
Handbalul gălățean 
mai are multe

resurse neexplorate
Ideea rîndurilor de față ne-a 

fost sugerată de câteva cifre 
aflate în documentele comisiei 
regionale de handbal din 
Galați; 57 de secții (cu echi
pe de seniori sau juniori) 
din regiune afiliate la fede
rația de specialitate... 12 par
ticipante la prima etapă a 
„Cupei Sportul popular"... nici 
o echipă la startul „Cupei 
F.R.H.* (!). Chiar și pentru

nn neînîțiat în materie aceste 
date par cu tptul contradic
torii. Să încercăm să le ana
lizăm, deoarece ele sînt deose
bit de grăitoare pentru actu
alul stadiu de dezvoltare a 
handbalului gălățean.

Nu cu multi ani în urmă, 
acest joc nu era practicat în 
această regiune decît rareori, 
cu prilejul orelor de educa
ție fizică ale unor profesori
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UlItIE, IA „FLOREASCA**:

va încerca să refacă

entuziaști. Astăzi însă 57 de 
secții figurează în controa
lele federației, două formații 
ale Politehnicii Galați (în 
special cea masculină) acti
vează cu succes în prima ca
tegorie a campionatului repu
blican, iar apărătorul buturi-

0 victorie
valoroasă
a sportivelor

Fiecare copil 
vrea să devină un mare fotbalist!

handicapul 
de la Haga

Sala Floreasca din Capitală 
găzduiește joi de la ora 18 
partida retur dintre Rapid 
București și R.V.V. Biokkeer 
Haga, din cadrul sferturilor 
de finală ale „C.C.E.** la vo
lei. După cum se știe, Rapid 
București a fost învinsă în 
primul joc la Haga și pentru 
a se califica mai departe are 
neapărată nevoie de victorie 
la un sedr care să depășească 
avantajul luat de olandezi, 
3—2.

Voleibaliștii bucureșteni 
(Drăgan, Plocon, Mineev, Gri- 
goroviici, Pavel, Costinescu, 

Ardelea, Udișteanu, Chezan, 
Dobre) sînt capabili de o vic
torie confortabilă, dar pentru 
aceasta ei trebuie să privească 
meciul cu toată seriozitatea, 
să tragă învățăminte din în
frângerea suferită Ia Ilaga, să 
folosească toată priceperea și 
cunoștințele. Le recomandăm 
îndeosebi un joc variat în a- 
tae, promptitudine în apărare.

Partida va fi condusă de 
arbitrii Salivsar Turban și Va
lentin Heatkin din Turcia.

lor echipei studențești, tînirul 
ți talentatul Comei Penu, a 
ajuns portarul echipei repre- românce

AD. VAS1LIU

Am «cris cu un an în urmă niște note laudative la adresa unui elev — Constantin 
Ștefănescu — junior la centrul de fotbal Steaua. Remarcam atunci atît pasiunea Iui 
pentru acest sport, eît fi străduința lui la școală (era premiantul clasei). Acum cîtva 
timp am avut dureroasa surpriză de a-mi întîlni „eroul" citat printre exemplele negative*>mP an> avut dureroasa surpriză de a-mi întîlni „eroul" citat printre exemplele negative 

i III ,, V.L.L. Ill V Old . raportul de analiză al centrului Steaua). Reușise ea în primul trimestru să înregistreze
-------- --------------- "1 rara performanță de a fi cori- , 

iest la sase materii (clasa a ȚUS OZON, antrenor la centrul 

DINAMO BUCUREȘTI-T.S.K. A. MOSCOVA 3-1!•» 9
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jent la șase materii (clasa a 
IX-a). La întrebarea noastră 
„cărui fapt se datorește dificila 
lui situație țcolară ?** a răspuns: 
„Antrenamentele, care-mi răpesc 
foarte mult timp". I-am amin
tit că anul trecut parcurgea de 
patru ori pe săptămînă apre
ciabila distanță de 45 km (co
muna Săbăreni — stadionul 
Gbencea) pentru antrenamente, 
reușind în același timp să-și în-

Progresul.
— Pentru faptul că elevii noș

tri sînt în primul rînd elevii 
unor școli (generale, profesio
nale, licee) noi, antrenorii, avem 
sarcina de a urmări permanent 
situația lor școlară. De altfel, 
noi deținem „cel mai teribil mij
loc de constrîngere" : avertis
mentul că renunțăm la ei; pu
tem să-j determinăm să-și co
rijeze, acolo unde este cazul, 
situația țcolară. Un exemplu

ANCHETĂ SOCIALĂ

Greșeli supărătoare
Duminică dimineața, in 

sala Giulești, s-a dispu
tat meciul de baschet din
tre formațiile masculine de 
categoria A Politehnica 
București și Universitatea 
Cluj, decisiv, probabil, în 
lupta pentru locul TIl. Du
pă cum se știe, victoria 
ti revenit în prelungiri 
bucure ș tenii or. In ultimul 
minut de joc scorul era 
favorabil gazdelor (76— 
75), dar clujenii erau in 
posesia mingii. Tactica 
oaspeților a fost cea in
dicată : atac pozițional în
delung pregătit, pentru a 
se înscrie și a lăsa apoi 
cît mai puține șanse adver
sarilor. Iată însă că, spre 
sfîrșitul intervalului de 30 
de secunde regulamentar 
(care limitează dreptul de 
posesie a mingii dacă nu 
se aruncă la coș sau ad
versarul nu controlează 
mingea), unul dintre clu
jeni a încercat o „anga
jare" la Demian, un adver
sar a „blocat" scurt si a 
deviat mingea spre aut; 
tot un clujean a prins-o 
înainte de a ieși, dar a- 
tacul, care fusese reluat 
cursiv, a fost stopat de 
fluierul de la masa ofi
cialilor : 30 de secunde!

Nu vom insista asupra 
discuțiilor iscate pe tema 
„au controlat sau nu bucu- 
reștenii mingea" (deși, 
după părerea noastră, cre
dem că în momentul res
pectiv clujenii pierduseră 
controlul balonului, deci 
faza trebuia cronometrată 
de la început). Dar neaten
ția cronometrorului (Gh. 
Popovici), a dus la o de
cizie discutabilă și cu ur
mări serioase. Politehnica 
a cîștigat mingea, iar ul
timele secunde de joc 
s-au scurs fără a se mai 
înscrie. Pentru Universi
tatea Cluj victoria a...

zburat, din vnînă poate, 
deși a condus în majori
tatea timpului, iar într-un 
final atît de dramatic a 
avut ocazia de a cîștiga.

Fiind vorba de interpre
tarea corectă în privința 
controlului efectiv al min
gii, colegiul central de ar
bitri trebuie să precizeze 
clar aceste lucruri. De 
fapt, esențialul constă în 
aceea că după scurgerea 
a 20 de secunde cronome
trând nu a mai privit jo
cul, ci... acele cronome- 
trului, pentru a sesiza... 
la fix scurgerea timpului. 
Inadmisibil ! Jucătorii și 

antrenorii muncesc mult 
pentru a ajunge la rezul
tat, spectatorii își consu
mă timpul, energia și... 
banii pentru a asista la 
meci. Asta însă în vederea 
unei dispute sportive, co
rect conduse, nu pentru a 
vedea astfel de greșeli. 
Sperăm că va fi ultima 
de acest gen...

Mai menționăm că me
ciul feminin Rapid—Crișul 
(categoria A), tot la sala 
Giulești, s-a jucat după 
ceas de mină.

Ne întrebăm : cum e po
sibilă o astfel de negli
jență ?

G. RUSSU-SIRIANU

Mari le na Ștefănescu

Ieri, în sala Dinamo din 
Capitală, dinamovistcle bucu- 
reștence au repurtat o preți
oasă victorie asupra dețină
toarelor „Cupei campionilor 
europeni* la volei, Ț.S.K.A. 
Moscova. întâlnirea s-a ca
racterizat printr-o luptă acerbă 
și a revenit echipei care a 
folosit cu mai multă price
pere și calm întreg arsenalul 
de procedee tehnice. Atacurile 
variate, blocajul tot mai im
penetrabil, dublajul prompt și 
apărarea în linia a doua din 
ce în ce mai organizată a ju
cătoarelor românce au dere
glat mecanismul formației so
vietice, care a fost întrecută 
sub toate aspectele.

