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După alegerile organelor UCFS:

S-a pornit la drum. Cum?
I ______  _ .. - - ■ -_____ I

Universitatea Cluj-Dinamo București, 
derbiul etapei campionatului de baschet

S-au încheiat adunările 
generale și conferințele 
pentru dări de seamă și 
alegeri în asociații, cluburi 
și raioane; Dorind să aflăm 
cum s-a .luat startul*  în 
aplicarea măsurilor menite 
să îmbunătățească activita
tea acestora, am pornit să 
le punem o singură între
bare : „Ați trecut Ia apli
carea planului de măsuri 
aprobat de adunarea ge
nerală sau de conferința 
de dare de seamă și ale
geri ?*

Primul popas: CRAIO
VA. Iată-ne în biroul to
varășului I. Dobrițoiu, vi
cepreședinte al Consiliului T 
regional UCFS. O masă ro- I 
tundă ? Putem s-o numim 
și astfel. Sînt prezenti. 
intre alții, tovarășii An
drei Buză — din partea 
Consiliului orășenesc UCFS 
— și Constantin Bogdan, 
noul președinte al Consi
liului orășenesc UCFS Tr. 
Severin.

CU MOTOARELE ÎN PLIN

Din discuția cu tov. A. 
Buză am înțeles că craio- 
venii sînt hotărîți să facă 
totul pentru ridicarea spor
tului în orașul „Banilor*  
și de aceea au pornit la 
lucru cu motoarele în plin, 
în cămine și internate se 
urmărește sistematic prac- 

de în- 
orășe- 

s-a în- 
cum să 
la care

ticarea gimnasticii 
viorare; comisia 
nească de turism 
trunit și a hotărît 
dezvolte drumeția, 
pînă acum s-au vădit defi
ciente ; stadionul orașului 
este pus de două ori pe 
săptămînă la dispoziția ce
lor dornici să se pregă
tească și să treacă probele 
Insignei de 
s-au înființat
șapte centre de inițiere în . 
sport, s-au luat măsuri I 

I
polisportiv ; | 
și reactivat I

Foto: N. Aurel

pentru intensificarea mun
cii de propagandă sportivă.

Din păcate, prea puțină 
preocupare pentru depis- 

. tarea , tinerelor „speranțe*.  
Această activitate nu este 
întotdeauna, din păcate, bi
ne dirijată deși, la acest 
capitol, s-au constatat de
ficiențe și pînă acum. 
Cercetind planul de chel
tuieli pe anul trecut, am 
constatat că din banii pre- 
văzuti pentru acțiuni de 
acest fel nu s-a cheltuit 
nici un leu, din lipsă de...

SEVER NORAN
(Continuare in pag. a 3-a)
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este sportul nr. 1 la Rîșnov. Acești 
viitori fondiști de performanță, iâu 
la un concurs menit să desemneze 
mai rapid concurent al centrului de 

inițiere.

Al doilea meci de hochei
România R. F. a Germaniei

de 48 de ore, selecționatele dcLa un interval 
hochei ale României și R. F. a Germaniei se vor 
întîlni din nou pe gheața patinoarului artificial 
„23 August" pentru a susține revanșa partidei 
de joi seara. încheiată — după cum se știe — cu 
victoria hocheiștilor români (6—2). Este de aștep
tat ca acest al doilea joc să fie mult mai disputat 
decît primul. De ce ? în primnl rind pentru că 
oaspeții sînt — cum este și firesc — dornici să se 
revanșeze și. în al doilea rînd. pentru că echipa 
noastră va trebui să confirme primul rezultat. Deci, 
în perspectivă, un meci interesant, care va începe 
la ora 18.30.

A IV-a etapă a campio
natului republican mascu
lin de baschet programea
ză astăzi și miine unele 
dintre cele mai interesan
te întâlniri, deosebit de 
importante pentru stabili
rea celor șase formații ca
re vor participa la turneul 
final, precum și a echi
pelor care vor retrograda. 
Derbiul îl constituie par
tida UNIVERSITATEA 
CLUJ—DINAMO BUCU
REȘTI, două dintre forma
țiile aflate de multi ani 
printre fruntașele basche-

tului nostru, care au 
componența lor pe 
dintre cei mai buni ju
cători ai lotului republican 
(Demian și Riihring la U- 
niversitatea, Albu și Novac 
la Dinamo). In afara lup
tei pent™ victorie, publi
cul clujean așteaptă de la 
baschetbaliștii acestor’ e- 
chipe un meci de valoare 
tehnică ridicată, care să 
ateste calitatea antrena
mentelor din ultima vre
me. O importanță decisivă 
în lupta pentru evitarea 
retrogradării va avea re

Astăzi după-amiază, pe patinoarul artificial

GH. VILMOȘ
(seniori)

I. MIRZEA
(juniori)
nou campioni
ai țării la biatlon
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zultatul meciului dintre A- 
cademia Militară și Stea
gul roșu Brașov. In caz 
de înfrîngere, șansele „Ste
(Continuare in pag. a 6-a)

rii acfiune, Mihai Albu, 
cei mai bun jucător de la 
Dinamo București, selecțio
nat anul trecut in repre

zentativa Europei.
Foto : A. Neagu

Centrul sportiv experi
mental „Viitorul" din Ca
pitală organizează luni 6 
martie a.c., orele 11, la 
sediul Consiliului Ge
neral al Uniunii de Cultu
ră Fizică și Sport (etajul 
VIII) obișnuitul lectorat 
metodic lunar. Cu acest 
prilej va fi ■ dezvoltată \ur- 
mătoarea temă: „Orientări 
metodice în pregătirea co
piilor și juniorilor, pe plan 
mondial". La această pre
legere de strictă actualita
te sînt invitați să participe 
antrenorii și profesorii ca
re se ocupă de pregătirea 
sportivă a copiilor și ju
niorilor.

ANOMALII MONTANE

Schiorii nu mai au loc la Poiana Brasov?
J

Drumul spre performanță al 
unui elev poate incepe de la lec
ția de educație fizică. Citiți în 
pag. a 2-a ancheta ziarului nos
tru pe această temă.

în fotografie, antrenament de 
baschet la Liceul cu program spe
cial de educație fizică din' Cluj.

E cunoscut faptul că Poiana Bra
șov este singura stațiune de iarnă din 
tara noastră care are amenajate pîr- 
tii moderne de schi, cu grad de di
ficultate ridicat (fapt apreciat de
seori de antrenorii și schiorii din 
Franța. Iugoslavia, Austria, Norve
gia, R.D. Germană și din alte țări 
care au participat la concursurile 
internaționale organizate Ia noi), une
le din ele (Sulinarul, Pîrtia Lupului 
și cea de sub teleferic) fiind omo
logate de Federația Internațională de 
Schi (F.I.S.). La Poiana Brașov există 
un teleferic și un schi-lift (fără de 
care nu se mai concepe antrenamentul 
în schiul alpin), un elegant hotel, 
cabane și vile care pot găzdui nu
meroși turiști și schiori. Datorită tu
turor acestor amenajări, Poiana Bra
șov a fost și este folosită cu pre
dilecție pentru desfășurarea celor mai 
importante întreceri de schi care a-

trag, săptămînă de săptămînă, mii de 
oameni ai muncii dornici să urmă
rească spectaculoasele probe ale a- 
cestui sport.

Se pare, însă, că organele care 
administrează hotelul, cabanele (Trus
tul alimentației „Carpați" — director 
Ș. Andreescu) și telefericul (Sfatul 
popular regional, prin I.S.C. Predeal- 
director I. Stoica) au uitat sau nu 
vor să țină seama că Poiana Bra
șov este, alături de Sinaia, „leagănul" 
schiului românesc și că, datorită a- 
menaj arilor existente, ea reprezintă 
singura stațiune de iarnă care poate 
oferi schiorilor condiții bune de pre
gătire. Iată despre ce e vorba.

Vom începe cu telefericul. în ori
ce stațiune din lume, turiștii nu au

D. STANCULESCU

(Continuare in pag. a 4-a)
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RAID 
ANCHETĂ

DE LA LECȚIA 
DE EDUCAȚIE FIZICA

SPRE SPORTUL DE PERFORMANȚĂ

Lecția de educație fizice și_ activitățile
sportive extrașcolare constiiuie verigi im
portante în pregătirea multilaterală a ele
vilor. De modul în care se ocupă ca
drele de speciolitate din școli de instruirea 
elevilor, depinde în more măsură formarea 
unor oameni sănătoși, capabili să dea un 
randament maxim în viața socială. De ase
menea, în cadrul lecțiilor de educație 
fizică se formează și viitorii performeri 
sportivi._______________________________

Pornind de la oceste considerente, am 
efectuat un sondaj în cîteva școli de di
verse grade pentru a urmări nivelul ge
neral de pregătire sportivă a elevilor, re
zultatele obținute de ei pe torîm compe- 
tiționol.

n
l
l
I 
l
l
I 
l
I
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Cum vor preda educația fizică?
Introducerea educației fizice la clasele I—IV (deocam

dată experimental, dar cu multe șanse de generalizare), 
Impune o mai mare atenție din partea profesorilor de 
educație fizică, a direcțiunilor școlilor pedagogice pențru 
pregătirea în acest sens a • viitorilor învățători. Am vrut 
Să ne convingem de realitate asistînd la orele de educa
ție fizică ținute la școala pedagogică din Odorhei, bene
ficiara unei frumoase baze sportive (sală mare de jocuri 
si gimnastică, aparatură completă, patinoar etc.). La lecția 
de control condusă de prof. Iosif Csergo se aflau elevii 
anului IV. Deci, cei care, după absolvire, vor preda șl 
educația fizică micilor școlari. Tema lecției de control i 
executarea unor exerciții simple de gimnastică Ia apa
rate. Concluzia : un stadiu de pregătire la care ar fi tre
buit să rămînă corijenți aproape toți viitorii învățători. 
Deși era vorba de o lecție de control, deci de. lucruri re
petate de nenumărate ori, elevii parcă erau niște începă
tori. Se mișcau cu foarte multă greutate, executau disparat 
mișcările (fiecare fiind urmată de o pauză îndelungată 
pentru a medita la ceea ce trebuie să facă în continuare). 
Situația se prezintă și mal rău la anii mai mici. De pildă, 
la anul II. în lecția prof. Irma Botar, elevele nu reușeau 
să execute o săritură la capră, Iar cînd reușeau acest 
lucru multe se... accidentau ca urmare a faptului că 
nu știau să aterizeze după săritură. Băieții abia se puteau 
ridica în brațe la paralele. Nici vorbă de un exercițiu 
Întreg 1

Care este explicația acestei stări de lucruri? După pă
rerea profesorilor de educație fizică de aici, baza necores
punzătoare a pregătirii fizice a viitorilor învățători este 
urmarea faptului că elevii nu au făcut cum trebuie edu
cația fizică în școala generală. Așa că, aici au trebuit sa 
înceapă, cu... alfabetul.

Desigur, am constatat șl noi, cu prilejul deselor sondaje 
si cu prilejul consfătuirilor cadrelor de specialitate, că 
educația fizică a fost, în multe școli generale, un obiect 
de învățămînt neglijat. Dar aceasta nu poate scuza nivelul 
de pregătire al elevilor Școlii pedagogice care abia au 
ajuns la descifrarea alfabetului sporturilor de bază. Șl 
asta după 4-5 ani de educație fizică. Neavînd formate de
prinderile de mișcare necesare, viitorii învățători nu vor 
putea niciodată să demonstreze elevilor cum se execută 
un exercițiu. Sau, îi vor învăța greșit, ceea ce este și mai 
grav.

De fapt, pe cine acuză tovarășii profesori de aici pentra 
faptul că nu se face cum trebuie educația fizică în școlile 
generale din localitate șî împrejurimi ? Printre alții, pe 
foștii lor elevi. Și. dacă cercul vicios va continua, nu se 
va rezolva niciodată problema pregătirii corespunzătoare 
a elevilor din clasele mici, la care, din nefericire, mai pre
dau educația fizică acești învățători.

In contrast
Prof. Dionisie Toth de Io 

Școala generală nr. 2 din 
Odorhei are cîteva ore cu 
caracter experimental la 
clasele mici. Am asistat la 
lecția de educație lizică cu 
clasa a IV-a. Datorită fap
tului că tema lecției de 
control era tot de gimnastică, 
ne vom permite o scurtă 
comparație cu elevii de la 
Școala pedagogică. Com
parația este net în favoarea 
micilor elevi de la școala 
generală. Aceștia executau 
cu multă dezinvoltură exer
ciții de gimnastică ccroba- 
tică (rostogoliri înainte și 
Înapoi, cumpăna joasă, 
stînd pe omoplat, semi- 
șpagat, șpagat, pod etc.), 
aveau multă mobilitate. 
Credem că cel mai bun 
elev al anului IV din Școala 
pedagogică s-ar fi... rușinat 
privind exercițiile execu
tate de un elev cu posi
bilități medii din clasa a 
IV-a.

fia sfirșitul lecției la care 
im asistat, cei mai buni 
gimnaști — componenți ai 
reprezentativei școlii — au 
cerut profesorului să ră

mînă in continuare pentru 
antrenament, fn vederea u- 
nui concurs inter-clase. 
După executarea unor exer
ciții impuse, profesorul a 
adus un pick-up și, fn rit
mul unui vals, cîteva eleve 
(Paraschiva Balaș, Eva 
Bomber, Anica Ambruș etc.) 
au început să execute e- 
xerciții frumoase într-o ar
monie și sincronizare de- 
săvîrșite. „Le obișnuiesc și 
cu execuții pe muzică, de
oarece vrem să prezentăm 
un program pentru serba
rea de sfîrșit de an -r- ne 
spunea prof. D. Toth. îmi 
place să lucrez cu cei mici, 
căci sînt foarte receptivi, 
și apoi sper ca peste cîțiva 
ani să formez din rindul 
lor performeri. îmi va fi 
mai ușor avîndu-i în supra
veghere de mici. Ar trebui 
ca și la clasele I-IV edu
cația fizică să fie predată 
tot de cadre de speciali
tate pentru ca de la în
ceput să se dea elevilor 
noțiunile cele mai impor
tante și In mod cit mai co
rect".

In umbra tradiției...

Liceul din Miercurea Ciuc are o tradiție sportivă înde
lungată. Sporturile cele mai populare sînt hocheiul, pati
najul, schiul la care, de fapt, elevii de aici au cucerit ma
joritatea titlurilor regionale la recentele campionate 
școlare. Cu prilejul acestor concursuri au ieșit în evidență 
cîțiva sportivi din liceu (și în special din clasele V-VIII), 
care se anunță ca autentice speranțe la sporturile de 

iarnă : Eva Marcoș (campioană republicană de patinaj vi
teză la juniori mici, campioană regională Ia slalom special, 
slalom uriaș , și,, anul trecut, la fond), T. Micloș (hochei), 
Maria Tașnadi (patinaj) etc.

Dar celelalte ramuri sportive? Sînt șt ele prezente, 
însă foarte neglijate, profesorii invocînd motivul tradi
ției sporturilor de iarnă. în umbra tradiției se poate trăi 
în liniște. Sporturile de iarnă merg aproape de la Sine, 
pe cînd la volei (de pildă) trebuie să-i antrenezi pe elevi, 
lucru care cere un oarecare efort. Pentru a face față la 
campionatele școlare, au fost „adunați" cîțiva băieți și 
trimiși să joace la etapa regională 1 Bineînțeles, ei au o- 
cupat ultimul loc. Profesorii de aici spun că „nu are cine 
să se ocupe de echipa de volei". Intr-adevăr, există un 
singur profesor cu specialitatea volei. Să fie prea puțin 
pentru o echipă ?

Gimnastica este un sport cu mare priză în liceu. 0 
spunea chiar prof. Antal Zsombor căruia (mărturisea el) 
î-a atras atenția un profesor de la Școala sportivă din Tg. 
Mureș, interesat probabil în depistarea elementelor de 
perspectivă, că în școlile din M. Ciuc există foarte multe 
talente la gimnastică, dar nu are cine să le descopere. în 
orice caz, profesorii de aici au așteptat să vină altcineva 
din afară să le spună că In localitate sînt multi gimnaști.

Atletismul se practică numai în ajun de campionate, iar 
Ia orele de educație fizică doar la început de toamnă șl 
sfîrșit de primăvară. Ce folos că s-ar putea descoperi ta
lente dacă nimănui nu-i pasă ?...

Se pierd talente

A fost cazul atletei Maria 
Sallo de la liceul din 
Miercurea Ciuc care, cu 
cîțiva ani în urmă, a sta
bilit un record regional la 
săritura în lungime, cu o 
performanță de 5,08 m 
(record nedepășit pînă as
tăzi). Nu s-a îngrijit ni
meni de ea, s-a lăsat de 
sport și acum, după aproa-

ln atenția tuturor

pe patru ani, In loc s-o 
vedem In lotul național, a 
abandonat complet activi
tatea competițională.

