
LA STARTUL UNUI NOU 
CAMPIONAT DE RUGBI!
Jată-ne în preziua deschiderii oficiale a activității rug- 

bistice. începe cel de-al 51-lea campionat național. 
Dintr-un început se impune sublinierea faptului că spor

tul cu balonul oval este — după fotbal — cel mai vechi sport 
de echipă practicat în România.

Introdus în țară prin anii 1910—1912, rugbiul a cîștigat 
din an în an interes. Începînd din 1914, el își face simțită 
prezența printr-o competiție de regularitate: campionatul na
țional (cu o întrerupere în anii războiului mondial).

Abia după 1947, însă, se poate vorbi de un ade
vărat campionat reprezentativ, la care iau parte principe-
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Echipa feminină de handbal 
(tineret) a României in finala 
turneului mondial din Olanda!

(Citiți amănunte în

Hocheiștii noștri 
pleacă la campionatele 
mondiale din Austria 

pog. a 8-a)

ROMÂNIA - UNGARIA

(TINERET) LA HOCHEI

Azi și mii ne, la „Floreasca":

DOUĂ „STELE"

I

Consfătuire metodică

Centrul sportiv experimental 
Viitorul organizează luni 13 
martie a.c., de la ora 9, în 
sala din bulevardul Muncii 
nr. 37—39 o consfătuire meto
dică cu tema : „CONȚINUTUL 
ȘT METODICA ANTRENAMEN
TULUI SPORTIV LA COPII 
ȘI JUNIORI-.

Sînt invitați toți antrenorii 
și profesorii de educație fizi
că din Capitală care lucrează 
cu copii și juniori.

în campionatul 
categoriei A 

la fotbal 
ETAPA A XV-A 

simbâtă
Dinamo Buc.-Dinamo Pitești

duminică
Politehnica Tim.-Steaua 
Jiul—Univ. Craiova 

U.T.A.-Rapid 
Progresul-Univ. Cluj 
Farul-Steagul roșu 
C.S.M.S.—Petrolul

Săptămîna viitoare se vor desfășura la 
laroslav „Jocurile internaționale de hochei 
pe gheață”, competiție la care vor lua par
te 8 reprezentative naționale alcătuite din 
tineri jucători.

Tn vederea acestei competiții lotul nostru 
republican, care se pregătește sub condu
cerea antrenorilor G. Cosman si E. Raduch, 
susține astăzi si mîine. de la ora 18,30, ul
timele partide de verificare în compania 
formației similare a Uneariei.

Joc internațional de handbal (m):

ALE GIMNASTICII MONDIALE 
(Kucinskaia și V oronin) 
PREZENTE LA „CUPA E. R. G.“

DINAMO BUCUREȘTI - H. G. COPENHAGA
IN SFERTURILE DE FINALĂ ALE .C.C.E.'-

DUMINICĂ ora 11,30 sala FLOREASCA

Amatorii de handbal din 
București (și poate nu numai 
ei) au toate motivele să se 
asigure, pentru mîine, de un 
loc tn tribunele sălii Floreasca 
unde este .programată — de 
la ora 11,30 — partida in
ternațională dintre Dinamo 
București și H. G. Copen
haga. Meciul contează pentru 
sferturile de finală ale „Cupei 
campionilor europeni”.

Reamintim că Dinamo Bucu
rești a obținut calificarea pen
tru „sferturi* în urma jocu
rilor disputate cu campioana 
Poloniei. Guardia Wibrzeze 
(23—12 la București, 11 —19 
la Gdansk), iar H. G. Copen
haga după victoriile realizate 
în fața formației U.S. lvry, 
campioana Franței.

OPREA VLASE: MECI GREU, 
DAR DORIM SA 

CÎȘTIGÂM !

Micro-interviu cu antrenorul 
emerit Oprea Vlase, după ul
tima lecție de pregătire a di- 
namoviștilor :

— Știm că după meciul de 
la Gdansk au fost reluate an
trenamentele. Ce ați urmărit 
în mod special? Ce s-a rea
lizat ?

— Am pus accentul pe îm
bunătățirea jocului colectiv. 
Sînt mulțumit de rezultate. 
Echipa se prezintă acum cu 
un plus de coeziune, de omo
genitate I

— Cum a preda fi valoarea 
adversarilor de duminică?

— Jucătorii danezi nu au 
nevoie de prea multe reco- 
mandații. De altfel, ei sînt 
cunoscut! spectatorilor bucu- 
reșteni. Avînd drept caracteris* 
tică generală buna pregătire 
tehnică, o disciplină tactică 
deosebită și beneficiind de a- 
portul unor jucători de mare 
valoare internațională (unii 
dintre ei component! ai echi
pei clasate pe locul secund la 
campionatele mondiale din 
Suedia), formația daneză se 
anunță drept un adversar re
dutabil.

— Să riscăm, totuși, o anti
cipai ie...

•— Doi im să facem un joc 
hun și să c.îștigăm. Sper ca 
Dinamo București să se cali
fice în „semifinale*.

GAZDE, OASPEȚI, 
ARBITRI..

DINAMO BUCUREȘTI : 
Redl, Bogolea — Moser, Ivă- 
nescu, Costache I, Costache 
IT, Nica, Popescu, Ionesco, 
Mureșan, Samungi, Coman, Fa
bian.

II. G. COPENHAGA: So
rensen — Norske. Nielsen, 
Gaard, Andersen, Peterssen, 
Jurgens, Graversen, Lund, 
Madsen.

Jucătorii danezi sînt aștep
tați să sosească în Capitală 
astăzi după-arniază.

Meciul de mîine va fi condus 
de N. Kovaliov (U.R.S.S.), a- 
jutat de arbitrii români P. 
Cirligeanu și P. Țîrcu.

In deschidere (de la ora 
10,15), jocul masculin Tînă- 
rul Dinamovist—Unirea F.A.

Campionul mondial absolut 'Mihail Voronin la un 
antrenament in sola Floreasca

Foto : N. Aurel

Dacă fiecare antrenor de box 
ar munci cu tragere de inimă...

Ca să obții o performanță trebuie 
să muncești cu pasiune, cu răb
dare. Acest lucru este vala
bil nu numai pentru sportivi. Con
știinciozitatea in muncă joacă un 
rol determinant și tn activitatea 
antrenorilor. Și tn sportul nostru cu 
mănuși avem multe asemenea 
exemple. De altfel, rezultatele de 
prestigiu obținute de boxerii ro
mâni în urmă cu 10—15 ani nu au 
venit de la sine și nu s-a>i datorat 
exclusiv talentului sportivilor de 
atunci. „Omul din umbră", antre
norul, a muncit alături de elevul 
său cu perseverentă, cu pasiune și 
a dat boxului românesc talente in
contestabile ca Linca, Negrea. Do- 
brescu, Dumitrescu, Fiat, Tită ș.a.

Flacăra muncii entuziaste a fost 
transmisă apoi altor antrenori. 
Boxul nostru dispune și in prezent 
de tehnicieni care pun mai pre
sus de orice interesele sportului pe

care-1 slujesc. Aceștia găsesc o 
adevărată plăcere muncind cu bo
xerii tineri, de perspectivă, șl au 
mari satisfacții atunci cînd munca 
lor rodește. „Recolta" culeasă in 
ultimii ani de unii dintre acești 
antrenori (ca de pildă, Panaitescu, 
F. Ambruș, Buză, Furesz, Dudu- 
leanu, Zamfirescu, Stanomir, Doda) 
este bogată.

In boxul nostru, însă, își desfă
șoară activitatea (sau mai bine 
zis nu și-o desfășoară...) și o altă ca
tegorie de antrenori. De ani dc zile 
aceștia se mulțumesc să se prezinte 
cu regularitate matematică__ la
casierii, fără să se considere oblî- 
gafi să ducă activitatea pentru care, 
in fond, sini plătiți. Firește, sint 
situații cind nu poți pretinde unor 
antrenori să „scoată" mari campioni

R. CALARAȘANB

(Continuare in pag. a L-a)

Elevii Liceului „1. L. Carar/iale* din Capitală la primul start atletic in aer 
liber, sub conducerea profesorului Ion Oprescti

Foto : T Roibu

Competiția de gimnastica, 
ce se va desfășura astăzi și 
mîine în Capitala constituie 
un eveniment deosebit pentru 
simpatizanții acestei ramuri 
sportive. După cum am mai 
anunțat In coloanele ziarului 
nostru, pe lingă cei mai buni 
sportivi români. Elena Cenm- 
pelea. Rosalia Filipescu, Rădi
că Apăteanu, Anton Cadar. Pe
tre Mihaiuc, Al. Sila/rhi. la 
sala Floreasca vor evolua și 
unii reprezentanți de frunte ai 
gimnasticii sovietice. Numele 
Nataliei Kucinskaia, al Laris- 
sei Petrik, al Zinaidei Drujini- 
na, al lui Mihail Voronin sau 
al lui Serghei Diamidov nu 
mai au nevoie de comentarii.

In cadrul „Cupei F.R.G. , 
în afară de componenții lotu
rilor noastre reprezentative, 
vor concura, pe bază de invi
tații, indiferent de vîrstă sau 
categorie de clasificare spor
tivă, toți acei gimnaști ale că
ror exerciții liber alese înde
plinesc cerințele pentru cate
goria maeștri.

la».ă și programul competi
ției: sîmbătă de Ia ora 17 — 
concurs la individual compus 
cu exerciții liber alese; dumi
nică de la ora 17,30 — con
cursul primi lor 6 clasați t** 
aparate.
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• MAI MULTI TINERI RĂSPUND LA 
O ÎNTREBARE • DOAR 21 DE PUR
TĂTORI Al INSIGNEI DE POLISPOR
TIV • INERTIA Șl CONSECINȚELE El

Zilele trecute am fost oaspeții fabricii de sticlă 
Turda, ale cărei produse sînt cunoscute nu numai în 
țara noastră, ci și peste hotare. Aici lucrează nu
meroși tineri și tinere despre care fusesem informați 
de către tovarășii de la consiliul orășenesc UCFS că 
iubesc sportuL că joacă voîei, popice, fotbal, că parti
cipă la concursurile pentru trecerea probelor 
de polisportiv.

Mare 
Dorina 
Nicolae 
barea: 
pentru 
nici unul nu ne-a răspuns „ieri', „alaltăieri", 
săptămînă" 
mare, știind că aici lucrează foști sportivi fruntași, ac
tualmente instructori sau antrenori, care ar putea ajuta 
la buna desfășurare a întrecerilor în vederea cuceririi 
Insignei de polisportiv. Nu ne rămînea decît să cerem 
explicațiile cuvenite celor care răspund de activitatea 
sportivă de la fabrica de sticlă, ceea ce am și făcut.

Cornel Pogăceanu, președintele consiliului asociației 
sportive — cu care am stat de vorbă — a recunoscut 
că „cele relatate de tinerii din fabrică sînt juste" și a 
„explicat" situația prin faptul că „foștii responsabili cu 
problema Insignei de polisportiv și-au neglijat sarci
nile. că au trebuit rezolvate — în ultima vreme — o 
serie de lucruri importante cu echipele de performan
ță". „Apoi, a continuat președintele asociației, nici 
instructorii și nici antrenorii noștri nu ne-au ajutat în 
procesul de instruire a viitorilor purtători".

Justificările prezentate și discuțiile purtate apoi cu 
unii instructori și antrenori 
convingerea că spiritul de 
toric ....................... ’
timp.

din

Insignei

tinerilor 
(sticlar),

I
I
I
I
t
I

ne-a fost însă mirarea cînd, punind 
Tiron (sortatoare), Gheorghe Bența 
Margine (sticlar) și altor fete și băieți îrrtre- 

„Cind ați participat ultima oară la un concurs 
trecerea probelor Insignei de polisportiv

„acum o 
sau... „o lună". Nedumerirea era și mai

al activiștilor de aici

ne-au întărit mai degrabă 
inițiativă și cel organiza- 
a slăbit evident în ultimul

Am spus întotdeauna, ne-a explicat antrenorul 
Patachi, că eu și atleții mei sîntem gata în oriceIosif 

moment să acordăm asistenta tehnică celor care do
resc să obțină insigna. Nu am timp — chiar dacă aș 
vrea — să mă ocud de înscrierea concurentelor si — 
mai ales — de mobilizarea lor la startul întrecerilor.

După părerea noastră, deficiențele existente la aso
ciația sportivă Arieșul Turda, în ce privește Insigna 
de polisportiv, se datoresc, pe de o parte, dezintere
sului instructorilor voluntari și antrenorilor care aș
teaptă să tie neapărat trași de mînecă pentru a înde
plini unele îndatoriri ce nu se referă la echipele lor, 
iar — pe de altă parte — faptului că, în loc de măsuri 
concrete, consiliul asociației pune pe primul plan... 
lipsurile celorlalți. Inexistenta unui ajutor eficient din 
partea cadrelor tehnice, precum și lipsa de colaborare 
dintre consiliul asociației și comitetul U.T.C. în acți
unea de atragere a tineretului pe terenul de sport, 
au făcut ca din sutele de iubitori ai sportului doar 21 
să devină, pînă în prezent, purtători ai insignei. Era 
de așteptat ca noul consiliu al asociației să întreprindă 
— mai cu seamă că în planul de măsuri al adunării 
generale de dare de seamă și alegeri s-a consemnat 
să se sporească considerabil numărul purtătorilor in
signei — acțiuni care să ducă la înviorarea activității 
sportive de masă. Dar. . E firesc, deci, să ne întrebăm : 
de ce dăinuie o astfel de situație ?

Întrucît ne aflăm în pragul sezonului întrecerilor în 
aer liber, trebuie să se treacă la pregătirea concursu
rilor în vederea îndeplinirii normelor Insignei de poli
sportiv, concursuri la care mulți tineri și chiar vîrst- 
nici ar lua parte cu plăcere. Dacă tovarășii aleși în 
noul consiliu al asociației vor avea în vedere toate 
acestea, atunci cu siguranță că dorințele legitime ale 
tinerilor de a practica sportul vor fi îndeplinite. 
Fiindcă e regretabil să constați că, tocmai la o aso
ciație unde ramurile de sport care figurează în regu
lamentul Insignei de polisportiv se pot practica în 
bune condițiuni, rezultatele nu sînt pe măsura posibi
lităților existente.
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Patinajul viteză face parte din 
marea „familie* a sporturilor olim
pice. Și, totuși, el lipsește din an
samblul preocupărilor noastre pentru 
J.O. De ce ?

Bineînțeles, pentru că rezultatele 
obținute pe pistele noastre de gheață 
sînt, întotdeauna, la un nivel subme
diocru, iar timpurile de... promenadă 
ale patinatorilor noștri le-ar da spe
ranță la victorie doar într-o com
petiție... feminină.

Sînt oare tinerii noștri incapabili 
să facă un pas hotărîtor spre con
sacrare în acest sport de reacție și 
temperament ?

Nu ! Cauzeîe (de loc iremediabile) 
se află - după părerea noastră - 
în alte părți, lată-ne pornind pe ur
mele lor :

O tradiție pe cale 
de dispariție

Investigația am început-o 
la F.R.H.P. Interlocutor : 
profesor Florin Gămulea, 
antrenor federal.

— Iacă de pe vremea 
cînd eram sportiv am obser
vat că patinajul este lăsat 
in voia soartei. După ce am 
abandonat activitatea compe- 
tițională, am lucrat ca an
trenor la clubul Dinamo 
București și mi-am dat sea
ma și mai bine de greu
tățile prin care trece acest 
sport. Aveam multi tineri 
talentațî, dar nu Te puteam 
da patine, ne antrenam mai 
mult... pe uscat, iar cînd 
dădea gerul, ne rugam să 
țină gheața cit mai mult. La 
fel făceau și patinatorii de 
Ia Steaua și Constructorul. 
Lucram în condiții grele, 
insă aveam satisfacția că la 
finala pe țară a campionate
lor republicane, orașul Bucu
rești era reprezentat de un 
lot numeros la toate cate
goriile. Cu toate că acum 
există în Capitală două pa
tinoare artificiale, cluburile 
Constructorul și Steaua nu 
mai au secții de „viteză", 
iar la Dinamo activează nu
mai cîțiva seniori și juniori. 
Anul acesta, timpul a fost 
favorabil dar nimeni nu s-aI

I învrednicit să amenajeze o 
pistă în parcul „23 August", 
pentru că de multă vreme 
comisia orășenească există 
doar cu numele. Și în alte 
centre cu o veche tradiție 
în acest sport, ca Gheor- 
ghieni, Rădăuți, Tg. Mureș, 
Miercurea Ciuc ș.a., care au 
dat sportivi cu certe posibi
lități, patinajul își pierde 
pe zi ce trece popularitatea, 
ca urmare a dezinteresului 
manifestat față de acest 
sport.

— Consultînd recordurile 
masculine ale țării noastre, 
constatăm că multe dintre 
ele sînt fa nivelul rezulta
telor obținute în probele... 
feminine la maxile con
cursuri internaționale. Care 
este opinia dv. despre a- 
ceastă diferență de valoare ?

— După părerea mea. ex
plicația slabelor rezultate 
trebuie căutată în următoa
rele neajunsuri care au la 
bază factori obiectivi 
biectivi :

* Posibilități foarte 
se de selecție ;
• Numărul mic de 

nori și instructori calificați 
care să îndrumeze pașii ti- 

I acrilor pe drumul consacră- 
■ »ii ;

I
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și su-

redu-

antre-

DE CE ESTE 
ATlT DE RESTRÎNSĂ 
„GEOGRAFIA" 
PATINAJULUI VITEZA ?