Meciul a început în nota de 
dominare a moscovitelor, care 
au luat conducerea cu 8—2. 
Dar. Doina Ivănescu (cea mai 
bună de pe teren), Ștefănescu 
și Vamoșiu refac handicapul 
punct cu punct și egalează la 
0. Urmează o scurtă revenire 
a echipei sovietice, dar fina
lul aparține româncelor care 
punctează consecutiv și cîș- 
tigă cu 15—12. Setul II apar
ține dinamovistelor care con
duc cu 6—2 și 7—4, sînt e- 
galate la 7 și apoi chiar con
duse cu 7—11, 10—12.
11—13. In final, însă, 15—13 
pentru gazde. In setul III, 
oboseala acumulată pînă a- 
tunci a făcut ca bucureșten- 
cele să comită unele greșeli 
Ia blocaj și în atac, fiind 
conduse cu 3—6, 5—6, 5—11, 
7—11 și pierzînd cu 7—15.

salvează o minge dificilă.
Setul IV le-a găsit pe dina- 
moviste dezlănțuite. Ele n-au 
mai lăsat nici o speranță ad
versarelor, depășindu-le net 
(15-4), în aplauzele frene
tice ale spectatorilor.

învingătoarele an folosit ur
mătoarea formație: Doina Ivi- 
nescu, Lucia Vanea, Helga 
Bogdan, Lia Vanea-Iliescu, 

Marilena Ștefănescu, Emilia 
Vamosiu, Elisabeta Nodea, 
Doina Belgea, Ileana Gheor- 
ghescu și Margareta Șorban. 
(Antrenor: Gh. Constantines- 
cu). Ț.S.K.A. MOSCOVA: 
Mila Gureeva, Antonina Ri- 
jova, Tatiana Rodionova. Ta
tiana Poneaeva, Nadejda Ra
gozina, Nclia Lukanina, Na
dejda Selehova. Au arbitrat 
competent și autoritar Al. 
Kostic și V. Ivanovic (R.S.F. 
Iugoslavia). Returul întîlnirii 
va avea Joc la Moscova, la 8 
martie.

I. DUMITRESCU

deplinească la timp și conștiin
cios toate obligațiile școlare.

— Cerințele de la liceu sînt 
mult mai mari, ni s-a răspuns.

In fața unei astfel de situații 
apare legitima întrebare :
SE POATE FACE ȘI ȘCOALĂ 

ȘI FOTBAL?
— Bineînțeles că da, ne-a 

răspuns tovarășul ROMEO CA- 
TANA, șeful centrului de fot
bal pentru copii și juniori 
Steaua. Posibilitatea unei reuși
te îmbinări între școală și fot
bal (mă refer la fotbalul orga
niza^ predat metodic în centre) 
a fost studiată temeinic în prea
labil. Condiția realizării depin
de de o judicioasă distribuție 
fi de nn riguros control al 
timpului copilului. Asta presu
pune o strînsă colaborare între 
părinți, antrenor fi profesor- 
diriginte.

Să ascultăm fi opinia lui TI-

,concret : Mihai Drăgulici de la 
Școala generală 128. Spre sfîr
șitul primului trimestru am pri
mit vizita mamei acestuia ca
re-mi reclama comportarea lui 
reprobabilă acasă și-mi anunța 
îngrijorătoarea lui situație șco
lară (schimbări survenite dnpă 
înscrierea acestuia la centru). 
Am vorbit cu ,jnica mea vede- 

ttă“ și am convins-o că situarea 
pe o astfel de poziție se soldea
ză cu excluderea lui din lot. 
(I-am dat ca exemplu pe colegul 
lui, Florin Dafin, băiat cu real 
talent, dar la care am renunțat 
pînă își va îndrepta notele).

— Situația lui Drăguliei s-a 
îmbunătățit în trimestrul II, 
reia discuția profesor-diriginte 
ILIE DRAGHICI (cunoscutul 
arbitru de fotbal). Iată și notele 
care figurează acum în catalog : 

NUȘA MUSCELEANU
(Continuare in pag. a Ș~a)

Gală amicală la clubul „Grivița Roșie**
Joi se va disputa în sala clubului „Grivița Roșie' o reu

niune pugilistică amicală, în cadrul căreia vor evolua. printr< 
alții, Gh. Farcaș (Gr. Roșie), A. Enuș, (Olimpia), V. Prooroc 
(Metalurgistul), P. Anghel (Metalurgistul), Gh. Petrd' 
(S.P.O.B.), Gh. Ilie (Gr. Roșie). Gala va începe la ora Ifi.

Novosibirsk — București
5-3 la hochei pe gheață
Aseară, echipa sovietică de hochei pe gheață Novo

sibirsk a învins din nou selecționata orașului București. 
Scorul final de 5—3. (1—1, 2—2, 2—0) a fost reali
zat de: Drenoghin (2), Vasilicv, Șmeliov, Samohvalov 
(Novosibirsk) și Ștefanov, G. Szabo și Făgăraș (Buc.)

★
Rezultate înregistrate tn campionatul republican de 

juniori : Flacăra Brașov — Tîrnava Odorhei 6—5: 
Steaua — Metalul Rădăuți 16—0, Dinamo București— 
Șurianul Sebeș 24—1. „Si Anca este sportivă"

Foto: prof. CONSTANTIN SAVINESCU-Piatra Neamț

A apărut revista
SPORT nr. 4

In acest număr: 13 actori., 
prezic echipa campioană la fotbal 
Joe Louis: „Eu l-aș fi învim 
pe Cassius Clay !" Branco Zebe 
despre Herrera, H orld Cup } 
Dobrin.

Primul concurs
de gimnastică 

al anului
Noul sezon competițional 1 

gimnastică va îi inaugurat d 
competiția dotată cu „Cup 
F.R.G.', care se va desfășur 
în zilele de 11 și 12 marți 
în Capitală. La această într< 
cere au fost invitați sportb 
și sportive ale căror exerciț 
liber alese se ridică la nivel' 
maeștrilor.



Handbalul gălățean 
mai are multe 

resurse neexplorate
(Urmare din pag. 1)

tentative. Este fără îndoială un pas 
înainte. Dar — și aceasta este pro
blema pe care vrem s-o aducem în 
dezbatere — se încadrează totuși 
activitatea handbalistică din a- 
ceastă regiune în efortul comun 
de continuă dezvoltare a aces
tui sport în țara noastră, de 
asigurarea unei baze de masă care 
să favorizeze o mai bună selecție 
echipelor noastre reprezentative ?

Din întreaga regiune doar 6 e- 
chipe de juniori și 6 formații de ju
nioare au fost angrenate în această 
iarnă în întrecerile „Cupei Sportul 
popular", competiție menită nu nu
mai să asigure tinerilor jucători o 
activitate continuă în perioada sezo
nului alb, dar să ofere și o bună 
posibilitate de a se depista cît mai 
multe elemente cu perspective de 
progres. Cît despre competiția dotată 
cu „Cupa F.R.1L" — aceasta nici 
nu a mai intrat în preocupările co
misiei regionale de specialitate din... 
lipsă de participanți!

Oare la atît se reduce întreg po- 
tenlialul handbalului gălățean ? O 
primă explicație am primit-o chiar 
de la președintele comisiei regionale, 
tov. Ch. Virgil: „din cele 57 de 
secții nu activează decit 25. în 
Galați, de pildă, nu putem conta 
decit pe 3 formații de seniori și 10 
de juniori...

— Și restul ?
-— Am solicitat federației de spe

cialitate 400 de carnete de legiti
mare, dar nu am primit nici unul. 
Echipele folosesc tabele nominale (!), 
iar cînd vrem să transferăm un ju
cător... îl trecem de pe un tabel pe 
altul !

Putem oare să ne mulțumim cu 
o asemenea explicație ? De ce să 
nu amintim că doar Ia Focșani și 
Brăila s-au organizat în anul trecut 
competiții cu caracter școlar ? Și 
la Calați (unde există mai mulți 
profesori de specialitate și o sală 
foarte frumoasă) a fost inițiată o 
asemenea competiție, dar pe parcurs 
a fost abandonată. De ce ?

Ni s-a mai spus că nu există su
ficiente cadre de specialitate. Dar 
cine . a împiedicat comisia regională 
să organizeze un curs de instructori 
voluntari, care să poată activa în 
'cadrul unor centre dc inițiere (există 
doar 3 în întreaga regiune) pentru 
copii ? In acest fel s-ar fi putut 
reanima șt acele secții care „hiber
nează de mai multă vreme, asigu- 
rîndu-le cu timpul cadre tinere de 
perspectivă.

Anul acesta, întrecerile finale ale 
competiției de junioare dotată cu 
Cupa ziarului nostru s-au desfășu
rat la Galați. Oare cîți iubitori ai 
handbalului din marele port dună
rean, urmărind aceste " pasionante 
dispute, nu au aVut-o amărăciune în 
suflet văzînd că nu pot aplauda.-și 
evoluția unei echipe gălățene ? Oare 
nu există posibilități pentru a le o- 
feri o asemenea satisfacție? Nici’ 
nu poate fi vorba de așa ceva. Dar 
fără o preocupare activă a comisiei 
de specialitate pentru ,o cît.mai- largă 
rSspîndire a acestui joc în rîndu- 
rile tineretului școlar, căruia sfi-i 
asigure și un sistem competițional 
bine organizat, handbalul gălățean 
va fi lipsit și în continuare de posi
bilitatea de a se afirma.

