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Scrimeri români participă 
la turneul de la Havana
Intre 9 și 12 martie va avea loc 

in capitala Cubei un important tur
neu internațional de scrimă la care 
au fost invitați și trăgători din țara 
noastră.

Pentru acest turneu federația de 
specialitate s-a fixat asupra a patru

sportivi : Marina Stanca și Atila 
Csipler (floretă), Ion Sepeșiu (spa
dă) și Octavian Vintilă (sabie). De- . 
legația serimerilor români, condusă 
de antrenorul Angelo Pelegrini, a 
plecat luni dimineață spre Havana.

GH. COSTACHE - 62,34 M LA CIOCAN
Pe stadionul Tineretului din Capitală a avut 

loc prima verificare din acest sezon a arun
cătorilor de ciocan. lată rezultatele : seniori : 
Gh. Costache (Dinamo) €2,34, V. Țibulschi (D) 
57,60, N. Rășcănescu (Steaua) 56,46 ; juniori I 
(7,257 kg) : St. Sișcovici (D) 55,02, V. Popescu 
(S) 50,06, J. Sîrbuleț (Șc. sp. 1) 45,90. D. Popes
cu (Constr.) 43,28 ; juniori II (6 kg) : Gh. Ghel- 
megeanu (Șc. sp. 1) 43,72. E. Pirlea (Sc. sp. 1) 
37.82. N. PRAJESCU—cojesp.

In vederea meciului de verificare
cu selecționata divizionară greaca Turneu de selecție la șah
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PLEACA AZI LA ATENA
După cum am mai anunțat, lotul nostru reprezentativ 

susține miercuri )a Atena un meci de verificare cu se
lecționata divizionară a Greciei. După toate probabilită
țile, pentru această partidă antrenorii ilie Oa^vă și Șt. 
Covaci vor alinia următorul „11* ; M. IONESCU — SAT- 
MĂREANU. NUN WEILER HI. C. DAN. DELEANU — 
GHERGHELI, DOBRIN — PlRCALAB. FRAȚII-A. ION 
IONESCU, LUCESCU.

Rezerve : Constantinescu (portar), D. Nicolae. -Mocanu 
(fundași), Năftănăilă (mijlocaș), Iancu și C. Radu «înain
tași).

Așadar, trei nume noi în acest lot. de 17 jucători • Ion 
Ionescu, D. Nicolae si Năftănăilă.

Fotbaliștii români părăsesc Capitala, pe calea aerului, 
in cursul acestei dimineți.

Sîmbătă, în sala de șah a clu
bului sportiv „Constructorul4*, 
a început turneul masculin de 
selecție. De pe lista participan- 
ților, anunțată cu cîteva zile în 
urmă, lipsesc maeștrii C. Rado
vici și Ș. Neamțu 
de cauze obiective, 
ultimul moment să 
zinte la concurs.

în prima -rundă, foarte activă, 
au fost decise 5 partide : Miti
telu—Buza 1—0, Partoș—Reicher 
1—0, Ghizdavu—Voieulescu 0—1,

împiedicați 
survenite în 
se mai pre-

Șooș—Georgescu 1—0, Nacht — 
Ungureanu 0—1. Prin remiză 
s-au încheiat partidele Stanciu— 
Troianescu și Gunsberger—Pav
lov.

A doua zi s-a jucat mai strîns: 
numai Reicher cu albul a reu
șit să cîștige, întrecîndu-1 pe 
Georgescu. In partidele Ungu
reanu—Șooș, Voieulescu—Nacht, 
Pavlov — Mititelu și Partoș — 
Stanciu a fost consemnată ega
litatea. Celelalte partide s-au în
trerupt.

Un 
din

sfat competent in legdtură cu fixarea schiorilor, 
partea antrenorului C. Enache de la A. S. Armata 

Brașov, Înaintea primului start important...

Foto: dr. T. MINESCU

Pe marginea concursului republican
pentru copii

Avem elemente talentate!

★
Belgrad 
Alexan- 
un tur-

Aseară a plecat la 
maestra internațională 
dra Nicolau invitată la 
neu internațional feminin, or
ganizat în cinstea zilei de 8 
Martie. La acest turneu și-au 
mai anunțat participarea cam
pioana mondială Nona Gaprin- 
dașvili, Tatiana Zatulovskaia și 
alte cîteva șahiste cunoscute 
din Europa.

„CUPA
ROMÂNIEI"
la schi — iond pc echipe

„Cupa României” la schi 
(probe de fond, echipe), 
care trebuia să se desfă
șoare în zilele de 11-12 fe
bruarie la Bușteni, a fost 
reprogramată pentru zilele 
de 10-12 martie la Poiana 
Brașov.

Din an în an, concursurile 
de copii ne relevă perspective 
mai frumoase pentru schiul 
nostru. Recentul concurs re
publican a confirmat acest 
lucru. Nu scriem sub impre
sia îndeobște plăcută pe care 
o lasă copiii în ipostaza de 
concurenți, chiar atunci cînd 
au aerul că se joacă. Dispu
nem realmente dc talente, iar 
federația de specialitate are 
datoria să insiste pe dru
mul bun de pînă acum, 
acela al 
vegherii 
nicelor 
centrele 
sportive, 
clii pe ne oferă 
geografică a „punctelor forte" 
de care dispune acest sport 
în țara noastră. Notăm sur
prinzătoarea clasare pe locul 
II la probe alpine a repre
zentanților Școlii sportive nr. 
2 din București și pe locul 111 
între centrele de copii a mi
cuților sportivi din Iacobeni, 
eșecul brașovenilor de la 
Școala sportivă in același cla
sament. precum și confirma- 

v ridică a centrelor din

insiste 
de pînă 

încurajării și supra- 
permanenle a rod- 

jH'piniere care sînt 
de copii și școlile 

Clasamentele pe e- 
o imagine...

din Rîșnov la

Turneul final al campiona
tului republican de juniori la 
hochei pe gheață s-a încheiat 
aseară, pe patinoarul artificial, 
eu victoria — scontată de alt
fel — a echipei bucureșlenc 

'STEAUA. Tinerii hochei ști 
trenati de Ion Ganga 
manifestat tot timpul 
evidentă 
ceea ce 
tactică, 
cipalii 
București și Avîntul M. Ciuc) 
printr-un joc de ansamblu su
perior, prin reușite combinații 
de atac.

Iată acum ultimele rezultate 
obținute în această întrecere: 
JOI: Avîntul M. Ciuc—Su
rianul Sebeș 8—2 (5—0, 3—1, 
0—1), Steaua—Flacăra Bra
șov 4—1 (1—0, 2—1, 1—0), 
Tirnava Odorhei—Metalul Ră
dăuți 
3—2); VINERI: Tirnava O- 
dorhei—Surianul Sebeș 10—0 
(6—0, 3—0, 1—0), Avîntul 
M. Cine—Flacăra Brașov 4—1 
(1—1, 0—0, 3—0), Dinamo 
București — Metalul Rădăuți 
13—2 (3—1, 3—0, 7—1); 
Sl M RÂT A: Alintul M. Ciuc—

an- 
au 

o
în

Ion 
tot 

superioritate 
privește pregătirea 

Ei și-au învins prin- 
adversari (Dinamo

6—3 (1—0, 2—1,

Metalul Rădăuți 8—0 (4—0, 
2—0, 2—0), Steaua—Surianul 
Sebeș 27—1 (5—I, 14—0, 
8—0), Dinamo București— 
Tirnava Odorhei 10—3 (5—1, 
2—1, 3—1); DUMINICĂ:
Steaua București — Tirnava 
19—2 (7—2, 7—0, 5—0); 
Flacăra Brașov — Surianul 
Sebeș 9—1 (3—0, 2—1, 4—0), 
Dinamo București—Avîntul M. 
Ciuc 8—3 (5—1, 1—2. 2—0), 
la capătul unui meci echilibrat, 
în care bucureștenii și-au asi
gurat victoria înscriind 3 go
luri în ultimele 50 de secunde 
ale prii -i reprize; LUNI: 
Metalul Rădăuți--Surianul Se
beș 8 2 (4—1, 4—0, 0—1), 
Dinamo București — Flacăra 
Brașov 27—3 (6—1, 13—1, 
8—1), Steaua — Avîntul M. 
Ciuc 13—0 ( 4—0, 5—0,
4—0).

Ca urmare a acestor rezul
tate, clasamentul final este ur
mătorul : 1. Steaua 12 p., — 
campioană republicană pe 1967,
2. Dinamo București 10 p.,
3. Avîntul M. Ciuc 8 p., 4. 
Flacăra Brașov 6 p., 5. Tir
nava Odorhei 4 p., 6. Metalul 
Rădăuți 2 p., 7. Surianul Sebeș 
0 p.

Acad. prof. dr. docent GH. MIHOC, Conf. univ. dr. N. GAVRILESCU 

Lector univ. ADRIAN VASILIU. Dr. IOAN DRĂGAN

Ancheta printre studenții bucurețfeni, realizata cu colaborarea :

Fundata și 
•fond.

