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Ca urmare a grijii parti
dului și statului pentru dez
voltarea continuă a bazei 
tehnico-materiale a agricul
turii, S.M.T. Cîrcea dis
pune în prezent de 307 
tractoare, 154 de combi
ne, 375 de semănători me
canice și alte mașini agri
cole cu care deservim 2S 
de cooperative agricole ce 
dețin 35 000 de hectare 
de teren mecanizabiL

Colectivul nostru de mun
că a pus și pune un accent 
deosebit pe îmbunătățirea 
calității lucrărilor executa
te, fapt ce a făcut ca an de 
an să crească producțiile 
la hect ar.

Mecanizatorii din unita
tea noastră au o viață corn 
plexă. Preocupările lor pen
tru ridicarea neîntreruptă a 
calificării profesionale sînt 
completate cu o bogată ac
tivitate culturală, sportivă. 
Iată, asociația noastră spor
tivă numără peste 74B de 
membri și are trei secții 
puternice pe ramură de 
sport : lapte, fotbal, hand
bal. Noi ne miadrim cu 
faptul că sportivul Marcel 
VTad a devenit campion de 
zonă la lupte greco-romaae. 
O comportare meritorie are 
și echipa de fotbal parti
cipantă în campionatul re
gional. Acestea sîat, ca să 
span așa performanțele rea
lizate deocamdată de tine
rii noștri sportivi. Ele aa 
apărut pe baza nuci largi 
activități competiționale de 
masă. In cadrul asociației 
se desfășoară competiții pe

se 
di» 
La 
de

realiză rile

ramură de sport care 
bucură de mult interes 
partea mecanizatorilor, 
întrecerile Spartachiadei 
iarnă, recent încheiată, 
participat peste SM de 
acri, iar pentru ediția 
vară a aceleiași 
s-au înregistrat 
înscrieri.

Deși ga r. toate
noastre, indiferent de do
meniu. sîat posibile datori
tă condițiilor ce ne-au fost 
create de către partidul nos
tru drag. Și nei sîntem hotă
rî ți să răspundem acestor 
condiții printr-e suspinată 
muncă de traducere în via
ță a mărețelor sarcini tra
sate de cel de al IX-Jea 
Congres al P.C.R.
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Start în campionatul republican 
de atletism pe echipe

șoseaua ce duce spre Borș, acolo 
cu cîțiva ani in urmă lanurile de 

se unduiau în adierea viatului de 
se ridică impunătoare silueta Uzi-

Pe 
unde 
grîu 
vară, 
nei de alumină, stăpinind intrarea spre

■- cartierul de vest al Oradiei. Însemnată 
realizare tehnică a proiectanților și con
structorilor noștri. Uzina de alumină de
monstrează prin puterea faptelor carac
terul științific, creator și profund rea
list al politicii partidului, de industriali
zare socialistă a țării. Uzina de alumină 
Oradea se înscrie printre principalele în
treprinderi menite să pună in valoare 
importantele zăcăminte de bauxită 
țara noastră, să lărgească gama. de 
duse neferoase.

Primele cantități de 
expediate acum un an 
aluminiu de la Slatina, 
an, realizările obținute 
vadă că angajamentul luat de colectivul 
uzinei, ca pînă la 8 mai, ziua aniversării 
partidului, să se producă peste plan 509 
tone de alumină, va fi tradus in viață.

O dată cu organizarea superioară 
producției, cu aplicarea măsurilor

din 
pro-

fostalumină au 
combinatului de 

In cursul acestui 
lasă să se între-

nico-organizatorice care vor contribui la 
folosirea deplină a capacității de pro
ducție, în cadrul uzinei se dezvoltă și 
activitatea sportivă. Asociația „Alumina" 
Oradea numără, pînă în prezent, 320 de 
membri UCFS. Desigur că cititorii zia
rului nostru au intilnit in programul com
petițiilor voleibalistice numele asociației 
orădene. Echipa care o reprezintă — 
Alumina — activează in campionatul ca
tegoriei A, seria a II-a. In cadrul aso
ciației se desfășoară pasionante întreceri 
de fotbal, tir, șah și tenis de masă. Par- 
ticipanții la aceste competiții se află de 
multe ori și pe panoul fruntașilor in 
producție. Iată cîteva nume: inginerii 
Aurel Urcan și Mircea Bobe (voleiba
liști), tehnicienii loan Mierluț și Teodor 
Stana, contabilul Liviu Macra (fotbaliști) 
etc.

„Aluminiștii" sînt puși pe fapte mari 
atit în producție cit și pe terenurile de 
sport. Cunoscîndu-le entuziasmul și ca
pacitatea, sîntem convinși că vor duce la 
bun sfirșit angajamentele pe care și le-au 
luat.

La începstnl săptăminii viitoare se va da startul într-o 
nouă ediție a campionatului republican de atletism pe echipe. 
Priira e:apă ,2—3 mai) programează următoarele întîlniri: 
CATEGORIA A: Pitești : Argeș, Progresul, Brașov : Timi
soara : Banat. Steaua, LC.F.; București : Dinamo, Rapid, 
Cluj; CATEGORIA B — seria I: Hunedoara: Hunedoara, 
Ploiești, Oltenia - Constanța : Dobrogea, Iași, Mureș-Autonomă 
Maghiară Oradea: Crișana, Bacău, Metalul Buc.; seria a II-a: 
Baia Mare: Maramureș — Suceava ; București: reg. Bucu
rești — Galați.

în programul întrecerilor fi
gurează probele : 100 m, 200 m, 
400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 
4i 100 m, 10 km marș, 110 mg, 
400 mg. 3000 m. obst. (1500 m 
obst. în cat. B). înălțime, pră
jină, lungime, triplu, greutate, 
disc, suliță, ciocan la bărbați ; 
100 m. 200 m, 400 m, 800 m, 
4î 100 m, 80 mg, înălțime, lun
gime, greutate, disc, suliță la 
femei.

Ediția din acest an a cam
pionatului se desfășoară, la 
categ. A și B — seria I, prin 
întâlniri bilaterale în patru 
etape. Spre deosebire de anul 
trecut, echipele se întîlnesc 
acum doar o singură dată. 
Punctajul va fi 5 p — locul I, 
3 p — II, 2 p — III, 1 p — IV, 
ștafete 4 p — I și 1 p — II.

în seria a II-a echipele se 
vor întîlni tur-retur, după 
care vor avea loc meciuri su-

piimentare pentru locurile I—II 
și III—IV. Punctajul se va face 
pe baza tabelei internaționale.

Au drept să participe la 
concurs atleții seniori pînă la 
vîrsta de 
ția să fi 
prevăzute
IlI-a de clasificare sportivă. 
Celor care depășesc această 
virstă le este necesară categ. 
a II-a de clasificare. Atleții 
juniori trebuie să aibă rezul
tate echivalente normelor pen
tru categ. I juniori.

★
în legătură cu ediția anu

lui 1966 a acestei importante 
comnetitii am discutat recent 
cu cîțiva dintre antrenorii echi- 
Delor participante,

28 de ani, cu condi- 
îndeplinit normele 
pentru categoria a

MB

Tînărul alergător elujean 
Radu Rusu, specialist în 

cursa eu obstacole.
Foto : R. Vilara

Un atractiv
program sportiv 

pe Stadionul 
Republicii

CI atractivă dimineață sporti
vă ie va fi oferită bucureșteni- 
lor luni 2 mai, pe stadionul 
Republicii.

• La ora 10 — meciul din
tre selecționatele de rugbi ale 
Bucureștiului și Firineilor (jnn).

• La ora 11,30 — demons
trație de călărie cu participarea 
unor sportivi fruntași.

• La ora 12 — meciul dintre 
echipele de rugbi ale clubului 
sportiv Steaua București și Ar
matei franceze.

• In pauzele dintre reprizele 
întilnirilor de rugbi — demons
trații de ciclism și aeromodelism.

în 1965. în acest an ne-am în
tărit rîndurile cu o serie de 
tineri talentați: Iosif Naqhi, 
Marcel Petra, Wolf Socol, Ion

PRONOSTICUL SPECIA
LIȘTILOR

loan Soter, antrenor coor
donator la Steaua: „Cei 102 
atleți pe care îi avem sînt 
gata să-și apere titlul cucerit

ADRIAN IONESCU
f

(Continuare in pag. a 2-a)

ILIE GHIȘA—coresp. reg.

