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Meciurile de duminică ne-au furnizat 
citeva elemente în legătură cu felul în 
care a fost folosită întreruperea cam
pionatului. Spunînd aceasta nu ne refe- 

• nui atît la rezultate, cît mai ales la 
j valoarea jocului prestat, la o seamă de 
1 realizări prezente în evoluția majori- 
I lății fotbaliștilor care au participat la 

intîlniri. De altfel, simbătă seara, vor
bind despre meciul pe care echipa sa 

‘ îl susținea a doua zi, cu Farul, fun- 
| dașul dreapta al Stelei — Sătmăreanu

VALENTIN PAUNESCU
(Continuare in pag. a 3-a)

TfltlS Df MASĂ

ROMÂNIA pe locui
in turneul masculin
de la Moscova

i
- La feminin, locul VI
MOSCOVA 21 (Agerpres) — In cadrul tur

neului international de tenis de masă de 
la Moscova s-au Încheiat competițiile ne 
erbine. Selecționata României s-a clasat pe 
primul loc în turneul masculin, învingind 
in meciul decisiv cu 5—2 echipa U.R.S.S. 
Pe locul trei s-a clasat echioa Cehoslovaciei 
care o întrecut cu 5—1 formația Iugoslaviei.

La feminin a cîstigat echipa U.R.S.S. n. 
urmată de U.R.S.S. T si Cehoslovacia. 
Echipa României a ocupat locul 5.
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CUPA SPORTUL POPULAR"
(Citiți amănunte în pag. a TV-ej
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! Pe marginea sezonului internațional 1966

De ce regresează 
rugbiul nostru?

Pe plan international, obiec
tivul principal al F.R. Rugbi în 
anul 1966 l-a constituit clasarea 
pe locurile I sau TI în prima e- 
diție a „Cupei Națiunilor" (or
ganizată de F.I.R.A.). După 
cum se știe, primul joc în 
această competiție a avut loc 
încă în toamna anului 
1965 la Lyon, cînd Franța 
a întrecut România cu 
8—3. Pierdusem în fața princi- 
nalei pretendente la locul I, 
In continuare, posibilitatea 
echipei noastre naționale era 
deci aceea de a se clasa pe lo
cul II, înaintea Italiei șl Ce
hoslovaciei. Rezultatele ulteri
oare au făcut însă ca echipa 
să se claseze pe locul ni, la e- 
galitate <fe puncte cu Cehoslo
vacia. (Aceasta a retrogradat 
din prima grupă ea urmare a 
esaverajulul mal slab).

Există cauze obiective și 
subiective ale neîndepllniril 
obiectivului de performanță 
fixat. Fără a încerca o ierarhi
zare a lor, trebuie să arătăm 
mai întîi că frecvența contac
telor internaționale ale rugbiu- 
iui nostru a scăzut sub mini
mumul necesar. Iată cîteva 
date edificatoare din ultimii 6 
ani : în 1961 — 6 meciuri in
ternaționale; 1962 — 7; 1963 — 
5 ; 1964 — 5; 1965 — 2; 1966 — 
3 ! Nici primele trei clasate în 
campionat — Grivița Roșie, 
Steaua și Dinamo (în ordinea 
din anul 1966) — nu au în a- 
ceastă privință o situație mal

bună. în perioada 1961—1963 ele 
susțineau cite 3—5 jocuri In
ternationale anual. (Un exem- 
plu diametral opus ni-1 oferă 
rugbiul francez. Echipa na
țională a Franței susține a- 
nual, în medie. 15 meciuri cu 
echipe de valoare ridicată. E- 
chipele secundă și de juniori, 
precum și numeroase formații 
de club, dispută foarte mul
te meciuri internaționale, că
rora li se adaugă un bogat ca
lendar intern). Din acest 
punct de vedere este clar că 
situația trebuie considerată 
necorespunzătoare și se impu
ne corectarea ei.

Printre cauzele principale 
ale slabelor rezuliate aminti
te se înscriu șl posibilitățile 
reduse de selecția, ca și acti
vitatea necorespunzătoare, în 
acest sens, din secțiile clu
burilor șl asociațiilor spor
tive. Trebuie să recunoaștem 
că în ultimii patru ani, cu 
toate Că federația avea sar
cina să ia măsuri pentru 
angrenarea unui număr cit 
mai mare de tineri în practi
carea rugbiului, acest obiectiv 
nu a fost atins. Deși se stipu
lează chiar în regulamentul 
competlțional obligativitatea 
pentru toate formațiile <Mn ca
tegoriile A și B de a avea în 
cadrul secțiilor echipe de ju
niori, prevederile nu s-au res
pectat pretutindeni. Lipsa 
preocupării pentru asigurarea 
schimbului de mîine lasă de

dorit în rugbiul românesc, Iar 
acest fapt constituie, în cea 
mai mare măsură, cauza re
zultatelor slabe. Mai grav 
faptul că acest dezinteres

ION ISVORANU
secretar general 

F. R. Rugbi
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(Conlinuare in pag. a 2-a)

AU LUAT SFÎRȘIT LUCRĂRILEX/

i

CELEI DE A VI-A CONFERINȚE
A UNIUNII ASOCIAȚIILOR

STUDENȚILOR DIN ROMANIA
Marți, la Palatul Marii Adunări Naționale, s-au încheiat 

lucrările celei de-a Vl-a Conferințe a Uniunii Asociațiilor 
Studenților din Republica Socialistă România.

în ședința de dimineață au continuat discuțiile asupra 
rapoartelor Consiliului U.A.S.R. și Comisiei de cenzori, la 
care au luat cuvîntul 25 de delegați și invitați.

Sintezele discuțiilor purtate în comisii au fost prezentate 
de tovarășii: Aurel Stoica, membru în Consiliul U.A.S.R. Cluj 
(probleme profesional-științifice); Theodora Viorica Țigă- 
noiu, studentă la Conservatorul din lași (probleme cultural- 
artistice); Constantin Bucur, student la I.S.E. „V. I. Lenin' 
din București (probleme turistice și sportive); Florin Popa, 
student la I.M.F. din București (probleme social-gospodă- 
rești și de asistență medico-sanitarâ).

La punctul 3 al ordinei de zi, delegații la conferință au 
aprobat modificările propuse la Statutul Asociațiilor Stu
denților din Republica Socialistă România.

A fost aprobată, în unanimitate. Rezoluția celei de-a 
Vl-a Conferințe a Uniunii Asociațiilor Studenților.

S-a trecut apoi la alegerea Consiliului U.A.S.R. și a Co
misiei de cenzori. Prin vot secret, delegații la conferință 
au ales pe cei 97 membri și 28 membri supleanți ai Con
siliului U.A.S.R., precum și pe cei 9 membri ai Comisiei de 
cenzori.

într-o atmosferă de puternic entuziasm tineresc, partici
pantă la conferință au adoptat o scrisoare adresată Corni; 
tetuiui Central al Partidului Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

în cuvîntul de încheiere a Conferinței, Mircea Angelescu, 
președintele Consiliului U.A.S.R., a exprimat hotcrîrea 
studențimii române de a răspunde grijii și atenției părin
tești cu care este înconjurată de popor și partid, încre
derii cu care este așteptată în producție, învățînd cu ne
potolită sete de cunoaștere, străduindu-se să-și ridice pre; 
gătirea la nivelul marilor exigențe și cerințe ale epocii 
contemporane.

•ir
Tn prima ședințe* plenară, Consiliul U.A.S.R. a ales Co

mitetul Executiv din care fac porte tovarășii : Mircea An- 
gelescu - președinte ; Ion Amăriuța, Fejes luliu, Lia Maria 
Păcuraru, Emilian Stancu, Mihai Stoica - vicepreședinți ; 
Iulian Vereș - secretar.

De asemenea. în prima ședință a Comisiei de cenzori a 
fost ales președinte al comisiei tovorășul llie Gavrilă.

Seara, Consiliul Uniunii Asociațiilor Studenților din Re
publica Socialistă România a oferit o masă la care au 
luat parte delegații și invitații la cea de-a Vl-a Confe
rințe a U.A.S.R.
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Selecționata secundă a Capitalei a fost întrecuta 
de reprezentativa Bulgariei cu 5-4

Aseară; pe patinoarul artificial f,23 August". s-a disputat "n- 
tîlnirea internațională amicală de hochei dintre echipa secundă a 
Capitalei si reprezentativa Bulgariei. Superiori din punct de vedere 
fizic, oaspeții au cîstigat cu scorul de 5—4 (3—2, 1—1< 1—1), la capă
tul unui meci foarte echilibrat în care ar fi fost mai just un rezul* 
tat de egalitate. Au înscris TopalsM 2, Gherasimov, Nedeatcov și 
Lazarov pentru învingători, Boldescu, Constantinescu, Peter 
Iordan pentru echipa bucureșteană (e.a.). ______ ______ *

,Cupa orașului București"
la a IX-a ediție

acestei săptă- 
de hochei pe 
prezenți, desi- 

în tribunele patinoaru
lui artificial ,23 August', pe 
a cărui suprafață de gheată 
își vor disputa întîietatea în 
cea de a IX-a ediție a .Cupei 
orașului București* reprezen
tativa Poloniei, două selecțio
nate române și echipa sovie
tică .Sibir" din Novosibirsk. 

