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Azi începe 
campionatul mondial 

de hochei
Citiți in pag. a 8-a corespondența tri

misului nostru special la Viena, ROMEO 
VILARA.

lotul de fotbal s-a antrenat 
la lumina reflectoarelor

In vederea meciului de miercuri cu reprezen
tativa Franfei, lotul nostru național a eiectuat 
ieri im antrenament pe stadionul Republicii.

In scopul unei mai bune acomodări cu con
dițiile jocului de la Paris, fotbaliștii noștri, 
s-au antrenat la lumina reilectoarelor. Au par
ticipat următorii jucători: Datcu, M. Ionescu 
(portari), Sătmăreanu, Popa, Nunweiller III, 
C. Dan, D. Nicolae, Mocanu (iundași), Gher- 
gheli, Dobrin, Năftănăilă (mijlocași), Sorin 
Avram, Frățilă, Badea, Dridea I, Iancu, Lucescu, 
C. Radu (înaintași).

Vineri dimineață au părăsit Capitala, 
indreptîndu-se spre Moscova, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român, Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, și Paul 
Niculescu-Mizil, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent, se
cretar al C.C. al P.C.R., care, la invi
tația Comitetului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice și a Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., vor iace

o vizită de prietenie în Uniunea S<*c 
vielică.

La plecare, pe aeroportul Băneasaț, 
au fost prezenți tovarășii Chivu Stoica; 
Gheorghe Apostol, Alexandru Birlă- 
deanu. Emil Bodnaraș, Alexandru 
Drăghici, Ilie Verdeț, membri și mem
bri supleanți ai Comitetului Executiv^ 
al C.C. al P.C.R., secretari ai C.C. al 
P.C.R., vicepreședinți ai Consiliului de 
Miniștri, membri ai C.C. al P.C.R., șl 
ai guvernului. |

Au fost de față, de asemenea, A. V. 
Basov, ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Sosirea la Moscova
— Corespondentul 

Podină, transmite:
MOSCOVA 17.

Agerpres, Silviu
In dimineața zilei de 17 martie, au 
sosit la Moscova tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer și Paul 
•Niculescu-Mizil.

La aeroportul Vnukovo din Moscova, 
oaspeții români au fost inlîmpinați de 
tovarășii Leonid Brejnev, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S., Dmitri Pole- 
anski, membru al Biroului Politic al

C.C. al P.C.U.S., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., Iuri 
Andropov, secretar al C.C. al P.C.U.S., 
Andrei Gromîko, membru al C.C. al 
P.C.U.S., ministrul afacerilor externe al 
U.R.SJS., și de alte persoane oficiale.

Au fost prezenți, de asemenea, Teo
dor Marinescu, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Moscova, și mem
bri ai ambasadei.

CONSFĂTUIRE
METODICĂ

Clubul sportiv școlar Bucu
rești organizează luni 20 martie, 
oră 9, la sediul clubului (Stadio
nul Tineretului) a doua, sa cons
fătuire metodică. Vor fi prezen
tate lucrări avînd ca temă „Pro
bleme privind metodica și con
ținutul antrenamentului la copii 
și juniori".

DIN SUMAR

• 32 de profesori de educație fizică pen
tru doi atleți de categoria I ! ® Cercul 
„Tinerețe fără băfrînețe" © Unde mer
gem ? • O pagină de fotbal © Magazin 

sportiv

Miine. pe șoseaua Olte
niței, va avea loc festivita
tea de deschidere a sezonu
lui ciclist 1967. Alergătorii 
din loturile republicane, ca 
și ceilalți care n-au intrat 
— deocamdată — în vederile 
selecționerilor, se vor pre
zenta 
„Cupa 
re de 
clubul 
dar, de miine și pînă la sfir
șitul lunii octombrie vom fi 
martorii unui bogat sezon 
ciclist, intern și internațio
nal. în care se vor cristaliza 
aspirațiile noastre pentru 
Jocurile Olimpice de la 
Ciudad de Mexico.