(I/rmure din pag. I)

■J la română, franceză, istorie, 8 la matematică 
și fizică. Asta demonstrează că resurse există. 
Rolul nostru, al profesorilor, este de a-i face pe 
elevi să înțeleagă că pe cît de plăcut este fotba
lul, pe atât de importantă e școala. Să-i convin
gem că elevul are datoria să-și facă în primul 
rind o meserie și paralel cu ea să facă fotbal.

— Fotbalul viitorului va fi un fotbal „cere
bral", opiniază profesor VASILE STURZA, me
todist la centrul Steaua. Inteligența tehnică și 
spontaneitatea tactică sînt condiționate nu numai 
de talent nativ, ci și de o pregătire intelectuală 
a individului, pregătirea căpătată prin școală. 
Trebuie să veghem deci nu numai asupra felului 
cum progresează elevul în fotbal, ci și asupra 
felului cum asimilează cele predate în școală. 
Am convingerea că se pot obține rezultate fru
moase în ambele activități.

De aceeași părere este și elevul NĂSTASE 
VIOREL dintr-a VlI-a C, școala 128 (note nu
mai de 9 și 10 ; nici o absență în tot trimestrul; 
element dotat și deosebit de conștiin
cios în teren).

— Reușesc să-mi pregătesc totdea
una temele, să mă prezint la toate 
antrenamentele, să-i ajut mamei în 
gospodărie și să citesc și cîte o carte. 
Cum ? In zilele în care nu am antre
nament îmi pregătesc o parte din lec
țiile pe a treia zi. Astfel sînt într-o 
continuă pregătire, fără să fiu vre
odată foarte aglomerat.

ÎNȚELEGEREA PĂRINTEASCA

Am înregistrat cîteva „tipuri" de 
reacții părintești Ia cererea copiilor 
de a avea libertatea (sau dreptul) să 
facă fotbal la un centru :

— Pasiunea copiilor pentru fotbal 
nu trebuie înfrînată, ba din contră ea 
trebuie să fie stimulată, canalizată spre 
o activitate organizată. Cînd fiul meu 
(din clasa a Vil-a) și-a manifes
tat dorința de a se înscrie la Steaua, 
îneîntat, ne spune tov. VIRGILIU ANGHEL. 
reglor la uzinele Electromagnetica. La puțin 
timp și cel mic (dintr-a V-a) a optat pentru 
„școala" de fotbal de la Ghencea. L-am încre
dințat aceluiași pedagog — Victor Dumitrescu. 
Le urmăresc de nenumărate ori evoluția în 
teren și sînt deosebit de mulțumit să constat că 
au prins ceva. Subliniez în același timp faptul 
că amîndoi sînt elevi foarte buni.

M-am gîndit atunci la familia G. C., unde am 
asistat deseori la discuții aprinse. Copilul, care 
are 16 ani (și o comportare excelentă la școală), 
ține cu orice preț să facă fotbal. Mama, tot cu 
orice preț, îi interzice. Nu știe nici ea clar „de 
ce" ? ; o dată invocă „spiritul de conservare" 
(accidentarea copilului ar scoate-o din minți), 
alteori vorbește de timp pierdut etc. Tatăl e de 
partea fiului (în tinerețe și el a făcut fotbal). 
Iată sursa „discordiei". I s-a interzis copilului 
și fotbalul în curte, iar cînd copiii din cartier 
încing „miuțe", „înveterata" mamă lasă storurile 
și dă la maximum aparatul de radio, crezînd 
astfel că poate distrage atenția copilului. Rarele 
„escapade" ale fiului sînt aspru sancționate cu 
suprimarea dreptului de a merge o lună la cine
matograf, de a nu-și întîlni prietenii, de a nu sta 
Ia televizor.

— Părinții care interzic copiilor să joace fot
bal crezînd astfel că le fac un serviciu (de care, 
chipurile, o să-și dea seama cînd vor fi mari) 
nu procedează bine — ne spune antrenorul 
VASILE ZAVODA. Fotbalul constituie pentru 
copil o plăcere, o satisfacție La care are dreptul, 
înterzicîndu-le fotbalul, le suprimi bucuriile, fapt 
care influențează negativ asupra psihicului copi
lului. Mai tîrziu părinții își vor reproșa că n-au 
înțeles...

am fost

CHEMĂRILE VÎRSTEI

Vorbeam o dată cu ION VOINESCU despre 
„magnetica" fotbalului.

— Se manifestă din fragedă copilărie. Pe 
atunci am simțit-o și eu. Și, parcă să-mi demon
streze asta, m-a dus să asist la o întrecere. Am 

prins o luptă acerbă între „ai noștri" și „cei
lalți". Copiii își lăsaseră numele lor dincolo de 
linia de aut, împrumutând în teren numele lui 
Constantin, Dridea, lonescu, Corso (substituțiile 
de nume cu care operează le dau o mai mare 
responsabilitate a rolului lor în teren). Alege
rea unui model are la bază o selecție riguroasă 
a valorilor și stabilirea unor vîrfuri -

VALOAREA MODELULUI

Copiii creează idoli. „Am avut ocazia, mărtu
risește AL. APOLZAN, să intîlnesc copii care 
au venit să se înscrie la fotbal (deși nu aveau 
nici o veleitate) numai pentru că aici se antrenau 
cu foști jucători ca Ozon, Voinescu, Zavoda, nu
me în jurul cărora el au creat un mit. Ca vechi 
pasionat al fotbalului îi înțeleg perfect și aș 
vrea să-i țin pe lingă mine, dar ca pedagog am 
datoria să-i conving că nu au chemare în acest 
sport. Trebuie să facem asta din respect pentru 
timpul lor".

FIECARE COPIL
VREA SA DEVINĂ
UN MARE FOTBALIST!

— Modelul, atunci cînd este veritabil, consi
deră interlocutorul nostru, trebuie să 
constituie pentru elev un etalon de la care plea
că și... la care trebuie să ajungă. Sîntem datori 
să lucrăm serios cu copilul, să nu-1 scutim de 
nici un efort. Să-1 încredințăm că așa a „asu
dat" și modelul lui în perioada de început. 
Pentru noi, antrenorii, trebuie să fie foarte clar 
însă :

RELAȚIA DINTRE ASPIRAȚII
ȘI POSIBILITĂȚI

După primele probe la care supunem copiii 
nou veniți ne dăm seama ce merită reținut, ce 
elemente au perspectivă, ne spune tov. ROMEO 
CATANĂ. Asta reprezintă un moment decisiv 
pentru ei și unul întrucitva critic pentru noi. 
Spun critic pentru că obligați fiind să renunțăm 
la unii dintre ei, trebuie să-i convingem, fără 
a le răni sensibilitatea, că n-au aptitudini pen
tru fotbal, că ar fi mai indicați pentru cutare 
sau cutare sport. Ne incintă aspirația lor spre 
fotbal, dar trebuie să fim atenți la posibilitățile 
de care dispun.

— Grăbindu-ne cu selecția s-ar putea cîte- 
odată să și greșim, intervine OZON. Spun asta 
gîndind la un elev de-al meu : Viorel Năstase. 
S-a prezentat la Progresul anul trecut spunind 
candid : vreau fotbal. Era foarte slab dezvol
tat, bolnăvicios. Unii mi-au sugerat să-l mai 
amin o vreme, alții mi-au spus deschis că n-are 
ce căuta in teren. Eu l-am reținut totuși. Acum, 
am pe lingă satisfacția unui element foarte re
ceptiv intr-ale fotbalului, bucuria unui copil 
sănătos, armonios dezvoltat, robust. Fotbalul a 
făcut in cazul ăsta minuni.

— In triaj, sau selecția inițială — cum o mai 
numim — ne indică dr. ION DRAGAN, direc
torul Centrului de medicină sportivă, avem de 
urmărit starea de sănătate a copilului (probă la 

care nu vom fi largi : nu vom lua în discuție 
cazurile cu hepatită cronică, afecțiunile cardiace), 
dezvoltarea' lui fizică (aici vom exclude doar 
cazuri cu deficiențe ireversibile sau nerecupe
rabile : cazuri de poliomielită, deficiențe ale co
loanei vertebrale), armonia în dezvoltare și in
vestigația funcțională (respirație, circulație). A- 
devărata selecție care intervine după pubertate, 
cînd terenul neuro-endocrin al copilului s-a sta
bilizat, cuprinde și aspectul psiho-tehnic (teste 
psihologice care dau relații asupra unor calități 
cum ar fi atenția, concentrarea). Dacă vom trece 
cu ușurință .peste aceste elemente( cazuri în care 
copilul „neavizat" pentru un sport insistă și 
antrenorul îl acceptă) vom dovedi în cele mai 
multe cazuri că totul a fost o pierdere de timp 
și nu acesta este scopul nostru.

