fost un ade
vărat festival atletic. Creditați 
cu Tezultate promițătoare sau 
modeste, dar stăpîniți de do
rința de a-și aduce contribuția 
la realizarea acestui spectacol 
atletic, concurentii au luptat 
pînă la ultima picătură de e- 
nergie. Rezultatul: în aproape 
toate probele — întrecere a- 
prigă și noi recorduri ale Uni
versității, Se cuvine, deci, să-i 
felicităm și să le urăm noi 
succese!

Campionatul a îuceput la ora

lor 
cu 

din

15.45. Reprezentanții celor 20 această finală. „Încă din toam- 
de facultăți ale Universității *u nă au avut loc concursuri de 
defilat în ordinea clasamentu- selecție: „Cupa anilor I* eu 

peste 1 500 de participanți, eon- 
cursurile de sală pe probe cape 
au continuat și in primăvară, 
precum și alte întreceri pe 
facultăți. Așa s-au cdnlurăi re
prezentativele facultăților. A- 
ceastă întrecere ne va permite 
să alcătuim reprezentativa Uni
versității și să selecționăm noi 
elemente pentru secția de at
letism a clubului nostru spor- 
t iv“.

Au început finalele. Victo
ria Tocilă (Drept) a reușit la 
lungime — 5,04 m, și pe 100 m 
13,0 sec., iar Gh. Vanghelescu 
(Ed. fizică) un nou și va'oro.s 
record al Universității la înăl
țime: 1,91 m ! Păcat însă că a- 
cești doi performeri n-au putut 
fi răsplătiți cu prea multe aplau
ze : din tribune lipseau majo
ritatea colegilor lor... Au urcat, 
apoi, pe podiumul de premiere 
alți învingători: Gh. loja (Ed. 
fizică) 14,12 m la aruncarea 
areulății, C. Cula (Matematică) 
59,06 la aruncarea suliței. Paul 
Marcu (Ed. fizică) 11.6 la 100 
m... Cînd umbrele serii coborau 
peste stadionul din Dealul Spi
rit arbitrii mai completau încă 
foile de rezultate. Festivalul 
atletic universitar se încheiase, 
dar despre el se va vorbi la 
Universitate încă .rrmVS vreme.

lui ediției a VII-a. cu .mate
maticienii'. în. frunte. Ei au 
fost salutați de tov. prof. dr. 
docent Anghel Manolache — 
prorector al Universității Bucu
rești și președinte al clubului 
sportiv al Universității. Apoi, 
crainicul 
cordmanul național la arunca
rea suliței, asistentul universi
tar Alex. Bizim — i-a invitat 
pe concurenți la startul prime
lor probe. Cît s-au desfășurat 
seriile la .sută*, secretarul clu
bului sportiv Universitatea 
București ne-a înfățișat cîteva 
din etapele care au precedat

concursului re-

Sluti iutc-una din seriile probei de 100 ni băieți. HRISTACHE NAUM



Un bogat „panou de onoare"
Pe bună dreptate, iubitorii sportului 

din regiunea Ploiești se mîndresc cu 
tinerii care și-au făcut „ucenicia* pe 
terenurile și stadioanele regiunii și*care 
în prezent fac parte din diferite echipe 
reprezentative ale României. Voi aminti 
doar pe cîfiva dintre „ambasadorii* 
sportului ploieștean. Marele maestru 
Vioriu Gheorghiu este capipion mondial 

iSe juniori la șah, handbaliștii Lupescu, 
iJPenu și Elena Dobîrceanu au trecut prin 
^gUnoțiile marilor confruntări internaționa

le. Lui I)i idea, Vadea, lonescu, Moca- 
nu, Boc sau Moldoveana nu mai este 
necesar, cred, să le fac prezentările. La 
18 ani, gimnasta Elena Ceampelea a 
primit botezul Jocurilor Olimpice.

„Panoul de onoare* al campionilor și 
recordmanilor ploieșteni este însă mult 
mai 
cent 
tive 
Știi,
cu cinste sportul ploieștean, sintem con-

bogat. Aceasta demonstrează eloc- 
creșterea valorică a activi tații spor- 
din regiunea noastră. Noi, actiri- 
precum și sportivii care reprezintă

știenți de faptul că succesele noastre 
au fost posibile datorită conducerii și 
sprijinului permanent al partidului. 
Condițiile de pregătire tot mai bune ce 
ne sînt create ne dau un imbold îna 
muncă, ne însuflețesc în hotărîrea de a 
ridica pe o treaptă superioară sportul 
ploieștean.

k

NICOLAE GH1DU
vicepreședinte cu problergg, tehnice 

Consiliul regional UCFS Ploiești

Tot mai multe cadre calificate pentru mișcarea sportivă
(Urmare din pag. 1J

HANOBAL

Buletinul campionatelor
ETAPĂ AMÎNATĂ

Deoarece majoritatea echipelor mas
culine din seria I dau jucători se
lecționatei de tineret a orașului Bucu
rești care va participa la turneul in
ternațional de la Sarajevo, etapa pro
gramată la 2 mai a fost amînată la 19 
mai. Excepție fac partidele Dinamo 
București — Știința Galați și Steaua 
— Politehnica Timișoara care se vor 
disputa la 17 și, respectiv, 20 mai, 
întrucît echipele Știința și Politehni
ca joacă la București la 15 mai pri
ma și 22 mai a doua.

DUMINICĂ ÎN CAPITALĂ

ANA HOTAN

A XIII-a etapă a categoriei A, se
ria I. programează în București trei 
partide care vor avea loc duminică 
pe Stadionul Tineretului în ordinea 
următoare (de la ora 9,30) : 
Confecția — Rapid (f), Universitatea
— Voința Odorhei (f), și Universitatea
— Dinamo Bacău (m).

științifico s-a caracterizat prin actua
litatea ei, prin legătura cu practica, 
prin aplicativitatea ei. în Institutul 
de Cultură Fizică s-au elaborat și pre
lucrat bazele școlii românești în hand
bal, volei, gimnastică feminină ș.a., 
iar lucrările unor cadre didactice au 
fost prezentate cu succes in congrese 
și conferințe internaționale la Mos
cova, Praga, Viena, Budapesta, Ate
na, Paris, Roma, Vichy, Sofia, Bel
grad, Luxemburg etc. Multe dintre 
aceste lucrări au fost publicate în 
revistele de specialitate din diferite 
țări. Prestigiul în continuă creștere al 
învățămîntului superior de educație 
fizică a determinat frecventarea I.C.F. 
de studenți din diferite țări ale lu
mii.

în încheierea acestei retrospective, 
trebuie să arătăm încă o dată că fac
torul hotărîtor al succeselor obținute 
în domeniul învățămîntului superior 
de educație fizică l-a constituit con
ducerea de către partid a tuturor ac
țiunilor, avîntul cu care cadrele di
dactice, generațiile de studenți au 
răspuns acestei griji părintești. Con
gresul al IX-lea al P.C.R. a trasat sar
cini de mare răspundere învățămîn
tului superior de educație fizică și 
mișcării de cultură fizică din Româ
nia Socialistă. Ne exprimăm hotă- 
rîrea de a munci în așa fel pentru 
ca în continuare, sub conducerea 
partidului, aceste sarcini să fie în- 
depiinne și aepașne.

tutui 660 de absolvenți, din 1945 și 
pînă în prezent, adică într-o peri
oadă egală de timp, el a fost ab
solvit de 1 997 persoane ; dacă în ci
nul 1922, în primul an de studii, au 
fost înscriși 14 studenți, în actualul 
an școlar numărul lor este de 343.