Prezența la startul acestei 
tradiționale întreceri a repre
zentativei Poloniei, precum și 
a hocheiștilor din Novosibirsk, 
care au mai evoluat în tara 
noastră, lăsînd o impresie ex
celentă, constituie punctele 
de atracție ale turneului. în 
mod deosebit, este de sem-

La sfîrșitul 
mini, amatorii 
gheață vor fi 
qur,

nalat participarea selecționa
tei poloneze, care la ediția de 
anul trecut a campionatului 
mondial a participat în grupa 
A, iar anul acesta se va pre
zenta în grupa B, alături de 
echipa noastră, fiind — pe 
bună dreptate — socotită 
printre favorite. Demn de su
bliniat este faptul că hocheiștii 
polonezi au întîlnit în ultimii 
ani cele mai puternice repre
zentative de pe glob în fața 
cărora au obținut rezultate 
meritorii.

Programul definitiv al .Cu
pei orașului București" nu a 
a fost încă alcătuit, așteptîn- 
du-se confirmarea de partici
pare a echipei cehoslovace 
Dukla Pisek.

Reprezentativa
R.F.G.

va evolua

la București
Echipa de hochei 

pe gheață a R.F. a 
Germaniei va juca 
la București. Fede
rația de specialita
te a selecționat în 
vederea acestui tur
neu un lot de 21 
de jucători, aparți- 
nînd cunoscutelor 
cluburi E. V. FUs- 
sen ,Bad Tolz, Ba
yern Miinchen, DCs- 
seldorf și altele. I



De ce regresează rugbiul nostru?
(Urmare din pag. 1)

^evident și la cele mai mari cluburi 
și asociații cu secții de rugbi. Spre 
exemplu la Dinamo și la Steaua, unde 
<le ani de zile se constată, la fiecare 
ianaliză, aceeași situație necorespun- 
rătoare, dar nu se iau nici un fel de 
xnăsuri serioase de. îndreptare. In 
cadrul secțiilor respective ale acestor 
două cluburi se află încadrați tehnl- 
cieni și specialiști dintre cei mai va
loroși (cazul fraților Gheondea) dar 
este de neînțeles cum aceștia nu par 
ia fi de loc preocupați de realizarea 
și creșterea unor echipe puternice de 
juniori și tineret din rîndurile cărora 
să se alimenteze primele garnituri. 
Trebuie arătat că valoarea puținilor 
juniori care se află în pregătire la 
secțiile acestor două cluburi este 
mult sub nivelul posibilităților de 
care dispun ele. De ani de zile ne-am 
și obișnuit să considerăm „pepiniere 
de rugbi" doar Clubul sportiv școlar 
(antrenor C. Munteanu) și clubul Cons
tructorul (antrenor D, Ionescu), fina
liste prin... abonament ale cmpiona- 
tului republican de juniori. Ce au de 
zis , de asemenea, în această direcție 
cluburile Progresul și Rapid, asocia- 
Îia Gloria și chiar Grivița Roșie ?
n egală măsură au dovedit lipsă 

de interes secțiile de la Farul 
Constanța, Agronomia și Politeh
nica Iași (care nu âu participat 
niciodată la campionatul de ju
niori !), sau alte secții cu echipe 
în „A“ și în „B“ care n-au de loc 
juniori.

Nu este scutită de răspundere 
nici federația. în afara faptului că 
nu a luat deloc măsuri împotriva 
ecestor secții, nici nu a întreprins 
nimic deosebit pentru a remedia 
situația. Nu trebuie uitat, spre e- 
xemplu, că la un moment dat 
Consiliul General al UCFS a acor
dat fonduri pentru organizarea unui 
centru de juniori în cadrul Com
plexului sportiv „23 August- din 
Capitală. Preocuparea scăzută, lipsa 
de interes a celor însărcinați la 
timpul respectiv cu această proble
mă în special a antrenorului D. 
Manoileanu, au făcut ca încă din 
primul an să se înregistreze un e- 
șe'c. De altfel, nici pe puținii an
trenori care s-au ocupat de ju
niori și tineret federația nu i-a spri
jinit prin difuzarea unor materiale 
metodice speciale pentru pregătirea 
juniorilor.

Se impune să trecem de îndată 
Ta elaborarea și aplicarea unor 
măsuri care, în limitele posibilită
ților actuale, să asigure un start 
bun în această direcție.

Dacă problema elementelor tine
re reprezintă o „datorie" acumulată 
ani de-a rîndul și plătită acum, 
în schimb procesul de pregătire a 
rugbiștilor fruntași din țara noastră 
constituie o cauză mai apropiată a 
eșecurilor. Nu întotdeauna acest 
proces a fost asigurat în mod co
respunzător. în perioadele care au 
precedat întîlnirile internaționale, 
antrenamentul Jucătorilor era organi
zat în coiidițiuni bune, putem spune, 
și la un nivel corespunzător. In 

w&w* De Ia sprinteri Ia fondiști — toți au luat startul
• SALA DINAMO : CONCURSUL ALERGĂTORILOR DE VITEZĂ
• STADIONUL TINERETULUI : CROSUL „16 FEBRUARIE"

• In sala de sub tribuna stadionului 
Dinamo s-au întîlnit sîmbăta trecută o 
parte dintre fruntașii sprintului din Bucu
rești și din alte centre din țară. Concursul 
a constituit o utilă verificare a alergătorilor 
de viteză înaintea concursului republican 
de seniori programat Ia sfîrșitul acestei 
săptfîmîni. Pentru îmbunătățirea rezistenței 
specifice în vederea obositoarelor serii, se
mifinale și finale cărora vor trebui să le 
facă față — bineînțeles numai cei care 
se vor califica — la Dinamo fiecare atlet 
a alergat cursa de 50 metri de două-trei 
ori (serii contratimp), lată cele mai bune 
rezultate înregistrate: seniori: P. Ciobanii 
și B. Iliescu 5,8, C. Nichifor și B. llugcl 
5,9 (toți de la Dinamo), A. Stamatescu 
(Steaua) și T. Puiu (Din.) 6,0 ; senioare: 
E. Nourescu (Met.) și A. Petrescu (Șc. sp. 
2) 6,6, M. Goth (Prog. Deva) 6,7, R. Ma
rinescu (Din.) și M. Coman (|»rog. Brăila) 
6,8, M. Tătar (Viit.) 6,9; juniori II: C. 
Danielescu (Din.) și I. Velovan (Șc. sp. 1) 
6,3, S. Brauenstein — născut 1953 — și 
I. Stoicescu (ambii de la Dinamo) 6,5.

• Duminică dimineața, stadionul Tinere
tului a găzduit crosul dotat cu „Cupa 16 
Februarie*. La startul acestei competiții, 
organizate de clubul Rapid, s-au aliniat 
alergători din 10 cluburi bucureștene. Foar
te bine pregătiți, atleții de la Metalul și-au 
impus superioritatea, reușind să cucerească 
ambele trofee pusp în joc (unul pentru se
niori—senioare și altul pentru juniori— 
junioare). Pentru acest succes merită evi- 
dențiați și antrenorii metalurgiști: Silviu 
Dumitrescu, Georgeta Dumitrescu, Constan
tin Nourescu și Dinu Cristca. Iată primii 
clasați Ia fiecare probă: seniori—6000 m: 
1. N. Mustață (Din.), 2. M. Brezuică
(Met.), 3. D. Buiac (Steaua); senioare— 
1200 m: 1. E. Bucur (Steaua), 2. G. 
Berna (Met.), 3. G. Preoteasa (Kap.) ; 
juniori I—2500 m: 1. G. Pascale (Met.); 
junioare I—800 m: N. Onică (Constr.) ; 
juniori II—1500 m: 1. V. Vasile (Viit.); 
junioare II—600 m : N. Hinda (C.S.S.).

NICOLAE D. NICOLAE - coresp.

Mustață, înaintea lui Barabaș, la un cros desfășurat anul trecut. 
Ultima sa performanță este cîștigarea crosului „16 Februarie**.