O dată 
pare însă 
în primul 
ganizatorică. Pe viitor, se 
pune trierea prin faze 
zonă 
Ja acest concurs 
A sosit timpul să transformăm 
cantitatea (cei 200 de partici
pant) în calitate efectivă. 
Numai așa vom avea în 
scurt timp rezerve dc valoare 
pentru seniori...

Iată clasamentele : probe 
pine, pe echipe (centre 
copii): 1. Brașov 44
puncte, 2. Bușteni 66 p., 
Iacobeni 77 p.„ 4. Sinaia. 
Predeal, 6. Abrud, 7. 
Sprie; pe echipe (școli spor
tive): 1. Predeal 50 p., 2. 
București, 3. Sinaia, 4. Pe
troșeni, 5. Brașov, 6. Piatra 
Neamț; fond (pe echipe): 
1. Fundata 39 p., 2. Rîșnov 
45 p., 3. Vatra Dornei 59 
p., 4. Gheorghieni, 
pulung Moldovenesc, 
teni, 7. Azuga, 8. 
individual, probe 
băieți 7—10 ani :
Szabo (Brașov), 2. 
tase (Sinaia), 3. I 
cîz (Brașov) ;
1. I. Padagliie (Predeal), 
N. Stinghie fBrașov), 
Tecușanu (Sinaia); 
ani: 1. D. Ionescu (Predeal),
2. N. ~
V.
11—13 ani: 
(Predeal), 2. 
(Brașov), 3. 
(București); 
Ionica Bîrsan 
Doina Lascu (Piatra Neamț),
3. Elena Boiarinov (Iacobeni); 
fond, băieți 11—13 ani: 1. 
Gh. Stoichiț (Rîșnov), 2. Gh. 
Olteanu (Fundata), 3. Gh. 
Tătoi (Rîșnov) ; 14—16 ani:
1. Moise Țeposu (Fundata),
2. Gh. Macovei 
Moldovenesc), 3. E. 
(Cheorgliieni); fete, 
ani: 1. Elena Bășa (Fundata),
2. Ana Bădescu (Fundata),
3. Felicia Vasilache (Vatra 
Dornei); 14—16 ani: 1. Elena 
Papuc (Cîmpulung Moldove
nesc), 2. Livia Vătui (Rîșnov)* 
3. Maria Gîrbacea (Fundata)^

G. RUSSU-ȘIRIANU |
i ■ ■
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Dăscălescu (Brașov), 3. 
Miliuț (Petroșeni);

1. Nela
Cristina

Ioana Georgescu
14—16 ani: 1.

(Brașov), 2’

/efe, 
Si m ion 
Dobnie

(Cîmpulung 
Matei 
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este veacuri, dictonul lui Juvenal rămîna în actualitate. Oamenii au nevoie de un suport 
care să le permită ascensiunea spre piscuri mereu maiînalțe și, prin aceasta, mai dificile. 
Sportul poate contribui și el la constituirea acestui suport. Iată de ce ne-am intitulat ancheta 

„Este~înțeles pe deplin dictonul „Mens sana in corpore sano" f Am întreprins-o în rîndurile studen-
ților, pentru câ ei se afla în plin proces de cucerire a tainelor științei și pentru câ vîrsta le per-
mite să-și consolideze pregătirea fizică necesară susținerH examenului vieții moderne.

incotro
înclină 
balanța?...

Am făcut un sondaj în 
rîndurile studenților de 
la Institutul de Științe 
Economice, Universitate 
și Institutul Politehnic. 
Intrebarea-test pe care 
am adresat-o unui număr 
de 300 de studenți a fost : 
PRACTICAȚI SPORTUL 
ÎN TIMPUL LIBER ? 12 
LA SUTĂ DIN CEI ÎN
TREBAȚI NE-AU ARĂ
TAT CA PRACTICĂ IN 
MOD REGULAT UN 
SPORT (FIE ÎN SEC
ȚIILE PE RAMURĂ DE 
SPORT ALE CLUBULUI 
UNIVERSITAR, FIE IN 
ALTE ASOCIAȚII SAU 
CLUBURI), 27 LA SUTA 
NE-AU DECLARAT CA 
SE. . . INT1LNESC SPO
RADIC CU ACTIVITA
TEA SPORTIVA (O 
COMPETIȚIE DE MASĂ, 
O EXCURSIE LA MUN
TE). IAR 61 LA SUTA 
NE-AU RĂSPUNS — 
UNII DINTRE EI CU 
SINCER REGRET — 
NU AU MAI AVUT 
ULTIMUL TIMP NICI UN 
FEL DE CONTACT CU 
SPORTUL. Așadar, 
lanța înclină în 
favoarea acestei 
vități de tonificare. 
ce ? Pentru a 
punde la întrebare am 
discutat cu numeroși stu
denți, am cerut sprijinul 
unor oameni cu 
competență. Dar, să 
facem itinerarul...
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mare
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Și noi, 
și alții>•••

un

care pot să 
sportive, să 
performanțe 
în campio-

De cite ori discuți cu 
profesor de educație fizică 
din învățământul superior, 
problema slabei pregătiri 
a studenților în ceea ce 
privește activitatea spor- 
tivi, concluzia este... ma
tematic aceeași : în școlile 
generale și în licee nu se 
acordă atenția necesară 
orelor de educație fizică. 
In bună măsură, lucrurile 
stau așa. Experiența pe 
care o avem ne permite 
să întărim afirmația, adău. 
gtnd că în multe școli ge
nerale educația fizică mai 
este tratată ca o „dexteri
tate", iar în licee se acor
dă atenție îndeosebi ace
lor elemente 
aducă trofee 
izbutească 
spectaculoase
natele republicane școlare. 
Este, deci, un fapt incon
testabil, asupra căruia to
varășii din Ministerul In- 
vățimintului ar trebui să 
mediteze și să inițieze mă
suri mai hotărîte pentru a 
schimba opinia acelor pro
fesori de educație fizică 
care, din comoditate sau 
superficialitate, îndepăr
tează o mare parte dintre 
elevi de la activitatea către 
le poate asigura o bună 
dezvoltare fizică.

Oprindu-ne la această 
constatare n-am duce lu
crurile pină la capăt. Ca
rențe serioase grevează și 
buna desfășurare a sportu
lui universitar. Vă invităm 
să vizitați holurile de la
I.S.E. șl Universitate. Veți 
constata că la cunoștința 
studenților sînt aduse 
(prin afișe, panouri) nenu. 
mărate lucruri ; repetiții 
ale formațiilor de teatru, 
programe ale ansambluri
lor de muzică ușoară, In- 
ttlnlri cu scriitori etc. Ni
căieri nu se „suflă", însă, 
un cuvînt despre ACTIVI
TATEA SPORTIVA. Un 
student de la Facultatea 
de drept îmi spunea că:

— Dansul de sîmbătă sea- 
Ta atrage o bună parte 
idintre studenți. Sportul 
ziu, deși el exercită asu- 
®ra noastră o influență la 

fel de mare. Dar, în ceea 
ce privește dansul, știm 
precis că sîmbătă seara 
între orele 20 și 23 putem 
dansa. Este, deci, un lucru 
bine stabilit, cu tradiție, 
dacă vreți. Sport, cînd pu
tem face ? Nu ne-a anun
țat nimeni că în fiecare 
zi sau de două-trei ori pe 
săptămînă putem folosi 
cutare sau cutare bază 
sportivă. Dacă ar exista 
șijn ceea ce privește spor
tul un program stabil, 
popularitatea lui ar crește 
considerabil în rîndurile 
colegilor mei. Ar deveni, 
poate, chiar mal popular 
decît dansul...

Este perfect real, tn mul- 
titudinea de probleme pe 
care le are un student, nu

Acad, prof. dr. docent GH. MIHOC

Lector univ. ADRIAN VASILÎU

Dr. IOAN DRÂGAN

Anchetă printre studenții bucu- 
reșteni, realizată cu colabo-
rarea :

mai un program stabil poa
te să-i atragă atenția. El 
nu-și poate permite să-și 
piardă timpul mergînd la 
voia întimplării : dacă te
renul sportiv este liber, 
va Juca, dacă nu, va face 
calea întoarsă.

