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Sîmbâtâ și duminica 
150 de concurenți în 

sala Steaua

4 pagini 25 hani

învingând cu 3*0 pe R.V.V. Blokkeer,

RAPID S-A CALIFICAT IN SEMIFINALELE „C.C.E." LA VOLEI
Iubitorii voleiului au consi

derat rezultatul primului joc 
dintre echipele Rapid Bucu
rești și R.V.V. Blokkeer, dis
putat în urmă cu aproape două 
săptămînî la Haga în cadrul 
sferturilor de finală ale 
„C.C E.“, ca o adevărată sur
priză. De aceea ei au aștep
tat cu viu interes evoluția ce
lor două echipe în jocul re
tur, de la București, pentru 
a-și explica înfrîngerea cam
pioanei noastre și a o susține 
în lupta pentru refacerea han
dicapului și calificarea în se
mifinalele competiției.

Partida de aseară, din sala

Floreasca, ne-a dovedit, pe de 
o parte, că echipa olandeză nu 
este alcătuită din diletanți, 
așa cum au crezut unii. Din 
rindurile ei fac parte cinci 
titulari ai reprezentativei 0- 
landei, care a avut o compor- 
tare destul de frumoasă la ul
timul campionat mondial. Pu
blicul burureștean a putut re
marca in jocul oaspeților mul
te

chiar și ttnele subtilități. De 
Vink, un jucător aproape com
plet, și Condstanse, un foarte 
bun trăgător, au lăsat o impre
sie excelentă.

Pe de altă parte, însă, Ra
pidul ne-a arătat că nu mai 
este acea echipă de temut din 
anii trecuți. Chiar și în con
siliile victoriei obținute asea
ră, Ia scorul de 3—0 (0, 16, 
îl), evoluția campioanei noa-

nu ne-a 
ei au

satisfăcut. Jucă- 
comis numeroase

16 martie, la Cluj:

Primul meci de tenis
de masă CSM Cluj—
Vasutas SC Budapesta
Primul meci din cadrul 

finalei celei de-a Vil-a edi
ții masculine a „Cupei cam
pionilor europeni" Ia tenis 
de masă — C.S.M. Cluj - Va
sutas SC Budapesta — va a- 
vea Ioc la Cluj în ziua de 16 
martie. Este probabil ca re
turul să se dispute la 23 
martie la Budapesta.

execuții tehnice reușite,

Atacul rapidist străpunge hloeajul advers Foto : T. Roibu

stre 
torii 
greșeli, bloca j’ul a funcționat 
uneori defectuos, pasele au 
fost nu de puține ori telefo
nate sau au mers în ...tere
nul advers, n-a existat o va
riație în executarea lovituri
lor de atac. Dintre cei șase 
jucători folosiți tot timpul în 
teren (de ce oare antrenorul 
Ponova n-a efectuat nici o 
schimbare, deși uneori situa
ția impunea acest lucru?) s-au 
remarcat doar Udișteanu prin 
forța sa de atac și oarecum 
Drăgan.

In ansamblu, partida nu a 
avut un nivel spectacular ri
dicat. Cu excepția primului 
set, în care oaspeții au părut 
ceva mai timorați, celelalte 
seturi au oferit o dispută 
destul de echilibrată, dar a- 
proape numai atît...

Arbitrul turc V. Holyavkin 
a arbitrat în nota întîlnirii, a- 
dică cu greșeli.

C. FIR AN es cu

O nouă competiție în 
•ala Steaua. De această dată, 
cei mai buni atleți din rîn- 
dul studenților se vor în
trece tn cadrul concursului 
republican universitar de 
sală. După cum ne-a relatat 
tov. Eugen Stăniciu, de la 
Direcția educației fizice a 
învățămîntului superior din 
Ministerul învățămîntului, 
eoncursul constituie un mij
loc de verificare a potenția
lului studenților-atleți. a 
stadiului lor de pregătire. 
Această verificare este cu 
atit mai utilă cu cit, nu pes
te multă vreme, vor .începe 
campionatele republicane u- 
niversitare (finala — Bacău, 
6—7 mai). La concursul re
publican de sală au fost in
vitați să participe circa 150 
de studenți din 10 centre 
universitare : Bacău, Brașov, 
București, Cluj, Craiova, 
Iași, Oradea, Pitești, Tg. Mu
reș și^Timișoara. Regula
mentul prevede că pot con
cura numai studenții cursu
rilor de zi, legitimați la clu
burile sportive universitare. 
Unii dintre aceștia sînt spor
tivi de valoare, componenți 
ai loturilor republicane • de 
seniori și juniori, ceea ce 
lasă să se întrevadă dispute 
foarte Interesante. Astfel, la 
50 ni vor lua startul — prin
tre alții — M. Vosminschi, 
I. Moldoveanu (Buc.) și M. 
Mureșan (Brașov), la 55 mg 
vor concura Șt. Satmari 
(Cluj), H. Cernescu, H. Ilieșu, 
și FI. Drăguleț (toți din Bucu

rești), la prăjină N. Ligor, 
Gh. Cărăian (Buc.) și C. Pop

Printre participanti se va nu
măra și Carol Corbu (Inst. 
Pedagogic Pitești), care a 
sărit anul trecut 15,61 m la 

triplusalt
Foto : R. Vilara

(Cluj). Mai remarcăm, prin
tre participant, pe D. Sera
fim și S. Hodoș (greutate), 
Ș. Ioan și A. Șepci (înălți
me), C. Corbu (triplu), El. 
Lefter (greutate F) etc.

întrecerile concursului re
publican universitar se des
fășoară sîmbătă, de la ora 
16.30 (prăjina începe de la 
ora 15) și duminică de la 
ora 9.

Hocheiștii de la Tesla Pardubice 
evoluează la București>

Partidele cu reprezentativa R. F. a Germaniei nu con
stituie ultimul test al hocheiștHor noștri înaintea campio
natului mondial (18—29 martie. Viena). în continuarea 
pregătirilor și verificărilor în vederea acestei mari com
petiții, selecționata noastră va susține săptămîna viitoare 
la București alte două jocuri cu puternica echipă ceho
slovacă TESLA PARDUBIQE, clasată pe locul V în cam
pionatul categoriei A. Din formația Tesla fac parte, prin
tre alții, cunoscuții jucători internaționali Pryl, Dolana 
și Vanek, selecționați de mai multe ori în reprezentativa 
Cehoslovaciei.

Chiar 
nu conteaia?

DIN VIAȚA SECȚIILOR 

Condiții optime pentru realizarea 
unor performanțe tot mai ridicate

Cu mici excepții, clubul sportiv Steaua grupează valo
rile principale ale scrimei românești: floretiști, spadasini 
ți sabreri. Condiții excelente de pregătire (o sală special 
amenajată, echipament corespunzător), antrenori inimoși, cu 
o bogată experiență și o mare capacitate de muncă — 
A. Vilcea, C. Ciocirlie, S. Poenaru, I. Zilahi și C. Stelian — 
precum și o conducere competentă și deosebit de activă 
(R. Mocanu, R. Platon — metodist coordonator) — iată fac
torii care au favorizat existenta unui climat de activitate 
însuflețită, foarte adesea cu bune rezultate.

Astfel, scrimerii de la Steaua au cucerit toate titlurile 
de campioni ai țării la seniori în probele individuale (Falb 
și Ileana Drîmbă Ia floretă, Molctanschi la spadă și Cul- 
cea la sabie) și pe echipe. Un succes net, care le-a conferit 
scrimerilor de la Steaua titlul de campioni absoluți ai Româ
niei pe 1966. Succese remarcabile 
pionatul de juniori, precum și în 
„Cupei României".

Și pe plan internațional — de 
metru" valoric — scrimerii de la

Echipa de hochei a României a învins 
selecționata R. F. a Germaniei cu 6-2 (1-1,1-0,4-1)

au fost obținute și în cam- 
ediția de anul trecut a

adevăratul „baro- 
au obținut rezul

tate frumoase : Ia C.M. de tineret de la Vlena, prin St. 
Weissbdck (medalie de aur) și M. Țiu (medalie de bronz), 
la C.M. de seniori de la Moscova, prin Ecaterina Iencic 
care a ocupat locul III, în „C.C.E,“, unde s-au clasat pe 
locurile 3 Ia floretă băieți (Paris) și floretă fete (Torino).

Performanțele realizate de scrimerii clubului campion au 
fost rodul unei munci intense, desfășurată cu simț de răs
pundere, cu dorința permanentă de autodepășire. în aceStstă 
privință trebuie subliniat faptul că marea majoritate a 
trăgătorilor de la Steaua au respectat cu strictețe progra
mul de pregătire. Antrenorii au urmărit ca sportivii pe care 
îi pregătesc să îndeplinească două obiective majore : creș
terea rezistenței fizice în regim de efort maxim și 
nătățirea continuă a procedeelor tehnice.