PLECAREA LOTULUI

DE RUGBI AL CAPITALEI

POLITEHNICA TIMIȘOARA

JOACĂ AZI LA SUBOT1CA

(R.S.F. IUGOSLAVIA)

vederea partidei pe care o va

Si

GALA DE BOX

Firi
de tov. 
federa- 
parte.

Astăzi, In cursul dimineții, 
părăsește Capitala pe calea ae
rului Selecționata de rugbi a o- 
rașutui București, care urmează 
să întâlnească la Toulouse, sîmbă- 
tă 30 aprilie, Selecționata 
neilor. Din lotul condus 
V. tricotau, președintele 
țtei de specialitate, fac
printre alții, jucătorii lordâcties- 
cn, Demian, Giugiuc, Irimescu 
alții.

box la care își vor da cor.cutsul 
pugiliști de la Rapid Semcnă.. 
toarea, I.CF., Construe teiul, 
S.P.C. șl Grivița Roșie.

UL TIMELE MECIURI

DE ANTRENAMENT ALE RUGBIȘTILOR

DIN LOTUL CAPITALEI
Marți și miercuri după-amiază 

au avut loc pe stadionul Tine
retului ultimele meciuri de an
trenament susținute de selec
ționatele Capitalei (seniori și 
juniori) înainte de confruntarea 
cu echipele Pirineilor.

în general, rugbiștii bucureș- 
teni (și în special seniorii) au 
dat satisfacție. Ne referim nu 
atît la rezultatul din aceste me
ciuri. cit la maniera de joc și 
la gradul de pregătire tehnico- 
Lactică arătate. Subliniem încă un 
element de importanță majoră 
— disciplina tactică, pregnantă 
în evoluția jucătorilor din lotu
rile Capitalei. Acest lucru ne 
dă speranțe într-o comportare 
cit mai frumoasă.

Din lotul de juniori fac parte 
următorii jucători : Șerban, Gh. 
Constantin, Bucur (linia I), O- 
nuțiu, Alexandrescu (trăgători), 
P. Veluda, Ene (linia a II-a), 
Prosi, Tinea, Fugigi, F. Constan
tin (linia a IlI-a), Șt. Radulescu, 
Dumitru Niculae, Ceaușu (mij
locași la grămadă), Ivan, Cristea 
(mijlocași la deschidere), Gh. 
Nica, M. Ghețu (centri), Braga, 
Coravu, Hulă (aripi) ți Briceag 
(fundaș; utilizabil pe acest post 
și Cristea).

Antrenorii I. Buzoianu și D. 
Manoileanu, care se ocupă de 
pregătirile lotului de juniori al 
Capitalei, vor definitiva forma
ția după ultimele antrenamente, 
la sfîrșitul săptămînii.

Un grup de atleți de la Școala sportivă de elevi rtr. 2 
la un antrenament pe pista stadionului Tineretului din 

Capitală.
Foto : V. Bageac

începind de Ia ora 19.30,Azi.
Is grădina ce vară a clubului 
Grrvița Roșie din Capitală, va 
avea ioc o reuiiune amicală de

In
susține azi la Subotica în compa
nia formației, locale Spartak, Po
litehnica Timișoara a părăsit 
ieri țara. Au făcut deplasarea 
următorii fotbaliști ; Siclai, P. 
Popa, Surdani, Petrovici, Race- 
lescu, Speriosu, Gr iz ea, Mihăilă, 
Cotormani, R. Lazăr, Loncer, M. 
Popa, Humelnicu, Lereter, Mițaru 
și Regep. Antrenorii : C. Vo- 
roncovschi și I. Ionescu.

P. ARCAN, coresp. reg.

FOTBAL ȘI GOLURI 5

z

04

O

Stînd în tribună și privind un joc, ai 
o mare satisfacție cînd echipele folosesc 
toată arta fotbalistică în lupta pentru 
marcarea unui gol I Cu cît aștepți mai 
mult golul dorit și cu cît acțiunile sînt 
mai dramatice, cu atît e bucuria mai 
mare în momentul cînd echipa preferată 
marchează. Acest lucru se întîmplă atît 
pe marile stadioane, cît și pe terenurile 
în care singurii spectatori sînt cîțiva 
curioși. Dar calitatea unui joc nu poate 
fi măsurată numai prin numărul goluri
lor marcate. Este oare obligatoriu pen
tru calitatea jocului ca apărările să se 
lase depășite de atacanți ?

Nu putem considera un joc de clasă 
numai acela în care se marchează multe 
goluri, căci acest lucru se întîmplă — 
în general— numai cînd echipele sînt 
mult diferite ca valoare. Cu toții am 
plecat nemulțumiți de la un meci în care 
una din echipe și-a făcut adversara 
„K, 0.“ mareîndu-i goluri multe. Și am 
spus : „n-a avut adversar"*

Desigur, golurile joacă un mare rol 
în fotbal, dar ele nu trebuie să consti
tuie singurul scop și. mai cu scamă, 
o obsesie, deoarece tocmai aceasta dău
nează cel mai mult.

Poate că este interesant să arăt că

Colțul specialistului

fotbalul de cea mai bună calitate se 
practică în țările în care un gol nu se 
înscrie chiar atît de ușor. Iată cîteva 
spicuiri dintr-ua tabel publicat într-o 
revistă franceză de specialitate în care 
se analizează eficacitatea în diferite țări 
pe anul 1962 — 63 și din care rezultă că: 
Elveția are o medie de 4,07 goluri pe 
meci; urmează Luxemburg și Austria cu 
o medie de 3,44, apoi Anglia și R.F. 
Germană cu 3,41, Olanda cu 3.36, Por
tugalia cu 3,35, Franța cu 3,19, Spania

cu 2,78 și Italia 
:u 2,11. In același 
timp, un clasament 
al fotbalului euro-

pean, publicat tot în această revistă, și- 
bazat pe clasamentul din „Cupa cam
pionilor europeni44, redă valoarea, stabi
lind pentru același an următoarele rezul
tate : pe primul hn ■— Spania ; locul 
II — Italia; locul III — Portugalia. 
Deci, după cum rez îltă din cele arătate 
mai sus, tocmai aceste trei țări sînt prin
tre ultimele clasate ca eficacitate. El
veția, Luxemburgul și Austria, pe pri
mele locuri în ceea ce privește numărul 
de goluri înscrise în campionat sînt 
printre ultimele în ceea ee privește ca
litatea jocului.

JEAN LĂPUȘNEANU 
antrenor federal

(Continuare în pag. a 3-a)



Din joi în joi
Desene de AL Cknciu

Faza orășenească a campio
natului școlar de handbal de 
la Craiova s-a desfășurat pe 
un teren cu porți fără plase. 
Pentru acordarea golurilor au 
fost consultați de multe ori,... 
spectatorii (M. CORNELIU— 
coresp.).

— A}i stat în spatele porții, 
a tost gol ?

— Și încă ce gol I Nu se 
vecie ?!

• •
Saltelele de gimnastică cum

părate de la magazinul IDMS 
din București de către Liceul 
nr. 1 din Sf. Gheorghe au 
mari defecțiuni : umplutura 
este îmbibată cu ulei (murdă
rind învelișul) și conține cor
puri străine ca, pilitură de 
fier, șpan, ace etc. (GH. BRIO- 
TĂ-coresp.).

Fachirii: — De unde ați cumpă
rat aceste saltele grozave ?

In debutul său îr» categoria 
B a campionatului de rugbi, 
echipa Energia I.G.O. Focșani 
a apărut pe teren, în meciul 
cu Constructorul Bîrlad. în e- 
chipament pestriț. (S. ELIADE 
— coresp).

— A trecut ploaia, uite că a 
apărut și curcubeul!

— Care curcubeu ? Sînt rugbiștii 
din Focșani.

Întîlnire sportivă prietenească

intre elevii români și cei bulgari
In Capitală a avut loc recent întîlnirea 

prietenească dintre reprezentativele Școlii 
sportive de elevi nr. 2 din București și 
Școlii sportive de elevi din Russe (R.P. 
Bulgaria). Sportivii celor două școli, care 
se află la cea de a 5-a confruntare anua
lă de acest fel, s-au întrecut la mai 
multe ramuri sportive, printre care bas
chet, volei, tenis de masă și tenis de cimp.