Lectorul universitar A- 
DRI,AN VASILIU de la
I.S.E. ne spunea că, în ma
terie de popularizare a ac
tivității sportive, în insti
tut există o optică curioa
să : SE PERMITE AFIȘA. 
JUL MANIFESTAȚIILOR 
SPORTIVE NUMAI LA 
ETAJUL... IV. La acest 
etaj, unii studenți au trea
ba foarte rar, alții, de loc

— Există, însă, și lacune 
— ne spunea lector univ. 
Adrian Vasiliu — care țin 
de munca noastră. Celor 
care doresc să practice 
sportul, nu le putem asi
gura un program bine sta
bilit, fiindcă nu avem o 
bază materială corespunză
toare. Trebuie să ne ocu
păm de echipele de per
formanță ale clubului nos
tru sportiv și aceasta ne 
solicită Intens. Apoi, pro
grama prevede numai 30 
de ore de educație fizică 
pentru studenții din anul 
I. Este puțin. După aceas
ta, pină la terminarea fa
cultății, studenții nu mai 
au nici un fel de obligație 
față de sport. Totul se face 
facultativ. Și, dacă nu •- 
vent forme suficiente și 
variate pentru a-i atrage, 
nu vin pe terenurile de 
sport. Preferă, unii dintre 
ei, barurile, plimbarea inu
tilă pe bulevarde, pierde
rea timpului în cămine,

Sint, firește, cauze care 
aparțin și catedrelor de edu
cație fizică din facultăți 
și conducerilor institutelor 
și Ministerului învățămân
tului, dar și studenților. 
Liceul nu poate fi, nici in 
acest caz, „acarul Păun".

Așa să £ie 
oare?

Doi studenți ne-au vor
bit sincer despre încurcă
tura in care se află : pro
gramul lor de muncă este 
foarte aglomerat și ara
reori pot găsi „o fereas
tră" pentru distracții sau 
pentru sport.

ore pentru pre- 
seminariilor, o 
trebuie să acor-

„Avem 6 ore de curs 
pe zi, ne sînt necesare 
alte 3—4 
gătirea 
oră-două 
dăm cititului (nu putem 
neglija cultura generală), 
drumurile la facultate și 
bibliotecă, masa la can
tină etc ne răpesc alte 
3—4 ore pe zi. Faceți și 
dv. socoteala: rezultă că 
sîntem ocupați cam 15—16 
ore pe zi. Alte 8 ne sint 
necesare pentru odihnă. 
Unde să-i găsim loc și 
sportului 2

Prezentată așa, proble
ma pare la prima privire 
nerezolvabilă. Am cerut 
tov. academician profesor 
doctor docent GH. MI- 
IIOC, rectorul Universi
tății București, sprijinul 
pentru a vedea unde se 
află „cheia" problemei.

— Intr-adevăr — ne-a 
răspuns d-sa — planul de 
învățămînt este destul de 
încărcat la unele facul
tăți, ajungînd pină la 30 
de ore de curs și semi- 
narii pe săptămînă. To
tuși, în cazurile pe care 
mi le-ați prezentat, și ele 
nu sînt singulare, este 
vorba de o greșită plani
ficare. Dacă studenții sînt 
atenți la cursuri și re
nunță la munca în asalt 
pentru pregătirea exame
nelor, cînd se surmenea
ză, ei pot să-și organizeze 
pe tot parcursul anului 
de învățămînt un plan 
judicios, in care să se 
îmbine armonios orele de 
muncă cu cele de relaxa
re. După părerea mea, 
unui student îi este abso
lut necesară o oră de edu
cație fizică pe zi.

Pentru atragerea stu
denților 
sportului s-au făcut mul
te lucruri la Universitate. 
Unele dintre ele (dotarea 
căminelor cu materialele 
sportive necesare desfă
șurării gimnasticii de În
viorare, cu mijloace pen
tru desfășurarea indivi
duală a unui program mi
nimal de educație fizică 
și organizarea grupelor 
facultative de practicare 
a sportului (pentru stu
denții din anii II, III, IV 
și V) sînt inițiative ale 
catedrei de educație fizi
că. Consider însă că s-a 
făcut. 
Noile 

in practicarea

totuși, prea puțin, 
cămine studențești

Fst» evident că sf
Unele dintre ele au fost discutate cu prilejul anchetei noastre. Altele, destul de multe, au ră-

rta evident că sportul universitar nu se află la nivelul cerințelor dintr-o seamă de cauze.

mas în afara discuției. Ancheta noastră și-o propus, de altfel să prilejuiască o largă dezba- 
tore în rindul studenților, cadrelor didactice și părinților, a modului cum trebuie înțeles pe de
plin, de către tineretul studios, dictonul „MENS SANA IN CORPORE SÂNO". Coloanele ziarului
vă stou la dispoziție pentru a vă spune opinia, pentru a sugera mijloace noi de ridicare a acti
vității sPort've, pentru a face din fiecare student un prieten statornic al exercițiului fizic, al spor
tului. Dumneavoastră, stimați cititori, puteți trage cei mai bine concluziile anchetei noastre.

HRISTACHE NAUM

vor trebui să fie dotate 
cu săli și terenuri de 
sport, pentru ca toți stu
denții să poată avea ac
ces. în acest fel îi vom 
ajuta să-și găsească cu 
ușurință loc în programul 
lor zilnic pentru practica
rea educației fizice, ele
ment indispensabil în 
viața omului societății 
moderne.

Lămurindu-ne această 
problemă, acad. Gh. Mi 
hoc ne-a arătat nouă (și. 
ceea ce este mai impor- 

studenților in...

cauză) că sini posibilități 
pentru ca programul să 
fie judicios alcătuit și să 

puțin O 
acii-

cuprindă cel 
ORA PE ZI pentru 
vitatea sportivă.

Ați știut
aceste
lucruri ?

că nu doresc 
numele in 

foarte mulți 
fac sport.

drumurile care le fac 
la cămin sau de acasă 

de aici la

Așa cum ne-au mărtu
risit-o (nu fără a ne a- 
trage atenția 
să le apară 
ziar), mulți, 
studenți nu
Cercetînd programul pe 
care ni l-au înfățișat și 
surprinzîndu-i în diferite 
ipostaze, am constatat câ 
ei iși petrec majoritatea 
timpului „intre patru pe
reți". La cămin, la 
cursuri, la bibliotecă, la 
cantină... Cit timp stau 
in aer li'oer ? Foarte pu
țin. Mulți dintre ei doar 
in 
de 
la facultate, 
cantină și, apoi, din nou 
la cămin. I-am înfățișat 
conferențiarului universi
tar doctor N. GAVRILES- 
CU, șeful secției de fizio
logia muncii și patologie 
profesională de la Insti
tutul de igienă București, 
cele două aspecte sesiza
te : lipsa educației fizice 
din programul unor siu- 
denți și faptul eă-și pe
trec cea mai mare parte a 
zilei (SI—22 de ore) in aer 
inchis (in cameră, in să
lile de curs, Ia cantină). 
Iată răspunsul primit:

„Un asemenea regim de 
viață și de activitate este 
cu toiul dăunător. El este, 
după părerea mea, rezul-

la un nivel ri- 
capacității de 
obțin prin al
ia momentele 
potrivite a pe- 
de muncă și de

laiul ignorării unor cu
noștințe elementare des
pre organizarea fiziologi
că a activității și a tim
pului liber, problemă 
esențială in menținerea și 
apărarea sănătății.

Prevenirea unor mani
festări patologice, Ca și 
păstrarea 
dicat a 
muncă se 
ternarea 
cele mai 
noadelor i 
odihnă.

Cercetări științifice cla
sice in domeniul fiziolo
giei muncii au demon
strai necesitatea schimbă
rii unui mod de activitate 
cu altul, fn mod deose
bit. acest 
cesar in 

lucru este ne- 
munca intelec-

tuală. in care efectuarea 
exereițiiior fizice influen
țează mai mult refacerea 
forțelor organismului de
vii repausul complet. 
Mișcarea în aer liber, 
practicarea exercițiilor 
fizice, a unor sporturi, 
constituie factori stimu
latori de îmbunătățire a 
funcționalității principa
lelor aparate și sisteme 
ale organismului, de care 
depinde starea de sănă
tate și. implicit, capacita
tea de efort intelectual. 
Nutriția și metabolismul 
sistemului nervos sint 
strins legate de starea 
funcțională a aparatului 
circulator și respirator 
care, in lipsa unei activi
tăți fizice de o anumită 
intensitate, nu se pot a- 
dapta in mod corespunză
tor nevoilor organismului.

Prin practicarea exer
cițiilor fizice și a spor
tului se realizează adap
tarea la un nivel calitativ 
superior a principalelor 
funcții metabolice, endo
crine etc. care conferă 
organismului posibilitatea 
de a reacționa mai 
prompt la solicitările me
diului ambiant și de a 
rezista in condiții mai 
bune la agresiunea i 
factori nocivi, toxici 
infecțioși.

Este un fapt bine 
noscut că activitatea fizi
că favorizează și stimu
lează in mod considerabil 
munca intelectuală. In 
viața a numeroși oameni 
celsbri găsim exemple 
edificatoare ale acestui 
mod de îmbinare a acti
vității intelectuale cu ac
tivitatea fizică. Bernard 
Shaw. L. N. Tolstoi, I. P. 

unor
sau

cu

Pavlov, Victor Hugo. Mi 
haii Sadoveanu s-au bu 
curat de o viață indelun 
gată și și-au menținui 
pină la adinei bălrîneți 
capacitatea de muncă 
creatoare pentru că au 
știut să imbinc in mod ra
țional munca intelectuală 
cu cea fizică. Jean Jacques 
Rousseau spunea adesea 
că : „ÎN MIȘCARE ESTE 
CEVA CARE INFLUEN
ȚEAZĂ ȘI ÎNVIOREA
ZĂ GlNDIREA".