Dar nu a fost pierdută 
numai atleta, ci și talen
tata voleibalistă M. Sallo, 
care fusese cîndva vizată 
pentru lotul olimpic. îna
intea Jocurilor de la Tokio.

Am intrat la Liceul „Mihai Viteazul' din Capitală cu 
intenția de a afla de la profesorii de specialitate modul 
cum se desfășoară activitatea sportivă, despre realizările 
obținute și ajutorul primit din partea celorlalți factori in
teresați pentru ca rezultatele reprezentanților liceului să 
fie cit mai bune. Parteneri la discuție ne-au fost profe
sorii de educație fizică Aurora Podiaha, Valentin Pru- 
nescu și Mihai Petrescu.

Nu acordăm rabat mediocrității

Cu deosebită plăcere am 
aflat de la interloc’rtorii 
noștri că tot ceea ce au 
obținui pînă acum fn do
meniul sportului se dato- 
rește în bună măsură și 
faptului că în echipele re
prezentative ale liceului — 
participante la diferite con
cursuri și campionate re
publicane școlare — nu sînt 
admise decît elementele 
bune la învățătură. Ca să 
fii reprezentantul liceului 
„Mihai Viteazul' în între
cerile sportive trebuie să 
fii bun și la învățătură. 
Pentru realizarea acestui lu
cru, colaborează fructuos 
directorii liceului, MIHAI 
COSTEA și ION UDRIS- 
TO1U. diriginta și celelalte 
cadre didactice. Dintre a- 
ceștia, este suficient să 
amintim pe Constantin Ma

rinescu (limba română), Pan- 
telimon Spirescu (limba 
franceză). Emil Stoica (ști
ințe naturale) și alții, care 
participă atît Ia antrena
mentele cit și la meciurile 
elevilor lor, îi ajută și îi 
controlează în permanentă, 
astfel Incit aceștia sînt în
totdeauna bine pregătiți 
atît ca sportivi cit și ca 
elevi. '

Pentru a nu se acorda 
rabat mediocrității, în echi
pele liceului nu sînt ad
miși decît cei care au note 
foarte bur.e. Iată cîteva 
nume de fruntași la învă
țătură care bat de acum la 
porțile consacrării și fn 
sport : Lîviu Popescu (cl. 
a X-a F), Marcela Cosiea 
(cl. a X-a G), Florin Ursu 
(cl. a Xl-a G) și Venera 
Zaharescu (cl. a X-a G)

Tn urma constatărilor făcute, putem trage concluzia că interesul pe care profesorii de educație fizică îî au 
față de pregătirea sportivă a elevilor se reflectă direct în rezultatele pe care aceștia le obțin în competițiile la core 
iau parte, în ridicarea din școli a unor elemente valoroase pentru sportul nostru de performanță.

Au ieșit în evidență numeroase carențe în pregătirea fizică generală a elevilor, mai ales a celor din școlile 
pedagogice care, după absolvire,, vor trebui să predea și educația fizică. Ramuri sportive foarte importante com or 
fi gimnastica și atletismul sînt privite cu multă superficialitate, mai ales în sezonul rece, deși este știut faptul că ele 
contribuie substanțial la o bună dezvoltare fizică generală.

Prin campionatele. școlare se materializează eforturile depuse de profesori pentru pregătirea elevilor, iar re
zultatele acestora sînt încununarea muncii efectuate de cadrele didactice de specialitate.

Căci ce altceva, dacă nu rezultatele obținute pot constitui criteriul de apreciere a muncii unui profesor!

— volei; Sorin Corbu (cl. 
a X-a B) și Constantin 
Banciu (cl. a X-a H) — 
handbal; Violeta lofciu- 
lescu (cl. a IX-a A) și Geor
ge ta Deli (cl. a IX-a D) — 
gimnastică sportivă ; Iolan- 
da Săbuianu (cl. a X-a F)
— gimnastică artistică ; Li

liana Sandu (cl. a Xl-a), 
Dan Stoica (cl. a X-a B) și 
Andrei Petrescu (cl. a XI-a 
C) — baschet etc. Mulți 
dintre cei enumerați mai sus 
fac parte din loturile repu
blicane de tineret sau ju
niori.

Ne mindrim cu foștii elevi

Profesorii Valentin Prunescu și Aurora Podiaha, cu un 
stagiu destul de îndelungat la catedra de specialitate, 
ne-au reamintit cu multă plăcere și despre foștii lor elevi 
și eleve care azi sînt nume cunoscute în sportul româ
nesc de performanță. Sînt demne de reținut numele me
dicului Armand Novacec, maestru al sportului la baschet, 
ale studenților Cristian Gațu din echipa reprezentativă de 
handbal a țării, V. Ionescu -- fotbalist la Jiul Petrosenl, 
divizia A, I. Strîmbeanu — fotbalist la Universitatea Cra
iova, divizia A, al profesorului Nicolae Vieru — antrenor 
federal de gimnastică etc., etc.

Profesorul Prunescu spunea că trebuia să intervină 
foarte „energic" pentru a scoate din sala de sport pe un 
Novacec. Gațu sau Strîmbeanu care, ore în șir, exersări*"  
anumite procedee din sportul îndrăgit dar, tot dînsui a 
adăugat, că fără o mare perseverență și dragoste pentru 
sportul preferat nu se pot obține rezultate înalte. Cit 
adevăr în aceste cuvinte 1

Mulți absolvenți de aici s-au îndreptat 
spre î. C. F.

încă din liceu multi elevi 
au aptitudini deosebite pen
tru sportul de performanță, 
unii dintre ei sînt pregă
tiți și îndrumați să urmeze 
în continuare cursurile In
stitutului de Cultură Fizi
că. tn fiecare an, de Ia li
ceul ^Mihai Viteazul' se 
prezintă la eoncursul de 
admitere la I.C.F. 5-B ab
solvenți. Putem cita dintre 
foștii elevi — azi antrenori 
sau profesori de educație 
fizică — pe Gheorghe 
Chiose, Nicolae Vieru, 
Georaeta Niculescu. Adria
na Georgescu, Horia Mă-

lușel, — profesori de edu
cație fizică.

In prezent pe băncile In- . 
stitulului se află Grigr’e 
Niță (anul IV), Bădița Vi- 
coiae (anul III). Anula Te- 
răcău (anul I) etc.

Un fapt demn de remar
cat este că unii dintre ab
solvenții liceului ^M'haî 
Viteazul' studenti lal.C.F^ 
iac practica pedagogică W' 
fostul liceu și sub suprave
gherea profesoarei Aurora 
Podiaha. care-i îndrumă cu 
multă dragoste, le împăr
tășește din vasta sa expe
riență.

In prezent, toată atenția 

campionatelor republicane școlare!

Despre ureocunările actuale, profesorii de snedalitate 
ne-au vorbit mult, arătind atenția pe care o acordă parti
cipării la campionatele republicane școlare. pregătirile 
intense care se fac pentru ca renumele liceului pe plan 
sportiv să nu fie știrbit cu nimic în aceste competiții.

Astfel, echipa de volei a cucerit titlul de campioană 
republicană școlară anul trecut la Cluj, iar acum iși cor- 
tinuă cu Intensitate antrenamentele în vederea repetării 
performanței. Acest obiectiv poate fi realizat deoarece î- 
partidele susținute pînă acum nu a cunoscut înfringerea 
reușind să se claseze pe locul I pe Capitală.

Formațiile de handbal (fete și băieți) nu se lasă «a’ 
prejos. Au cîștigat etapa pe raion și acum se pregătesc 
asiduu pentru cea pe Capitală. în campionatele școlare ci- 
ultimii 5 ani, echipa de fete s-a clasat de fiecare dată pe 
locul II.

.Nu am reușit să ciștigăm locul I fiindcă echiaa licealei 
nr. 4 din Timișoara ne-a învins de fiecare dată in finală 
dar Ia actuala ediție vrem să scăpăm de acest obsedant 
loc II... să dezmințim această tradiție" — ne spunea pro
fesorul Mihai Petrescu.

Gimnastica sportivă și artistică vor avea reo-ezentante 
șî reprezentanți bine pregătiți, iar antrenoarea lor. profe
soara Aurora Podiaha, speră într-o comportare bună.

Nu este uitat nici atletismul Ia care se vizează obținerea 
unor titluri de campioni republicani școlari în probele de 
aruncări și alergări.

PALL IOVAN 
AUREL BREBEANU



Satul nu se plictisește 
iarna
Duminică sportivă la Voinești

î 
i

Soarele nu se arătase încă deasu
pra comunei Voinești, cînd pilcuri de 
tineri și vîrstnici grăbeau pasul spre 
căminul cultural. Primăvărateca du
minică de la sfîrșitul lui februarie 

.venea să încununeze bucuria și vese
lia țăranilor localnici, precum și a 
altor sute de oaspeți din comunele 
Pietrari, Izvoare, Gheboieni, Drago- 
dănești și Gemenea,

Frumoasa pavoazare, numeroasele 
afișe, stația de amplificare făceau 
cunoscut motivul acestei animații. 
In comună avea loc „duminica cul- 
tural-sportivă“ la care se întreceau, 
laolaltă, sportivi și artiști amatori. 
Dimineața, întîietatea au avut-o spor
tivii. Farmecul întrecerilor a făcut 
ca mulți artiști amatori să devină 
sportivi, concurind — uneori cu suc- 
ceă — la diferite probe.

Prima probă, crosul, a strins <lc-a 
lungul traseului sute de oameni. 
Dar ce să urmărești mai intîi? Fie
care probă cu frumusețea ei, fiecare 
participant cu suporterii lui. Timpul 
trece... Ai vrea să vezi totul. îndem
nuri de pretutindeni. La volei, la 
schi, la săniuțe dar... se aud Împușcă
turile la tir... Ce să faci? Pentru 
un moment te Îndrepți spre sala In 
care forța se împletește cu agilitatea. 
Luptătorii din Voinești sînt cunoscuți 
peste „șapte sate* * In altă sală, ță
cănitul de metronom al mingii de 
celuloid a atras un număr mare de 
spectatori; la șah e liniște: toată 
lumea gîndește!

(Urmare din pag. 1)

activitate. Se pare că și anul 
acesta fondul alocat va rămîne 
intact, dacă nu se va acorda 
din timp atenția cuvenită acestei 
importante activități, în care pot 
fi angrenați mii de participanți.

SIGILAT, PARAFAT, ÎN... SER
TAR ARUNCAT!

Următorul popas : TIMIȘOARA. 
Deocamdată, la clubul orășenesc 
UCFS. Tovarășul Ion Oargă, pre
ședintele clubului, și-a mobilizat 
toate ajutoarele pentru a da 
viață măsurilor aprobate la adu
narea generală de dare de sea
mă și alegeri. Fiecare a primit 
sarcini concrete; s-au organizat 
două din cele trei centre pre
conizate a se înființa pentru tre
cerea normelor Insignei de po
lisportiv (de la începutul anului 
1967 și-au trecut normele 263 
de tineri); s-au luat măsuri pen
tru organizarea campionatelor 
orășenești la lupte, tir, volei, 
atletism, pentru înființarea cî- 
torva centre de inițiere pe car
tiere — la fotbal și lupte (clubul 
C.F.R.), handbal (chiar la clubul 
UCFS orășenesc) etc.

Toate bune, dar tovarășii de 
aici au... uitat că cele peste 80 
de asociații din Timișoara depind 
de ei, că trebuie să fie îndru
mate, ajutate etc. Știm, s-a pro
pus organizarea unor brigăzi

★
» La căminul cultural, fetele, grațioa

se și îmbujorate de emoție, execută 
un frumos exercițiu de gimnastică. 
Ai dori să zăbovești mai mult, dar 
nu poți. Afară, lingă căminul cul
tural niște prichindei țopăie, băgați 

j în saci pînă la gît — stîrnind hazul 
i părinților și al profesorilor — cu 

•ghidul Ia punga de bomboane și cio
colată cu lapte.

★

Cronos ne face cunoscut că prima 
jumătate a zilei a trecut. Festivitatea 
de premiere a celor mai ageri, mai 
iuți, mai puternici rămîne acum sin
gurul punct de atracție. Rînd pe 
rînd, cîștigătorii probelor de cros, 

. volei, tir, tenis de masă, trîntă, hal
tere, șah, schi, săniuțe și jocuri 

£ distractive sînt premiați In aplauzele 
mulțimii. Azi nume necunoscute, dar 
cine știe? Poate nu peste mult timp 
vom auzi de Alexandru Vațe, Georgeta 
Drujbă, Ion Șuteu, Ion Părăluță, 
Ion Onea și alții.

După-amiază e rîndul sportivilor 
să aplaude cîntecele și dansurile ar
tiștilor amatori.

Seara, artiștii și sportivii își îm
părtășesc unul altuia impresiile unei 
zile pe care și-o doresc cit mai des 
repetată.

GH. BALAȘA

tn micul bazin al școlii sportive nr. 2 din Ca
pitală, antrenorul Alexandru Satmari conduce un 
curs de inițiere in înot pentru copii. 35 de 
.elevi", de la 4 la 7 ani, sint împărțit! pe grupe 
de virstă.

latâ-i pe cei mai miei, la prima întilnire cu... 
apa.

Foto : A. Neagu

Concurs demonstrativ de gimnastică
Zilele trecute a avut loc in sala de gimnastică 

a Casei de cultură a sindicatelor din Reșița un 
reușit concurs demonstrativ susținut de compo
nentele lotului republican de gimnastica. Evolu
țiile fruntașelor gimnasticii noastre Elena Ceam- 
pelea, Cristina Ioniță și Elena Tutan au fost sub
liniate în repetate rînduri cu vii aplauze.

A. RUDEANU — corespondent

S-a pornit la drum.
mixte, împreună cu secția de 
învățămînt a Sfatului popular al 
orașului (care să pună la dis
poziția clubului profesori de e- 
ducație fizică), pentru ca îm
preună să îndrume, să sprijine 
și să controleze asociațiile. Dar 
pînă atunci ? Sînt asociații, ca 
de pildă „CILT“, , Avîntul" — Fa
brica de pălării, „Progresul*  și 
chiar „Sănătatea*  care și-au șnu
ruri și parafat dosarele cu dă
rile de seamă și planurile de 
măsuri și... le-au pus la păs
trare! Pînă la viitoarele alegeri?

O „SCHIȚA*  FANTOMA

împreună cu tovarășul Oargă 
am făcut o vizită la clubul Uni
versitatea. Anunțată pentru ce 
problemă venim încă din dimi
neața zilei, tovarășa lector Ru- 
xandra Wittmann — secretara 
clubului — ne-a întîmpinat cu 
seninătate:

— Știți... nu mai avem nici 
un exemplar din darea de seamă 
de la ședința de acum două luni. 
Ne-au cerut toți cîte un exem
plar, am dat în stînga și-n dreap
ta și... noi nu mai avem nimic!

— Bine... Dar un plan de mă
suri ati făcut ?

— Am schițat ceva. A I Mi-am 
amintit! Putem da de urma unei 
dări de seamă și a... schiței- 
plan de măsuri! Se află de acum 
o lună și ceva la corespondentul 
ziarului dv.

Cum?
Am discutat despre sportul ti

mișorean, despre sportul univer
sitar, despre astenia de care su
feră unii studenți, boală mai 
puțin cunoscută cu ani în urmă, 
cînd sportul studențesc timișo
rean era la loc de cinste, con
dus de tovarăși care puneau 
ceva mai mult suflet.

Intr-un tîrziu am plecat în 
căutarea schiței-plan. încercare 
infructuoasă: schița s-a dovedit 
de negăsit pentru că... n-a fost 
întocmită niciodată.

Multi se întreabă: de ce ac
tivitățile sportive de masă nu 
„merg*  la Universitatea Timi
șoara ? Și de ce unele spor
turi individuale îi țin isonul ? De 
ce aproape toată activitatea se 
rezumă la echipele de jocuri 
sportive ? Marea masă a studen
ților nu face parte din aceste 
echipe. Așteaptă, în schimb, să 
facă sport, un excelent remediu 
pentru astenie — după cum ne-a 
asigurat, de altfel, și dr. P. Ar
can, medic psihiatru și... cores
pondentul principal al ziarului 
nostru din localitate.

★
Consiliile raionale și cluburile 

vizitate, ca și cele... nevizitate 
încă, să tragă concluziile nece
sare pentru a nu se înscrie, mai 
devreme sau mai tîrziu, în slo
ganul „Șnururi, parafat...' Pen
tru că, dacă vor proceda astfel, 
înșiși membru asociațiilor, clu
burilor etc. nu le vor da pace.