La baschet (băieți) de pildă, echipa 
oaspe a terminat victorioasă cu scorul 
de 80—43. La volei, atît la băieți cît șl 
la fete. învingătoare au fost echipele șco
lii gazdă : 3—1 și respectiv 3—0. La tenis 
de cîmp, jucătorii de la S.S.E. 2 au fost 
de asemenea mal buni. Ei au cîștigat 
întrecerea cu scorul de 10—4. La tenis 
de masă, în schimb, victoriile au surîs 
sportivilor bulgari : 3—0 la fete și 5—4 
la băieți. întîlnirea a cuprins și o serie 
de probe atletice.

Cu prilejul acestor întreceri s-au re
marcat (prin buna pregătire) V. lonescu, 
V. Vlădescu, Carmen Bărbulescu și 
Eva Klein — volei, Liliana Cobzuc și 
Awtol Navroțchi — tenis de cîmp, Ion 
Panait șl Alfred Mureșanu — tenis de 
masă de la Școala sportivă de elevi nr. 
2., Goncerov, Bazarov și Gladez (bas
chet) de Ia Școala sportivă de elevi din Russe.

La întreceri au luat parte circa 300 de 
elevi șl eleve. (T. st.).

Iată echipa campioa
nă pe 1966: sus, de 
la stînga la dreapta : 
Doina Belgea, Doina 
Ivănescu, Elisabeta 
Nodea, antrenorul Gh. 
Constantinescu, Mari- 
lena Ștefănescu, Mar
gareta Șorban, Lia 
Vanea; jos, în aceeași 
ordine: Helga Bog
dan, Lucia V anea, 
Vlorica Herișanu, A- 
lexandrina Constan
tinescu, Ileana Gheor- 
ghescu, Rodica Hăl- 
măgeanu.

Foto : J. Zvonevschl

COMPLETĂRI LA CRONICA UNEI „FINALE" DRAMATICE
învingătoare în tur cu 3—1, Ra

pid se prezenta la meciul cu Dinamo 
nu numai cu avantajul moral al vic
toriei de atunci, dar și cu o „zestre* 
materială de un punct și un setave- 
raj superior. Felul însă în care a 
abordat echipa Rapid jocul decisiv 
i-a surprins pe toți cei prezenți în 
sala Floreasca. Din momentul intră
rii pe teren s-a văzut pe fețele ju
cătoarelor emoția; din mișcările lor 
stîngace reieșea timorarea ce pusese 
stăpînîre pe întreaga echipă.

De aici și pînă la o comportare 
sub nivelul mediu n-a mai fost de- 
cît un pas. S-au comis greșeli ele
mentare, echipa s-a angrenat în- 
tr-un joc strict defensiv, care, se 
știe, nu dă niciodată rezultate. Nu 
știm cum de a putut Rapidul să re
nunțe la atac, armă principală, mai 
ales că echipa are cîteva bune rea
lizatoare (Al. Chezan, D. Golimaș, 
N. Todorovschi). Feroviarele și-au

ATLETE SM

Start in campionatul republican pe echipe
(Urmare din pag. 1)

Diaconu, Livia Oros, Maria Solomon 
ș. a. De altfel și celelalte echipe 
și-au completat „golurile", anunțînd 
dispute mult mai echilibrate".

Prof Alexandru Sloenescu, antre
nor coordonator la Dinamo : „In 
mod normal Steaua este favorita 
campionatului pe echipe din acest 
an. Noi ne-am propus locul II, dar, 
bineînțeles, vom lupta pentru pri-, 
mu] Ioc și nu e de loc exclusă o... 
surpriză. Se vor strădui să o reali
zeze atît atleții noștri mai vechi ca 
Zoltan Vamoș, Valeriu Jurcă, An
drei Barabas, Nicolae Mustață, Mi
hai Simionescu, Silviu Criștescu, Eli
sabeta Teodorof, cît și cei veniți 
anul acesta în rîndurile echipei : Mi- 
haela Peneș, Gheorghe Costache,
Alexandru Spiridon, Marilena Ciu- 
rea, Gabriela Rădulescu, ca și toți 
ceilalți aproaDe o sută de atleti din 
secție".

Gheorghe Stânei, antrenor coor
donator la Rapid : „Avem cîțiva oa
meni noi care întăresc echipa : Vir
gil Porojan, Virgil Mihăescu, Con
stantin Perju, Gunther Bloos, Dan 
Marinescu și alții. Mai avem însă 
destule lipsuri în echipă, în special 
Ia aruncări, unde atît la bărbați, cît 
și la femei vom pierde multe puncte. 
Spre aceste probe deficitare ne vom 
îndrepta atenția. Sperăm să obținem 
locul III în clasamentul general al 
campionatului":

Ion Steriade, antrenor coordonator 
la Progresul: „Avem o echipă foarte 
tînără, alcătuită în cea mai mare par
te din juniori. Evident, aceștia nu 
se pot încă măsura cu atleții expe
rimentați ai celorlalte formații. S-ar 
putea aceasta de-abia peste un an, 
doi; deocamdată Anca Gurău, Ele
na Cosac, Claudia Iacob, Gabriela 
Negoescu, Mihai Isbășescu și ceilalți 
colegi ai lor vor trebui să lupte 
pentru evitarea retrogradării. Va fi o

bazat jocul pe apărare, dar nici aici 
lucrurile n-au mers de loc bine. Ne-a 
surprins însă cel mai mult scăderea 
de ordin moral-volitiv. De la primul 
punct realizat de Dinamo, în rîndu- 
rile rapidistelor și-a făcut loc de
ruta, s-au dezlănțuit nervii și au ur
mat greșelile elementare, „bîlbîieli- 
le* și nehotărîrea la preluarea unor 
mingi ușoare. Jucătoarele au început 
să se certe, Natalia Todorovschi (în 
ciuda faptului că a jucat mai bine) 
și-a apostrofat permanent colegele 
pentru greșeli, ducînd la demobili
zarea Eugeniei Rebac -și a Floricăi 
Tudora. Antrenorul ar fi trebuit să 
intervină în aceste momente, să re
dea echipei calmul de care avea 
atîta nevoie. Aceste scăderi de ordin 
moral au contribuit cel mai mult 
la slaba comportare a echipei, la în- 
frîngere și la pierderea titlului.

Cu totul altfel s-au comportat di- 
namovistele. De la început s-a văzut 

luptă grea, căreia sîntem pregătiți 
să-i facem față. Privitor la mimul 
loc pronosticul meu este categoric / 
Steaua"

Andrei Nagy, președintele secției 
de atletism al clubului sportiv l.C.F.: 
„Deși ne-au plecat cîțiva performeri 
de valoare, avem totuși o echipă 
completă, putînd acoperi chiar pro
bele de semifond, fond și marș, la 
care eram mereu deficitari. Trecînd 
peste unele greutăți pe care le mai 
avem în alcătuirea echipei, socotesc 
că Vasile Mureșan, Silviu Hodoș, 
Maria Iliuță, Ecaterina Potoroacă și 
ceilalți atleți ai noștri vor reuși — 
cred — să-și îndeplinească obiectivul 
propus : locul 1—2 în clasamentul 
feminin și locul 3 în clasamentul ge
neral".

PRONOSPORT- PRONOEXPRES - PRONOSPORT
Concursul Pronosport nr. 18 cane 

se va desfășura duminică 1 și luni 2 
mai 1966 prezintă un mare interes 
datorită meciurilor echilibrate.

Pentru a sprijini și mai mult par
ticiparea la concursul de mai sus, pu
blicăm rezultatul ultimelor întîlniri 
dintre echipele care alcătuiesc progra
mul : I. Steagul roșu — Rapid : 
1965—66 = 1—4, II. Steaua — Vasco 
da Gama : nu s-au întîlnit pînă în 
prezent, III. Politehnica Tim.—Univer
sitatea Cluj: 1965—66 = 0—2, IV. U.T. 
Arad — Știința Craiova : 1965—66= 
0—2, V. C.S.M.S. Iași — Crișul Ora
dea : 1965—66 = 2—0, VI. Bologna — 
Intemazionale : 1965—66=0—0, VII. 
Catania — Atalanta : 1965—66=
2—3, VIII. Juventus — Brescia : 
1965—66=0—4, IX. Lanerossi — Ca
gliari : 1965—-66 = 0—3, X. Milan — 
Torino : 1965—66=1—0, XI. Napoli— 
Lazio : 1965—66 = 1—2, XII. Sampdo- 
ria — Spal : 1965—66=1 — 1, XIII. 
Roma — Fiorentina : 1965—66=1—0.