— Nouă ni s-a încredințat, are convingerea 
VASILE ZAVODA, o sarcină pe cît de plăcută, 
pe atît de dificilă : educarea viitoarelor cadre. 
Și, trebuie s-o știm (atît noi cît și copiii) că se 
așteaptă mult de la noi. Pentru faptul că avem 
la dispoziție un timp material „cîntărit" (în 

timpul școlii putem să realizăm doar 
trei, maximum patru antrenamente pe 
săptămînă) vom căuta să-l fructificăm 
la maximum. Copiii sînt foarte entu
ziaști și noi trebuie să exploatăm 
aceasta. O facem în folosul lor. Vrem 
ca din pepinierele pe care le-am plan
tat astăzi să dăm cît mai multe exem
plare bune. Dorim să nu avem ele
mente care „se pierd pe drum". Să nu 
ne întrebăm :

UNDE NI SINT VISĂTORII ?

— Nu rare sînt cazurile cînd acele 
mici celebrități care ne-au entuzias
mat la vîrsta junioratului au dispărut 
în anonimat — ne spune tovarășul 
ION ALEXANDRESCU, secretar gene
ral adjunct al F.R.F. Cauza? Conștiința 
unei superiorități, o automulțumire, 
apariția acelui periculos vedetism care 
te sugrumă în final cu propriile-i 

tentacule. Iubim vedetele (în sensul bun al cu- 
vîntului), însă nu vrem străluciri temporare, 
apariții meteorice care se sting după o clipă.

Noi dorim elemente robuste, cu perspectivă, 
individualități rezultate din îmbinarea talentului 
nativ, inteligenței și fanteziei, cu o serioasă pre
gătire. Avem sarcina de a pregăti schimbul de 
mîine al generației de astăzi. Cînd am pornit 
la lucru (deschiderea centrelor de fotbal) ne-am 
stabilit ca principiu CALITATEA. Nu vrem 
rebuturi. Copiii care fac astăzi ucenicie în centre 
vor trebui să corespundă în proporții de sută 
la sută cerințelor fotbalului de categoriile A, B, 
C, cît și celor ale fotbalului internațional. „Șco
lile" noastre de fotbal nu constituie doar un 
experiment, ci un drum pe care ne-am angajat 
să-1 parcurgem indiferent de sinuozitățile lui. 
După un an și jumătate de activitate în centre, 
avem satisfacția de a înregistra unele rezultate 
mulțumitoare (la Steaua, Dinamo, Petrolul, 
U.T.A.). Remarcăm atît fantul că din actualul 
lot U.E.F.A. 18 jucători sînt din astfel de centre, 
cît și însemnatul pas făcut de unii tineri care 
au și promovat în categoria A (Nistor, Nae 
Ștefan, Tătaru, Savu).

Munca din centre trebuie să se desfășoare pe 
multiple laturi: în afară de pregătirea tehnico- 
tactică a micilor fotbaliști, trebuie să avem per
manent în vedere și aspectul educativ : să impri
măm copiilor spiritul de echipă, dragostea de 
club (fiecare club are obligația să-și crească 
elementele lui, terminînd astfel cu „importul de 
jucători"), să le inspirăm sentimentul demnității, 
al respectului, să-i învățăm cum se păstrează 
un nume.

★

O muncă asiduă, perseverentă, o înaltă res
ponsabilitate față de angajamentul luat, o luptă 
îndîrjită cu greutățile, mobilizare totală pentru 
atingerea scopului propus — iată condițiile 
afirmării.

i------------------
. UNDE SÎNT
■ SUPORTERII ?

I
I
I
I

Să zicem că fotbaliștii și 
antrenorii unei echipe din 
categoria A își exprimă do
rința să șe întâlnească cu 
suporterii lor. Să stea la 
sfat, să vorbească despre pre
gătire, mă rog, despre toate 
cele ce se discută atunci cînd 
e vorba de fotbal.

Veți spune că o asemenea 
întâlnire n-ar putea avea loc 
Ațin lipsa unei săli cu capaci
tate de... tribună.

N-aveți dreptate. O asemenea 
consfătuire poate să nu se or-

I Ș^anizeze, dar din altă pricl- 
•-Hft. Așa cum s-a întâmplat 

|,.^a Steagul roșu Brașov. Au 
I X venit jucătorii, au venit an

trenorii și medicul, biroul sec- 
pNțlei, activul salariat al clubu- 
* lui, cîțiva invitați din afara 

uzinei, printre care și antre
norul

Au
Oare, 
cinci
au „umplut* 
că Steagul roșu se află pe.< 
nesigurul loc 11 ?

I

federal N. Petrescu, 
lipsit doar... suporterii » 

numai pe cei patru - 
amatori de fotbal care 

sala îi doare
i
i
L

MEȘTERII „STRICĂ- 
TOT”...

Ii găsiți (dar nu vă reco
mandăm să-i solicitați) la

Bîrlad. Sînt oameni cu ex
periență. Au și... vechime 
în ramură.

Mai întîi și-au propus - 
și au izbutit - să... des
ființeze poligonul de tir 
din incinta stadionului „Ti
neretului". S-a procedat în 
etape : 1. Lăsarea în pa
ragină; 2. Demontarea gea
murilor și a ușilor (ca să 
nu poată fi folosit) ; 3. Dă- 
rîmarea zidurilor.

Ce-au mai făcut „mește
rii" bîrlădeni ? Au desființat 
sectoarele de atletism ca 
să facă un teren de hand

bal pe care, însă, nu se 
joacă decît foarte rar.

Acum, cineva a propus 
ca poligonul să fie... de
molat complet și în locul 

lui să se amenajeze un te
ren de fotbal (? I).

Ce-o să iasă din toate 
astea ?

CINCI ANI DE... 
PROMISIUNI !

Viorel Predescu este profe
sor de educație fizică la școa
la generală din comuna Băr
bătești. Entuziast, profesorul 
s-a angajat să organizeze o 
activitate sportivă bogată 
pentru tinerii elevi, a cerul 
doar repartizarea unui loc 
pentru amenajarea unui teren 
— fie chiar de dimensiuni 
reduse. Pentru tenis de masă 
și șah ar fi fost deajuns și 

o., săliță, „un colț cît de 
mic“, cum spunea profesorul. 

Toată lumea a fost de »- 
cord. Iar tovarășii de la Sfa
tul popular din Bărbătești șl 
de la raionul Horezu s-au ară
tat de-a dreptul entuziasmați

De-atunci, au trecut cinci 
ani... Cinci ani în care s-au 
repetai — de zeci de ori - 
rugămințile profesorului și... 
promisiunile celor de mai sus.

Iată o aniversare cu totul 
nedorită !

AMBARCAȚIUNI 
DIN MATERIALE 

PLASTICE !
S-a mai găsit o între

buințare materialelor plas
tice. Din scrisoarea ing. 
Emil Gh. Rădulescu, aflăm 
că ele sînt folosite, cu bu
ne rezultate, la realizarea 
caiacelor și schifurilor.

Unitatea experimentală de 

construcții și confecții din 
București, în colaborare cu 
UCFS, a început să facă 
schifuri și caiace din ră
șini poliesterice, armate 
cu fibre de sticlă. Prima... 
șarjă de 4 caiace a de
monstrat reușita experimen
tului.

Pe cînd și alte inițiative 
în domeniul construcțiilor 
soortive ?

(în fotografie : tehnicianul 
Anghel Traian și maran- 
gozul Dumitru Vasile, lu- 
crînd la finisarea unui 
schif).

Rubrică redactată de VA- 
LERIU CHIOSE și DAN 
GARLEȘteanu după scri
sorile corespondenților 

noștri



(JOTBAL

pentru fotbaliștii echipelor SteauaO fotografie și trei întrebări
și C.S.M.S.

Ce părere aveți în legătură
fost pe treisferturi goale, jocul
tori ? Voi aveți vreo vină ?

Cum e cu „mișcarea în teren" (trei jucători luptă pentru o minge, 
cinci stau și așteaptă curioși deznodământul) ? Foto: V. Bageac

cu faptul că tribunele stadionului au 
vostru interesînd prea putini specta-

Jucătorii Iotului reprezentativ 
se reintilnesc astăzi

Antrenorii echipei naționale, 
Ilie Oană și Stefan Covaci, se 
reîntîlnesc astăzi cu jucătorii lor 
în vederea reluării pregătirilor 
p^ -i viitoarele meciuri inter
naționale. Luna aceasta, selecțio- 
nabilii vor susține primul meci 
amical internațional în compania 
echipei Franței. Meciul este pro
gramat la 22 martie la Paris. 
Cei doi antrenori au convocat, 
pentru astăzi, un număr de 17 
jucători. Va avea loc un joc de

7 ZILE FINA LA ÎNCHIDEREA 
\ ZĂRII LA TRAGEREA LOTO 

A MĂRȚIȘORULUI

antrenament cu o formație din 
categoria B.