Primul obiectiv a stat în mod deosebit în atenția 
norilor, dat fiind faptul că în foarte multe cazuri 
torii noștri fruntași erau eliminați din marile concursuri 
datorită tocmai insuficientei pregătiri fizice. Urmărind să 
rezolve această problemă, antrenorii au inclus în progra
mul de antrenament lecții zilnice, cu exerciții de pregătire

fapt, 
Steaua

îmbu-

antre- 
trăgă-

TIBERIU STAMA

(Continuare tn pag. a 2-a)

Hocheiștii români au dat Ieri seară, 
pe patinoarul artificial „23 August' 
din Capitală, un nou examen în cadrul 
pregătirilor pentru campionatul mondial 
din Austria, întîlnind reprezentativa 
R. F. a Germaniei, participantă la grupa 
A a campionatului mondial. Ei au cîști- 
gat cu 6—2 (1-1, 1-0, 4-1). Să le dăm 
pentru aceasta o notă de trecere ? Dacă 
da, este necesar să precizăm că spor
tivii noștri au obținut acest calificativ 
numai în ultimul moment, adică în re
priza a treia cînd, într-adevăr, au jucat 
excelent, depășindu-și net adversarii.

Meciul a început în nota de dominare 
a echipei române. Minute întregi ho
cheiștii noștri au „stăpînit' treimea de 
apărare a formației oaspe. Dar, ce fo
los ? Din cauza lipsei de forță în fina
lizarea acțiunilor, de calm și de hotă- 
rîre, ocaziile s-au risipit una cîte una.

această parte lent, inițiind rare contra
atacuri. în repriza secundă, jocul a 
fost mult mal animat. Oaspeții, mai ac
tivi ți mai rapizi, au dovedit că știu 
să joace hochei. Cea mai frumoasă 
parte a întîlnirii a fost repriza a treia 
cînd, pe lingă abundența fazelor spec
taculoase, am avut și satisfacția de a 
vedea echipa noastră finalizînd cea 
mai mare parte din numeroasele ocazii 
de gol de care a beneficiat.

Au înscris, în ordine i Ludwig (min. 
16: 0-1) Pană (min. 20: 1-1), Varga (min. 
29: 2-1), I. Szabo (min. 41 și min. 45: 
8-1 șl 4-1), G. Szabo (min. 45: 5-1), 
I. Szabo (min. 52 : 6-1) și Hanig (min. 
56: 6-2). Au arbitrat bine : Al. Gurîșev 
și VI. Kuznețov (ambii din U.R.S.S.).

Revanșa întîlnirii se va disputa sîm- 
bktă, la ora 18,30, pe același patinoar.

Politehnica Buc. (cat. B)-

Lotul reprezentativ 4-1 (4-1)1
Cu trei săptămînî înaintea primei 

partide internaționale din acest an, 
lotul reprezentativ de fotbal s-a reunit 
miercuri seara sub conducerea celor 
doi antrenori, Ilie Oană și Ștefan 
Covaci, pentru tt susține un meci «le 
antrenament în co’mpania unei echipe 
de categoria B. Prima vizionare, deci, 
a avut loc la lumina reflectoarelor «le 
pe „Republicii", într-un cadru asemă
nător celui în care se va desfășura și 
meciul cu Franța <lc la 22 martie. 
Pentru cei prezenți, reîntîlnirea cu 
fotbaliștii chemați să îmbrace în cu- 
rfnd tricourile echipei naționale a con
stituit o profundă decepție. Ne-a fost 
dat, eu acest prilej, să vedem cu în
grijorare lipsa de răspundere a unor 
jucători ca M. Ionescu, C. Dan, De- 
leanu, D. Popescu, Pîrcălab și lancu 
care s-au prezentat în fața majorității 
specialiștilor federației cu lipsuri se
rioase în pregătirea fizică și tehnică 
individuală. Ce păcat că numai eîteva 
zeci de spectatori (aflați Intîmplător 
la teren) au asistat timp de 90 «le 
minute la ridiculizarea „11“-lui im
bricat în tricouri galbene, de către 
tînfira formație din „B", Politehnica

CRISTIAN MANTU

(Continuare în pag. a 3-a)

Fază pasionantă la poarta oaspeților.



LUPTE

La Unia Satu Mare-deficiențe în pregătire
Sportul luptelor are 

o veche tradiție în ora
șul Satu Mare, iar or
ganele locale de resort 
se străduiesc să dez- 
yolte continuu această 
ramură a atleticii grele. 
In ultimul timp, luptă
torii de la A.S. Unio, 
singura asociație din 
oraș cu secție de lupte 
la nivel de performan
ță, au obținut unele 
rezultate bune. Sătmă
renii sînt prezenți la 
campionatul republican 
pe echipe (în categoria 
A la „greco-romane" 
și în „B“ la ,,libere“), 
unii dintre ei fiind 
final iști ai campiona
telor republicane indi
viduale, atît la seniori, 
cît și la juniori. O se
rie de luptători — B. 
Elias, V. Roman, Gh. 
Stan și M. Ciuleanu — 
au fost selecționați în 
loturile reprezentative 
ale țării.

Asociația sportivă Li

nio (președinte : M. 
Dumitrașcu, inginer 
șef la uzinele Unio) a- 
sigurg luptătorilor con- 
diții bune de pregăti
re, In schimb, biroul 
secției nu acordă spri
jinul așteptat, lăsînd 
totul pe seama antre
norilor. In ziua cînd 
am fost la sala Unio, 
doi dintre cei trei an
trenori, Z. Gyenes la 
„libere” seniori șl 
I. Toma. la „greco-ro- 
mane“ juniori, lucrau 
pe saltea cu sportivii, 
exemplificînd pe „viu" 
fiecare procedeu, co- 
rectind greșelile elevi
lor lor. Și aceasta 
timp de două ore. Tre
buie să mai spunem 
că cei doi antrenori, 
ambii cu cîte o jumă
tate de normă, au pla
nuri de pregătire pen. 
tru fiecare sportiv în 
parte dar... aplicarea 
lor este îndoielnică. De 
ce T în primul rînd,

pentru că se lucrează 
cu mulți sportivi deo
dată. La antrenamentul 
la care am asistat, au 
fost prezenți, la „libe
re". 21 de sportivi (9 
din echipa de seniori 
și 12 copii și juniori), 
iar la „greco-romane“, 
16 juniori. In afară de 
aceștia, în sală mai 
erau și vreo 6—7 se
niori de la „greco-ro
mane'’ care, în aștep
tarea antrenorului C. 
Veber, își „omorau" 
timpul jucînd baschet 
și... fotbal într-un va. 
carm de nedescris. In 
asemenea condiții, an
trenamentele nu pot fi 
de calitate, așa cum se 
cere de la sportivi care 
vizează performanțe, 
în plus, se încalcă și 
dispoziția federației de 
specialitate privind se
pararea antrenamente
lor de „libere" și „gre- 
co-romane". Programul 
întocmit de biroul sec-

zic și eu...— Așa activitate „densă" mai

Probele individuale 
ale campionatelor 
republicane 
de biatlon

ÎNCĂ DEPARTE
DE CttA CE AȘTEPTAM
însemnări pe marginea conferințelor

consiliilor UCFS Bârlad (oraș și raion)

sa- 
va- 
de

De numele orașului Bîrlad se leagă 
activitatea multor tineri care au cu
noscut frumoase succese în sportul 
de performanță. Dar, in ultima vreme, 
îndeosebi în anul care a trecut, tra
diția n-a prea fost respectată, rezul
tatele sportivilor bîrlădeni fiind de
parte de așteptări. Cu mici excepții 
— rugbiștii de la Rulmentul : locul 
3 la finalele campionatelor republi
cane pentru juniori și locul 6 în 
campionatul republican al seniorilor ; 
fotbaliștii de la—Gloria: locul 4 în 
caLegoria C — rezultatele sportivilor 
din acest oraș sînt departe de a 
tis face. în asemenea condiții, ce 
loare mai prezintă cifra de 279
sportivi clasificați ? Este oare ad
misibil ca în cursul unui an întreg 
atlelii din Bîrlad .să nu fie în stare 
să doboare măcar UN record regio
nal ! ?

Conferința consiliului orășenesc 
UCFS, în cadrul căreia au fost dez
bătute aceste aspecte, a scos în 
relief și cauzele care au determinat 
o asemenea situație. S-a arătat, de 
exemplu, că sportivii bîrlădeni nu 
caută să-și valorifice pc deplin cali
tățile, nu fac eforturi pentru a-și ri
dica măiestria. Se 
treuorii au partea 
la aceste lipsuri, 
se lui •rează încă 
calitate. Profesorii 
nu cultivă, 
vilor pe care îi pregătesc dorința de 
autodepășire. Se caută (și se... aș
teaptă) prea mult talentele, nu se 
urmărește ca orele de educație 
șî cele de activități sportive 
școlare să aibă un conținut 
punzător actualelor cerințe.