PRONOEXPRES

La tragerea Pronoexpres nr. 17 din 
27 aprilie 1966 au fost extrase din 
urnă următoarele numere : 

că antrenorul G. Constantinescu a 
preferat o echipă de luptă, cu Alexan
drina Constantinescu în locul Mari- 
lenei Ștefănescu, cu folosirea inte
grală a Elisabetei Nodea, o adevă
rată revelație pentru noi. Echipa a 
respectat cu strictețe îndrumările an
trenorului, a acționat cu mult calm, 
și-a organizat lucid acțiunile, a fă
cut risipă de energie cînd a trebuit. 
Dinamo a impus meciului un tcrnjio 
care-i convenea, a făcut un adevă
rat marș forțat spre victorie, căruia 
Rapid n-a putut să-i facă față. Suc
cesul obținut, cîștigarea pentru a 
șaptea oară a titlului de campioană, 
trebuie să mobilizeze întreaga echi
pă la o pregătire temeinică pentru 
creșterea măiestriei sportive. Dinamo 
nu trebuie să se mulțumească doar 
cu victoriile obținute pe plan intern. 
© comportare la nivelul cerințelor 
voleiului mondial — iată ce se aș
teaptă de la actualele noastre cam
pioane 1

CONSTANTIN ALEXE

Voleibaliștii de la J.S.K.Â. 
au sosit ieri în Capitală .
Ieri dimineață, delegația voleibaliș

tilor echipei campioane a U.R.S.S., 
Ț.S.K.A. Moscova, a sosit în Capitală, 
în vederea meciului-revanșă cu Rapid 
București, care va avea lo,c mîine la 
Floreasca, în cadrul semifinalei 
„C.C.E.“. Avîndu-i în frunte pe Anver 
Ceanișev și pe antrenorul Ghivi Ah- 
vlediani, au făcut deplasarea urmă
torii zece jucători : Mondzolevski, 
Cesnokov, Burobin, Voskoboinikov, 
Sibiriakov, Iakovlev, Kovalenko, Kli- 
gher, Gheraskin și Harkov. Miercuri 
după-amiază, sportivii de la Ț.S.K.A. 
au făcut un ușor antrenament în sala 
Giulești, urmînd ca astăzi să se an
treneze în sala de la Floreasca.

33, 38, 7, 5, 9, 28.

Numere de rezervă : 17, 3.
Fond de premii : 678 764 lei.
Tragerea următoare va avea loc 

miercuri 4 mai 1966 în București.
LOTO

Premiile întregi și sferturi la tra
gerea Loto din 22 aprilie 1966 :

Suplimentar I : 1 variantă sfert a 
95.982 lei ; suplimentar II : 2 a 31.994 
lei și 4 a 7.998 lei ; categoria I : 6 
a 10.969 lei și 11 a 2.742 lei ; cate
goria a Il-a : 18 a 4.313 lei și 17 a

DE LA I.E. B. S.
• Pentru jocul de fotbal STEAUA— 

VASCO DA GAMA (BRAZILIA) din 1 
Mai ora 19,30, de pe stadionul Repufcli- 
cii, biletele se găsesc de vînzare la case
le obișnuite.

• Casele speciale din str. Ion VJdu, 
agenția C.C.A. bel. GJi. Gheorghiu-Dej și 
de la stadionul Republicii, vînd și bilete 
pentru cuplajul internațional de rugbi 
BUCUREȘTI — PIRINEI (FRANȚA) și 
STEAUA — SELECȚIONATA ARMATEI 
FRANCEZE, din 2 mai, de la ora 10, de 
pe stadionul Republicii.

Intre orele 11,30—12 și în pauzele jocu

E ATÎT DE GREU?
Ciclismul nu are o bază de masă 

dezvoltată. Lucrurile sînt cunoscute 
și dacă la nivelul bicicletelor spe
ciale este mai greu de rezolvat 
problema, la ce] al bicicletelor de 
turism este lesne de realizat. Avem 
o fabrică care produce anual zeci și 
zeci de mii de biciclete de tipuri di
ferite și — datorită ei — întîlnim în 
fiecare zi, în toate colțurile țării, 
nenumărați oameni care folosesc bi
cicleta ca mijloc de locomoție sau 
de agrement. Poate tocmai la acest 
lucru s-a gîndit — cu cîțiva ani în 
urmă — federația de specialitate 
cînd a programat în calendarul 
competițional central un concurs re
publican pentru biciclete de turism 
cu etape pe asociații, raioane, re
giuni și fază finală. Prin organiza
rea întrecerii amintite s-ar fi atins 
un dublu scop : asigurarea unei bo
gate activități de masă în ciclism 
și realizarea unei puternice baze de 
selecție. Nu poate fi neglijat nici 
amănuntul că practicarea ciclismu
lui aduce o contribuție substanțială 
la întărirea sănătății celor care îl 
practică. Ultimele cercetări știin
țifice atestă faptul că ciclismul 
și atletismul sînt sporturile care pot 
fi făcute — cu rezultate directe în 
menținerea și întărirea sănătății— 
pînă la cele mai înaintate vîrste. Un 
savant afirmă chiar că „între 8 și 
80 de ani, nimic nu este mai sănă
tos decît practicarea ciclismului".

Așadar, din toate punctele de 
vedere acest concurs se dovedea 
deosebit de util. Dar, din cauza for
malismului recidivat (situația se 
repetă... matematic de cîțiva ani) 
concursul republican pentru poseso
rii de biciclete de turism rămîne 
doar un punct înscris în calendar 
și altul... autocritic pe ordinea de 
zi a analizei anual? a federației. 
Anul trecut, de pildă, finala nu 
s-a mai ținut din lipsă de... con 
curenți. Este evident că atît comi
sia de competiții din cadrul F.R.C., 
comisiile regionale de ciclism, cît 
și consiliile raionale UCFS au 
tratat cu superficialitate această 
importantă problemă a ciclismului 
și — în ultimă instanță — a spor
tului nostru, lăsînd lucrurile la 
voia întîmplării. „Punctul de vede
re" amintit a fost cu ușurință îm
prumutat și de consiliile asociații
lor sportive... Duminică s-a încheiat 
etapa pe asociații sportive a aces
tui concurs, ediția 1966. Cine oare 
ne-ar putea spune în cîte asociații 
s-a organizat concursul? Cu si
guranță nimeni ! Și atunci ce fa
cem : rămînem... tradiționali ?

H. NAUM

1.078 lei ; categoria a IlI-a : 28 a
2.666 lei și 32 a 666 lei ; categoria a 
IV-a : 56 a 1.275 lei și 77 a 318 lei ; 
categoria a V-a : 218 a 336 lei și 269 
a 84 lei ; categoria a Vl-a •: 128 a 536 
lei și 203 a 134 Iei ; categoria a Vll-a: 
191 a 370 lei și 272 a 92 lei ; cate
goria a VIII-a: 299 a 261 lei și 272 
a 65 lei.

Cîștigător la premiul suplimentar 1 
sfert ing. Fischer Anatolic din Bucu
rești.

Rubrică redactată de Administra
ția de stat Loto-Pronosport.

rilor de rugbi, vor avea loc demonstra
ții de călărie, ciclism și aeromodelism.
ABONAMENTELE VALABILE LA 
ÎNTÎLNIREA DE VOLEI RAPID- 

Ț.S.K.A. MOSCOVA
Pentru întîlnirea internațională de vo

lei RAPID — Ț.S.K.A. MOSCOVA de 
vineri 29 aprilie 1966 din sala Floreasca 
sînt valabile următoarele abonamente 
eliberate de Consiliul General al UCFS 
maro și gri în piele și verzi în dermatin 
ale ziariștilor, în limita locurilor rezer
vate fiecărui ziar la masa presei.



teri ia cu maestru! emerit al sportului 
GHfORCHf IANCU despre campionatul 

mondial de parașutism și pregătirile 
sportivilor noștri

t cum, primăvara, aerodromul Clinceni 
A seamănă cu un uriaș stup de albine.

Din fața spațioaselor hangare vin 
\eacă in zumzetul motoarelor suplele avioa-

ÎN JURUL „PUNCTULUI FIX“
ne de antrenament și concurs. Pe culoarele 
nevăzute ale înălțimilor lucrează intens 
sportivii zborului cu motor, planoriștii. pa- 
rașutiștii. Aceștia din urmă se pregătesc in 
vederea campionatului mondial de parașu
tism care va avea loc între 24 iulie și 6 au
gust pe aerodromul Mockau din Leipzig. 
Profităm de o mică pauză la „punctul jir" 
și adresăm maestrului emerit al sportului 
Gheorghe Iancu cîteva întrebări in legătură 
cu acest important eveniment din lumea 
sportului aviatic.