întrecerea de .deschidere 
începe la ora 10, cînd se va 
da de la km 7 primul start. 
Sînt programate curse pen
tru seniori (60 km), juniori 
mari (25 km), juniori mici 
(15 km), semicursc (10 km) 
și turism (5 km). Printre

la startul competiției 
primăverii”, întrece- 
fond organizată de 
sportiv Olimpia. Așa-

Franța. Ținînd sea- 
î aptul că duminica 
într-o cursă de 70 
verificare), s-a rea

participanți se află cicliștii 
care se pregătesc în vederea 
celei de a XX-a ediții 
a „Cursei Păcii" și tineri 
care aspiră la un loc in 
echipa de tineret care va 
lua startul în cursa de 4 
zile din 
mă de 
trecută, 
km (de
lizat o medie orară de 42 km, 
putem spera ca prima com
petiție oficială să fie ono
rată de performanțe șl mai 
valoroase. Pentru aceasta 
este necesar ca antrenorii 
să-i stimuleze pe alergători 
pentru o comportare comba
tivă, pentru inițierea și sus
ținerea unor acțiuni vigu
roase. Și, mai ales, trebuie 
ca absolut toți cicliștii să-și 
aducă contribuția la efortul 
cerut de o cursă rapidă !

IA MOTOCOOS

o manșă de 20 min. 
se poate vedea din

Aspect din „Cupa orașului București". Start la 
clasa 50'0 cmc.

a cîștigat turneul

Spadasini români
la Budapesta

Tncepînd cu acest sezon, Fede
rația Română de Motociclism 
organizează o nouă competiție de 
motoCros : „Cupa României", care 
se va desfășura în două etape, 
la 19 și 26 martie.

Etapa întîi are loc miine la 
Cîmpina pe traseul de pe dealul 
Muscelului și programează aler
gări la clasele 250 și 500 cmc 
(avansați) cite două manșe a cite 
30 de minute fiecare și la clasa 
„pînă la 300 cmc“ (începători și 
neclasificați)

După cum _ ___
cele de mai sus, manșele nu se 
mai dispută, intr-un număr fix 
de tare, ci pe baza unui timp li
mitat. Cîștigător este declarat a- 
lergătorul care parcurge mai 
multe ture în timpul fixat. For
mula aceasta, folosită de mult 
timp în cursele internaționale, a 
fost introdusă și la noi pentru ca 
sportivii să se obișnuiască cu ea, 
aceasta constituind de altfel și un 
antrenament în vederea competiții
lor internaționale din acest aii.

La startul probelor de miine se 
vor prezenta specialiștii genului 
din Capitală și din provincie prin
tre care M. Dănescu, Gh. Ion, E. 
Keresteș, P. Paxino, Șt. Chițu, Al. 
Ionescu (Steaua), Cr. Dovids, D. 
Vasilescu (Metalul), O. Puiu, O. 
Ștefani, I. Sasz (Steagul roșu Bra
șov), C. Coman (Poiana Cîmpina), 
FI. Ștefan (Locomotiva Ploiești), 
precum și tinerii C. Goran, M. 
Șanta, E. Huszar, A. Ionescu 
(Steaua), N. Dumitrache, Gh. Ivan 
(Metalul), I. Bobîlneanu, Tr. Moa
șa, P. Lucaci (St. r. Brașov), FI. 
Davidescu, Tr. Bălănoiu, A. Cți- 
can (Poiana Cîmpina).

Foto : A. Neagu

Dublă intiînire internațională

de lupte
mai buni luptători ju
de „libere" din Romă-

Cei 
niori 
nia și Bulgaria îșl vor mă
sura forțele săptămîna vi
itoare. Astfel, marți 21.III, în 
sala mare de la stadionul 
Giulești din Capitală se vor 
întîlni primele garnituri 
juniori 
iar miercuri, la 
loc reuniunea 
lor secunde de 
tătorii bulgari.
lua joi la Ploiești, în 
•^Petrolul", în compania 
selecționate a regiunii 
iești.

de 
ale celor două țări, 

' Sofia, va avea 
r eprezentati ve- 
juniorl. 
vor mai

Lup- 
evo- 
sala 
unei

Octavian Vintilă

international de sabie
1

de la Havana
La Havana a început un mare 

turneu internațional de scrimă, 
la care participă sportivi de 
toate continentele. Printre ei 
reprezentanți ai României.