Iată jucătorii aflați în vederile 
antrenorilor: M. Ionescn, Datcu 
(portari), 
C. Dan, 
Mocanu 
Popescu 
Frățilă, Iancu, 
Badea,
Pe această listă se află și nu
mele jucătorilor piteșteni Barbu, 
I. Popescu, Dobrin și C. Radu a 
căror absență de la antrenamen
tul de astăzi este motivată: 
Barbu este accidentat, iar ceilalți 
sînt plecați cu echipa 
club pentru a susține, Ia 
meciul retur din cadrul 
orașelor tîrguri".

Popa, Nunweiller III, 
Deleanu, Sătmăreanu, 

(fundași), Ghergheli, D. 
(mijlocași), Pîrcălab, 

Lucescu, Dridea, 
Moldoveanu (înaintași).

lor de 
Zagreb, 
„Cupei

Echipele de tineret 
vor avea anul acesta 

o bogată activitate
Participarea la „Cupa 
tineret ale Izraelului, 

probabil Suediei

speranțelor" • Meciuri cu 
Uniunii Sovietice, Turciei,

echipele 
Poloniei

s-au

Returul campionatului 
republican de juniori..
...va începe 

excepția seriei 
primă etapă a 
pe ziua de 19

la 2 aprilie, cu 
a X-a, a cărei 
fost programată 

___ __ martie, lată par
tidele, din cadrul seriei a X-a, 
care se vor disputa pe 19 martie : 
A.S.A. Sibiu - Chimia Făgăraș, 
C.S.M. Sibiu - Steagul roșu Bra
șov, Metalul Copșa Mică - Gaz 
metan Mediaș, Tractorul Brașov- 
Oltul Sf. Gheorghe, Metrom Bra
șov - Faianța Sighișoara. Echipa 
Școala sportivă Sibiu - stă.

Ascultați, la radio, repriza 
secundă a meciului 

Dinamo Zagreb—Dinamo Pitești
Astăzi, la Zagreb, în meci retur 

contind pentru „Cupa orașelor tir- 
guri", Dinamo Zagreb întîlnește pe 
Dihamo Pitești. Stațiile noastre de 
radio vor transmite repriza a doua 
a meciului cu începere din jurul 
orei 18,30. Transmisia se va face pe 
programul I.

pe AMICAL
Vineri 3 martie 1967 are loc 

cea mai mare tragere LOTO, 
tradiționala tragere a Mărțișoru
lui. Ea se desfășoară după a- 
ceeași formulă ca la Revelion, 
cînd au fost distribuite peste 
60.000 premii în valoare totală 
de peste 6.500.000 lei din care 
2.423.000 Iei atribuiți din fondu
rile speciale ale LOTO-PRONO- 
SPORT.

La tragerea Mărțișorului se a- 
tribuie 20 premii în autoturisme i 
1 „Renault 16", 2 „Renault 
Major", 2 „Moskvici 
„Wartburg Lux 312/1", 
nault Dauphine" și 8 
601".

Se mai atribuie 
excursii de cîte 3 locuri la Var
na — Nisipurile de aur — pen
tru 15 zile și 
în obiecte și

Se atribuie 
biletele care 
cîștigătoare.

Se efectuează 4 extrageri. In 
total se extrag 28 numere

Cumpărați bilete din vreme. 
Joi 2 martie ultima zi.

Continuindu-și pregătirile în 
vederea partidei cu Progresul 
Brăila, din cadrul 16-imilor „Cu
pei României1', Rapid va juca

miercuri, de ia ora 15,30, în com
pania formației Poiana Cîmpina. 
Meciul se va disputa pe stadio
nul Giulești.

Anul trecut, la 1 septembrie, 
pus bazele unui nou lot de tineret. 
Pentru organizarea lui și pentru 
pregătirea tinerilor fotbaliști, care 
urmau să facă parte din acest lot, 
a fost delegat antrenorul Cornel 
Drăgușin. Azi, la 1 martie 1967, pu
tem nota ca pozitivă activitatea a- 
cestei 
cele 6 
țele“ 
puțin 
dintre 
zînd și turneul întreprins în Africa.

Despre rezultatele acestei acțiuni 
(înțelegînd prin rezultat nu neapărat 
scorul cu care s-a încheiat fiecare 
joc, ci concluziile care s-au tras 
după aceste 13 parlide) nu țot fi 
spuse decît cuvinte frumoase: mai 
întîi de toate s-a constituit un nu
cleu de bază al unei echipe foarte 
tinere (media de vîrstă 20 de ani 
și șase luni) ; prin selecționarea unor 
jucători din categoria B (Velea, Du- 
rnitriu Ill, Panici etc.) s-a lărgit 
orizontul celor care-și vedeau activi
tatea desfășurindu-se numai în ca
drul strict al acestei competiții și, 
ceea ce este mai important, lotul de 
tineret a și oferit lotului olimpic 
cîțiva jucători care au trecut, de a- 
cum, prin... sita jocurilor interna
ționale mal dificile. Este vorba de 
Vigu, Pantea, Măndoiu, Dumitriu 
III, Panici ș.a., care se află în ve
derile antrenorului Bazil Marian.

Dar ce activitate va avea anul 
ccsta echipa „speranțelor" ?

Cu această întrebare ne-am adre
sat ieri dimineață antrenorului Cor
nel Drăgușin. Răspunsul a fost 
așteptat:

— întrebarea dv, ar fi sunat 
corect astfel: „Ce activitate 
avea anul acesta echipele „speran
țelor" ? Pentru că, din 1967, vor ac
tiva două loturi: cel vechi, ca să-l 
numesc astfel, și altul nou, deocam
dată în fașă și care va lua naștere 
în martie. Mai întîi despre prima 
echipă. Intre 6—8 martie, va avea 
loc o verificare a stadiului de pre
gătire a jucătorilor susceptibili să 
facă parte din echipa ce va susține

noi echipe reprezentative: în 
luni care s-au scurs, „speran- 
noastre au disputat nu mai 
de 13 jocuri internaționale, 
care 12 în deplasare, inclu-

a-

ne-

mai
vor

TACTICI DEFENSIVE MODERNE

deplasare,la 20 și 22 martie, în 
cele două meciuri cu selecționata de 
tineret a Izraelului. Pentru aceste 
partide vor fi chemați în lot și cîțiva 
jucători noi: Dinu (Dinamo Bucu
rești), Rotaru (Politehnica), Prepur- 
gel (Dinamo Pitești), Dorin 
(Universitatea Cluj).

— Ce știți despre echipa 
lului ?

-— Ea se află în pregătire 
derea „Jocurilor asiatice", care 
vor disputa în iunie in Izrael. Acti
vitatea internațională a echipei noas
tre va continua cu alte meciuri, tot 
in compania unor selecționate de 
tineret • 7 iunie cu U .R.S.S. (la noi 
în țară), 27 septembrie cu Turcia 
(în deplasare), 29 octombrie cu Po
lonia (la noi). Așteptăm un răspuns 
din Suedia pentru un meci in luna 
aprilie. Apoi, pentru decembrie 1967, 
se duc tratative în vederea unui nou 
turneu în străinătate. In plus, este 
vorba și de participarea la „Cupa 
speranțelor", competiție organizata 
de U.E.F.A. pentru echipele de tine
ret. La 10 martie, la Berna, va avea 
loc tragerea

— Ce ne 
doilea lot ?

— Va fi 
baliști între 
pune un accent deosebit pe desco
perirea elementelor cure activează în 
categoriile B și C, unde sînt multe 
talente care așteaptă să fie valori
ficate. In afara acestora, în vede
rile noastre mai intră o serie de ju
cători care anul acesta vor depăși 
vîrsta pentru participarea la tur
neele de juniori U.E.F.A. Este vorba 
de N. Ionescu, Dumbreanu, Doboș, 
Manea, Niță, Neagu etc. Acestora li 
se vor adăuga Dumitrache (Dinamo 
București), Mereuță (Petrolul), A- 
drian și Marian Popescu (Universi
tatea Craiova), Ștefan (Rapid). Pri
ma acțiune a acestui lot va avea loc 
in aprilie. Piuă atunci se va țace 
un trial între două echipe de tineret 
pentru cristalizarea nucleului. Fede
rația se preocupă să-i asigure și a- 
cestui lot ciieva partide internațio
nale.