— După cite sîntem informați, anul a- 
cesta sportivii parașutiști voi’ avea un sezon 
bogat în întreceri. Cea mai mare, se în
țelege, va fi a 8-a ediție a campionatului 
mondial. Ce ne puteți spune referitor la 
această mult așteptată competiție ?

— „Mondialele11 pentru care ne pre
gătim sînt organizate de Aeroclubul R.D. 
Germane, sub auspiciile Federației Aero
nautice Internaționale. Va fi un eveni
ment cu atit mai însemnat pentru para
șutismul mondial, cu cit in ultimul an 
Comisia internațională a forului de spe
cialitate a adus modificări esențiale re
gulamentului de concurs.

— Adică ?...

watiesport/va

— Rezultatele obținute de concurenți 
vor fi cotate la fiecare probă separat, a- 
tribuirea punctelor făcîndu-se după gra
ficul Aeroclubului R.D.G. Astfel, rezul
tatul maxim pentru fiecare salt va fi de 
250 de puncte, în loc de 200, cum era 
înainte. Bunăoară, la salt individual acro
batic, de la altitudinea de 2 000 m cu 
deschiderea întîrziată de la 25 la 30 se
cunde și executarea a trei grupe de fi
guri, punctajul nu se va mai acorda după 
sistemul vechi de „maximum 200 puncte, 
plus o bonificație de 5 puncte pentru fie
care din cele 9 secunde" (deci 200+45 p), 
ci se va ridica la 250 puncte, dacă evo
luția a fost executată în 11 secunde.

— în afară de „acrobație", ce alte probe 
mai sint incluse în programul actualelor 
campionate mondiale ?

— Saltul de precizie în grup, de la al
titudinea de 1000 m cu deschiderea pa
rașutei intre 0 și 10 secunde și saltul in
dividual (tot de precizie), de la altitudi
nea de 1000 m cu deschiderea intre 0 și 
10 secunde. La aceste două probe se vor 
lua in considerație (pentru atribuirea 
punctajului) cele mai bune trei din patru 
salturi.

— în ce stadiu de pregătire se află lotul 
pe care îl antrenați ?

— Anul acesta parașutiștii și-au 
început ceva mai devreme activitatea in 
aer liber. O primă verificare a stadiului 
de pregătire a sportivilor am făcut-o săp- 
tămîna trecută, cu ocazia fazei regionale 
a campionatului republican de parașu
tism. Rezultatele au fost mulțumitoare. 
Urmează diferite concursuri de verifi
care și selecție, care vor culmina cu în
trecerile internaționale de pe Clinceni. 
Pînă atunci, antrenamente după un plan 
minuțios întocmit în lumina modificărilor 
aduse actualului regulament dl „mondia
lelor".

— Ce sportivi fruntași se pregătesc pen
tru acest campionat ?

— Ion Roșu, Ion Negroiu, Ștefan Bă- 
căoanu, Mircea Ciobanu, Angela Năstase, 
Elena Băcăoanu, Elisabeta Popescu-Călin 
și mulți alții.

— Riscați un... pronostic ?...
— Comportarea parașutiștilor noștri 

in anul care a trecut îmi dă speranțe 
îndreptățite că ne aflăm pe un drum bun. 
Amintesc că la concursul internațional 
din 1965 de la Skoplje, din R.S.F. Iugo
slavia, echipa țării noastre a ocupat pri
mul loc, cîștigînd două medalii de aur, 
două de argint și una de bronz. Sperăm, 
ca și la „mondialele" de la Leipzig să a- 
vem o comportare frumoasă.

VASILE TOFAN

FOTBAL ȘI GOLURI
(Urmare din pag. 1) 

fn l(-65 „Cupa campionilor europeni" 
„Cupa intercontinentală14 au fost cîș- 

late.-•&£ echipa Internazîonale, dintr-o 
ă — Italia — în care în același an, 
raritatea a fost de 2,20.
fată deci argumente care pot susține 
rmația că eficacitatea nu determină 
vtdeauna calitatea fotbalului.
fe mai susține de către unii că pu
cul vrea goluri și că spectatorii vin 
li mult pentru goluri. Acest lucru 
tost dezbătut în revista de speciali- 
k „L’entraineur franpais" din ianuarie 
15 arătîndu-se următoarele : „Se afirmă 
rew că publicul vrea goluri și că 
Ic ta f orii sînt mai puțini la fotbal pen- 
I că golurile se împuținează. Inexact! 
I primul rînd, în fotbal nu s-au 

multe goluri nici în trecut. 
P; doilea rînd, se marchează puține 
Im în unele țări unde fotbalul este 
|r/e popular (Italia, Spania, Portu- 
ia, Argentina) ; nu este deci o relație 
l/a cauză la efect întie numărul mic 
Igoluri și marele număr de spectatori 
I aceste țări. Trebuie respinsă păre- 
I care face să se creadă că publicul 
|\sfe stadioanele pentru că se mar- 
liră din ce în ce mai puține goluri, 
flicul pare mai sportiv decît cred 
|4bronrcari și conducători de cluburi.

—------ ȘT
Ihipele noastre în „cupa 

BALCANICĂ*

li fost programate două partide 
■cadrul competiției internaționale
■ <e cu „Gupa balcanică11 (ediția 
■> la care participă și echipele 
■ici București și Farui Constanța.
■ el, Rapid va evolua la Tirana, 
■'curi 18 mai, în compania echipei 
■Candori, iar Farul va juca la Gon
it a în ziua de 1 iunie cu Olimpia- 
1 Pireu.

Ceea ce vrea publicul este SPORT, adică 
viață, dinamism, generozitate, angajare 
și combativitate".

Prin urmare este evident că valoarea 
jocului de fotbal nu poate fi redusă 
numai la un cuvînt și anume EFICA
CITATE. în fond, fotbalul este în ul
timă instanță lupta dintre atac șî apă
rare, în care eficacitatea nu este decît 
expresia cifrică a rezultatului acestei 
dispute.

în evoluția istorică a fotbalului a 
existat o vădită tendință de a întări 
apărările, începînd cu mărirea număru
lui fundașilor de la unu pînă la patru, 
fapt care a redus eficacitatea. Este 
interesant de arătat că, de-a lungul 
anilor, s-a ținut seama de o „medie*4 
a eficacității pe meci, medie care 
a dus la acțiuni pentru a întări apă
rarea ori pentru a întări atacul. Orice 
dezechilibru între atac și apărare a fost 
prompt restabilit pentru a nu periclita 
cvasi echilibrul dintre cele două compar
timente ale unei echipe.

Un dezechilibru prea mare n-a plăcut 
și n-o să placă niciodată.

Și pentru că am folosit statistica, 
să prezentăm — în continuare — cîteva 
date pentru a vedea cum a evoluat acest 
indice al eficacității și care este media 
mai frecventă. Vom lua cifre din cam-

IRI --------- ----
ARBITRI ROMÂNI PESTE 

HOTARE

Doi arbitri români au fost dele
gați să conducă la centru jocuri inter- 
națiortale în Ungaria și R.D. Germană. 
Arbitrul Vasile Dumitrescu va con
duce (sîmbătă. 7 mai) meciul Ungaria 
B — Iugoslavia B (care se va des
fășura la Bekescsaba), iar Andrei Ra
dulescu va arbitra (sîmbătă 28 mai, 
la Halle) partida dintre formațiile de 
tineret ale R.D. Germane și Olandei. 

pionatul mondial, considerind că el re
prezintă chintesența valorii fotbalistice : 
în campionatul mondial din anii 1930 și 
1934 media a fost de 3,88 goluri pe 
meci: în 1950 — 3.95; în 1958 — 3.55; 
în 1962 — 2.78. Rezultă că o dată cu 
întărirea apărărilor, scade inevitabil in
dicele de eficacitate.

Iată cîțiva indici de eficacitate din 
anul 1966 în unele țări din Europa : 
Anglia 3.4 goluri pe meci: R. F. Ger
mană 3.3: Austria 2,9: Franța 2.6; 
Spania 2.3; România 2,3 (media celor 
5 etape din actualul retur, care este și 
cea mai scăzută) ; Italia 2,2 și Bul
garia 2.1.