INIȚIATIVE
UN REUȘIT SIMPOZION

în sala Casei de cultură a 
sindicatelor din orașul Bacău 
a fost organizat un atractiv 
simpozion sportiv. Și-au dat 
concursul cunoscutul antrenor 
de box Ion Popa și maestrul 
sportului (fostul jucător de 
fotbal) Nicolae Tătaru.

Cel prezenți au urmărit cu 
mult interes expunerile făcu
te. în continuare, ei au asis
tat la două frumoase demon
strații sportive (una de gim
nastică și alta de box), vizio- 
nînd apoi cîteva „scurt metra
je' pe teme sportive.

ILIE IANCU — coresp. 
principal

CICLU DE FILME SPORTIVE

Prin grija Federației române 
de atletism, la consiliul raio
nal UCFS Pașcani a sosit o 
„caravană*  cu filme pe teme 
sportive.

într-o singură săptămînă 
peste 800 de elevi de la Li
ceul nr. 1 și din cele 4 școli 
generale din orașul nostru au 
vizionat cu mult interes fil
mele i „Secretele atletismului*  
și „Olimpiada de la Tokio*.

Explicații pe marginea aces
tor două filme au fost date 
de prof, de educație fizică 
Constantin Țapu de la Liceul 
nr. 1 din Pașcani.

CONST. ENEA — coresp.

a---------------
BODICEC

Tn această iarnă nu s-a J jucat hochei la Sighișoara!
Deși pe patinoar era o 

„ gheață excelentă, tare și J lucioasă, confecționată de...
Moș Gerilă fără compre- I soare și amoniac. Vă veți
întreba de ce nu s-a jucat 

_ hochei la Sighișoara - oraș I în care există două echipe
legitimate și numeroși ama- 

| tori ai acestui sport ? Să I vă spunem noi. Din grija
consiliului orășenesc UCFS 
față de... integritatea cor- 

■ porală a spectatorilor. S-au I temut oamenii ca nu cum
va vreun puc tras cu pu
tere să nimerească în tri- 

Jbună Și să lovească pe 
cineva.

. Cum o să ajungă pucul 
j în tribună din moment ce

terenul, de hochei este îm- 
I prejmuit cu mantinele ? Toc- 
■ mai aici e buba. La Sighi- 
. șoara nu există mantinele, I sau mai exact nu mai

există, pentru că ele au

existat cîndva, dar nu mai 
știe nimeni de soarta lor.

Vina și-o... pasează (ca 
pe un puc) consiliul orășe
nesc UCFS (care a luat în 
primire baza sportivă la 1 
ianuarie 1967) si consiliul 
raional UCFS (care a admi
nistrat-o pînă atunci).

Consiliul orășenesc s-a 
angajat ferm ca pînă în 
luna... mai mantinelele să 
fie gata. Fiți, deci, liniștiți 
iubitori ai hocheiului din 
Sighișoara I

SLALOM PRINTrL. 
CONTESTAȚII

Aflcm că actuala ediție 
a „Cupei Drumarilor*  la 
schi a bătut toate recordu
rile de... contestații. Au fost 
mai multe chiar decît... 
participanții. Marea majori
tate a protestelor vizau a- 
sociația sportivă „Proiec
tantul*  din București, care 
- de altfel - oferea cupa.

Ne-ar trebui un spațiu 
foarte mare ca să consem

năm toate neregulile comise 
în concurs. Ne vom opti 
numai asupra modului cu 
totul original în care au fost 
judecate contestațiile. Pre
ședintele, secretarul si unul 
din cei trei membri ai co
misiei însărcinată să stabi
lească cine are dreptate 
erau de la... „Proiectantul"! 
Ei au hofărît că dreptatea

și... cupa trebuie să fie de 
partea proiectanților. Așa 
a și fost. Iar tov. Mircea 
Gheorghiu a si motivat ho- 
tărîrea : „La urma urmei, 
ce vreți ? Cupa este orga
nizată de noi, noi am 0- 
dus-o, noi o luăm I".

S-o stăpînească sănă
toși...

„DRAGOSTE" FATA DE 
CULORILE CLUBULUI

Luni 2Î februarie, pe la 
ora 19, la blocurile noi din 
Ploiești, un cetățean, care 
gustase cam mult din 
licoarea lui Bachus, a pro
vocat scandal și bătaie. 
Victime : doi elevi, care se 
arătaseră nemulțumiți de...

înfrîngerea „Petrolului" su
ferită în fața „Rapidului". 
Nemulțumirea l-a... nemul
țumit în asemenea măsură 
pe cetățean, îneît bieții șco
lari s-au pomenit luafi la 
pumni și la palme. Dar nu 
numai ei, ci și cîțiva trecă
tori care încercaseră să cal
meze spiritele.

Vajnicul apărător al pres

tigiului „Petrolului" se nu
mește PAL și este bine
cunoscutul jucător al echi
pei. L-a apucat (subit) dra
gostea față de culorile clu
bului. Mai bine ar fi ară
tat-o prin calitatea jocului 
prestat. La meciul cu Rapid, 
Pal a primit nota 6. Ce 
notă am putea să-i dăm la 
capitolul „comportare" ?

N-AUDE, N-A VEDE!

în continuarea notei „Tă
cerea nu este... chiar de 
aur", apărută în ziarul nos
tru de joi, publicăm lista 
altăr cluburi, care, urmînd 
exemplul „Rapidului*,  s-au 
făcut că n-au văzut, n-au 
auzit și — mai ales - n-au 
citit coloanele de critică ce 
le erau adresate, lat-o : 
C.S.M. CLUJ, POLITEHNICA 
BUCUREȘTI, C.S.O. GA
LAȚI, STEAGUL ROȘU BRA
ȘOV, C S. O. CRAIOVA, 
PROGRESUL BUCUREȘTI. 
Să ne oprim aici, pînă la 
rubrica viitoare...

„POST-SCRIPTUM"

Ne facem o plăcută da
torie să publicăm un „P.S." J 
la cronica finalei de bas- ■ 
chet a campionatului oră- - 
șenesc București.

Echipa liceului „I. L. Ca- 
ragiale", finalistă a acestei I 
competiții, are în compo- ’ 
nența sa numai eleve frun- _ 
tașe la învățătură. Șase | 
dintre tinerele jucătoare au 
numai medii de 8, 9 și 10, | 
fiind - totodată - concu
rente redutabile la „Olim- | 
piada*  de fizică și matema
tică.

Le dorim, pentru viitor, 
să participe și la Olimpia- | 
dele... sportive.

Rubrică redactată de 
VALERiU CHiOSȘ

DAN GARLEȘTEANU *
după scrisorile corespon

denților



LUPTE La „greco-romane“: I
România—Polonia A 4—3 Ultimul asalt I

RADOM 3 (prin telefon). în cadrul 
triunghiularului de lupte greco-romane 
ce se desfășoară în Polonia a avut loc 
tntîlnirea dintre primele reprezentati
ve ale României și țării gazdă. Re
uniunea s-a desfășurat în orășelul 
Scarjisco, la 40 km de Radom, unde 
sînt cantonate echipele participante la 
turneu (Polonia are în concurs trei 
reprezentative). Peste 1000 de specta
tori au asistat la partida România — 
Polonia, care s-a ridicat la un bun 
nivel tehnic, în ambele formații fiind 
luptători de valoare internațională. 
Sportivii români au ciștigat doar la un 
punct diferență (4—3), datorită, în
deosebi, luptătorilor Gh. Stoiciu și 
B. Popescu care nu s-au comportat la 
valoarea lor obișnuită. O impresie 
foarte bună au lăsat I. BACIU (a câș
tigat la 10 puncte diferență), FL. 

CIORCILĂ și N. MARTINESCU, care 
a întrecut la puncte pe Kwicinski (lo
cul II la campionatul mondial din 
1965).

REZULTATE: cat. 52 kg — Haiduc 
(Polonia) bate la puncte pe Gh. Stoiciu 
(România); cat. 57 kg — L Baciu (R) 
b.p. Kwiatek (P); cat. 63 kg — S. Po
pescu este descalificat împreună cu 
adversarul său, Kojen, în repriza a 
Il-a, pentru luptă neregulamentară; 
cat. 70 kg — M. Bolocan (R) egal cu 
Macok (P); cat. 78 kg — L Țăranu (R) 
egal cu Staresinskl (P) ; cat. 87 kg — 
FI. Ciorcilă (R) b.p. Dubiczki (P); 
cat. 97 kg — N. Martinescu (R) b.p. 
Kwicinski (P); cat. +97 kg — Vojda 
(P) b.p. C. Bușoiu (R).

După cum ne-a transmis antrenorul 
federal I. Comeanu, conducătorul de
legației noastre, participarea, în con
tinuare, la turneu a lui Martinescu 
este incertă, deoarece, în meciul cu 
Polonia, el a suferit un accident.

în cadrul aceluiași turneu, Polo
nia B a învins Polonia C cu 4—3. Azi 
au loc întâlnirile România — Polo
nia C și Suedia — Polonia A, iar dumi
nică, România — Suedia.

înaintea finalelor
Asaltul decisiv al ju

niorilor bucuneșteni 
pentru calificarea în fi
nala etapei orășenești 
va avea loc duminică, 
de la ora 10, în sala de 
festivități a uzinelor Se
mănătoarea. Semifinala 
va reuni pe ring nu
meroase talente desco
perite în ultimul timp 
de antrenorii bucureș- 
teni.

Iubitorii boxului vor 
avea din nou prilejul 
să urmărească evoluția 
unor talentați pugiliștî 
de la Dinamo, Steaua, 
Metalul, Voința, care 
pînă acum au lăsat o 
frumoasă impresie, da
torită cunoștințelor teh
nice pe care le posedă.

Concursul republican

universitar de sală

La început de drum
Astăzi și miine se vor 

desfășura în sala Steaua 
din Capitală întrecerile 
concursului republican 
universitar de sală. Este 
prima competiție de a- 
cest gen, prima con
fruntare pe teren aco
perit care va aduce la 
start studenți din în
treaga țară. La între
ceri au fost invitați să 
participe concurenți din 
10 centre universitare, 
ai căror atleți sînt spor
tivi de valoare. în anii 
următori competițja va 
fi organizată cu regula
ritate, devenind tradițio
nală, și atunci vor pu
tea să concureze și stu
denții din Baia Mare, 
Constanța, Galați, Petro- 
șeni și Suceava, dacă 
performanțele lor vor 
atinge valoarea cerută.

Concursul republican 
universitar de sală va 
constitui o importantă 
și utilă verificare a atle- 
ților studenți, înaintea 
competițiilor în aer li
ber care îi așteaptă: 
concursul de primăvară 
(pe centre universitare)

Cifiva dintre finaliștii probei de 55 mg a concursului republican al juniorilor 
mari (St. Satmari, A. Șepci, Fi. Drăguleț, S. loan) vor putea fi revăzuți in 

cadrul concursului republican universitar.
Foto: V. Bageac

și campionatele republi
cane universitare (etapa 
pe centre la 22—23 a- 
prilie și etapa finală la 
6—7 mai).

Unii dintre atletii care 
vor evolua în sala Stea
ua iau acum primul lor 
start din actualul sezon, 
iar alții, cum ar fi Ser
bau loan, Andrei Șepci, 
Silviu Hodoș, Ștefan 
Satmari, Mihai Vosmin- 
schi, Carol Corbu etc., 
au mai participat și la 
concursurile republicane 
de seniori și juniori 
mari; aceștia au un 
bun prilej să avanseze 
în listele celor mai buni 
performeri de sală.
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Concursul de selecție
Zilele trecute s-a înche

iat la București un tur
neu la care au participat 
clteva dintre șahistele 
fruntașe ale țării. Inițiat 
cu scopul de a verifica 
forma sportivă actuală a 
componentelor lotului 
publican feminin, 
cursul a corespuns 
In parte, jucătoare __
bază, Ca de exemplu, Mar
gareta Perevoznlc, Marla 
JPogorevici, Suzana Makai 
șl altele nu au înțeles să 
răspundă favorabil invita
ției Federației de șah, ab
sentând din motive insu
ficient justificate.

A cîștlgat candidata de 
maestru Gertrude Baums- 
tarclc (Timișoara), la ega
litate de puncte cu maes- 
itra internațională Marga
reta Teodorescu, dar cu 
tin „Șonneborn" mal bun. 
Promițător au jucat tine
rele Pla Brînzeu șl viori
ca TSlgyl, cu toate că s-au 
situat In final la mijlocul 
plasamentului. Mezina tur-

re„ 
con- 
doar 

de

neului, junioara Georgiana 
Alexandrescu, a fost depă
șită de forța de joc a ce
lorlalte concurente, reali- 
zînd doar 2 remize.

Clasament final : Gertru
de Baumstarck, Margareta 
Teodorescu 6V2 puncte, E- 
leonora Jianu 6, Emilia 
Chiș, Pia Brînzeu, Viorica 
Tdlgyi 5, Maria Desmirea- 
nu 41/a, Veturia Simu 3Vi, 
Maria Ionescu 2, Georgia
na Alexandrescu 1 punct.

Azi, la ora 16,30, în sala 
Constructorul, începe con
cursul masculin de selec
ție. Iată lista participanți- 
lor : C. Radovici, Gh. 7“* 
titelu, Tr. Stanciu, 
Șooș, P. Voiculescu, 
Nacht, V. Georgescu, 
Reicher, M. Pavlov, 
Giinsberger, C. Partos, 
Neamțu,- E. Ungureanu, 
Buză șl juniorul D. Ghiz- 
davu. Acestora 11 se va 
adăuga, probabil,- maestrul 
internațional O. Troianes- 
cu.

Mi- 
B. 
E. 
E. 
A.

■ Ș-
A.

VOLEI r

L Z I
• Deoarece echipa 

feminină Voința Boto
șani din seria I a cam
pionatului categoriei B 
s-a retras din competi
ție, începînd cu prima 
etapă a returuluL toate 
jocurile acestei echipe 
vor fi înregistrate cu 
scorul de 3—0 în favoa-

res-rea partenerilor 
pecii vi.

• Partida Corvinul 
Deva — Sănătatea A- 
rad din aceeași serie, 
programată în prima 
etapă a returului, a fost 
amânată pentru o dată 
ce va fi stabilită ulte
rior, —

semi-

• MOTCCICLISM:
10 :

de aruncarea ciocanului.

simbata

duminică

• VOLEI : Sala Giulești, de la 
ora 16,30 : Semănătoarea - Pro
gresul București (m. B), Rapid — 
LCJ. (f. A).

• ATLETISM: Sala Steaua, de 
la ora 15 : Concursul republi
can universitar.

10: 
de juniori

Tg. Mureș (f. A), Olimpia T. V. 
București - Universitatea _ lași 
(f. A), Rapid București — Politeh
nica Galați (m. A).

• ȘAH : Sala Constructorul, 
ora 16,30: Concurs de selecție 
masculin.

• ȘAH : Sala Constructorul, 
de la ora 16,30 : Concurs de se
lecție masculin.

• BASCHET: Sala Floreasca, 
de la ora 17,30: Academia Mi
litară - Steagul roșu Brașov (m. 
A), Steaua - I.C.F. (m. A).

• BOX: Sala uzinelor Semă
nătoarea, de la ora 
finalele campionatelor 
— etapa orășenească.

• HOCHEI : Patinoarul artifi
cial ,23 August', ora 18,30: 
România - R.F. a Germaniei.

Complexul 
sportiv Pantelimon, de la ora 10 . 
„Cupa orașului București" la mo- 
to cros.

UNDE MERGEM?

(14) ; 5. Dumitru Zan- 
Brașov) lh 57:06 (8);

copiilor

• VOLEI : Sala Dinamo, 
la ora 8,30: Universitatea 
I.S.E. București (f. B), Progresul — 
Viitorul București (f. B), Dinamo - 
Politehnica Brașov (m. A), Dinamo 
(f.) - Selecționata bucureșteană 
de tineret (m.), meci de verificare 
a dinamovistelor înaintea întâl
nirii retur de la Moscova cu 
T.S.KA. din .C.C.E.'; Sala Giu
lești, de la ora 8,30; Medicina 
- Universitatea Timișoara (m. B),

• BASCHET: Sala Floreasca, 
de la ora 8,30: Clubul sportiv 
școlar București - Școala sportiva 
Craiova (f. B), Construcții Bucu
rești - Medicina lași (f. B), Con
strucții București — Politehnica 
Cluj (m. B), Arhitectura Bucu
rești — I.C.F. București (f. B), 
Sala Giulești, de la ora 9,30 : 
Politehnica București — Mureșul

• ATLETISM : Sala Steaua, de 
Ja ora 9 : Concursul republican 
universitar ; Sala Floreasca II, de 
la ora 8 : „Cupa școlarul" pentru 
juniori mici și copii ; Stadionul 
Tineretului, de la ora 11 : Con
curs

PATINOARUL „23 AUGUST' 
deschis pentru patinaj pu- 

între orele 10-13.