Barbu

Izrae-

in ve-
s&

la sorii.
puteti spune despre al

alcătuit numai din fot-
19—21 de ani. Vom

M. T.

10
408", 2
5 „Re- 

.Trabant

nelimitat

numeroase premii 
bani.
premii și pentru 
au două numere

PRONO 
SPORT

Rezultatele concursului nr. 8 din
22 februarie 1967

Categoria I: 
lei; a II-a t 
IlI-a: 97 a 
385,5

V-a: 1.997 a 63

EXTRAGEREA I :
I variantă a 84.527
6,5 a 14.087 lei; a
1.016 lei; a IV-a:
lei, a
VI-a: 6.678 a 26 lei.

EXTRAGEREA a II-a:
goria 1: 0,5 variante a 77.783 lei; 
a II-a: 48,5 a 1.114 lei, a III-a î 
957 a 75 lei; a IV-a: 9.045 a 
19 lei.

a 323 
lei; a

cate-

NUMELE CÎȘTIGĂTORILOR

EXTRAGEREA I; IORDAN 
GEORGICĂ din București.

EXTRAGEREA a II-a: BĂDOIU 
PETRE din București.

Rubrică redactată de Administra
ția de stat Eoto-Pronosport.

Și la ultimul campionat al lumii s-a constatat că majoritatea marilor echipe naționale (ca și multe 
formații de club) iși bazează jocul pe un sistem de apărare aglomerată. Iată cum explică această apărare 
JACKIE CHARLTON, fundaș central in echipa campioană a lumii, intr-un articol publicat de „F.A. News*4.

Apărarea aglomerată este consi
derată. de cele mai multe dintre e- 
chipele de pe continent, ca o bază 
indispensabilă pentru a te impune. 
Imperativul acestei organizări a jocu
lui este de a provoca atacurile ad
versarului, cedînd din teren — la 
Jumătatea lui — pentru a te face 
stăpîn, în cele din urmă, pe balon 
și pentru 
cu viteză, 
înainte ca 
tă replia

Acest 
echipei Real Madrid (care a fost cea 
mai bună formalie de club din lume 
în vremea cînd fotbalul evolua de la 
W M la 1—4—2—4 și apoi Ia
1—4—3—3) să repurteze victorii de 
mare răsunet. Această metodă se nu
mește apărarea în. zonă. In acest 
caz, jucătorilor li se dă în grijă cîte 
un sector sau zonă unde pot să ac
ționeze în cazul cînd adversarii au 
mingea. Fiecare jucător se menține 
în suprafața repartizată, indiferent ce 
atacant advers pătrunde în dispoziti
vul de apărare. In cazul cînd înain
tașii fac schimburi de locuri în tim
pul jocului, apărătorul este chemat 
să atace orice adversar care intră 
în zona sa. Acest fel de deplasare, în 
zone precise, reduce confuziile prin
tre apărători în cazul unui contra
atac. De reținut un lucru important. 
Atunci cînd un apărător se îndreaptă 
către adversarul cu balonul, coechi
pierul cel mai apropiat, aflat în zona 
vecină, să 
peri44.

In orice 
a-i obliga 
Ionul înainte. Dacă un apărător nu-și 
dispută balonul, datoria sa este de a 
fi în permanență gata de a „acoperi44 
terenul, de a observa mingea și de 
a-și urmări adversarii în propria sa 
zonă. Apărătorii, în cadrul zonei, nu

trebuie niciodată să-i lase pe atacanfii 
adverși să pătrundă în urma lor, iar 
ieșirile la intercepții nu trebuie fă
cute decît numai dacă apărătorul 
este absolut sigur că va cîștiga ba
lonul. Lucrul acesta cere, evident, o 
mare concentrare, o vigilentă perma
nentă și o putere de a diseca și ju
deca lucrurile cît mai rapid. El tre-

a contraataca prin atacanți 
capabili să tragă la poartă 
jucătorii adverși să se poa- 
și organiza în apărare.
gen de tactică a permis

REVISTA PRESEI

buie să evalueze „la rece" fiecare si
tuație, pe măsură ce ea se dezvoltă.

In fotbal poți să ai cea mai bună 
pregătire fizică. Ea nu-ți va folosi la 
nimic dacă nu ești capabil să gîndești 
repede, să sesizezi o situație și să 
acționezi imediat, cu liotărîre.

Înaintașii au și ei obligațiile lor 
fa(ă de echipă. Alt gen de obligații,

care nu țin de cele obișnuite ale li
niei ofensive. Ei pot veni — și tre
buie să vină -— în ajutorul apărării 
atunci cînd nu au balonul. Este de 
datoria fiecărui atacant să încerce 
încetinirea și reducerea la minimum 
a ofensivei echipei adverse, îndigu- 
ind-o la mijlocul terenului.

Această tactică are ca efect posi
bilitatea unei consolidări în profun
zime a defensivei. Ea suprimă si
tuațiile de doi contra unul care — 
altfel — se produc deseori. Dacă un 
atac eșuează, cei mai midți dintre 
înaintași trebuie să se replieze cu re
peziciune spre poarta proprie pentru 
a stăvili pe adversari cît mai de
vreme, chiar de la mijlocul tere
nului.

Este evident că nu toți înaintașii 
pot (și reușesc) să facă acest lu
cru, dar cei ce se retrag trebuie să 
încerce să se plaseze între adversari

se replieze spre a-1 „aco-

moment obiectivul este de 
pe atacanți să trimită ba-

CU BALONUL
• Comitetul executiv al „Cu

pei orașelor tîrguri" se va reuni 
azi, la Leipzig, sub președinția lui 
sir Stanley Rous, președintele Fe
derației internaționale de fotbal. 
Pe ordinea de zi figurează : trage
rea Ia sorți a sferturilor de finală 
ale actualei ediții a competiției și 
stabilirea calendarului pentru întîl- 
nirile internaționale din sezonul 
viitor.

• Turneul internațional dotat cu 
„Cupa prieteniei", desfășurat la 
Khartum, s-a încheiat cu victoria se
lecționatei Sudanului, care în finală 
a învins cu 5—3 (3—1) reprezentati
va Etiopiei. La meci au asistat

ROTUND IN
20 000 de spectatori. Invingînd
2—0 echipa Tanzaniei, Kenya a 
cupat locul III.

cu 
o-

• Campioana Poloniei, Gornik 
Zabrze, întreprinde în prezent un 
turneu în U.R.S.S. In primul joc, 
fotbaliștii polonezi au terminat la 
egalitate (0—0) cu Torpedo Kutaisi. 
O altă echipă poloneză, Legia Var
șovia, și-a încheiat turneul în Iu
goslavia. în ultimele două jocuri, 
Legia a terminat nedecis (2—2) cu 
Partizan Belgrad și a întrecut cu 
2—0 formația Borac.

• In prima jumătate a campio
natului italian s-au Înregistrat cu

și poarta proprie. în sfîrșil, doar 
exercițiile repetate și, bineînțeles, tim
pul vor dezvolta la jucători înțele
gerea perfectă a oricărui sistem.

384 078 spectatori mai puțin decît în 
perioada corespunzătoare a anului 
trecut.

• In „Cupa campionilor Americii 
de Sud“ s-au mai disputat două me
ciuri : Santa Fe Bogota (Columbia) 
— Independiente Medelin (Colum
bia) 2—1 și Cruzeiros (Brazilia) — 
Galicia Caracas (Venezuela) 1—0.

© In clasamentul golgeterilor 
campionatului englez conduce Hurst 
(West Ham United) cu 39 de go
luri marcate, urmat de Davies 
(Southampton) cu 32 goluri, Clarke 
(Fulham) și Tambling (Chelsea), 
ambii cu cite 23 goluri.



Mîine, pe patinoarul artificial „23 August"

Cel mai important joc al actualului sezon Mai multe eforturi la antrenament 
—De vorbă eu antrenorul Emil Procopeț

international: România-R.F. a Germanici
Nu încape îndoială că cel mai 

important eveniment al actualului 
sezon de hochei pe gheață îl re
prezintă apropiatele partide dintre 
selecționata noastră și reprezenta
tiva R F. a Germaniei. Prezența 
pe patinoarul artificial „23 August** 
a bocheiștilor vest-germani consti
tuie, pentru toți cei ce iubesc acest 
sport, o atracție deosebită, prin 
faptul că oaspeții noștri participă 
în grupa A a campionatului mon
dial.

In această direcție este de sub
liniat faptul că după ce ani de-a 
rîndul selecționata R.F.G. a jucat 
în grupa A, la campionatul mon
dial din 1965 (Tampere, Finlanda) 
echipa vest-germană a evoluat mai

DUPĂ CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE SPADĂ DE LA BUCUREȘTI
„Fără dubiu — un început de progres"...

...Aceste cuvinte la adresa spada
sinilor noștri aparțin antrenorului 
principal al echipei de spadă a Uni
unii Sovietice, Simîon Kolcinski. Le-a 
spus duminică scara, la terminarea 
concursului din sala Floreasca.