• Sportivii fruntași se află 
încă la discreția vremii. O 
pistă artificială, ale cărei 
fonduri de amenajare ar 
putea fi amortizate prin be
neficiile pe care le aduce o 
asemenea bază sportivă, ar 
impulsiona afirmarea noas
tră pe plan internațional;
• Federația n-a acordat 

atenția și sprijinul cuvenit 
patinajului viteză.

Eu lucrez 
aproape doi 
la concluzia 
cotitură în 
Soluțiile se

la federație de 
ani și am ajuns 
că se impune o 
munca noastră.

cunosc.

Nu lipsesc numai con
dițiile, ci și inițiativa

Inginerul Valerian Curt, 
lost sportiv fruntaș, care 
mai define și astăzi recor
dul țării la proba de 
10 000 m, este de părere că 
sînt posibilități pentru re
medierea deficientelor care 
frinează dezvoltarea patina
jului. Să-i dăm cuvintul :

— Consider că e impe
rios necesar să trecem la 
elaborarea unor măsuri 
care, în limitele actualelor
posTbififăți, sâ ducă la re
dresarea patinajului viteză. 
După mine, trebuie rezol
vate trei 
țiale : a) 
misiilor 
activității
b) revizuirea programului 
campionatelor republicane, 
care nu mai corespunde ac
tualelor cerințe, fiind cos
tisitor (în acest sens voi 
face propuneri concrete fe
derației) î c) reacli vizarea 
tuturor antrenorilor și ins
tructorilor (Aurel Pașcu, 
Vladimir Bulat, Titus Sarea 
și alți specialiști stau 
mult timp departe 
activitatea patinajului 
teză).

— V-afi referit la pregă
tirea sportivilor. Se poate 
desfășura această muncă, 
cu rezultate bune, in condi
țiile absentei unei piste ar
tificiale 1

— Se poate și trebuie să 
menținem aprinsă flacăra 
pînă cînd se vor crea con
dițiile. Să nu stăm cu mîi- 
nile în sîn. Iarna trebuie 
să transformăm lacurile din 
regiunile Bacău, Argeș, Su
ceava, Dobrogea, nefolosite 
pînă acum, pistele de atle
tism ale stadioanelor din 
București, Brașov, Sibiu și 
alte orașe în piste de 
gheață. Aș vrea să mat 
aduc în discuție un caz: 
există un teren de fotbal 
la Tușnad, în jurul căruia

probleme esen- 
reorganizarea co- 
locale —- inima 

campetitionale ;

de 
de 
vi-

ANCHETĂ

se poate amenaja o pistă 
excelentă, ferită de curenti, 
cu mai puțini bani decît 
costă, de pildă, întreținerea 
celei de la Miercurea 
Ciuc, unde au avut loc ul
timele campionate. lata 
deci că inițiativa este aceea 
care lipsește în valorifica
rea resurselor de care dis
punem

Esențialul: pregătirea 
în timpul verii

Tînărul antrenor brașo
vean Ernest Urlich s-a im
pus atenției prin faptul că 
elevii lui au obtinut locuri 
fruntașe în campionatele 
țării. La ultima ediție a fi
nalei pe tară, Crista Tra
cher și Andrei Okoș au de
venit campioni la poli- 
atlon. Iată cum explică an
trenorul lor „secretul" per
formantei :

„în 
cînd 
creția 
baza 
tuie antrenamentele pe în
treaga durată a verii. Pre- 
qătindu se conștiincios pe... 
uscat,
Andrei Okoș au obținut re
zultate spperioare. (Crista 
Tracher a totalizat la poli- 
atlon 229,050 p, spre deo
sebire de anul trecut cînd 
titlul suprem s-a ciștigat 
261,033 p).

Dar, aceste rezultate 
reprezintă prea mult 
comparație cu performanțele 
obținute in mod curent în 
arena mondială. Privind re
trospectiv activitatea pati
najului viteză, a venit mo
mentul să ne gindim dacă 
vrem să ținem, cit de cit, 
pasul cu dezvoltarea pe 
plan international. Este ne
voie să lucrăm în perspec
tivă. așa cum au făcut 
olandezii, a căror țară - 
mult mai mică decît a 
noastră — a devenit acum 
o putere de rangul I 
patinajul viteză*l

li se oferă un bogat program 
competițional. E păcat că am 
pierdut asemenea elemente".

ING. DAN LĂZĂRESCU (Di
namo București) —- campion 
la proba de 1 500 m: „Nu pes
te mult timp va trebui să 
părăsesc activitatea competi- 
țională și aș vrea să îndrum 
în continuare pe tinerii pati
natori. Treaba aceasta doresc 
s-o fac nu pe bîjbîite, cum 
se lucrează acum în patinajul 
nostru, ci în mod metodic, 
științific. In consecință, vreau 
să urmez un curs de pregă
tire pentru antrenori și ins
tructori, ceea ce nu s-a orga
nizat la noi în țară pînă în 
prezent".

CRISTA TRACHER (Dinamo 
Brașov) — campioană absolu
tă a țării : „Anul acesta am 
avut, de bine de rău, încă 
trei partenere, 
mi-au dat o 
Aș dori să 
vei Fâreaș, 
și-a disputat 
— titlurile 
Udreă"

încă 
_.. dar care nu 
replică puternică, 
nu am soarta E- 
care ani de zile 
— fără dificultate 
doar cu Magda

condițiile noastre, 
sîntem încă la dis- 
vremii, consider că 

pregătirilor o consti-

Crista Tracher și

Se cunosc aceste 
aspecte?

Cil

nu 
in

in

ANGHEL LUPEA (București) 
— arbitru principal la ultime
le competiții : „Mă număr
printre vffCTtii acttviȘti voîtbY- 
tari, însă cred că mă voi re
trage, deoarece patinajul nu 
este sprijinit și îndrumat 
cum se cuvine de forurile in
teresate. Nu s-a găsit încă o 
persoană care să se întrebe 
cum de am ajuns să organi
zăm campionate republicane 
pentru 4 fete și 10 băieți. în- 
trucît alțl seniori nu mai a- 
vem la ora actuală? Dacă se 
știu aceste lucruri, atunci de 
ce nu se iau măsuri ? Dar 
cred cg nu se cunosc, deoare
ce Pir am văzut în tilti'ffiii ani 
la vreo finală de campionat 
pe secretarul federației, sau 
pe cineva ^din partea secției 
tehnice a ’

EMILIAN PAPUC (Dinamo 
București) — campion la pro
ba de 10 Ooo m: „Nu iriaî avem 
antrenor. Anul trecut l-arh ru
gat pe fostul patinator Vla
dimir Bulat să mă ajute. A 
lucrat cu mine citevâ săptă
mâni lă „Floreaââă* și ,,23 
August” $i am eîștigat titlul 
de campion abșoluț. De data 
aceasta am făcut tot ce am 
crezut 6ă-mi este folositor, 
dar n-am putut mai mult de
cît să cîștig un titlu la pro
ba de 10 000 m“

★.
Rezumînd părerile și discu

țiile purtate, ajungem la con
cluzia că treapta necorespun
zătoare pe care se găsește pa
tinajul viteză nu ctre numai 
cauze obiective, ci se datoreș- 
te și unei serii de deficiențe 
de ordin organizatoric. Deci, 
între rezultatele posibile și 
cele realizate efectiv există 
o mare diferență. Așadar, să 
facem tot posibilul — fiecare 
cu maturitate și chibzuință 
la locul său de muncă — pen
tru a pune în valoare însem
natele resurse de care dis
punem in diferițele regiuni ale 
țării. Viitorul nu poate fi 
conceput fără dotarea secți
ilor cu matufrialele strict ne
cesare, fără calificarea unui 
număr maț mare de antrenori 
și instructori voluntari, fără 
asigurarea stabilității cadrelor 
tehnice și — creea ce este mai 
important — fără reorganiza
rea colegiilor federației și a 
comisiilor locale, prin promo
varea unor oameni cu tragere 
de inimă pentru această 
muncă

TR. IOANIȚESCU

P.S. Antrenorul de hochei 
Consiaptin UngiAieanu dui 
Galați ne-a trimis următoa
rea veste: „Pe patinoarul 
natural al clubului Otelul 
Galați s-a desfășurat — in 
organizarea unor 
activiști voluntari — 
teresant concurs de 
la care au 
concurent! 
ani"

După ce 
cuți cîștigălorii diferitelor 
categorii de concureriți, an
trenorul C. Ungureanu con
chide : „Astfel de concursuri 
au mai avui și vor mai 
avea loc pină clnd va veni 
dezghețul". Am ținut să 
consemnăm această știre — 
deși tardivă — pentru a 
demonstra că atunci cînd 
oamenii vor, se poate obține

participat 
intre 8

inimoși 
un in- 
vitezd, 

! 50 de
Si 13

ne face cținos-

U'CT’S".

TH. ANDRONACHE



însemnări
Trei generații...

Iunie 1953, la Liceul „Petru Ra- 
reș” din Piatra Neamț. Efervescență 
specifică fiecărui sfîrșit de an șco
lar. Pînă în toamnă, un cald „ră
mas bun* intre elevi și profesori. 
Pentru absolvenții claselor a Xl-a, 
ceva mai mult — un nostalgic „adio“; 
o despărțire, poate, pentru tot
deauna.

Printre absolvenții acestei serii s-a 
aflat și Constantin Săvinescu. În
cotro iși va îndrepta pașii acest 
tînăr studios, pasionat, in egală mă
sură, pentru algebră și trigonome
trie, pentru fizică și chimie, pentru 
științele naturale ? Colegii și priete
nii săi au încercat să anticipeze. 
Unii l-au „văzut" printre viitorii 
mânuitori ai riglei de calcul, alții 
printre discipolii lui Esculap. Foar
te puțini au fost aceia care au dat 
crezare dorinței exprimate de Con
stantin Săvinescu, o dată, la o oră 
de dirigenție :

— Mi-ar place nespus de mult să 
urmez I.C.F.-ul...

Un capriciu al unui tînăr de 17 
ani ? Nici vorbă 1 Constantin Săvi
nescu manifestase o pasiune puter
nică, Și pentru educația fizică. Și 
asta, încă din primii ani de școală. 
Făcuse atletism și schi. Jucase bas
chet, handbal și volei. Fusese pre
zent aproape totdeauna in echipele 
liceului. Mai mult, tînărul absolvent 
colaborase îndeaproape cu profeso
rul de educație fizică Vladimir Laș- 
cu. Ii plăcuse felul cum profesorul 
preda orele, cum știa să-și atragă 
elevii in activitățile sportive. Fără 
emfază, fără perorații inutile; dim
potrivă, simplu, de la inimă ; „Bă
iete, faci sport pentru tine, pentru 
sănătatea ta fizică și mofrală. Cît 
de bine îți va prinde, vei vedea mai 
tîrziu. Asta e“.

Nu o dată elevul își ajutase pro
fesorul la organizarea concursurilor 
și competițiilor pe clase, pe școală.

Intr-una din ultimele zile de 
școală, profesorul și elevul au ple
cat împreună spr^ casă.

— Ei, te-ai decis ? Ce vei urma 
mai departe ?

— Dv. știți că visul meu este 
I.C.F.-ul...

— Și părinții ? Dînșii ce spun ?
— Ai mei au fost de acord. Tata 

mi-a dat să înțeleg că lucrul cel mai

DUMINICĂ VOM CUNOAȘTE
CÎȘIIGĂTORII 

„COPII ORAȘULUI BUCUREȘTI-
IA MOIOCROS

Traseul de motocros de la Pan- 
telimon din Capitală găzduiește 
duminică, de la ora 10,30, etapa a 
doua a competiției motociellste, or
ganizată de clubul Metalul și comi
sia orășenească de specialitate și 
dotată cu „Cupa orașului București’1.

Etapa a doua va avea un plus 
de spectaculozitate, pe de o parte 
fiindcă traseul va fi mai lung 
și i se va mări gradul de dificul
tate, iar pe de altă parte dato
rită diferențelor mici de timp 
dintre principalii pretendenți la 
șefia clasamentelor. Pentru a intra 
în posesia „Cupei" actualii lideri 
trebuie să cîștige și etapa a doua, 
lucru care nu este imposibil dar 
nici ușor de realizat, mai ales cînd 
te urmărește unul sau chiar mai 
mulți adversari de forțe sensibil 
egale. Astfel, la 250 cmc O. Ște
fani are în M. Dănescu și Cr. Do- 
vids doi concurenți aprigi, iar la 
500 cmc Gh. Ion este talonat 
de O. Puiu, E. Seiler și E. Keres- 
teș. în consecință anticipăm curse 
frumoase.

important este să-ți placă meseria 
aleasă, profesiunea căreia vrei să i 
te dedici. Restul...

Și Constantin Săvinescu s-a pre
zentat la concursul de admitere la 
I.C.F. A reușit printre primii. Tot 
printre primii a absolvit și Institu
tul. După patru ani s-a înapoiat la 
Piatra Neamț. Profesor de educa
ție fizică. Visul său se împlinise. 
Primul drum l-a făcut la fostul său 
dascăl. Voia să-i împărtășească 
bucuria reușitei, să-i spună că de 
acum înainte colaborarea dintre ei 
se va putea realiza cu roade și mai 
bogate. Erau doar atîtea de făcut !

Și anii au trecut. Profesorul Să
vinescu a format, la rțndu-i, aspi
ranți pentru învățămîntul de edu
cație fizică. A reușit, afirmă cei din 
jurul său, și pentru că a împrumu
tat de la fostul său profesor una 
din marile sale calități : aceea de a 
ști să se apropie de elevi, de a căuta 
să și-i facă prieteni. Nu l-a mai 
surprins, de aceea, întrebarea cu 
care i s-a adresat într-o zi — era 
tot către un început de iunie — u- 
nul din elevii săi, Dumitru Terbescu, 
sportiv multilateral și colaborator 
prețios în „treburile" asociației spor
tive.

— Ce mă sfătuiți să urmez, tovarășe 
po-ofesor ?

— Știu eu ? Dumitale ce ți-ar pla
ce ? Pentru ce profesiune simți cea 
mai mare atracție ?

— Aș dori foarte mult să fac 
I.C.F.-ul...

Și povestea s-a repetat: Terbescu 
a absolvit Institutul, apoi a revenit 
în orașul natal. Alături de profe
sorul Săvinescu și de celălalt pro
fesor mai în vîrstă, Lașcu.

Acum, trei profesori, reprezentan
ții a trei generații, muncesc cot la 
cot. Ii veți intîlni zilnic, de dimi
neața și pînă seara, In sălile de 
sport și pe stadioanele orașului. Trei 
oameni de vîrste diferite. Toți, însă, 
călăuziți de aceeași aspirație : să 
facă din practicarea exercițiului fizic 
o chestiune de convingere pentru 
flecare elev, pentru fiecare tînăr.

T. BRADAȚEANU

Fază din prima etapă. în imagine cîțiva dintre concurenții clasei 250 cmc : O. Ștefani (16).
Șt. Chițu (9), Cr. Dovids (3), D. Vasilescu (14) și C. Coran (25)

Foto: Aurel Neagu

Pe urmele materialelor publicate

Răspunsurile ne mulțumesc, 
așteptăm însă și laptele

Lecturînd răspunsurile primite în 
ultimul timp la redacție, referitoare 
la unele lipsuri manifestate în acti
vitatea sportivă și semnalate de zia
rul nostru, constatăm un fapt îmbu
curător : marea majoritate a celor 
criticați au o atitudine pozitivă față 
de critică. Iată cîteva exemple:

• Consiliul regional UCFS Galați 
ne face cunoscut că articolul „Invo
luția unui lectorat4*, apărut în zia
rul nostru, a avut darul să contri
buie la îmbunătățirea muncii lecto
ratului gălățean. Referatele prezen
tate după apariția articolului au fost 
de mai bună calitate, iar frecvența 
s-a îmbunătățit simțitor. Totodată 
s-au luat măsuri împotriva celor care 
absentează de la lucrările lectoratu
lui.

• Deși cu întîrziere, Consiliul ra
ional UCFS Tg. Ocna ne înștiințează 
că articolul „Pristanda din Tg. Ocna", 
apărut în ziarul nostru nr. 5094, în 
care se critica lipsa de preocupare 
pentru organizarea concursurilor In
signei de polisportiv a constituit un 
prețios ajutor în activitatea asocia
țiilor sportive din acest raion. După 
semnalul dat de ziar, Consiliul ra
ional UCFS Tg. Ocna a luat măsu
rile corespunzătoare pentru redresa
rea acestei activități.

• Măsuri eficiente a înțeles să 
ia și Consiliul regional UCFS Cluj, 
în legătură cu slaba dezvoltare a 
handbalului în orașul de pe Someș. 
Articolul „De ce nu merge handba
lul clujean*4, apărut de curînd în 
ziarul nostru, a prilejuit o serioasă 
analiză, în urma căreia organul re

gional ne încredințează că lucrurile 
se vor schimba cu mult în bine.

• Redactată într-un stil lapidar, 
scrisoarea trimisă de Consiliul regio
nal UCFS Crișana are totuși darul 
să ne satisfacă prin conținutul ei 
concret și convingător. Referindu-se 
la critica făcută de ziar, prin ar
ticolul „Baschetul orădean trăiește 
din amintiri**, Consiliul regional 
UCFS Crișana ne comunică hotărî- 
rile luate, din care desprindem pe 
cele mai importante: perfecționarea 
procesului de instruire-luitrenainent ; 
reîmprospătarea echipelor de catego
rie republicană cu elemente tinere și 
talentate; reactivizarea colegiului de 
antrenori ; îmbunătățirea muncii de 
educație în secțiile de performanță 
ș. a.