N-a fost în intenția 
noastră să 
avertisment
Dar, cele relatate de con
ferențiarul universitar 
doctor N. Gavrileseu sînt 
niște adevăruri științifice 
care atestă nevoia reală 
a organismului de mișca
re, de exercițiu fizic,, 
Așadar, și pe această 
cale o invitație !...

dăm un__
studenților.

Au chiar
mai multă
nevoie!

Gh. Mi- 
in dis- 
actuala 

activității 
facultăți 
ca de- 

înscrie în

Academicianul 
hoc sublinia — 
cuția despre 
dezvoltare a i 
sportive in 
— necesitatea 
canalele să 
programul fiecărui an de 
studii (II—V) cite o ju
mătate de zi cu mențiu
nea „pentru activitate 
sportivă", fără alte obli
gațiuni didactice. Desigur, 
o idee interesantă, o ini
țiativă care poate duce la 
înviorarea acestei activi
tăți. Ne-am-pus, insă, în
trebarea dacă, în primul 
rînd, studenții din anul I 
participă în totalitate la 
cele 30 de ore de educație 
fizică prevăzute în pro
gramă. Și răspunsul nu 
ne-a satisfăcut nici de a- j 
ceasta dată. La Institutul 
de Științe Economice, de 
pildă, aproximativ 10 la 
sută din studenții anului 
I sint scutiți de educație 
fizică de către Policlinica 
studențească. Oare atit d" 
mare să fie procentul ce
lor care nu pot practica 
exercițiile fizice ?

Cum nu puteam să lă
murim singuri această ne
dumerire ne-am adresat 
Ministerului Sănătății și 
Prevederilor Sociale, cars 
l-a delegat pe dr. IOAN 
DRAGAN, directorul Cen
trului de medicină spor
tivă al M.S.P.S. să „facă 
lumină". Concluziile an
chetei sale sînt revelato
rii :

Dintre studenții de la
I.S.E. scutiți de educație 
fizică, mai bine de jumă
tate (adică peste 70 !) AU 
CHIAR 
NEVOIE DE EDUCAȚIE 
FIZICĂ decît cei cărora 
nu li se interzice sportul, 
intrucit mișcarea, educa
ția fizică le poate corecta 
deficiențele. Mă refer la 
cei scutiți pentru debili
tate fizică generală, sla
bă adaptare la efort sau 
la cei cu sechele neuro- 
musculare (după polio
mielită, afecțiuni infecto
contagioase din copilărie, 
traumatisme). Aceștia tre
buie să facă cultură fizi
că medicală 
existente in 
nu uităm că 
mondial de 
stralianul Konrads, a su
ferit de poliomielită, dar 
făcînd cultură fizică me
dicală a putut deveni la 
15 ani unul dintre cei 
mai mari sportivi ai lu
mii. Sportul l-a ajutat să 
redevină un om normal, 
să-și pună în valoare ca
litățile. Desigur, atit „po
liclinica" cit și „catedra" 
ar trebui să colaboreze 
activ, să-i trimită pe stu
denți la centrele de medi
cina eulturii fizice și nu 
să-i eticheteze „inapți !“

MAI MULTA

la centrele 
Capitală. Să 
recordmanul 
natație, au-

JUNIORUL D. LUPU
(Dinamo Brașov) -

DUBLU CAMPION
REPUBLICAN

LA SĂRITURI SPECIALE
La Poiana Brașov au 

avut Ioc campionatele re
publicane de sărituri spe
ciale rezervate seniorilor 
și juniorilor. Juniorul Du
mitru Lupii a cîști^at ti
tlul atit la juniori mari, 
cît și la seniori, perfor
mantă remarcabilă vădind 
posibilități frumoase de a- 
lirmare și pe plan interna
tional. Iată rezultatele teh
nice : seniori: 1. Dumitru 
Lupu (Dinamo Brașov) 
245.15 p (55+56 m); 2. 
Angliei Biriș (A.S, Armata 
Brașov) 244,65 (53+58) ; 
3. Ștefan Burețea (Trac
torul Brașov) 231,20 
(54,5+58) ; 4. V Tamaș e 
(Dinamo Brașov) 219,35 
(53+59) ; 5. V. Danciu 
(Tractorul Brașov) 206,1 
(49 + 52\; 6. I. Covaci
(Voința Odorliei) 201,5 
(52 + 54); juniori mari: 
1. Dumitru Lupu 264,25 
(56 + 56,5) ; 2. R. Lazăr 
(Dinamo Brașov) 195; 3. 
V. Danciu 189,90; juniori 
miei: 1. V. Bîrsan (Trac
torul Brașov) 208,50 (45,5 
+ 44,5) ; 2. Gh. Both (Vo
ința Odorliei) 182 ; 3. B. 
Csaba (AS. SUGO Va
lea Strîrubă) 155.50

C. GRUIA — cofesp.
principal

Rezultatele 
primei etape 
a returului 

in categoria B
SERIA I

MASCULIN : Progre
sul București — Semănă
toarea București 3—0 (15, 
11, 12), înainte Timișoa
ra — I.C. Arad 3—0 (7, 7. 
9), Farul Constanța — 
Progresul I. R. A. Suceava 
3—1 (9, 7, -11, 4)
Industria sîrmei C. Tur- 
zii — C. S. M. Cluj 
3—1 (9, -4, 12, 6), Electro- 
putere Craiova — A.S.A. 
Sibiu 3-0 (1, 14, 13) ;
FEMININ: Viitorul Bucu
rești — Progresul Bucu
rești 3—1 (8, 5, -10. 13)!. 
Voința Miercurea Ciuc — 
Liceul „N. Bălcescu" Cluj 
3—2 (13, 9, -10, -15, 13). 
Tricotajul Brașov — Dra
pelul roșu Sibiu 0—3 (2. 
11. 7).

SERIA A n-a
MASCULIN : Medicina 

București — Universita
tea Timișoara 1—3 (14, -4, 
-13, -8) !, Politehnica
Iași — I.C.F. București 
1—3 (-12, 17, -9, -9).
Știința Petroșeni — Cons
trucții București 3—0 (8, 
13, 11), Politehnica Cluj 
— Universitatea Bucu
rești 3—0, Pedagogic Tg. 
Mureș — Universitatea 
Craiova 3—2 (2, 7. -10. -12, 
2) ; FEMININ: Universi
tatea București — Științe 
Economice București 3—l 
(-8, 7, 6, 8), Politehnica 
Galați — Medicina Bucu
rești 0—3 (6, 5, 6), Po
litehnica Brașov — Medi
cina Cluj 3-2 (-11, -4. 
9, 8, 4). Universitatea 
Iași — Medicina Tg. Mu
reș 1—3 (-12, 11, -13. -11), 
Universitatea Timișoara— 
Pedagogic Pitești 3—0 (14. 
4, 13).

Rezultatele meciurilor de 
.volei jucate duminică in 
provincie ne-au fost comu- 
nicate telefonic de către 
corespondenții noștri : T. 
Tohătan—B. Mare, D. Dia- 
conescu—Iași, N. Pastra- 
magiu—Craiova. V. sere— 
Oradea, E. Bogdan și V. 
Popovici—Brașov, T. Cor
nea—Petroșeni. L Stan S< 
A. Arnăutu—Timișoara. P. 
Tonea—C. Turzil, B. Sebăk 
—M. Ciuc, C. Albu—Tg. 
Mureș, E. Dumitrescu — 
Constanta și St. Constanti- 
nescu—Galați,
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A dispărut sistemul de joc?
Dincolo de rezultatele din „Cupa României ii

I
i
i

i
a

Iu urma relatărilor din ziarul 
nostru de luni, cititorii au tras 
singuri o serie de concluzii asu
pra comportării echipelor din pri
ma categorie în „Cupa României", 
în fața unor formații ce activează 
în campionatele regionale, în ca
tegoriile B și C.

Bilanțul este de-a dreptul îngri
jorător :
(Dinamo Pitești, Jiul, Universita
tea Cluj și Steagul roșu) au fost 
eliminate, trei echipe (Steaua, Po
litehnica Timișoara și Universi
tatea Craiova) s-au chinuit cîte 
120 de minute pentru a smulge 
calificarea, două echipe (Farul și 
C.S.M.S. ’ 
viitoarea 
meniului 
difice ?).