Planurile și programele de învăță
mînt, elaborate pe baze realist-știin- 
țifice și legate de practica și expe
riența multilaterală și înaintată a e- 
ducațîei șî culturii fizice românești și 
contemporane, au asigurat și asigură 
un profil profesional în concordanță 
cu cerințele pe care partidul și sta
tul nostru le pun în fața absolvenți
lor I.C.F., aceștia activînd cu egală 
competență în școală și în mișcarea 
de cultură fizică și sport. La buna 
pregătire a studenților o contribuție 
importantă a avut-o crearea unor con
diții de studiu și de viață mereu 
îmbunătățite. Se cuvine să menționăm 
că mai mult de jumătate dintre stu
denți (465) sînt bursieri și locuiesc 
în căminele Institutului. Cîtă diferen
ță dintre cele 106 burse ale actualului 
an I și cele... 4 burse acordate de 
statul burghezo-moșieresc în 1933 I

Un alt sector de activitate în care 
învătămîntul superior de educație fi- 

îl 
îm

bunătățită de IcTan la an, cercetarea

/' Noul plan de învățămînt, conținu
tul științific al programelor și legă
tura strînsă cu practica au făcut po
sibilă pregafirea unor absolvenți cu 
a calificare superioară, mulți din
tre’ ei sportivi fruntași, din rîndul că
rora se completează cadrele didac
tice ale I.C.F. și se acoperă progresiv 
nevoia de cadre din învățămînt și 
mișcarea de cultură fizică și sport. 
De asemenea, studenții și cadrele di
dactice se impun pe plan competițio- 
nal, cîștigînd numeroase titluri de 
campioni republicani și făcînd totoda
tă parte din loturile reprezentative 

, ale țării. Tot pe linia acestei contri- 
: bufii la sportul de performanță mai 
putem aminti cele 13 titluri de maeștri 

; emeriți ai sportului, 83 de maeștri ai 
i sportului și 5 de antrenori emeriți ob- 
! ținufe pînă în prezent de foștii și 
actualii studenți ai Institutului.

Nu de mult a luat ființă, alături de 
alte cluburi sportive studențești, 
acela al „i.C.F."-ului. O datorie 
onoare pentru noi de a munci 
toate forțele în scopul realizării 
noi și noi succese.

în completarea acestui tablou 
dezvoltării instituției noastre de 

. vățămînt superior, cîteva cifre și 
■ țiuni principale : dacă în primii 20 de constituie cercetarea științifică.
ani de la înființare au terminat Insti-

REPROGR AMARE DE MECI

Amînat pentru că jucătorii Rapidu
lui participau la campionatul inter
național feroviar din Polonia, meciul 
Rapid — Cauciucul Oraș Gh. Gheor- 
ghiu-Dej a fost reprogramat la 10 
mai.

BOȚAN SI IVĂNESCU 
GOLGETERI

și 
de 
cu 
de

al
în- 
ac-, zică s-a manifestat multilateral

Dună 12 etape. în fruntea clasa
mentelor golgeterilor se află — cu 
același număr de goluri înscrise (51) 
— Ana Botan și Petre Ivănescu. Pe 
locurile următoare :

Feminin : 2. Soos (Mureșul) 
Nemeț (Univ. Tim.) 38: 4. 
(Lie. nr 4 Tim) 36: 5. Nacu 
torul) 35: 6 Incze (Mureșul) 
Ec. Maghiari (Voința 
8. Ilie (Confecția) 27: 
ceanu și Szoko (Univ. 
(Univ. Tim.)

Masculin 5
3.—4. Gruia 
Tîm.) 46; 5.

6. Moldovan (Dinamo Bacău) 42; ] 
Oană (Raf. Tel.) 40; 8.—9. Pâd 
(Știința Galați) și Goran (Univ. Buc 
38; 10.—11. Weber (Dinamo Bv.) 
Gațu (Univ. Buc.) 36; 12.—14. Most 
(Dinamo Buc.), lonescu (Știința Ga 
lăți) și Sauer (Dinamo Jfețgău) 3

46: 3.
Arghir 
(Trac- 
30; 7.

Odorhei) 29; 
9—11. Dobîr- 
Buc.), Secheli

26.
2. Klein (Tractorul) 48; 
(Steaua), și Guneș (Pol. 
Stenzel (Pol. Tim.) 45;

Aipiniada republican

După încheierea
etapelor de iarns

!’ CONCURSUL DE PRIMĂVARĂ 
AL JUNIORILOR

AJpimștii participant! la comoetiț. 
republicană pe anul 1966 au închei 
nu de mult întrecerile prevăzute pei 
tru perioada de iarnă. Cele două etaj 
de iarnă au avut ea obiectiv escalad;
rea unor trasee în condițiile anotiifj| 
lui rece — pentru alpinLști cu

Tradiționalul concurs de primăvară 
al juniorilor inaugurează seria mari
lor competiții atletice cu caracter re
publican din anul 1966. întrecerile se 
vor desfășura, sîmbătă și duminică, pe 
stadionul „23 August" din Capitală și 
vor reuni citeva sute dintre cei mai 
valoroși atleți juniori din întreaga 
■țară.

Sîntem convinși că după hmile de 
intensă pregătire, tinerii noștri atleți 
vor fi în măsură să realizeze rezultate 
de valoare la capătul unor dispute a- 
tractive. Tocmși de aceea considerăm 
că ar fi bine ca profesorii de educație 
fizică de la școlile bucureștene să adu
că. Ca spectatori, un număr cît mai 
mare de elevi.. Aceștia vor putea cu
noaște și mai bine, frumusețile atletis
mului și din ’ desfășurarea'concursului 
vor avea de învățat multe lucruri folo
sitoare.

Concursul de primăvară, al juniorilor 
va avea loc sîmbătă de la ora 9.00 ^i 
14.30 și duminică de la ora 9.00 și 
15,00

ICFFIADA ;
VASILE MURESAN — 4.20 m 

LA PRĂJINĂ
în cea de-a doua zi a întrecerii pen

tru cucerirea titlurilor de campioni ai 
Institutului de Cultură Fizică studenții 
au concurat pe micul stadion I.C.F. 
Au fost obținute cîteva rezultate bune.

S-a remarcat în mod special -Vasile 
i Mureșan, al doilea decatlonist al țării, 
,care și-a stabilit două recorduri per
sonale (prăjină și disc), după ce în 
ziua anterioară obținuse rezultate bune 
la alte trei probe (100 m, lungime și 
greutate). Aceasta lasă să se întrevadă 
o creștere serioasă a rezultatului său 
de la_ decatlon (7 190 p în 1965) și o 
apropiere de recordul republican al lui 
Curt Socol (7 433 p). Vasile Murșsan 
are 23 de ani, 1,80 m înălțime și 82 
kg. greutate și este antrenat de asist, 
univ. Dumitru Alexandrescu.

Alte rezultate ale zilei n doua: 
BaRBATI : 3000 m (pe. pistă de 200 
m) • 1 Bratu (anul I) 9:49,8 ; Prăjină: 
V. Mureson (IV) 4,20 m„ C. Ghioc (IV) 
3.70 m, Gh. Fodoreanu (IV) 3,70 m ; 
Trjpb.salt : Al. Mihu (II) 13,86 m„ 

; C. Mihail (III) 13,74 m ; Disc : C. 
Dră^an (IV) 44,93 m — rec. pers., 

uTe!lan 39.70 ni, G. Georgescu 
38,49 m : FEMEI : 80 m garduri : 

V. Enescu (III) 11,9 — rec. pers., E.1

Potoroacă (IV) 12,1, V. Biduleac (III) 
12,8 ; înălțime : M. Oțeleanu (IV)
I, 40 m, M. Dobre (I) 1,40 m ; Greu
tate : L. Saucă (IV) 13,47 m, El. Lef
ter (I) 13,34 m — rec. pers. ; Suliță : 
R. Bucea (IV) 41,12 m, L. Doți (III) 
40,53 m — rec. pers., El. Prodan (l) 
39,87 m, G. Niculescu (IV) 38,70 m, 
P. Păulețu (II) 38,06 m (A. I.)