Proba de sabie din cadrul 
cestui turneu a fost cîștigată 
reprezentantul țării noastre, Oc
tavian Vintilă, cu 6 victorii, după 
un baraj cu Horst Dumke, cam
pionul R. D. Germane și Enrique 
Penabella, campionul Cubei.

pe 
Șl
ti
de

LIPSA DE TUȘ Șl HIRTIE
SAU... NEGLIJENTA Șl BIROCRAȚIE?

Capitala Ungariei va fi în ziua de 19 martie 
gazda unui turneu internațional de spadă la care 
au fost invitați scrimeri din toată Europa.

Din partea țării noastre la acest turneu vor 
participa spadasinii Ștefan Moldanschi, campion 
republican pe anul 1966 și Ladislau PalmaJ, un 
tînăr sportiv care s-a afirmat în ultima vreme.

Cei doi spadasini vor fi însoțiți de antrenorul 
Constantin Ciocîrlie.

LA BAC
Tn curînd, apele Herăstrăului 
și ale Snagovului vor ii, din 
nou brăzdate de ambarcațiu
nile caiaciștilor și canoiștilor. 
Pină atunci, antrenamente in
tense la bacul din parcul spor

tiv Dinamo
De pe „mal“, cunoscutul ca- 
noist Simion Ismailciuc urmă
rește atent un antrenament al 

caiaciștilor
Foto i P. Romoșan

Sfirșitul săptăminii 
cute a coincis cu un bogat 
program competițional tn 
orașul Oradea. Să enumerăm 
citeva întreceri care s-au 
desfășurat acolo: baschet: 
meciuri din campionatul re
publican de categoriile A și B 
(m + f), in sala Dinamo; 
box : etapă regională a 
campionatului republican de 
calificare, in sala Armatei; 
fotbal: meci amical intre 
Flamura roșie șt Minerul 
Baia Mare, pe stadionul Cri- 
șul; gimnastică : etapă oră
șenească și raională a cam
pionatelor republicane șco
lare, in sălile Liceului nr. 4 
și Voința ; handbal: „Cupa 
8 martie", in sala Armateij 
înot: etapă orășenească a 
concursului republican de 
primăvară in bazinul C.S.O. ț 
scrimă : etapă regională a 
campionatului republican in
dividual al seniorilor, in sala 
C.S.O.; volei: etapă raiona
lă a campionatului republi
can școlar in sala Scolii ge
nerale nr. 4.

Cum spuneam 
program bogat și interesant 
care ar fi putut atrage un 
mare număr de spectatori. 
Dar (intervine eternul „dar”), 
cum să se ducă iubitorii 
sportului la competiția pre
ferată, dacă nimeni nu-i 
anunță unde anume se des
fășoară întrecerile ? Pentru 
că, notați bine, doar întîlnl- 
rea de baschet dintre Dinama 
Oradea și Rapid București O 
fost popularizată cum tre-, 
buie, afișele pentru acest iod 
intîmpinîndu-te aproape ia 
toate tramvaiele.

Dar celelalte ? Gala de boit 
ți meciul de fotbal s-au bu
curat de citeva modeste pa-i 
nouri pe „Corso". In rest) 
nimic. Absolut nimic 1

Rezultatul ? întrecerile au 
fost urmărite de: circa 500 
de spectatori Ia fotbal, 200 
la baschet, 50 la box și hand-ț 
bal, 20 de... părinți la giiM

CORNELIU RADUț 
(Conținuse ia gag. B âral



Merită, oare, 600000 lei pe an?

32 de profesori de educație fizică
An de an au fost create în școli con

diții din ce în ce mai bune pentru des
fășurarea activității de educație fizică. 
Printre măsurile menite să contribuie la 
dezvoltarea sportului școlar se află și 
înființarea școlilor sportive și a liceelor 
cu program de educație fizică. Astăzi 
există în întreaga tară 53 DE SCOLI 
SPORTIVE si 13 LICEE CU PROGRAM 
DE EDUCAȚIE FIZICĂ. în multe dintre 
acestea ființează secții de atletism.

Atletismul și-a cucerit un loc de frun
te în școală și, în general, în viața spor
tivă a tineretului din țara noastră. Prin 
posibilitățile sale nelimitate de a răs
punde sarcinilor educației fizice și da
torită locului important pe care îl o-
cupă în cadrul Jocurilor Olimpice, atletismul atrage un număr tot mai mare de 
tineri și tinere.