• In ziarul nostru nr. 5212, Clu
bul sportiv Rapid era criticat prin 
nota „Unde ne sînt medicii", pentru 
lipsa de asistență medicală la o com
petiție de lupte, din care cauză în
trecerile nu au mai putut avea loc. 
Referitor la nota amintită mai sus 
C. S. Rapid ne relatează următoa
rele : „Critica făcută de ziar este 
justă. în urma analizei făcute de 
biroul consiliului s-a ho târî t ca doc
torul Ion Stănculescu, care avea obli
gația să asigure asistența medicală, 
să fie sancționat cu mustrare scrisă 
și suportarea cheltuielilor de organi
zare, iar competiția de lupte să fie 
reeditată la data de 12 martie a. c. 
sub denumirea de „Cupa primăverii*.

Asemenea răspunsuri nu pot decît 
să ne satisfacă. Așteptăm însă ca 
ele să fie confirmate prin fapte...

De patru ori 
în jurul lumii*)

150 de pagini de mărturisiri 
și amintiri care, intr-adevăr, 
se cereau povestite. Cuprind, 
in rinduri emoționante, o mare 
pasiune pentru atletism, o ex
periență de aproape trei dece
nii dăruite, cu abnegație,' aces
tui sport.

„De patru ori în jurul lu
mii", lucrare publicată, recent, 
de Editura UCFS, reconstitui, 
plăcut, alert, in veritabila at
mosferă a stadionului, drumul 
străbătut, cu atîtea succese, 
de un mare atlet român : mae 
strut emerit al sportului Dinu 
Cristea 1

Din paginile cărții îl cunoaș
tem mai bine pe „nea Dinu", 
atletul care a știut să învingă, 
cu mulți ani în urmă, toate 
obstacolele și opreliștile, să ob
țină — mai apoi — victorii. de 
prestigiu in nenumărate lari ale 
Europei Și Africii. Cititorul, nu 
numai cel îndrăgostit de atle
tism, va lectura, desigur, cu in
teres, fiecare pagină.

Repovestită literar de ziaristul 
Romeo Vilara, prezent la multe 
din „cursele" descrise, lucrarea 
„De patru ori in jurul lumii" a 
cîștigat, neîndoielnic, in cursi
vitate, apropiindu-se și mai 
mult de cititor. Fotografiile, de 
o reală valoare documentară, 
ilustrează autentic, convingător 
și inspirat, povestirea.

Subliniem, ca o notă bună 
pentru Editura UCFS, preocu
parea de a asigura lucrării < 
copertă reușită, sugestivă

*) Editura U.C.F.S., 158 pag.,
5 lei.

Pentatlon modern: 
primul concurs al anului

Recent a avut loc în Capitală pri
mul concurs de pentatlon modern 
din acest sezon. La întreceri au par
ticipat o serie de juniori foarte ta- 
lentați. La capătul unor dispute 
echilibrate a fost stabilit urmă
torul clasament general: 1. St. Vizitiu 
(Steaua) 4 074 p, 2. C-tin Călina (steaua) 
4 027 p, 3. Al. Stoenescu (Gloria) 
3 991 p, 4. Gh. Vizitiu (Steaua) 3 979 p, 
5. M. Cosmescu (Steaua) 3 931 p-, 6. 
M. Diaconescu (Steaua) 3 797 . p.

1

CINE PLĂTEȘTE?
La Focșani, în ziua de 5 

(martie, la meciul internațio
nal de fotbal dintre echipele 
Unirea, din localitate, și Mol
dova Chișinău, era cit pe-aci 

Isă fie... experimentată o mo
dificare structurală a regula
mentului : s-au prezentat pen- 

Itru a conduce jocul. ȘASE ar
bitri ’ Trei au făcut deplasa
rea de la iași și Bîrlad, în 

Ibaza delegației semnate de 
tov. F. Tănăsescu, secretar 
general al F.R.F., iar trei — 
de la Galați, delegați de tov. 

IStan, vicepreședinte al con
siliului regional UCFS Galați, 
în baza unei discuții telefonice I avută cu tov. I. Alexandrescu,
secretar general-adjunct al 
F.R.F.

După îndelungi discuții, a 
(condus pînă la urmă brigada 

de arbitri din Galați. Și ast
fel, litera regulamentului de I fotbal a fost respectată, pe te
ren aflîndu-se doar trei ar
bitri. Ceilalți trei au stat in 
tribună. Dar, se pune între- 

Ibarea : cine suportă cheltuia
la tovarășilor Vasile Popa din 
Iași, Ilie Gheorghe și Radu 

Iloan din Bîrlad, puși de po
mană pe drumuri ?

Explicația acestei încurcă- 
turi este lesne de găsit : secre- 

■ tarul general a luat o hotărî- 

re, iar secretarul general-ad
junct o alta. S-ar fi putut 
consulta ? Era greu ! Intre 
birourile celor doi tovarăși

este o distanță de... doi me
tri •

INSTANTANEU DE 
PRIMĂVARĂ

Ieri, o plimbare la „Șo
sea", pînă la „Stadionul Ti
neretului", ne-a prilejuit o 
plăcută surpriză. Gospoda
rii care administrează a- 
ceastâ complexă baze spor
tivă sînt, Intr-adevăr, gos
podari. Deși ne aflăm la 
începutul lui martie, și 
„Baba Dochia" abia și-a 
scuturat ultimul Cojoc, la 
„Stadionul Tineretului" to

tul este gata pentru startul 
în noul sezon. Cel mai bă- 
trîn complex sportiv al

Capitalei te întîmpină cu o 
fermecătoare tinerețe. Ga
zonul și peluzele și-au re
căpătat prospețimea, zgura 
a fost tăvălugită, iar în 
tribune domnește o curățe
nie de farmacie.

Și cînd te gîndești că în 
altă parte se așteaptă... 
luna mai.

„MICA PUBLICITATE"

Tinerii din satul Bogata, 
(raionul Luduș) ne roagă sc 
inserăm în cadrul rubricii 
noastre următorul anunț :

„Căutăm un petic de islaz 
pe care să amenajăm un 
teren de sport. Fostul teren, 

pe care ne adunam, a fost 
transformat, de către con
ducerea cooperativei agri
cole de producție, în pă
șune".

Să ne mai mire de ce ac
tivitatea sportivă este atît 
de săracă la... Bogata ?

P.S. : Doleanțe asemănă
toare ne-au transmis și ti
nerii din comunele Ceca- 
laca, Ulieși, Cuci, Fau și 
Rîcui. Din același raion !

Ce părere are Sfatul 
popular raional ?

ÎNTREBĂRI FĂRĂ... 
TÎLC

Tinerii de la Șantierul na
val Oltenița sînt mari a- 
matori de sport. De practi
cat însă nu prea îl prac
tică. Pentru cc — printre al
tele — n-au primit (încă) 
răspuns la următoarele în
trebări adresate consiliului 
asociației sportive :

De ce nu se amenajează 
terenul de antrenament 
pentru fotbal ? Dar cel de 
volei ? Dar cel de baschet? 
Dar popiccria ? Dar...

Așteptăm răspunsul consi
liului asociației sportive. 
Atenție, am dat drumul la., 
metronom I

„7 M" ?

Cu mai bine de o lună 
în urmă, la „Progresul" 
Brăila a luat ființă o echi
pă de handbal în 7. Echipa 
si-a început activitatea cu o 

inițiativă demnă de toată | 
lauda : din banii adunați 
prin valorificarea unei can- | 
tități de fier vechi a fost • 
cumpărat echipamentul ne- 
cesar. Existe, așadar, echi- I 
pă, există echipament. Dar, 
nu există antrenor ! Și a- ■ 
tunci, în loc de antrena- | 
ment, se fac... discuții, se 
schimbă adrese, mă rog, se ț 
face totul, absolut totul, ■ 
dar nu și o încercare de a 
se soluționa PRACTIC pro- | 
blema.

Oare în tot orașul Brăila 
nu există un cadru de spe- | 
cialitate, care — deocamda
tă, voluntar - să transforme g 
entuziasmul tinerilor hand- I 
baliști în activitate ? Parcă, 
ne vedem nevoiți să dictăm I 
o lovitură de la „7 m" !

Rubrică redactată de J
VALERIIJ CHIOS}- si 
DAN GÂRLFȘTEANU | 

după scrisorile corespon
denților noștri. I



De la start la sosire I
Un nou concurs de atle

tism în sala clubului Steaua. 
Cei mai valoroși dintre 
sportivii din Capitală, se
niori și juniori, vor lua 
startul în cadrul competi
ției dotată cu „Cupa orașu
lui București". întrecerile 
vor avea loc astăzi (de la 
ora 16) și vor continua 
mîine (de la ora 8,30). Du
pă părerea noastră, princi
palul punct de atracție al 
programului îl va constitui, 
și de această dată, între
cerea săritorilor cu prăji
na. Și nu este exclus ca 
în ziarul nostru de luni să 
consemnăm un nou record 
republican pe teren acoperit.

• în împrejurimile lacu
lui din parcul „23 August", 
clubul Metalul va organiza 
duminică dimineața, de la 
ora 9,30, o competiție de 
cros dotată cu „Cupa Meta
lul". în program figurează 
șase curse : 
.1 500 m, 
B 000 m, 
junioare 
junioare 
senioare
• Aproape 300 de tineri 

atleți au participat recent 
la competiția „Cupa școla
rul", desfășurată în sala 
Floreasca II din Capitală, 
în clasamentul pe echipe 
primele locuri au fost ocu
pate de : 1. CJS.S. 85 p, 
2. Șc. sp. nr. 2 34,5 p, 3. Șc. 
sp. nr. 1 34,3 p, 4. Progre
sul 25,5 p, 5. Constructorul 
19,5 p etc.

Dintre rezultatele indivi
duale obținute cu acest pri- 

remarcăm pe cel de 
6,53 m de la lungime al 
Iui Costel Ionescu {Dina
mo). performantă care re
prezintă un nou record re
publican de sală pentru 
juniorii mici. (N. D. Nico- 
lae — coresp.).

junîori mici 
juniori mari 

seniori — 8 000 
mici — 600 
mari 1 000 m 
— 1 800 m.

m, 
m, 
și

Dinu Piștalu 
personal)

a reușit un 
la recentul

al

rezultat de 4.70 m 
concurs republican de 
seniorilor

(record 
sală

Neagu

lej, de atletism a• Comisia 
orașului București organi
zează un nou curs de ar
bitri. înscrierile se primesc 
la sediul Consiliului orășe
nesc al UCFS, str. Snagov 
nr. 21, miercuri 15 martie.

Tfms Of MASÂ

Primul concurs al etapei 
finale a campionatului

mai bine
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Unde mergem?
[simbăta
BASCHET — Sala Giulești, de Ia 

16,301 Universitatea București —ora
Știința Petroșeni (B. m.), Rapid Bucu
rești — Olimpia T.V. București (A. L), 
Voința București — Politehnica Bucu
rești (A. f.), Construcții București — Ar
hitectura București (B. f.).

.• ATLETISM — Sala Steaua, de Ia 
ora 16: concurs dotat cu „Cupa orașului 
București".

• SCRIMĂ — Sala de sport a Fa
cultății de drept, de la ora 16: cam
pionatul Capitalei, proba de floretă, 
masculin, categoria I și maeștri ai spor
tului.

• NATAȚIE — Bazinul Floreasca, de 
Ia ora 17,30: concurs de înot rezervat 
sportivilor fruntași.

• FOTBAL — Stadionul Dinamo, ora 
15,30: Dinamo București — Dinamo 
Pitești (cat. A).

• GIMNASTICĂ — 
ora 17: „Cupa F.R.G.".

• TENIS DE MASĂ 
stadionul Republicii, de 
17: primul concurs al 
campionatului republican individual.

Sala Floreasca,

— Sala de la 
la ora 9 și ora 

aetapei finale

duminică
• VOLEI — Sala Dinamo, de 

ora 8 : Construcții București — I.CJ. 
București (B. m.), Universitatea Bucu
rești — Știința Petroșeni (B. m.). Steaua 
București — Progresul Brăila (A. m.), 
Dinamo București — Țesătura P. Neamț 
(A. f.j,- sala Giulești, de Ia ora 8:

la

- Medicina. I
I

Științe economice București —__
București (B. f.), C. P. București — Uni
versitatea Cluj (A. f.), Medicina Bucu
rești — Politehnica Iași (B. m.), Rapid 
București — Tractorul Brașov (A. m.).

,• BASCHET — Sala Constructorul, 
de la ora 9 i Politehnica II București — 
Universitatea Craiova (B. m.), Universi
tatea București — Pedagogic Constanța 
(B. f.), Constructorul București — Uni
versitatea Cluj (A. f.) : sala Dinamo, de 
la ora 16,301 Progresul București — 
Spartac Salonta (B. f.), Politehnica Bucu
rești — Universitatea Timișoara (A. m.), 
Dinamo București — Academia Militară 
(A. m.J.

® ATLETISM — Sala Steaua, de la 
ora 8,301 concurs dotat cu „Cupa 
șului București" ; Teatrul de vară 
August*, de la ora 9,30: concurs de 
dotat cu „Cupa Metalul*'.
• SCRIMĂ — Sala de sport a 

cultății 
pionatul 
teminin, categoria I și maestre ale spor
tului.
• NATAȚIE — Bazinul Floreasca, de 

la ora 9 : concurs de înot rezervat spor
tivilor fruntași.
• FOTBAL — Teren Dudești, oia 

10,30: Flacăra roșie București — Poli
tehnica București ; stadionul Republicii, 
ora 15,30: Progresul București — Uni
versitatea Cluj (cat. A).

• RUGBI — Stadionul „23 August* 
(teren II), ora 9,30: Progresul Bucu
rești — Știința Petroșeni, ora 11 i Di
namo București — Farul Constanța; 
stadionul 
București 
în prima 
blican).
• GIMNASTICĂ — Sala Floreasca, 

de la ora 17,30: „Cupa F.R.G.".
• TENIS DE MASĂ — Sala de la 

stadionul Republicii, de la ora 91 
prunul concurs al etapei finale a cam
pionatului republican individual.

ora-
„23 

cros

Fa
de drept, de la ora 9: cam- 

Capitalei, proba de floretă,

Giulești, ora 11,301 Rapid 
— Rulmentul Bîrlad (meciuri 
etapă a campionatului repu-
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început acum 
de patru luni, campionatul 
republican individual de 
tenis de masă a trecut prin 
diferite etape (pe asocia
ții, raion, regiune) ajun- 
gînd la cea finală — îm
părțită în două concursuri. 
Primul se va desfășura azi 
(de la ora 9 și 17) și mîine 
ț(de la ora 9) în sala de 
la stadionul Republicii. Vor 
lua parte campionii regio
nali și alți sportivi invi-

tati de F.R.T.M. Cîștiqătorii 
seriilor se vor califica pen
tru cel de-al doilea con
curs (în luna decembrie) 
cînd, alături de jucătorii și 
jucătoarele de categoria I, 
vor participa și maeștri și 
maeștri emeriti ai sportu
lui. Atunci vor fi desem
nați și campionii țării.

Întrecerile de simbătă și 
duminică se anunță intere
sante.

Azi și mîine, in etapa a 
IV-a a returului campiona
telor categoriei A la bas
chet, se vor disputa urmă
toarele partide : masculin : 
Politehnica București — Uni
versitatea Timișoara, Dina
mo București — Academia 
Militară București, Universi
tatea Cluj — I.C.F. Bucu
rești, Medicina Tg. Mureș — 
Steaua București, Dinamo 
Oradea — Rapid București,

EZQ3Z3
Z. Giurasa

Pentru a doua oară în acest 
corectat recordul republican

1:04,3 la 100 m spate

Campionatele categoriei A

I lungul anilor, 
dar ne întrebăm:I

i On paragraf de

i
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Deși nu ș-a încheiat încă sezonul atletic pe te
ren acoperit, se poate aprecia că actuala «sta
giune” a fost foarte bogată în performanțe record 
realizate la săritura cu prăjina.

Pe plan mondial a excelat americanul Bob Sea- 
gren care a doborît de patru ori recordul lumii 
pe teren acoperit, de două ori în condiții omolo- 
gabile și de alte două ori în condiții neregulamen
tare. Dintre cele două recorduri nevalabile, pri
mul nu a stîrnit nici un fel de comentarii, de
oarece a fost realizat din a patra încercare. în 
schimb cel de-al doilea a provocat o vie reacție 
de nemulțumire a spectatorilor, specialiștilor și, 
mai ales, a autorului acestei minunate isprăvi.

După ce la 29 decembrie Seagren realizase 5,21 
m, la 21 ianuarie, el a trecut cu succes 5,23 m, 
stîrnlnd un val de aplauze și un entuziasm gene
ral în sală. Dar iată că arbitrul a ridicat steagul 
roșu și săritura a fost „decretată” nereușită, de
oarece după ce Seagren trecuse ștacheta, prăjina 
a căzut pe sub ea pe saltelele de aterizare. Pu
blicul a privit stupefiat ștacheta care stătea ne
mișcată pe suporți și nu și-a putut stăpîni ex
clamațiile de nemulțumire și dezaprobare pentru 
acest non sens. Aceasta a fost reacția spontană 
a marelui public care a fost martorul unei reu
șite depline a săriturii. Mărturie au fost : efortul 
atletului și ștacheta nemișcată care a rămas sus, 
parcă anume pentru a demonstra, prin existența 
ei, măsura și valabilitatea acestei performanțe im
punătoare. Cei de jos, de la locul „ostilităților**, 
atleți, oficiali, specialiști, au trăit din nou un 
sentiment de revoltă pentru o clauză de regula
ment învechită, depășită și retrogradă.