Nu este exclus ca unii tehni
cieni și antrenori să găsească 
scuze acestor rezultate slabe, re- 
ferindu-se la așa-zisul factor-sur- 
priză al acestei competiții. Păre
rea noastră este că aceste scuze 
ascund o stare de lucruri pe care 
nu o putem accepta. Cu mici ex
cepții (Dinamo Buc., U.T.A., Pro
gresul) jocurile de duminică au 
ridicat în primul rînd problema 
modului de pregătire a formațiilor 
noastre fruntașe care, după cum 
s-a văzut, nu au făcut fată nici

patru echipe de „A",

Iași) vor participa la 
etapă grație... regula- 
(ce-ar fi să se mai mo-

în compania unor adversari din 
cateqorii inferioare. Oare în me
ciurile de „Cupă“ dispar dife
rențele de valoare ? Sau poate 
aceste valori sînt atît de reduse 
îneît nu mai pot fi deosebite de 
la „A* la campionatul regional ? 
Și, în fond, de ce să ne mai 
mire rezultatele din „Cupă", cînd 
la mijlocul săptămînii trecute 
„selecționabilii" ne-au oferit o 
mostră de neseriozitate, cedînd Ia 
scor unei echipe din ,,B" ?

Analizînd cu seriozitate rezul
tatele și relatările corespondenți
lor noștri prezenti la meciurile 
de duminică, ajungem la conclu
zii puțin îmbucurătoare. După pă
rerea noastră, deși dispun de 
condiții optime pentru pregăti
rea echipelor din categoria A, 
unii antrenori nu muncesc cu se
riozitate, asiduu, pentru ridicarea 
calității jocului echipelor lor și, 
implicit, a fotbalului românesc. 
Ce părere au ei de eliminarea sau 
calificarea în „Cupă" in mod la
mentabil a garniturilor de care se 
ocupă ? Acesta este răspunsul an
trenorilor privind îndeplinirea ho- 
tărîrilor plenarei UCFS din octom
brie 1966 ? Trebuie spus, în acest 
sens, că o serioasă răspundere 
revine și conducerilor cluburilor, 
care în loc să urmărească cu exi-

se I
I
I

1—4—2—4... I—4-3—3... 1—1—3—3—3 ele... Enumerare de
cifre, cu valoare de simbol, exprimind forma de bază în care joacă o ecliițui 
sau alia, așezarea inițială a fotbaliștilor în teren. Intr-un cuvînt, SISTE
MUL DE JOC — noțiune de largă circulație în lumea fotbalului, pe 
buzele tuturor tehnicienilor, dar pusă — după ultimul campionat mondial 
— în anumite cercuri la „stîlpul infamiei* : „SISTEME ? NU MAI 
EXISTA SISTEME". . ----------- :---------------
tudiiie, replica. „DUPĂ FAZA RESPECTIVA DE JOC. 
AT IȚEA AȘEZĂRI IN TEREN..." „CE NE FACEM CU

un Ulftitl i
,CUM NE ORGANIZAM ?* — a venit, cu prompti- 

DUPĂ FAZA RESPECTIVA DE JOC. CÎTE FAZI
LINIILE, CUM 

NE ORGANIZAM JOCUL IN CELE DOUA MOMENTE DE BAZA. DL

i
I
I 
I

gență pregătirea jucătorilor, 
ocupă de probleme mărunte, biro
cratice. Așa se' explică starea 
proastă de lucruri care dăinuie în 
unele cluburi.

Ne aflăm în preajma unor con
fruntări internaționale de mare 
importanță. Avem nevoie de ju
cător i bine pregătiți (nu de ge-1 
nul celor ce se zbat neputincioși ■ 
în fața unor echipe de categorii 
inferioare), pentru ca fotbalul ro-1 
mânesc să se afirme pe plan eu
ropean. Dar, pentru aceasta tre-1 
buie să se muncească mult, să I 
se întărească spiritul de disci
plină, conștiinciozitate și răspun-1 
dere în rîndurile fiecărei echipe. * 
Dacă în mijlocul sportivilor sau 
antrenorilor se află cumva oameni 
care nu pot face față noilor obiec
tive — să o spună — s 
cui celor dornici și capabili să 
îndeplinească sarcinile puse aces
tui sport.

Revenind Ia jocurile disputate 
în „Cupa României", felicităm pe 
această cale pe fotbaliștii din ca
tegoriile inferioare care au dat 
duminică o ripostă usturătoare I 
colegilor lor din „A“, urindu-ie * 
și în viitor succese în lupta lor 
sportivă de promovare în ierar
hia fotbalului nostru.

CRISTIAN MANTU

I
să lase lo-1

I
I

I
I

APĂRARE ȘI DE ATAC?"
Și., cearta — între „clasici* și „moderni" — s-ar ț . 

fiecare din tabere fiind in stare să aducă argumente în susținerea punc
tului de vedere. Cine are dreptate ?

Să încercăm, pentru început, să lămurim această problemă — deo
sebit de importantă prin implicațiile ei asupra principiilor tactice de 'bază 
— împreună cu i 
despre fotbal și 
martor ocular al 
modul direct :

— Cum
după C. M. ?
— 4cei care
s-au înșelat.

sisteme de

putea prelungi. I
I

antrenorul CONSTANTIN TEAȘCA, autor a două cârti 
ul unei a treia in curs de apariție la Editura UCIS, 
ultimelor două edilii ale C.M. Interviul a început l«

e cu sistemul de joc ? A dispărut

s-au dus în Anglia pregătiți să radă 
ht evoluția lui științifică, fotbalul nu 
joc : sistemul clasic 1—2—3—5,

această noțiune

noi sisteme de 
cunoaște decit 
IF. M.-ul și

I
I
I
I
I

joc 
trei „ , . __
1—4—2—4. In același timp cu acestea și-au făcut loc și unele sisteme 
cu caracter defensiv pronunțat, ca „lacătul* lui Karl Rappan, „zăvorul" 
lui Herberger și „betonul" lui Herrera. Cu alte cuvinte, metodele de joc 
nu ies precum ciupercile după ploaie. Să luăm de exemplu II7. M.-ul. 
Apărut ca o consecință a modificării legii ofsaidului (anul 1925), el a 
primit sentința decapitării abia în 1958. Cît despre existența concomitenta 
a sistemelor ofensive și defensive, acesta este un lucru absolut necesar, 
pentru că din opoziția lor fotbalul nu are decit de cîștigat. Și cînd spun 
fotbalul mă gîndesc, firește, la ofensiva-construită care, dacă nu poate 
să se descurce singură, primește ajutoare de lu regulament. Așa se ex
plică faptul că la ora actuală se discută cu insistență despre modificarea 
legii „afară din joc", de acordarea de goluri sau măear de penulliuri la 
un număr oarecare de cornere. de înlocuirea jucătorilor accidentați ș.a.m.d.

— De ce împărțiți sistemele în ofensive și defensive, știut fiind 
că acestea oferă doar principiile de bază ale jocului ?
— Dacă n-am ajunge să precizăm care, este linia de demarcație între 

diferitele sisteme de joc am înțelege, in continuare greșit, că ele repre
zintă NUMAI așezarea in teren. Inchipuiți-vă, în aceste condiții, trage
dia jocului de cuvinte ce ar rezulta la obișnuita analiză a unui meci in 
care dinamica suferă mișcări din minut în minut. Or, din a da denumiri 
sistemului numai după așezare, s-ar desprinde concluzia că, de pildă. 
Anglia, Portugalia, Ungaria, Brazilia etc, au folosit într-un meci vreo 
8—9 sisteme. De aceea consider că linia de demarcare între sisteme o 
trasează MARCAJUL. Desfășurarea ultimului campionat mondial ne per
mite să concluzionăm că echipele care au jucat defensiv (Italia, Franța, 
R.F.G., U.R.S.S.), au apelat la un marcaj strict, om la om. (partial sau 
pe tot terenul), in timp ce formațiile care au acționat ofensiv (Anglia 
Portugalia, Ungaria, R.P.D. Coreeană) au construit sistemul pe baza mar
cajului în zonă (care, să fim bine înțeleși, nu exclude marcajul strict ul 
adversarului din zona sa). Și cu cit acesta devine mai periculos, apro- 
piindu-se de zona de finalizare, strinsoarea marcajului se accentuează.

— Ce rol atribuiți, totuși, sistemului ?
— Un rol foarte mare, intrucît el pune la dispoziție principiile tac

tice de bază, care, pentru a fi însușite, necesită timp. Pentru acest motiv 
nu împărtășesc opinia celor care susțin că sistemul trebuie aplicat în 
funcție de jucători. Dimpotrivă: jucătorii trebuie să învețe să acționeze 
în cadrul unui sistem anumit.

— Ce raport stabiliți între sistem și concepție ?
— După părerea mea, concepția de joc este superioară sistemului 

Ea poate da nuanță ofensivă chiar și „betonului", cu condiția să rezolv 
situația de atac pe aceleași principii- colectiv și în superioritate 
merică.

I
3
1
J
I

rînduri și despre
VIATA SPORTIVA!

Căutînd o explicație pentru maniera ne
satisfăcătoare în care evoluaseră selecțio
nabilii în partida cu Politehnica București, 
antrenorul ILIE OANA considera, printre 
altele, că jucătorii săi — în răstimpul celor 
trei zile — de duminică pînă miercuri — 
au ignorat regulile antrenamentului invi
zibil, comițînd abateri de la normele vieții 
sportive, excese — într-un domeniu sau al
tul al vieții lor particulare. Antrenorul ILIE 
OANA își susținea afirmația reamintind o 
situație asemănătoare, petrecută în preaj
ma meciului de pregătire cu echipa italiană 
Cagliari, regretînd, totodată, că nu a luat 
măsurile necesare pentru asigurarea unui 
control riguros al felului în care selecțio
nabilii au trăit de duminică — după termi
narea jocurilor — pînă la începerea parti
dei cu Politehnica.