Am dat aceste cifre nu pentru a jus
tifica slăbirea eficacității la noi, ci pen
tru a vedea care este media pe plan eu
ropean și a nu transforma o noțiune 
cantitativă într-o... obsesie.

După părerea mea/ problema fotbalu
lui nu se rezolvă unilateral, utilizîndu-s« 
numai unele elemente ale lui ca, de e 
xemplu, NUMĂRUL DE ȘUTURI TRA
SE LA POARTĂ LA ANTRENAMENT.

A trage între 60—80 de lovituri în 
CONDIȚII DE JOC, așa cum se exe
cută cele 200 DE ȘUTURI DE LA AN
TRENAMENT, este o treabă extrem de 
grea care, la condițiile moderne de vi
teză și de forță, poate (la cea mai mică 
exagerare, așa cum s-a întîmplat une
ori) să ducă la accidente.

Este bine ca problemele de antrena
ment SĂ FIE PRIVITE CU TOATĂ 
SERIOZITATEA și discutate într-un ca
dru competent pentru a nu da loc la 
confuzii.

Nu trebuie uitat că jucătorii de la e- 
chipele de categorii superioare NU ÎN
VĂȚĂ trasul la poartă, ci numai ÎL 
EXERSEAZĂ, pentru menținerea forței, 
adresei, vitezei de execuție, preciziei etc. 
„Personalitățile porții44 sînt deja create 
la seniori și pe ele. de fapt, se contează 

i la marcarea golurilor.
Dau un exemplu văzut de mine în

Italia în decembrie 1965 la echipa In- 
ternazionale, cînd sc antrenau Jair, Maz
zola, Peiro, Domenghini etc: fiecare 
exersa cîteva lovituri, fără adversar, din 
poziții liber alese, apoi din combinații 
pe extremă cu adversar, la comenzile 
antrenorului Herrera. Totalul acestor lo
vituri : circa 15 de fiecare. După aceste 
șuturi a.urmat o serie de lovituri de 
precizie, cu obiectivai ca din cinci șu
turi trase din atacuri în viteză din 
mingi pasate de la aripi, să se mar
cheze trei goluri. O dată realizată cifra 
aceasta, antrenorul trimitea jucătorul 
respectiv la alte exerciții. La termina
rea antrenamentului, jucătorii mai tineri 
continuau să mai tragă la poartă vreo 10 
minute.

Este drept că am lungit cam mult ex
punerea de față șî am depășit (poate) 
interesul unora dintre cititori, dar am 
dorit să prezint problema spinoasă a 
eficacității într-o lumină mai realistă 
pentru a nu se specula și teoretiza dife
ritele ei aspecte, fapt care ar dăuna 
tocmai fotbalului pe care îi dorim să fie 
la un nivel ridicat.

Numai din cunoașterea detaliată a 
diferitelor aspecte legate de fotbal și de 
eficacitate, de toți factorii care contri
buie la dezvoltarea lui (jucători, antre
nori, arbitri și spectatori), se va putea 
crea o atmosferă favorabilă creșterii va
lorice a fotbalului

NOTA REDACȚIEI. Publicăm a- 
cest articol care ridică o serie de 
probleme interesante, ce se adaugă 
numeroaselor păreri și discuții fă
cute pe marginea îmbunătățirii 
jocului de fotbal în general și a 
eficacității în special. Autorul își 
propune să aducă o contribuție la 
lămurirea unor probleme complexe 
ale acestui sport; Fără îndoială 
că fotbalul se joacă pe goluri. De 
aceea, eficacitatea comportă — 
după părerea noastră — discuții 
ample. Iată de ce ar fi interesant 
— și, desigur, util — să aflăm și 
părerea altor specialiști în legă
tură cu acest subiect atît de ac
tual.

Așteptăm !

POLITEHNICA BUCUREȘTI, I
0 CAMPIOANĂ AUTENTICĂ J

pupă cucerirea titlului, tradiționala fotografie. De Ia stînga la dreapta, rîndul de jos : Sanda Dumitrescu, 
Ana Haralambie, Marieta Lupeanu, Ecaterina Vogel, Elisabeta Nagy; rîndul de sus : Valentin Albulescu (se- 
[eretarul biroului secției), Viorica Niculescu, Cornelia Gheorghe. Elena Ghiță, prof Constantin Dinescu (an
trenorul echipei), Margareta Simon, Elena Tintorescu și Alexandru Dănilă (secretarul clubului).

în ediția 1965—1966 a campionatului republican feminin de baschet, 
Politehnica București a obținut cea mai categorică victorie înregistrată de 
vreo echipă de la înființarea competiției. î-ntr-adevăr, cîștigînd 22 din cele 
23 de meciuri susținute. Politehnica a acumulat 45 de puncte, avînd un 
avans de 5 puncte față de a doua clasată. Rapid București. Iar coșaverajui 
1516—1108 (o diferență pozi 108 puncte) demonstrează că actualele
campioane și-au cucerit victoriile fără emoții, la scoruri concludente.

Căror elemente datorează baschetbalistele de la Politehnica și antre
norul lor, prof. Constantin Dinescu, acest remarcabil succes? Vom sub
linia în ordine : exemplarei combativități, respectării disciplinei de joc, 
armonioasei îmbinări intre calitățile jucătoarelor experimentate și ale 
celor tinere, acțiunilor de atac deosebit de eficace. Dintre membrele 
lotului vom remarca pentru comportarea constant bună, pentru aportul 
deosebi, adus in realizarea victoriilor, pe Viorica Niculescu, a cărei rein
trare s-a făcut din plin simțită în organizarea jocului, Sanda Dumitrescu, 
elementul de „șoc" și cu cea mai mare eficacitate (a cucerit de altfel 
locul I în clasamentul coșgeterelor turneului final, înscriind 97 de puncte), 
Cornelia Gheorghe, care se afirmă tot mai mult pe postul de conducătoare 
de joc, și Ecaterina Vogel, care a adus un plus de dîrzenie.

Pentru viitor (și cind spunem aceasta ne gîndim mai ales la între
cerile internaționale) echipa noastră campioană are nevoie de cîteva 
completări. Ne referim, de exemplu, la folosirea apărării „om la om", la 
promovarea în lot a unor baschetbaliste tinere și la folosirea lor cu curaj, 
la pregătirea unei jucătoare cu talie de pivot, fără de care perspectiva 
obținerii unor rezultate superioare pe plan internațional este limitată.

D. STĂNCITTFQ'”



Remize în runda de ieri 
a turneului international de șah

Popicarii români au încheiat
victorioși turneul
în R. F. G-rmană

Turneul selecționatelor de popice ale 
țării noastre In R. F. Germană s-a în
cheiat. Reprezentanții noștri au susținut 
in decurs de 4 zile 4 meciuri (două fe
minine și două masculine), care s-an 
soldat cu tot atîtea victorii. Dar, dincolo 
de rezultatele favorabile obținute în a- 
cest turneu, rămine frumoasa impresie 
lăsată de sportivii români la Pirmasens 
fi Hanau. Astfel, după dubla întîlnire 
cu echipele R. F. Germane, ziarul local 
„Pirmasens Sport Echo* și-a intitulat 
cronica întrecerilor: „Românii au fost 
mai tari decît ne-am închipuit*, publi- 
cînd fotografiile echipelor învingătoare 
ți, separat, pe cea a recordmanului 
nostru, Tiberiu Szemani. Acesta, dobo- 
rînd din 200 bile mixte 915 popice, a 
stabilit un nou record al arenei „Ind 
den Eichen*. De altfel și scorurile echi
pelor noastre: 2374 p.d. (f) și 5343 
p.d. (m) reprezintă cele mai valoroase 
performante realizate pînă în prezent pe 
pistele din Pirmasens.

La Pirmasens, trei dintre popicarii 
noștri au făcut o adevărată demonstrație 
de precizie. Petre Purje, Tiberiu Sze
mani și Ion Micoroiu au fost singurii 
„combatanți* care nu au tras nici o 
bilă în... gol din cele 200 de aruncări. 
Tiberiu Szemani a repetat... figura și la 
Hanau, unde nu a ratat nici o lovitură. 
De asemenea. Ținea Ralaban, Elena 
Trandafir, Crista Szocs, Cornelia Moldo- 
veanu, Cristu Vînătoru, C. Râdulescu 
ți (în primul meci) L. Martina au fost 
aplaudați la „scenă deschisă11 pentru si
guranța arătată în lansarea bilei.