Foto : M. Bozan

schimb, în numeroase secții, pregă
tirea acestora se face încă la un nivel 
mediocru, mult sub cerințele 
sportului de performanță modern, 
uneori chiar la întîmplare. Antre
norii loturilor reprezentative sînt 
nevoiți de multe ori să se ocupe 
de formarea unor deprinderi ele
mentare la jucătorii selecționați, 
care au calități, dar nu sînt ins- 
truiți așa cum trebuie. Nu putem 
omite, de asemenea faptul (care s-a 
văzut clar în meciurile interna
ționale ale anului 1966...) că există 
lipsuri serioase chiar la cel mai 
înalt nivel al specialiștilor noștri 
(colegiul central al antrenorilor, 
federație) în ceea ce privește pre
gătirea psihologică a sportivilor. 
S-a constatat cu prilejul meciuri
lor de mare miză că spiritul de 
dăruire totală, caracteristic altăda
tă sportivilor noștri, nu a mai fost 
prezent. în plus, echipa reprezenta
tivă a fost lipsită de un conducător de 
joc format în mod special. în ultimii 
doi ani, reprezentanții noștri s-au 
învățat să fie „dădăciți" de pe mar
gine de către antrenori. Aceasta 
este, fără îndoială, vina corpului 
nostru de antrenori, care ar trebui 
să insiste mai mult pentru a sti
mula interesul fiecărui jucător, de 
a deveni o personalitate pe teren. 
Dar acest lucru nu e desigur posi
bil decît numai dacă acesta ma
nifestă o dorință mai mare de a 
învăța, de a-șl însuși deprinderile 
necesare.

Colegiul central al antrenorilor 
va trebui să insiste pentru a se 
realiza o mai bună pregătire fizi
că, o creștere a vitezei de joc. In 
pregătirea specială a echipelor tre
buie să se aibă în vedere, la nive
lul oricărei formații, specificul ma
rilor înrîlnir:.. Se impune, de ase
menea, antrenamentul individual cu 
stabilirea celor mai indicate exerci
ții pentru fiecare sportiv.

Să nu uităm că armele cele mai 
căioase și de mare eficiență pe care 
Le folosea echipa noastră națională 
— hotărîrea, puterea de luptă pînă 
la dăruire — s-au „tocit" în ultimul 
timp.

Rîndurile de față nu pot și nici 
n-au pretenția să scoată în eviden
ță toate lipsurile care ne-au adus 
în acest stadiu de care nu putem 
fi mulțumiți. Deasupra rezultatelor 
în sine, să ne amintim — cu neplă
cere. dar și cu spiritul autoCritic 
generator ai unei noi atitudini față 
de sportul iubit — că felul în care 
a jucat echipa națională în anul 
1966 a fost fundamental defectuos. Să 
facem deci tot posibilul, fiecare la 
locul său de muncă în acest do
meniu, pentru a redresa grabnic 
sportul cu balonul oval. Este o ac
țiune care nu poate avea deplin 
succes decît dacă ea va fi între
prinsă în fiecare secție, la fiecare 
echipă, fie de juniori, de tineret, 
de rezerve, de categoria B sau de 
categoria A. Condiții din ce în ce 
mai bune de lucru există. Să le fo
losim cum se cuvine, spre binele rug- 
biului românesc, posesor încă al 
unui prestigiu care trebuie confirmat 
și sporit 1

Juniorii-in centrul atenției
Juniorii ne-au obișnuit să se. . . ali

nieze primii la startul fiecărui sezon 
pugilistic. Și anul acesta ei au respec
tat tradiția, fiind cei dintîi care au 
intrat in „focul" întrecerilor oficiale 
de box. La Craiova, Iași, Reșița, Ora
dea ca și în alte localități, sute de 
„speranțe" au trecut de acum cor
zile ringului. Și în Capitală, „tonul"" 
l-au dat tot juniorii. Aproape 200 de 
tineri, mulți dintre ei aflați la pri
mele meciuri, au început^ cu ambi
ția specifică vîrstei, lupta pentru cu
cerirea întîietății. Cit de intens „tră
iesc" acești tineri succesele și înjrîn- 
gerile și cit de mare este ajutorul pe 
care-i pot da antrenorii în aceste si
tuații ! Iată un exemplu.

Doi dintre boxerii de la Steaua 
(Roșea și Stamatoiu) cîștigaseră, iar 
un al treilea (D. ionescu), pierduse 
prin abandon. Antrenorul Fiat simțea 
că elevul său are nevoie de puțină 
îmbărbătare.

— Nu crezi că am procedat bine 
cînd am aruncat prosopul ?

— !? !
— Tu ai numai trei meciuri la ac

tiv. Două victorii și o înf ring ere. 
Adversarul pe care l-ai întîlnit are 
ceva mai multă experiență. In plus, 
trebuie să ne îngrijim mai mu:.t de 
perfecționarea procedeelor de apă
rare,

★
Succesele se obțin cu migală, 

multă trudă. De acest adevăr se pare 
că s-au convins lot •mai mulți antre
nori. iar satisfacția este infinit mai 
mare atunci cînd antrenorul îl are 
„fn mină* pe sportiv, de la primele 
lecții și pînă la apogeul carierei. An
trenorul Hie Alexandru din Orașul 
Gh. Gheorghiu-Dej, a pornit de la 
„zero" și a ajuns ca în doi-trei ani să 
conducă o secție puternwM, să pre
zinte boxeri în campionatele de ju
niori și seniori, să se întoarcă „aca
să" cu două titluri republicane (ne 
referim la M Cîrciumaru și M. Toni). 
Și în Capitală atenția antrenorilor

Clasamentele la zi
MASCULIN FEMININ

1. Dinamo București 12 10 2 33: 9 22
2. Politeh. Galați 11 10 1 32: 9 21
3. Steaua 11 10 1 30:13 21
4. Rapid 11 9 2 29: 9 20
5. Viitorul Bacău 11 5 6 23;21 16
6. Tractorul Brașov 11 5 6 19:20 16
7. Progresul Brăila 12 4 8 15:28 16
8. Minerul B. Mare 11 4 7 13:23 15
9. Alumina Oradea 12 3 9 16:29 15

10. Petrolul Ploiești 12 3 9 12:30 15
11. Politehnica Tim. 11 3 8 11:27 14
12. Politehnica Brașov 11 2 9 12:27 13

se îndreaptă, în ul
timul timp, destul 
de insistent, spre 
juniori. Eugen Fu- 
resz, de la Dina
mo, manifestă chiar 
o adevărată pasiu
ne pentru pregăti
rea speranțelor bo
xului nostru.

Comisia de box 
a orașului Bucu
rești are, de citva 
timp, un program 
foarte încărcat. Ca 
să deschizi o com
petiție oficială în 
care vor evolua a- 

200 de ju
riu este o 

Mai 
s-a 

uti
la

proape 
niori, nu este 
treabă ușoară, 
cu seamă că 
luat o măsură 
lă cu privire 
împerecherea valo
rică a participanți- 
lor. Pe scurt, un 
junior care are la 
activ, să zicem, 
trei meciuri, nu va 
mai putea încruci
șa mănușile cu u- 
nul care numără 
zece partide. Era 
și timpul !

Există, însă, o situație, încă ne
rezolvată, în cadrul comisiei orășe
nești. Ce fac juniorii eliminați în pri
mele etape ale campionatului? Cum 
rămîne cu problema continuității 
competiționale a acestor tineri ? Pen
tru că angrenarea lor în întrecerile pri
lejuite — cînd și cînd— de punerea 
în joc a unei „cupe" (de către un 
club sau asociație sportivă) nu rezol
vă, nici pe departe, situația. Ce-ar fi 
ca asociațiile și cluburile cu secții 
de box să fie obligate să organizeze 
periodic o întrecere numai pentru 
juniori ? . .,

R. CALARAȘANU

1. Dinamo București 10 9 1 28: 6 19
2. Rapid București 10 8 2 27:11 18
3. Farul Constanța 10 7 3 24:12 17
4. Penicilina Iași 10 6 4 23:16 16
5. C.S.M. Sibiu 10 4 6 16*21 14
6. Universitatea Cluj 10 4 6 15:22 14
7. Universitatea Cv. 10 4 6 15:25 14
8. I.C.F. București 10 4 6 13:23 14
9. C.P.B. 10 2 8 15:24 12

10. Țesătura P. Neamț 10 2 8 10:26 12

Dinamovistul Marian Crăciun (dreapta) a eschivat 
frumos directa de stingă expediată de Aurel. Barariga 
(Viitorul) și a -*••*--* —contrat „puternic** cu un croșeu la corp

Foto : A. Neagu

PRONOSPORT
UN AUTOTURISM „RENAULT 16“ 

Tn cadrul premiului 
EXCEPTIONAL LA CONCURSUL 

PRONOSPORT DE DUMINICA
Concursul Pronosport nr. 8 de 

duminică 26 februarie a.c. cu
prinde meciuri din prima etapă 
a returului campionatului de 
fotbal categoria A din țara 
noastră și 7 întîlniri din campio
natul italian A.

In cadrul premiului excepțio
nal de 75.000 lei acordat la fie
care concurs Pronosport, pentru 
prima oară se atribuie un auto
turism „Renault 16“ și 2.500 lei 
în numerar.