Gh. Vilmoș (seniori) și I. Mirzea (juniori)9

noii campioni ai țării
Miine, Concursul

9

republican

la biatlon
al

tri-PREDEAL, 3 (prin telefon, de la 
misul nostru). — Primele probe desfă
șurate vineri dimineață pe pîrtia și po
ligonul din Poliștoacă, în cadrul cam
pionatelor republicane de biatlon, nu 
s-au bucurat de t> vreme favorabilă. Nin
soarea viscolită a stînjenit vădit atît 
parcurgerea traseului, cît și tragerile 
concurenților.

La seniori, după o cursă (20 km eu 
3 trageri) destul de interesantă, vic
toria a revenit lui Gheorghe Vilmoș, de 
la Dinamo Brașov, care a reintrat astfel 
în posesia titlului pierdut anul trecut 
în fața lui Constantin Carabela. Gh. 
Vilmoș iși datorează victoria atît fap
tului că a realizat cel mai bun timp 
în cursa făcută pe schiuri, cît și trage
rilor bune, unde a fost penalizat cu nu
mai 4 minute. Fostul campion, C. Ga- 
rabela. a tras și el satisfăcător (totuși 
mai slab decît Vilmoș), dar la fond a 
fost întrecut cu peste 4 minute.

Iată clasamentul primilor șase concu- 
renți: 1. GHEORGHE VILMOȘ (Di
namo Brașov) lh 39:05 (4 min. pena
lizare) — campion republican; 2.
Constantin Carabela (A.S. Armata Bra
șov) lh 45:47 (6) ; 3. Niculae Bărbă- 
șescu (A.S. Armata Brașov) lh 47:13 
(10) ; 4. Moise Stoian (A.S. Armata

Schiorii nu
(Urmare din pag. 1)

nn regim preferențial în 
folosirea acestuia. Dim
potrivă, schiorii partici
pant la antrenamente și 
concursuri au prioritate. 
La Poiana Brașov, lucru
rile se petrec exact pe 
dos. Respectând întocmai 
dispozițiile ferme ale 
I.S.C. Predeal, adminis
tratorii telefericului au o 
grijă deosebită față de 
turiști ................... ” *
scaune, 
rîvnesc 
trebuie
sau 
sînt obligați 
însă 
dă zeci de minute 
care le-ar putea folosi 
pentru pregătirea lor,

să

și îi laviță în 
deși la acestea 
și schiorii care 
să se antreneze 

concureze. Schiorii 
să stea 

la rind, să piar- 
pe

52:25Brașov) lh 
gor (A.S. Armata 
6. Gheorghe Bădescu (Dinamo Brașov) 
lh 57:07 (17).

A doua ediție a campionatului re
publican pentru juniori (10 km cu 2 
trageri) a fost cîștigată de Ion Mirzea, 
de la A. S. Armata Brașov, care a con
firmat buna comportare avută în tot 
acest sezon.

Clasament : 1. ION MÎRZEA (A. S. 
Armata Brașov) 48:02 (4 min. penali
zare) — campion republican; 2. Vic
tor Fontana (Steagul roșu Brașov) 50:17 
(3:30) ; 3. Ion Olteanu (Dinamo Bra
șov) 50:54 (6:30) ; 4. Victor Dihoi (A. 
S. Armata Brașov) 56:44 (9:30) ; 5. 
Andrei Gyulay (Gheorghieni) lh 01:14 
(14) ; 6. Ion Andrei (A.S. Armata Bra
șov) lh 01:35 (15).

Campionatele republicane de biatlon 
continuă sîmbătă cu ștafeta 3x5 km a 
juniorilor și se vor încheia duminică 
prin ștafeta 3 x 7,5 km a seniorilor.

★
Duminică dimineață vor avea loc (pro

bele alpine pe Clăbucet, cele de fond 
în Valea Poliștoacă) și întrecerile finale 
ale Concursului republican al copiilor.

la probe alpine

G.R.Ș.

GH. VILMOȘ 
campion al țării 

la biatlon
Foto : A. Neagu

ai regiunii Hunedoara

mai au loc la Poiana Brașov?
și dăună- 
mers al 

este

Regretabilă 
toare bunului 
activității schiului 

și atitudinea Trustului de 
alimentație „Carpați" Bra
șov care închiriază mai 
toate locurile din Poiană 
fără să țină seamă că și 
schiorii trebuie să doar
mă undeva. Din cauza 
nepăsării conducerii trus
tului față de activitatea 
sportivă, schiorii sînt ne- 
voiți să doarmă uneori 
în condiții foarte grele, 
așa cum s-a petrecut, de 
pildă, cu prilejul dis
putării „Cupei speranțe
lor*  la probe alpine și a 
campionatelor republica
ne de fond, cînd unii 
schiori au fost nevoiți să 
doarmă cite doi și chiar 
trei intr-un pat. Vă în
chipuiți cum s-au odih-

nit și ce randament au 
dat a doua zi cînd au 
concurat.

Tot ca o anomalie 
considerăm și faptul că 
schi-liftul din Kantzer nu 
funcționează nici acum, 
deși au trecut cîțiva ani 
de cînd a fost construit 
Primul proprietar, clubul 
Steagul roșu Brașov, l-a 
lăsat în părăsire, iar ac
tualul proprietar, I.S.C. 
Predeal, îl ține ca pe o 
piesă de muzeu. Nu-i 
păcat de banii cheltuiți 
pentru construcția schi- 
liftului ? Ca să nu mai 
vorbim de faptul că 
pirtia de bob, cindva cea

mai bună din țară, este 
complet lăsată în părăsire 
și deteriorată. Și ce fru
moase concursuri de bob 
se disputau la Poiana 
Brașov.»

Iată aspecte care ne 
duc la concluzia că orga
nele tutelare ale Poienii, 
prin modul în care se 
„îngrijesc" de condițiile 
de practicare a schiului 
de performanță, nu fac 
altceva decît să frîneze 
dezvoltarea acestui sport. 
Sfatul popular 
nii Brașov și 
regional UCFS 
nimic de zis ?
cepta ca Poiana Brașov 
să dispară de pe harta 
sportivă a regiunii ?

Schiorii așteaptă răs
puns. ÎN FAPTEI

al regiu- 
Censiliul 
nu au 
Pot ac-

In ultimele săptămînt co- 
misiile regionale de schi 
și-au axat activitatea pe 
organizarea campionatelor 
regionale la probe alpine, 
în urma cărora au fost CU- 
noscuți participant:: la fi
nalele campionatelor repu
blicane. Iată unele relatări 
asupra întrecerilor desfășu
rate la Straja.

• 30 de concurent! repre
zentând orașele *1  raioanele 
Alba, Orăștie, Hunedoara 
și Petroșenl și-au disputat 
pe pîrtiile de la Straja tits 
lurile de campioni al regiu
nii Hunedoara. O bună come 
portare a avut-o Constantly, 
Munteanu de la Energia! 
Paroșeni care a cucerit 10+ 
cui întîi în toate probele 
alpine disputate (slalom, 
special, slalom uriaș și co-*  
borîre). Aceeași performant 
ță a realizat-o tînăra IUdia 
Kelț (Energia ParoșenQ 
care s-a calificat, Împreună 
cu C. Munteanu, pentru fi» 
nalele care se vor desfă
șura săptămîna viitoare lă 
Poiana Brașov. (ȘT. BALOI 
— coresp. principal.),.



©tFlurMI MIINE, 16 IMILE „CUPEI ROMÂNIEI H

Dintre

Goi 1 Portarul Urziceanu (pe atunci titular în echipa piteșteană), pri
vește dezolat cum balonul intră în plasă. Paza pe care o reproducem 
este dintr-un meci disputat pe „23 August" între echipele Progresul și 
Dinamo Pitești. Mîine aceste format ii debutează în „Cupa României' 

în compania unor echipe din categorii interioare

Atenția amatorilor de fotbal 
va fi mîine din nou polarizată 
de populara competiție „Cupa 
Româniej'. Pe 16 stadioane din 
țară își vor disputa întîietatea 
echipele de categoria A, 10 for
mații care activează în categoria 
B, 6 din categoria G șl 2 din 
campionatele regionale (Ploiești 
șl Brașov). Deci, în competiție au 
mai rămas 32 de echipe din cele 
8398 înscrise în această a 30-a 

.Cupei României*.  Nu
mai

Foto : Șt. Ciotloș

ediție a 
mărul participantelor este 
mic fată de ediția precedentă, 
cînd au luat startul 3580 de for
mații.

în fiecare an, aCupa României- 
ne-a oferit surprize, prin elimi
narea unor echipe de categorii 
superioare de către altele cu 
nume mai puțin sonore. Ce va 
fi mîine ? Greu de spus.

In program figurează cîteva 
meciuri care suscită un deosebit 
interes, deschise oricărui rezul
tat. Ne referim în primul rind 
la partidele de la Baia Mare 
(Minerul — Petrolul), Timișoara 
(C.F.R. — Dinamo Pitești), Cluj 
(Medicina — Jiul), Oradea (Cri
șul — Politehnica București) și 
Lupeni (Minerul — Metalurgistul 
București).

Iată programul complet al 16- 
imilor :

Craiova : 
versitatea 
centru A.

Electroputere — Uni- 
Craiova (arbitru de 
Alexe, Rm. Vîlcea),

Cluj: Medicina — Jiul Petroșeni 
(N. Barna, Tîrnăveni), Suceava: 
Chimia — Universitatea Cluj (A. 
Macovei, Bacău), 
greșul — Rapid 
Vasiliu, Ploiești), 
tila — Progresul 
Mureșan. Turda), 
ria — Steaua București (Gr. Bîr- 
san, Galati). Fălticeni: Foresta — 
Steagul roșu Brașov (M. Rotaru, 
Iași; meciul se dispută azi), 
Baia Mare: Minerul — Petrolul 
Ploiești (R. Sabău, Cluj), Plopeni: 
Metalul — C.S.M.S. Iași (I. Dră- 
ghici. București), Sibiu: —
C.S.M. — Farul (Tr. Cruceanu, 
Arad), Reghin: Voința — Dinamo 
București (G. Pop, Brașov), 
mișoara: C.F.R. 
tești (Aurel 
lăți: Otelul 
mișoara (A.
Hunedoara :
(N. Mogoroașă, Craiova), Oradea: 
Crișul — Politehnica București 
(Gh. Ștefănescu, Vișeu), Lupeni: 
Minerul — Metalurgistul Bucu
rești (M. Biolan, Tr. Severin).

Reamintim că regulamentul 
prevede că, în caz de egalitate 
după 90 de minute, 
prelungește cu două 
cite 15 minute. Dacă 
se menține și după 
se califică echipa care a jucat 
în deplasare.

Toate partidele vor începe la 
ora 15.

Pro-Brăila:
București (M. 
Mediaș: —
București (S. 
Birlad: Glo-

zeci 
de

Tex-

Ti- 
Pi- 

Ga-
Ti-

Dinamo
Pop, Oradea),
— Politehnica 
Bentu, București), 

Metalul — U.T.A.

meciul se 
reprize a 
egalitatea 

prelungiri.

însemndri

ARTA DE A FI SPECTATOR
De eiteva secunde, arbitrul a 

fluierat începutul jocul ui. Vecinul 
meu din dreapta, foarte amabil, 
îmi cere scuze : „Iertați-mi că v-am 
•tins. N-am vrut". „Nu face ni
mic". îmi dau seama că ține pi
cioarele depărtate dintr-un motiv 
perfect întemeiat: protejează o 
sticlă. O sticlă înfundată, cu eti
cheta „Murfatlar".

Meciul a început cu urale. Albii 
atacă. Albaștrii rezistă din greu. 
Vecinul meu din dreapta se foiește. 
Caută ceva în toate buzunarele. 
Am impresia că nu-1 interesează 
prea mult jocul.

„In sfîrșit... aici erai, bată-te !“ 
Obiectul îndelung căutat e un bri
ceag cu tirbușon. Operația de ex
tragere a dopului e anevoioasă. 
6ticla, supusă unor tracțiuni cu 
mișcări sacadate, lovește spatele 
spectatoarei din față. „Scuzele 
mele, doamnă... Vă rog să ser
viți prima gură". Refuzul e cate
goric și omul se consolează cu 
aproximativ un sfert de „Murfat
lar". Apoi depune sticla și se adre
sează publicului cu o voce care 
atrage atenția pe o rază de aproxi
mativ 15 metri: „Măi, fratele meu, 
am 25 de lei de gol pe mina albului. 
Care te prinzi ?!’

Nici un răspuns. „Murfatlar" se 
consolează cu încă un sfert de 
sticlă și reflectează cu glas tare: 
i,Sau poate că mă aflu intre po
căiți. Ei, bravos !“

Albii, continuă să atace, 
cu sticla e mult mai vesel 
&Și zici că nu ține nimeni 
gol ? Păcat ! Arșice-i facem

rid. Simt că „magnetismul" 
să lucreze asupra omului cu 
Albii atacă mereu, dar al- 
sînt aproape toți în apro- 

porții lor. Extremul dreapta

pă, însă, „Murfatlar*  sare ca ars : 
„Ofsaid, chiorilor!“ Cîteva capete 
se întorc încruntate : „Care ofsaid ? 
Unde ai mai pomenit ofsaid din 
aruncare ?“ Dar „Murfatlar” e 
magnetizat de-a binelea. „Gurrrrra ! 
Las că-1 știu eu pe chelu’ cu stea- 
gu’!"

în pauză sticla S-a golit de tot 
Suporterul albilor a devenit staco
jiu. „Pin-acum trebuia să avem 
3—9. Da’ cu bestia din centru n-ai 
ce face. Și-l are și pe chelu’ ! 
Toată lucrarea e citită. Am prins 
eu niște fire aseară, la „Mercur".

gul". Sticla a căzut la numai un 
metru de țintă...

★
Aceste rînduri au încercat să 

fie un apel adresat marelui public 
al fotbalului care, din păcate, to
lerează uneori în mijlocul său ase
menea scene și asemenea „eroi“. 
Spun asta convins că rolul publicu
lui poate fi hotărîtor în creșterea 
spectacolului fotbalistic.

Osmoza jucători-public este o 
realitate incontestabilă. într-o sea
ră, după a nu știu cita rechemare 
la rampă, un mare actor, răspun-

dau seama". In schimb, eu am un 
prieten giuleștean care, stînd la ga
lerie în apropierea ceasului, l-a 
„văzut" pe Iancu in ofsaid tocmai 
Ia poarta opusă.

E momentul ca noi, spectatorii, 
să devenim artiști ai spectacolului 
fotbalistic. Să redăm fotbalului ca
racterul 
miercuri 
suporteri 
toreadori
2—0 pentru Inter, ca să-i „trezeas
că" pe adorații lor, prin interme
diul pînzel destinate taurilor. Tre
buie să recunoaștem că e o dovadă 
de umor sau, mai bine zis, o mani
festare a artei de a fi spectator și 
la bine, șl la rău.

de joc. Am auzit că 
seara, la Madrid, cîțiva 
madrileni travestiți în 

au pătruns pe gazon, la

Omul 
acum. 
25 de 

!«

OPINII
SA FIM ARTIȘTI!

Unii 
începe 
sticla, 
baștrii 
pierea
81 albilor încearcă o pătrundere, 
dar alunecă și cade. „Murfatlar" 
ne privește pe sub sprincene: 
„Ca’va’zică, n-avem voie să batem 
penalti, Buuuun !!“

Albii atacă fără întrerupere. Al
baștrii rezistă. „Murfatlar" e tot 
mai agitat. Mai soarbe un sfert. 
;,Ca’va’zică, domnu-arbitrule, mergi 
cu troznitorii ! Buuuuun !! Te-am 
bifat”.

Mai sînt 10 minute „din prima". 
Optul „albaștrilor" aruncă o minge 
de aut. Preia „vîrful*  și țîșnește 
spre poarta albilor. în aceeași cli-

Cineva îndrăznește să spună că 
arbitrul a fluierat destul de bine. 
Dar n-apucâ să încheie. „Murfatlar" 
Î1 arde cu privirea: „Caută-mă 
p-afară, băiețică ! Sau ai uitat unde 
«c aflăm !?..

...S-a reluat jocul. Albaștrii sînt 
parcă mai vioi. „Omul nostru" e 
nemulțumit de jocul alor săi și îi 
stimulează în stilul său personal : 
iJa-I, Vasile ! Rupe-I, Nae ! Anes- 
teziază-1, Ciortane !“

Lovitură liberă la poarta albilor. 
Zid. Arbitrul face 9 pași și ceva. 
„Murfatlar" urlă cit îl ține gura: 
„Lungește pasul, șontorogule, eă 
te bag in ghips".