In drum spre patrie, echipele Bucu- 
reștiului vor juca azi la Halle (R.D.G.), 
cu selecționatele orașului.

Campionatele internaționale 
de tenis de masă ale Franței
PARIS (Agerpres). — In sala „Cou

bertin" din Paris s-a desfășurat cel 
de-al 27-lea campionat internațional de 
tenis de masă al Franței.

în finala probei de simplu femei, Eva 
Koczian (Ungaria) a învins-o pe Svet
lana Grinberg (U.R.S.S.) cu 3—0 (21—11, 
21—11, 21—12). La dublu bărbați victoria 
fi revenit jucătorilor sovietici Gomkov 
și Amelin, învingători cu 3—1 ""
21—15, 21—13, 21—19), în fața 
cehoslovac Stanek—Miko. Proba de sim
plu bărbați a luat sfîrșit cu victoria Iui 
Korpa (Iugoslavia), care în finală a 
dispus de cehoslovacul Stanek cu 3—1 
(14—21, 21—13, 21—19, 21—14).

(21—23, 
cuplului

Victorie categorică la polo

România Cuba 16-0
OASPEȚII ÎNTÎLNESC ASTĂZI

Cei 7 poliști care au reprezentat a- 
seară culorile primei noastre repre
zentative în fața tinerei formații a 
Cubei au avut o deosebită poftă de 
joc, realizînd o categorică victorie 
(16-0).

Chiar din primele acțiuni, jucătorii 
români au asaltat poarta apărată de 
Francisco Guerrero, realizînd apoi 
pe parcurs o suită de goluri, unul 
mai frumos decît celălalt. La sfîrși- 
tul partidei condusă cu competentă 
de arbitrul Paul Niculescu, tabela dc 
marcaj indica scorul de 16—0 (3—0. 
4—0. 5—0, 4—0), diferență care a 
consfințit deplina superioritate a spor
tivilor români.

Ca o mențiune pozitivă trebuie să 
subliniem faptul că absolut toți ju
cătorii folosiți aseară de antrenorii 
lotului s-au concentrat în permanență 
(indiferent de scor), evoluînd cu a- 
ceeași ambiție pe tot parcursul întîl- 
nirii. Și aceasta, după ce făcuseră un 
antrenament „tare” de două ore și 
jumătate în timpul dimineții... Chiar

ECHIPA DE JUNIORI A CAPITALEI

ra-și portarul Mureșan a intervenit în 
rele acțiuni inițiate de oaspeți, oprind 
cu siguranță mingile șutate destul de 
periculos. în general, echipa a dove
dit multă mobilitate, care i-a permis 
să ajungă mai ușor în fazele de con
cretizare.

Oaspeții au depus în unele momente 
eforturi serioase pentru a opri ava
lanșa de goluri. Ei au renunțat de 
data aceasta la jocul cu „centru fix*, 
fapt care a mărit (față de partida 
precedentă) latura spectaculară a în- 
tîlnirii.

în meciul de aseară, echipa Româ
niei a folosit următorii jucători: Mu- 
reșan-Zahan 5, Mărculescu 2, Firoiu 
2, Fleșeriu 3, Blajec 3 și Grințescu 1. 
Astă-seară, de la ora 20, selecționata 
de polo a Cubei va întîlni reprezen
tativa de juniori a Capitalei, (a.v.)

★
Astăzi, de la ora 16,30, bazinul Di

namo va găzdui două meciuri în ca
drul campionatului bucureștean: RA
PID — I.C.F. și DINAMO-STEAUA.

Privind rezultatele rundei de a- 
seară, a patra, s-ar putea crede că 
fruntașii clasamentului și-au oferit 
un moment de relaxare. Intr-adevăr, 
mai toti au făcut remiză. Dar, preci
zăm, nu prin renunțare la luptă.

Florin Gheorghiu a întîmpinat o 
rezistență dîrză din partea fostului 
său coleg de club, ploieșteanul C. 
Partos. La trecerea în final, campio
nul țării avea un pion liber în cen
tru, iar adversarul său unul pe flanc, 
susținut de turn și nebun. Cu aceste 
forțe, Partos și-a asigurat posibilita
tea de a da șah etern, ceea ce a și 
făcut la mutarea 36.

O variantă interesantă din Gambi
tul Damei a dat partidei Korcinoi — 
Czerniak o notă de deplină simetrie, 
reflectată și în fișa de control : re
miză. Același rezultat a fost consem-

nat și în partida Bednarski—Sood 
după numai 18 mutări. -4

Ciocîltea și-a făcut mai activ sinJ 
țită prezența în turneu, cîștiginl 
frumos la Pavlov. In schimb, Ghițed 
cu a greșit atacul asupra rocadei Iu 
Kavalek, care a răspuns cu o contra 
ofensivă victorioasă : 0—1. Și încă 
remiză, Nearnțu — Kolarov. S-a în 
trerupt partida Matulovici—Garcia

Iată cum se prezintă clasamentu 
înaintea rundei a cincea : Gheorghi] 
și Bednarski 3*/z—Vj, Korcinoi 3—1 
Ciocîltea 2V2—‘/2, Matulovici 2—J
Soos 2—2, Czerniak l*/2—V2, Ghițes 
cu, Kavalek, Partos și Kolarov l‘/2-| 
2*/s, Minici 1—1, Nearnțu 1—2, Garci 
0—3, Pavlov 0—4.

RD. V.

Cu VIKTOR KORCINO
despre el și despre alți

Interviul nostru

ȘTIRI... REZULTATE...
LEIPZIG. Ieri a avut loc în 

localitate meciul amical de fotbal din
tre primele selecționate ale R. D. Ger
mane și Suediei. Victoria a revenit 
echipei gazde cu 4—1 (3—1).

BRUXELLES. Federația belgiană 
de ciclism a desemnat un lot de 8 
alergători în vederea „Cursei Păcii* 
Praga-Varșovia-Berlin. Printre cei se
lecționați se numără Jean Wouteră, 
care a cîștigat anul acesta 7 curse re
zervate amatorilor, Andre Poppe, 
Willy Vaneste și Albert Houben. Ci
cliștii belgieni au „rulat” la antrena
mente și în probe de verificare peste 
4 000 de kilometri.

SANTIAGO DE CHILE. Iugoslavia 
și Porto Rico și-au prezentat candi
datura pentru organizarea celui de-al 
6-lea campionat mondial de baschet 
masculin care se va desfășura în anul 
1970. După cum se știe, cea de-a 5-a 
ediție a acestei competiții va avea 
loc la Montevideo în 1967.

NEW YORK. Noua speranță a 
atletismului american în proba de să
ritură în înălțime este tîinărul Ron

Tull, care într-un concurs desfășurat 
recent la Norman a trecut ștacheta ri
dicată la 2,17 m. Ron Tull are o înăl
țime de 1,99 m.

MOSCOVA. Campionatul unional 
feminin de volei a fost cîștigat pen
tru a doua oară consecutiv de forma
ția T-S K.A. Moscova.

PARIS. La Paris s-a desfășurat în
tîlnirea internațională de handbal mas
culin dintre selecționatele secunde ale 
Franței și R.F. Germane. Victoria a 
revenit handbaliștilor francezi cu sco
rul de 30—20 (18—10).

TOKIO. Intr-un concurs de atletism 
desfășurat în localitatea Shizuoka, 
sportivul Yoshimasa Toril a stabilit 
un nou record al Japoniei la săritura 
cu prăjina ou o performanță de 4,84. 
Acest rezultat este superior cu 4 cm 
recordului anterior.

La baschet

IUGOSLAVIA-BRAZILIA 79-73

La Paris, întîlnirea de tenis Franța—România
este așteptată cu un deosebit interes

Incepînd de vineri la 
Paris, reprezentativa de 
tenis a României sus
ține meciul său din pri
mul tur al „Cupei Da
vis" cu puternica se

lecționată a Franței. Dat 
fiind interesul cu care 
este așteptată această 
întîlnire, ne-am adre
sat telefonic federației 
franceze de specialitate, 
pentru amănunte. Ne-a 
răspuns d. Jacques Pou- 
pet, secretarul general 
al F.F.L.T.

„Sintem deosebit de 
fericiți de a 
oaspeți pe 
României — 
interlocutorul
Aceasta datorită atît le
găturilor tradiționale din- 

ftre sportivii fărilor noas
tre, cit și valorii jucă
torilor români, de care 
ne-am putut da seama 
urmărind evolufia cam
pionului dv. Ion Țiriac 
Ia ultimele concursuri 
de pe Coasta de Azur.