Tocmai acest regret 
exprimat a prilejuit apa
riția rîndurilor de față, 
necesare — considerăm 
noi — pentru a pune în 
discuție o chestiune de 
maximă importanță pen
tru reușita eforturilor de
puse în scopul continuei 
îmbunătățiri a activității 
fotbalistice din țara noas
tră.

Intr-adevăr lucrurile 
stau așa și acesta este 
un fenomen care se pe
trece nu numai la lot. 
Antrenorul își face o vină 
pentru faptul că oamenii 
săi n-au înțeles să respec
te anumite exigențe care 
alcătuiesc una dintre con
dițiile fundamentale ale 
fotbalului, ale sportului 
de performanță în gene
ral. Ce fac jucătorii 7 As
cultă, mai mult sau mai 
puțin afectați, admonesta
rea de la sfîrșitul jocului 
unii luîndu-și chiar anga
jamente, sincere și decisi
ve in clipa aceea. După 
un timp, însă, aceștia 
cad din nou „în păcat" și 
povestea reîncepe, pentru 
că cel care va fi tras deo
sebit de aspru la răspun
dere pentru viața perso
nală a jucătorilor săi (sau 
se va simți cel mai vino
vat) va fi tot antrenorul.

Și iată-ne întîlnind una 
dintre acele anomalii care 
și-au făcut loc în fotbalul 
nostru : de o problemă 
personală răspunde an
trenorul, conducerea teh
nică a echipei. Spunem 
de o problemă personală, 
pentru că este greu să ac
cepți ideea de a face res
ponsabil — in exclusivi
tate — pe cineva din a- 
fară de o chestiune care 
te privește direct: viața 
ta particulară.

Desigur, colectivul poate 
și trebuie să intervină a- 
tunci cînd un membru 
al său și-a pierdut bu
sola, pornind-o pe căi 
greșite. Dar de aici și 
pînă la dădăceală, la un 
control total al vieții par
ticulare este o mare dis
tanță. Iar în cazul fotba
lului, al sportului de per
formanță în general, si
tuația ni se pare cu atît 
mai stranie pu cît spor
tivii respectivi știu bine 
că pentru realizarea unor 
anumite valori se cer res
pectate cu strictețe o se
rie de cerințe, care merg 
de la alimentație pînă la 
un anumit fel de activi
tate psihică. Noi, sportivii 
de performanță, ne de
clara recent maestrul e- 
merit al sportului GH,

— Toată chestia e să nu ne vadă antrenorul! 
(Desen

CONSTANTIN. sîntem 
oarecum favorizați in ce 
privește organizarea vieții 
personale. Antrenorul, 
medicul și alți factori se 
ocupă îndeaproape de noi, 
din acest punct de vedere. 
Și atunci cum sînt posi
bile aceste „ieșiri" din 
profilul vieții sportive ? 
Poate că tocmai in aceas
tă stare de lucruri se află 
cauza cauzelor! Poate că 
tocmai prin acest exces de 
grijă, de indrumare, omul 
nu se mai simte direct 
răspunzător pentru felul in 
care trăiește. Se formea
ză astfel o mentalitate 
ciudată, iscîndu-se un fel 
de competiție între antre
nor și sportiv — ultimul 
căutînd mijloace și forme 
„legale" de a scăpa din 
„strinsoarea" antrenoru
lui.

Este o situație complet 
anormală, născută din e- 
roarea comisă de acei an
trenori care vor să dea 
mai mult decit sînt obli
gați. Nimeni nu mă poate 
controla mai bine deeit o 
fac eu însumi. Eu, con
știința mea de jucător de 
fotbal in adevăratul sens 
al cuvintului .

;ă nu re vada antrenorul l a 
de NEAGU RADULESCU) I

Este un punct de vede- . 
re care merită toată aten- | 
ția, gindindu-ne că apar
ține unui jucător care în 
întreaga sa carieră a fost 
un exemplu sub acest ra
port. Și acest punct de 
vedere are darul să re
marce, încă o dată, biza
rul transfer de responsa
bilitate existent în fotba
lul nostru, în ce priveș
te viața personală a 
jucătorului. încă o veri
gă din lungul lanț al 
slăbiciunilor care fac ca 
fotbalul românesc să nu 
atingă valoarea cerută de 
condițiile create, o veri
gă care ar trebui ruptă. 
Vor fi desigur și „pier
deri", dar faptul nu tre
buie să ne sperie pentru 
eă aceste „pierderi" s-ar 
fi petrecut oricum mai 
devreme sau mai tîrziu. 
Importantă este modifi
carea esențială care tre
buie să se producă in 
mentalitatea sportivilor 
noștri: viața particulară, 
sub unghiul ei sportiv, ca 
și tehnica individuală, 
este o problemă perso
nală și trebuie tratată ca 
atare.

VALENTIN PAUNESCU I—
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an-— Toate acestea au o valoare de cadru dc organizare, de 
samblu a jocului. Victoria o asigură însă — cred că subscrieți 
pregătirea superioară la toți factorii.
— Mai mult decit atît: o echipă de fotbal cu joc eminamente colec- 
poate suferi eșecuri dintre cele mai categorice dacă un singur „pion"
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tiv, . . _ _ ...
nu înțelege să-și ridice măiestria sportivă la... nivel mondial. Pentru cu 
eșecul unuia, mai ales tind este vorba 
treguhli, a colectivului.

— Am stabilit, deci: sistemul 
feritor la 1—4—2—4 unele voci 
aveți ?
— Sistemul 1—4—2—4 a triumfat in 1938, deoarece Brazilia l-a 

interpretat în mod magnific. Ar fi o mare greșeală să-l catalogăm depășii 
pentru ci echipa lui Vicente Feola a părăsit din optimi turneul final a! 
C.M. Oricît ar părea de ciudată afirmația mea, înfringerea reprezentativei 
braziliene se datorește faptului că ea a venit în Anglia slab pregătită, 
antrenorii necunostind nici măcar „ll°-le de bază. Dimensiunea haosu
lui s-a reflectat fi în aceea că Vicente Feola a rulat în trei meciuri aproape 
întreg lotul de 20 de jucători, adică pe toți, cu excepția lui Zitto 
(accidentat) fi a foarte tînărului ~'

— In ceea ee vi privește, 
mului 1—4—2—4, cu apărarea 
— Acum. la început de sezon 

„trage* pentru promovarea în prima categorie a țării, dați-mi voie si am 
și eu secretele mele. Pot doar să vă spun ci sint pentru sistemele care 
permit jucătorilor să evolueze eliberați de consemne limitate la adversa
rul direct, intr-un cuvînt, sînt pentru marcajul în zonă, generator de joc 
colectiv-construcliv-ofensiv, adică de creație personală în slujba echipei. 
Dar despre toate acestea tâ promit o abordare mai pe larg a problemelor 
în t iitoarea lucrare.

— Nu-mi mai răinîne decit 8ă vă urez succes 1
Intervin consemnat de G. NICOLAESCU j

de

nu 
îl

portar, duce la prăbușirea iu

este o noțiune perimată. Re
consideră- depășit. Ce părere

Edu.
rSmineți mai departe adept al siste- 
în linie ?
si ca antrenor al unei echipe care

LOTO • PRONOSPORT • PRONOEXPRES • LOTO
EXCURSII... AUTOTURISME...

BANI...
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Unirea Focșani — Moldova Chișinău 1-0 (1-0)
Contînuîndu-șî turneul în țara noastră echipa Moldova 

Chișinău a susținut duminică un meci amical în com- 
pinia formației Unirea din Focșani. Gazdele au obținut 
victoria, prin golul înscris de Popescu în min. 20.

A, AXENTE și A. SlRBU — coresp.

La majoritatea tragerilor și concursu
rilor speciale, Loto-Pronosport acordă nu
meroase excursii în țară și peste hotare.

Concursul special Pronoexpres din 8 fe
bruarie 1967 a atribuit excursii „NOP
ȚILE ALBE“ la Leningrad, în număr 
nelimitat. Lista completă a cîștigătorilor 
este publicată astăzi în „Programul Loto- 
Pronosport".

Tot în număr nelimitat au fost atri
buite și excursiile a cîte 3 locuri la 
Varna „NISIPURILE DE AUR“ de Ia 
tragerea LOTO a Mărțișorului, din 3 mar
tie a.c.

Succesul fără precedent în privința lăr
girii bazei de atribuire a autoturismelor 
la toate sistemele LOTO-PRONOSPORT 
s-a concretizat pînă în prezent prin dis
tribuirea a peste 100 autoturisme.

Cel mai recent concurs special Prono- 
expres a fost la 8 februarie a.c. cînd 
s-au acordat 10 autoturisme.