Iată acum programul acestui 
interesant concurs : I: Steaua — 
C.S.M.S. iași ; II : Rapid—Farul, 
IU. „U“ Cluj — U.T. Arad, IV. 
Steagul roșu—Jiul; V: Petrolul— 
Politehnica, VI : „U“ Craiova — 
Dinamo București, VII: Bologna 
—- Spăl, VIU: Caghari—Roma; 
IX : Juventus — Torino, X : La. 
nerossi—Brescia, XI : Lazio — 
Milan, XII : Mantova—Fiorenti
na, XIII: Napoli—A talanta.

• PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES NR. 7 

DIN 15 FEBRUARIE 1967

Categoria I: 3 variante a 78.831 
lei; categoria a Il-a: 8 variante 
a 11.243 Tei; categoria a IlI-a: 92.5 
variante a 1.047 lei, categoria a 
lV-a; 380,5 variante a 327 lei, ca
tegoria a V-a: 1545.5 variante a 
60 lei, categoria a Vl-a: 6276 va
riante a 27 lei.

EXTRAGEREA A II-A

Categoria a Il-a: 1 premiu a 
26.804 lei și 26 premii a 1.804 lei; j 
categoria a IlI-a: 9C5.5 variante 
a 71 lei; categoria a .IV-a: 8.640,5 
variante a 18 lei.

Report la categoria I extra
gerea a Il-a: 23.727 lei.

Cîștigătorii premiilor de cate
goria I extragerea I sînt parti- 
cipanții : Dumbrăveanu Gheor- 
ghe din comuna Păulești regiu
nea Ploiești, pe un buletin de 6 
lei care i-a dat dreptul să par
ticipe la ambele extrageri, Ne
grea I. Gheorghe din Sinaia și 
Bădescu Mihai din București.

Premiul de 25.000 lei se va atri
bui unei variante de categoria 
a Il-a extragerea a n-a prin tra
gere la sorți.

Rubrică redactată de Adminis
trația de stat Loto-Pronosport.

IO RETROSPECTIVA 
A NAVIGAȚIEI

| Vă plac călătoriile imagi
nare ? Sînteți tentați, de exem- 

I plu, să vă avîntați, pe o mare 
agitată, la bordul unei nave 

I romane de luptă din anul 260
i.e.n.?  Sau, poate, preferințele 
dv se îndreaptă spre o călă- 

«torie cu o galeră venețiartă, cu 
galionul englez „Great Harry**, 
cu un pinzar moldovenesc ori 

Ieu un iaht olandez ? Atunci 
nu ocoliți frumoasa expoziție 

s de naromodele deschisă la 
| Giurgiu. Veți găsi toate aceste 

ambarcații printre numeroasele
■ exponate realizate cu multă mi- 
I gală și pasiune de sportivii 

fruntași Mircea Busuioc, Ni- 
I colac Băncilă, Sanda Marian,

Marian Apostol, Ion Coste! 
Iși alți iubitori ai navomodelis- 

mului,

Notam pe „genericul** expo- 
I ziției că inițiativa poartă sem

nătura consiliului asociației 
sportive „Cetatea1* din Giur
giu,

ALEGE, DAR DE UNDE?

Profesorul R.omeo Ionescu 
•— delegat al Ministerului în
vățământului — avea o misi
une destul de grea: să selec
ționeze și să invite la „fina
lele** școlare ZECE dintre cei 
mai buni gimnaști din Cons
tanța, iJUșor de spus, zece! 
Dar, cine nu știe că la Cons
tanța sînt multe școli, ca tot 
aici există clubul „Farul** și 
Școala sportivă? Dacă s-ar fi 
putut să aleagă măcar DOUĂ
ZECI, era altceva.^.

Dar, cînd a intrat în sală 
profesorului Romeo Ionescu nu 
i-a venit să-și creadă ochilor: 
etapa orășenească a campio
natelor republicane școlare de 
gimnastică se „bucura** la 

Constanța de participarea a 
CINCI fete și... DOI băieți.

Alege, dacă ai de unde!...

STATISTICA — O PUNE 
DULCE !

Sînt locuri unde statistica 
sportivă nu-i o treabă chiar 
atît de... complicată. Bună

oară, la Iași. A fost nevoie, 
de exemplu, să se afle cite 
insigne de ftolisportiv au fost 
cucerite anul trecut. Intr-un 
minut, statisticienii ieșeni au 
și întocmit „bilanțul**. Fără 
să folosească o mașină elec
tronică. Cum ? Vă spunem 
noi, dar să mi ajungă cumva 

la urechile celor din Consiliul 
orășenesc UCFS. Oamenii au 
luat lista asociațiilor sportive 
și acolo unde scria „Moldova**, 
„Uzina Metalurgică**, „Plas
tica** sau „Mobila** au trecut 
un ZERO frumos caligrafiat. 
Și gata!

Ceva mai greu a fost cînd 
a venit vorba de purtătorii

Insignei de polisportiv gradul 
II. Cercetînd (minuțios) evi
dența asociațiilor sportive, 
statisticienii ieșeni au găsit, 
spre surprinderea lor (și a 
noastră), că DOUA fete (!?) 
au ținut morțiș să treacă și 
normele gradului II al insig
nei.

Dacă și în 1967 o să fie la 
fel, ne mutăm la lași. Acolo, 
ca statistician sportiv, mănînci 
o pîine dulce!...

CU... APROXIMAȚIE

în tot orașul de la poa
lele Tîmpei nu s-a găsit 
un cronometru pentru partida 
inaugurală a returului campio
natului de baschet dintre echi
pele Steagul roșu și I.C.F. 
După cum bine știți, la bas
chet regulamentul prevede să 
se socotească doar timpul 
EFECTIV de joc. In cele din 
urmă s-a folosit un ceas obiș
nuit, acordindu-se fiecărei re
prize o durată „forfetară** de 
34 de minute, întreruperile 
fiind apreciate la 14 minute.

Pe viitor recomandăm „in- 
genioșilor** organizatori din 
Brașov o... clepsidră. Deși, 

mai potrivit decît un ceas cu 
nisip ar fi, poate, un deștep
tător. Să-i trezească !

CE-I LIPSEȘTE VOINȚEI ?

Asociația sportivă „Voința* 
din Rm. Vîlcea are :

1. Dosare cu planuri de 
muncă ;

2. Grafice de ședințe;
3. Instructor salariat;
4. O sală la club;
5. Mulți tineri dornici de 

a face sport.
Asociația sportivă „Voința' 

din Rm. Vîlcea n-are;
1. ACTIV1TATC !
Cum s-ar spune, consiliului 

acestei asociații îi lipseșic... 
voința de a face treabă!

Rubrică redactată de
VALERIU CHIOSE și 

DAN GÂRLEȘTEANU 
după scrisorile corespon

denților noștri
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I 
I
I 
I
I 
I
I 
I



Primele comentarii înaintea returului LA ORIZONT: Turneul U.E.f.A.
(Urmare din pag. 1)

— a arătat tn cîteva cuvinte con
ținutul nou al perioadei de între
rupere : „Nu se putea să nu avem 
o comportare bună! Doar ne-a» 
pregătit două luni și jumătate 
pentru acest meci!"

Da, într-adevăr, cele două luni 
și jumătate de întrerupere a ac
tivității oficiale au însemnat tot 
atîta timp consacrat pregătirilor, 
pentru ca reînceperea campiona
tului să se producă la același 
nivel valoric (și chiar mai bun) 
la care a avut loc închiderea 
sezonului de toamnă. Acesta este 
noul conținut al perioadei de 
întrerupere. Numai asigurînd a- 
ceastă continuitate în pregătire, 
și mai ales în evoluție, fotbalul 
nostru va înregistra creșterea 
calitativă așteptată. Este o condi
ție sine qua non, cunoscută, de 
altfel, și mai înainte, dar igno
rată multă vreme de cei intere
sați, din motive greu de înțeles.

Ziarul nostru a urmărit și a 
sprijinit activitatea desfășurată în 
acest sens, publicînd reportaje, 
articole de îndrumare, opinii, an
chete. Cu cîtva timp în urmă, 
am făcut un sondaj privind sta
giul pregătirilor, valoarea lor. O 
serie de antrenori și jucători (de 
la Rapid, Steaua, Dinamo Bucu
rești și Farul) au răspuns în ca- 
-8rul anchetei noastre, declarîn-

VIRTUȚILE SI LIMITELE
OFSAIDULUI | REVISTA PRESEI

Joseph Mercier, unul din tehnicienii bine cotați ai fotbalului francez, 
dezbate în coloanele publicației „FRANCE FOOT-BALL“ problemele ofsaidu
lui, în accepțiunea fotbalului modern, 
extrase din acest articol.

PUȚINA ISTORIE
Regula ofsaidului s-a născut ca 

Aurmare a dificultăților portarului 
de a juca mingea (...) cită Vreme 
era urmărit ca o umbră de unul 
sau mai molți adversari (...). in 
1863, un jucător mai apropiat de 
poărta adversă decît mingea jucată 
de un partener era socotit în afară 
de joc și nu putea nici să atingă 
mingea și nici să jeneze un adver
sar.