Cițiva rid. Alții încearcă să-1 po
tolească pe tenor. Dar, în zadar. 
„Murfatlar" a intrat în ultimul sfert 
de oră. E sfertul în care trebuie să 
obțină un penalti. „Bă. Chelule ! 
Suflă-i lu' ăla cu pieulina că plecați 
numai dacă vă ia cu elicopteru’" I 
Hoților !” — „De ce-i faci hoți, măi 
omule !“ — .Gurrrrra !“

Cu două minute înainte 
șitul jocului, antrenorul 
exasperat de ineficacitatea 
șilor săi, s-a apropiat de 
strigat la fundașul său 
îndemnîndu-1 să 
Arbitrul de tușă, 
să-și reia locul 
Murfatlar" asta

premă a „necinstei" arbitrilor. Fără 
să mai stea pe gînduri, el a arun
cat sticla goală spre „omul cu stea-

de sfir- 
albilor, 
inainta- 

tușă și a 
dreapta, 
la atac, 

i-a cerut
meargă 

prompt, 
pe bancă. Pentru 
a fost dovada su-

Ș T
MECIURI AMICALE

I R I
CRAIOVA : Universitatea — Auto- 

rapid 6—1 (3—0).
TÎRGOVIȘTE : Metalul — Progresul 

București 2—1 (2—1) 1

antrenamente intense

Echipa de fotbal Victoria Tg. Jiu a 
avut o comportare modestă în turul 
campionatului categoriei C, seria Vest, 
ocupind locul 10.

După o scurtă vacanță, jucătorii au

reluat antrenamentele pe ziua de 7 
ianuarie, sub conducerea prof. V. Pe. 
rescu. In afara celor 35 de antrena
mente efectuate pînă în prezent, e- 
chipa Victoria a susținut mai multe 
meciuri amicale. Iată cîteva rezul
tate : 1—2 cu Universitatea Craiova, 
7—2 cu Autorapid Craiova, 2—0 cu 
Minerul Lupeni 2—1 cu Victoria Ca
tan. In general, rezultate mulțumitoa
re. Antrenorul șl suporterii formației 
speră ca în retur aceasta să aibă o 
comportare mai bună.

P. CRISTEA-coresg,

zînd ovațiilor publicului, a spus : 
„Succesul acestei seri este, în pri
mul rind, succesul dv. A fi specta
tor e o artă. E o artă care dă aripi 
celor de pe scenă..

Noi, cei din tribună, avem 
— de asemenea — datoria de a de
veni artiști. Mai mult ca pe orice 
altă scenă, cei 22 de tineri care se 
înfruntă pe gazon depind de răsu
flarea caldă sau rece a tribunelor.

Răsuflarea caldă a tribunelor...
Cum ? In ce fel ?
ÎN PRIMUL RIND PRIN OBIEC

TIVITATE. Asta nu înseamnă, bine
înțeles, să transformăm stadionul 
intr-un templu al tăcerii. Nu ! Echi
pa favorită trebuie purtată spre 
victorie. La Londra, în minutul 85 
al „penibilului" 0—0 cu Ceho
slovacia. întreg Wembley-ul striga 
in cor, cu o perseverență emoțio
nantă : -England, England !*  La Pi
tești, in schimb, după golul lui Zam- 
bata. vulcanul care izbucnise cu 
atita strălucire în ultimele secunde 
ale jocului cu Toulouse, a înghețat 
subit. Iată o „piruetă*  care nu ține 
de arta spectatorului adevărat.

ÎN AL DOILEA RIND. TOT 
PRIN OBIECTIVITATE. E vorba 
de stima și răsplata pe care sîntem 
datori să o acordăm adversaruluL 
Am văzut și auzit un stadion în
treg izbucnind in aplauze cînd un 
^.adversar”, Coluna. a executat acel 
superb stop pe piept, urmat de 
„scurgerea" mingii spre vîrful ghe- 
tei. A nu vedea frumosul în jocul 
adversarului e, la urma urmei, o 
dovadă de infirmitate psihică.

ÎN AL TREILEA RIND. IARAȘI, 
ȘI IARAȘI PRIN OBIECTIVI
TATE. O obiectivitate față de 
eforturile arbitrului. Să-i acordăm 
credit și, mai ales, să acceptăm că 
putem greși, renunțînd la vanitatea 
atotștiutorului. După finala de la 
Londra, Helmut Schon, antrenorul 
echipei vest-germane, a fost între
bat dacă socotește valabil arhidis- 
cutatul al treilea gol al englezi
lor. Schon n-a stat pe gînduri și a 
răspuns : „Din locul in care mă 
aflam mi-a fost imposibil să-mi

IOAN CHIRILA

• ILIE O ANA : „Am fost impre
sionat de sportivitatea jucătorilor 
și a publicului craiovean, la meciul 
Universitatea —• - — —
„Tribunele" i 
măsură, 
și, ceea 
portant, 
plăteau

' tehnice . . , __
dacă nu se încheiau cu gol. întoc
mai ca la C.M de la Londra !“

Desigur, e greu să fii generos 
cînd echipa-ți favorită aleargă după 
egalare, dar... „obrazul subțire cu 
cheltuială se tine î"
• DOUA MII DE COPII au asistat, 

duminică, la jocul Universitatea 
Cluj — U.T.A., în „loja" rezervată 
de conducerea clubului clujean.

Comentariile sînt de prisos !
9 LIBARDI — un jucător care 

mi-a plăcut mult, dar care începe 
să mă dezamăgească. A început 
„să-și ferească picioarele", să se 
„rezerve" pentru lot. Duminică, la 
Brașov, a ieșit destul de tîrziu — 
prin min. 65 — la „bătaie". Libardi 
dragă, echipa de club e anticamera 
lotului ’
• întâlnire neașteptată cu Petschow- 

ski (joi, la București). Discutăm. 
Lucruri de ieri și de azi. Printre 
ele, o întîmplare simpatică. O re
produc, cum mi-a fost povestită. 
„Cu cîtva timp în urmă, am fost 
la Paris. într-o după-amiazâ, plim- 
bîndu-mă, am ajuns în spatele tur
nului Eiffel. Acolo, pe un cîmp 
larg, se juca fotbal. Echipe alcătuite 
„la minut" : pleziriști — cum li se 
spune. Nu m-a lăsat inima și m-am 
dus în spatele unei porțî, transfor- 
mîndu-mă în itculegător de mingi“? 
ca-n urmă cu treizeci de ani. „Vreți 
să jucați ?” — îmi spune unul dintre 
„combatanți". Da, zic eu, dar. . . așa 
îmbrăcat, „civil" ? „Vă dăm noi echi
pament". Zis și făcut. Am intrat 
pe teren. După un timp, cel care 
mă invitase să joc, mă întrebă su- 
rîzînd : „V-a spus cineva, vreodată, 
că jucați foarte bine ?. .. Veniți și 
poimîine.. . 1“
• MIHAI IONESCU (după meciul

„lotului*  cu Politehnica București 
— miercuri Ia ’
fiecare dată _____________  ______
din poartă, îl priveam cu invidie 
pe Hie Da teu care stătea liniștit 
pe „banca rezervelor". Politehnica 
a jucat formidabil. N-am să uit, 
multă vreme, această seară „neagră*  
pentru mine și colegii mei de 
echipă".
• Joi, 82 de fotbaliști de catego

ria A din București au dat „teză". 
Tema lucrării scrise a conținut ur
mătoarele probleme :

— sarcinile postului (deținut în 
echipă), în atac și în apărare ;

— probleme de regulament : ofsai
dul ;

— contribuția personală (a jucă
torului) la antrenamentul vizibil și... 
invizibil.

Deocamdată, „tezele" sînt în pli
nă. . . corectare. Unul dintre exa
minatori mi-a spus că notele aco
peră distanța de la nesatisfăcător 
la foarte bine.

VALENTIN PAUNESCU

Dinamo București 
au aplaudat, în egală 

evoluția celor două echipe 
ce ml se pare cel mal im
am auzit aplauze ce râs- 

acțiunl individuale, execuții 
reușite ale jucătorilor, chiar

Bucureștl 
_ „Republicii") : „De 
cînd scoteam balonul

V-ați depus buletinele Pronosport?
Programul concursului 

SPORT nr. 9 de mîine 
meciuri din CUPA ROMÂNIEI și 
din campionatul italian catego
ria A. Meciuri interesante și 
echilibrate, capabile să răstoarne 
orice pronostic.

In cadrul premiului exceptional 
este prevăzut un autoturism .RE
NAULT 10 MAJOR*  și 17.800 lei 
în numerar pînă Ia concurența 
sumei de 75.000 lei.

Astăzi ultima zi pentru 
nerea buletinelor.

Dăm din nou programul 
tui concurs: I: Minerul 
Mare - 
mișoara
Chimia Suceava — Universitatea 
Cluj. IV: Progresul Brăila — Ra
pid, V: Otelul Galați — Politeh
nica Timișoara, VI: Crișul — 
Politehnica București, VII: Bres
cia — Intemazionale. VIII: Fio
rentina — Cagliari, IX : Foggia — 
Juventus, X: Lecco — Bologna, 
XI: Roma — Lazio, XII: Spal — 
Atalanta, XIII« Torino — Man- 
tova.

PRONO- 
cuprinde

LOTO TRAGEREA MĂRȚI
ȘORULUI

58
18 
de

depu-

17.
66.
premii: 3.416.732 Iei.
următoare

10 martie

aces-
Baia

Petrolul. II : C.F.R. Ti- 
— Dinamo Pitești, III:

EXTRAGEREA OBIȘNUITA
62 4 18 56 8 2 85 12 1 64 38 54

EXTRAGERILE SUPLIMENTARE 
82 30 85 89 32 11 51 67 55 18 
90 10 
a n-a: 
a in-a:

Fond
Tragerea 

loc vineri 
București.
• Tragerea la sorti a 

lui exceptional de la 
Pronosport nr. 8 din 26 
1967, va avea loc astăzi 
rești în Calea Victoriei 
orele 16.

va avea
1967, la

premiu- 
concursul 
februarie 
la Bucu- 
nr. 9, la

mare deDin cauza numărului 
premii, omologarea concursului 
Pronosport nr. 8 din 26 februarie 
1967, va fi publicată în numărul 
următor.

Rubrică redactată de Adminis
trația de Stat bolo-Pronosport.

A apărut nr. 2 al revistei

SPORT Șf TEHNICĂ
Din sumar :

— La 12 000 m altitudine cu planorul
— Automobilul „Renault Dauphine Gordlni"
— Radioamatorii au salvat viața unui om
— Retezat — primul act al alplniadel
— Avioane românești
— Pneurile fără cameră
— Montaje electronice
— Trabant în rallurile internaționale.

Revista publică de asemenea numeroase articole, știri, reportaje, 
noutăti din următoarele domenii : aviație sportivă, motoclclism. automo
bilism. turism, radioamatorism, cosmonautică, aeromodeltsm.

Cititl „Sport si Tehnică”, 32 pagini, bogat ilustrate.



Unele cauze ale rămînerii în urmă
Gimnastica sportivă a cerut tot

deauna o pregătire temeinică, în
delungată, datorită numărului 
mare de mișcări care trebuie în
sușite la diferite probe. Elemen
tele grele din trecut figurează 
astăzi doar ca mișcări de dificul
tate mică și medie. Totuși, față 
de anii trecuți, cînd durata de 
pregătire a maeștrilor era de cir
ca 10 ani, în momentul de față 
re7.ultatele superioare se obțin 
într-un timp mult mai scurt — 
6-8 ani. Explicația este foarte 
simplă : a crescut volumul și in
tensitatea antrenamentelor, pre
cum și numărul de antrenamente 
pe săptămînă. Un alt factor care 
a contribuit la reducerea perioa
dei de afirmare este aceea că 
practicarea gimnasticii începe a- 
cum la o virstă mai timpurie 
(7-10 ani).

Obținerea unor performanțe su
perioare într-un timp scurt este 
condiționată și de elaborarea unei 
concepții unitare de pregătire, pe 
baza specificului și a nivelului de 
dezvoltare a gimnasticii. în legă
tură cu această problemă, consta
tăm că la noi există anumite de
ficiențe la următoarele capitole: 
claritatea regulamentului intern, 
întocmirea unor programe anali
tice unitare pentru diferite cate
gorii de clasificare, în special 
pentru copii, desfășurarea muncii 
de îndrumare și de control Ia ni
velul secțiilor, activitatea comi
siilor de arbitri, a comisiilor teh
nice etc. Să analizăm pe scurt 
fiecare dintre acești factori.

Regulamentul intern este un 
document care trebuie să veghe
ze, în primul rind, asupra ritmu
lui de dezvoltare în gimnastică. 
El trebuie să fie foarte clar și 
precis. Ea noi, în prezent, regu
lamentul este difuzat sub forma 
unor buletine ale F.R.G., care 
conțin unele explicații și îndru
mări. Tirajul acestor buletine este 
însă foarte redus, iar uneori con
țin greșeli și contradicții. Unele 
amendamente (de exemplu, la ca
tegoria a fi-a junioare) nu țin 
cont de nivelul actual de dezvol
tare a gimnasticii. Acest docu
ment trebuie să fie publicat pe
riodic și să constituie pentru an
trenori o adevărată literă de lege.

Programele analitice pentru di
ferite categorii conțin mijloace
le principale, orientative ale ac
tivității. Aceste programe ne lip
sesc însă cu desăvîrșire. La an
trenamente se lucrează, in gene
rai, numai pe bază de programe 
de clasificare și amendamente 
tehnice. Este adevărat că, în ul
timii ani, amendamentele tehnice 
pentru diferite categorii au fost 
formulate în așa fel incit să 
permită o pregătire mai variată, 
totuși acestea nu corespund încă 
pregătirii complexe, multilaterale, 
de care are nevoie un gimnast 
la o anumită categorie. Comisia 
tehnică a F.R.G. trebuie să alcă-

TUBUL CAMPIONATULUI
CATEGOBIEI A
ETAPA I : 12.ni

Progresul Buc. — Știința Petroșeni 
Rapid București — Rulmentul Bîrlad 
Dinamo Buc. — Farul Constanta 
Precizia Săcele — Gloria București 
Politehnica Iași — Steaua București 
Agronomia Cluj —Grivița Roște Buc.

etapa a n-a; 19.111

Progresul — Grivița Roșie 
Știința Petroșeni — Agronomia Cluj 
Rapid — steaua

^Rulmentul Bîrlad — Farul Constanța 
Dinamo — Gloria
Precizia săcele — Politehnica Iași 

etapa a in-a : 26.ni.

Farul Constanța — Progresul 
Știinta Petroșeni — Rapid 
Rulmentul Bîrlad — Dinamo
Gloria — Agronomia Cluj 
Steaua — Precizia Săcele
Grivița Roșie — Politehnica lași

ETAPA A IV-a : 2.IV.

Steaua — Progresul
Grivița Roșie — Dinamo
Gloria — Rapid
Politehnica lași — Știința Petroșeni 
Precizia Săcele — Rulmentul Bîrlad 
Agronomia Cluj — Farul Constanța
ETAPA a V-a : 16.IV.
Progresul — Precizia Săcele 
Rapid — Politehnica laș: 
Dir.amc — Agronomia Cluj 
Știir.ța Petroșeni - Gloria 
Ru!me’,’Ul Bîrlad _ steaua 
Farul Constanța — Grivița Roște

ETAPA A Vl-a ; 16.IV.

Progresul — Gloria
Dinam - Rap-.d
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a gimnasticii noastre
tuiască astfel de programe, pen
tru diferite categorii, în special 
pentru copii și juniori, iar ele să 
devină obligatorii pentru toate 
centrele de copii și secțiile de 
gimnastică.

In U.R.SS., Cehoslovacia. Ja
ponia, R. D. Germană, țări frun
tașe în domeniul gimnasticii, sînt 
publicate zeci de materiale în re
vistele de specialitate, sînt puse 
în discuție probleme care-și aș
teaptă rezolvarea din partea spe
cialiștilor, cum ar fi: volumul de 
muncă săptămînal. în munca cu 
copiii și tineretul ; conținutul a- 
cestei munci, cum să se facă se
lecționarea etc.

în legătură cu conținutul mun
cii cu copiii există încă multe 
controverse. Unii susțin că acti
vitatea cu copiii trebuie să se 
bazeze pe mișcări simple, grada
te, alții afirmă că procesul de 
pregătire trebuie să conțină de 
la început elemente de mare di
ficultate. Important este însă ca 
în antrenamentul cu copiii să pre- 
domine pregătirea fizică, dezvol
tarea generală, folosindu-se mij
loacele distractive: joc, întreceri, 
iar pregătirea tehnică să conțină e- 
lemente din toate grupele principa
le de mișcări, fie din grupa răs
turnărilor, salturilor sau subba- 
lansărilor etc., care să fie pre
date respectînd principiile peda
gogiei.