Valul de proteste a continuat apoi în presă : 
=Bob Seagren ar fi stabilit ieri un nou record 
mondial de sală, dacă i.A.A.F.-ul ar fi restructu
rat vechile reguli valabile pentru prăjinile de 
bambus sau de metal si le-ar fi adaptat noilor 
condiții create de prăjina din fibre de sticlă !“

Să încercăm să analizăm în mod mai amănunțit 
această problemă. Iată ce spune textul articolului 
36 din regulamentul competițiilor de atletism, pa
ragraful 3, punctul E :

...„un concurent greșește dacă trece peste bară, 
dar după ce a dat drumul prăjinii, aceasta trece 
Pe sub bară’’. în sensul ^acestei reguli, desigur că 
recordul lui Seagren nu a putut fi valabil Dar 
această veche clauză nu a putut să prevadă evo
luția materialului modern și consecințele care au 
urmat. Din punct de vedere al execuției tehnice, 
la săritura cu prăjina de bambus sau de metal 
era necesară o împingere destul de energică a

Steagul roșu Brașcv — Poli
tehnica Galați ; feminin : 
Voința București — Politeh
nica București, Rapid Bucu
rești — Olimpia T.V. Bucu
rești, Universitatea Iași — 
Voința Brașov, Mureșul Tg. 
Mureș — Crișul Oradea, 
Constructorul București — 
Universitatea Cluj.

Toate jocurile din provin
cie se dispută duminică di
mineață.

an, reșițeanul Zeno Giurasa 
de sală în proba de 100 ma

spate. Noua sa performanță, realizată la ultimul concurs 
desfășurat la Reșița (bazin de 25 m), este de 1:04,3. 
(A. Rudeanu — coresp.).

regulament depășit și
prăjinii înapoi în sectorul de elan, înainte ca pră
jina să fi fost eliberată de mîna de sus. Această 
acțiune se putea realiza foarte ușor în cadrul 
prăjinilor de bambus sau de metal. în cazul sări
turii cu prăjina supraelastică, ea nu se mal 
poate aplica fără a deranja eficienta săriturii. La 
această prăjină, atletul, dorind să obțină o sări
tură înaltă, este nevoit să folosească din plin 
forța de „aruncare” a prăjinii și să o elibereze 
încă înainte ca ea să se fi extins complet. Numai 
în felul acesta săritorul va reuși să folosească pe 
deplin forța de „catapultare** a prăjinii supraelas- 
tice. Dacă atletul întîrzie această acțiune și pierde 
momentul propice pentru eliberarea prăjinii, el 
are toate șansele să cadă peste ștachetă. Dar în 
momentul în care mîna trebuie să elibereze 
jina, aceasta se găsește încă în mișcarea

pră- 
de

Gohn, campionul țării 
la slalom uriaș

implicațiile sale II

K. Gohb campioni 
la slalom uriaș
POIANA BRAȘOV, 10 (prin 

telefon, de la trimisul nostru). 
Desfășurate vineri Ia amiază 
pe o vreme splendidă pentru 

dar mai
con- 
le-ă

planul ștachetei. Deoareceînaintare 
înălțimile 
jina este 
nivelul _ ___
cadă printre stîlpi, pe sub bară.

După părerea mea, ca si a majorității specia
liștilor, acest fapt nu mai trebuie considerat ca 
o greșeală.

______ „__________ _________ la
mari, ia care se sare în prezent, pră- 
întotdeauna cu mult mai mică decît 

ștachetei, se întîmplă frecvent ca ea să

★
Dar iată și o altă interpretare „scolastică** a unui 

paragraf învechit din regulament care ne-a privat, 
la li februarie a.c., de un nou record republican 
de sală, stabilit de Petre Astafei. După ce a do
borî! de două ori la 4,71 m, la încercarea a treia, 
pe ultima parte a elanului, Astafei sesizează că
derea dopului de cauciuc de la vîrful de sprijin 
al prăjinii și, în consecință, frânează brusc ela
nul, pentru a nu trece în zona de aterizare care 
este „interzisă”. El a fost astfel nevoit să se o- 
prească prin sprijinirea prăjinii în cutie. Acesl 
efort de frînare a elanului l-a :făcut să alunece pe 
pistă scăpînd din mîînî prăjina care a căzut jos 
și a atins apoi cu vîrful saltelele de pe terenul 
de aterizare. Arbitrul responsabil a declarat încer
carea nereușită, considerînd că prăjina a atins 
terenul dincolo de peretele de sprijin al cutiei. 
Continuînd concursul, Asti.fe* a încercat din no»-

Și 
la „_____ _________ _____ ,__________________ _________
de sală nu a putut fi bineînțeles omologat. Per
sonal, consider că arbitrul nostru a interpretat 
această situație într-un mod nerealist, în spirit 
analitic excesiv, pierzînd din vedere condițiile în 
care s-a desfășurat încercarea a 3-a.

O interpretare îngHstă, exagerând un amănunt 
în detrimentul desfășurării de ansamblu a încer
cării poate duce la decizii nejustificate. Arbitrul 
în cauză a interpretat în mod limitat și într-o ma
nieră excesivă punctul d, al paragrafului 3, din 
articolul 36 al regulamentului. Iată cum sună 
textul acestui punct : „un concurent greșește 
dacă... atinge cu orice parte a corpului său ori 
cu prăjina terenul cuprinzînd zona de aterizare 
dincolo de planul peretelui de oprire al lăditei de 
lemn”. Dar acest punct urmează după altul in 
care se spune că, un concurent greșește dacă... 
„se ridică de pe sol pentru a sări, si nu trece 
bara".

în cazul citat mai sus, Astafei nu a încălcat 
punctul din urmă. Dacă arbitrul nostru ar fi ur
mărit cu atenție o săritură perfect valabilă, el 
ar fi observat că o prăjină supraelastică din fibre 
de sticlă, prin curbura mare pe care o face atunci 
cînd săritorul execută pendularea și răsturnarea, 
atinge saltelele care fac parte din zona „tabu" a 
regulamentului. Pentru acest fapt, pînă în pre
zent, nici un arbitru din lume nu a considerat 
o ^săritură nereuștiă”, cu toate că dacă ar fi in
terpretat în mod „exagerat de îngust” punctul d 
aj paragrafului 3, el ar fi îndreptățit, poate, să 
susțină că prăjina a atins zona de aterizare încă 
înainte ca săritorul să fi trecut peste ștachetă.

O interpretare de amănunt nu trebuie să altereze 
spiritul de apreciere justă a efortului executat de 
atlet. în majoritatea țărilor arbitrii sînt recrutați 
din rândurile foștilor atleți și antrenori, care au 
trăit mișcarea și au simțit personal efortul atletic, 
cunosc cadrul de desfășurare, aparatura, terenul 
și au acumulat o bogată experiență competițională. 
La noi găsim printre arbitri prea puțini foști 
atleți. De ce oare federația noastră de specialitate, 
consultînd listele performerilor din trecut, nu in
vită pe foștii atleți și pe antrenori la un curs 
de calificare, efectuînd în același timp și o spe
cializare pe grupe de probe a arbitrilor existenți- 

Așteptăm măsurile practice ale F.R.A. în aceasta 
problemă...

cu deplin succes, trecînd peste ștacheta așezată 
4,71 m. Contînd ca a 4-a încercare, acest record i
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ZENO DRAGOM1R
conferențiar Ia catedra de atletism a I.C-F.

I

public și oficiali, 
puțin favorabilă pentru 
curenți (zăpada grea 
creat multe probleme) cursele 
de slalom uriaș din cadrul 
cam pion a te Iot republicane do 
schi s-au încheiat cu victoria 
lui Kurt Cohn (Dinamo Bra
șov) și Ilona Micloș (A. S. 
Armata Brașov). Proba femi
nină a început cu o surpriză 
și anume prezența la start 
a maestrei sportului Ilona 
Micloș care anunțase că s-a 
retras din activitatea conjpe- 
tițională. La acest prim con
curs din actualul sezon Ilona 
Micloș a reușit să adauge 
încă un titlu celor multe cu
cerite de-a 
Bravo ei, 
ce valoare au celelalte con
curente ?

Clasamente: seniori (pe Su- 
linar, 1 500 m lungime, 600 
m diferență de nivel, 71 de 
porți): L K. GOHN (Dinamo 
Brașov) 2:17,6 — campion 
republican; 2. G. Tăbăraș 
(Carpați Sinaia) 2:17,7; 3.
V. Brenci (Steagul roșu Bra
șov) 2:19,7; 4. D. Munteanu 
(A. S. Armata Brașov) 2:19,9; 
5. B. Haidu (A. S. Armata 
Brașov) ,~ 
lan (A. S. Armata Brașov) 
2:22,4 ; senioare (pe Sulinar, 
1 000 m / 350 m / 42 porți) : 
1. ILONA MICLOȘ (A. S. 
Armata Brașov) 1:35,0 — 
campioană republicană; 2. Gi- 
zela Moreș (I.C.F.) 1:35,5; 
3. Mibaela Sandu (‘Dinamo 
Brașov) 1:38,0.

Sîmbătă și duminică se dis
pută cursele de coborâre din 
cadrul 
blicane 
„Cupei

2:21,4; 6. Gh. Bă-

campionatelor repu- 
și .probele de fond alo 
României".

G. RUSSU-ȘIRIANU

in Italia
Doi schiori români con- 

mîine 
vorba

curează astăzi și 
peste hotare. Este 
despre Dan Cristea și Ma
rin Eocșeneanu, care iau 
parte simbătă și duminică 
la un concurs international 
organizat in Italia, lingă 
localitatea Bolzano.



Dintre zeci 
de înseninări
• Alexandru Constantinescu, la 

29 de ani, vine „în față”. „Mai bine 
mai tîrziu, decît niciodată!", cum 
spune o vorbă veche și înțeleaptă. 

Aflăm de la antrenorul Oană 
că C. Dan și-a „păcălit” din nou 
portarul (in jocul de la Atena, pe 
M. Constantinescu). Corespondentul 
nostru, Elie Sporidis, l-a confundat 
cu Nunweiller III. Nu-l cunoștea, cu 
totul, pe Dan...

;• Pe culoarul vestiarelor de la 
'„Republicii", antrenorul Traian Io
nescu mă întreabă :

— Ce zici de Dinu (n.n. fundașul 
fără re-central dinamovist 

proș), îți place ?
— Are valoare I 

sit” ?
— Regret, dar e 

nai...
Și-mi rămîne, astfel, dator cu un 

răspuns...

jucase

Cum

secret

l-ai „gă-

profesio-

• Discuție in biroul antrenoru
lui federal Coloman Braun-Bogdan. 
Subiectul: cine retrogradează ?
Printre cei care iau parte la dez
bateri se află un „sufletist” timișo
rean care, la părerea că studenții 
timișoreni au „șanse”, aduce ca ul
tim argument: „Cum, Cibi-baci (C. 
Braun-Bogdan), și dumneata crezi 
asta, dumneata care ești bănă
țean ?"

Replica e promptă :
„în fotbal, dragul meu, numai 

suporterii au 
mentali și... 
Mai ales cînd 
gradare..."

Comentariile sînt de prisos.

dreptul să fie senti- 
poate că nici ei... 
este vorba de retro-

f • Săplămina trecută, după evo
luția din partida cu Jiul, l-am „plu
sai" macro-dimensional pe Gane. 
Duminică, in „Cupă”, la Fălticeni, 
Călin Gane a fost un oarecare. Pe 
omul care l-a „șters" ii cheamă... 
Ghiimo.

Un anonim... doi anonimi. .1

• După meciul de la Atena.
Au fost, odată, in „națională", 

patru petroliști. Și-a rămas doar... 
unul: Mocanu.

O poveste ca toate poveștile..

VALENTIN PAUNESCU

FATĂ»
Dinamo București - Dinamo 

Pitești (3—1)
(azi, ora 15,30, stadionul 

Dinamo)

DINAMO BUCUREȘTI s 
Datcu — Popa, Nunweiller 
III, Dinu, Stoenescu — Gher- 
gheli, 0. Popescu — Pîrcă- 
lab, Frățilă, Nuțu, Haidu.

DINAMO PITEȘTI: Urai- 
ceanu — I. Popescu, Ilie 
Stelian, Vulpeanu, David — 
Țîrcovnien, Dobrin (Olteanu) 
— Radu, Eftimie, Naghi, 
Țurcan.

ARBITRI:
Ia centru, D. 
Popa — la 
Iași).

M. Rotaru — 
Macovei și V. 

tușă (toți din

Timișoara
Steaua (2-3)

Politehnica

POLITEHNICA: Vidac — 
Bodrojan, Răcelescu, Lereter, 
Rotaru Mihăiiă, Petro viei

— Cotormani, Surdan, Regep, 
Popanică.

STEAUA : Haidu — Sătmă- 
reanu, Hălmăgeanu, D. Nico- 
lae, Chiru — Negrea, Vigu 
(D. Popescu) — Avram, 
Constantin, Soo, Manea.

ARBITRI : A. Macovei — 
la centru, 0. Buburuz și 8. 
Gheorghiță la tușă (toți din 
Bacău).

Jiul — Universitatea Craiova 
(2-3)

JIUL: Ion Vasile — Dan, 
Stocker, Pop, Mihai — Cră
ciun, Toia — Martinovici, 
Libardi, Ionescu, Peronescu,

UNIVERSITATEA : Papuc 
I — Mihăilescu I, Mincă, M. 
Marcel, Deliu — Strîmheanu, 
Ivan — Niță, Sfîrlogea, 0- 
blemenco, Cîrciumărescu.

ARBITRI: Emil Martin — 
la centru, G. Caramitu și G.

Ghemingean — la tușă (toii 
din București).

«4
U.T.A. - Rapid (0-0)

i
U.T.A.: Gornea (Weichelt)

— Biriu, Baooș, Mețcaș, 
Jgna — Jac, Chivu—Șchiopa, 
Tr. Popescu (Moț), Dumi
trescu, Axente.

RAPID: Rsducanu — Lu- 
pescu, Motroc, Dan, Greavu
— Dinu, Jamaischi — Năs- 
lurescu, Dumitriu, Ionescu, 
Codreanu (Kraus).

ARBITRI : N. Rainea (Bîr- 
lad) — la 
lescu și T. 
(ambii din

centra, M. Bădu- 
Vecan — Ia tușă 
Oradea).

UniversitateaProgresul 
Cluj (1-0)

(mîine, ora 15,30, stadionul 
Republicii)

PROGRESUL: Mîndru (Ma- 
tache) — Ad. Constantinescu,

REALISMUL ANTRENAMENTULUI
De eurind, în coloanele ziarului 

„Sportul popular** a fost publieat un 
articol din seria acelora care au da
rul să pună serios în discuția spe
cialiștilor limita dintre posibil și im
posibil la care au ajuns solicitările 
antrenamentului modern. Este vorba 
de însemnările ziaristului italian Giu
lio Cappelli făcute cu prilejul* vixitei 
pe care a întreprins-o la echipa 
Miinchen 1860, campioană de fotbal 
a R F.G.

Paragraful din însemnări care a 
stîrnit surprindere se referea la unele 
momente ale antrenamentului acestei 
echipe și anume la introducerea, pe 
lingă alte exerciții extenuante, a lu
crului intens cu mingi medicinale de 
7 kg sub o formă care, la prima ve
dere, pare cel puțin bizară.

S-a discutat și încă se mai amin
tește că orientarea pe care o prezin-

ECOURI IA ARTICOLELE PUBLICATE

ta antrenamentul lui Miinchen 1860 
este exagerată, dură.

Din schimbul de păreri pe eare 
l-am făcut cu mai multi colegi 
in legătură eu folosirea exercițiilor 
cu mingi medicinale de o asemenea 
greutate a reieșit că acestea nu ar 
fi în concordanță cu fondul dinamic 
al jocului, reprezentând de fapt un 
exemplu „Învechit", „exagerat” al 
concepției jocului „in forță”, in con
tradicție cu cerințele perfecționării 
procedeelor tehnice de finețe.

După părerea mea, este vorba de 
o înțelegere eronată a ceea ce în
seamnă forța in jocul de fotbal și 
a felului în care se faee perfecționa
rea ei în antrenamentul modem 
științific, contrazisă de însăși per
formanța fotbalului vest-german la 
ultima ediție a C.M. : locui II după 
o finală dramatică.

O analiză atentă a micro-structuril 
efortului impus de jocul modern a- 
rată că fondul predominant este de 
tip dinamic, străbătut permanent de 
manifestări ale erortului de mare în
cordare neuro-musculară, de scurtă

„Am fost profund indignat" !

La 14 februarie, deci cu aproape o lună de zile în urmă, s-a pu
blicat in această pagină o notă intitulată „NU FAC, DOM'LE 1“ în 
care erau criticate unele aspecte de la un antrenament al echipei 
C.S.M. Sibiu, aspecte grăitoare în ceea ce privește lipsa de respect 
a unor jucători -— in totală contradicție cu cele mai elementare 
reguli ale bunei cuviințe — față de antrenorul lor. Nici clubul si- 
bian și nici jucătorii Văcaru sau Nunu, despre care era vorba 
în articol, nu și-au găsit... timp să ne răspundă 
schimb, ne-au scris cîțiva cititori. Pentru azi facem loc cîtorva rîn- 
duri trimise de tov. NICOLAE RISTEA din București.