Regula ofsaidului s-a instituit în 
1866 : un fotbalist — glăsuia atunci 
articolul de regulament — este in 
afară de joc dacă se află mai a- 
proape de poarta adversă decît 
mingea, dacă între el și poarta ad
versă nu se află trei adversari. Doar 
după 1907 ofsaidul a fost suprimat 
în propria sa jumătate de teren. 
Pînă atunci puteai fi în afară din 
joc chiar și la 25 m de poarta pro
prie...

Limitînd numărul apărătorilor ia
2 în loc de 3 pentru a determina 
ofsaidul, poate că International 
Board a căutat — în 1925 — să li
bereze centrul atacant de dubla sa 
supraveghere în poziția sa cea mai 
ofensivă, dar reacția strategică s-a 
orientat spre marcajul strict, om 
la om. Interpretarea prea rigidă a 
dat uneori imaginea unei lupte 
sistematice, de 1 la 1, neglijîndu-se 
jocul constructiv, armonia lui. Ca 
urmare, apărînd necesitatea de a 
neutraliza atacantul care i-a fost 
încredințat, apărătorul se preocupă 
numai de omul pe care-1 are în 
grijă, în detrimentul jocului colec
tiv, căci datoria lui este de a nu 
lăsa să-i scape „prada” — în funcție 
de poziția balonului care determină, 
înainte de orice, situațiile de joc. 
Era perioada VVM-ului (...).

Aspectul practic al regulei ofsa
idului era în toată acea perioadă, 
neglijat. Hiberna.

DOUA INTERPRETĂRI
Ofsaidul a fost pus in valoare — 

dacă se poate spune așa — de un
guri, în perioada marii lor echipe 
naționale : a devenit punctul de 
plecare a jocului ofensiv bazat pe 
necesitatea — imediat după recuce
rirea balonului — de a sprijini o- 
fensiva, avansînd rapid, în linie, 
pînă la mijlocul terenului.

A existat — și există — și o in
terpretare franceză a ofsaidului, da
torită lui Pierre Pibarot, o inter
pretare spectaculară în căutările ei 
constructive, dar care a mers ini
țial prea departe cînd i-a aliniat 
pe apărători după poziția partene
rului în acțiune. Pibarot ajunge re
pede la ideea liniei de acoperire a 
apărătorilor aflați în acțiune, idee 
în care rolul mijlocașilor constă în 
A opri atacanții echipei adverse să 
construiască și să provoace pasa în 
adîncime spre atacantul aflat în 
Jterîcolul de a intra în ofsaid.

REVERSUL MEDALIEI... $
Apărătorii formați la școala mar

cajului individual ’ se dezvață greu 
d.e acest automatism, și mai ales 
in această direcție a fost folosi
toare interpretarea lui Pibarot.

;I*a nivel european, Anderlecht a 
rost fără îndoială echipa care a pus 
cel mai mult în valoare aspectul 
realist și spectacular al acestei me
tode. Dar fiecare medalie are re
versul ei. In primul moment, adver
sarul mai întîi surprins și apoi, 
neliniștit de gîndul că... va cădea 

du-se mulțumiți de felul cum mun
ciseră și de rezultatele obținute. 
Unii dintre interlocutorii noștri 
de atunci au și dat examenul pu
blic, susținîndu-și (sau nul) de
clarațiile prin joc. Spunînd asta 
ne referim la antrenorii Ilie Savu, 
Vintilă Mărdărescu, jucătorii D. 
Popescu, S. Avram, Jenei, C. 
Dan. Desigur, o singură „probă* 
nu este suficientă pentru a trage 
concluzii... Ne-a plăcut felul spor
tiv în care antrenorul Mărdărescu 
a înțeles să privească rezultatul 
îniîlnirii dintre echipa sa și 
Steaua („Cine nu știe să piardă, 
nu știe nici să cîștige"), dar bă
nuim că, dincolo • de aceasta, 
există și o îngrijorare adincă 
pentru „nonșalanța* cu care apă
rarea formației pe care o antre
nează a primit 5 goluri. Ne-a 
plăcut, de asemenea, demnitatea 
cu care campionii și-au apărat 
șansele în fața Rapidului, dar ră- 
mînem nedumeriți de situația în 
care s-a prezentat Petrolul la al 
doilea joc oficial : cu DOUA IN
DISPONIBILITĂȚI, dintr-o dată 
(și vor fi trei, se pare). Care-i 
rentabilitatea muncii desfășurată 
la pregătire, dacă „piesele* nu 
rezistă la efort ? „Ce vrei, frate, 
s-ar putea răspunde, doar n-au 
vrut nici ei, nici noi să se acci
denteze" ! Accidentările sînt po
sibile, în fotbal ! Totuși, lucrurile 
stau și nu prea stau... în pi-

virtuțile si limitele lui. Iată cîteva 

în gol, considerîndu-se prizonierul 
acestei tactici, se descurajează. In 
al doilea moment apare încrederea 
în forțele proprii ale fundașilor și 
linia de fund se așază repede în 
apropierea celei de mijloc și se joa
că cu atacantul advers întocmai ca 
pisica cu șoarecele. Lăsindu-i șoa
recelui o marjă de scăpare, acesta 
va termina prin a scăpa...

Spectatorul, care privește partida 
de fotbal din alt unghi de vedere, 
acela al... spectatorului și nu al 
tehnicianului, asistă la un meci 
foarte des întrerupt de arbitru din 
cauza ofsaidurilor și de aceea el se 
ridică împotriva acestei strategii. 
De ce ? Pentru că, în această împre
jurare, cine încalcă de fapt regu
lamentul : apărătorii, care se o- 
presc din joc, sau atacanții adverși 
•care se deplasează spre zona de 
„afară din joc“, prin exces de pre
cipitare, victime uneori ale parte
nerilor care chiar ei îi împing în 
capcană datorită unei temporizări 
excesive a jocului ?

Cu toate astea, metoda (...) des
chide porțile contraatacului intr-un 
teren pe jumătate gol. Antrenorii au 
căutat remedii și reacția a apărut 
fără întîrziere prin tentativele de 
străpungere directă făcute de mij
locași sau prin cursele rapide, sur
prinzătoare, ale fundașilor, care be
neficiază de mingi venite din cea
laltă parte a terenului. Jocul pe 
cupluri cucerește repede o impor
tanță tot mai mare (...).

O REGULA CARE FIINȚEAZĂ 
DE 101 ANI

Rămîn totuși cîteva modalități de 
recuperare, cind atacantul evită 
ofsaidul sau trece... pe lingă el î 
este sau intervenția portarului spre 
o minge trimisă în adîncime, și care 
se îndepărtează de atacant, sau po
sibilitatea pentru fundașii de mar
gine de a tăia în diagonală și de 
a alcătui, cu portarul lor, un tri
unghi de recuperare care ar putea 
închide drumul adversarului spre 
balon. ,

Dar fiecare tactică are virtuțile 
și slăbiciunile ei și atacanții se for
țează să dea în vileag cusururile a- 
părăriior supranumerice. In acest 
fel progresează fotbalul, chiar dacă 
o serie de situații sensibilizează 
publicul, mai ales dacă echipa fa
vorită pierde.

Este sigur că două formații, folo
sind tactica la ofsaid și grupînd în 
apropierea liniei de mijloc, a „gra
niței”, pe cei 20 de jucători de 
cîmp, nu vor oferi publicului un 
spectacol în adevăratul sens al cu- 
vintului (...). In mod paradoxal însă 
se ajunge Ia o organizare mai ra
țională a echipei (in sensul respec
tării legăturii între linii) și a jo
cului, utilizîndu-se logic una din 
principalele reguli ale regulamentu
lui de joc.

International Board nu poate să 
nu se intereseze de această pro
blemă, acteea a legii ofsaidului. Chiar 
înainte de a decide suprimarea el 
(de Ioc de dorit), este necesar cel 
puțin un nou studiu asupra aces
tei reguli. Este absolut necesar să se 
revadă cîteva amendamente asupra 
acestei reguli despre care, avînd 
101 ani de practică, nu se poate 
spune că nu a îmbătrînit.