IOSIF NAGHI — 54,26 m LA DISC
TG. MUREȘ. în localitate a avut loc 

prințul concurs în aer liber cu caracter 
de verificare și selecție pentru forma
rea echipei regiunii. Ău participat 
atleți din Țg. Mureș și din raioanele 
regiunii. BĂRBAȚI : 100 m : Kineses I
II, 3; 200 m: Kineses 23,6; 400 m: 

•Kineses 51.9 ; 800 ni : D. Szasz 2:08,7 ; 
lungime : Em, Olteanu 6,09«; înălțime 
I. Burcă 1.77 : FEMEI : 100 m K 
Șzatman [n."1953) 12,8 ; 400 m : C 
Moldovan 64.4 : înălțime : M, Popa 
și A. Covaci 1,45.

O formă remarcabilă a arătat disco
bolul IOSIF NAGHI (Steaua) care, 
participînd în afară de concurs, a 
aruncat 54,26 m (cu discul de 2 kg) 
la 11 cm de recordul republican. (C. 
ALBU — coresp.). x

Decât lonistul Vasiie- .'Aureșant —. peste -șlache.ta îuăîlată la -1,20 m. 
După cum se poate vedea, el are încât o „rezervă" de centimetri care 

înseamnă puncte prețioase

DE VORBA CU ADMIRATORII • • •

i (IV) 44,93

O să rîdeți, dar în acest 
moment mă găsesc în fața 
celor mai entuziaști admi
ratori ai mei. Au aflat, nu 
știu cum, de sosirea 
semnatului în Sighișoara și 
pînă n-ani —f"-"
„șuetă" cu ei, nu m-au lăsat. 
Acum stau cu o carafă mare 
de apă pe masă și mă gîn- 
desc cu ce să încep. Ca să 
cîștig timp, beau pahar după 
pahar. Nu știu de ce, dar 
am impresia că m-au con
fundat în sfîrșit...
- Iubiți admiratori și ad

miratoare I...
— Bunăăă I - aud o voce 

din sală. Se cunoaște cine-i 
umorist 1

— Adică, cum ? - întreb.
- Păi, n-ăvem în sală nici 

o admiratoare. Dv. însă ați 
observat imediat acest lucru 
și, subtil, ne-aji atras aten-

sub-

acceptat o

ția. Cum reușiți, zău, să fa
ceți asemenea .poante" 
grozave ?

— Vă plac chiar atît de 
mult ? întreb cu îndoială.

—_ Fantastic 1 Mai ales 
alea în rimă. D-aia și in
sistăm să ne spuneți cum 
le lucrați. Vă vin așa, din 
senin ?

- Din.
- Formidabil I Vedeți, eu 

sînf contabilul 
UCFS Sighișoara, 
firmă la intrarea 
de luni de zile 1 
„poanta", rima I

— Și eu firma I
. — Ha, ha, ha I Teribilă I...

— Dați-mi voie I intervine 
altcineva din sală. La noi, 
în orașul Durnbrăveni, din 
raionul Sighișoara, au exis
tat trei popicarii. Una s-a 
transformat în grădină de

raionului 
N-avem 

în sediu 
Vă cer

care sportivă de categoria I și maeșt 
și probe de schi alpin combinat în ci 
cuit pentru alpinist! de categoria 
Il-a și a IlI-a. întrecerile au avut lc 
în Piatra Craiului (etapa I) și în Bl 
cegi (etapa a Il-a). Față de anii trecui 
la aceste etape de iarnă ale sportul< 
alpin, s-a înregistrat o participare ni 
meroasă, 19 echipe de categoria I 
maeștri și respectiv 71. O comportai 
remarcabilă au avut-o ’sportivii cte : 
Dinamo Brașov, A.S. Armata Brașc 
și Metalul București care s-au clasat ț 
primele locuri. '

Iată clasamentele după disputarea c-j 
lor două etape de iarnă : i

PE ECHIPE (categoria I și maeștri 
1. Dinamo I Brașov 79,50 p (N. Jitar

M. Oprișan). 2. A.S. Armata I Brașc 
78,75 p (A. Irimia, D. Chivu), 3. Met;

București 78,25 p, (I. .Chicioar 
Stătescu), 4. Metalul Hunedoara 
. A.S. Armata II Brașov 77,75 
elsapa a Il-a au abandonat ech 

pele Dinamo II Brașov și I.T.B.).
PE SECȚII (categoria a II și a III-t 
1. A.S. Armata Brașov 8#b,25_, p,

Dinamo Brașov 215,50 p, 3. Creaț 
Brașov 207,25 p, 4. Metalul Bucure^ 
142 p, 5. Sănătatea Arad 142 p.

La fete o îrumoasă impresie au lăs 
alpinistele de la Diaamo Brașov șiz^ 
nătatea Arad.

★

Comisia centrală de turism și alp 
nism aduce la cunoștința secțiilor de s 
pinism că la 20 aprilie s-a încheiat s 
zonul oficial de ture de iarnă, asti 
că nici o escaladă efectuată după 
ceastă da că nu se ia în considerat 
pentru clasificări.

— Nu.
-’Atunci, de ce toti .se 

amuză ?
— De scuză !...
— Eu am priceput cum se 

se fac „poantele" I - spune 
entuziasmat vicepreședintele 
consiliului orășenesc UCFS 
Sighișoara

— Cum se fac, tovarășe 
Popescu ? întreb curios.

să

vară : bufet rece, grătar, 
vinul casei... Alta a devenit 
atelier de vopsitorie al co
operativei meșteșugărești. 
Urmăroa rea...

— Am înțeles. Și vreți 
fac umor, nu ?

— Exact. Eventual, 
tot rimat.

-Dezinteres curat!...
— Excepțional I
- îmi permiteți și 

mie ?
- Dv. cine sînteți ? întreb.
- Responsabilul cu pro

blemele tehnice al asociației 
sportive Textila din locali
tate. Am sute de fete în în
treprindere, în schimb n-am 
nici o echipă feminină, nici 
o purtătoare a Insignei de 
polisportiv etc. Practic, nu 
s-a putut! Dv., ca umorist, 
vedeți ceva de rîs în treaba 
asta ?

să- Foarte ușor 1 Vreți 
criticați ceva ?

- Cu plăcere — răspund. 
Iarna, după cîte am auzit, 
iucafi hochei pe gheața de 
sub fereastra biroului dv.

- întocmai. Apăr poarta 
echipei locale.

— Foarte frumos. Critica 
e următoarea : de ce nu 
„apărați" această poarta și 
acum, primăvara ?

- Nu înțeleg. Gheața d 
iac s-a topit de mult și r 
văd cum mai pot apăra 
continuare aceste porfi c 
hochei.

- Vă spun eu. Le luc 
frumos de unde se află 
le apărați.... de apa șf‘n 
roiul în care zac.
- Uimitor cum găsiți d 

soluții și mai ales „pbdnb 
la toate I
- Știți, ob ișnuințq e I 

doua...
- O fi, dar aici e vorl 

și a'e talent.
— Adevărat?
— Nu fiți modest cu n< 

admiratorii dv., care vă citi 
în fiecare zi articolele ap 
rute în revistă.

în ce ? '*
- în revistă. Aveți urne 

zău I
— D-apoi dumneavoastră

VASIU: TO?.'.



Din activitatea antrenorilor dobrogeni Sâmbătă, Ia Eisenstadt
în orașul Constanța și în regiunea Do- 

brogea activează peste 390 de echipe de 
fotbal, pregătite de antrenori sau in
structori voluntari.