In plus, ceea ce lipsește Ia 
este spiritul muncii colective. 
Simion Vasiliu face eforturi vizibile 
de a crea aici un puternic centru 
atletic (el a scos cu cîțiva ani în 
urmă o serie de elemente de pers
pectivă, printre care și un campion 
regional la 1500 in, pe Fluiera?). 
Nu-1 ajută însă nimeni. La gimnas
tică, prof. Marcela Călin conduce un 
centru pentru copii (fete). Dar nici 
ea nu se bucură de toată înțelegerea. 
Centre care „promit" mai ființează la 
fotbal (C. Albescu) și baschet (prof. 
ML Gutui). Este un lucru foarte bun.

In cadrul lucrărilor conferinței a 
fast prezentat un plan de măsuri 
bine orientat. El prevede ridicarea 
calitativă a activității la atletism, 
gimnastică, volei, tir și box, un spri
jin mai eficient centrelor de copii, și, 
Sa general, o selecție mai riguroasă 
fn secțiile de performanță. N-am vrea 
Insă ca aceste măsuri (ca și altele, 
la fel de inspirate) să rămînă doar I 
pe birlic. Dimpotrivă, printr-un efort " 
mai vizibil, antrenorii și profesorii | 
'de educație fizică (la conferință doar |

înțelege că și an- 
lor de contribuție 
Totodată, in școli 
prea puțin pentru 
de educație fizică 

în măsura cuvenită, eie-

fizică 
extra- 
cores-

Bîrlad 
Prof.

I
I
I
I

an singur profesor a luat cuvîntul; 
ce vrea să însemne această tăcere ?) 
sînt capabili să realizeze un salt în
semnat în activitatea sportivă de per
formanță. Un efort pc care toată lu
mea îl așteaptă cam de mult...

★
r Conferința raională UCFS Bîrlad. 
'Aici s-a vorbit despre formele larg I 
accesibile de practicare a exercițiilor * 
fizice (gimnastică de înviorare, jocuri | 
Ab mișcare, concursuri pentru desein- I 

'-I mai puternic", „celui 
„celui mai rezistent spor- |

I 
I
I

iiarea „celui mai puternic", „celui 
«nai iute", ,
tiv* etc.), de drumeții, excursii pen
tru cunoașterea frumuseților raionu-

țlel prevede ore șl 
chiar zile diferite pen
tru antrenamentele sec 
țiilor, dar antrenorii nu 
le respectă. El declară 
că acest program a fost 
îiStoemit fără asenti
mentul lor și fără să 
se țină cont de timpul 
liber al sportivilor !

Antrenorul echipei de 
„greco-romane" seniori, 
C. Veber, care a obți-

nut unele rezultate 
bune de-a lungul ani
lor, ni s-a părut. . . 
obosit. El nu mai pune 
atîta inimă în munca 
sa. Echipa pe care o 
antrenează a ocupat un 
loc slab în campiona
tul trecut, iar la 
actuală, formația 
cuprinde sportivi 
certă valoare. Cît 
vește pregătirea, 
cum ne-a declarat

ora 
nu 
de 

pri- 
așa 

pre-

ședințele asocia
ției sportive Unio, 
antrenorul C. Veber o 
conduce. .. șezînd pe 
bancă !

Ar fi cazul ca biroul 
secției de lupte să ana
lizeze atent modul cum 
se desfășoară munca 
antrenorilor, să exer
cite un control perma
nent.

T. RABȘAN

Condiții optime pentru realizarea
unor performanțe tot mai ridicate

(Urmare din pag. 1)

lui, aie regiunii, de acțiuni cicloturis
tice. Conferința a evidențiat frumoa
sele rezultate obținute în această di
recție de numeroase asociații sportive 
din raion, printre care cele din I- 
vești, lbănești, Banca și Dragalina. 
In cuvîntul lor, reprezentanții acestor 
asociații au arătat cum au muncit, 
cum au preîntîmpinat (și eliminat) 
unele greutăți. A fost un prețios și 
util schimb de experiență.

Dar, și in cazul consiliului raio
nal UCFS Bîrlad nu se poate spune 
că s-a făcut totul pentru a cuprinde 
în activități recreative, în practicarea 
sistematică a sportului, masa largă de 
oameni ai muncii, îndeosebi tineretul. 
Cum a fost posibil, de pildă, ca la 
Suseni 
UCFS 
ce n-a 
nerilor 
nizeze 
mimă, 
se explică faptul că la Crivești, 
tot cursul anului 1966 n-a fost or
ganizată nici măcar o acțiune spor
tivă recreativă ? Sînt întrebări (și 
au mai fost și altele) Ia care activul 
consiliului raional UCFS n-a putut 
răspunde. Ele au trădat un stil de 
muncă defectuos, depășit. In viața 
fiecărei comune sportul trebuie să 
fie „cultivat" cit mai adine, iar par
ticiparea ia diferite acțiuni recreative, 
la competiții, la „duminici cultu
ral-sportive" trebuie să constituie 
un eveniment, o adevărată sărbătoa
re, un atribut al tuturor, tineri și 
vîrstnici. Acest lucru rămîne un de
ziderat neîmplinit. Și el, firește, se 
va realiza numai dacă asociațiile spor
tive vor fi sprijinite mai eficient.

Așteptăm de la noul consiliu ra
ional să lichideze lipsurile semnala
te, să desfășoare o muncă de pers
pectivă, multilaterală și rodnică. Am 
notat cu prilejul conferinței unele 
angajamente. Ne propunem să le ur
mărim cum se îndeplinesc. Să vedem 
dacă între vorbe și fapte există o 
reală concordanță.

T. BRADEȚEANU

activiștii consiliului raional 
să nu treacă cu lunile ? De 
fost încurajată inițiativa ti- 

din Vădcni, dornici să orga- 
corupctiții pe centre de co- 
cu caracter permanent ? Cum 

în

fizica generală și specială. Apoi, la 
sfîrșit de săptămlnă, prin concursuri 
de verificare s-a urmărit felul cum 
trăgătorii clubului au lucrat pe fac
torul forță, cum și-au sporit rezis
tența. Concursurile oficiale desfășu
rate in cursul anului au scos în re
lief schimbarea radicală în bine — 
la acest capitol — a trăgătorilor de 
la Steaua.

Cel de-al doilea obiectiv se impu
nea să fie și el îndeplinit la nivelul 
actualelor cerințe din scrima mon
dială, care presupun o perfecționare 
pînă la desăvîrșire a procedeelor 
tehnice, paralel cu continua lărgire 
a gamei acestora. Și la acest capi
tol trăgătorii campioni au făcut 
progrese vizibile (pe care, de altfel, 
le-am subliniat la timpul respectiv). 
Cum ? Prin sporirea numărului de 
antrenamente, care au ajuns la 5 și 
Chiar la 6 pe săptămînă.

Bineînțeles că în suita preocupă
rilor directe ale antrenorilor au stat 
și alte obiective : exersarea unor 
scheme de ordin tactic, îmbunătăți
rea pregătirii psihice, de multe ori 
hotărîtoare în această ramură spor
tivă etc.

Și totuși, trăgătorii de la Steaua 
s-ar fi putut prezenta și mai bine. 
Că nu s-a întîmplat așa, faptul se 
datorește și unor scăderi manifes
tate de sportivii acestui club, unor 
cazuri de indisciplină și, pe alocuri, 
lipsei de modestie. Am notat cî- 
teva exemple :

• deși pleca favorit la finala 
campionatului republican individual 
de seniori, floretistul I. Drîmbă a 
pierdut citeva asalturi și, implicit, 
locul I, deoarece și-a subestimat 
adversarii ;

• la una din etapele campiona
tului republican pe echipe, florețista 
Lidia Grib a plecat în... conce
diu ;

• într-o serie de concursuri, tră
gători fruntași ca Falb, Weissboek 
și N. Istrale n-au reușit să-și stăpâ
nească nervii, angajînd în timpul 
asalturilor discuții neprincipiale cu 
adversarii sau cu... publicul ;

• la întrecerile de spadă din ca-

drul „C.C.E." (Heidenheim), într-un 
asalt decisiv, trăgătorul N. Istrate, 
aflat Ia un moment dat la un pas 
de victorie (conducea cu 3—0), a 
continuat lupta cu superficialitate, 
lăsindu-se egalat și pierzînd apoi 
asaltul (3—5).

Firește, la aceste scăpări antre
norii și conducerea secției au avut 
partea lor de contribuție. Actele de 
indisciplină, cele legate de etica 
sportivă, de scăderea spiritului de 
luptă n-au fost analizate la timpul 
cuvenit, ba, mai mult, au fost tre
cute prea ușor cu vederea. Or, acest 
spirit concesiv a .determinat înmul
țirea unor asemenea abateri.