Să nu fim mai conservatori decît 
legiuitorii rugbiului, baschetului 
sau voleiului care, în căutarea spi
ritului ofensiv și a eficacității, au 
încercat cite ceva. 

cioare. Și, o discuție mai larqă, 
pe această ternă, ni se pare ne
cesară pentru că ea privește și 
interesele echipei naționale. Să 
ne amintim că, în preajma me
ciului cu Elveția, antrenorii echi
pei naționale nu știau cum să 
alcătuiască formația din aceleași 
motive: deveniseră indisponibili 
oameni gu care se lucrase multă 
vreme, în care — de ce să n-o 
spunem — se făcuseră investiții 
serioase. Din fericire, lucrurile au 
ieșit pînă la urmă bine, debu- 
tanții dînd un randament peste 
așteptări. Dar, întrebarea a ră
mas, sîcîindu-ne mereu. Iar ca
racterul inexorabil al accidentă
rilor ni se parc destul de parti
cularizat (gîndindu-ne că alte 
echipe naționale sau de club din 
lume nu știm cum fac dar ali
niază la 99 la sulă din meciuri 
formația de 24 de carate). NU 
CUMVA SURSA ACESTOR AC
CIDENTĂRI SE AFLA ÎN ANU
MITE DEFECȚIUNI DIN PREGĂ
TIREA VIZIBILA SAU... INVI
ZIBILĂ ? Să ne gîndim și să dăm 
un răspuns cinstit, pentru că alt
fel ne furăm singuri căciula.

Acestea, ca și alte cîteva „frî- 
ne" la roatele Rapidului (în pri
ma repriză) au fost primele „părți 
negative* constatate, alături de 
bunele realizări pe care le-am 
consemnat la începutul acestor 
rînduri.

NU FACEȚI CA El!
Ce calificativ am putea da acestor spectatori nedisciplinați care, duminică, 

pe stadionul „23 August", au forțat poarta dintre peluză și tribuna a 11-a 
sau au sărit gardul ? Să și-l acorde singuri...

Sperăm că, o dată cu reluarea campionatului, I.E.B.S. va asigura o mai 
bună ordine pe stadion.

Păcat că fotoreporterul nostru V. Bageac nu i-a fotografiat de aproape 
pe recalcitranți, să le publicăm poza ca să-i cunoască lumea.

Pe viilor o va face.

Cu balonul rotund in jurul lumii
DIN CAMPIONATELE 

EUROPENE

• După etapa a 25-a din cam
pionatul Franței, formația St. 
Etienne conduce cu 4 puncte 
fată de Nantes care are 31 de 
puncte și un joc mai puțin dis
putat. Pe locul 3 : Lens — 29 p. 
Rezultate din etapa de duminică: 
Nice — Angers 2—1, St. Etienne 
— Rouen 1—0, Nimes — Stras
bourg 2—1, Bordeaux — Sochaux 
1—0, Rennes — Valenciennes
1— 0, Marseille — Lille 2—1,
Lyon -— Reims 3—1.

• Standard Liege a învins cu
2— 0 pe Anderlecht în campio
natul de fotbal al Belgiei. In cla
sament conduce însă F.C. Bruges 
care a întrecut cu 3—2 formația 
Beeringen. Fotbaliștii de Ia Bruges 
au un punct avans fată de An
derlecht. Pe locul 3 se află Stan
dard.

• Cîteva rezultate din campio
natul R. D. Germane: F.C. Karl- 
Marx Stadt — Wismut Gera 2—-1, 
Motor Zwickau — F.C. Carl Zeiss 
Jena 2—0, Lokomotiv Leipzig — 
F.C. Dynamo Berlin 3—0, Dyna
mo Dresda — Wismut Aue 6—1.

• In campionatul Spaniei con

Cu cîteva zile în urmă pe unul din 
terenurile de la Stadionul „23 Au
gust" a putut fi văzut un grup de 
tineri fotbaliști care se pregătea cu 
atenție : exerciții de îndemînare, exer
sarea loviturilor la poartă, gimnas
tică, sprinturi ele. Erau juniorii din 
lotul U.E F.A. Avea loc "un antrena
ment în vederea turneului internațio
nal de juniori care va începe la 5 mai 
în Turc ia.

Gheorghe Ola și Gheorghe Dumi
trescu — antrenorii lotului — au pus 
accent pe pregătirea specifică. Ju
niorii au disputat patru meciuri cu 
trei echipe de juniori (Viitorul, Ra
pid și Progresul) și cu Metalurgistul 
București din categoria B.

— Care au fost rezultatele ?
— Toate meciurile au fost cîști- 

gate — nc-a spus Gh. Ola — dar 
în perioada actuală nu asta intere
sează în primul rind, ci concluziile 
care au fost trase după aceste jocuri 
și după perioada de pregătire făcută 
în comun.

— Atunci, vă rugăm, care sînt a- 
ceste concluzii ?

-— în . primul rind trebuie subli
niat faptul că majoritatea juniorilor 
au Răspuns bine la aceste „probleme 
de efort susținut* (așa cum le nu
mim noi, cei care ne ocupăm de pre
gătirea echipei), la acest specific al 
turneelor U.E.F.A. In al doilea rind 
s-a ajuns — în linii mari — la al
cătuirea unei formații de bază. Bine
înțeles, mai există incertitudini pe 
unele posturi. Dar sperăm ca toate

tinuă să conducă Real Madrid 
cu 34 p, urmată de Barcelona cu 
27 p și Espanol Barcelona cu 
26 p. In etapa de duminică, Real 
a învins cu 3—0 pe Sevilla, iar 
Barcelona a ciștigat cu 3—1 în 
fata lui Espanol.

RECORDUL LUI ARSENAL

De la fondarea sa din anul 
1893 și pînă la sfîrșitul sezonu
lui 1965—1966, cunoscuta echipă 
britanică Arsenal din Londra a 
jucat nu mai puțin de 2 446 de 
partide în campionatul ligii en
gleze. A ciștigat 1 050 de me
ciuri, a terminat de 573 de ori 
la egalitate și a pierdut de 823 
de ori. In cele... 220 140 de mi
nute de joc Arsenal a marcat 
4 302 goluri și a primit 3 596.

DIN FOTBALUL AFRICAN

Numărul meciurilor internațio
nale organizate în Africa este tot 
mai mare. In afară de jocurile 
din cadrul campionatului Africii 
pe națiuni, tot mai numeroase 
sînt și partidele amicale — ceea 
ce dovedește dezvoltarea cres- 
cinda a fotbalului pe acest con

să fie rezolvate pînă la etapa finală 
a pregătirilor. Trebuie să spun că 
această formație de bază a fost al
cătuită ținîndu-se seama de îmbina
rea calităților jucătorilor, între com
partimente, de omogenitatea tinerilor 
fotbaliști. în al treilea rind, în or
ganizarea jocului, accentul — de data 
asta — s-a pus pe atac: pregătire, 
susținere, finalizare.

— Cum s-au comportat juniorii ?
— Toți au dovedit interes și dă

ruire. Doar Viorel Stoicescu, de la 
C.S.M.S., jiu s-a încadrat și s-a re
nunțat la el.

— Pînă la turneul U.E.F.A. sînt 
anunțate cîteva partide internaționale 
de verificare...

— Da, vom întîlni selecționatele 
de juniori ale Turciei (la 21 și 23 
martie) și Bulgariei (la 6 aprilie).

M. T.

LA ZI
AZI : PROGRESUL - POLITEH

NICA

Abia reveniți din Bulgaria uncie 
au jucat duminică, la Ruse, fot
baliștii de la Progresul vor în
tîlni azi pe terenul din strada 
dr. Staicovici formația Politeh
nica, din categoria B. Meciul va 
începe la ora 15

ORA DE ÎNCEPERE A MECIU
RILOR

Toate partidele programate in 
prima etapă a returului campio
natului categoriei A vor începe 
la ora 15,30.

SÎMBATĂ : DINAMO PITEȘTI - 
PROGRESUL

întrucît la 1 martie formația 
dinamovistă din Pitești va juca 
la Zagreb cu echipa locală Di
namo meciul-retur din „Cupa 
orașelor tirguri", jocul său cu 
Progresul București a fost de
vansat cu o zi, astfel că el va 
avea loc simbătă, în loc de du
minică.

tinent. De curînd, peste 20 000 
de spectatori au urmărit la Accra 
meciul dintre echipele Ghanei și 
Coastei de Fildeș. Jocul s-a în
cheiat cu un rezultat de egali
tate: 2—2 (0—1).