Consfătuirea organizată recent de Ministerul Tnvățămîntului și Consiliul 
General al UCFS cu profesorii care predau atletismul în școlile sportive și 
liceele cu program de educație fizică ne-a relevat o serie de aspecte legate de 
activitatea cadrelor didactice respective.

Exemple bune, dar cite?
Lucrările consfătuirii au 

scos in evidență faptul că în 
aceste unități de învățămînt 
funcționează profesori care 
își dedică întreaga lor acti
vitate selecționării și pregă
tirii de elemente cu certă 
perspectivă pentru atletismul 
nostru de performanță. Din 
rîndul acestor profesori-an- 
trenori fac parte printre alții: 
Elisabeta Stănescu, Eveline 
Ghimpu. Marin Berbecaru, 
Gheorghc Siănesou (Bucu

rești), Marian Pășcălău 
(Cluj), Mircea Buhlea (Tg. 
Mureș). Ion Smidu (Ploiești), 
llie Pălruică (Reșița), Si- 
mion Blaga (Bacău), Ga
briel Bădescu (Cîmpulung 
Muscel), Coloman Nemeș 
și Traian Prundan (Arad), 
Irina Tacorian și Mircea 
Ivan (Brașov), Constantin 
Bobel. Mihai Nistor și soții 
Ion și Elisabeta Rînderiu 
(Craiova), Ion Witman (Ti
mișoara). Sînt cadre didacti

Cîteva cifre și sensul lor...
Statisticile întocmite de Mi

nisterul Invățămintului ara
tă că in școlile sportive e- 
Xistă 29 SECȚII DE ATLE
TISM CU 3.414 ELEVI $1 72 
DE PRO'FESORI-ANTRE- 
NORl (dintre care 41 cu 
normă întreagă), iar în ca
drul liceelor cu program de 
educație fizică funcționează 
12 SECȚII CU 1.673 ELEVI 
ȘI 32 CADRE DE SPECIA
LITATE.

Care este semnificația a- 
cestor cifre ?

Privite în ansamblu, ele ar 
da impresia că ne putem aș
tepta la rezultate deosebite.

Dar, optimismul acesta este 
numai aparent. De fapt, la o 
analiză mai amănunțită, se 
poate constata că în numărul 
impresionant de tineri atleți 
din grupe și secții se gă
sesc multe elemente care 
n-au nimic comun cu atle
tismul de performanță, nu 
prezintă nici un fel de ga
ranție de progres, că sînt

Cale liberă mediocrității!
Alte statistici, luînd ca e- 

taion anul 1966, vorbesc de la 
sine despre superficialitatea 
unora dintre cei chemați să 
contribuie direct și eficient 
la dezvoltarea atletismului 
românesc :

• în activitatea competî- 
țională cu caracter republi
can au fost angrenați 228 de 
elevi (117 băieți și 111 fete). 
Dintre aceștia, numai 65 de 
elevi ai liceelor cu program 
de educație fizică s-au cla
sat între primele șase locuri. 

ce, antrenori care dovedesc 
atașament și pasiune pentru 
profesiunea aleasă și care 
prin munca lor stăruitoare 
desfășurată de-a lungul ani
lor au reușit să dea țării 
atleți cu mari posibilități. 
Cîteva exemple: Gheorghe 
Costache, Mihaela Peneș, Dan 
Hidioșanu, Gabriela Radules
cu, Dinu Piștalu. Edith Schall. 
Aura Petrescu. Ioan Șerban, 
Veronica Angliei, Andrei 
Șepci și alții.

Este, de asemenea, de fe- 
ținut faptul că 38 de spor
tivi din liceele cu program 
de educație fizică și 56 apar
ținând școlilor sportive sînt 
selecționați în loturile re
publicane de juniori sau de 
tineret. Sînt realități care se 
cuvin a fi consemnate, pe 
care ținem să le subliniem cu 
satisfacție. Sînt oare aceste 
exemple suficiente pentru 
actuala dezvoltare a atletis
mului nostru școlar ?

menținute numai pentru a 
se justifica NUMĂRUL ce
rut de către actualele norme 
in vigoare (pe care le consi
derăm depășite): un profesor 
de educație fizică trebuie să 
aibă (la o școală sportivă) în 
antrenament TREI GRUPE 
cu aproximativ 40 DE AT
LEȚI !