De aici, necesitatea ca munca 
educativă cu scrimerii să se desfă
șoare la nivel corespunzător marilor 
performanțe. Noțiunea de sportiv 
fruntaș nu se poate împăca în nici 
un fel cu cea de sportiv nedisci
plinat !

Pentru scrimerii de la âteaua, 
1967 înseamnă un an deosebit de 
greu. Totuși, ei au datoria să-și 
mențină și chiar să-și consolideze 
pozițiile fruntașe cucerite. In același 
timp, ei au obligația de onoare de 
a evolua cu rezultate și mai conclu
dente în întrecerile internaționale, 
în „C.C.E.” la floretă — băieți și 
fete— de pildă, unde se impune 
să dea... un asalt mai hotărît la 
primele două locuri, ca și la spadă, 
pentru un loc în primele 6. De 
asemenea, în C.M. de seniori, com
petiția „nr. 1“ a anului — și la 
care clubul Steaua va fi probabil 
prezent cu marea majoritate a tră
gătorilor săi — există posibilitatea 
menținerii pe un plan fruntaș în 
floreta feminină, 
nor rezultate și 
decît la Moscova 
lină și la spadă.

Nu încape nici 
gătorii clubului
pabili să realizeze 
obiective. Muncind și mai mult, cu 
un plus de voință, de dirzenie, de 
maturitate, valorificînd din plin 
condițiile optime ce le sînt create, 
scrimerii de la Steaua vor putea să 
aducă mișcării noastre sportive sa
tisfacții deosebite, să confirme în
crederea ce li se acordă.

• Pîrtia și poligonul din Va- 
lea Poliștoacă găzduiesc astăzi 
probele individuale ale campio
natelor republicane de biatlon. 
Iubitorii sportului din Predeal vor 
putea urmări o dispută interesan
tă între cei mai valoroși biatlo- 
niști ai țării dintre care amintim 
pe C. Carabela, actualul deținător 
al titlului, Gh. Vilmoș, fostul cam
pion, Gh. Cimpoia, N. Bărbășes- 
cu, Gh. Bădescu ș.a.

• Concursul republican al co
piilor, la care vor lua parte, du
minică dimineață la Predeal, cei 
mai valoroși tineri schiori ai cen
trelor de inițiere și școlilor spor
tive, este așteptat cu vădit in
teres. In întîmpinarea Iui, unele 
centre au organizat întreceri de 
verificare. La Azuga, de pildă, a 
avut loc un concurs între copiii 
centrului din localitate (instruc
toare fosta campioană republica
nă la fond, Elena Tom) și cei ai 
centrului din Bușteni (instructor 
Adrian Bătușaru). Iată primii cla
sați : fond 2 km băieți 9—12 ani: 
1. E. Enache (Bușteni), 2. I. Zăr- 
nescu (Bușteni), 2 km fetițe 12— 
14 ani: 1. Nicoleta Enache (Buș
teni), 2. Marilena Sbanț (Azuga), 
5 km băieți 13—16 ani: 1. C. Iri- 
mia (Azuga), 2. N. Mitu (Azuga), 
slalom uriaș băieți 9—12 ani ■ 
1. Fl. Tudor (Bușteni), 2. S. Enică 
(Bușteni), 3. Dan Ghiocel (Azuga).

• Sîmbătă și duminică se va 
desfășura la Poiana Brașov, în or
ganizarea comisiei regionale de 
specialitate, „Cupa 8 Martie". Sînt 
'programate probele de slalom spe
cial (sîmbătă, sub teleferic) și 
coborîre (duminică, pe pîrtia Lu
pului).

Programul etapei a treia
a campionatelor republicane

a înregistrării u- 
mai edificatoare 

în floreta tnascu-

o îndoială că tră- 
Steaua sînt ca- 

toate aceste

Sîmbătă și duminică se va des
fășura etapa a treia a campiona
telor republicane de volei. Dacă, 
de data aceasta, la masculin vom 
avea etapă completă, la feminin 
un meci este amînat (C.S.M. Si
biu — Dinamo București) datorită 
plecării echipei din șos. Ștefan 
cel Mare la Moscova pentru re
turul întîlnirii cu Ț.S.K.A. Cele
lalte partide din campionatul fe
minin vor avea Ioc astfel: sîm
bătă (în sala Giulești din Capi
tală) Rapid București — I.C.F.; 
duminică, la Craiova: Universita
tea — C.P.B.; la Piatra Neamț : 
Țesătura — Farul Constanta și la 
Cluj : Universitatea — Penicilina 
Iași.

în campionatul masculin, pro
gramul etapei cuprinde meciurile : 
Dinamo București — Politehnica 
Brașov (în sala Dinamo), Progre
sul Brăila — Rapid București, Mi
nerul Baia Mare —■ Steaua Bucu
rești, Alumina Oradea —- Petro
lul Ploiești, Tractorul Brașov — 
Politehnica Galați și Viitorul Ba
cău — Politehnica Timișoara.

„îmi permiteți să ridic o problemă?1
Da t Mersi! Problema pe care vreau s-o ridic 

este atît de dată naibii, atit de... bumerangbieft, 
incit, dacă o ridic, imi va ridica ia rindul ei toți 
antrenorii și arbitrii in cap 1 Totuși, cineva trebuie 
să-i apere pe suortivi în fata comisiilor de disci
plină ! Aceasta este problema, iar omul voi fi eu !

— Dumneavoastră 7 mă va întreba mirat primul 
sportiv.

— Eu : Eu, ăla care, do regulă, tai in came vie ! 
Cu cine am onoarea 7

— Virgil Țibulschi, atlet, 1,90 înălțime, 100 greu
tate :

— Luațl loc po scaunul ăsta...
— Se poate fuma 1
— Ca la dumneavoastră in iot!
— Deci, știți 7
— Așa, în mare : citeva beții, citeva scandaluri...
— Ei bine, m-au sancționat:
— Vorbiți serios 7
— Dacă vă spun t
— Cum, omule 7 Pe dumneata, ex-recordmanul 

mondial de juniori la aruncarea ciocanului 7
— Pe mine.
— Sancțiune mare ?
— Așa și așa. Totuși, mă deranjează 1
— Te cred. Lasă că vorbim noi cu „nea” Dinu 

Cristea.
— O să rîdeți; dar el n»-a „cintat" la federație !
— Imposibil !
— Și ce-i făcusem 7 Mă bîrîia la cap cu o ches

tie de educație și i-am atras frumos atenția că

dacă nu termină, dacă nu se cară imediat, are 
de-aface cu mine !

— Și nu ți-a dat vreo două 7... Vreau să spun... 
Cum a reacționat nea Dinu 7

— S-a dus și m-a „turnat” comisiei de disciplină.
— Pe dumneata, tinăr cu perspectivă 7
— Exact.
— Lasă-1 pe mina mea : Dacă nu i-o place Iui 

„papa Cristea” cum o să pun eu problema, să-mi 
spui cuțu ! Fiindcă, eineva trebuie să-i apere pe

foileton
desportivi în fața acestor comisii „necruțătoare" 

disciplină ! Bă, bine, acela voi fi eu 1
— Dumneavoastră 7 mă va întreba mirat ai doi

lea sportiv.
— Da ! Cu cine am onoarea 7
— Badea Marin, handbal, actualmente la Dinamo 

Bacău.
— îmi pare bine. Cu ce vă pot apăra ?
— Mă pot apăra și singur ! Știți, eu sînt vedetă 

șl nu admit să se bage nimeni in treburile mele 1
— Firesc, La valoarea dv. puteți să vă faceți de 

cap cit poftiți :

— Ei. bine, am fost
— Suferiți, desigur!...
— Mult. Am pierdut 

turneul din Olanda !
— Lăsațj că ridic eu __________

trebuie să-i apere pe sportivi...
— Adevărat ?
— Dv. cine mai ainteți ?
— Ghergheii Gheza, Tg. Mureș, volei, institutul 

pedagogic.
— Tot sancționat ?
— Tot.
— Pentru ce, frate ?
— Am bătut un arbitru.
— Așa, pur și simplu ?
— M-a enervat !
— Ei, asta schimbă situația !
— Totuși, a înaintat raport.
— Măi, ce oameni !
— Și dacă m-aș fi dat la integritatea lui corpo

rală pe stradă, aș mai fi înțeles, dar l-am lovit în 
sală !

— Ranchiunos tip ! Sînteți student ?
— Nu.
— Și cum jucați la Institutul pedagogic ?
— Știți, nu prea au tineri !...
— Normal. Cine să facă sport în anii XV. XVI și 

XVII de facultate ?
— Este ?
— Lăsațt
— Sînteți
— Lăsați

admonestat :
Moral, vreau să spun... 
cea mai bună deplasare:
problema ! Oricum, cineva

că ridic eu problema : 
mare 1 Principial !...
că ridic eu și problema asta 1...