La acest concurs, participantul Tron- 
cea Dinu din Tumu Măgurele a înre
gistrat un frumos succes, obtinînd 2 au
toturisme : un „WARTBURG LUX 812/1“ 
și un „TRABANT 601“. Tot din Turnu 
Măgurele este și cîștigătorul premiului 
excepțional de la concursul Pronosport 
nr. 4 din 29 ianuarie 1967, care a obți
nut un .WARTBURG LUX 312/1“ plus

27 700 lei în numerar.suma de
La 15 martie vor fi comunicați și cîș- 

tigătorii
LOTO a Mărțișorului din 8 martie 1967.

Printre marii cîștigători de premii în 
bani se află în prezent și participantul 
Zână M. Constantin din Alexandria, de 
profesie lăcătuș mecanic, care la trage
rea LOTO din 24 februarie a.c. a obți
nut un premiu de 114 082 lei.

Participînd consecvent la sistemele de 
joc LOTO-PRONOSPORT oricine poate 
cîștiga autoturisme, excursii și premii 
în bani.

autoturismelor de la tragerea

Rubrică redactată de Administrația de 
stat Loto-Pronosport.



BASCHET]

O ETAPĂ CUM AM MAI VREA SĂ VEDEM
Duminică seară am consemnat 

cu satisfacție că cinci din cele 
șase meciuri desfășurate în ca
drul etapei a IV-a a returului 
campionatului republican mascu
lin de baschet au avut o desfă
șurare deosebit de echilibrată și

spectaculoasă, iar nivelul lor teh
nic a putut fi notat cu califica
tivul bun. De fapt, trebuie să 
spunem că încă de la prima eta
pă s-a putut constata o ridicare 
valorică a echipelor noastre frun
tașe, ca urmare firească a pre
gătirilor judicioase efectuate în 
pauza dintre turul și returul com
petiției.

Deci, se poate și așa, spre bucu
ria publicului, care a putut ur
mări întreceri cum de mult nu 
a văzut. Cel mai mult ne-a im
presionat preocuparea pentru a- 
plicarea concepției moderne de 
joc, concretizată, de pildă, la 
echipele I.C.F., Steagul roșu Bra
șov și Politehnica Galati prin 
aplicarea presingului în momen
tele propice. Un alt fapt pozi
tiv și semnificativ : Tarău (I.C.F.), 
un tînăr talentat, dar cu un bagaj 
sărac de procedee tehnice, a folo
sit în partida cu Steaua de patru 
ori aruncarea din „cirlig" și a 
înscris de fiecare dată. Dorim să 
nu se oprească aici.

Etapa a fost umbrită de com
portarea nesatisfăcătoare a echi
pei Steaua. Jucătorii au intrat pe 
teren (în meciul cu I.C.F.) con
vinși că vor cîștiga ușor și... au 
învins greu în prelungiri. La ter
minarea partidei, Valeriu Gheor- 
ghe (Steaua) spunea : „Așa »e 
trebuie. Să ne fie învățătură de 
minte4*.

Fără comentarii.. D. ST.
CLASAMENTELE LA ZI 

ALE CATEGORIEI A 
MASCULIN

Cristina Balaban a cîștigat la Bremen 
în ziua în care împlinea 20 de ani!

Luptă sub parou. Participă Nedef 
(ni. 7), Tarău (nr. 4) de ta I.C.F., 
Nev acek și Savu de la Steaua 
(Steaua — I.C.F. 70—63, după 

prelungiri)
Foto : P. Romoșan

1. Dynamo Buc. 15 14 1 1254- 349 29
2. Steaua Buc. 15 14 1 1380-1008 29
3. Unix, cluj 15 10 5 1174-1024 25
4. Politehnica Buc. 15 1« 5 1130-1028 25
5. Univ. Tim. 15 8 7 1072-1)28 23
6. Rapid Buc. 15 8 7 1142-M16 23
7. Politeh. Galați 15 7 8 358-1055 22
8. Acad. M. Buc. 15 5 10 1025-1147 20
9. Din. Oradea 15 5 11» «82-1070 20

MJ Medicina Tj. M. 15 4 11 340-1107 19
11. I.C;F. Buc. 15 3 12 1000-1135 11
12. St. r. Brașov 15 2 13 1018-1154 17

FEMININ
1. Politeh. Buc. 13 13 0 815-552 26
2. Rapid Buc. 13 H 2 «87-538 24
3. Voința Buc. 13 8 5 817-440 21
4. Univ. ciuf 13 8 5 727-689 21
5. Voința Brașov 13 7 6 707-6*2 20
6. Mureșul Tg. M. 13 5 8 656-691 18
7. Univ. Iași 13 5 8 691-753 18
». Constr. Buc. 13 4 9 593-733 17
9, Crișul Oradea 13 4 9 581-704 17

ie. Olimpia T.V. Bue. 13 0 13 519-751 13

— 41o ? Aveți legătura cu Bre
men...

Si. de la celălalt capăt al firului 
telefonic, vocea campioanei noastre 
ni s-a părut mai sigură ca deobicei. 
Este lesne de înțeles: cu o victorie 
în mica „olimpiadă" de iarnă a îno
tătorilor nu te întilnesti în fiecare 
zi...

— Cnm ai cîștisat, Cristina ?
— Destul de ușor și totuși... In 

toată pregătirea din timpul iernii nu 
am urut decit un sin sur gînd: 
să cîștig la Bremen. Am fost decisă 
să-mi iau revanșa asupra lui Kifci 
Caron. Campioana Europei, însă, nu 
s-a prezentat la start și aceasta — 
trebuie s-o recunosc — mi-a facili
tat oarecum succesul. în aceste con
diții, singurele adversare care mai 
puteau emite pretenții la ctștig rămî- 
neau Tatiana Savelieva, campioana 
U.R.S.S. (rare m-a învins anul tre
cut la Dinamo via dă), americana 
Pokey' IU at con și olandeza Cobby 
Sikkens. Am plecat destul de pru
dent. cm 34.0 pe primii 50 de metri 
(n.r. deolâcei Cristina pornește cu 

•32.0) pentru a nu avea o surpriză. 
Am accelerat pe cea de a treia „hm- 
gime* și apoi nu am mai avut nici 
o problemă. Cit privește timpul rea
lizat (1:09,4), cred că dacă nu ar 
fi existat o perioadă atit de lungă 
de la încălzire și pînă la probă (90 
de minute), recordul țării ar fi fost 
astăzi sub 69 de secunde. Indife
rent însă de acest lucru, vreau să vă

spun că sini nespus de bucuroasă ; 
ani obținut cea mai frumoasă vic
torie din cariera mea chiar în ziua 
în care am împlinit 20 de ani !

— La multi ani, Cristina. și cît 
mai multe asemenea succese!

Apoi, recordmana țării noastre a 
trecut receptorul antrenorului ei, prof. 
Remus Drăgușanu care de-a drep
tul impresionat de, valoarea concursu
lui ne-a relatat si alte amănunte a- 
*>upra întrecerilor.

— Ce v-a plăcut mai mult la a- 
eeastă ediție?

— A fost cel mai puternic con
curs pe care, l-am urmărit pînă adum. 
îu LI probe s-an înregistrat timpi 
superiori actualelor recorduri mon
diale. în special „cronometrele" rea
lizate de Calic Hall (S.U.A.), la 100 
m bras (1:13,5) și 200 m bras 
(2:40,2). unde a învins-o categoric 
pe G. Prozumenșcicova (U .H.S.S.), 
sau performanțele englezului Mc Gre
gor (52.9 la 100 m liber), sovieti
cului Ilicev (1:55.6 la 200 m liber), 
ca și ale olandezei Ada Kok în pro
bele. de delfin (1:05.1 și 2'23,4} 
•ânt excepționale.

— Cnm apreciat? în ansamblu par
ticiparea noastră la Bremen ?

— Sint bucuros că printre, cele 
6 tari (au participat 23) cure au 
obținut măcar o victorie, se află și 
România; înotătorii din S.U.A. au 
realizat 11 succese, cei din U.R.S.S. 
5. cei din Olanda și Australia cite

Turneul mondial dehandbal-
tineret din Olanda

jAMERSFOORT, 6 (prin telefon). — Turneul 
mondial al echipelor de tineret continuă să re- 
•tÎEă atenția tuturor iubitorilor de sport din O- 
landa. Partidele desfășurate pînă acum au scos 
In evidență creșterea valorică generală și echili
brarea forțelor în întrecerea tinerilor handhaliști 
ai lumii. La incertitudinile create de acest echi
libru sc adaugă surprizele ce pot fi furnizate din 
cauza adevăratului tur de forță la care sînt su
puse formațiile participante. Aceasta pentru că 
organizatorii au decis desfășurarea ediției inau
gurale a turneului mondial în peste 20 de orașe 
tlin Olanda, ee'ea ce presupune continue și lungi 
deplasări pentru susținerea meciurilor care sînt 
programate, în marea lor majoritate, la ore foarte 
tîr/ii.