Micșorarea numărului de 
atleți, în raport cu creșterea 
vîrstei și a categoriilor de 
clasificare, la nivelul exigen
țelor mereu sporite, care se 
impun, este firească. Dar 
unii profesori de educație fi
zică preferă, din comoditate, 
să mențină in grupe (secții) 
elemente fără reale perspec
tive numai pentru a se pune 
la adăpostul îndeplinirii NU
MĂRULUI necesar de elevi 
și, prin aceasta, să-și „JUS
TIFICE ACTIVITATEA*. 
Este greu de crezut că se 
poate lăsa cineva înșelat. Și, 
totuși...

• La concursul republican 
pentru copii au fost prezenți 
DOAR 16 ATLEȚI (din 324 !), 
iar dintre aceștia NUMAI 4 
au reușit să se claseze între 
primele șase locuri. în ase
menea condiții mai poate să 
surprindă pe cineva faptul că 
reprezentanții acestor licee 
figurează doar la periferia 
clasamentelor campionatelor 
republicane rezervate co
piilor ? Nu este oare o do
vadă clară că cei 295 de 
elevi din clasele VII ~ 

VIII, care activează în sec
țiile de atletism, prezintă — 
din cauza unei slabe activi
tăți de selecție — o perspec
tivă limitată, cu mult sub 
nivelul cerințelor? In acest 
fel se perpetuează MEDIO
CRITATEA.

• La concursul republican 
de sală au participat numai 
7 licee (din 12) iar dintre a- 
cestea, cele din Cluj, Craio
va și Iași cu foarte puțini 
reprezentanți.

• La concursul republican 
de primăvară au fost prezen
te doar 8 licee. Cele din Bra
șov, Timișoara, Cluj și 
București au avut între 10— 
16 concurenți, în timp ce 
lașul a venit cu 3 concurenți, 
Clujul și Craiova cu cîte 4 
iar Tg. Mureș cu 5 !...

Participarea la concursuri 
este oglinda cea mai fidelă 
a muncii desfășurate de un 
profesor. Or, dacă nici la con
cursurile oficiale, rezervate 
în mod special atleților pe 
care îi pregătesc, profesorii 
liceelor cu program de edu
cație fizică nu participă în 
totalitate (sau dacă pârtiei- 

începem cu.
Analizind situația pe probe 

rezultă că majoritatea sec
țiilor își îndreaptă atenția 
cu precădere către alergări
le pe garduri, sărituri și par
țial spre aruncări, negii- . 
jîndu-se SPRINTUL ȘI SE- 
MIFONDUL.

Dacă așa stau lucrurile, 
ne întrebăm : cum vor putea 
să existe alergători de gar
duri și săritori valoroși fără 
o viteză corespunzătoare ? 
Nu trebuie să fii specialist 
pentru a ști că în sport, în 
general, VITEZA este cali
tatea fizică primordială '. 
Sprintul, pe întreg ansam
blul acestor licee, este de a- 
semenea foarte slab repre
zentat. în afara liceelor 
din Brașov si Tg. Mureș — 
cu cîte UN ELEV ! — nici 
un alt liceu NU FIGUREA
ZĂ CU VREUN REPREZEN
TANT IN PRIMELE 50 DE 
REZULTATE. Licee ca 
acelea din Brașov, Bucu
rești, Tg. Mureș, Rimni- 
cu Vilcea. Galați și Craiova 
nu au NICI UN ELEV clasat 
în primii 50 la semifond. 
Este limpede ?

Aproape aceleași aspecte 
se pot desprinde și din ac
tivitatea școlilor sportive.

Ponderea acestor școli în 
primele 25 rezultate pe țară, 
in concursurile rezervate co
piilor, este nesatisfăcătoare. 
Ea reprezintă un procent de 
numai 24 la sută (121 rezul
tate din 425 posibile).