O altă problemă importantă este 
cea a selecției. La noi s-au făcut 
multe eforturi pentru buna selec
ționare a copiilor. Totuși, din re
zultatele obținute reiese că se
lecționarea încă nu se face pe 
baze obiective. Alegerea după... 
ochi nu poate ține locul unui 
criteriu unic și științific. De 
aceea, ar fi indicat ca Comisia 
tehnică a F.R.G. să elaboreze cri
terii unice de selecție specifice 
gimnasticii.

Un fapt care frînează progre
sul nostru în gimnastica sporti
vă este nivelul slab de pregă
tire a arbitrilor, în special a ce
lor care apreciază evoluția spor
tivilor de categorii inferioare.

Comisia de arbitri din F.R.G. 
trebuie să delimiteze cu precizie 
cerințele interne de cele interna
ționale. Regulamentele de arbi
traj trebuie mai intens populari
zate, ca ele să fie cunoscute de 
o masă largă de gimnaști și spe
cialiști.

O altă cauză a rămînerii in ur
mă este aceea că numai puțini 
antrenori au calificare superioară, 
iar maeștrii sportului nu contri
buie decît în prea mică măsură 
la ridicarea tineretului.

Antrenorii și profesorii care 
participă la diferite concursuri,

Grivița Roșie — Steaua
știința Petroșeni — Rulmentul Bîrlad 
Farul Constanța — Precizia Săcele 
Politehnica Iași — Agronomia Cluj

ETAPA A vn-a

Agronomia Cluj — Progresul 
Precizia Săcele — Rapid 

‘Politehnica Iași — Dinamo 
Gloria — Farul Constanța 
Steaua — știința Petroșeni 
Grivița Roșie — Rulmentul Bîrlad
ETAPA A Vlri-a
Progresul — Dinamo
Steaua — Gloria
Rapid — Grivița Roșie
Farul Constanța — Știința Petroșeni 
Rulmentul Bîrlad — Politehnica lași 
Agronomia Cluj — Precizia Săcele

ETAPA A IX-a. •

Progresul — Politehnica Iași
Rapid — Agronomia Cluj 
Dinamo — Precizia Săcele
Rulmentul Bîrlad — Gloria
Farul Constanta — Steaua 
știinta Petroșeni — Grivița Roșie

ETAPA A X-a.

Rapid — Progresul
C/loiia — Grivița Roșie
Dinamo — Steaua
Precizia Săcele — Știința Petroșeni 
Agronomia Cluj — Rulmentul Bîrlad 
Politehnica Iași — Farul Constanța

ETAPA A Xl-a

Rulmentul Bîrlad — Progresul
Farul Constanța — Rapid
Știinta Petroșeni — Dinamo
Gloria — Politehnici, Iași
Steaua — Agronomi*.  Cluj
Grivița Roșie — Precizia Săcele

Programarea etapelor VII—XI se 
face ulterior în funcție de calendarul 
întrecerilor internaționale ale lunilor 
aprilie — mal, încă nedefinitivat. 

consfătuiri, simpozioane, conferin
țe internaționale nu popularizează 
observațiile și experiențele lor.

Elaborarea unei tactici de con
curs corespunzătoare constituie, 
de asemenea, o problemă impor
tantă. Pentru cîștigarea unei „bă
tălii*  în gimnastică, echipa tre
buie să fie alcătuită în funcție 
de adversari. Echipele fruntașe de 
la J.O. din 1964 și de la campio
natele mondiale din 1966 au fost 
alcătuite după formula 2 + 3 sau 
3 + 2, ceea ce înseamnă că doi, 
trei gimnaști din echipă au fost 
excepționali la toate aparatele, 
iar ceilalți 2—3 excepționali la 
unul sau două aparate. N-au ob
ținut rezultate de valoare acele 
echipe la care n-au existat indi
vidualități de mare valoare sau 
unde a existat doar un singur 
gimnast de o mare valoare etc. 
Studiul alcătuirii echipei după 
valoarea gimnaștilor nu mai este 
un punct neglijabil în tactica de 
concurs. Dar ca să poți alcătui 
o echipă la înălțimea cerințelor

ROSre

TREI NOI RECORDURI 
REPUBLICANE DE JUNIORI

La sfîrșitul sâptămînii trecute, în 
sala de haltere Dinamo a avut loc 
prima etapă din campionatul orașu
lui București pentru echipe de ju
niori. în clasament, pe primele 
locuri : 1. Olimpia 16 p, 2. Metalul 
25 p, 3. Dinamo 35 p.

Cu prilejul altui concurs, desfășu
rat recent în Capitală, au fost înre-
gistrate trei noi recorduri republicane 
de juniori (primele din acest an), 
toate la categoria pană. Ion Garoiu 
— (Metalul) a realizat 90 kg la îm
pins, iar Tiberiu Apostol — (Progre
sul) a obținut 117,5 kg la aruncat 
și 280 kg la total.

C. TABARCEA — antrenor

Cine
.Care panouri T*  — te vor între

ba cititorii. Panourile din frumoasa 
Sală a Sporturilor din Cluj I .Cum, 
cine mută panourile ? Oamenii de 
serviciu ai sălii!“ ni se va replica. 
Da, așa ar fi normal...

.. .Bucuria sportivilor clujeni, și 
nu numai a lor, cind au pășit prima 
oară in acest edificiu sportiv era 
perfect explicabilă. Capacitate 
mare, instalații moderne, ampla
sare favorabilă — iată numai cîteva 
argumente. Bucuria s-a micșorat 
insă pe parcurs, adică In cele aproa
pe șase luni de cind se folosește 
sala. Ce le-a redus entuziasmul iu
bitorilor sportului și, in primul 
rind, sportivilor și antrenorilor ? 
Lipsa de spirit gospodăresc a Sfatu
lui popular orășenesc Cluj, proprie
tarul sălii. Acesta percepe de la clu
burile și asociațiile ale căror secții 
fac antrenamente o chirie de 126 de 
lei pe oră. In condițiile unor antre
namente pentru secții de perfor
manță, după principii moderne 
(90—120 de minute o lecție), se plă
tesc sume însemnate, de ordinul 
a 5—7 000 de lei lunar, cum ar fi, 
de exemplu, cazul secției de bas
chet de la Universitatea (o echipă 
feminină și una masculini de cate
goria 4). Vă imaginați deci ce efor
turi financiare se fac pentru asigu- 

actuale este nevoie de o serioasă 
selecție.

Toate aceste probleme organi
zatorice, metodice și tehnice își 
cer o grabnică rezolvare. Mal 
avem puțin timp pînă la J.O. 
din Mexic. Ritmul actual de dez
voltare a gimnasticii noastre nu 
corespunde cu ritmul și cu re
zultatele obținute în marile com
petiții internaționale. Catedra de 
gimnastică a Institutului de Cul
tură Fizică și cercetătorii știin
țifici, prin discuții bine organi
zate și prin cercetări temeinice, 
trebuie să contribuie in mai mare 
măsură Ia studiul posibilităților de 
dezvoltare, în foarte scurt timp, 
a gimnasticii noastre. Prin Îndru
marea mai atentă a secțiilor, prin 
intensificarea activității comisiilor 
centrale de antrenori și arbitri, 
a muncii antrenorilor din secții, 
prin unificarea conținutului pre
gătirii copiilor și tineretului, prin 
elaborarea unor norme judicioase 
de selecție și de control se va 
putea realiza lichidarea rămînerii 
in urmă a gimnasticii noastre.

BERTA COROBEANU-TOVISI 
asistentă la I.C.F.

'-ri

In imaginea de mai sus, aspect de la ultimul concurs des
fășurat la ,Pantelimon“ In sezonul trecut. Ovidiu Puiu 

este tatonat de Gheorghe Ion și Ervin Seiler
Foto: Aurel Neagu

Start în sezonul de motocros
Iubitorii sportului cu motor se 

vor întîlni, duminică dimineața la 
ora 10, pe traseul de motocros de 
la complexul sportiv Pantelimon din 
Capitală, pentru a asista la des
chiderea sezonului oficial de moto- 
ciclism: „Cupa orașului București*.  
Concursul organizat de comisia de 
specialitate a orașului București 
reunește la startul probelor pe cei 
mai buni motocrosiști din Brașov, 
Cîmpina, Ploiești și din Capitală, 
printre care: M. Dănescu, Gh. 
Ion, Tr. Macarie, E. Keresteș, Cr. 
Dovids, E. Seiler, O. Ștefani, O. 
Puiu, C. Coman, FI. Ștefan, Șt. 
Chițu, P. Paxino, D. Vasilescu, 
I. Sas, Al. Paliev ș.a.

Cerîndu-i părerea despre această

mută panourile?
rarea unor condiții cit mai bune 
de pregătire a acestor sportivi. Plă
tind o astfel de chirie, antrenorii și 
sportivii se străduiesc să folosească 
fiecare minut cit mai bine, cu punc
tualitate atît la sosire, cit și la ple
care, cu grijă față de bunul obștesc. 
Dacă despre punctualitate și des
pre grija de bunuri nu avem nimic 
a reproșa sportivilor și antrenorilor, 
in schimb in ceea ce privește con

dițiile organizatorice avem unele 
lucruri de spus.

Această bază sportivă aparține, 
așa cum am arătat, Sfatului popu
lar orășenesc Cluj, dar acesta nu a 
angajat pe nimeni care să se ocupe 
de întreținerea sălii. Cei doi-trei 
oameni care fac, cum și cit pot, 
acest lucru sînt salariați ai Parcului 
sportiv Babeș (organele locale 
UCFS au asigurat benevol, dar... 
neoficial acest serviciu ca să se 
poată, totuși, lucra în sală) Numă- 
tul lor e prea mic pentru operațiile

Derbiul etapei campionatului
(Urmare din pag. 1) 

gărilor" de a rămîne în categoria 
A devin minime.

★
In campionatul republican fe

minin, jocurile Crișul Oradea— 
Constructorul București și O- 
limpia T. V. București—Univer
sitatea Iași rețin atenția prin 
însemnătatea ce o au în disputa 
pentru evitarea penultimului loa 
■(ultimul este deținut eu... auto
ritate de Olimpia T. V.) Iată însă 
programul complet al etapei a 
IV-a a returului campionatelor 
republicanei masculin: Steaua— 
I.C.F., Rapid București—Politeh
nica Galați, Dinamo Oradea— 
Politehnica București, Universi
tatea Cluj—Dinamo București, 
Medicina Tg. Mureș—Universi
tatea Timișoara, Academia Mili
tară — Steagul roșu Brașov; fe
minin: Politehnica București—
Mureșul Tg. Mureș, Olimpia T.V. 
București—Universitatea Iași, 
Crișul Oradea—Constructorul 
București, Universitatea Cluj— 
Rapid București, Voința Brașov— 
Voința București.

competiție, secretarul general al 
F.R.M., Georgiu Mormocea, ne-a 
declarat : „Competiția este utilă 
deoarece programul intern și in
ternațional foarte bogat din acest 
an presupune o pregătire corespun
zătoare făcută din timp și verifi
cată în condi|ii de concurs. Spor
tivii participanți la „Cupa orașului 
București" vor putea, cu acest pri
lej, să facă o „repetiție generală" 
în vederea începerii campionatu
lui. De asemenea, specialiștii fe
derației vor avea posibilitatea să 
constate gradul de pregătire a aler
gătorilor și să se orienteze cit mai 
judicios în selectionarea celor mai 
buni pentru întîlnirile internațio
nale care ne așteaptă".

strict necesare bunei desfășurări o 
antrenamentelor, incit, la fiecare 
schimbare de... ocupant, sala ofe
ră un aspect cu totul neobișnuit: 
înhămați cu toții — sportivi, antre
nori, membri ai birourilor de secție 
și... spectatori ocazionali — cei 
aflați in sală mută panourile de 
baschet, stîlpii și plasa de volei, 
uneori porțile de handbal. Vi asi
gurăm că nu e o treabă nici ușoară, 
nici de scurtă durată. Mai ales însă, 
nu e normală ! Zilele trecute, o gru- 
pă de copii de la un centru de fot
bal a încercat o astfel de operație 
de... mutare. Lipsiți de forța nece
sară, copiii și cei ce i-au ajutat au 
scăpat un panou (circa 600 kg ; 
care nu numai că s-a făcut... praf, 
ci era să și producă un grav stri
dent.

Cei ce închiriază sala pentru a ie 
antrena in condiții bune, pe-.:—- s 
se obișnui cu ea in vedere» compe
tițiilor oficiale și care plătesc ofifto 
bani, au dreptul de a cere tt gă
sească totul pregătit, ca si z.-~. 
irosească timpul și energia fix.-.i 
treburi care le revin altera âz fapt.

Tovarăși proprietari și adc.trj- 
stratori ai Silii Sporturilor din 
Cluj ! Cine mută »

G. RLsst-$iKlA\L



Ce este fotbalul?
Microinterviuri cu 

personaje ilustre pe 
tema: Ce este fot- 
bedul?

Publicăm mai jos 
răspunsurile.

fiesar; Ge este 
fotbalul ? Un copil 
pe care-l iubești cum 
l-am iubit eu pe 
Brutus, dar care tt.~ 
trădează cînd ți-» 
lumea mai dragi, 
făcăndu-te să ex
clami : Et tu mi fiii 
fotballus ?

Pitagora : E e pro
blemă de geometrie 
ce se desfășoară pe 
o suprafață drept
unghiulară cunoscu
tă. Din păcate, pro
blema e nerezolvabi
lă deoarece are 
de necunoscute 
evoluția cărora 
tervin alte trei —

22 
In 

in- 
ar-

bitrii — strieindn-ți 
socotelile.

Henric al III-lea:

Cîndva, am rostit culele" apărătorilor, 
niște cuvinte rămase 
celebre : „Dau un 
regat pentru un cal". 
Acum sînt gata să 
exclam : „Dau un re
gat pentru un... meci 
frumos*.

Hamlet t Fotba
lul ? Prilej ca mii 
de oameni să repete 
duminica seara cele
brele mele cuvinte : 
„A fi sau a nu fi" 
— cînd tși consul
tă— buletinele Pro
nosport.

El Creeo: Tere
nul de fotbal la un 
mare meci — iată 
un tablou pentru pic
tarea căruia merită 
să înfrunți Inchizi
ția.

Newton : Fotba
lul ? O experiență 
tn care traiectoria 
sferei-balon nu res
pectă totdeauna legi
le aerodinamicii și 
de aceea înșală „cnl-

mtrînd in plasă.
Napoleon t Am 

condus mii de oa
meni în luptă, dar aș 
refuza sub amenința
rea unei noi depor
tări pe insula Sf. E- 
lena să.., conduc o 
finală de fotbal.

Dante: Eu am 
condus cititorul de-a 
lungul a sute de pa
gini în Infern, Pur
gatoriu și Paradis. 
Fotbalul reușește a- 
cest lucru în numai 
90 de minute.

S. NORAN

Del7ori,,X“!

Poșta magazin
Nicolae Sîrbu, Vâl

cele și Vasile I. Cos
tae he, FloreștL — 
Cele 7 finale dispu
tate pînă acum în 
cadrul „Cupei in
tercontinentale**  au 
dat următoarele re
zultate : 1960 : Real 
Madrid — Penarol 
5—1 și 0—G ; 1961 : 
Penarol — Benfica 
5—0, 0—1 șl 2—1 ;

1962. E a și jucat în 
linia de atac a echi
pei noastre de ju
niori. în meciul cu 
Portugalia (scor: 
0—0). Iată, de altfel, 
care a fost alcătui
rea înaintării noas
tre în acest joc : 
Sorin Avram, Bâtlan, 
Matei, Ghergheli, 
Bai du.

Vasfle Bogdan. 
Biașov. — 1) Un pion 
ajuns pe ultima li
nie poate fi trans
format în orice pie
să, aflătoare sau 
nu pe tablă în mo
mentul acela, în a- 
fară de rege. 2) Ni
ciodată „nebunul**,  
oficît ar fi lost el 
de... nebun n-a pu
tut „bate*  peste un 
cimp ocupat. Dim
potrivă, într-o vre
me privilegiile de 
care se bucura erau 
și mai mici : drumul 
lui în diagonală era 
limitat la două câm
puri.

voie de ei pe teren...
L. Frățilă, Sighi

șoara. — Iată datele 
solicitate în legătu
ră c~ omonimul dv. 
de la Dinamo Bucu
rești : Frățilă (Con
stantin) este născut 
în București la 1 oc
tombrie 1942. Primul 
său carnet de legi
timare ; la Reeolta- 
București, în 1957. 
De aici, avea să 
treacă Ia... Sirena, 
în 1959, pentru ca în 
1960, cînd avea 18 
ani, să apară în 
prima formație a lui 
Dinamo București.