VASIL E TOFAN
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OOTBflL Unii transpiră, alții... admiră
CHIAR NU CONTEAZĂ?

(Urmare din pag. 1)

București. Scor final: 4—1 pentru 
Politehnica !

La sfîrșit, ni s-a spus că nu re
zultatul contează într-un meci de an
trenament. Să zicem. Dar maniera în 
care au jucat selecționabilii nu con
tează ? în această ordine de idei, vrem 
să punem în discuție modul lamen
tabil în care s-au prezentat fotbaliștii 
noștri fruntași la acest antrenament. 
Considerăm că după oarecari progrese 
înregistrate în fotbalul nostru în anul 
trecut, oglindite de altfel și printr-un 
șir de rezultate mulțumitoare, sîntem 
puși din nou în situația de a semnala 
reapariția unor slăbiciuni și deficiențe 
care au făcut obiectul unor serioase 
critici în trecutul nu prea îndepărtat. 
Este vorba de pregătirea tehnică și 
tactică a jucătorilor. Oare nu s-a în
țeles încă, în suficientă măsură, de 
către antrenori și tehnicieni, că acestor 
stări de lucruri trebuie să li se pună 
capăt o dată pentru totdeauna? Ne în
toarcem de unde am plecat ? Cum este 
posibil, chiar și la un meci de antre
nament. ca jucătorii cotați drept cei 
mai buni din țară să manifeste ace

Răniureanu, portarul studenților bucureșteni, 
tașilor lotului

„Să vezi
ce-o să-ți facă publicul!“
Nu o dată s-a vorbit in presă despre 

suporterii echipei de fotbal Rapid, 
despre dragostea acestora pentru e- 
chipa lor favorită, pe care o însoțesc 
adesea in lungile deplasări prin țară. 
Este vestită „galeria” din Ciulești și 
multe din manifestările ei sini pri
vite cu simpatie și chiar cu admira
ție.

Duminică, însă, unii dintre supor
terii Rapidului ne-au provocat o 
mare decepție. Ba, mai mult, ar tre
bui să spunem că atitudinea lor ne-a 
indignat de-a dreptul. Văzînd că Ra
pidul se află in dificultate in fața 
Farului, o parte dintre spectatori a 
încercat să schimbe cursul lucruri
lor făcind presiuni asupra conducăto
rului de joc. Cum 7 Amenlnțindu-I, 
aeoperindu-1 cu cuvinte injurioase, 
aruneînd cu pietre și cu sticle în 
teren, protestînd zgomotos împotriva 
unui punct înscris în condițiuni per
fect regulamentare (cum a fost go
lul marcat de Tufan, după ce lancu 
stopase mingea CU PIEPTUL) și ce- 
rînd, în schimb, goluri nevalabile (cel 
înscris de Ionescu, după un henț al 
lui Dan).

O convorbire pe care am avut-o 
cu conducătorul jocului. Cornel Ni- 
țescu, avea să ne releve și alte as

LOTO • PRONOSPORT • LOTO • PRONOSPORT • LOTO
Concursul Pronosport nr. 9 din 

5 martie 1967 cuprinde șase me
ciuri din cadrul Cupei României și 
șapte intîlniri din campionatul ita
lian categoria A.

In cadrul premiului excepțional 
concursul Pronosport de duminică 
oferă un autoturism „RENAULT 10 
MAJOR" și 19.000 lei în numerar 
pînă la concurența sumei de 
75.000 lei.

Dăm mai jos programul acestui 
concurs:

I. Minerul Baia Mare — Petrolul; 
II. C.F.R, Timișoara — Dinamo Pi
tești ; III. Chimia Suceava — Uni
versitatea Cluj ; IV. Progresul 
Brăila — Rapid; V. Oțelul Galați 
— Politehnica Timișoara ; VI. Cri- 

leași vechi lacune pentru care s-au 
consumat tone de cerneală ? Se pare 
că aplicarea hotărîiii plenarei Consi
liului General al UCFS d in octom
brie 1966 nu a lost urmărită cu toată 
seriozitatea și perseverența la cluburi. 
Numai așa se poate explica de ce 
miercuri seara am fost martorii nepu
tințelor unor jucători ca lancu. Luccs- 
cu, Pîrcălab ș.a. care se chinuiau să 
treacă peste o apărare de categoria 
B. Iar, în ansamblu, întreaga echipă 
hî s-a părut mai curînd un adevărat 
„Turn al lui Babei*. Nu intenționăm 
în rindurile de față să facem propu
neri de înlocuire a jucătorilor. Ținem, 
doar, să atragem atenția asupra serio
zității cu care trebuie să muncească 
sportivii respectivi, ca și oamenii de 
specialitate chemați să fie îndrumă
torii nemijlociți ai fotbaliștilor, asu
pra modului de pregătire, atit pentru 
echipele de club, cît și pentru echipa 
națională. Fără a diminua cu nimic 
excelenta comportare a Politehnicii 

București, nu putem admite situația 
penibilă de miercuri seara în care s-au 
aflat fotbaliștii din Iotul reprezentativ. 
Ea nu trebuie să se mai repete...

rezolvă un atac facil al tnain-
Foto: V. Bageac

pecte legate de această partidă. 
Dacă din partea conducerii secției de 
fotbal arbitrul s-a bucurat după 
meci, in timp ce se afla asediat in 
cabină, de toată solicitudinea, nu a- 
celași lucru l-ar putea spune dacă 
s-ar referi, de pildă, la DAN COE. 
Nemulțumit de unele decizii, jucă
torul rapidîst s-a apropiat la un 
moment dat de conducătorul jocu
lui și i-a spus : „Să vezi ce-o să-ți 
tacă publicul!” Deci, presupunind ceea 
ce avea să urmeze, Dan ERA DE 
ACORD cu acest lucru. Iar cuvin
tele lui constituiau, în același timp, 
un... avertisment dat arbitrului, o 
încercare de a-1 determina să arbi
treze, in continuare, „altfel".

încheiem rindurile de față cu o 
știre pe care am primit-o din Sibiu : 
unul din arbitrii de linie. Eugen 
Bucșe, lovit la picior de o sticla a- 
runcată din tribuna Giuleștiului, se 
află imobilizat în pat și este probabil 
că va fi nevoie să i se pună piciorul 
in ghips.

Oare acesta trebuie să fie REZUL
TATUL unui meci de fotbal 7 Ce 
părere au suporterii Rapidului ’ și, 
neîndoios, așteptăm și părerea fede
rației.

JACK BERARIU

șul — Politehnica București; VII. 
Brescia — Internazionale; VIII. 
Fiorentina — Cagliari ; IX. Foggia 
— Juventus ; X. Lecco — Bologna ; 
XI. Roma — Lazio ; XII. Spal — 
Atalanta ; XIII. Torino — Mantova.

• Depunerea biletelor câști
gătoare de la tragerea MĂRȚIȘO
RULUI LOTO :

Pînă marți, 7 martie a.c. ora 13, 
în orașele de reședință regională, 
iar în celelalte localități, pînă luni 
6 martie a.c. ora 13.

Plata premiilor se va face astfel:
Pentru cîștigătorii din Capitală 

începind de vineri 17 martie ora 9 
prin casieriile proprii.

Pentru cîștigătorii din provincie 
care au indicat o localitate reșe

Din amplele observații făcute a- 
supra variatelor maniere de joc ale 
echipelor participante la ediția din 
anul trecut a C.M., în care s-au 
scos în relief caracteristicile fie
căreia. s-a desprins totuși o trăsă
tură comună, predominantă la ma
joritatea formațiilor.

Intr-adevăr, deși aprecierile pri
vind potențialul fizic și tehnic, cla
sa valorilor individuale sau mo
dalitățile de atac și apărare au di
ferit de la echipă la echipă, o ca
racteristică comună, exprimată pe 
toată durata turneului, a consti- 
tuit-o jocul colectiv prestat de toate 
formațiile, cu rezultatele corespun
zătoare sumuni- 
ului valoric al fie
căreia dintre ele.

Fără a intra in 
detalii, trebuie a- 
rătat totuși, că, 
deși in jocul unor 
echipe ca Anglia, 
R.F.G., Portugalia, 
Ungaria, U.R.S.S., 
K. P. D. Coreeană 
ș.a. caracterul con- 
structiv-ofensiv a 
apărut mai preg
nant ca in jocul 
altor formații (Uruguay, Argentina, 
Italia. Mexic, Elveția), preocupa
rea pentru jocul colectiv, cu toate 
componentele sale (ca mijloc prin
cipal de exprimare a valorii de 
ansamblu), a fost vizibilă în evo
luția acestora.