Prezențe... figurative la 
concursuri întîlnim și în ca
zul acestor școli : de pildă, 
la concursul de sală pentru 

pă rezultatele sînt subme
diocre), atunci cînd și cum 
își pot justifica munca de
pusă în descoperirea și creș
terea viitorilor atleți de per
formanță ?

Valoarea reală a secțiior 
de atletism din liceele cu 
program de educație fizică 
este ilustrată și de numărul 
sportivilor clasificați existent 
la sfirșitul anului trecut:

• 2 sportivi de categoria 
I (?)•

• 32 sportivi de categoria 
a Il-a ;

• 104 sportivi de categoria 
a IlI-a.

Aceste cifre oglindesc ima
ginea săracă a potențialului 
atletic al acestor licee și ele 
ar trebui să preocupe la 
modul cel mai serios condu
cerile liceelor," pe profesorii- 
antrenori. Asemenea cifre 
pun la îndoială nu numai 
spiritul de răspundere al 
celor în cauză, dar și compe
tența lor și chiar a acelora 
care le-au încredințat o mun
că de o asemenea Impor
tanță.

. sfirșitul?
juniorii mici au participat 
doar 9 secții (din 29 !), iar 
unele au obținut rezultate 
absolut nesatisfăcătoare: 
Oradea — locul 14, Bacău — 
23. La fel, Ia concursul de 
primăvară, multe secții nici 
n-au... catadicsit să se pre
zinte; de pildă, cele din Foc
șani. Mediaș, Turnu Severin 
etc. Altele au obținut rezul
tate care, de asemenea, nu 
comportă vreun comentariu : 
tg. Mureș, Sibiu !

La juniorii mari cerințele 
sînt, firește, mai mari. Iar 
rezultatele trebuie să fie, im
plicit, foarte aproape de va
loarea celor ale seniorilor, 
fiind vorba de „schimbul de 
mîine" al atletismului nostru.

Cu toate acestea, la con
cursul republican de sală 
au fost prezente doar 11 sec
ții, iar anul acesta din 18 
secții care au anul IV și 
mai mari, au fost prezente 
doar 10, cu 34 de concurenți; 
ceea ce REPREZINTĂ MAI 
PUȚIN DE UN CONCURENT 
LA DOUA CADRE DIDAC
TICE. La unele probe nu 
s-a prezentat nici un concu
rent. Exemplu : lungime bă
ieți. La altele — cite un 
singur concurent : aruncarea 
greutății și lungime fete. 
Nu au participat secțiile din 
Bacău, Mediaș, Sibiu, Foc
șani, Tg. Mureș, Tg. Jiu, 
Buzău, Constanța.

Performanțele acestor ju
niori obținute in competiții 
oficiale nu sînt, multe din
tre ele, nici de nivel republi
can. Și aceasta se întîmplă 
intr-o perioadă cînd rezul

tatele trebuie comnaratc cu 
indici de valoari eun.peana 
și chiar mondială : Cîteva 
exemple : ta 100 m băieți 
10.6 (față de 10.3), Ia 100

Aceasta este activitatea dvL. 
Vă meritați salariul?»

Rezultatele consemnate mai 
sus își au originea în stilul 
de muncă al unor profesori- 
antrenori, în faptul că nu 
în toate unitățile școlare pro
cesul de instruire sportivă 
este la nivelul cerințelor ac
tuale.

Numai ca urmare a unor 
astfel de atitudini se poate 
explica prezența într-o serie 
de secții atletice A UNUI 
MARE NUMĂR DE ELEVI 
NECORESPUNZATORI, SE
LECȚIONAȚI ÎN MOD NE
JUSTIFICAT PENTRU AT
LETISM, cu care se irosesc 
de ani de zile energie, timp 
și fonduri.

Tată citeva nume de pro- 
fesori-antrenori care nu-și 
pot justifica activitatea (și 
salariul !) in ultimii ani •

• LOTHAR MARX (Liceul 
„N. Bălcescu" Cluj) activea
ză din anul I960. A dat „lo
tului" pe Emil Sima (11,2 pe 
100 m și 22,8 pe 200 m) și Flo
ri ca Davidovici (5,47 m la 
lungime). în prezent nu are 
nici un sportiv în loturile re
publicane. Deci, în 7 ani — 
2 atleți ! Și ce valoare au ?