„Am citit nota „Nu fac dom'le !” apărută în nr. 5204/14.11.1967 al 
ziarului dv. Evident că pe orice iubitor a] sportului in general șt 
al fotbalului în special nu pot să nu-l indigneze asemenea mani
festări care au o influență nefastă asupra altor sportivi.

Pe antrenorul Iosif Ghiling îl știu de multă vreme din activitatea 
sa pe terenurile de sport. Cum își permit Văcaru și Nunu să-î răs
pundă cu atîta obrăznicie, să se creadă mai cunoscători în fotbal 
decît profesorul lor ? De aci lipsa de disciplină, acte incompatibile 
cu conduita unui sportiv.

ESTE CAZUL CA Șl 1M FOTBAL SĂ SE ÎNCEAPĂ O ACȚIUNE 
DE MASĂ PENTRU COMBATEREA TUTUROR TENDINȚELOR DE 
ÎNFUMURARE. ESTE MOMENTUL CA OPINIA PUBLICĂ SPOR
TIVĂ SĂ-ȘI MANIFESTE ȘI MAI EVIDENT ROLUL SĂU ÎN CREA
REA UNUI CLIMAT ETIC, cit mai prielnic întăririi mișcării fot
balistice din țara noastră".

Ziarul nostru stă la dispoziția tuturor celor ce vor să ia cuvintul.

la critică. în

„Nu-mi pot ierta faptul că am încercat

să-mi părăsesc echipa"

Qoîbal
Măndoiu, Peteanu, Staicu 
(Colceriu) — Al. Constanti
nescu, Șoangher (Mafteuță) 
— Oaidă, Matei, Mateianu, 
Țarălungă.

UNIVERSITATEA: Gabo- 
raș — Marcu, Pexa, Costin, 
Cîmpeanu — Anca, P. Emil, 
Sabo—Ivansuc, Adam, Barbu.

ARBITRI : I. Ritter (Timi
șoara) — Ia centru, b. Fe- 
renezi (Timișoara) și Tr. 
Cruceanu (Arad) — la tușă.

Dragu (Ploiești) și Gh. Co- 
mănescu (Cîmpina) — la 
tușă.

C.S.M.S. - Petrolul (0-0)

Farul — Steagul roșu (3-1)

FARUL : Uțu —- Pleșa, Ma- 
reș, Tîlvescu, Georgescu — 
Antonescu. Koszka — Gara- 
man. Zamfir, Iancu, Kallo.

STEAGUL ROȘU : Adama- 
che — Ivăncescu, Jenei, 
Campo, Naghi — Sigheti, 
Năftănăila — Necula, Gane, 
Goran, Gydrfi,

ARBITRI : N. Cursam 
(Ploiești) — la centru, G.

C.S.M.S. : Constantinescu —- 
Pop, lanul, Stoicescu II, De- 
leanu — Ștefănescu, RouiilS
— Incze IV, Cuperman, 
Stoicescu I, Lupulescu.

PETROLUL: Ionescu (Sfet- 
cu) — l’al, Pahonțu, Florea, 
Mocanu — Iulias (Dîncuță), 
Dragomir — Roman (Opri- 
șan). Badea, Dridea I, Mol- 
doveanu (Dridea II).

ARBITRI: V.
— la centru, G. 
și D. Isăcescu — ] 
din București).

Pădureanu 
. Constantin 
la tușă (toți

(în paranteze, rezultatele 
din tur).

durată, exprimate printr-o gamă va
riată, de la „clișee** ale forței pure 
și pînă la solicitarea complexă a a- 
cestei calități în regimul diferit al 
celorlalte.

Efortul de încordare maximă rea
lizat, de exemplu, în executarea lo
viturilor foarte puternice în minge, 
imprimarea (în desfășurarea unei 
acțiuni individuale, în condițiile con
tactului ferm cu adversarul) forței 

de opoziție (și 
împinsă de i 
ori spre _____
maxime), la care se 
mal pot 
opririle, 
rile, 
toate 

viteză maxima — ca 
redresare în condițiile 
librului, sînt exemple _ _____ _____
tatea forță este solicitată direct.

NU PUTEM SCAFA DIN VEDERE 
FAPTUL CA DE FELUL CUM SÎNT 
REZOLVATE ACESTE MANIFESTĂRI 
ALE EFORTULUI DE FORJA DE
PINDE IN CEA MAI MARE PARTE 
A CAZURILOR VALOAREA ȘI ÎN
SĂȘI DESFĂȘURAREA ACȚIUNILOR.

în ultimul timp, odată cu crește
rea vitezei generale de joc, în mod 
firesc a crescut mult forța de inerție, 
fapt care a impus îmbunătățirea sub
stanțială a forței generale a jucăto
rilor, pentru ca opririle. întoarcerile, 
schimbările de direcție, săriturile etc, 
în noile condiții de mișcare rapidă, 
să se efectueze exploziv, viguros.

Dacă analizăm, in această înțele
gere, „exagerările” din antrenamentul 
efectuat în fața ziaristului italian de 
jucătorii de la Miinchen 1860, vom 
descoperi caracterul profund științi
fic, de analiză precisă a necesităților 
jocului modern și de satisfacere

ea 
multe 
valori

adăuga 
întoarce- 

pornirîle 
efectuate 

și efortul 
pierderii echi- 
în care cali-

ln 
de

rolo: Aurel Neagu

A apărut PROGRAMULLOTO ® PRONOSPORT • PRONOEXPRES
DIN 10 MARTIE 1967LOTO

loc

PREMIILE CONCURSULUI PRONOS
PORT DIN 5 MARTIE 1967

25 67 33 68
Fond de
Tragerea_________ ________ .

vineri 17 martie 1967 în București.

54 48 85 18 32 41 65 53 
premii : 1 235 704 lei. 
următoare va avea

respunzătoare a acestor cerințe ridi
cate.

Exercițiile de stopare cu pieptul 
a mingii de 7 kg, care vine cu o vi
teză mare, înseamnă de fapt 
fecționarea forței generale de 
cordare statică, cu interesa rea 
principal a echilibrului și îndemînă- 
rii speciale, efort cerut permanent de 
joc.

„Joaca* cu aceleași mingi medicina
le, folosite pentru a lovi adevărata 
minge de fotbal și a o introduce în 
gol este de asemenea un mijloc com
plex în care îndemînarea și gîndirea 
tactică elementară sînt solicitate în- 
tr-un regim intens de forță, structură 
de efort, permanentă prezență în joc. 
Alternarea permanentă a acestor e- 
xercițij de mare încărcare și duri
tate care, în aparență, nu reflectă 
jocul, dar care pregătesc intens și 
în profunzime structura efortului din 
fotbalul modern, cu exercițiile de 
mare dinamism cu și fără încercări, 
cu și fără mingea de fotbal, repre
zintă, după părerea mea. REALISMUL 
ANTRENAMENTULUI MODERN — 
ȘTHNJIFIC, fără de care nu se poa
te vorbi de JOCUL REALIST.

Necesitatea folosirii permanente în 
antrenamente a exercițiilor cu în- 
greuîeri este impusă atit de faptul că 
de la un anumit nivel atins în pre
gătire greutatea proprie nu mai poa
te constitui un stimul suficient do 
puternic pentru a se obține perfec
ționarea forței cerută de solicitările 
enunțate mai sus, cit și de faptul că 
această calitate are un regim instabil 
de menținere ; în lipsa antrenamente
lor progresive stagnează sau se pier
de, declanșind efecte negative asu
pra vitezei, a stereotipului specific 
etc. Totul este ca în pregătire să ne 
adresăm „forței fotbalistice” în com
plexitatea ei de manifestare.

Se cuvine deci, în concluzie, să 
acordăm „forței** atenția și conside
rația corespunzătoare, pregătind ju
cătorii la nivelul cerințelor ridicate, 
reale, pe care jocul de fotbal, în e- 
poca sa realistă, le impune.

per-
în- 
în

în aceste zile, fotbaliștii 
echipelor de categoria A își 
trec normele de control. 
Miercuri după-amiază a fost 
tindul dinamoviștilor bucureș- 
teni să asalteze haremurile 
diferitelor probe. In fotogra
fie : „seria" Grozea, Nunweil
ler Ilf, Ene II și Ștefan par
curge ultimul tur in cursa 

de 800 m.

mîine la care se atribuie în cadrul 
premiului excepțional un autoturism 
„RENAULT DAUPHINE** și suma de 
31 700 lei în numerar.

Nu lăsați pentru ultima clipă de
punerea buletinelor.

pentru jocurile de azi și miine 
din Capitală

Am reflectat îndelung asupra celor scrise în articolul „Mobilurile 
false ale pasiunii” apărut în ziarul „Sportul popular". Criticile la 
adresa mea au fost întemeiate. Nu-mi pot ierta faptul că am în
cercat să-mi părăsesc colegii, suporterii, echipa, in momentul cînd 

Steagul roșu” Brașov se afla pe ultimul loc in clasament. Desigur, 
din anumite motive, dar și din vina mea care, preocupat de rezol
varea problemelor personale, începusem să nu mai dau atenție 
(iilor de antrenament, să nu mă mai pregătesc temeinic. Mă 
ajunsesem „vedetă", solicitat de mai multe cluburi, eu neavînd 
ceva de făcut decît să... hotărăsc cui să-mi ofer serviciile.

Am regretat sincer, iar articolul respectiv m-a făcut să mă 
cu alți ochi. Cu ochii miilor de suporteri brașoveni care îmi deza
probau gestul, mă priveau de-acum ca pe un străin. Aceasta, în 
ciuda antrenamentelor reluate, în ciuda 
decît util echipei.

Am scris toate acestea pentru că am 
inima. Eu vă asigur că pe viitor, dacă 
colectivului, nu-mi voi precupeți nici un efort in slujba echipei, 
angajîndu-mă ferm să 
mese pe această cale 
este adevăratul drum 
sportiv.

lec- 
rog, 
alt-

văd

eforturilor de a fi mai mult

simțit nevoia să-mi descarc 
voi fi reprimit in rindurile

fiu exemplu în muncă și în sport. Vă mulțu- 
pentru că tn-ați ajutat efectiv să văd care 
pe care trebuie să pășesc în viața mea de

NICOLAE PESCARU
jucător de fotbal la Steagul roșu - Brașov

Premiul excepțional : 1 variantă
a 75 000 lei (1 autoturism Renault 1° 
major și 17 800 lei) ; categoria I : 10 
variante a 4 740 lei ; categoria a Il-a : 
288 variante a 205 lei ; categoria a 
IH-a : 2 146,5 variante a 27 lei.

REPORT PREMIUL MINIM : 80 442
lei.

Valoarea variantelor de la cate
goria a IV-a fiind sub plafonul de 
10 lei, suma s-a raportat la fondul 
premiului minim.

Premiul excepțional de 75 000 lei a 
fost obținut de un participant din 
București.

in atenția participanților

Incepînd cu data de 15 martie 1967, 
cîștLgătorii de autoturisme la sisteme
le organizate de LOTO-PRONOSPORT 
(LOTO, PRONOSPORT, PRONOEX- 
PRES și LOZ IN PLIC) vor lua le
gătura initial — telefonic sau perso
nal — cu direcțiile regionale LOTO- 
PRONOSPORT unde își au domiciliul,- 
pentru a li se comunica ziua cînd 
sînt programați să-și primească auto
turismele de la sediul centralei din 
București.

Ca la toate etapele din campiona
tul categoriei A de fotbal, și pentru 
jocurile de azi și mîine din Capi
tală — Dinamo Buc.—Dinamo Pitești 
și Progresul—Universitatea Cluj — 
s-a editat obișnuitul program din al 
cărui cuprins menționăm :

— Să ne amintim cum a fost în 
toamnă...

— Văzute... auzite
— Caleidoscop și alte materiale 

interesante.
Programul 

la casele de 
țiile sportive

se găsește de vînrare 
bilete pentru competi- 
și la stadioane.

AZI, ULTIMA ZI !
putețl 
dum- 
PKO-

Azi este ultima zi cînd mai 
completa și depune buletinele 
neavoastră pentru concursul 
NOSPORT nr. 10 de mîine.

Programul de concurs cuprinde 6 
meciuri din returul campionatului (e- 
tapa a n-a) din țara noastră și 7 în- 
tîlniri din campionatul italian divi
zia A.

După surprizele Înregistrate la con
cursul de duminica trecută cînd echi
pe ca : Steagul roșu, Dinamo Pitești, 
Universitatea Cluj si Politehnica Ti
mișoara au fost eliminate din „Cupa 
României”, se așteaptă o participare 
și mai numeroasă la concursul de

PRONOSTICUL NOSTRU

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. Atalanta—Lecco

(Contursul

Politehnica Tim.—Steaua 
Jiul—Univ. Craiova 
U.T.A.—Rapid
Progresul—Univ. Cluj 
Farul—Steagul roșu 
C.S.M.S.—Petrolul

Pronosport nr. 10)

2
1
X
1
X
1
1

x

1

1

18. Bologna—Roma
9. Foggia—Milan s

10. Lanerossi—Florentina X
11. Lazio—Napoli 1 2
12. Mantova—Brescia 1
13. Venezia—Cagliari X



RUGBl Cotclmie la mecid J.S.I.Â. Numa - Imami Isemști:

LA STARTUL UNUI
(Urmare din pag. 1)

y
lele centre rugbistice din țară. întrecerea devine astfel 
mai interesantă, mai pasionantă, lucru care influențează 
pozitiv asupra valorii rugbiului pructicat la noi in țară. 

iMai mult, acest fapt se reflectă direct și asupra evo
luției ascendente a echipei noastre reprezentative, care 
s-a impus in arena europeană prin victorii de mare pres
tigiu. .

Pe plan național, protagonista acestor ani a fost 
fără dour și poate echipa uzinelor GRIP IȚA ROȘIE, care 
« cîștigat de nouă ori titlul de campioană (1948, 1950, 

, 1955, 1957, 1958, 1959, 1960, 1962 și 1966). Acest 
lucru a permis „XV*-lui Griviței Roșii să reprezinte cu
lorile țării în două finale ale „Cupei campionilor euro
peni", in 1962 și 1964, ultima dată reușind să-și adju
dece prețiosul trofeu, în urma obținerii unei strălucite 
victorii (10—0) asupra ilustrei echipe franceze a frați
lor Boniface—Stade Montois.

Pe o poziție imediat următoare s-a situat, în ordi
nea valorică, STEAUA, „XV "-le celebrului fundaș A- 
lexandru Penciu, maestru emerit al sportului. Sportivii 
militari au cucerit de șase ori titlul suprem (1949, 1953, 
1954, 1961, 1963 și 1964), fiind permanenți rivali ai 
rugbiștilor grivițeni și ai celor dinamoviști. Echipa 
DINAM O a obținut și ea titlul de patru ori (1951, 1952, 

i 1956 și 1965). Ea reprezintă țara în actuala ediție a 
„C.C.E.", urmînd a disputa finala competiției — manșa 
«i doua — cu campioana Franței U. S. A gen.

Voleibalistele noastre 
trebuie învățate să lupte 
și în deplasare ca acasă!

LOTURILE ECHIPELOR DIN CATEGORIA A '
cula și Mircea Vătui ; centri — Mihail 
Gavrici, Mihai Blum și Constantin 
Mierluț ; mijlocaș la deschidere — I 
Aurel Cernat ; mijlocași la grămadă I 

Dumitru Iancu și Dan Circiumă-

• GRIVIȚA ROȘIE : fundaș — Vic
tor Marinescu ; aripi — Mihai Tîbu- 
ieac, Licuță Balcan, Ion Teodorescu, 
Mircea Braga (Progresul) și Petre 
Batter (Proiectantul) ; centri — Vale- 
riu Irimescu, Mihai Oblemenco, Mi
tra i Wusek ; mijlocași la deschidere
— Octav Radulescu. Mihai Catană ; 
mijlocași la grămadă — Mihai Du
mitru, Costel Stănescu și Eugen Ma- 
noiescu (Farul) ; linia a Ill-a —

i Radu Demian, Mihai Șerbu, Mircea 
t Iliescu, Dumitru Ținea și Gheorghe 
Andrei (CI. sp. șc.) ; linia a II-a — 

’ Mircea Rusu, Petre Veluda, Dan Sto- 
* ian, Alexandru Olteanu (Agronomia 
Cluj), Constantin Badiu (Rulmentul 
Bîriad) și Dan Fusu ; linia I — pilieri
— Constantin Dinu, Traian Moldovea- 
nu, Teodor Rădulescu, Marian Teo
dorescu (Progresul) și Alexandru An- 
dronovici (CI. sp. jșc.), taloneri — 
Viorel Onuțiu și Gabriel Iatan. Antre
nori : ing. Viorel Moraru și Dumitru 
Manoileanu.
• STEAUA : fundași — Alexandru 

Penciu și Vasile Oprea ; aripi —
. flPaul Ciobănel, Radu lonescu, Mihai 
-Popa și Mihai Suciu (Universitatea 
Timișoara) ; centri — Dan Ghiță, Vic- 
tor Luscal, Aurel Nica și Gheorghe 
Mirza (Ci. sp. șc.) ; mijlocaș la des
chidere — Eugen Câlărașu (Farul) ; 

, mijlocași la grămadă — Adrian Mate- 
; eseu și Ștefan Rădulescu ; linia a 
j JH-a — Gheorghe Băltărețu, Mircea 
[iSProsi, Radu Durbac, Gheorghe Băr- 
; toălău și Nicolae Pășelan ; linia a Il-a 
: — Hristache Preda, Constantin Șer- 
i ban și Alexandru Fodor ; linia I — 
■ pilieri — Alexandru lonescu, Mircea 
! Ciornei și Ștefan lonescu ; taloneri — 
1 Gheorghe Mircea și Nicolae Căpu- 
șan. Antrenori : Petre Cosmănescu și 
Mărgărit Blăgescu.