De reținut este faptul că, in pri
vința contribuției individuale, efor
turile jucătorilor s-au situat la cel 
mai bun nivel al posibilităților lor 
psiho-fizice de moment și că. sub 
acest aspect, participanții la C. M. 
— ediția din 1966 — nu pot fi di- 
ferențiați decit prin prisma clasei 
valorice. Intr-adevăr, in nici o e- 
chipă nu au existat jucători cu „re
gim redus de muncă", oricît de re
cunoscută a fost valoarea lor.

Materialul expus de Colegiul cen
tral al antrenorilor la consfătuirea 
din 6 februarie a.c„ și mai ales cele 
văzute de noi (pe micul ecran), 
ne-au arătat pe marii jucători ai 
C.M. trecind succesiv prin postura 
de „cărăuși", redevenind „șlefuitori 
de pietre prețioase" în contactul cu 
mingea, subordonînd întreaga lor 
capacitate și măiestrie jocului co
lectiv, chiar dacă scopul jocului — 
golul — era realizat în final de 
unul din coechipierii mai puțin 
iluștri.

Din acest punct de vedere a- 
preciem că, spre deosebire de edi
țiile anterioare, confruntările din 
Anglia au angajat pe aceeași treap
tă de efort pe toți eomponenții e- 
chipelor, fie că aceștia se numesc 
Charlton, Eusebio sau... Grobety 
(Elveția).

Descătușați de rigiditatea unor a- 
șezări stereotipe și decorsetați de 
îngustele sarcini ale posturilor fixe, 
marea majoritate a jucătorilor au 
manifestat o largă înțelegere a no
țiunii de joc colectiv, acționind și 
rezolvind cu egal simț de răspunde
re sarcinile zonelor in care pătrun
deau temporar, precum și pe cele 
ale posturilor lor de bază.

Meciuri amicale
LUGOJ : Voința (din campiona

tul regional) — Politehnica Timi
șoara 0—0.

CONSTANȚA: Farul — Marina 
Mangalia 2—0 (0—0).

MEDIAȘ : Gaz metan — A.S.A. 
Tg. Mureș 4—1 (2—0).

BUCUREȘTI: Rapid — Poiana 
Cîmpina 1—0 (0—0).

dință de regiune sau raion, prin 
casele raionale C.E.C. (după 2—4 
zile de la începerea plății în Capi
tală).

Prin mandat poștal pentru cele
lalte categorii de ciștigători — do- 
miciliați în localități nereședință de 
regiune sau raion, care au jucat 
în altă regiune, spitale, sanatorii, 
unități militare ș.a., începind de 
luni, 20 martie, 1967.

• Tragerea MĂRȚIȘORULUI 
LOTO de astăzi va avea loc la 
București, în sala Clubului ADES- 
GO din Calea Șerban Vodă, cu 
începere de la ora 17.30.

Rubrică redactată de Administra
ția de stat Loto-Pronosport.

Referindu-ne la aprecierile fă
cute intr-un articol anterior, privind 
posibilitățile jucătorilor noștri ra
portate la nivelul fotbalului eu
ropean. susținem că in condițiile 
unei pregătiri mai profunde, in spi
ritul cerințelor actuale ale jocuri- 
lui colectiv, randamentul jucători
lor și echipelor noastre ar spori 
considerabil. Plecind de la însăși 
noțiunea de „colectiv”, care expri
mă unirea mai multor forțe fizice 
și spirituale intr-un efort comun 
pentru realizarea unui scop pozitiv, 
sc desprinde faptul că reușita acțiu
nilor este cu atit mai ușor de reali
zat, cu cit sarcinile sint mai temei

nic cunoscute și mai judicios repar
tizate, iar aportul individual la e- 
fortul colectiv este mai susținut.

Jocul colectiv trebuie să se ex
prime prin totala concordanță in
tre modul în care fiecare jucător 
rezolvă sarcinile duble ce-i revin și 
ideea tactică de bază stabilită de 
antrenor. Cu atit mai mult cu cit 
in fotbal marile performanțe se 
realizează de către „echipă" ca uni
tate exprimată prin jocul ei co
lectiv atit in situațiile de atac și 
apărare, cit și in toate combinații
le și manevrele din cadrul aces
tora.

Prin urmare, cu cit cerința de 
performanță este mai acută (și a- 
ceasta este permanentă) cu atit mai 
prompte, mai numeroase și mai di
namice trebuie să fie forțele pro
prii din dispozitivul de apărare, 
din zona de construcție, ca și în a- 
saltul final ce se dă asupra porții 
adverse.

Astfel stind lucrurile, fotbaliștii 
noștri vor trebui să folosească la 
maximum demarcările și marcajul, 
recuperările și transmiterile, com
ponente de bază ale jocului colec
tiv, renunțind la starea pasivă in 
unele situații din joc și excesul de 
individualism. Luînd de exemplu 
jucători ca Gherghcli, Popa, O. 
Popescu, Nunweiller III, Năstures- 
cu, Codreanu, Badea, Drago- 
mir, Campo. Lereter, C. Radu. I. 
Popescu, Al. Vasile, Lucescu, Jenei 
și, in special Constantin (în ple

De pe foile de arbitraj, 
cu si fără comentarii w

• E. PAZAROPOULUS — Grecia (Universitatea Craiova — Di
namo București): «Foarte bună organizarea".

O însemnare lapidară despre un meci cu .miză", disputat într-o 
perfectă notă de sportivitate, un meci în care jucătorii au con
struit nenumărate faze spectaculoase. Calificativului acordat gaz
delor de arbitru îi adăugăm felicitările noastre, pentru surpriza 
'tăcută bucureștenilor: dinamoviștii s-au întîlnit, înainte de meci, 
cu pionierii din Craiova. Jucătorii de la Dinamo au oferit pionie
rilor o minge, făgăduind că vor realiza, împreună cu studenții, un 
joc frumos. Duminică după-amiază, ei s-au ținut de cuvînt...

• C. PETREA (Universitatea Cluj — U.T.A.): „Am avertizat pe 
Ivansuc (Universitatea) pentru simulări repetate de fault în supra- 
iața de pedeapsă și pentru incitarea publicului". I

De ce nu l-a eliminat ?
• N. RAINEA (Dinamo Pitești — Progresul): .Am fluierat sfîr- 

șilul meciului cu trei minute mai devreme. Sesizat de arbitrii de 
linie, am reluat jocul, terminindu-1 apoi în timpul regulamentar. 
Propun ca ceasurile de pe stadioane să funcționeze, pentru ca in 
astfel de cazuri să ne vină in ajutor, deși, firește, acest lucru nu 
e de dorit".

Notațiile arbitrului au două aspecte. Primul: că a fost neatent 
la scurgerea timpului și din această cauză publicul piteștean a 
asistat la o scenă neplăcută. Al doilea aspect: cu toate că ziarul 
nostru a mai scris despre ceasul stadionului din Pitești, totuși 
pînă în prezent, gospodarii respectivi n-au reușit să-l pună în 
funcțiune. Oare este așa de greu ? Nu este vorba, mai degrabă, de 
o lipsă de respect față de public ?

...Ceea ce nu scuză greșeala lui N. Rainea. De altfel în regula
mentul jocului de fotbal se precizează că arbitrul se orientează 
după ceasul său și nu după ai... stadionului, (la care, în multe ca
zuri, se joacă toți copiii).

• V. DUMITRESCU (Petrolul — Politehnica Timișoara): «Poli
tehnica a prezentat o formație tinără, cu jucători talentați. Antre
norii trebuie însă să stăvilească jocul «tare“ al fundașilor Rotaru 
și Bodrojan. Felicit pe petroliști pentru disciplina de care au dat 
dovadă".

Părerea arbitrului V. Dumitrescu despre cei doi fundași timi
șoreni trebuie luată în considerație de antrenorii formației. 
Neținînd seama de ea, s-ar putea ca în următoarele meciuri 
formația lor să aibă unele neplăceri...

POMPILIU VINTILA

nitudinea forțelor) avem prototipul 
jucătorilor cu dezvoltat spirit co
lectiv, a căror coniiMuă activitate in 
teren, deși diferită ca stil, este în
dreptată exclusiv spre rezolvarea 
situațiilor de joc, pe linia intere
selor majore ale echipei. In aceste 
cazuri putem vorbi cu toată convin
gerea despre sarcinile duble și res
pectarea acestora pe toată durata 
jocului, spre deosebire de altă ca
tegorie de jucători, care pun prea 
mare preț pe talentul lor și se con
sideră scutiți de a contribui cu toa
tă capacitatea la efortul colectiv.