După părerea noastră, nu sînt cu
vinte de complezență. Antrenorul Kol- 
cinșki a avut prilejul să vadă la lu
cru, anterior. în cadrul unei pregă
tiri comune, lotul României de spadă 
și totodată să împărtășească trăgă
torilor noștri o scrie de cunoștințe din 
îndelungata sa experiență. El și-a pu
tut forma o părere, în cunoștință 
de cauză, acum, după acest examen 
destul de dificil pentru scrimerii ro
mâni..

Intr-adevăr, la concursul interna
tional de spadă de la București, la a 
11-a edit ie, au participat reprezen
tanți ai unor școli cu tradiție, expe
riență și bogate rezultate (sovietică, 
poloneză și ungară) ca și spadasini 
din R. D. Germană, care au în
ceput să se afirme pe plan eu
ropean. în acest context se în
țelege că noi nu puteam emi
te pretenții decît la o comportare 
cît mai frumoasă. Și sportivii noștri, 
în majoritatea cazurilor, au făcut 
eforturi pentru a ieși în evidență. 
S-au desprins printr-o forță de auto- 
depășire în special I. Husa.ru, fina
list la „individuale*, Șt. Moldanschi. 
I. Sepeșiu și N. Marinescu. Adevărul 
este că noi puteam să avem încă un 
finalist, pe Moldanschi. Acesta a ac
ționat însă prea defensiv în semi
finală. Totodată a greșit, ca orientare. 
In asaltul cu Vitebsk!, cîștigătorul 
concursului. El ar fi putut merge la 
o „dublă înfringere*. Și atunci, spa
dasinul sovietic, care punctase mai 
puțin decît reprezentantul nostru, 
n-ar mai fi intrat în finală...

O impresie bună au lăsat și A. 
Pongraț, D. Popescu, Al. Mironov, 
S. Ciocodeică $î Șt. Sinco. Subliniem, 
de asemenea, că o serie de al ți scri- 
meri printre care Al. și N. Istrate, 
Gh. Cristof, C. Dulu, L. Palmai și 
Gh. Budahaziu, pentru care concursul 
a însemnat un substanțial prilej de 
îmbogățire a cunoștințelor, vor putea 
să confirme și mai mult.

Spada, probă care de ani de zile a 
stat în rezervă (lucru de altfel, 
semnalat de ziar la timpul respectiv) 
a fost adusă în sfîrșit pe primul 
plan, pusă pe picior de egalitate cu 
floreta. Dar, aceasta abia în ultima 
vreme. Sînt necesare, în continuare, 
eforturi atît din partea forului de 
specialitate, a cluburilor, cît și a tră
gătorilor specializați în această probă. 
Ii vom urmări pe spadasini în con
cursurile care urmează. Vrem să ve
dem în ce măsură îndreptățesc încre
derea ce li se acordă, cum cresc, 
sau dimpotrivă, dacă este cazul (și

CASSIUS CLAY VA BOXA LA TOKIO
TOKIO 28 (Agerpres). — Organi

zațiile sportive japoneze au anunțat 
că pugilistul Cassius Clay, campion 
mondial la cat, grea, își va apăra 
titlul la 27 mai la Tokio. Se preci
zează că Clay a semnat un contract 

slab și ocupind ultimul loc în a- 
ceastă grupă a participat la urmă
toarea ediție (Iugoslavia) în grupa 
B, alături de reprezentativa țării 
noastre. Cu această ocazie, meciul 
R.F.G. — România a constituit der
biul grupei și s-a încheiat cu 
victoria hocheiștilor germani: 4—1. 
In urma acestui rezultat, echipa 
R.F.G. a promovat în grupa A 
iar cea a României s-a clasat pe 
locul secund.

Pentru partidele care vor avea 
loc la București, antrenorul repre
zentativei R.F.G., canadianul Ed. 
Reigie, a selecționat următorul lot 
de jucători : Knauss, Kehle (por
tari), Meidel, Hanig, Stowasser, 
Weissenbach, Kuhn, Schmengler,

nu am dori) bat pasul pe loc. Și a- 
tunci, sc înțelege, vom trage con
cluziile care se impun.

ELENA DOBINCĂ 
TIBERIU STAMA

N. R. Nu putem fi de acord cu 
atitudinea unor antrenori și sportivi 
care au ocolit sala Floreasca sau au 
făcut aici doar o mică „haltă*1 în 
zilele concursului internațional. Nu 
știm cum ar putea să-și motiveze fe
lul de a privi lucrurile antrenorii 
Comei Georgescu, Ion Rădulescu, 
CoTnel Pelmuș, E. Glișcă și scrimerii 
bucureșteni, pentru care un asemenea 
concurs ar fi fost un prilej bineve
nit de învățăminte.

Și o chestiune legată de populari
zarea concursului: la „Floreasca" n-a 
existat măcar un afiș exterior care 
să atragă atenția asupra importanței 
acestei întreceri.

In schimb, chiar în apropierea in
trării principale erau expuse două 
mari panouri prin care se recomandă 
nectarul de caise și gutui I

Campionatele mondiale de patinaj artistic

Viena—punct de intîlnire 
a „artiștilor gheții“

Incepînd de astă seară țî pînă 
Ja sfîrșitul săplămînii, vom fi, prin 
intermediul televiziunii, spectatorii 
uneia dintre competițiile-„vedetă* ale 
sezonului sportiv de iarnă: campio
natele mondiale de patinaj artistic.

Cine vor fi noii campioni? între
barea și-o pun în aceste zile toți iu
bitorii de patinaj.

La Viena, lucrurile par mai simple 
decît au fost la Ljubljana doar în

Transmisia de la Viena va avea 
loc azi din jurul orei 21,20 («libe
re— perechi").

probele de perechi. Campionii stilului 
perfect, sovieticii Ludmila Belousova— 
Oleg Prolopopov, ca și cuplul „sin
cron* al dansatorilor britanici Diana 
Towler—Bernard Ford trebuie să re
pete succesele lor de la precedentele 
campionate mondiale, de Ia Davos. 
Capabile de surpriză ar putea fi nu
mai cuplurile americane, soții Cynthia 
și Ronalt Kaufmann — la perechi— 
și Lorna Dyer—John Carrel — la 
dans.

în schimb, la individual, nimic si
gur... Prezența campioanei mondiale 
de anul trecut, subtila patinatoare

prin care se subliniază că în cazul 
în care va termina victorios la 22 
martie în fața lui Zora Folley, va 
boxa cu unul dintre șalangerii săi: 
Mildenbetger, Frazier sau Chuvalo, 
pe un ring din Tokio.

Weiti. Riedmayer, Bader, Funk, 
Eimansberger, Leitner, Lax, Klotz, 
K. Schloder, A. Schloder, Ludwig 
și Hoes.

Selecționatele de handbal (tineret) 
au plecat la campionatul mondial

Ieri au părăsit Capitala plecînd în 
R.F.G.. selecționatele de tineret — 
masculină și feminină — ale țării 
noastre care vor lua parte la pri
ma ediție a campionatului mondial 
de handbal. Această primă ediție 
a campionatului mondial de hand
bal (tineret) se organizează în mal 
multe orașe din Olanda, echipele 
noastre susținînd primele partide 
în ziua de 4 martie : formația femi
nină la Hilversum cu Danemarca 
și cea masculină la Amersfoort cu 
Elveția.

înaintea startului din campiona
tul mondial cele două selecționate 
vor susține jocuri de verificare în 
R. F. a Germaniei la Rheinhaussen 
și Essen. Au făcut deplasarea : 
Penu, Dincă, Moldovan, Coasă, Fapp, 
Cosma, Gațu, Kicsidt, Speck. Dan 
Marin, Tr. Dumitru, Dinea< Bădău, 
Lieu din echipa masculină (antre
nori E. Trofin și M. Pintea) : Bu- 
zaș, Velicu, Soos, Dobîrceanu, Sram- 
co, Micloș, Secheli, Moșu, Neagoe, 
Cula, Papa, Ilie din echipa femi
nină (antrenori Fr. Spier și D. Po- 
pescu-Colibași).

La Bremen-o „mică
Peste 200 de sportivi din 23 de 

țări reprezentînd trei continente vor 
fi prezenți, la sfîrșitul acestei săptă- 
mîni, la cea de a Xl-a ediție a ma
relui concurs internațional de înot de 
la Breinem. (R. F. G.).

Să trecem puțin în revistă lista 
concurenților care vor urca vineri, 
sîmbătă și duminică pe blocstarturile 
piscinei de 25 m din Bremen. Din 
S.U.A. vor participa Pokey Watson, 
Marta Randall, Catie Ball, Claudia 
Kolb și Patty Garetto, iar din Aus
tralia — K a thia Wainwright, John 
Bennett, Peter Reynolds și Dave 
Dickson. Nu mai puțin sonore sînt și 
numele unor reprezentanți ai țărilor 
europene: Bobby McGregor (Anglia), 

americană Peggy Fleming, ar părea 
să rezolve problema titlului la femei. 
Dar proaspăta campioană a Europei 
are și ea un cu vin t de spus.