Despre modul cum sînt realizate o se
rie de obiective, ca ridicarea nivelului 
tehnic și profesional al acestora sau pro
movarea metodelor moderne în antre
nament, am solicitat cîteva aprecieri pre
ședintelui colegiului regional de antre
nori, tov. PETRE COMÂNIȚĂ, Le ex
punem mai jos:

„Munca depusă de colegiul nostru de 
antrenori in 1965 cit și în primul tri
mestru al anului 1966 poate fi conside
rată ca satisfăcătoare. Astfel, fn ulti
mele trei luni au fost susținute șase re
ferate, temele abordate interesînd în 
egală măsură atit pe antrenorii ce acti
vează la echipele de categoriile A și C, 
cit și pe instructorii sportivi voluntari.

Notăm cîteva: „Noțiuni și mijloace de 
realizare a presingului" (prof. P. Co- 
măniță), „Circulația mingii" (antrenor 
C. Troancă), „Colaborarea între por
tar și cei patru fundași*1 (antrenor Mihai 
Tudor), „Intensitatea antrenamentelor la 
echipele de juniori" (antrenor G. Smă- 
rândescu), „Colaborarea între medic și 
antrenor în perioada precompetițională" 
(O. Urînzei și dr. R. Valentin). De re
marcat că toate referatele au fost ur
mate de discuții interesante, eridentiin- 
du se pentru contribuția adusă antre
norii T. Mihai, O. Brinzei, C. Boescu și 
instructorii I. Vasea (Medgidia) și S. 
Ignat (Tulcea).

Tot în primul trimestru al anului, co
legiul nostru de antrenori a analizat felul 
în care echipele dc categoriile A și C 
din regiune s-au pregătit pentru returul 
competiției, organizinda-se cu această

Cuvîntul cititorilor
Zilnic ne sosesc la redacție zeci 

de scrisori.
Iată ce ne scriu patru iubitori ai 

fotbalului :
Tov. D. DUMITRU (Moreni) : 

,.Anyasistat la meciul Flacăra Mo- 
renit- Știința București. Deși sînt 
un înflăcărat suporter al Flăcării; 
nu m-a supărat înfrângerea cate
gorică suferită de echipa mea fa
vorită, pentru că studenții bucu- 
reșteni au jucat foarte frumos și 
au meritat din plin, victoria. M-a 
supărat însă „stilul de joc“ al fot
baliștilor din Moreni. Duri, preo
cupați în permanență de intimida
rea adversarilor prin metode ne- 
permise în fotbal. Mă întreb cum 
a tolerat antrenorul Blujdea — de 
la venirea căruia la Moreni se 
joacă un fotbal spectaculos, corect,
— o asemenea abatere ?

Ne întrebăm și noi. („Abaterea"
— cum o numiți dv. — i-a costat 
pe jucătorii de la Moreni o înfrîn- 
fiere severă oe teren propriu).

. Tov. I; VASILUȚA (Craiova): 
„...Aș avea o propunere ; nu puteți 
dv. interveni pe lîngă „forurile supe
rioare" ca să se facă o mică modi
ficare în regulamentul de fotbal ? 
Știm eu toții că spațiul porții e de 
7 metri iar lovitura de pedeapsă se 
execută de la 11 m. Nu s-ar putea 
inversa- lucrurile ? Adică poarta să 
fie de 11 m iar lovitura de pedeapșă 
să se execute de la 7 m? Poate că 
așa am scăpa noi, cei din tribune, 
(mai ales cei din Craiova), de emo
ții iar jucătorii de rușine."

Deși cele scrise de tov. Vasiluță 
au, din păcate, o „acoperire" în 
fapte, propunerea i-o luăm sub be
neficiu de... varietăți.

Tov. I. ONICEL, (Pitești): „Recent, 
jucătorul Nicolae Dobrin, de la Di
namo Pitești, a reapărut în forma
ție după o absență de cîteva săp- 
tămîni. O absență resimțită de 
echipă. După cum se știe, Dobrin 
este printre cei mai talentați ju

cători piteșteni, singurul vinovat de 
această absență fiind chiar Dobrin, 
autor a mai multor abateri dis
ciplinare. Reeunoscindu-și, public, 
greșelile, Dobrin și-a luat angaja
mentul că pe viitor va avea o ati
tudine exemplară."

Să sperăm că promisiunile ju
cătorului piteștean nu vor rămine ' 
simple promisiuni.

Tov. P. BAȘTUREA, membru al 
Comisiei de revizie a UCFS se re- ; 
feră la condițiile în care s-a des
fășurat meciul de fotbal Știința 
București — Progresul. „Neîncăpâ- 
toare pentru o manifestare sportivă 
de asemenea proporții, frumoasa 
bază sportivă a clubului Știința a 
fost degradată, deoarece un număr 
foarte mare de spectatori s-au 
„agățat" de orice „instalație" pentru 
a putea urmări meciul. Aș vrea să 
întreb :

— Ar fi dăunat oare bugetului 
clubului sportiv Știința banii care 
ar fi fost procurați prin vinderea 
a încă cel puțin 10 000 de bilete, 
ținînd seama de marele interes al 
bucureștenilor pentru acest meci ?

— De ce s-au încălcat cele mai 
elementare noțiuni de respect pen
tru publicul spectator plătitor, că
ruia nu i s-au asigurat condiții op
time de vizionare a partidei ?

— în condițiile în care o mulți
me de spectatori au fost nevoiți 
să urmărească întîlnirea era foar
te posibil un accident. Se gîndesc 
măcar acum organizatorii la 
aceasta ?

Toate acestea s-au întîmplat în 
timp ce stadioane cu capacitate 
mult mai mare au stat nefolosite.

Iar ca o concluzie a celor arătate 
pînă acum, mă întreb : nu ar fi 
oare necesar ca organizatorii să su
porte pagubele materiale provocate 
bazei sportive degradate ?

ocazie și antrenamente-model la care au 
participat toii antrenorii și instructorii. 
La aceste antrenamente-model s-a urmă
rit în mod deosebit remedierea deficien
telor remarcate la echipele respective*.

De o atentie deosebită s-a bucurat și 
munca de depistare, selecționare și creș- i 
tere a elementelor tinere. Merită a fi e- 
videuțiată in această direcție activitatea 
depusă de antrenorii G. Smărăndescu și 
A. Munteanu. Nu aceleași aprecieri pot 
fi făcute in legătură cu munca antreno- | 
rului M. Popescu de la Marina—Man- 1 
galia.

Planul de perspectivă al colegiului re
gional de antrenori conține cîteva obiec
tive importante, printre care: orientarea I 
echipelor către jocul constructiv, colec- I 
tiv. ofensiv; promovarea unâ echipe în 
categoria C; promovarea a cel puțin doi 
jnniori în primele formații ale echipelor ! 
din categoria C: promovarea în lotul e- | 
chinei de categoria A. Farul Constanța. * 
a doi juniori și câștigarea till ului de I 
campioană ,a țării la juniori.

Desigur, obiectivele na sînt așoare dar 
[>e deplin realizabile pentru ci in co- . 
țcgiul de antrenori al regiunii Dobrogea 
se muncește cu pasiune.

B. LIVlL’-coresp.

ȘTIRI.
IN CAPITALĂ LA SFÎRȘITUL 

ACESTEI SĂPTAMÎNI
Sîmbătă

STADIONUL REPUBLICII, ora 
14,45: Progresul București — Di
namo Pitești (juniori) ora 1630: 
Progresul București — C.F.R. Roșiori 
(cat. B).