Cunoscînd că randamentul unei 
echipe este determinat de procen

tul participării 
componenților ei Ia 
situațiile de atac și 
de apărare — nu
meric și dinamic — 
este ușor de pre
supus că in condi
țiile în care jucă
torilor Dumitriu, 
l’ircălab. Sorin A- 
vram, Dobrin, D. 
Popescu. Matei, 
Ivansuc, Cuper- 
man, Sloicescu ș.a. 
li s-ar fi impus din 

timp o pregătire corespunzătoare 
îndeplinirii sarcinilor duble pe 
toată durata jocului, prezența lor 
in ambele situații de joc ar fi dus 
— implicit — la creșterea forței 
colective a echipelor respective.

Și, in această situație, antreno
rii au obligația să pregătească și să 
pretindă jucătorilor integrarea ne
condiționată in disciplina jocului 
colectiv — premisă a jocului cons- 
tructiv-ofensiv — insuflindu-Ie con
vingerea că echipa nu este împăr
țită in categorii de jucători care 
construiesc și care distrug, care re
cuperează și transmit mingiile și 
care le pierd, care acoperă și care 
sint acoperiți, care susțin și care 
sint susținuți etc.

Subliniind faptul că fotbalul nos- 
ru, aflat pe drumul afirmării, are 
nevoie de jucători cu ridicată ca
pacitate de joc, atit în situațiile de 
atac cit și in cele de apărare, se 
desprinde necesitatea ca antrenorii 
noștri să-și Îndrepte cu precădere 
preocupările spre pregătirea și în
cadrarea tuturor jucătorilor în pre
ceptele jocului colectiv, ca expresia 
a unei concepții superioare de ins
truire și ca un fundament pe care 
se realizează jocul constructiv-o- 
fensiv, premise ale viitoarelor per-j 
formauțe.
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Echipa „magului H. H “ nu se dezminte
Internazionale Milano și-a luat revanșa în fața deținătoarei „C. C. E.“

ION TIRIAC
l-a învins pe Barnes

mi

■<
* :x ' . #£

VASILE COSTA

„La Bremen 
se va vorbi

sportivii noștri"

în pofida concurenței televi
ziunii, peste 120 000 de spectatori 
au umplut pînă la refuz tribu
nele Imensului stadion „Santiago 
Bernabeu" pentru a urmări manșa 
a doua a meciului Real Madrid- 
Internazionale Milano, disputat 
în sferturile de finală ale „Cupei 
campionilor europeni". Foarte 
mulți dintre spectatori erau su
porteri ai echipei italiene, veniti 
cu placarde, steaguri și stegulețe 
pentru a-și încuraja „idolii".

Și meciul a început într-un 
vacarm de nedescris. Madrilenii 
(fără stoperul Felipe, care a su
ferit o fractură la nas, și cu un 
Gento Incomodat de o întindere 
musculară) au declanșat o ofen
sivă necruțătoare în dorința de 
a anula, din start, handicapul de 
un gol de la Milano. Dar Inter 
— această echipă măiastră în 
a-și apăra șansele pe orice teren 
și în fața oricărui adversar — a 
jucat cu mult calm, declanșînd 
la rîndu-i contraatacuri pericu
loase, îmbinate armonios cu tem
porizări la mijlocul terenului, 
zonă dominată de geniul lui 
Corso (restabilit complet) și Sua
rez. Și, în min. 23, o acțiune 
vijelioasă pe aripa stingă — pur- 
tînd marca .Inter* — a adus pri-

mul gol: în urma unei lovituri 
de colț, care a produs învălmă
șeală în fața porții lui Real, Do- 
menghini a șutat cu putere spre 
cadrul porții ; Araquistan n-a pu
tut decît să respingă balonul 
spre Capellini, care, aflat pe fază, 
a introdus mingea în plasă, peste 
portarul spaniol.

Riposta gazdelor, uluite de a- 
cest 
Inter 
prin 
care 
continuare cu o și mai mare 
dezinvoltură Și nu mult timp 
după reluare (min. 56) Suarez a 
trecut în slalom printre trei apă
rători madrileni, trimițînd balo
nul pe lîngă Araquistan care, abia 
a putut să-l atingă cu vîrful 
degetelor : 2—0 !

Publicul era lămurit. Și nemai- 
crezînd în minuni aplauda la 
scenă deschisă formația oaspe 
care, drept mulțumire, a încheiat 
jocul prin combinații de mare 
spectacol..

Hotărît lucru, miercuri noap
tea la Chamartin, Internazionale 
Milano a demonstrat o splendidă 
formă, făcînd k.o. pe deținătoa
rea .Cupei campionilor euro-

gol, a venit promptă, dar 
avea de acum un avans — 
aditiune — de două goluri 
îi permitea să acționeze în 

cu o și mai
Și nu mult

peni" și calificîndu-se în semi
finale.

Arbitrul elvețian Dienst a con
dus formațiile :

REAL: Araquistan — Calpe, 
Pirri, Zunzunequi, Sanchis — 
Ruiz, Zocco — Amancio, Grosso, 
Velasquez, Gento.

INTERNAZIONALE : Sarti — 
Burgnich, Guarneri, Fachetti — 
Bedin, Picchi — Suarez, Corso 
— Domenghini, Mazzola, Capel
lini.

declară prof. Remus Drăgușanu—
Astăzi — primele starturi în 

cel de-al XI-lea concurs Inter
național de înot de la Bremen, 
pe care Eurovision îl va retrans
mite în 
această 
natației 
noastră 
3 sportivi, 
Angel 
Costa.
fala — însoțiți de antrenorul R. 
Drăgușanu — în cursul zilei de 
ieri.

„Participarea noastră Ia acest 
concurs — ne-a declarat, înain
te de plecare, prof. Drăgușanu, 
constituie un prim succes. Toți 
participanții la aceste tradițio
nale întreceri au primii invitații 
speciale (pe baza performanțe
lor din sezonul trecut), iar acest 
lucru este suficient de grăitor. 
După cite sînt informat, pe 
blocstarturile piscinei din Bre
men vor urca 13 recordmani ai 
lumii, campioni olimpici și eu
ropeni, a căror prezență mă
rește considerabil amploarea 
concursului".

— Ce șanse au reprezentanții 
noștri la această ediție ?

— Cristina Balaban a ales 
100 m spate (simbătă) și 200 m 
spate (duminică), iar băieții pro
bele de bras. Fără îndoială că 
cele mai mari șanse le are cam
pioana noastră, care este pre
gătită la ora actuală pentru un 
timp sub 69 de secunde. Cam
pioana Europei. Kiki Caron, a 
anunțat in ultimul moment că 
nu poate participa, preferind un 
concurs la Noumea. In lipsa ei, 
Cristina va avea de Înfruntat 
pe cele două reprezentante ale 
S.U.A. (Pokey Watson și Marta 
Răndall) pe care le-a învins 
anul trecut, pe sovieticele Sa
velieva și Mihailova ș.a.

în ceea ce privește pe brasiști, 
țnă pot pronunța mai greu. Șop
tereanu a muncit foarte mult în 
ultima vreme, iar constanța 
„cronomelrelor" sale destul de 
bune este remarcabilă. Despre 
Coșta nu știu decît că s-a antre
nat toată iarna cu o ambiție 
demnă de toată considerația, în 
bazinul descoperit de la Indus
tria linei (!). Amîndoi au ad
versari de mare calibru, ca re
cordmanul mondial Gheorghi 
Prokopenko fU R.S.S.) și Willy 
Donners (R.F.G.) sau Ferenc 
Lcnkey (Ungaria) — finaliști la 
„europenele" de la Utrecht. In 
orice caz, vom face tot posibilul 
ca la Bremen să se vorbească și 
despre înotătorii români..;

17 țări europene. La 
importantă întrecere a 
din 3 continente, țara 
va fi reprezentată de 

Cristina Balaban,
Șoptereanu și Vasile 
care au părăsit Capi-

(Brazilia)
NEW YORK. 2 (Agerpres). — La 

New York s-a desfășurat meciul 
de tenis pe teren acoperit intre o 
selecționată a Europei și o combi
nată Australia - America de Sud. 
Combinata Australia - America de 
Sud a ciștigat cu 2—1. Campionul 
României, Ion Tiriac, a obținut un 
frumos succes, invingindu-l cu 6—1, 
6—2 pe brazilianul Ronald Barnes.

Turneul internațional

de tenis de masă de la Brighton
Anglia — România 3-2, la fete

„Mondialele* de patinaj artistic
La Viena au con

tinuat ieri întrecerile 
celor mai buni pa
tinatori 
Deosebit 
tat este 
dial la 
viduală 
Evoluînd 
precizie, 

H'olfgang Schwarts 
și-a consolidat po
ziția de lider, la ca
pătul celor 6 figuri 
obligatorii conducted 
(1 222,9 p—1 207,1 
p) în fața compa
triotului său Em

merich Danzer, ac
tualul campion mon
dial. Ei sînt ur
mați in clasamentul 
premergător exerci- 
țiilor libere (pe care 
le vom putea urmări 
astă-seară, de la o- 
rele 22,10, pe ecra
nele televizoarelor) 
Donald Knight (I 195,2), 
prezentanții S.U.A., Scott 
(1184.8) și Gary Visconti (1171,4). 
In proba individuals feminină, în
cheierea „impuselor" nu a produs 
nici o modificare deosebită in cla
samentul primelor șase patinatoare 
de artistic de pe glob. Dind dovadă 
de o mare măiestrie, campioana 
mondială Peggy Flemming (S.U.A.) 
s-a instalat confortabil în frunte.