Lucian Popescu, 
Brașov. — Știu un 
Lucian Popescu care 
a fost campion eu
ropean Ia categoriile 
muscă, cocoș și pa
nă (la primele două, 
în același timp !). 
Dv. sânteți ? Oricum,

viteza cu care lovSI 
Lrouis și mai aieM 
pentru... efectele a« 
cestor lovituri !

Secretul
tinereții...
Au trecut anii...

Și tetuși, iată ce 
surpriză plăcută 

oferă cea mai 
recentă fotografie 
a valorosului țin-
tar Gbearrfae Lt- 
duardopol, cel ea
se și-a confirmat 
calitățile in între
cere cu cei mai 
buni trăgători ai 

lumii, cucerind me
dalia olimpică de 
bronz la pistol vi
teză atît în 1953, 
la Helsinki, cit și 
tn 1956, la Mel
bourne.

Abandonînd spor
tul de performan
ță, Gheorghe Lî- 
cbiardopol n-a re
nunțat însă și la... 
«port, la exercițiul 
fizic. El schiază și 
Înoată, orele pe
trecute în aer li
ber fiind pentru 
el cea mai plăcu
tă destindere după 
munca încordată șl 
plină de răspunde

Cei care își ve
rifică... norocul și 
cunoștințele fotba
listice la con
cursurile de prono
sticuri sportive din 
Italia („Totocal- 
do") și-au mărit 
șansele de cîștig 
punînd la meciuri
le susținute de e- 
chipa Mantova sem
nul „X“. Intr-ade
văr, din cele 22 de 
meciuri susținute 
pînă acum în cam
pionat, Mantova a 
terminat la egali
tate... 17 !

1962 : Santos — Ben
fica 3—2 șl 5—2 ;
1963 : Santos — Mi
lan 4—2, 2—4 și 1—0;
1964 : Internazionale
— independiente 
2—0, 0—1 și 1—0 ;
1965 : Internazionale
— Independiente 3—0 
și 0—0 ; 1966 : Pe
narol — Real Ma
drid 2—0 și 2—0. 
După cum se vede, 
în cazul cînd punc
tajul este egal, nu 
decide golaverajul. 
Se joacă al treilea 
meci.

Dumitra Zimța, 
București. — Drep
tatea e de partea 
dv. : Bâtlan, de la 
Universitatea Craio
va, a făcut parte 
din Iotul UJE.F.A.

Gheorghe Ghinea, 
Cernavodă. — „Dată 
un jucător în apă
rare comite o in
fracțiune de natură 
să fie sancționată 
cu o lovitură liberă 
indirectă la 5—6 me
tri în fața porții, la 
ce distanță se vor 
așeza jucătorii din 
apărare, ținând sea
ma că regulamentul 
cere ca această dis
tanță să fie de 9 
metri ?”. în astfel 

de cazuri, eventualul 
„zid“ se formează 
pe linia porții. Dacă 
le-am cere apără
torilor să facă 
încă 4—5 pași îna
poi, ar ajunge în... 
tribună 1 Și e ne

să vă răspund la 
cele întrebate: lui 
Joe Louisri se spu
nea „bombardierul 
din Detroit'*,  dar 
mai des era folosită 
porecla „Mitraliera 
din Detroit”, pentru

Mircea Potircă, 
de tură la stațîri 
C.F.R. Coșlariu. -*■  
Văzînd cine ne scrie/ 
nu ne mira că d<H' 
riti ca „în acest ari 
Cupa României să! 
stea in vitrina du*,  
bului Rapid ’. Dorin
ța v-o exprimați 
astfel :

Aș dori de astă dată 
Să văd cupa cum 

arată
S-o privesc pe 

săturate 
La Rapid... nu-n altă 

parte!

Aveți însă totoda
tă un răvaș și pen
tru mine :
Dumneavoastră, ca 

poștaș? 
Rugăminte face-v-așj 
La-ntrebările cu...

Turda 
Să le răspundeți

cu... surda I
De acord ! Să nul 

cumva să ne cereți 
apoi să omitem și...- 
Brăila ! (Asta, apro
po de meciul de 
mîine al Rapidului).’

Stelian Lozneanu? 
Dorohoi. Regiunea 
dv., Suceava, a a- 
vut echipă de fotbal 
în categoria A S 
la Câmpulung Mol
dovenesc. Ea a 
luat parte la o sin
gură ediție a cam
pionatului, în 1952? 
clasîndu-se pe io-; 
cui 3 ! Acolo au ju
cat, printre alții? 
Traian Ionescu (ac
tualul antrenor al 
Iul Dinamo Bucu-; 
rești), Alexandrescu? 
Bădeanțu. Cojerea- 
nu, Onisie, Topșa 
etc.

ION POȘTAȘU
Ilustrații:

N. (LAUDIL

„DACII" — sportivi multilaterali
— Interviu cu regizorul Sergiu Nicoîaescu —

re pe care o înde
plinește ca arhitect 
șef la I.S.C.A.S. In 
sport, așa cum vă 
confirmă fotogra

fia, „Gicu*  Lichiar- 
dopol a găsit tot
odată elixirul tine
reții, din care 
soarbe cu nesaț —

și cu folos ! — în 
clipele sale libere.

Foto și text :
T. Roibu

...Zora Folley, vi
itorul adversar al 
tai Cassius Clay, are 
S3 de ani și este to
tal a t copii 1 El o 
țlffurat mereu prin, 
tre cei mai buni 10 
boxeri din lume, 
dar n-a avut pînă 
acum șansa de a 
ataca titlul suprem. 
Folley a susținut 15

Stiati •a <
de meciuri, obținînd 
victoria în 75 dintre 
ele.

..JI. Wolters, por
tarul echipei de fot
bal Brauschweig

ca...
(R. F. a Germaniei) 
nr-a primit pici un 
gol pe teren pro
priu, timp de 3 luni? 
Au trebuit să trea
că 358 de minute de 
joc pentru a fi .bă

tut” de un înaintaș 
de la Karlsruhe. Al j 
doilea gol s-a lăsat 
ți mai mult așteptat: 
<46 de minute !

^.Franța nu va 
mai juca pe teren 
propriu nici unul 
din meciurile din a_ 
cest an din cadrul 
^Turneului celor 5 
națiuni" la rugbi ? 
Și aceasta pentru că 
publicul parizian s-a 
manifestat nesportiv 
față de o serie de 
echipe străine. Un 
amănunt : această
măsură represivă 
n-a fost dictată de 
un for internațional, 
ci de Federația... 
franceză de rugbi.

Muîți dintre spec
tatorii care au vă
zut, pe genericul 
filmului „Dacii", 
numele lui Sergiu 
Nâeolaescu, și-au a- 
mintft de fostul ju
cător de rugbi de 
la Petrolul, Univer
sitatea și Dinamo. 
Colegii iui de școa
lă au recunoscut, 
de asemenea, in ta
lentatul regizor, pe 
fostul scrimer, vi- 
ceeampion de flo
retă prin 1944, pa
sionat ^înotător, lup- 
voiei. ( 
firesc, 
noastră 
avut ca 
pregătirea 
multilaterală a rea
lizatorilor noului 
film românesc, care 
a reușit 
neascâ 
unanime 
carilor și 
cuiul, 
secvențe 
plaudate 
deschisă".

— Am recunoscut numeroși sportivi cu renume, de
butant! In filmul dv.

— Aveam nevoie de ei. încă de ia constituirea nu
cleului echipei de filmare pentru „Dacii”, am consi
derat că nu voi putea realiza scenariul lui Titus Po- 
povici decit apelind la unele ajutoare prețioase : spur- 
tivii. Am propus, deci, unor tineri de la I.C.F., Steaua. 
Dinamo etc., să... debuteze ih film. Foarte mulți re- 
cordnieni și campioni au consimțit. Amintesc pe .ofi
țerii romani" Nicolae Kășcănescu și Aurel Baica. pe 
„nobilul dac*  Ghiuzelea. pe numeroșii rugbist! care 
au făcut adevărate acte de... vitejie in «impui filmă
rilor.

— Filmul a soliritat desigur interpretilor o preeă- 
tire fizică multilaterală. Ei trebuiau să călărească, 
se bată în duel, sâ urce pe creste Drăpăstioase 
tragă cu arcul si chiar să înoate...

— Enumerarea poate continua. întreaga echipă 
filmare a ptrtur duce pinâ la capăt sarcinile ce-i 
veneau numai datorită faptului că a cuprins nume
roși interpreți cu temeinică si multilaterală pregătire 
fizică. Iar „cascadorii-, printre care s-au aflat rug- 
bisti. luptători și alti sportivi, folosit! mai ales in 
scenele de luptă, merită eu prisosință nota... 10, pen-

tător și jucător de 
Cu atît mal 

convorbirea 
cu ei a 

subiect 
sportivă

să lntru-
sufragille 

ale croni- 
ale publi- 

numeroase
fiind a- Euscus (Georges Marc hal) intr-o scenă de... judo. Sergiu Nicoîaescu ii explică 

„ia scenă cum trebuie executata mișcarea

Sport și căsnicie

■iSă

tru felul în care s-au achitat de sarcinile ce le re
veneau. Dar, nu mai puține merite au cei aproape 
“ 000 de interpreți și figurant! care au luat parte ia 
filmarea scenelor de la „Babele® sau de pe alte pla
touri din manți. Cit despre înolători... Vă amintiți de 
momentul ciad romanii se retrag, trecind prin viitoa
rea unei ape ? Scena este reală. Filmarea s-a făcut 
fără trucaje. Multi înotători de valoare și-au încer
cat „forțele” in iureșul năvalnic al șuvoiului rece de 
munte. Aceștia au fost oMtgati să depună eforturi 
deosebite pentru a ajunge la unul din maluri. încer
carea li s-a părut cu mult mai temerară decît par
curgerea multor lungimi de... bazin. Dar. în acest 
mod. s-a asigurat veridicitatea secvențelor respective.

— Sportivii au reușit, deci, un debut promițător.
— Da ! Filmul „Dacii**  le-a prilejuit un „teren® de 

afirmare, pe care cred că doresc să se mai întâl
nească. Pe curînd. din nou, la... lucru. Un nou film, 
in perspectivă, îmi va oferi posibilitatea să rechem 
la... „start® mulți sportivi multilaterali.

Interviul a fost consemnat de 
AUREL CRIȘAN

Pe concret

Fără cuvinte
Desen de 1. DAV1DESCU

Sportivele, ca și celelalte 
femei, își întemeiază un 
cămin, cunosc bucuriile ma
ternității, fără ca aeeasta 
să însemne o încheiere a 
carierei lor sportive, cum 
se credea într-o vreme.

Sportiva zilelor noastre 
știe să îmbine îndatoririle 

I de soție și de mamă cu 
cerințele de antrenament, 
fără a le neglija pe unele 
în favoarea celorlalte.

De altfel, de-a lungul 
anilor, s-au ivit numeroase 
exemple de sportive care 
au obținut cele mai bune 
performanțe ale lor după ce 
s-au căsătorit și au deve-

nit mame. Știți, de pildă, 
că Aneliese 
cărei nume 
mereu printre 
runcării cu 
mama unei fete de 10 ani? 
Vă amintiți și cazul Danei 
Zatopkova, care a devenit 
campioană olimpică 
ce s-a căsătorit cu 
Zatopek ?

Și mai concludent 
exemplul celebrei atlete o- 
landeze Fanny Blankers- 
Koen. Cînd a venit la J.O. 
de Ia Londra, în 1948, ea 
a lăsat acasă... doi copii. 
Obligațiile familiale n-au 
împiedicat-o să «e pregă-

Gerhards, al 
l-ați întîlnit 
fruntașele a- 
sulița, este

după
Emil

este

tească temeinic și să cuce
rească 4 medalii de aur I 
Doi copii avea și înotă- 
toarea Ursei Happe, în 
1956, cînd a devenit cam
pioană olimpică la Mel
bourne.

Și Mary Rand era o 
mamă drăguță în 196-1, cînd 
avea să cucerească meda
lia olimpică la săritura în 
lungime. La Tokio ea a 
avut, de altfel, prilejul să 
facă un bun schimb de ex
periență, în ceea ce pri& 
vește creșterea copiilor, cu 
atleta franceză Maryvonne 
Dupureur (medalie de ar
gint ia 800 Bl).

Tn decurs de o săptânună As- 
tafei a îmbunătățit 
recordul republican 
săritura cu prăjina.

de două 
de sală

ori 
la

Văzînd mai sus ștacheta-n 
Recordul vechi de la-nceput 
Simți că-i vine... amețeală 
Și după-aceea a căzut !

sală,

Antrenorul Gh.
C.F.R. Timișoara 
gătirea boxerilor. ___
probleme administrative.

laDunei de 
neglijează pre- 
ocupîndu-se de

Ieri antrena — știu și copiii — 
„Cocoșii", „greii", „mijlociii". 
Dar azi (iertați-mi ironia) 
Preferă pana și hârtia.

Fotbaliștii de la C.I.L. Gherla 
sînt nedisciplinați pe teren.

La multe meciuri spectatorul 
Observa trist cum, din păcate, 
Ei dau puternic cu piciorul 
Nu-n minge, ci-n sportivitate

V. D. POPA



HANDBAL Campionatul mondial de
Azi*  România-Danemarca

BEEKBERGEN, 3 (prin teleion), 
împreună cu celelalte echipe 
masculine înscrise la campionatul 
mondial de tineret, delegația 
noastră a sosit — de cîteva ore 
— la Beekbergen, orașul de... 
popas înainte de instalarea, pe 
toată durata competiției, la A- 
mersfoort.

ION TIRIAC 
PARTICIPĂ LA COMPETIȚIA 

„VANDERBILT GOLD CUP"
NEW YORK, 3 (Agerpres). La New 

York a început competiția de tenis 
pe teren acoperit „Vanderbilt gold 
cup“. Concursul se desfășoară după 
un sistem — turneu — mai puțin 
uzitat, cu ' meciuri din două seturi, 
jucătorii primind cite un punct pen
tru fiecare set cîștigat. Clasamentul 
se face prin adițiunea seturilor cîști- 
gate. în prima zi a concursului, Ion 
Tiriac l-a întîlnit pe americanul 
Franck Froehling. Jucătorul român a 
pierdut cu 4—6 primul set, dar l-a 
cîștigat cu 6—1 pe cel de al doilea.

Alte rezultate : Gene Scott — Ma
nuel Santana 6—1, 4—6 : Mandarino 
— McKinley 6—2, 6—2. Turneul con
tinuă timp de patru zile.

(f) și România-Elveția (m)
La primul start se vor alinia 

și echipele noastre reprezenta
tive. Formația feminină va juca, 
la Hilversum, cu Danemarca. 
După cum se știe, în grupa A, 
echipa noastră va avea în con
tinuare ca adversare formațiile 
R.FiG. și Ungariei. Meciul de de
but — cel cu Danemarca — va 
fi condus de arbitrul austriac 
A. Pisan. Competiția feminină 
mai programează sîmbătă partida 
R,F. a Germaniei — Ungaria, 
care se va disputa la Alkmaar 
și va fi arbitrată de G. W. van 
der Ham (Olanda). Duminică e- 
chipa noastră intilnește forma
ția R.F. a Germaniei, la Geleen 
(arbitru: t. Larson — Suedia).

Și acum despre băieți. Turneul 
masculin programează în prima 
zi a întrecerilor — sîmbătă — o 
singură partidă : România — El
veția, care va avea loc la Amers- 
foort și va fi arbitrată de po
lonezul J. Pason. Duminică, re
prezentanții noștri primesc re
plica jucătorilor cehoslovaci. Me
ciul se va disputa la Middelburg 
(arbitru : P. Ovdal — Dane
marca).

Sîntem de foarte puțină vreme

tineret din Olanda
oaspeții țării gazdă a campio
natului mondial de tineret, dar 
ne-am putut da seama încă de pe 
acum de interesul prilejuit de 
această competiție și de efortu
rile organizatorilor de a rezolva 
cît mai bine problema desfă
șurării jocurilor într-un mare nu
măr de orașe din Olanda.

Dorim, desigur, ca la succesul 
acestei competiții să-și aducă 
contribuția și echipele noastre 
reprezentative, de la care aștep
tăm jocuri de calitate și rezul
tate la nivelul posibilităților.

=> ★
In drum spre Olanda, echipa 

feminină a susținut două meciuri 
amicale în R.F.G. : 11-10 la Hagen 
și 16-12 la Krefeld.