— In ce formație va 
na franceză ?

„Vom folosi în jocurile de simplu 
pe Pierre Darmon, de șapte ori cam
pion al Franței, precum și pe Fran
cois Jaufiret, jucătorul nostru nr. 2. 
La dublu evoluează, după toate pro
babilitățile perechea formată din 
Patrice Beust și Daniel Contet“.

— Ne Duteti da un pronostic?... 
.După părerea mea, totul depinde 

He forma în care va evolua Darmon.

primi ca 
tenismanii 

ne spune 
nostru.

Pierre Darmon, jucătorul de tenis nr. 1 al 
Franței

apare echi- Adversarul nostru principal este de
sigur Țiriac. Dar știm că și tinărul 
Ilie Năstase este redutabil, 
prin prisma recentelor sale 
obținute în Elveția, unde 
jucători a căror tortă de
asigura un loc printre primii 
irancezi. Așadar, întîlnirea care în
cepe vineri la Roland Garros se a- 
nuntă toarte deschisă 1“

mai ales 
rezultate 
a învins 
joc le-ar 

zece

Marele maestru sovietic Viktor 
Korcinoi revine în capitala țării 
noastre după un deceniu și mai 

a urcat 
șahul de

bine, răstimp în care 
treptele consacrării în 
mare performantă.

SANTIAGO DE CHILE, 27 (Agerpres). 
— In turneul final al competiției inter
naționale de baschet (masculin) ce se 
desfășoară în Chile s-au disputat noi 
întîlnirl. Selecționata Iugoslaviei a în
vins Brazilia cu 19—73 (35—36), S.U.A. a 
învins Spania cu 90—71 (54—28). Selec
ționata țării gazdă a primit apoi re
plica reprezentativei Bulgariei. După o 
repriză echilibrată (38—37), baschetbalis- 
tii bulgari au terminat învingători cu 
scorul de 82—76. în cea de-a doua par
tidă a zilei, s-au întilnit echipele 
U.R.S.S. și Braziliei, două din protago
nistele turneului. La capătul unui joc echilibrat, —-----  • .........
victoria

echipa Braziliei a obținut 
cu scorul de 60—58 (30—26).

★
După 

țlonale ______ ____ ____ r
Iugoslaviei și U.R.S.S. vor pleca la” Ciu
dad d.e Mexico, unde alături de repre
zentativa Mexicului vor participa la un 
nou turneu.

terminarea competiției Interna- 
dln Chile, echipele Bulgariei,

— 1954? Parcă nici nu-mi 
cred că au trecut doisprezece ani de 
cînd aici, la dumneavoastră, mi-am 
făcut debutul international... — ne 
spune, la primul schimb de cuvinte 
al interviului nostru, cîștigătorul edi
ției a IV-a a turneului de la Bucu
rești. Și continuă:

— Revăd cu plăcere acest frumos 
oraș. E drept, îi recunosc cu greu, 
atît de mult s-a înoit, dar la primul 
meu tur prin București, chiar în ziua 
sosirii, am regăsit cu satisfacție și
— de ce să nu spun?... — cu oare
care nostalgie imagini legate de acel 
prim mare turneu al meu.

împreună, reîmprospătăm amintirile 
legate de întrecerile de atunci, parti- 
cipanți, partide, rezultate. Ii sugerez 
că și un alt compatriot al său, de a- 
semenea șahist de renume, a debutat
— cu un an mai înainte — la Bucu
rești : Boris Spasski...

— Da, se pare că de aici se iau 
„starturi" bune în cariera șahistă. 
Unele te duc pînă la titlul mondial 
chiar. Sau pe aproape

■— Considerați, deci, că Spasski 
s-a apropiat numai de titlu ? — ■ 
întrebăm.

— In general se crede, la noi la 
Moscova, că Spasski este puțin mai 
tare acum decît Petrosian. Aceasta in 
urma suitei de victorii strălucite ale 
șalengerului — răspunde Korcinoi. 
Dar, important este de reținut că 
pînă acum Spasski nu l-a învins nici
odată pe Petrosian...

— Ne-ar interesa să știm care 
sînt rezultatele dv. cu cei doi 
actuali adversari in meciul pen

tru titlul mondial ?
— Răspund cu plăcere la această 

întrebare, fiindcă de curînd am reu
șit să egalez scorul meu cu Petro
sian, învingîndu-1 de două ori în 
meciul tur-retur Moscova — Lenin
grad... — spune zîmbind fostul cam
pion unional. Acum stăm 4 —4, 
fără a mai număra remizele. Cu

vine să

KORCINOI

Spasski situația e mat pufin 
Eu conduc cu 4—3 in partidele 
turneu, dar — recunosc ! — in cod 
petițiile dinainte, la Palatul Pioni 
rilor din Leningrad, Boris mă băii 
cu regularitate 1

Pe această notă simpatică ne 
propiem de finele interviului, d 
însă fără a pune o ultimă întrebarJ

— Ce părere aveți despre q 
de al VII-lea turneu al nostru

— Compoziția participantilor 
pare bună. Pe mulfi nu-i ctuibd 
insă suticient, ceea ce este un hand 
cap pentru mine, obișnuit sd mă pd 
gătesc temeinic pentru fiecare adva 
sar. Dar, ceea ce impresionează 
mod deosebit de plăcut la aca 
turneu este prezenta multor /ud 
tori tineri. Este atît de bine să 
tînăr, sau — cel puțin — să râd 
mereu printre tineri...

Interviu luat di
RADU VOIA

PETROSIAN ~SPASff
DIN NOU REMIZA

Partida a 8-a dintre Petrosian 
Spasski pentru titlul mondial de a 
ș-a încheiat remiză la mutarea a 24 
Scorul este 4'/2—3*/2 în favoarea p 
mului. Jocul următor are loc vina

a
LA ÎNCHIDEREA EDIȚIE:

——aaaaBBH—maa—ittmiii

Budapesta—București 3-0 (0-0) la fotba
BUDAPESTA 27 (prin telefon de 

la corespondentul nostru).
Aseară pe „Nepstadion" în fața a 

peste 20 000 de spectatori s-a desfă
șurat partida amicală < “ 
natele de fotbal ale < 
pesta și București.

Echipa Budapestei
3—0 (0—0), după un 
plăcut publicului prin ritmul în care 
s-a desfășurat și prin lupta dîrză 
care s-a dat în marea majoritate a 
timpului. Cum era de așteptat, fotba
liștii unguri au atacat în dorința de - 
a-și lua revanșa după înfrîngerea de 
Ia București. Totuși, în ciuda unei 
superiorități teritoriale gazdele n-au 
reușit să-și depășească adversarii de- 
cît în repriza a doua cînd presiunea 
s-a accentuat și apărarea bucurește-

dintre selecțio- 
orașelor Buda-

a cîștigat cu 
meci care a

nilor a început să cedeze. In prima 
repriză oaspeții au lăsat o bună im
presie, confirmînd rezultatul și jocul 
de la București. Românii au aplicat 
bine varianta 4—3 —3, apărîndu-se 
organizat și contraatacînd periculos, 
în special pe aripa stingă. Astfel, în 
min. 42, Ghergheli, pătrunde în ca
reul advers, își creează o bună ocazie 
de a marca, dar șutează imprecis. Și 
gazdele au în această repriză citeva 
ocazii anihilate, însă, de apărarea 
fermă a echipei bucureștene.

Și repriza a doua părea că se va 
desfășura în aceeași notă. Dar, în 
min. 60, gazdele beneficiază de o lo
vitură liberă pe care Farkaș o reia 
în plasă. încurajați de acest gol, fot
baliștii unguri atacă mai susținut și

în min. 71 și 72 profită de o derd 
et apărării bucureștene înscriind do 
goluri, prin Albert, primul la o Iod 
tură de colț, al doilea la o învălui 
șeală în fața porții.

Arbitrul iugoslav Zecevici a cd 
dus următoarele formații:

BUDAPESTA: Szentmihaly — Ij 
poszta, Meszoly, Matesz, Sovari 
Nagy, Dunai — Bene, Farkaș, J 
bert, Fenyvessi.

BUCUREȘTI: M. lonescu — Po 
Hălmăgeanu, C. Dan, Mocanu 
Ghergheli, D. Popescu — PîrcăH 
Dridea (Nunweiller VI, Sasu)/! 
dea, S. Avram.
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