Aseară, în proba de dans, cam
pionii mondiali, englezii Diana 
Towler—Bernard Ford și-au impus 
din nou supremația. Pe locurile 2 și

din lume, 
de dispu

ți tlul mon- 
proba indi- 

masctilînă. 
cu multă 
awstriacnl

BRIGHTON, 2 (prin telefon). — 
Joi au început în localitate în
trecerile campionatelor interna
ționale de tenis de masă ale An
gliei. In prima zi au avut loc 
meciurile din probele pe echipe 
femei și echipe bărbați. Reprezen
tativa tării noastre a întîlnit for
mația Angliei I. Gazdele au ciș
tigat cu scorul de 8-2: Mary 
Wright - Shannon — Eleonora 
Mihalca 2-1. Karenza Smith — 
Maria Alexandru 0-2, M. Wright, 

Smith — M. Alexandru, E.

Mi halca 0-2. M Wright — M. 
Alexandru 2-1, K. Smith — E. 
Mihalca 2-1. în urma acestei vic
torii, Anglia I s-a 
mifinale.

Alte rezultate,
sferturi
niei —
Anglia
sferturi
Iugoslavia 3-2.

Competiția continuă vineri șl 
stmbătă.

cali ficat în se-

de finală : 
Scoția 3-0, 
II 3-1;
de finală:

echipe femei, 
R. F. a Germa- 
Cehoslovacia— 

echipe bărbați, 
Ungaria —

VEȘTI DIN FOTBAL
După cum s-a mai anunțat, tur

neul international de fotbal de la 
Santiago a fost ciștigat de echipa 
Vasas Budapesta, la egalitate de 
puncte cu echipa braziliană Santos 
Rio, dar cu un golaveraj mai bun. 
în ultimul meci, Santos a învins cu 
scorul de 2—1 (1—1) echipa Colo Colo. 
In repriza a doua, Pele (Santos) și 
Cruz (Colo Colo) au fost eliminați 
de pe teren.

• Peste 14 000. de spectatori au ur
mărit la Florența meciul amical de 
fotbal dintre echipa locală Fiorenti
na și selecționata U.R.S.S., care so 
află în turneu în Italia. Gazdele au 
obținut o surprinzătoare victorie cu 
scorul de 1—0 (1—0). Unicul punct 
a fost marcat în minutul 32 de Ham- 
rin.

West Bromwich Albion — Leeds Uni
ted ; Eintracht Franckfurt — F. C. 
Burnley.

• Tn cadrul sferturilor de finală ale 
«Cupei Italiei4* la fotbal, Ja Milano 
echipa locală A. C. Milan a învins 
cu scorul de 4—2 (2—0) echipa F. C. 
Torino.

1 7

de canadianul 
de re

Allen

Diana Touler si Bernard Ford

3 : L. Dyer—J. Carrell (S.U.A.), res
pectiv Y. Suddik—M. Cannon (An- 
«!'»)•

• Sferturile de finală ale „Cupei o- 
rașelor tîrguri" la fotbal se vor juca 
după cum urmează : F.C. Kilmar
nock — cu învingătoarea din jocul 
Lokomotiv Leipzig — Benfica Lisabo
na ; Juventus Torino sau Dundee — 
Dinamo Zagreb ; F. C. Bologna sau

BERLIN, 2 (Agerpres). — Echipa 
feminină de volei Dynamo Berlin 
s-a calificat pentru turul următor 
al „Cupei campionilor europeni", 
învingînd cui scorul de 3—0 (15-7, 
15-4, 15-7) echipa „Uni" Basel. In 
turul următor, voleibalistele ger
mane vor întîlni învingătoarea diK 
meciul tur-retur. T.S.K.A. Mosco
va — Dinamo București.

PE SCURT • PE
JOHANNESBURG. — în cadrul u- 

nui concurs de natație desfășurat la 
Johannesburg, ttnâra Karen Muir * 
realizat to proba de 11» varzi spate 
timpul de 1:08,8. Ea a învins-o pe co
lega sa Ann Fairlie, care a obținut 
1:10,8. Proba de 110 yarzi fluture a 
fost clștigatâ de canadiana Tanner, 
cu timpul de 1:08,1.

SCURT • PE SCURT • PE SCURT
SARPSBORG. — La Sarpsborg, în

tr-un meci internațional de hochei pe 
gheață echipa Suediei a învins cu 
scorul de 5—2 (3—1, 1—8, 1—1) echipa 
Norvegiei. Din echipa învingătoare 
au făcut parte numeroși tineri selec
ționați în vederea campionatului 
mondial din Austria.

PR AGA. — în meciul masculin de 
baschet dintre echipele Slavia Fraga 
și Lokomotiv Sofia din. cadrul semi
finalelor „Cupei campionilor euro
peni*, baschetbaliștii cehoslovaci au 
obținut victoria cu scorul de 59—TL 
(38—33). învingători și in primai joc, 
jucătorii de la Slavia s-au calificat 
pentru finală.

SPORTS ILLUSTRATED: „AFRICA, LA ORA JOCURILOR OLIMPICE 4
Revista americană „Sports Illus

trated", intr-un articol consacrat 
sportului african, compară Africa 
de astăzi cu Grecia antică in preaj
ma primelor Jocuri Olimpice. 
„Africa este pregătită în prezent 
să-și extindă activitățile ei sporti
ve, la fel ca Grecia de acum mal 
bine de două mii de ani”, scrie 
„Sports Illustrated". Atleții africani 
vor fi urmăriți cu atenție la viitoa
rele Jocuri Olimpice ce vor avea 
loc în Mexic în 1968, adaugă arti
colul, care emite următoarea pă
rere asupra viitorului lor in com
petițiile mondiale: „Nu este decît 
o chestiune de timp, de antrena
ment și de bani, și veți vedea că 
atleții africani vor constitui adver
sari valoroși pentru atleții din 
toată lumea’.

Cit privește posibilitatea de a se 
organiza Jocurile Olimpice in Afri
ca, există multe probleme de re
zolvat. Construirea numeroaselor 
instalații indispensabile competi
țiilor olimpice — ca 
lor necesare pen
tru sportivi și pen
tru miile de spec
tatori care ar veni 
să asiste la aceste 
reuniuni sportive
— costă foarte mult. In prezent, 
nici un oraș din Africa nu are in
stalațiile sportive și nici hotelurile 
necesare pentru a organiza Jocu
rile Olimpice. Dacă africanii inten
ționează in mod serios să organi
zeze aceste Jocuri, ei vor trebui să 
întreprindă demersurile necesare 
cu mulți ani mai devreme, deoa
rece orașele lumii întregi iși dis-

și a locuințe-

pută această onoare. Există deja o 
concurență intensă pentru Jocurile 
din 1972, alegerea urmînd să fie 
făcută de oficialitățile olimpice cu 
prilejul Olimpiadei din Mexic.

Evident, Africa nu poate orga-

Din presa străină
niza decît 
rile Olimpice 
vară. în 
Iul său i 
sportului 
„Sports 

despre Kenya, Ghana

Jocu- 
de 

artico- 
consacrat 

african, 
Illustra-

ted" vorbește
ți Senegal. In ce privește Senega
lul, revista amintește de boxerul 
Louis Fall și citează un „antrenor 
reputat" care ar fi declarat că „se- 
negalezii posedă cele mai mari ta
lente sportive din lume”. Referitor 
la Kenya, „Sports Illustrated" scrie 
că ea este țara africană care a im
presionat cel mai mult lumea spor-

tivă prin stelele ei atletice: Kip- 
choge Ketno, Naftali Tens. Wi’son 
Kiprugut, Ben Kogo, John Ouriti. 
Toți și-au ciștigat o faimă inter
națională.

Entuziasmul general pentru sport 
te răspindește in întreaga Africă, 
exceptind 
endemice 
condițiile 
mitive. 
UNESCO 
vara anului 1965, dr. E. William 
Jones a declarat: „Pe de o parte 
aici există o lipsă de instalații și 
echipament suficient, 
competiții 
manifestă

regiunile unde maladiile 
(ca malaria, de pildă) sau 
de viață sint foarte pri- 
Asistînd din partea 
la Jocurile Africane din

dar, pe de 
o emulație 
aminteștecare ne

eroice ale sportului 
vechi țări”.

de cadre și de 
altă parte, se 
și prospețime 
de timpurile 
In cele mai
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