@ DINAMO : fundași — Victor Dăi- 
ciulescu și Gheorghe Oprea ; aripi
— Dan Coravu și Vasile Dragomir ; 
centri — Gheorghe Nica, Gheorghe 
Dragomirescu și Gheorghe Cîndea ; 
mijlocași la deschidere — Alexandru 
Giugiuc și Anton Briceag (Prdgre-

; sul) ; mijlocași la grămadă — Adrian 
raPilă și Mircea Leonte ; linia a Ul-a 
k— Gheorghe Rășcanu (Steaua), Cons
tantin Fugigi, Dumitru Zlătoianu, 
^Constantin Otcuparu (Cimentul Med
gidia) și Aurel cristea (Farul) ; linia 
a II-a — Ion Tuțuianu, Emanuel Ene 
«i Gheorghe Bălan (Gloria) ; linia I — 
pilieri — Nicolae Baciu și Gheorghe 
Stoica ; taloneri — Paul Iordăchescu 
și Valeriu Iorgulescu. Antrenor : 
Dumitru lonescu.
• FARUL CONSTANTA : fundași — 

Die Vătafu și Constantin Dobrin (Po
litehnica Iași) ; aripi — Florin Zam- 
firescu, Florin Caragea și Octav Io- 
nescu ; centri — Ion Tomescu și 
Constantin Constantin (U.S.A.S. Nă
vodari) ; mijlocași la deschidere — 
Ștefan Cristea și Petre Bagîș ; mij

locași la grămadă — Vasile Bercu șl 
«Ion Iacob (Progresul) ; linia a IlI-a
— Gheorghe Celea, Ilie Beianu, E- 

£nache Stanciu, Marin Pompiliu și
Valeriu Trifu (Universitatea Timișoa
ra) ; linia a Il-a — Constantin Tă- 
nase, Cornel lonescu și Traian Mir
cea ; linia I — pilieri — Traian Doi- 
ciu și Vasile Giuglea ; taloner — Ni
colae Pîrvan. Antrenor : Alexandru 
Carnabel.

e ȘTIINȚA PETROȘENI : fundași
— Iulian lonescu și Alexandru Dra- 
goș ; aripi — ion Chiriac, Dan Du-

î-țulescu și Dumitru Fieptănaru ; cen
tri — simion Drăcea, Valeriu Sabău 

>și Mihai lonescu (Constructorul Plo- 
pești) ; mijlocași Ia deschidere — Ion 
Iliescu și Marcel Avarvarei (Construc

torul Ploiești) ; mijlocaș la grămadă 
r— Cornel Humeniuc ; linia a III-a — 
SSon Moromete (Dinamo)^ Alexandru 
l*>op, Jean Florescu, Aurel Moiseanu 

Mihai Dumitrescu ; linia a Il-a — 
Jon Moroe, Ion Stamate și Petre 
Hnstovici ; linia I — pilieri — Mir
cea Manolache, Ionel Dobrinoiu, Ho- 
na Făgărășanu și Ion Dijmărescu 5 
taloneri — Aurel Bojenescu și Anatol 
Ipsilante. Antrenor; ing. Nicolae 
Ureche.

a RULMENTUL B1RLAD : fundaș 
Nicolae Duță ; aripi — loan Țopa, 

Iancu Ignat și Gheorghe Căldăraru ; 
centri — Marin Rainea și Iulian Bră- 
escu ; mijlocaș la deschidere — Cons
tantin Roșea ; mijlocași la grămadă
— Petre Florescu și Sergiu Bărgău- 
«aș ; lima a III-a — Constantin Ne- 
oelcu, ilie Pascal, Vasile Ailenei și 
Florin Ionică ; linia a Il-a — Gheor- 
Rhe Bănceanu, Gheorghe Ciorăscu, 
Gheorghe Manaz și Dorin Florin 
^politehnică Iași) ; Unia I — pilieri — 
Viorel Călin, Virgil Mihalașcu, Cor
nel Bogus și Anton Grandore; u»io- 

ner — Stoica Manea. Antrenor ; Mir
cea Pain.
• POLITEHNICA IAȘI : fundași — 

Emil Crișan și Mihai Popo viei ; aripi
— Vasile Cihodaru, Mihai Popa, Gerd 
Szekeres, Mihai Senic și Virgil Sa- 
jin ; centri — Lucian Ciorici, Mlrcea 
Huțanu, Gheorghe Gheorghiu și 
Gheorghe Inimosu ; mijlocași la des
chidere — Sorin Homănă și Ilie Floa
re? ; mijlocași la grămadă — Gheor
ghe Rujoiu și Alexandru Lantz ; 
linia a HI-a — Radu Iftimie, Spiru 
Spiratos, Dan Costache. Dan Ilie și 
Aurel Viorică ; linia a n-a — Cons
tantin Dăscălescu, Constantin Chifan 
și Alexandru Lomășan ; linia I — 
pilieri — Robert Rosenberg, Gheor
ghe Drobotă, Constantin Pândele, Va
sile Șimona și Alexandru Chișinev- 
schi ; taloneri — Gheorghe Herghele
giu și Vasile Crăciun. Antrenori : ing. 
Gheorghe Drobotă și Nicolae Balcan.
• PROGRESUL : fundași — Ale

xandru Alexandrescu, Ion Blănaru 
(Universitatea Timișoara) și Cornel 
Cristăchescu ; aripi — Traian Ne- 
delcu, Radu Negoiescu și Viorel Ghi- 
ca ; centri — Marian Ghețu, Leonard 
Constantinercu și Gheorghe Stan

ciu (Constructorul București) ; mij
locaș la deschidere — Ștefan Barbu 
(Steaua) ; mijlocaș Ia grămadă — Ni
colae Dumitru ; linia a III-a — Emil 
Dumitrescu, Vlad Dumitrescu, Mihai 
Dumitrescu, Teodor Florescu și Petre 
Radu Toma ; linia a Il-a — Ștefan 
Craioveanu, Ion Bănică, Ion Doruțiu 
și Mihai Enăcescu ; linia I — pilieri
— Florin Vicol și Alexandru Labo ; 
taloneri — Ion Ghimbășanu și Sergiu 
Dragomirescu. Antrenor : Eduard De
nis chi.
• PRECIZIA SACELE : fundași — 

Virgil Șerban și Gheorghe Luca ; 
aripi — Ion Albu, Thorsten Zetzgr, 
Vasile Soporan și Gheorghe Stoices- 
cu ; centri — Ion Cordoș și Constan
tin Păunei ; mijlocași la deschidere
— Nicolae Datu și Marin Voicu ; mij
locași la grămadă — Radu Roibașu 
(Politehnica Iași) și Tiberiu Lupes- 
cu ; linia a III-a — Gheorghe Bobeș, 
Tudor lonescu, Mihai Ștefan și Călin 
Davideanu ; linia a IÎ-a — Marian 
Voinea, Gheorghe Bucur și Mihai 
Lucaci ; linia I — pilieri — Nicolae 
Parfenie, Nicolae Pasăre și Gheor
ghe Bică ; taloner — Constantin Du- 
țescu. Antrenor : Alecu Ștefănescu.
• GLORIA : fundași — ștefan Cră- 

ciunescu și Constantin Bogdan ; 
aripi — Marian Drăguleț, Nicolae Ne-

Lecție de educație 
fizică la Liceul 

«Nicolae Bălces- 
cu" din Cluj

Foto : N. Aurel

NOU CAMPIONAT! ■
In urma acestui „trio" ■— oarecum detașat ca va

loare de celelalte formații (cure de altfel și-a împărțit I 
toate cele 19 titluri acordate din momentul creării cam- ■ 
pionatului republican) — s-ar situa cîteva formații din 
țară, printre care FARUL CONSTANȚA, cu una dintre I 
cele mai redutabile înaintări, locul 4 în ultimul cam
pionat, ȘTIINȚA PETROȘENI, RULMENTUL BÎRLAD ■ 
— cea mai prețioasă pepinieră provincială a balonului I 
oval — POLITEHNICA IAȘI, clasate chiar în această 
ordine anul trecut. Ele toate au posibilități să joace azi I 
de la egal cu fruntașele rugbiului bucureștean.

Miine începe un nou campionat.Sperăm într-o corn- ■ 
petiție care să justifice interesul ce se acordă rugbiului | 
la noi, într-o întrecere frumoasă, spectaculoasă, menită 
să atragă un public tot mai numeros (pentru aceasta este I 
însă imperios necesar ca echipele noastre — și îndeosebi ■ 
cele fruntașe — să urmărească realizarea unor partide 
„deschise", prin renunțarea la acel obsedant „joc de I 
rezultat"). Nădăjduim, de asemenea, că vom asista la 
o competiție de strictă regularitate, fără întreruperi dau- ■ 
nătoare care scot echipele din ritmul lor normal de pre- | 
gătire (lucru, de altfel, semnalat de noi la timpul cu
venit), la o întrecere sportivă, „curată", fără durități, I 
fără abateri de la regulament, intr-un cuvînt, cu jocuri 1 
de bună calitate, aplaudate de iubitorii rugbiului. Nu- ■ 
mai astfel, cel de-al 51-lea campionat va contribui la | 
creșterea valorică continuă a rugbiului românesc, numai 
așa pasionanta întrecere cure începe miine își va atinge I 
integral utilitatea. ■

DIMITRIE CALLIMACHI I 
TIBER IU STAMA 1

rescu ; linia a III-a — Eugen Dia- . 
conu, Filip Gheorghe (Steaua), Marin I 
Mihalcea, Emeric Coty și Gheorghe ■ 
Manole ; linia a II-a — Remus Lus- 
can, Mircea Deba, Ivan Voicu, Leon I 
Dogaru și Paul Soare (Steaua) ; linia | 
I — pilieri — Anastase Toma, Cons
tantin Gheorghe și Ion Stănculescu, - 
taloneri — Constantin Popescu și Ște- I 
fan Popescu. Antrenor : ion Buzo- ■ 
ianu.
• AGRONOMIA CLUJ : fundaș — I 

Victor Iureș ; aripi — Florea Gligor, ■ 
Aurel Bălan și Cornel Cincora ; cen
tri — Zombor Terboczi, Nicolae Cor- I 
doș și Ion Chișu ; mijlocaș la des- | 
chidere — Horia Bucșa ; mijlocași la 
grămadă — Alexandru Ștefu și Horia 
Pop ; linia a III-a — Laurențiu Ca- ■ 
tană. Ion Balint, Ion Cotuțiu ; linia | 
a II-a — Mircea Chișu, Ferencz He- ■ 
geto și Ștefan Szentonai ; linia I
— pilieri — Ion Pop, Ion Coteț, Mir- I 
cea Chirilă și Andrei Gebefugy ; ta- I 
loneri — Alexandru Bucur și Cicerone 
Zamfir (C.S.M. Sibiu). Antrenor : ■ 
prof. Alexandru Paloșanu.
• RAPID : fundași — Niculae Ciu- 

lian. Adrian Nicolescu și Gheorghe g 
Antinoianu (Dinamo) ; aripi — Marin I 
Bostan, Mihai Trandafirescu (Grivița ’ 
Roșie), Vasile Minea, Ion Florea și 
Iordache Ghelțu ; centri — Victor I 
Georgescu, Petre Rujoiu și Mihai | 
Simionovici ; mijlocaș la deschidere
— Dumitru Marinescu (Grivița Ro- I 
șie) ; mijlocași la grămadă — Ștefan | 
Stanciu, Doru Pavel (Grivița Roșie) 
și Marin Boiangian (Constructorul g 
București) ; linia a III-a — Lauren- I 
țiu Bruckner, Mihai Ioanovici, Ion ’ 
Iosif, Mihai Naca, Mihai Cristodulo, ■ 
Mihai Lăzărescu (C.S.M. Sibiu), Du- I 
mitru Bacă și Mihai Toma ; linia a 
II-a — Alexandru Atanasiu, Nicolae 
Mii ea (Grivița Roșie), Gheorghe I 
Graur și Șerban Pavelescu ; linia I I
— pilieri — Marin Marinescu și
Ilie Voicu ; taloneri — Mihai Manole | 
(Grivița Roșie) și Jean Polizache (Rul- | 
mentul Bîrlad). Antrenori : Gheorghe 
Pîrcălăbescu și Anton Groman. _

Notă î La jucătorii transferați anul 
acesta se menționează în paranteză 
cluburile de unde vin.

In meciul retur din sterturile 
de finală ale ,C.C.E.“ la volei, 
jucat miercuri la Moscova cu 
Ț.S.K.A., echipa feminină Dinamo 
București, care acasă cîștigase 
cu 3—1, a pierdut, după cum se 
știe, cu 0—3. Date fiind ridicata 
valoare a formației moscovite și 
faptul că ea nu mai juca în de
plasare, calificarea sa în semi
finale printr-un 3—0 nu era, de
sigur, un rezultat exclus din cal
culul probabilităților. La ceea ce 
insă absolut nimeni nu se putea 
gîndi era ca dinamovistele, în 
cazul unui 0—3, să fie întrecute 
la drasticele scoruri la care au 
pierdut miercuri (3, 3, 1). Cu pri
vire la determinantele acestei 
neașteptat de severe înfrîngeri, 
după excelentul joc făcut și fru
moasa victorie reușită de dina- 
moviste la București în primul 
meci susținut cu Ț.S.K.A., ne-a 
furnizat telefonic amănunte an
trenorul echipei bucureștene, Gh. 
Constantinescu :

.Partida, arbitrată de polonezul 
Zwerjanski, care a condus co
rect, a fost începută de jucătoa
rele noastre bine, curajos. Tot 
ce au încercat ele s-a izbit insă 
din capul locului de veritabilul 
zid al apărării gazdelor care, ac- 
ționind de-a dreptul formidabil, 
scoteau și cele mai grele mingi 
cu putință. Astfel, cu fiecare punct 
pierdut, încrederea jucătoarelor 
mele scădea, pentru ca la scorul 
de 6—0 din primul set să se 
năruie in intregime, ele trecînd 
apoi brusc de la starea de opti
mism și îndrăzneală la aceea de 
panică, din care, cu toate taim- 
auturile și schimbările operate, 
pînă la sfirșitul meciului nu au

Dacă fiecare antrenor de box 
ar munci cu tragere de inimă...

(Urmare din pag. 1)

olimpici. Aceasta, deoarece unele 
dintre sălile noastre de antrena
ment nu dispun, deocamdată, de 
cele mai bune condiții pentru ca 
procesul instructiv să se poată des
fășura normal. Dar de aici și pînă 
la a nu produce absolut nimic, ani 
dc zile, este un drum foarte lung, 
pe care federația de specialitate 
ar trebui, în sfirșit, să-1 închidă.

Se simt, oare, cu conștiința îm
păcată antrenori ca Gh. Lungu 
(Constructorul), L. Popescu (Pro
gresul), P. Mentzel (U.M. Timișoa
ra), M. Voinea (Progresul), Gr. Ni
colae (A.S.A. Bacău), L. Romano 
(Rapid), I. Doculescu (Olimpia), H. 
Tamulis (Munca Tulcea) ? Conside
răm că nu ! Lista acestor tehnicieni 
neproductivi ar putea fi completa- 

mai ieșit. De la 6—0 din setul 
intîi, am jucat din ce in ce mai 
slab, in vreme ce Ț.S.K.A., ex
cepțional pregătită pentru revanșă 
(Rijova a strălucit in defensivă, 
iar Gureeva — prin extraordinare 
atacuri înalte, mult peste bloca
jul nostru), se comporta cu două 
clase deasupra nivelului atins ia 
București. Foarte bună apărarea, 
cu sisteme alternante, și servi
ciile — la Ț.S.K.A.; total nemul
țumitoare preluările (exact ceea 
ce a excelat la București) și. de 
aceea, construirea defectuoasă a 
atacului — la noi. Dintre cele 9 
jucătoare folosite (Ivănescu, Ilies
cu, Vanea, Bogdan, Vamoșiu, Ște
fănescu, Șorban, Constantinescu, 
Nodea), doar Bogdan și Ștefănes
cu au corespuns într-o oarecare 
măsură. Ne-a Învins o echipă 
mare, printr-un joc remarcabil, 
cum rar am văzut, dar căreia noi, 
nu-i mai puțin adevărat, i-am răs
puns cu o comportare infinit sub 
nivelul real al posibilităților noas
tre, arătate în partida de la Bucu
rești. Mai e încă nevoie să le 
pregătim intens pe voleibalistele 
noastre, sub raport psihologic, 
spre a ști să lupte, ca și acasă, 
in meciurile grele din deplasare".

Acesta este, intr-adevăr, unul 
din mijloacele importante, în mă
sură a ne feri de insuccese grave 
cum a fost cel recent de la Mos
cova, de asemenea căderi de la 
o comportare excepțională ia 
alta... decepționantă. Sint însă și 
alte căi, nu mai puțin de preț, 
poate chiar mai însemnate, pen
tru creșterea sub toate aspectele 
a potențialului voleiului nostru 
feminin, asupra cărora ne propu
nem a stărui intr-un viitor articol.

fă cu antrenorii care beneficiază 
de jumătăți de normă. Ascunzin- 
du-se in spatele jumătății de nor
mă, unii dintre aceștia (N. Flo- 
reseu - Iași, I. Mihăilescu - Plopeni, 
FI. Mănescu - Oțelul Roșu) desfă
șoară o muncă formală, lipsită de 
răspundere. Acești antrenori au ur
mărit doar să-și asigure un „culcuș 
bun“ și, s-o recunoaștem, au reușit. 
Munca — gîndesc ei — s-o facă cei 
cu o normă intreagă !...