La proba masculină, lupta se anun
ță mai deschisă ca orieînd. Campio
nul mondial și european, austriacul 
Emmerich Danzer, este puternic a- 
menințat de șalangerii săi de peste 
Ocean. Canadianul Don Knight și 
campionul S.U.A., Gary Visconti, sînt 
cei mai redutabili.

Pentru un loc pe podium mai con
curează cu șanse „eternul învins" al 
lui Danzer, compatriotul său W. 
Schwartz, apoi cehoslovacul O. Ne- 
pela, tînărul american Scott Allen, și 
— dacă reușesc un salt valoric deo
sebit — francezul Patrick Pera și 
concurcnții japonezi, remarcabili la 
ultimele lor evoluții în Europa.

★
întrecerile au început ieri di

mineață, cu probele individuale.

PE SCURT ® PE
PR A GA. — ta Bmo s-a desfășurat 

meciul dintre formațiile Z. J. S. 
Brno și Royal IV Bruxelles contînd 
pentru „Cupa Cupelor- la baschet 
masculin. Baschetbaliștii cehoslovaci 
au terminat învingători cu scorul 
de 91—69 (49—29).

ADELAIDA. — Campionatele de 
atletism ale Australiei au continuat 
la Adelaida. Proba de 5 000 m plat 
a fost cîștigată de recordmanul 
mondial Ron Clarke, care a realizat 
timpul de 13:51,2. O’Brien a termi
nat învingător în proba de 3 000 m 
obstacole cu rezultatul de 8:39,9. 
Warwick Selvey a obținut primul 
loc la aruncarea discului, cu o per-

După cum _ se știe, de curind, 
jucătoarele și jucătorii noștri de 
tenis de masă au luat parte la o 
importantă și interesantă competi
ție internațională desfășurată la 
Moscova. La întoarcerea din capi
tala Uniunii Sovietice am stat de 
vorbă cu antrenorul Emil Proco
peț, care a însoțit lotul sportivilor 
români in recenta deplasare.

— Cum au cîștigat băieții ?
— Atît victoria la echipe cît și 

la simplu — prin Giurgiucă — au 
tost pe deplin meritate. Aceste 
succese ne-au bucurat pentru că 
printre adversarii întâlniți s-au nu
mărat jucători redutabili pe plan 
european: Vecko Șurbek (Iugosla
via), Miko, Stanek (Cehoslovacia), 
Amelin (U. R. S. S.) ca să nu 
amintesc decît pe cei mai cu- 
noscuți. Giurgiucă, Cobîrzan și Reti 
au dovedit multă voință, au alcă
tuit un trio omogen. Trecînd la 
nominalizări, pot spune că Giurgiu
că a evoluat la o valoare bună, 
nepierzind decît un singur meci (la 
Stipancici) în toată competiția. Din 
nou insă Giurgiucă a manifestat o 
slăbiciune mai veche și care îi joa
că uneori feste. Și de data aceasta 
el era gata, gata să rateze finala 
probei de simplu. După ce a cîștigat 
primele două seturi la Amelin (21—

olimpiadă" a inoîătorilor
Ada Kok și Betty Heukels (Olanda), 
Georgi Prokopenko, Galina Prozumen- 
șcicova, Andrei Dunaev, Valentin 
Kuzmin, Leonid Ilicev (U.R.S.S.), 
Judit Turoczy și Ferenc Lenkey (Un
garia), Anne Christine Haglwrg și 
Elisabeth Ljunggren (Suedia), Jaime 
Monzo Monzo (Spania) ș.a.

La această importantă reuniune a 
nalatiei din cele trei continente, țara 
noastră va fi reprezenată de Cristina 
Balabon. Angel Șoptereanu și Vasile 
Costa. In special cei doi înotători 
bucureșteni au manifestat in ultima 
vreme o sensibilă creștere valorică, 
fapt care le va permite să concureze 
eu succes in această valoroasă com
panie.

Patinatorii austrieci Emmerich Danzer (dreapta) și Wolfgang Schwa 
vor asalta primele trepte ale podiumului de onoare și la ediția 
la Viena a campionatelor mondiale. Foto: U
După primele două figuri obli
gatorii clasamentele se prezintă 
asliel: masculin — 1. Emmerich
Danzer (Austria) 335,6 p, 2. Wolf
gang Schwartz (Austria) 328,4, 
3. Scott Allen (S.U.A.) 320,4, 4. 
Gary Visconti (S.U.A.l 318,4, 5. 
Donald Knight (Canada) 311,6, 6.

SCURT • PE SCURT • PE SCURT
formanță de 58,90 m, care consti
tuie un nou record al Australiei.

TUNIS. — Tradiționalul cros in
ternațional de Ja Tunis pentru cupa 
„Maghreb“ a fost cîștigat, pentru 
a treia oară consecutiv, de atletul 
Mohamed Gamoudi (Tunisia), care 
a realizat pe distanța de 10 km 
timpul de 28:52,0.

NEW YORK. — Turneul interna
țional de tenis de la San Rafael 
(California) a fost cîștigat de bra
zilianul Thomas Koch, care în fi
nală I-a învins cu 10—8, 7—5 pe
spaniolul Luis Arilla. Proba de 
dublu a revenit cuplului Arilla- 
Koch.

16, 21—13) și a condus în cel dt 
treilea cu 15—9, Giurgiucă a 
ceput să nu mai joace atent ș 
pierdut cu 17—21. In setul al 
lea, la fel, jucătorul român are 
vantaj : 16—11, 19—14, dar apoi 
ționează cu ușurință și cedea
20— 22. Pentru a ieși învingător 
setul decisiv, Giurgiucă a depus 
forturi deosebite, fără să-și î 
permită momente de „relaxat 
astfel că victoria i-a revenit
21— 13. Este deci necesar ca 
meci să fie abordat cu toată se> 
zitatea pe toată durata lui, ind 
rent de evoluția scorului. Aș v 
să menționez comportarea mer 
rie a lui Cobîrzan — bun luptî 
și excelent tactician — în timp 
Reti a „marcat" fluctuații.

— Ne-ar interesa și citeva ap 
cieri asupra evoluției Măriei A 
xandru și Eleonorei Mihalca.

— Fetele nu au avut — cu exc 
ția probei de dublu — o evolt 
onorabilă. Maria Alexandru a 1 
învinsă de Hovestadt și Rudno 
iar Eleonora Mihalca de Hovest! 
Geissler, Pogosova, Golubkova 
Balaișite. Este drept că A^xani 
a învins pe Geissler. -'ai' 
Koczian, iar Mihalca pe I
în afară de ultima zi a întreceri 
cînd ambele jucătoare românce 
arătat o revenire, în celelalte r 
tide, ele s-au comportat mod 
Alexandru s-a mișcat greu, a 1 
nesigură atît în apărare cît și 
atac. De asemenea, Mihalca. Ea 
manifestat și alte carențe : f 
numeroase greșeli în executa 
serviciilor și a retururilor de ser 
ciu. De altfel, la acest capitol 
Giurgiucă și Reti sînt deficitari, 
tr-un cuvint, cred că în vede 
viitoarelor competiții intemațion 
— mă refer în special la meciul 
din cadrul „Cupei campionilor eu 
peni“ ca și la cele de la camnjoi 
tele mondiale din aprilie — 
noștri trebuie să-și sporească eJ 
turile la antrenamente, aportul 
să fie mai consistent la îmbu 
tățirea pregătirilor.

C. COMARNISC

Patrick Pera (Franța) 309,2 ; 
minin — 1. Peggy Flemi
(S.U.A.) 331,6, 2. Valerie Joi 
(Canada) 319,6, 3. Sally Ann St: 
leiord (Anglia) 302,0, 4. Gabri 
Seyfert (R.D.G.) 301,6. 5. Alb 
tina Noyes (S.U.A.) 361,2. 6. Han 
Maskova (R.S.C.) 300,8.

LYON. — Timp de două zile 
disputat Ia Lyon pe teren acope 
meciul triunghiular atletic din! 
echipele Franței, Angliei și Span: 
Atleții francezi au cîștigat ac 
meci, învingînd cu 71—57 pun 
echipa Angliei și cu 57—49 pun 
echipa Spaniei.

ROMA. — După 16 etape, în ca 
pionatul de baschet masculin al I 
liei conduce echipa Simmenthal r 
lano cu 30 de puncte urmată 
Ignis Varese — 26 puncte

HAVANA. — Turul ciclist al C 
bei a fost cîștigat de rutierul po 
nez Kowalski iar pe echipe de 
prezentați va Poloniei urmată 
echipele Mexicului, Ecuadorului 
Cubei
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