Duminică
STADIONUL GLORIA, ora 10 : 

Metalurgistul București — Flacăra 
Moreni (cat. B) ; TERENUL LARO- 
MET, ora 10: Tehnometal București 
— Metrom Brașov (cat. C); STA
DIONUL „23 AUGUST", teren III. 
ora 12: Metalurgistul București —- 
I.M.U. Medgidia (juniori); TERENUL 
„TIMPURI NOI", ora 11 : Flacăra 
roșie București — Farul Constanța 
(juniori),- STADIONUL .23 AUGUST", 
teren IV, ora 11 : Viitorul București 
-— Electrica Fieni (juniori) -, TERENUL 
VOINȚA I, ora 11 : S.S.E. 2 București

Puncte de vedere:

„Antrenamentul invizibil" la micii fotbaliști
Marii performeri ai disciplinelor 

sportive mărturisesc că succesele lor 
se datoresc nu numai antrenamentu
lui propriu-zis, ci și „antrenamentu
lui invizibil", adică lucrului intens 
în afara orelor planificate, corelat cu 
un regim corect de viață.

Să încercăm să lămurim pe scurt 
structura celui de al doilea factor 
important al succesului în sport, „an
trenamentul invizibil", cu atît mai 
mult cînd este vorba de copiii și ju
niorii din secțiile de performanță, 
care mai au multe de învățat. Așadar, 
ce este „antrenamentul invizibil" ?

„Antrenamentul invizibil" reprezin
tă totalitatea activității sportivului, zi 
de zi, în afara programului planificat 
de antrenor. „Antrenamentul invizi
bil" ar constitui, deci, studiul indi
vidual teoretico-practic pentru lichi
darea unor lipsuri, perfecționarea și 
desăvîrșirea individuală la un spor
tiv de performanță.

Marii campioni merg și singuri pe 
teren, fără antrenor, în afara progra- 
țnului de antrenament, experimentînd 
și perfecționînd anumite procedee 
tehnice create de ei, formîndu-și 
„STILUL" lor propriu.

„Antrenamentul invizibil" cere o 
pregătire, specifică din fragedă copi

lărie, însușirea unor deprinderi igie- 
nico-morale, a unui spirit de înaltă 
răspundere personală.

Viața ne-a dat exemple concluden
te. Cîți tineri cu calități deosebite nu 
s-au plafonat înainte de vreme sau 
au dispărut din viața sportivă din 
cauză că au neglijat acest al doilea 
factor al performanțelor, „antrena
mentul invizibil"?

Un sportiv de performanță este so
licitat la maximum din punct de ve
dere neuro-niuscular și deci nu tre
buie să fumeze. Pele nu fumează și 
nu consumă alcool. Pele este cel mai 
măre băutor de... lapte. „Antrena
mentul invizibil" reprezintă viata par
ticulară a sportivului, el este acela 
care caracterizează omul. „Antrena
mentul invizibil" ,nu este efectuat 
sub ochii antrenorului, profesorului 
sau al părinților, ci este făcut sub 
formă de autocontrol și autoeducație.

La ședința de analiză a activității 
centrului de copii și juniori a clubu
lui „Steaua", ținută la începutul aces
tui an, s-a discutat despre educația 
și disciplina micilor fotbaliști.

Iată ce norme se cer fiecărui copil 
și junior din centrul Steaua :

1. îngrijirea sănătății printr-o igie
nă personală’în viața de toate zilele.

2. Dezvoltarea multilaterală, inte-

A doua întilnire din acest an
intre echipele de tineret aie României și Austriei
Sîmbătă, la Eisenstadt, localitate 

aflată la 50 km de Viena, reprezenta
tiva noastră de tineret va susține cea 
de-a treia partidă internațională de 
anul acesta, intîlnind formația de tine
ret a Austriei. Partida se anunță 
foarte interesantă întrucît echipe aus
triacă este deosebit de redutabilă. 
.Reamintim că Ia începutul anului, 
la 26 ianuarie, în cadrul turneului de 
la Verona, cele două echipe au termi
nat ia egalitate 2—2, golurile fiind 
marcate de Frâțilă — 2, respectiv 
Dirmbercher și Latzke).

în vederea acestui meci fotbaliștii 
români s-au pregătit sub conducerea 
antrenorilor Razii Marian și Angelo 
Nicnlescn, ultimul antrenament fiind 
efectuat miercuri in compania a două 
echipe din campionatul orășenesc, Di
namo Obor și LOR- pe care selecțio- 
nabilii le-au întîlnit' cite o repriză.

Dar iată, mai întîi, lotul : Niculescu 
(Dinamo Pitești), Gaboraș (Universita
tea Cluj) — portari ; Petescu, D. Ni-

colae, Sătmăreanu (toți de la Steaua), 
Ivăncescu (Steagul roșu), Boc (Petrolul) 
— fundași : Pescaru, Năftănăilă (Stea
gul roșu), Jamaischi (Rapid) — mijlo
cași ; Pantea (U.T.A.), Frațîlă (Dina
mo București), Naghi (Dinamo Pitești), 
Libardi (Jiul Petrila), Moldoveanu 
(Petrolul), Cuperman (C.S.M.S.) — 
înaintași.

In primele 45 de minute Dinamo 
Obor a solicitat maî intens selecționata 
care s-a „încălzit" mai greu. Rezulta
tul : 2—1 pentru tineret, golurile fiind 
marcate de Moldoveanu și Naghi. De- 
abia după pauză, cînd au întîlnit for
mația I.OJR., tinerii noștri fotbaliști 
au acționat mai decis, construind nu
meroase atacuri (în special pe partea 
lui Pantea), 4 dintre ele fiind finali
zate de Libardi, Frățilă, Moldoveanu 
și Pantea. Formația aliniată : Nicu
lescu — Petescu. D. Nicolae, Boc. Săt
măreanu — Năftănăilă. Jamaischi — 
Pantea, Frățilă, Naghi, Moldoveanu. 
în a doua repriză, în locul lui Naghi 
a intrat Libardi. De altfel, așa cum

ȘTIRI • ••

— Dunărea Giurgiu (juniori); STA
DIONUL POLITEHNICA, ora 11: 
Știinta București — Muscelul C. Lung 
(juniori); STADIONUL STEAUA, 
ora 11 : Steaua București — Oltul 
Rm. Vilcea (juniori).

A.S.A. TG. MUREȘ — UNIVERSI
TATEA CLUJ 2—4 (1—2)

TG. MUREȘ (prin telefon). 8 009 
de spectatori au vizionat miercuri 
un joc amical, de un bun nivel tehnic. 
Ambele echipe au jucat deschis, con
struind spectaculoase faze de atac. 
Au cîștigat, pe merit, studenții clu
jeni. Autorii golurilor: Dumitrii! III 
(mih. 43) și Lungu (min. 78), pentru 
A.S.A., Adam (min. 14 și 32), Marcu 
(min. 62) și Ivansuc (min. 83), pentru 
Universitatea Cluj. A condus compe
tent I. Soos — Tg. Mureș.

C. ALBU-coresp.

ne-au spus antrenorii, aceasta va fi 
formația ce se va alinia pe stadionul 
din Eisenstadt, singurul post în discu- 
ție fiind cel de înaintaș central stingă 
pentru care concurează Naghi și Li
bardi.

Delegația noastră de sportivi a pără
sit Capitala, pe calea aerului, joi di
mineața și a ajuns în aceeași zi in 
Austria. /

NUMAI DOUĂ ZILE PÎNĂ LA TRA
GEREA AUTOTURISMELOR 

LA LOTO

Fază de atac într-un meci de juniori

Sîmbătă este ultima zi în care vă mai 
puteți cumpăra bilete pentru tragerea 
autoturismelor LOTO. Această tragere 
atribuie autoturisme în număr nelimitat: 
..FLAT 1800", ..FIAT 1300" plus 
13.100 lei. „RENAULT 10 MAJOR" plus 
26.000 lei. ..MOSKVICI 408", „FIAT 
850" plus 7.500 lei, „WARTBURG-LUX 
312/1", „FLAT 600".