NICOLAE NEDEF 
antrenor federal

Campionatele mondiale 
de patinaj artistic

Întrecerile de Ia „Donaupark", din 
Fieiui. iau sftrșit ast;l-seară, cu des
fășurarea exercijiilor libere la indivi
dual feminin, ultima probă clasică 
a competiției supreme. Concursul, pe 
care îl vom putea unnări prin in
termediul televiziunii între orele 
22,50—23,30 (raîine, între 16—18 
se va transmite și tradiționala de
monstrație de închidere a campiona
telor), nu ridică nici un setnn de 
întrebare în privința cîștigătoarei. De
ținătoarea titlului mondial, Peggy 
Flemming, evoluînd cu mare preci
zie la „impuse1* (a obținut peste 75 
la sută din punctajul maxim) le-a 
depășit net pe celelalte competitoare, 
detașîndu-se în virtuală campioană 
mondială pe 1967. lată clasamentul

primelor șase patinatoare, după exerci
țiile impuse : 1. Peggv Flemming 
(S.U.A.) 1223,4; 2. Valerie Jones
(Canada) 1154,2; 3. Gabriele Seyfert

I-------------------- --------------
I După 2-0 cu Real, la Madrid:

'DIALOG
•imaginar

[C U „H. H.“
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Rep : Felicitări, signor 
Herrera, pentru mărțișorul 
de pe Chamartin.

H. H. : Grazzie ! Arn aș
teptat un an seara asta.

R. : Ai făcut o mare e- 
chipă.

H. H. : inter nu place la 
toată lumea. Cine s-a o- 
prit la tango, nu poale avea 
ochi buni pentru Inter. Pe 
San Sir o, însă, și în toată 
lumea, 80 la sută din spec
tatori sînt tineri și preferă 
chacha-urile. In general, 
detractorii lui Inter s-au 
oprit cu dansul la menuet 
și cu pictura la ciobănițe 
și amorași.

R : Vrei să spui că fot
balul clasic...

H. H. : Vorbe. dragul 
meu. Fotbalul de astăzi 
are o stare de spirit nouă, 
căreia trebuie să i te su
pui. Fotbalul de astăzi în„ 
seamnă 30 000 de napoli- 
tani luînd cu asalt șose
lele spre San Siro. în
seamnă 10 000 de corturi 
lîngă Appia Gentile, în 
așteptarea zorilor. în
seamnă Totocalcio. ~ în
seamnă cozi la cassă o 
noapte întreagă. înseam
nă cabotini traversînd 
Europa în cărucioare sau

pe bicicletă. Toate astea 
creează o frenezie a dece
niului nostru, care nu se 
împacă de loc cu fotba
lul de pe vremea valsu
lui, cu tribunele popu
late cu crinoline și um
breluțe.

R. : Și totuși, meciul 
jubiliar de pe Wembley, 
cu Di Stefano, cu Iașin, 
cu Djalma...

H.H. : Frumos, nimic de 
zis. Ca o romanță după o 
masă bună. Sau dacă 
vrei, ca un bal mascat, 
cu reverii și melancolii. 
Fotbalul modern e cu to
tul altceva.

R. : Ce ?
H.H. : E furia lui Maz

zola, e inima nebună a 
lui Bedin, e disperarea lui 
Capellini la gîndul că 
l-aș putea scoate din e- 
chipă, e refuzul aspru al 
lui Suarez în a-și recu
noaște vîrsta, e pînda de 
pisică a lui Picchi.

R. : Mulți te condamnă 
pentru că îl ții pe Picchi 
în spatele fundașilor.

H.H. : Eu n-am. fundași. 
Fachetti poate fi condam
nat oricînd pentru port 
ilegal de... titlu, iar Gu- 
arneri a*  dat ambele go

Handbaiiștii de la Dinamo 
București n-au pierdut nici un joc 

in R. F. G.
Joț, s-au reîntors în Capitală hand

baliștii de la Dinamo București, care 
au întreprins un turneu de mai 
multe jocuri în R.F.G. Puțin timp 
după sosire, maestrul emerit al 
sportului Ioan Moser ne-a declarat : 
Nu am pierdut nici un joc, deși am 
întîlnit formații puternice cum sînt 
cele din Goppingen (14—3), Leuter- 
hausen (16—10) și Wellinghofen 
(16—10). Dinamo București s-a clasat 
pe primul loc în cele trei turnee 
la care a participat.

luri în meciul cu Fioren
tina, chiar la Florența.

R. : Totuși, Picchi e li
bero.

H. H. : Bine, dar ăsta mi 
se pare a fi cel mai firesc 
lucru din lume. Picchi știe 
să dubleze mai bine ca. . . 
salvatorii profesioniști de 
pe plaja de la Viarreggio. 
De ce să mă complic cu 
dublaje spontane, prin ro
tație sau la... noroc, cînd 
am un om de meserie ? 
Asta e meseria lui. 
Asta e norma lui de lu
cru. La mine, fiecare are 
o normă.

R. : Totuși, Mario Corso 
e scutit de unele corvezi.

H. H. : Nu fii superficial. 
Un tîmplar face un sca
un, să zicem, în patru ore. 
în schimb o epigramă se 
scrie în cîteva minute. 
Ce e mai greu ? Te rog, 
nu fii superficial.

R. : Signor Herrera, nu 
poți nega, însă, că ai în
tărit foarte mult apăra
rea.

H. H. : Da. Recunosc. 
Mi-am permis să întăresc 
apărarea ! Cu alte cuvin
te, mi-am permis să știu 
pe ce contez. Sau, mai e- 
xact, mi-am permis să pun 
o siguranță în plus la 
„Yale". E, într-adevăr, o 
„crimă". Recunosc !

R. : Nu e vorba de asta. 
Dar poate că ai putea a- 
taca mai mult. . .

H. H. : Inter atacă exact 
cît poate. Adică pentru 
un scor total de 8—1 cu 
Torpedo, Vasas și Real 
luați laolaltă. Dacă ar a- 
taca mai mult, n-ar juca 
fotbal, ci... ruletă. Iar 
mie nu-mi place ruleta. 
Dacă joc, să zicem, o mie 
de lire pe roșu, fii sigur 
că am în buzunar încă 
două mii de care nu mă 
ating.

R. : Nu ești un opti
mist.

H. H. : Nu. Nu sînt de 
loc. Am fost o singură 
dată. Ba nu, de două ori : 
anul trecut, tot cu Real, 
și ceva mai înainte, cu 
Dinamo al vostru. Dar am 
primit două lecții foarte 
binevenite.

R. : Cum ai reușit să-ți 
construiești echipa ?

H. H. : Cu puțină so
ciologie, cu puțină psiho
logie. Am venit în Italia și 
am început să reflectez 
„Iată niște băieți simpa
tici. Dar prea optimiști. E 
drept, știu destul fotbal, 
dar nu refuză „ Chianti” 
și sînt capabili să cînte 
ore în șir „Bambina", care 
mie nu-mi place, pentru 
că e lentă. Așa am hotă- 
rît să-i învăț pe domni
șorii mei să se apere de 
parcă ar fi cu spatele la 
zid, să alerge ca Bikila și să 

se bată acolo, în față, ca 
pe vremea lui Romeo”.

R. : De ce l-ai scos din 
echipă pe Angelilo ?

H.H. : Pentru că a conti
nuat să cînte „Bambina". 
Și a trebuit să le arăt tu
turor că, la mine, dacă nu 
„tragi" ești zero.

R. : Revin iarăși la 
Corso.

H. H. : Corso e, la urma 
urmei, singura concesie 
făcută Italiei. Corso e Ra
fael. Iar pe Rafael l-au 
răsfățat și papii de la 
Roma.

R. : De ce n-a jucat 
Jair ?

H. H. : Ca să nu se mai 
spună că fără străini in
ter e o echipă de rînd. 
Iată de ce i-am dat dru
mul lui Peiro. Iată de ce 
l-am ținut pe tușă pe 
Jair. Am să le fac plă
cerea și cu Suarez. Am 
s-o fac pentru prietenul

dumitale, zi-i pe nume, 
care aud că m-a desființat 
ca antrenor. Poate că du
pă acest 2—0 în Spania o 
să-mi dea binecuvîntarea.

R. : Aș vrea să te rog 
să-mi spui, totuși, de ce 
între Vasas și Real ai fă
cut 1—1 cu Mantova la 
Milano ?

H. H. : E atît de sim
plu. obligația mea față de 
suporterii lui Inter e să 
bat în deplasare, pentru 
ca ei să joace doi la Toto. 
într-un meci cu Mantova 
acasă, toată Italia joacă 
7 pe mîna lui Inter. Cu 
excepția milanezilor mei, 
care joacă X Capisci ?

R. : Spune-mi, ce-i cu 
Capellini ?

H.H. : S-a obrăznicit.
A dat golul la Milano. 
A mai dat unul la Ma
drid. în pauză l-am tras 
de urechi. Și s-a dovedit 
băiat cuminte. L.-a lăsat 
pe Luisito (n.r. Suarez) 
să dea golul doi. Nu-i 
așa că-i un gest ?

R. : Signor Herrera, e 
adevărat că turnezi un 
film biografic ?

H. H. : Cu anumite
condiții.

R. : Care ?
H. H : Mazzola scrie 

scenariul. El e intelec-
tualul nostru. Regia :
Suarez. Scenele de luptă:
Picchi.

R : Ești pus Pe glume,
signor Herrera.

H. H. : Avem și noi o
singură oră de relaxare
Ora după victorie. in 
rest, totul e o goană 
fără sfîrșit.

R. . O ultimă întreba
re. Ce-ți dorești după a- 
ceastă mare victorie ?

H. H. : Să bat Brescia 
duminică . . .
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R = IO AN CHIRIE A

Concursul international 
de tenis de la Cairo

CAIRO. La Cairo a început un 
concurs internațional de tenis 
la care participă sportivi din 
mai multe țări, printre care și 
România.

în prima zi a întrecerilor s-au 
disputat întîlnirile pe echipe. E-

CAMPIONAIHt DI ATIHISM Pf TtRfN ACOPERIT
ALE U.R.S.S.

MOSCOVA. La Moscova se 
desfășoară în prezent campiona
tele de atletism ale U.R.S.S. pe 
teren acoperit. în proba de să
ritură în lungime, Lepik a rea
lizat 7,81 m. Proba feminină de 
800 m plat a fost cîștigată de 
Valentina Lukianova în 2:08,8. 
Cu mare interes a fost urmărită 
proba masculină de săritură în 
înălțime. A cîștigat Valeri Skvor- 
țov cu 2,15 m Victor Bolșov și 
Anatoli Morozov au realizat, de 
asemenea. 2,15 m. Valentin Ga
vrilov s-a clasat pe locul 4 cu 
2,09 m.

Un rezultat bun a fost obtinut 
de atletul Nikolai Karasev, care 
în proba de aruncarea greutății 
a realizat 18,97 m. (Cea mai bună 
performantă europeană a sezonu
lui). Proba de triplu-salt a re
venit lui Alexandr Zolotarev cu 
16,01 m.

Alte rezultate : masculin : 50 m 
plat Lebedev 5,7; 400 m Ciar- 
nikov 48,7 ,■ 1 000 m Simbirtev
2:24,1 ; prăjină: Bliznețov 4,90 
m ; feminin : 50 m plat Valentina 
Bolhova 6,3; 400 m Nadejda Su- 
pruqbina 56,6 ; înălțime : Valen
tina Tihomirova 1,68 m.

chipa României a avut ca ad
versară selecționata Franței. de 
care a fost Întrecută cu 2—1. 
In proba de dublu, Ilie Năstase 
și Petre Mărmureanu i-au învins 
cu 6—4, 6—1 pe francezii Mon- 
trenaud și Bernard. Iată și re
zultatele probelor de simplu; 
Pau] Bernard ■— Gunther Bosch 
11—9, 6—4, Monlrenaud — Ilie 
Năstase 6—1. 6—2.

Reprezentativa U.R.S.S. — 
Suedia (B) 5-2 la hochei

STOCKHOLM. — Contlnuîndu-șl 
pregătirile în vederea participării la 
campionatele mondiale de hochei pe 
gheață, reprezentativa U.R.S.S. a ju_ 
cat la Văsteras cu selecționata se
cundă a Suediei. Hocheiștii sovietici 
au obținut victoria cu scorul de 5—2 
(2—1. 2—1, 1—0).

PEGGY GALL FLEMMING

(R.D.G.) 1143,4; 4. Sallv-Ann Staple
ford (Anglia) 1118,8; 5. llanna 
Maskova (Cehoslovacia) 1112,6; 6. 
Kumiko Okawa (Japonia) 1099,5.

★
Proba de simplu bărbați a revenit 

din nou austriacului Danzcr, care l-a 
depășit la limită pe compatriotul 
său Schwartz. Pe locul 3 Visconti 
(S.U.A.).

„Cupa campionilor europeni* 1 
la floretă fete 

Steaua în luptă 
pentru locul 3

TORINO. 3 (prin telefon). La Pala
tul sporturilor din localitate au în
ceput întrecerile din cadrul „Cupei 
campionilor europeni" la floretă fete.

Tn primele meciuri, floretistele cfe 
la Steaua s-au comportat bine, reu
șind două victorii : 9—3 cu S. C. Van- 
dervoos-R otterdam (Iencic 3 v., 
Drîmbă. Tasi și Ene cîte 2 v) și 9—2 
cu Royal Luxemburg (Iencic 3, 
Drîmbă, Tasi și Ene cîte 2). Primul 
meci s-a desfășurat în cadrul se
riilor. cel de-al doilea în turul de
eliminare directă.

în continuare, echipa Steaua a tras 
cu campioana Ungariei. Ujpest Buda
pesta. Au învins floretistele ma
ghiare cu 9—6 (Szabo 3. Rejto. Ma- 
trossi și Simonfyi cîte 2. respectiv 
Iencic 3. Ene 2, Drîmbă 1; Tasi n-a 
reușit să obțină nici o victorie). La 
închiderea ediției, floretistele noas
tre susțineau meciul cu trăgătoarele 
de la S. C. Torino, campioana Ita
liei, pentru locurile 3—4, în timp ce 
echipele Dinamo Moscova și Ujpest 
Budapesta își disputau locurile 1—2

T.T.T. Riga a ciștigat „Cupa campionilor europeni" la baschet (f)
MOSCOVA. — Echipa feminină de 

baschet T.T.T. Riga a cucerit, pentru 
a 7-a oară, „Cupa campionilor euro
peni". în meciul retur al finalei, 
desfășurat , la Riga, sportivele sovieti
ce au învins formația cehoslovacă

Sparta Praga cu scorul de 55—52 
(26—23).

După cum se știe, în primul meci 
victoria revenise tot baschetbalistelor 
sovietice cu 56—41.

■ t -

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI
TEL AV1V. — în cadrul sfertu

rilor de finală ale „Cupei cupelor” 
la baschet masculin, la Tel Avîv 
s-a desfășurat meciul retur dintre 
formația locală Maccabi și echipa 
spaniolă Juvenlud Badelone. Gazdele 
au terminat învingătoare cu scorul 
de 83—51 (28—21). Cum în primul 
joc Juventud Badelone obținuse vic
toria la aceeași diferență (101—69), 
cele două echipe vor susține un al 
treilea meci la rd Aviv.

LA BEL’/BAD. în cadrul aceleiași 
competiții, echipa italiană Ignis Va
rese a întrecut cu scorni de 76—71 
(27—31) echipa iugoslavă Partizan 
Belgrad. învingători și în primul

ioc, basch.etbaliștii italieni s-au ca
lificat pentru turul următor.

în „Cupa campionilor europeni" 
la baschet masculin s-au desfășurat 
două noi întîlniri.:

, La Madrid, echipa Real Madrid 
a dispus cu scorul de 66—60 (25— 
32) de Vorwărts Leipzig și s-a ca
lificat pentru turul următor al com
petiției. în primul meci, baschetba
list ii spanioli ol,‘ținuseră victoria cu 
82—69.

La Milano, în ..Palatul Sportu
rilor", Simenthal Milano a în
vins cu 103—85 (56—37), for
mația franceză A.S. Villeurbanne. în
vingători și în primul meci cu 85—

66, sportivii italieni s-au calificat 
și ei pentru etapa următoare.

LONDRA. — S-au încheiat probe
le pe echipe din cadrul campiona
telor internaționale de tenis de masă 
ale Angliei ce se desfășoară la 
Brighton.

La bărbați, victoria a revenit se
lecționatei Cehoslovaciei, care în fi
nală a întrecut echipa Ungariei cu 
3—2. în semifinale, Ungaria în
vinsese Anglia cu 3—1. iar Ceho
slovacia pe R.F. a Germaniei ca 
3-—2 întrecerea feminină a fost cîș
tigată de formația Ungariei. învin
gătoare cu 3—1 în fața reprezenta
tivei Cehoslovaciei.
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