„CUPA RAPPAN* 
SE TRANSFORMĂ

„Cupa Rappan* face parte de 
ani de zile din peisajul fotbalului 
european. Organizatorii au hotă- 
rît însă ca anul acesta ea să se 
prezinte în haine noi. Mai întîi, 
ea sa va numi „Cupa Inter* ; 
apoi, nu va mai exista un cîșli- 
gător al competiției, ci întrece
rea se va opri la nivelul jocu
rilor din grupe — așa cum se 
petrecea acum cîtiva ani cu tur
neul U.E.F.A. Echipele participan
te la „Cupa Inter" vor fi împăr
țite în grupe și primele două vor 
li premiate. Turneul se va dis
puta între 1 iunie—6 august, la 
el vor lua parte formații din 
Olanda, R. D. Germană. It >lia. 
R. F. a Germaniei, Polonia, Sue
dia, Elveția și Cehoslovacia. A te 
cereri de participare sînt aștep
tate din Belgia Frai ta. Austria. 
Grecia și Iugoslavia.
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„Cupa Sportul popular"
i ACTUALITATEA 1

GALAȚI. în localitate sa în
cheiat turneul final at ecEiipelor 
feminine. Rezultatele înregistra
te : Școala sportivă Sibiu — Ră
pi'» București 7—6 (4—II, Școala 
sn<■,t'vă nr. 1 București — Școala 
snrtivă Timișoara 16—3 (8—2). 
Marți au avut loc întîlnirite 
pentru desemnarea echipei cîști- 
nS'oare. Pentru loturile 1—2 au 
jucat Școala sportivă Sibiu — 
Școala sportivă nr. I București. 
După un joc foarte echilibrat 
handbalistele sibience au cîștigat 
pe merit cu 8—6 (4—3). Pentru 
locurile 3—4: Rapid București — 
Școala sportivă Timișoara 13—G 
(4—4|

GH. ARSENE — corespondent
TIMIȘOARA. Sala sporturilor 

din localitate a găzduit între

cerile finale ale „Cupei Sportul 
popular" la handbal pentru echi
pele masculine. Trofeul a revenit 
pe merit echipei Liceului nr. 2 
Brașov (antrenată de prof. L. 
Covaci), cate nu a cunoscut în
frângerea. Rezultate : pentru locu
rile 1—2, Liceul nr. 2 Brașov — 
Școala sportivă nr. 1 București 
17—14 (7—6). Au marcat: Bota 
(7), Oprescu (5), Șerpe (3) și 
Mircea (2) pentru învingători,- 
Teodorescu (3), Roșea (2), Briceag 
(3), Hanu (5) și Nicolae pentru 
învinși. Partida dintre Dinamo 
București și Școala sportivă Tg. 
Mureș pentru locurile 3—4 a fost 
foarte disputată și a dat cîștig 
de cauză dinamoviștilor cu 13—11 
(6-5).

P. ARCAN — coresp. principal

După meciul Rapidului in „C.C.E." la volei:

„Am suferit o infrîngere de neiertat!“
pentru gazde și... am pier
dut serviciul.

— Cum priviți meciul 
retur ?

— Sperăm sq, ne califi
căm. Adversarii sînt buni,

Campionii țării la poliatlon: Andrei Okof, 
Crista Tracher fi antrenorul lor Ernest Urlich

Completări la cronicile 
campionatului de viteză

REZULTATE BUNE,
ÎN CONDIȚII GRELE

1 500 m : Maria Tașnadi
1 000 m : Maria Tașnadi

Marți la prînz (după o 
noapte petrecută la Viena, 
așteptînd să se ridice cea
ța la București), avionul 
care-i transporta pe volei
baliștii rapidiști a aterizat 
la Băneasa. L-am căutat pe 
antrenorul Jean Ponova. 
Deosebit de afectat de re
zultatul meciului de la 
Haga. el ne-a relatat, suc
cint. cauzele înfrîngerii.

— Cum priviți rezul
tatul partidei cu cam. 
pioana Olandei ?

— Partenerii noștri au ju
cat foarte bine, iar elevii 
mei s-au comportat sub va
loarea lor. Am suferit o în
frângere de neiertat cu sco
rul de 2—3 (—13, 12. 7, —9. 
—14).

— De ce s-au compor
tat atît de slab jucăto
rii noștri ?

— Sintem la începutul 
pregătirii. Am socotit că

meciurile mai grele le vom 
avea în a doua jumătate a 
lunii martie. Riposta data 
de olandezi a dus la inhi
barea unor jucători și a- 
ceștia nu au dat randamen
tul scontat.

— Care au fost cele 
mai importante mo
mente ale meciului ?

—- Cei peste 2 500 de spec
tatori, care au umplut pînă 
la refuz sala, și-au susți
nut echipa cu un entuziasm 
de nedescris. Aceasta a 
contribuit foarte mult la 
mobilizarea jucătorilor o- 
landezi. Ei au realizat ac
țiuni de atac de-a dreptul 
surprinzătoare și au scos 
mingi aparent iremediabil 
pierdute. De altfel, mișca
rea lor în linia a doua 
este foarte bună Cu aces
te „arme** ne-au surprins.

— Cum a fost arbitra
jul ?

— Arbitrii : Muhle-prin- 
cipal și Kluge-secund (am
bii din R.F.G.) au lăsat jo
cul liber, avantajînd gaz
dele. De altfel, in setul de
cisiv, la scorul de 14—14, o 
minge trasă clar în terenul 
adversarilor (remarcată Și 
de arbitrul de linie olan
dez) a fost dată de Kluge

dar nu invincibili. Retu
șurile ce se impun vor fi 
efectuate și nu ne vom 
mai lăsa surprinși. Iar. 
publicul nostru, credem, 
ne va susține cel puțin c'a 
și pînă acum.

Interviu consemnat de
I. DUMITRESCU

TURNEUL SPERANȚELOR OLIMPICE DE LA LVOV

Echipa de sabie a României- 
pe locul 4

Actuala finală a campionatelor, 
republicane de patinaj viteză a 
fost cea mai disputată din toate 
cele desfășurate pînă acum, ob- 
ținîndu-se și unele rezultate va
loroase. Constatarea, ne Teferim 
îndeosebi la timpii realizați la o 
serie de probe, se impune deopo
trivă atît la seniori, cit și la ju
niorii mari. Iată pe autorii celor 
mai bune rezultate: junioare:
Marin Tașnadi (Avîntul M. Ciuc) 
la 3 000 m (6:25,00) ; juniori : Ho- 
ria Timiș (Dinamo Buc.) la 1 500 m 
(2:34,2) la 3 000 m (5:36,6) și la 
5 000 m (9:29,2); senioare: Crista 
T-acher (Dinamo Brașov) la 1000 m 
'1 497) Și la 3 000 m (6:10,8); se
nari : Andrei Okoș (Dinamo Bra
șov! la 500 m (47,9), Dan Lăzăres- 
cu (Dinamo Buc.) Ia 1 500 m (2: 
98 00! Emilian Papuc (Dinamo 
Biv- > la 10 000 m (18:35,1).

Totuși dacă cei mai mulți din- 
tre «inaliști s-au prezentat bine 
nreqătiti, de ce nu a fost doborît 
nici un record ? Explicația trebuie 
căutată în următorii factori:

— din cauza timpului călduros 
rin nreziua întrecerii concwsului, 
rând s-au format „ciupetrci* de 
ohoaig pe unele porțiuni ale pis
ici rare au făcut ca multi dintre 
concurenți să cadă ;

— in ziua a doua 
nins abundent, ceea 
fot vizibilitatea și a 
ciontul de alunecare.

în aceste condiții, rezultatele au 
avut, firește, de suferit.

• «

a finalei a 
ce a înq-reu- 
scăzut coefi-

TARELUI CAMPIONILOR

Juniorii mari șl seniorii și-au 
disoutat întîietatea în probele 
clasice ale poliatlonului. Iată 
camnionii la probele respective :

JUNIORI MARI — fete — 500 m: 
Maria Tașnadi (Avîntul M. Ciuc)

58,5 ; 
3:07,6 
2:00,00 ; 3 000 m Maria Tașnadi 
6:25,00. CAMPIOANĂ ABSOLU
TĂ : MARIA TAȘNADI CU 
245,199 p; băieți: 500 m: Horia 
Timiș (Dinamo Buc.) 49,3; 1 500 m: 
Horia Timiș 2:34,2; 3 000 m: Ho
ria Timiș 5:36,6 ; 5 000 m : Horia 
Timiș 9:29,2. CAMPION ABSO
LUT: HORIA TIMIȘ cu 213,720 p.

Senioare: 500 m: Crista Tra
cher (Dinamo Brasov) 53,2 ■, 1000 m: 
Carista Tracher 1 ;49,7; 1 500 m: 
Crista Tracher 2:57,6 ; 3 000 m : 
Crista Tracher 6:10,8. CAMPIOA
NĂ ABSOLUTĂ : CRISTA TRA
CHER, CU 229.050 p.

Seniori: 500 m : Andrei Okoș 
(Dinamo Brașov) 47,9 ; 1 500 m ■ 
Dan Lăzărescu (Dinamo Buc.) 
2:28 00 ; 5 000 m: Ștefan Papp (Mu
reșul Tg. Mureș) 9:19,8 ; 10 000 m: 
Emilian Papuc (Dinamo Buc.) 
18:35,1. CAMPION LA POLIA
TLON: ANDREI OKOȘ cu 211,186 
p, urmat în ordine de Emi
lian Papuc, ou 211,288 p, Dan 
Lăzărescu, cu 212,798 Ștefan Papp 
cu 214,311 p și Valeriu Mureșanu 
(Dinarho Buc.) cu 223.253 p.

După cum se vede, campionii 
țării la seniori sînt elevii antre
norului Ernest Urlich, care merită 
toate felicitările pentru aceste re
zultate.