Tra gerea se va desfășura după aceeași 
formulă ca la 3 februarie a.c. cînd s-au 
atribuit premii în valoare totală de 
4.701.952 lei din care 54 autoturisme 
(2 ..FLAT 1300“, 9 „RENAULT 10 MA
JOR*, 9 „FIAT 1100 D“, 13 „WART
BURG LUX 312/1“ și 21 „TRABANT 
601“).

Cu numai 24. lei se poate participa la 
toate cele 12 extrageri la care se extrag 
36 numere.

S-au micșorat taxele de participare 
de la 40 lei la 10 lei, de la 20 lei la 
8 lei și de la 8 lei la 4 lei, față de 
anul 1965.

lei se poate cîștiga
„FI AT 1300“ 

„RENAULT

lectuală și fizică, la cel mai înalt 
nivel.

3. Disciplină neștirbită, respect față 
de părinți, profesori, antrenori, co
echipieri, adversari, arbitri, public.

4. Pentru tineretul școlar îndeplini
rea sarcinilor de învățătură și instrui
re fotbalistică, respectînd lozinca 
„primii la învățătură, primii în sport", 
se realizează practic printr-o partici
pare activă si conștientă, păstrînd 
echilibrul între cei doi factori; în
vățătura și fotbalul,

5. însușirea celor mai moderne 
procedee tehnice,

6. Respectarea cu conștiinciozitate 
a celui mai riguros „antrenament in
vizibil" de către fiecare copil și ju
nior, viitor fotbalist de performanță.

Printre copiii și juniorii de la cen
trul de fotbal. Steaua care respectă 
cu strictețe și conștiinciozitate . aceste 
principii de bază ale. „antrenamentu
lui invizibil" amintim pe: Dumitru- 
Manea (promovat în echipa I), Dan 
Savu, loan Smadea, Constantin Stere, 
Ștefan Șerban, Ion Crăciunoiu (ju-' 
niori), Nicolae Tănăsescu, Nicolae

Jantovan, Costică Ștefănescu, Vasile 
Aldoescu, Valerin Tudor, Constantin 
Tătaru, Marian Anghel, Ioan Vlad, 
Eugen Onîsîe (copii). Toți aceștia 
sînt fruntași la învățătură și la sport, j 
Ei vin după terminarea lecțiilor la 
stadion și înainte de a intra în pro- j 
gramul planificat de antrenor se pre- I 
gătesc individual. Unii execută pro
cedee tehnice mai dificile (driblin- I 
gul), alții perfecționează jocul cu ca- j 
pul, alții trag la poartă (cu zid) în 
puncte fixe, de zeci și sute de ori. I 
Alteori vin chiar în zile neplanificate 
și repetă cu perseverență același pro
gram de „antrenament invizibil".

Asemenea Copii și juniori (spațiul 
nu ne permite să-i enumerăm) avem 
destui la centrele de fotbal și școlile 
sportive de elevi din țară. Ei vor să 
dobîndească multiplele calități ce se 
cer unui fotbalist pentru a reprezenta 
în viitor cu succes fotbalul ipmânesc. 
Fără îndoială că vor reuși!

prof. VALERI U STURZA 
antrenor la centrul de copii și juniori 

Steaua

Cu numai 10 
autoturism „FIAT 1800“. , 
plus 13.1 CM) lei numerar și 
10 MAJOR* plus 26.000 lei numerar.

Se aduce la cunoștința participanțiior 
că deși s-au primit cereri de a se amina 
tragerea autoturismelor, tragerea va avea 
loc, irevocabil, la data fixată inițial : 
duminică 24 aprilie

Procurați-vă din vreme biletele pentru 
a evita aglomerația din ultima zi.

Tragerea LOTO 
București în Sala 
Filaret Bulevardul 
(Parcul Libertății).

un

de azi are loc la 
Clubului Sindical 
Mărășești nr. 2 -
V

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

De la I. E. B. S.
® Pentru întîlnirea internațională 

de box dintre reprezentativele secun
de ale României și Bulgariei, ce se 
desfășoară duminică 24 aprilie, ora 
10, pe stadionul Republicii, și pentru 
jocul de fotbal din campionatul ca- 
t-eg, B., Progresul — C.F.R. Roșiori 
de sîmbătă 23 aprilie, de pe stadio
nul Republicii, biletele se găsesc de 
vînzare la casele speciale din str. 
Ion Vidu, Pronosport calea Victoriei 
nr. 2, agenția C.C.A. b-dul Gh. 
Glieorghiu-Dej, stadioanele Republi
cii, Dinamo, Giulești, patinoarul „23 
August" și la casa specială nou în
ființată în ’parcul halelor Obor.



Victor Ciocîltea a cîștigat
un turneu fulger la Bognor

Turneul peste hotare 
al reprezentativelor noastre de popice

„Cosa Nostra" 
și meciul Clay-Terrell

Festivalul șahist internațional de la 
Bognor Regis (Anglia) a continuat 
cu disputarea unui turneu-fulger cu 
participarea a 32 de jucători din di
ferite țări. Primul loc în această în
trecere a 
României, 
realizat 8 puncte din cele 9 partide 
susținute.
clasat Whiteley (Anglia) și Karaklaici 
(Iugoslavia) cu cite 7V2 puncte fie
care.

Turneul principal, desfășurat după 
.sistemul elvețian", a ajuns la cea de 
a 8-a rundă. în clasament conduce 
iugoslavul Karaklaici cu 7 puncte, ur-

compatriotul său Matanovici

revenit reprezentantului 
Victor Ciocîltea, care a

Pe locurile următoare s-au

mat de
și olandezul Bouwmeester cu cîte 6 
puncte. în runda a 8-a, Ciocîltea a 
remizat cu șahistul suedez K. Frantz, 
după ce în rundele anterioare cîști- 
gase la Hindle și pierduse la Basman 
și Karaklaici. Fostul campion român 
are acum 5 puncte.

Iată alte rezultate din runda a 8-a: 
Matanovici — Damant 1—0, Tebourbi 
■— Exell 1—0, Van Camp — Mazitis 
'/,—Hi, Littlewood — Whiteley 
1/i—!/„ . Guldrranson _ — Basman 
t/2—Vs, Karaklaici -— Hindle 1—0.

După dubla întîlnire cu reprezentati
vele orașului Budapesta, sportivii vizați 
pentru loturile republicane și-au conti
nuat, cîteva zile, individual antrenamen
tul. Apoi, ei au participat la cîteva 

înaintea turneului 
îl vor întreprinde 

și R. D. Germană, 
curs, desfășurat pe arena 

rina. băieții au dat 
Iată rezultatele: 1. 

d. ; 2. Ion Micoroiu 
i Vînătoni 940 p.d. ț 
925 p.d. ; 5. Tiberiu 
6. Constantin Rădu-
Dumitru C. Dumitru

Apoi, ei au 
concursuri de control 
de trei meciuri pe c; 
în R. F. Germană 
La ultimul coru 
rafinăriei din Cîni] 
deplină satisfacție. 
Petre Purje 939 p. 
943 p.d.: 3. Cristi 
4. Ludovic Martina 
Szemani 923 p.d.; 
lescu 900 p.d. ; 1.

891 p.d.; 8. Vasile Mănțoiu 871 p.d. 
Fetele au jucat tur-retur. Comportarea 
lor frumoasă dorim să fie de bun augur. 
Clasibnentul: 1. Cornelia Moldoveanu
440 și 427 p.d. ; 2. Elena Lupescu 412- 
43'5 p.d. ; 3. Crista Szocs 416—423 p.d. ; 
4. Use Schmidt 417—419 p.d. ; 5. Ele
na Trandafir 417—414 p.d.; 
■reta Szemani 429—392 p.d. ; 
Balaban 420 p.d. ; 8. Maria 
p.d. (ultimele două au tras 
manșă).