• IONEL MUȘAT (Liceul 
nr. 4 Galați). A dat lotului pe 
Elena Lefter (13,28 m ! la 
greutate). Nimic în prezent, 
nimic în perspectiva.

• FLORICA DOBRIN 
(Școala sportivă Constanța)

Care este valoarea reală 
a sumei de 2000000 lei?

în școlile sportive și in li
ceele cu program de educație 
fizică funcționează — cifră 
exactă — un număr de 104 
CADRE DIDACTICE CU 
SPECIALITATEA ATLE
TISM, 104 SPECIALIȘTI 
1NTR-UN SPORT 1N CARE 
S-AU CREAT CONDIȚII 
DEOSEBITE PENTRU A NE 
AFIRMA ÎNTR-UN MOD 
MAI PREGNANT I Acest lu
cru ar fi posibil dacă fiecare 
din cei 104 profesori de edu
cație fizică ar fi dat anual 
măcar cite UN SINGUR 
atlet de valoare, in măsură 
să reprezinte la un nivel co
respunzător atletismul româ
nesc.

Or, realitatea — din păcate 
— este cu totul alta.

AM FĂCUT UN CAL
CUL SUMAR: 104 PROFE
SORI ; SALARIUL MEDIU 
AL ACESTORA ECHIVA
LEAZĂ APROXIMATIV CU 
SUMA DE 160 000 LEI CU- 
NAR. RAPORTAT LA UN 
AN, ACEASTA INSEAMNA 
APROAPE 2 000 000 LEI.

AȘADAR, APROAPE 
2 000 000 DE LEI INVESTIȚI 

★ -ir ★

CE TREBUIE FĂCUT ? întrebarea apare în mod firesc 
pe buze. Sâ desființăm, oare, școlile sportive și liceele cu 
program de educație fizică ? Nu I Aceasta ar însemna, 
vorba proverbului, să... „dăm foc la moară ca să scăpăm 
de șoareci !"

Soluția stă în activizarea tuturor secțiilor acestor în
semnate avanposturi ale sportului nostru de performanță, 
în sprijinul și, mai ales, în controlul riguros ai activității 
lor, în îndrumarea permanentă și competentă a cadrelor 
didactice care își desfășoară aici activitatea.

Recentele măsuri luate de AAinisterul Invățămintului și 
Consiliul General al UCFS pot și trebuie să ducă la pro
gresul real al atletismului școlar, la transformarea școlilor 
sportive și a liceelor cu program de educație fizice în 
pepiniere ale atletismului românesc. Consfătuirea orga
nizată recent cu toate cadrele didactice care se ocupă 
de atletism, a scos în evidență cele mai eficiente mijloace 
pentru dezvoltarea atletismului școlar, pentru selecționarea 
pe baze științifice a unui mare număr de copii în secții, 
pentru realizarea unui proces instructiv-educativ care să 
asigure posibilitatea atleților de a urca cele mai înalte 
trepte ale măiestriei sportive. Desigur, un rol deosebit 
de important în realizarea acestor sarcini îl au profe
sorii de educație fizică (a căror activitate trebuie să se 
ridice la nivelul pregătirii superioare pe care o au), direc
torii școlilor și liceelor (de sprijinul lor depinde, în bună 
măsură, dezvoltarea atletismului școlar) și secțiunile de 
învățămînt ale sfaturilor populare, în sarcina cărora se 
află permanenta îndrumare a acestor școli și licee, con
trolul muncii profesorilor de educație fizică.’

Școlile sportive, liceele cu program de educație fizică 
sînt unități deosebit de utile în dezvoltarea multilaterală, 
armonioasă a generației în creștere, în depistarea și pre
gătirea unor elemente valoroase pentru sportul de per
formanță. Este însă necesar să le sprijinim și să le îndru
măm permanent, să le urmărim cu atenție dezvoltarea.

TIBERIU STAMA 
PAUL 1OVAN

m fete — 12.0 (fată de 11.1).
Numai ateste exemple sînt 

suficiente pentru a vedea cit 
de departe sintem de actua
lele cerințe 1_  

activează din anul 1963, Nici 
un element promovat în lot, 
lucrează cu cîteva elemente 
de perspectivă, dar nimic 
concret in... secunde sau cen
timetri

• NICOLAE MANTA (Șc. 
sp. Tg. Jiu) funcționează din 
anul 1963. Nu a dat și nici 
nu are nimic în perspectivă, 
centru lot.