La conferințele cluburilor Oțelul 
roșu-Galați și Progresul-Brăila au 
fost criticați antrenorii Petre Mihai 
și, respectiv, Const. Dobrescu pentru 
slabele rezultate obținute in ultima 
vreme.

★
In Capitală sint peste 30 de an

trenori, la unele dintre săli ajun- 
gind, chiar, să se... împiedice unii 
de alții. Este de neînțeles cum fe
derația tolerează, de mulți ani, o 
asemenea situație. Imaginați-vă ce 
rezerve importante de cadre ar avea 
echipele noastre reprezentative, bo
xul în general, dacă fiecare antre
nor (și, in scripte figurează peste 
200) ar pregăti temeinic cite DN 
BOXER de certă valoare ! Dar 
pentru aceasta ar trebui ca antre
norii care se simt cu... musca pe 
căciulă să muncească cu mai multă 
pasiune, pentru depistarea și pregă
tirea elementelor de valoare. Or, 
după cum se vede, la mulți dintre 
aceștia rutina și blazarea și-au pus 
serios amprenta pe munca lor, iar 
cluburile și federația s-au impăcat 
cu situația respectivă.

Tragerea la răspundere, sancțio
narea exemplară a celor care nu-și 
fac datoria, trebuie să intre, in 
sfirșit, in metodele curente de 
muncă ale forului de specialitate. 
Dar, aceste sancțiuni ar trebui îm
pletite, in aceeași măsură, cu sti
mularea antrenorilor care muncesc 
conștiincios. Ne gindim la cei care 
se ocupă cu tragere de inimă de 
creșterea „speranțelor" boxului ro
mânesc, la cei care trimit loturilor 
reprezentative pugiliști bine pregă
tiți.

Iată doar cîteva aspecte din acti
vitatea antrenorilor de box care 
pot forma obiectul unor analize in 
cadrul colegiului central de antre
nori.



Știați că...
...vîrsta de „pensionare" a 

arbitrilor de fotbal din An
glia va fi coborîtă la 47 de 
ani ? S-a socotit că uzura 
nervoasă este atît de mare, 
după un anumit număr de 
meciuri mai mult sau mai 
puțin agitate, incit e mai... 
sănătos ca arbitrii să pără
sească activitatea mai de
vreme decît o făceau pînă 
acum.

...5 000 de japonezi și-au 
reținut, de pe acum, locuri 
la avion pentru Jocurile O- 
limpice din Mexic ? Dacă 
s-ar putea face și rețineri 
de... medalii!

...de 25 de ani echipa en
gleză de fotbal Nottingham

nu și-a schimbat antreno
rul ? Cazul lui John Carey 
ar putea intra în... legendă.

... numeroși jucători de 
fotbal europeni, mai ales 
din Olanda și R. F. G., 
au luat drumul State
lor Unite, urmînd să joace 
în echipele care se vor în
trece, în curînd, in ca
drul primului campionat al 
S.U.A. ? Una din principa
lele clauze ale contractului 
interzice tuturor acestor fot
baliști să conducă mașina 
timp de un an. Precauțiune: 
față de numărul accidente
lor de automobil din Statele 
Unite, americanii s-au gîn
dit că ar putea rămîne peste 
noapte fără jucători !

FĂRĂ BILET, DAR Șt FĂRĂ MECI!
PHILIP McPhail, 

un tinăr dint Irlan
da, are singe sco
țian, după cian lasă 
să se întrevadă în- 
tîmplarea pe care o

INSTANTANEU

vom povesti. Fiind 
suporter al echipei 
F. C. Bynganon, el 
a ținut, să nu lip- 
sească de la un 
meci amical al e- 
chipei sale favorite, 
însă s-a gîndit să 
intre fără- bilet. în 
consecință, seara, in 
ajunul meciului, a 
pătruns pe stadion 
și acolo a așteptat, 
ascuns după ma
gazia de echipa
ment, pină s-au în
chis porțile. Toată

noaptea a dormit pe 
o bancă, tremurînd 
de frig,..

Dimineața l-au 
trezit din somn niște 
zgomote puternice. 

El a crezut că se 
apropie începutul' 
meciului. Dar, cu- 
rîhd, a văzut că se 
înșelase: portarul
stadionului batea un 
afiș prin care a- 
nunța că „din moti
ve tehnice, meciul 
se amină".

Iîî patru rîndm
Fotbaliștii piteșteni au ratat 

ocazii clare de gol Ia Timișoara 
în hfeciul 
niei”.'

pentru „pupa Româ-

șutind, TAROM-ul 
avion

Cînd i-a văzut
A ifkterzis unui 

părăsea aerodromul 
zboare peste stadion.

Jucătorul Anghel din echipa 
de fotbal Textilh-BUlluși vine 
beat pînă și la ședințele de 
analiză a meciurilor.

Sus-numitul jucător, — 
Ce să zic ? — e t^țjător. 
Insă trage, vezi mata, 
Nu la poartă, la1 măsea !

VICTOR TEODOR

Ce 
Să

Un milion de lire sterline...

Rodica si Radu Demian, asa cum nu-i cunoașteți
9 7 9 9 9

1 martie n-a trecut fără tradiționalul mărțișor nici in casa soților Demian...

Demian 
în 1952,

Reîntîlnire cu 
Judith Moscu, dar 
nu pe pof’gonul de 
tir, unde a cucerit 
și titlul de măfcstră 
a sportului, ci în 
fața unuia din a- 
paratele Institutu
lui de psihologie 
din Capitală, unde 
cunoscuta sportivă

celelalte 
din țara 
Judith

frumoase în activi
tatea profesională.

Foto : R. Teodor

B;B.C. (Britisch Broadcasting Cor
poration) a oferit 1 milion de lire 
sterline pentru a i se acorda drep- 
tbl de a transmite „în direct", la 
radio și televiziune, meciurile de 
fotbal din campi’onâtul englez.

> Povestea lui 
începe la Cluj, 
atunci cînd Radu, băiatul 
cel mare, îhvingfe rezisten
ța tatălui și începe ma
rea. . . aventură a balonu
lui oval. La puțin timp și 
Hdriâ, mezinul, îndemnat 
de exemplul' fratelui; ihtră 
în arenă. O dată cir aceasta 
zboară și liniștea tatălui, 
care privește, neputincios, 
cum odraslele ltil o iaU 
„razna'*'. Și- el, care-i do
rea. . . ingineri ! Hotărăște, 
eroic, să nu calce niciodată 
pe vreun teren, ca să-și 
vadă fiii irosindU-și, în za-

■ dar, puterile.
Dar timpul lucrează. 

Radu este aZi unul dintre 
* JufcătOrii de bază ai „15“-lui 

grivițeăn și ai naționalei,- 
decretat, după turneul în
treprins de Grivița Roșie 
în Franța, ca „unul dintre 
cei mai buni centri linia 

. a treia din lume", iar Horia 
e căpitanul echipei de bas
chet Universitatea Cluj și 
pivot al naționalei si 
amîndoi sînt ingineri. 
Acum, „tragedia” tatălui 
are alt resort : criza de 
tirhp. Programul competi- 
tionai al copiilor e vast. 
Tatăl a cfeveinit mareTe 
„călător” ai locurilor um
blate de-ai lui.

Dar, să-i ctinoaștem mal 
bine. Ne oprim, de- data 
adbasta, la maestrul emerit 
al sportului Radii (HdMa 
nu intră, deocamdată. în 
vederile rubricii noastre 
de. . . familie). Și Radu 
povestește cu voluptate ; 
prezintă palmaresul, nu
măr^- victorii, amintește 
îhfrîngerij derulează ban
dă memorabilelor întîlniri 
cu Franța, comentează ul
timul campionat cîștigat 
de echipa sa, cu 18 victo
rii și 4 meciuri egale. Undă 
apare o „hibă" (scaDă un 
scor sau uită o dată) cere 
ajutorul soției, considerată 
cel de-al... 16-lea jucător al 
echipei sau „omui cu mo
ralul^.

J

S-o prezentăm pe RocMca 
Demian ? Amatorii basche
tului știu că este inutil. 
Cei pattu ani în echipa 
Rapidului, în perioada 
cînd aceasta era angajată 
în cursa pentru titlul au 
recomandat-o cu prisosință; 
Cerem să ne vorbească 
destire primii ei pași in 
sport :

— Am început. . . adml- 
rînd junioarele Voinței 
Brașov, alături’ de care 
aveam să joc ceva mai 
tî'rziu și unde aveam să 
rămîn pînă în *58. îri pe4* 
riOada asta survine și- pri
ma mea selecționare în 
„naționala" de‘ tineret. 
Cînd a venit timpul să’-mi 
aleg o meserie, am bătut’ 
lâ porțile Clujului, la Fa
cultatea de litnbi germa
nice : concomitent, jucam 
baschet la Știința. Th ’61 
l-am cunoscut pe Racfu, cel 
care avea să’-mi fie, 
mal tîrziu» soț. în 
urmez la București

— Am plecat spre 
tală ca înttMS mare 
tor ie, unde nu cunoști pe 
nimeni. Luasem cu noi. . . 
optimismul. Eram tineri. 
Astei eFâ singura noastră 
avere, mărturisește el.

— Marea satisfacție este 
să poți realiza ceva în co
mun, ne spune Rodica. 
Fiecaire lucru care ne în
conjoară poartă ceva din 
sufletul nostru, fiecare în
chide în eT o ’amintire 
scumpă. Hotărîm astăzi să 
cumpărăm ceva și a doua 
zi dimineața ne luăm de 
mînă ca doi copii și por
nim să-1 descoperim. Și 
gospodăria ne-o facem în 
comun. Radu obișnuiește 
să mă întrebe : „e bine 
așa ?” — sau „să fac asa’?“, 
fără sg știe că și eu mă în
treb, de nenumărate ori, 
același lucru. . .

— Și aici, ca șl în sport. 
rolul7 esențial revine antr*e- 
namentului. intervină 
Radu.

puțin 
'62 îl

Capi- 
călă-

Fiindcă îmi aruncă „mo
meala**', angajez:

—4 Spune-mi ceva despre 
primele antrenamente.

— în '52. cînd am fugit
prima dătă de acasă, la 
j unturii Științei, eram un 
fel de Lăț-LUhgilă, înalt și 
slab, pe care nimeni nu-1 
lua în seamă. Auzeam în 
jurul meu spunîkdu-se : 
„Nu-1 placați prea des, c-o 
să-și dea sufletul !" Aici’ 
am învățat multe, dar nu 
suficient 
fhță lh 
Modest, 
ucenicia . ,r.
care activa în B. si ..am 
scos capul la lumină" abia 
în ’59; cînd am revenit Ia* 
Știința. Iar în București* 
din ’62, la Grivița Roșie.

Un telefon ne frîhge dis
cuția. Pe fir. cdlbgul db 
echipă si de serviciu; in<». 
Costel Stănescu : cere niște 
relații asupra unei lucrări. . 
Hotărăsc, amîhddl, sg ceară 1 
Si părerea altui specialist - 
Viorel Moraru. coles de 
birdu'și ant£*enorul ecHinC'. 
Apoi, -o invitație pentru 
^Național”. Va fi prezent 
tot grupul : P£iiu A'tbuț 
baschetbalistul de la Dina* 
mo. Rădh Crisflân. db l’a 
Rapid. Un alt telefon-: co
mentariul primei etape.

ifttbrbbptbz șf infOrVih :
— Ce ne spuneți în prag, 

de campionat ?
— îmi vine în minte un 

apel către jucătorii fran
cezi, prezent în toate pro
gramele competițiilor : . Tu 
joci șj- nu te bați nicioda
tă ! Adversarul tău nu este 
un inamic, ci 
O admirabilă 
sportivitate !

Duminică, 
Radu Demian _ _ 
Cluj; Tot la Cluj joacă si 
echipa lui HOriai Dacă par
tidele vor fi programata la 
aceeași oră, dilema tatălui 
este- insolubilă.

ca să pot face 
seniorii Științe*, 
mi-am continuat 
la Voința Cluj*

un prieten**, 
invitație la

echipa lui 
ia startul la

M<S€ELFANU

îndeplinește func
ția de cercetător 
principal.

Ca și 
femei 
noastră,
Moscu muncește cu 

sîrg, se ia la în
trecere cu bărbații 
în obținerea unor 
rezultate cit mai
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Terenul de sport 
raionul Fetești, a 
pozit de diverse utilaje.

I-a mers vestea prin raion 
Tineretului din șal.
Are azi un stadion 
Foarte bine „utilat".

din VJădeȘiti, 
devenit de-

Sala clubului sportiv C.F.R. 
Roșiori este folosită în prezent 
ca depozit de... fasole.

In cLub, nea Manole
Ride-ncetișor :
— Fac azi o fasole
Bătută... la scor !

Gh.
— Ne 
„Dacă 
cupă 
troputere Craiova și 
Universitatea Craio
va s-ar fi terminat 
la egalitate (și n-a 
lipsit mult să sa 
întîmple acest lu
cru !), care echipă 
s-ar fi calificat pen
tru etapa următoa
re, ținînd seama c,ă 
ambele formații 
cau... acasă ?“.

asemenea cazuri 
califică 
catfegorie 
în speță 
putere.

V. D. POPA

Podiumul învingătorilor la câldrie

Desen de Titi Gheorghiu-Vaslui

Vava, Plopis. 
: întrebați :

meciul de 
dintre Elec-

Dumitriu și demar
cații lur Voinda; cu 
deosebirea față der 
acesta din urmă că 
nu ratează. Este o 
deosebire esențială! 
Dacă e așa, are 
șanse să joace șl' în 
..nationals* ! Aviz 
antrenorilor lotului 1

ju-
In
se 

deechipa 
inferioară. 

; Electro-

București.

Mariana Ursu, 
Cluj. — îmi dați 
voie să vă ghicesc 
vîrsta ? 10—12 ani ? 
Și totuși, de pe a- 
cum sînteți o „mare 
pasionată a fotba
lului*. Dar.
dăm cuvîntui; --- 
continuări : „Ru rtu 
sînt ca unele „tanti* 
cărora
„Sf intui* 
Moorer, 
fotbalul și pe Bobby 
Moore". Și vreți 
că' Universitatea 
Craiova sar cîștige

să vă 
în

le place
— Roger 

cF prefat

fostul adversar de 
âcum 40—45 de ani 
al lui Jack Dențp* 
sey, are acum 75 
de ani. — 2. „In 
1950 voi reveni ch 
o scrisoare, rugîn- 
du-vâ să-mi spuneți 
care a fbst cel mai 
bun jucător român 
la turneul final al 
campionatului mon
dial de fotbal din 
Mexic". Bine că

N. M., București. 
— 'Așadar, cel mai 
înflăcărat suporter 
al Farului mr este 
la Constanța, d 
la... București ! Lu
ăm notă de com
pletarea pe care o 
faceți la statistica 
publicată* acum cît- 
va timp: Farul este 
echipa care a sufe
rit cele mai puține 
înfrîngeri : 3 (eram 
tentați să spunem... 
deocamdată; 
ne-am gîn^it 
vă1 suparăți).

știu ! Șl mai bine 
este s-o știe fotba
liștii noștri 1

dar 
că iar

ValeaMitu Ion.
Popii. — Aveți o... 
comunicare pentru 
antrenorii echipei 
de juniori a țării ' 
la formația- de ca
tegorie C Muscelul- 
CînTottlung există 
un junior foarte ta
lentat. Fn^cu. care 
are driblingul lui

carnpionatuL fi- sin-r 
giira speranță: Clu
jul ar ft. mai greu !

Kati Barase», co
muna Gaujani. — 1. 
Georges Carpentier,

Clasa, a V-a a 
Școlii generale din 
Orbească de sus. — 
îh prfhihr rîn'd', fe- 
licit-ări pentru -ho- 
tărîrea pe care ațj 
luat-o-: să vă găsim 
pe -prințul Ioc' 9ttt 
lă sport cit și;la 
învățătură J h{e 
spuneți ca ați re- 
gtetăt' înfrîn^erea 
echipei dv. favorite, 
Dinamo UJteș'ti, în 
„Cupa' oAa'șelo’r tîr* 
gtiri*.' Vă înțelegem: 

• am .regretaț și noi.
Cbnștat țiisa c<l pj- 

' teștenii aii început 
să .ofere suporteri
lor lor mai mult... 
regrete decît satis
facții (apropo și de 
rezultatul1 dfn „Cu
pa României"). Mîi- 
ne ce au de gînd ?

Vasile Nenciu, Va
lea Lungă. — 1.
Cîntărețul Dan Spă- 
t.aru a- jucat fotbal 
la Știința (Politeh
nica București) în 
categoria Bi — 2. 
Cei mai ,,îrj vîrsta" 
jucători care acti
vează în cfătegortâ 
A la fotbal-y* Pa* 
honțu și Constantin. 
Să știți însă' ca nu 
au decît 34 de ani... 
3. De cîte orf â ju
cat fostul fotbalist 
Gheorghe' Botescu 
în echipa națională? 
Să știți că nu este 
nevoie- de un... so
cotitor, întrucît n-a 
jucat niciodată.