în urma acestor întreceri,
F. Popescu și .4.

6. Marga-
7. Ținea
Rus 415 

o singură

Marta Luzova si Miko9

au cîștigat titlul de campioni 
ai Europei la dublu mixt
Ultima probă individuală, cea de 

dublu mixt, a campionatelor euro
pene de tenis de masă s-a terminat 
cu victoria cuplului cehoslovac Lu
zova, Miko în fața perechii engleze 
Shannon, Barnes cu scorul de 3—1 
(•—19, 20, 13,9). Astfel Luzova și Miko 
cuceresc titlul de campioni ai Euro
pei la dublu mixt.

J

de la București

PEKIN, 21 (Agerpres). în cadrul 
turneului internațional masculin de 
baschet de la Pekin, echipa Dinamo 
București a realizat cea de a patra 
victorie consecutivă, învingînd for
mația albaneză Dinamo Tirana cu 
rul de 84—67, după ce la pauză 
rul fusese egal : 36—36. Cel mai 
jucător român a fost Gheorghe 
vac care a înscris 23 de puncte.

sco- 
sco- 
bun 
No- 
Alte

antrenorii 
Andrei s-au oprit a- 

supra următorilor jucători și jucătoare 
pentru turneul menționat : băieți — I. 
Mîeoroiu, C. Yînătoru, P. Purje, C. Ră- 
dulescti. Dumitru C. Dumitru, V. Măn- 
loiu. T. Szemani. L. Martina *. fele — 
Elena Luj>escu, Cornelia Moldoveanu, 
’.lena Trandafir, Ținea Balaban, Marga- 

Szemani, Crista Szocs și lise 
îdt. Sportivii noștri urmează să 
icască azi Capitala. PrograniuE 
ilor din R.F.G. și R.D.G. este ur
mi: 24 aprilie, la Pirmasens: R.F. 
ar,ă—România ; 26 aprilie : Frank- 

28 aprilie: 
Toate sînt duble în-

n—București; 
ești, 
dine și feminine).

pe tov. - L.
al F.R.P.,

ne

Szocs, secre- 
eonducătorul 

pună cîteva cuvinte re
le vor 
prima 

R. F.
: cit era 
echipa

trecerile pe care 
noștri : „Este 

reprezentativele 
ece am văzut-o de 

pot afirma că

fculture la
susține popicarii 
confruntare cu 
Germane. Dcot

masculină a K.F.G. ne va fi o adversară 
puternică. Sperăm însă că jucătorii noș
tri ror reedita performanțele din ultima 

Im fete, cred că avem prima 
șansă. Celelalte întilniri vor constitui 
__ Je asemenea — o bună veri licăre a 
pregătirilor efectuate de reprezentativele 
tării noa -îre. ir-- vederea „mondialelor*

TR. IOANTȚESCU

Patru jucători iși dispută balonul 1 
înaintașii englezi Denis Law si 
Stiles (Manchester United) și fun
dașii iugoslavi (in tricouri albe) 
Iusufi și Rasovici (Partizan Bel
grad). Deși învinsă miercuri seara 
la Manchester cu 0—1, Partizan 
Belgrad s-a calificat (golaveraj 
2—1) in finala „Cupei campionilor 

europeni"
Telefoto: U.P.I. — Agerpres

rezultate : Avangard Pekin — Gwar- i--------------------------------------
dia Varșovia 92—74, Spartak Sofia — 
Ruda Hvezda Praga 75—69. CUM St PREGĂTESC VIITttll NOȘTRI ADVERSARI LA FOTBAL?

HICRARIlf COMISIEI SPIBTIVf

A IIIIIIIAȚIEI INTERNAȚI8NALE

01 AUTOMOBILISM
BEIRUT, 21 (Agerpres). La Beirut 

(Liban) se desfășoară lucrările Comi
siei sportive a Federației Internațio
nale de Automobilism (F.I.A.). Din 
partea Asociației automobiliștilor din 
România participă la lucrări Ing. Va
sile Iordăchescu, secretarul general al 
asociației. Comisia a adoptat regula
mentul de desfășurare a campiona
tului european al râliurilor automobi
listice. De asemenea, au fost abor
date diferite probleme legate de orga
nizarea și desfășurarea marilor pre
mii automobilistice pentru mașini 
sport.

Pregătiri, pregătiri... Acesta este cuvîntul la ordinea zilei în activitatea fot
balistică internațională. Unde echipe se pregătesc pentru obiectivul nr. 1 al 
anului, campionatul mondial de fotbal din .Anglia, iar altele pentru primul cam
pionat european de fotbal, care va începe in aeeastă toamnă.

In viitorul apropiat, fotbaliștii noștri 
fruntași vor susține o serie de partide 
in compania unor echipe valoroase. 
Est? vorba de întilnirea din capitala 
Ungariei (27 aprilie) cu selecționata Bu
dapestei (din nou o veritabilă reprezen
tativă ungară) și de medul eu R. F. 
Germană (1 iunie) Ia Ludwigsafen.

In ultimul timp, viitorii noștri adver
sari au susținut numeroase partide de 
verificare. Iată cîteva amănunte.

DESPRE FOTBALIȘTII UNGURI 
Șl VEST-GERMANI

După jocul de la București, echipa 
Budapestei a jucat la Atena cu Pa- 
nathinaikos, pe care a întrecut-o eu 3— 
1. Al art i. la Bremen, echipa Budapestei 
a întîlnit selecționata R.F. Germane. 
Fotbaliștii vest-germani au dominat co
pios dar n-au reușit sa marcheze decît 
un gol. prin extrema dreaptă Emme
rich. fotbalist care în ultima vreme este 
vedeta nr. 1 a echipei Borussia Dort

mund si a reprezentativei R.F.G. După 
ce Gorocs a ratat o mare ocazie, în ul
timele minute, de joc Emmerich a in
terceptat o pasă de la Uwe seeler și a 
marcat spectaculos în poarta lui Gelei 
(în mare formă). ,răzbunîndu-se“ ast
fel pentru penaltiul ratat tot de el în 
prima repriză.

Comentatorul postului de radio Mfln- 
chen a subliniat că ambele formații se 
află într-o perioadă de studiu. Atît Hel
muth Schon cît și Lajos Baroti încear
că noi formule în alcătuirea echipelor. 
Marți, la Bremen, în linia de atac, ală
turi de Seeler șl Emmerich, atît Owe- 
rath cit și Beckenbauer au dat randa
mentul scontat în jocul la mijlocul te
renului, dar mai puțin în fazele de fi
nalizare. In echipa ungară, Baroti a 
încercat cîțiva jucători noi în apărare 
(Bakos, Nagy. Dunai) renunțînd Ta 
Meszoly, Matrai. Kaposzta. Și se pare 
că apărarea a jucat mai bine decît în 
ultimele partide. De altfel, în formație 
au survenit multe modificări față de 
cea de la București. In linia de atac au

intrat Gorocs și Korsos. Iată formația 
ungară folosită în meciul cu R.F.G. : Ge
lei — Bakrs, Ihasz, Nagy. Orban —-Du
nai, Bene — Gorocs, Tichy, Farkas, 
Korsos.

Șl ELVEȚIENII...

...pe care-i vom întîlni în primul cam
pionat- european de fotbal și care se va 
inaugura la toamnă (în aceeași grupă 
mai sini echipele Italiei și Ciprului) au 
obținut în ultimul timp rezultate satis
făcătoare. In urmă cu trei săptămîni, 
reprezentativa Elveției a jucat în Berli
nul occidental, unde a dispus de o se
lecționată locală cu 3—2. Crainicul spor
tiv al postului de radio Berna remarca 
după jocul de miercuri de la Basel că 
partida dintre U.R.S.S. și Elveția (2—2) 
a fost foarte frumoasă și de un bun ni
vel tehnic, îneheiată cu un rezultat e- 
chitabil. Gazdele au fost surprinse de 
golurile marcate în primele 10 minute 
de oaspeți (Ponedelnik și Husainov) dar 
în repriza a doua au avut o mare su
perioritate teritorială, înscriind prin 
Hosp și Diirr.