După cum se știer p«na acum echipele noastre 
reprezentative au obținut victoria în toate cele 
patru partide disputate. Fără îndoială, cel mai 
greu joc a fost cel al băieților e» echipa Ceho
slovaciei, desfășurat la o oră care ne-a împiedicat 
să transmitem la timp amănuntele. Meciul a fost 
așteptat cu multe emoții care — din păcate — 
nu s-au risipit nici după intrarea pe teren a 
echipei noastre. Jucătorii români au abordat par
tida nervo-s, fără calmul necesar și la un moment 
dat erau conduși cu 4 puncte. Echipa Cehoslova
ciei în componența căreia se află jucători ex- 
intm de dotați și bine pregătiți, cum sînt : Klirnrik, 
Iforvat, Nerta și portarul llausner —r- a atacat 
viguros și, deși jocul nostru s-a îmbunătățit trep
tat în apărare, a reușit să conducă majoritatea 
timpului, lată de altfel evoluția scorului, încc- 
pînd de la I—5: 2—5; 3—5; 4—5: 4—6; 5—6; 
6-6; 7-6; 7—7; 8—7; 8—8; 8—9; 8—10; 
9—10: 10—10; 10—11; 11—11; 11—12; 12—12; 
13—12. Intr-adevăr, un final extrem de disputat în 
care, punind în valoare buna pregătire și toată puterea 
de luptă, echipa' Românie? a eîștigat la limită. 
Au jucat: Penu, Dincă — Licit 6, Gațu 2. Bădău, 
Dumitru, Coasă 1, Papp 1, Moldovan 2, Cosma 1. ;
Marin. Arbitrajul Iui 7’. Ordal (Danemarca) a fn- 
nat deseori jocul.

NICOLAE NEDEF 
antrenor federal

• Ultimele rezultate de duminică : Iugoslavia— 
Suedia 19—16 (9—7); Ungaria—Iugoslavia 11— 
15 (6—7); R.F.G.— Polonia Î9—15 (13—8). toate 
în turneul masculin.

• Băieții au încheiat focurile din grupele pre
liminarii: fetele susțin al treilea meci miercuri 8 
Hiarlie, la II aga, cu echipa Ungariei.

Meciul de fotbal
Ungaria — România, în septembrie?

Federația maghiară de fotbal a anunț at că a schimbat datele de 
desfășurare a două jocuri din calendarul international al echipei re
prezentative. Astfel, echipa Ungariei urma să întilnească la 11 iunie 
selecționata României. Deoarece in acea perioadă fotbaliștii români 
urmează să joace meciul retur la București cu echipa Italiei in cam
pionatul european, s-a propus data de 3 septembrie. întilnirea Un
garia — Austria nu va mai avea loc la 4 octombrie, urmînd ca noua 
dată să fie stabilită zilele acestea.

La ultimele turnee internaționale ae 
tenis de masă — de ia Moscova și 
Brighton — Maria Alexandru și Eleonora 
Mihalca au ciștigat proba de dublu 
temei. Iată-le pe cele două sportive 

românce evoluind la Moscov’a

Hochei: CfHOStOVACIA —CANADA 4-4

Campionatele internaționale
de atletism ale României, criteriu 

de selecție in vederea meciului
Europa -

PRAGA 6 (Ager
pres). — Comitetul 
atletic european a 
fixat concursurile 
internaționale care 
constituie exame
nele de selecție ale 
echipei Europei in 
vederea meciului 
cu selecționata A-

America
mericii, de la 
Montreal. Printre 
aceste concursuri 
figurează și cam
pionatele interna
ționale de atle
tism ale României 
(București, 10—11 
iunieL

PRAG A 6 (Agerpres).— 
Meciul internațional ami
cal de hochei pe gheața 
dintre selecționatele Ce
hoslovaciei și Canadei s-a 
încheiat cu un rezultat de 
egalitate : 4—4 (0—1, 3—1,

1—2). Ln minutul 54, ho- 
cheiștii canadieni condu
ceau cu 4—3, după un gol 
marcat de O’Shea, Gazde
le au egalat un minut 
mai tîrziu, prin Havel.

două, iar englezii tot unul singur. 
Vreau însă să remarc și evoluția lui 
Soplereanu, care deși a concurat la 
200 m bras în seria cea mai slabă 
s-a clasat pe un loc meritoriu. La 
100 m el a pornit din start cu un 
„eîrcel*, care l-a incomodat pe tot 
parcursul cursei. Un loc 1 si două 
locuri 111 reprezintă un biltuit bun 
oentru notația românească, (ad. v.).

Performanța floretistei
Ileana Drîmbă 

apreciată in Italia
Duminică, după miezul nopțu. 

a luat sfîrșit concursul interna
tional feminin de floretă dotat cu 
„Cupa Martini". La această între
cere, una dintre reprezentantele 
tării noastre ILEANA DRÎMBĂ. 
a ocupat un prestigios loc 2, du
pă italianca Antonetla Rapno. 
Drîmbă a reușit, în finala concur
sului, să termine victorioasă în 
fata unor floretiste de mare repu
tație ca Gallina Gorohova, cam
pioana mondială din 1965 de la 
Paris. Alexandra Zabelina. Gio
vanna Masciolta si Ilona Bobiș, 
ultima — revelația „mondialelor' 
din 1966 de la Moscova. Sportiva 
noastră a realizat un număr de 4 
victorii, toate la același scor: 
4—3. Singură Ragno a reușit să 
o întreacă, cu 4—2. după un 
asalt de toată frumusețea care 
a stat mai bine de jumătate din 
timpul regulamentar sub semnul 
echilibrului. în urma Ilenei Drîm- 
oă s-au clasat Gorohova cu 2 vic
torii (15 tușe primite). Zabelina — 
2 v (16 t p ). Bobiș — 1 v (17 
t. p.) si Masciotta —■ 1 v (18 L p.).

La încheierea concursului, spec
tatorii din Torino, foarte buni 
cunoscători ai scrimei (de altfel,— 
campioana Italiei, echipa Scher- 
ma, activează în acest cras), au 
aplaudat-o cu multă căldură pe* 
floretista noastră.

Antrenorii italieni, francezi și 
din alte țări au felicitat-o pe 
Ileana Drimbă. recunoscind că ea 
se află într-o formă deosebita.

Fotbai 
peste hotare

• IN CEA DE-A 27-A ETAPA a 
campionatului francez s-au inregis- 
trat următoarele rezultate : Rennes
— Nimes 3—0; Toulouse — Rouen 
2-—0; Strasbourg — Reims 5—0; Mo
naco-Valenciennes 2—2 ; Marseille
— Angers 1 — 1; Lens — Sochaux 
1—1; Bordeaux — Nice 1—1; Sedan
— St. Etienne 1—0; Nantes — Sta
de de Paris 3—0; Lyon — Lille 0—1.

In clasament conduce St. Etienne 
cu 37 de puncte din 27 de meciuri, 
urmată de Nantes cu 34 p. (26) și 
Angers cu 32 p (27).

• DUPA 23 ETAPE, in cam
pionatul italian continuă să conducă 
echipa Intemazionale cu 3Î de 
puncte. O urmează in ordine Ju- 
ventus cu 33 puncte, Napot, cu 31 
puncte, Cagliari, Bologna și Fio
rentina cu cite 29 puncte.

Rezultatul etapei a 23-a : Brescia
— Intemazionale 9—3: Florentina
— Cagliari 1—0: Foggia — Juventus 
1—1; Lecco — Bologna 1—2: Milan
— Lanerossi 2—9; Napoli — Vene
zia 4—0; Roma — Lazio 9—9: Spal
— Atalanta 1—0; Torino — Manto- 
va 2—0.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
INZELL. — Campioana mondială de 

patinaj viteză, olandeza Stien Kaiser, a 
stabilit două noi recorduri mondiale. Ea 
a totalizat în cele 4 probe 188,634 puncte 
(nou record mondial : v. r. — 189,033 p„ 
Inga Voronina — U.R.S.S.). Al doilea re
cord mondial a fost obținut de Stien Kaiser 
în proba de 3 000 m — 4:56,8.

CAIRO. — Turneul internațional de 
tenis pe echipe de la Cairo a fost cîștigat 
de reprezentativa R.A.U.. care în finală a 
dispus cu 3—0 de formația Franței. în

semifinale, R.A.U. întrecuse cu 2—1 Chile, 
iar Franța învinsese cu același scor Suedia.

MOSCOVA. — Echipa feminină de volei 
Dinamo Moscova s-a calificat pentru semi
finalele „C.C.E.", învingind cu 3—0 pe 
A.Z.S. Varșovia, în meci retur.

NEW YORK. — I a Oakland (Caliiomial 
tînărul Bob Beamon a realizai 9—1 ■ la 
lungime, îmbunătățind cu 12 cm recordul 
de sală al S.U.A.. deținut de Ra oh Bojtaa. 
La prăjină Bob Seagrer» — 518 PL
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