„AVALANȘA" DE COPII
La edifia din acest an a fina

lelor campionatului republican au 
concurat foarte mulți tineri. Din 
cei 71 de concurenți, peste 50 au 
fost copii și juniori mici. Dintre 
micii patinatori, am reținut pe 
Rodica Nimereală (Dinamo Buc.), 
Roxana Sa la de (C.S.M. Cluj), Lau- 
rențiu Căplescu (Dinamo Brașov), 
Eva Marcosi (Avîntul M. Ciuc), 
mirului Octavian Goga (7 ani) și 
Gh. Varga (Agronomia Cluj), cu 
reale posibilități de progres.

TR. IOANIȚESCU

LVOV (prin telefon). 
Turneul spera nt dor olimpi
ce a continuat cu întrecerea 
pe echipe. La sabie, pe lo
cul I s-a situat formația 
primă a U.R.S.S. cu 8 p, 
urmată de cea a Ungariei 
și de „4“-ul secund al țării 
organizatoare. Echipa Ro
mâniei s-a clasat pe locul 
4, înaintea reprezentativei 
Poloniei și R. D. Germane.

La floretă băieți, tur
neul a fost cîștigat de re
prezentativa Poloniei. în 
urma ei s-au situat echipele 
U.R.S.S. 11, U.R.S.S. I, 
Ungariei, R. D. Germane, 
ROMÂNIEI și Bulgariei. 
In ultimul meci al turneu
lui, floretiștii noștri au 
pierdut cu 3—9 în fața 
trăgătorilor R. D. Germane

La spadă, în primul 
meci, echipa țării noastre a 
întrecut pe cea a R. D. 
Germane cu 10—6 (Pon- 
graț 4, AL Istrate 3, Se- 
peșiu 2, Duțu 1). La flo
retă fete : 9—7 cu forma
ția R. 1). Germane (Moro- 
șan 4, Văduva 3, llaukler 
2).

Sportivii țărilor nordice se dovedesc incontestabili spe
cialiști ai probei de sărituri cu schiurile de la trambu
lină. Alături de Kankkonen si Wirkola, un nou reprezen
tant al nordului se remarcă în acest sezon. Este finlandezul 
Juhani Ruotsalainen care a cîștigat proba de combinată 
nordică din cadrul „săptămînii internaționale a sărituri
lor" desfășurată la Locle (Elveția). îl vedem sărind de 
pe trambulina de la Combe-Girard.

Foto : ASL LAUSANNE

Florența candidează pentru J.O. din 1976

(Bănică, Ștefan și Constan-
tinescu — cîte o victorie). 

Au început și turneele 
la spadă și floretă fete.

FLORENȚA, 21 (Ager- 
pres) Președintele Cotai* 
telului Internațional Olim
pic, Avery Brundage, a so
sit în orașul Florența care 
va candida la organizarea 
Jocurilor Olimpice din anul 
1976. Președintele C.I.O. a 
fost primit fa Palazzo Vec
chio de profesorul Pierro 
Bragdin, primarul orașu
lui.

A. Brundage a declarat 
că în cercurile sportive in
ternaționale a avut un ecou 
favorabil propunerea ca 
Florența să organizeze O- 
limpiada, aceasta avînd în 
vedere și aspectul cultural 
artistic pe care trebuie să-1 
îmbrace marea sărbătoare a 
sportului mondial.

Inițiativa de a prezenta

candidatura Florenței a 
fost luată imediat după 
catastrofalele inundații din 
noiembrie trecut, conside* 
rînd că ea ar putea fi 
încurajare în acțiunea de 
refacere a orașului lui Dan
te. După cum se știe. Jocu
rile Olimpice din anul 1968 
vor avea loc la Ciudad de 
Mexico, iar cele din 1972 
la Munchen.

Campionii mondiali de hochei au „probleme"

Vna din senzațiile ultimei edifii a C.M. de hochei, de la Ljubljana, a fost dificilul 
meci egal (3—3) obtinut de campionii mondiali în compania Suediei. Iată-l pe ata
cantul suedez Nilsson trimițind pentru a doua oară pucul în poarta echipei sovietice, 

apărată de Konovalenko.
Foto: PRESSENS BILD

Corespondentă specială pentru „Sportul popular*'

Voleibaliștii de la Steaua
învingători la Sofia
SOFIA 21 (Agerpres). — 

în ziua a doua a turneului 
de volei al Armatelor 
prietene. echipa Steaua 
Bucureșt'.. a obtinut o fru
moasă victorie învingînd 
cu scorul de 3—2 (12—15, 
15—6. 15—4, 7—15, 15—12)
formația bulgară T-S K.A. 
Cerveno Zname. In celelal
te partide T.SJC.A. Mosco
va—Honved Budapesta
3—2. Legia Varșovia—Iphal 
Inmingun (R.P.D. Coreea
nă) 3—2.

PE SCURT • PE SCURT
ZORICII. Pentru a 5-a oară, 

italianul Renato Longo a cîștigat 
titlul de campion mondial profe
sionist la ciclocros, parcurgînd 
distanța de 24,5 kilometri în 
timpul de 1 h 17:30.

OBERHOF. Concursul inter
național de sărituri cu schiurile 
a fost cîștigat de Dieter Neun
dorf (R. D. Germană) cu 228 p 
(sărituri de 100,5 m și 97,5 m). 
Campionul mondial Bjom Wirkola 
(Norvegia) a ocupat doar locul 
șapte.

MADRID. Meciul atletic Spa
nia—R. F. a Germaniei a revenit

echipei vest-germane cu 64,6— 
39,3 puncte. Iată cîteva rezultate: 
înălțime Șpielvogel (R.F.G.) 2,10 
m ; prăjină — Lehnertz (R.F.G.) 
4,90 ■! m; 600 m — Kinder 
(R.F.G.) 1:19,2; 1000 m — Este
ban (Spi) 2:27,5; lungime — 
Segura (Sp.) 7,36 m.

MOSCOVA. Echipa masculină 
de patinaj viteză a Norvegiei a 
cîștigat concursul internațional 
de la Moscova, întrecînd selecțio
natele Olandei, U.R.S.S., Suediei 
și Finlandei,

După turneul întreprins 
de reprezentativele sovie
tice de hochei în Canada, 
la început de sezon, erau 
de așteptat schimbări 
structurale în formația 

care va trebui să-și apere 
peste o lună, Ia Viena, tit
lul cucerit la ultima edi
ție a campionatului mon
dial. La ora cînd scriem 
aceste rînduri, ele sînt pe 
cale de 
tică.

Deși 
norul 
Arkadi 
ză o tăcere de „sfinx", în 
cercurile specialiștilor se 
apreciază că minimum 5 
noi echipieri vor fi che-

a fi puse în prac-

pînă acum, antre* 
echipei U.R.S.S., 
Ccrnîșev, păstrea-

mâți în lotul care intră în 
pregătire pentru Viena d, 
la finele lui februarie. 
’„Cei 5“ sînt, practic, cu- 
noscu(i. Este vorba de ho- 
vheiști care s-au făcut re
marcați în actualul campio
nat unional. In primul rînd 
se vorbește de portarul V. 
Zubarev de la Ilimik Vos- 
kresensk, care va înlocui 
pe unul din actualii titu
lari, Konovalcnko sau 
Zinglier. De la Voskresensk 
mai sînt vizați fundașul V. 
Nikitin și atacantul V. 
Țîplcakov. In fine, este po
sibil să-și facă debutul în 
reprezentativă doi echipieri 
ai lui Spartak Moscova: 
A. Iakușev și V. Iaroslav- 
țev, ambii atacanți.

Probleme în alcătuirea

echipei reprezentative sînt 
mai cu seamă în apărare. 
Jocurile din Canada au a- 
rătat că formația campioa
nă mondială duce lipsa 
unei a doua perechi de 
fundați de valoarea primei 
(Ragulin - Breinev). Dar 
nici liniile de înaintare nu 
pot fi considerate defini
tiv fixate. Polupanov ți 
Boris Maiorov, cei doi 
„ași* ai atacului în trecu
tele apariții ale campio
nilor mondiali, dau semne 
de oboseală și nu este si
gur că ci vor conduce mai 
departe primele linii ale 
echipei. Dacă totuși ei vor 
reveni la forma maximă 
pînă la data începerii 
C. M.. pe gheață vom ve
dea din nou cele două linii 
„clasice**: Firsov—Polupa
nov—Vikulov și Demin— 
M aiorov—Starșinov

Recentele înfrîngeri sufe
rite de reprezentativa so
vietică în fața echipelor 
Canadei și Cehoslovaciei nu 
au darul să risipească, to
tuși, optimismul tradițional 
al cercurilor hocheistic® 
din U.R.S.S. La Moscova se 
speră că actualii campioni 
mondiali se vor regăsi în 
apropiatele întreceri card 
trebuie să desemneze pe 
cea mai bună echipă de 
hochei din lume în anul 
1967.

D. RÎȘKOV
Moscova, februarie.
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