Cicerone Medelea- 
nu; lași. — Un ca
tren la adresa e- 
ehățîei de rugbi 
Rulmentul Bîrlad, 
care â obținut re-

zultate bune în se
zonul- tredut :

. Un bîrlădean știți 
«d mi-a spus, 

Cu gîhdul, cred’,’ la 
re%tiHutcr? 

Cum „Rulmen-
tu“ — a fost supus 
.Controlului de 

calitate !

ION PQSTAȘU
Ilustrații ■

N. CLAUDIU

I
Marile pasiuni 

nu se sting nicio
dată î Chiâr dacă 
âctfvitafea profe
sională intensă 
nu-i mai dă posi
bilitatea prof, doc
tor docent Panait 
Sîrbu să fâca sport 
de performanță, el

n-a părăsit totuși' 
nici tin moment 
sportul pe Câte l-a 
îfidPăglt și în cart? 
a cîștVgaf și lauri : 
călăria:

Doctorul Sîrbu 
profită de fiecare 
clibă liberă — de 
multe ori in pri-.

mele ceasuri ale 
dimineții — pen
tru a veni la ma- 

clubului 
unde se 

alături 
buni 
ță-ii

n'djul
Stteătia, 
antrenează 
de cei mai 
călăreți a, 
noastre.

Foto: T. Roibu



Tesla Pardubice a cîștigat 
cu 7-3 (1-2,2-0,4-1) 
al doilea meci 
cu hocheiștii bucureșteni

Rezultatul de egalitate obținut Joi 
seara în partida cu Tesla Pardubice, 
ritmul alert cil care hocheiștii noștri 
au abordat întîlnirea revanșă de ieri, 

ca și faptul că ei au reușit să fruc
tifice chiar în primele minute o ocazie 
favorabilă (a înscris G. Szabo, în 
min. 7) a făcut pe mulți dintre spec
tatorii prezenți pe patinoar să antici
peze un succes al formației române. 
Aceasta cu atît mai mult, cu cît cea 
mai mare parte a primei reprize s-a 
desfășurat în nota noastră de domi
nare. uneori categorică, luliu Szabo a 
majorat scorul la 2—0 (min. 17) și 
în plus am avut alte cîteva mari si
tuații de gol, rezolvate însă în extre
mis de apărătorii cehoslovaci sau ra
tate de hocheiștii noștri

Cu un minut înaintea sfîrșitulni 
primei reprize Borek reușește să re
ducă handicapul. La reluare situația 
de pe gheată «e schimbă, sportivii 
Teslei fiind cei care preiau iniția
tiva. Egalarea (în min. 23) a fost 
rezultatul unui șut al lui Borek, 
pucul fiind deviat în poartă de unul 
din apărătorii noștri. Pînă la înche
ierea acestei reprize ar fi de sub
liniat cîteva bune ocazii de gol ale 
oaspeților, lămurite cu brio de Sofian. 
Și totuși, el a mai fost o dată „bă
tut* de un șut fulgerător al lui 
Vohralic (min. 35).

Ultima parte a partidei a fost net 
în avanta jul oaspeților. După ce «ace
lași Vohralic a majorat scorul la 
4—2 (min. 43), G. Szabo reușește 
să înscrie (min. 46) aceasta fiind, 
de fapt, ultima „seînteie* a echipei 
noastre. Chiar în minutul următor 
cehoslovacii sînt în inferioritate nu
merică, dar tot ei sînt cei care con
duc jocuT și Do lan a marchează de 
două ori, profitînd de ezitarea apă
rătorilor români și de lipsa de con
centrare a lui Dumitraș, introdus în 
poartă în această repriză. Cu 9 mi
nute înaintea fluierului final. Andrt 
înscrie ultimul punct print r-un șut. 
de la treime. De notat că în această 
parte a jocului cehoslovacii s-an aflat 
In inferioritate numerică timp de... 
6 minute I

ROMEO VILARA

Fază din meciul disputat aseară
Foto ; A. Neagu

| ALEXANDRA NICOLAU
i Învingătoare si In9 .

1 RUNDA A H A A TURNEULUI 
} DE LA BELGRAD

I

I
Succes deplin hocheiștilor noștri i

la campionatul mondial!
Cu partida de aseară, pregăti

rea lotului reprezentativ pentru 
campionatul mondial de hochei 
s-a încheiat. Luni hocheiștii noș
tri pleacă spre Viena, via Gar- 
misch Partenkirchen, unde vor 
mai susține două partide de an
trenament în compania formației 
R.F.G. și a unei echipe locale.

Cum stăm cu pregătirile? La 
ce putem spera în această ediție 
a C. M. ? Iată întrebări pe care 
si le pun toti Iubitorii hocheiu
lui din tara noastră și la care — 
fără să uităm că nu noi jucăm, 
ci hocheiștii — ne vom strădui 
să răspundem. -

Proqramul de pregătire asigu
rat echipelor care dau jucători lo
tului republican, ca și cel al lo
tului, poate fi apreciat ca bun. 
Hocheiștii noștri fruntași au be
neficiat de condiții bune de pre- 
qătire, atît în tară, cît și peste 
hotare, au avut ca parteneri de 
antrenament și verificare forma
ții diferite ca valoare și stil de 
joc. cu preponderentă echipe so
lide, apropiate sau chiar ceva 
mai bune ca valoare, viitoarelor 
adversare din grupa B (Sibiri 
Novosibirsk, Tesla Pardubice, re-

în semifinala feminină a „C C.f.“ la tenis de masă 

Progresul București îiitîlnește 
o adversară redutabilă: ISC Berlin

Declarația antrenorului oaspetelor
Partida feminină de tenis de masă 

Progresul București — TSC Berlin 
— din cadrul semifinalei „C.C.E.” — 
suscită un interes deosebit. Cele 
două echipe s-au mai întîlnit o dată 
Si tot în „C.C.E." : în decembrie 1965 
cînd Progresul a cîștigat cu 5—3. De 
data aceasta meciul se anunță șl 
mai disputat, știut fiind că la Pro
gresul. alături de Maria Alexandru 
vor evolua două sportive mal puțin 
cunoscute (Carmen Crișan $1 Victo
ria Babiciuc) decît Ella Constan- 
tinescu și Catrinel Folea (care au 
jucat în 1965), în timp ce berline- 
zele prezintă aceeași garnitură : 
Doris Hovestadt (23 de ani, cam
pioană a R.D.G. în 1963 și 1966), Ga
briele Geisler (22 de ani, campioa
nă a tă rii sale în 1964 și 1965) și 
Anneliese Benninghauș, o jucătoare 
mai tînără dar foarte tenace.

In legătură cu meciul de miercuri 
din Capitală, Heinz Haupt, antre
norul formației oaspe, a declarat ur
mătoarele unui redactor al ziarului 
„Sport Ech “ : „Elevele mele au un 
respect deosebit pentru adversarele 
noastre de la Progresul. Ne aducem 
aminte de înfrîngerea suferită Tn 
1965, cînd echipa bucureșteană a ob
ținut o victorie meritată. In prima 
rundă a „C.C.E." noi am eliminat pe 
TTK Kiel cu 5—4, iar In sferturi de 
finală am învins cu același scor 
pe Ferencva/ros Budapesta. Rezulta
tul acestui meci a fost decis de 
victoriile lui Hovestadt și Geisler 
asupra lui Jurik. Este drept, sporti
vele de la TSC Berlin au înregis
trat progrese în ultimul timp, dar 
tot româncele au prima șansă pen
tru că nici ele n-au stat pe loc*.

prezentativa R. D. Germane etc.). 
Ne-am întîlnit chiar cu trei din 
cele șapte echipe cu care vom 
juca la Viena (Italia. Iugoslavia 
și Polonia) și, la ora respectivă, 
am obtinut succese încurajatoare, 

în
după ultimele jocuri de verifi
care 
rești.
paratie cu 
toare a anului trecut echipa noas
tră reprezentativă se află în 
progres. Locul elanului — carac
teristic înainte vreme — îl ia tot 
mai mult jocul tehnic, combinativ, 
cu vădite încercări pentru a da 
ritm acțiunilor. în ansamblu, se 
poate spune că lotul se prezintă 
ceva mai omogen, prin plusul 
de experiență dobîndit de cei mai 
tineri. Patinajul este și el mai 
bun decît anul trecut. Să adău
găm capacitatea tactică sporită 
a echipei și să încercăm să ară
tăm, tot pe scurt, unele deficien
te care trebuie 
tehnicienilor și 
lotului.

Mai întîi am
primăm nedumerirea fată de se
rioasele fluctuații în evoluția 
echipei de la un meci la altul, 
sau chiar de la o repriză la 
alta, calificativele mergînd ade
sea de la „foarte bine" la „foarte 
slab'. Se pare că o singură ex
plicație e plauzibilă : o emotivi
tate crescută în fata unor echipe 
cunoscute ca mai bune, ceea ce 
duce la un complex de inferio
ritate cu repercusiuni asupra po
tențialului general 
Cunoașterea valorii 
este desigur absolut 
stabilirea mijloacelor 
tice pentru fiecare joc în parte. 
Dar a exagera cu „calculele', 
astfel ca ele să devină, din aju
toare. motiv de inhibiție nu are 
rost și credem că de acest lucru 
s-au convins și antrenorii și 
hocheiștii noștri. Pe gheată tre
buie dat TOT, mobilizate toate re
sursele fizice și morale, la po
tențialul cel mai ridicat de care 
este capabil fiecare jucător și în
treaga echipă.

Tehnicienii și conducerea lotu
lui la C. M. au. după părerea 
noastră, datoria să nu uite nici 
e clipă acest lucru. Legată de

aceasta pare să fie si prea ușoara | 
demoralizare a unei bune părți din
tre hocheiștii noștri cînd pucul - 
refuză să i 
și — colac peste pupăză

momentul de fată, socotind

care au avut loc la Bucu- 
se poate spune că în corn- 

perioada corespunză-

să fie în atentia 
a componentilor

vrea să ne ex-

al echipei, 
adversarului 
necesară în 
tehnico-tac-

BELGRAD. — în turneul inter
national feminin de șah de la 
Belgrad maestra internațională 
Alexandra Nicolau a oblinut o 
nouă victorie, învingind-o pe 
Bilek (Ungaria) după 23 de mu
tări. Partida centrală a rundei a 
doua s-a desfășurat între cam
pioana mondială Gaprindașvili 
și compatrioata sa, Zatulovskata. 
Zatulovskaia a obținut o victorie 
rapidă la mutarea a 17-a.

în clasament conduc Alexandra 
Nicolau și Novara 
puncte. 
Eretova 
dașvili, Zatulovskaia, Bilek, Heems- 
kerk. Konarkovska-Sokolova, Ne- 
delkovici cu cîte 1 punct etc.

cu cîte 2 
urmate de Iovanovici, 
cu 1,5 puncte, Gaprin-

5

Intre în poarta adversă I LA 28. 29 Șl 30 APRILIE 
mai primește și gol. Trebuie în-1 
teles că un meci are 60 de miteles că un meci are 60 de 
note și singura soluție de a ob-| 
tine victoria, chiar în cele mai I 
qrele condiții, este mobilizarea 
crescîndă a tuturor forțelor de 
care dispunem, chiar și a acelora 
pe care uneori nici măcar nu le 
bănuim.

în alentia hocheiștilor noștri 
ca si a celor care-i conduc de pe 
bancă trebuie să mai stea des
congestionarea acțiunilor ofensi
ve (adesea doi sau chiar trei ju
cători se încurcă reciproc pe 
puc, mai ales la mantinele sau 
în spatele porții adverse) ca și 
replierea rapidă în apărare a în
tregii echipe, pentru stăvilirea 
contraatacurilor adverse și recu
cerirea pucului. în această pri-I 
vinlă ultimele meciuri au arătat •I

I

carențe serioase în jocul echi
pei noastre care, de 
spunem, a Irosit prea 
zii favorabile și a 
schimb, prea multe goluri.

Deși, ne dăm seama, nu este 
o treabă 
punct a 
mări cu 
valoarea

Ce șanse avem la „mondiale'? 
Locul doi obtinut anul trecut în 
grupa secundă obligă 1 Să nu pier
dem din vedere 
sării noștri au 
deosebite pentru 
tinînd seamă că 
în joc si calificările pentru J.O. 
de iarnă de Ia Grenoble. Șanse 
deosebite la primele locuri au — 
judecind după evoluția din cadrul 
pregătirilor — formațiile Elveției, 
Norvegiei. Poloniei și, bineînțe
les. gazdele — Austria. în ceea 
ce ne privește, cu toate rezervele 
exprimate mai sus, acordăm șanse 
pentru primele locuri șl echipei 
noastre, pe care o știm mult mai 
bună în competițiile oficiale fată 
de unele jocuri de antrenament.

Asemenea tuturor iubitorilor 
hocheiului, urăm echipei Romă-1 
niel mult succes la campionatul * 
mondial 1 ■

C. V. I

ce să n-o 
multe oca- 
primit, în

ușoară, punerea la 
acestor deficiente ar 

ce] puțin 50 la sută 
echipei.

însă că adver- I 
făcut pregătiri I 
această ediție, 
la Viena sînt I

I
I

LA BUCUREȘTI9

Dupâ cum se știe, în primul tur 
al „Cupei Davis', reprezentativa 

de tenis a României va întîlni 
echipa Belgiei. Zilele trecute forul 
belgian de specialitate a comuni
cat că este de acord ca meciul 
să aibă loc la București în zilele 
de 28, 29 și 30 aprilie.

Ion Țiriac
continua
seria succeselor

/
BOGOTA (Agerpres). La Barran- 

quilla (Columbia) Ion Tiriac con
tinuă să se afle printre favoriții 
competiției de tenis. La dublu-mixt, 
făcînd pereche cu Groenman (Olan
da) a învins cuplul Eva Lundquist 
(Suedia) Patrice Beust (Franța) co 
6—3, 6—4, calificindu-se în semifi
nale. La dublu bărbați perechea Ti
riac 
ficat 
RÎnd 
dia)

— Gulyas (Ungaria) s-a erii- 
în sferturile de finală. învin- 
cu fi—3, 6—3 dublul Laii (In-

— Gronckei (Belgia).

Selecționata Ungariei 
și-a început pregătirile 

pentru noul sezon
BUDAPESTA. — Selecționata de 

fotbal a Ungariei și-a început 
pregătirile în vederea noului se
zon international. într-un meci de 
antrenament desfășurat la Szekes- 
fehervăr selectionabilii au învins 
cu 2—1 (2—1) echipă 
sas. A fost utilizată 
formație : Szentmihaly 
ta. Meszălv, Szdcs.
Varga. Gorocs, Rakosi, 
Bene, Farkas. Au mai jucat în 
repriza a doua Gelei, Matray, 
Fister și Mathesz.

locală Va- 
următoarea 
— Kaposz-
Juhasz — 

Molnar,

lo sleiturile de iinală ale „Gupei cupelor', echipa sofiotă Slavia 
e eliminat pe Servelte din Geneva, lată o fază din primul meci, 
desfășurată în Elveția. In fotografie, portarul Simeonov și apărătorul 

Petrov (Slavia) respingind un atac al lui Conti

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI
PRAGA. — Federația 

de specialitate din Ceho
slovacia a definitivat lo
tul reprezentativ pentru 
campionatele mondiale 
de hochei pe gheață, 
alcătuit din 17 ju
cători : Nadrhal și Go- 
leczek (portari), Suhy, 
Szmitd, Mahaez, Pospiszil 
Tikal (apărători), Grandt- 
ner, Nedomanski, Czerny, 
Irji Holik, Iaroslav Ho- 
lik, Pryl, Iaroslav Irjik, 
Golonka, Gavel. Kohta.

CAIRO. — în semifi
nalele probei de simplu 
bărbați din cadrul turneu
lui International de tenis 
de la Cairo, Ilie Năstase, 
l-a întîlnit pe Shafei (Re
publica Arabă Unită). 
Shafei a cîștigat cu 6—4, 
4—6, 6—1, 6—3. în finală. 
Shafei se va întîlni cu 
suedezul Lundquist. Tn

proba de dublu bărbați, 
(sferturi de finală) pere
chea română Ilie Năstase 
— Petre Mărmureanu a 
fost elimnată cu 6—2, 6—4 
de cuplul Lundquist (Sue
dia) — Shafei (Republica 
Arabă Unită).

MADRID. — Cu prile
jul unui concurs de atle
tism desfășurat pe teren 
acoperit la Madrid, Areta 
(Spania) a realizat la tri- 
plusalt 16,16 m (nou re
cord spaniol).

BELGRAD, — La Za

greb s-a disputat meciul 
de fotbal dintre echipele 
Dinamo Zagreb și F. C. 
Austria Viena, contind 
pentru sferturile de fina- 
lă ale „Cupei Europei 
Centrale”. Întîlnirea s-a 
încheiat la egalitate : 3—3.

LA ÎNCHIDEREA EDIțlEI

Echipa de handhal-ictc a României 
in finala turneului mondial de tineret

Aseară, tîrzin. s-au disputat semifinalele turneului mondial de handbal 
tineret. Prezente în întrecerea pentru calificarea în finalele competiției, echi
pele României au susținut jocuri la Nijmegen (băieții) și Sittard (tetele). Echipa 
feminină a întilnit formația Suediei de care a dispus cu 14—4 (4—1). urmînd 
să joace duminică în finală ia Rotterdam cu Unqaria. Băieții au jucat cu echipa 
R. F. a Germaniei. Pînă la închiderea ediției nu ne-a parvenit rezultatul întîl- 
nirii.
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