I. o.

ȘTIRI... REZULTATE... ȘTIRI... REZULTATE... ȘTIRI...
PRAGA. Continuîndu-și turneul in Cehoslovacia, 

selecționata de polo pe apă a Iugoslaviei a sus
ținut la Olomouc o nouă întîlnire cu reprezen
tativa tării gazdă pe care a invins-o cu scorul de 
5—2 (1—0, 1—1, .2—1, 1—0). în prima partidă 
victoria revenise, de asemenea, echipei iugoslave, 
cu scorul de 3—1.

NEW YORK. La Lincoln (Nebraska) s-au dispu
tat campionatele de lupte libere ale S.U.A. în 
urma acestor campionate, federația de speciali
tate a stabilit echipa S.U:A. careva participa la 
campionatele mondiale programate în iunie la To
ledo. Iată componența echipei: Ray Sanchez, Ri
chard Se f marin, Mac Motokawa, Werner Helzer, 
Sieve Comb, Dean Lahr. Ken Johnson și Larry 
Kristoff.

HELSINKI. Federația finlandeză de tenis a soli

citat să se amine cu opt zile meciul pentru .Cupa 
Davis* care trebuia să opună echipele Finlandei 
și Canadei intre 29 aprilie și 1 mai la Helsinki. 
Cererea de aminare este motivată de faptul că 
terenurile pe care urma să se desfășoare întîl- 
nirile sînt în prezent acoperite cu un strat gros 
de zăpadă, iar regulamentul competiției interzice 
folosirea terenului acoperit.

BARCELONA. Turneul internațional de polo al 
celor mai bune echipe din țările mediteraneene 
a lost cîștigat de S.G. Barcelona, care a totalizat 
7 puncte. Pe locurile următoare s-au clasat Andrea 
Doria (Italia) cu 6 puncte, Heliopolis Cairo cu 
3 puncte și Sabadel (Spania) cu 2 puncte.

GENEVA. Federația elvețiană de specialitate a 
definitivat Iotul ce va reprezenta Elveția la cam
pionatele mondiale de schi (probe alpine) care

vor avea loc între 31 iulie și 9 august la Portillo, 
în Chile. Lotul cuprinde pe Edmund Bruggmann, 
Willy Favre, Dumeng Igiovanoli, Kurt Huggler, 
Joos Minsch, Hanspeter Rohr, Andreas Sprecher, 
Jakob Tischauser (masculin) și Ruth Adolf, Fer- 
nande Bochatay, Edite Hiltrabrand, Heidi Obrecht, 
Therese Obrecht, Madeline Wuilloud (feminin).

HAVANA. în capitala Cubei a început un 
turneu internațional de șah la care participă 
șahiști din 11 țări. Iată cîteva rezultate din 
prima rundă: Alvarez (Uruguay) — Pușter (Ca
nada) 1—0, Glesias (Mexic) — Gadia (Brazilia) 
1—0, Rodriguez (Cuba) — Arraya (Bolivia) 1—0, 
Jimenez (Cuba) — Roux (Uruguay) 1—0.

PARIS. Surpriză de mari proporții 1 Echipa 
Franței, participantă la turneul final al G. M. de 
fotbal, a fost învinsă miercuri seara, pe teren pro
priu, de reprezentativa Belgiei cu 3—0 (1—0).

La mai puțin de 48 de ore de la 
disputarea meciului de box pentru 
titlul mondial la categoria grea 
dintre Cassius Clay și George Chu- 
valo, un mare juriu federal din 
Chicago a început o anchetă asu
pra legăturilor existente intre „Cosa 
Nostra" — filiala americană a or
ganizației teroriste siciliene Mafia 
și boxul profesionist. Nu este pen
tru prima oară cînd in S.U.A. au 
loc asemenea investigații. Și tot 
nu pentru prima oară sînt citate 
nume ca acelea ale lui Frankie 
Carbo, sau Tony Aceardo, doi din 
„regii boxului profesionist" în lu
mea interlopă. Ei au apărut în 
mai multe rînduri în fața unor 
comisii de anchetă sau a unor mari 
jurii federale. Dar, de fiecare dată, 
lucrurile s-au mușamalizat „din 
lipsă de probe".

Actuala anchetă are la origine 
contramandarea meciului dintre 
Clay și Ernie Terrell și înlocuirea 
lui cu întilnirea dintre campionul 
mondial și canadianul Chuvalo, cla
sat abia pe locul 9 pe lista celor 
mai buni boxeri la categoria grea. 
Rină acum cîteva zile se știa că 
partida cu Terrell nu a mai^i^vut 
loc din cauza unor neînțelegeri

Note externe

privind termenii contractului. In 
plus, Comisia pentru sport a sta
tului New York (New York State 
Athletic Commission) refuzase să 
acorde autorizația disputării meciu
lui la New York. Acest refuz a 
venit apoi și din partea organiza
țiilor sportive din alte orașe unde 
fusese „transferat" meciul.

Acum, o parte a adevărului 
pare să fi ieșit la iveală. Glickman 
s-a adresat Biroului federal de 
investigații (F.B.I.) arătind că a 
fost bătut și amenințat de organi
zația „Cosa Nostra" întrucit a 
sfidat ordinele acesteia de a nu 
se mai ocupa de Terrell. Amenin
țări cu moartea a primit și Er
vin Terrell, căruia i s-a ordonat 
să dea ascultare gangsterilor. , A- 
ceștia, după cum relatează ziarele 
americane, doreau ca meciul Clay 
—- Terrell să se desfășoare sub 
controlul lor direct, la New York.

Un purtător de cuvînt al Minis
terului Justiției al S.U.A. a de
clarat că ancheta marelui juriu 
federal va încerca să scoată la 
lumină motivele ce au determinat 
„Cosa Nostra" să tindă ca meciul 
pentru titlul mondial să aibă loc 
la New York, felul in care gangste
rii ar fi beneficiat de pe urma fr
eest ei întilniri și dacă rezultatul 
urma să fie „aranjat". S-a anunțat 
că un număr de opt persoane au 
fost citate să apără în fața mem
brilor marelui juriu, dar numele 
lor sînt ținute secrete. Se crede 
însă că printre ele se vor afla 
P'rankie Carbo, Tony Accardo, pre
cum și Gus Alex și Gus Zapas, 
doi dintre șefii gangsterilor din 
Chicago. Ei sînt acuzați că au „a- 
ranjat" rezultatele a cinci meciuri 
profesioniste desfășurate recent in 
statele de pe coasta de est a 
S.U.A.

Va trebui să treacă un oarecare 
timp pină ce vor fi cunoscute re
zultatele acestei anchete. Dar încă 
înainte de a începe, ea a scos la 
iveală ceea ce se știa de mult că 
meciurile de box profesioniste din 
S.U.A. sînt de multe ori „contro
late" de fel de fel de afaceriști.

I. RETEGAN

Remizele continuă în meciul 
Petrosian—Spasski...

Șl a clneea partidă a meciului pentru 
titlul mondial de șah, dintre marii maeș
tri Tigran Petrosian și Boris Spasski, 
s-a încheiat remiză. Ieri, la Moscova, 
la reluarea partidei întrerupte. în care 
Spasski deținea un pion în plus, lupta 
a fost continuată pînă la mutarea 80, 
cînd pe fișă a fost trecut rezultatul, de 
egalitate. Scorul meciului este acum : 
Z'h—2'/«.

In partida a șasea, care se dispută 
azi, Petrosian are albele.
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