0 AUREL COMAN (Liceul 
nr. 2 Brașov). Funcționează 
din anul 1958. A dat în lot 
pe Alexandra Paraschiveseu 
la suliță, Viorica Goia și Eu
gen Ivan. în 10 ani de activi
tate 1

0 ION RADULESCU (Șc. 
sd. Tr. Severin) lucrează din 
1961. A dat pe Gh. Dunărin- 
țu (născut în 1948) cu 1,89 m 
la înălțime și pe Păuna Pău- 
leț (1946) cu 34.00 m (!) la 
suliță. Cu asemenea „per
formanțe” !...

0 MARTIN BLOOS (Șc. 
sp. Mediaș) activează din 
1963. Are o singură atletă în 
lot: pe Karin Serv atius (1949) 
— 43,98 m la suliță ! ?

0 CONSTANTIN GAGIU 
(Șc. sp. Sibiu) activează din 
1958. Nimic la lot. In pers
pectivă : Maria Solomon
(1952) — 4,85 m la lungime, 
Ursula Herbert (1952) — 4.80 
m la lungime.

Și exemplele ar mai putea 
continua. . . .

NUMAI ÎN SALARIILE SPE
CIALIȘTILOR IN ATLETISM 
DIN ȘCOLILE SPORTIVE Șl 
LICEELE CU PROGRAM DE 
EDUCAȚIE FIZICA !

Această sumă apreciabilă 
este, oare, justificată integral 
de către profesorii de educa
ție fizică la care ne referim? 
Nu cumva mulți dintre ei (și, 
cu părere de rău, trebuie să 
spunem că sînt cam mulți) 
sînt... abonați numai pentru a 
ridica salariul „CUVENIT", 
in timp ce „PRODUCȚIA" 
lor prezintă un mare pro
cent de rebuturi, adeseori un 
balast cu care se lucrează 
de ani de zile ? Mai mult : 
un balast in care continuă să 
se investească FONDURI.

Dacă vom lua, de pildă, 
„producția" profesorilor-an- 
trenori din liceele cu pro
gram de educație fizică, vom 
constata că in anul 1966 ei 
au ridicat salarii in valoare 
de aproximativ 600 000 LEI 
și au dat atletismului DOAR 
DOI ATLEȚI de categoria I. 
Așadar, 32 DE PROFESORI 
= 600 000 LEI = 2 ATLEȚI 
DE CATEGORIA III!



CUVÎNT DE ÎNCEPUT

VĂ PLACE SPORUL? CE ANIME? 
ÎL PRACEICAJl?

ÎNVIIMUL NOSTRU: prof. dr. docent Fl. C. U1MTANU

Inaugurăm această rubrică în dorința de a veni în ajutorul celor 
care, cu toate că iubesc sportul, cu toate că li cunosc avantajele, 
nu-1 practică I Desigur, din anumite motive legate de vîrstă, preocu
pări, condiții, preferințe.

Despre acestea și despre multe altele își propune să discute — 
și să ajute — cercul „Tinerețe iară bătrinețe". El va sta la dispoziția 
tuturor cititorilor și va „funcționa" dedouă ori pe săplămină (miercu
rea și simbăta) in... coloanele „Sportului popular". Aici, vom pu
blica părerile, propunerile și opiniile dv., precum și sfaturile unor 
specialiști, in legătură cu sportul pe care vreți să-l practicați.

Am împărtășit intenția noastră profesorului doctor docent FLORIN 
C. ULMEANU, Iată răspunsul său :

Q INIȚIATIVA BINEVENITĂ, LA CARE SUBSCRIU FĂRĂ REZERVE!

O cunoscută zicală populare spune că după mers se cunoaște 
omul. Sau mai plastic : „Omul cînd e necăjit, se cunoaște pe pășit"... 
Este știut, de altfel, că adeseori se poate aprecia temperamentul și 
starea psihică, după mers, după gesturi, după mimică, adică după 
diferite „forme de mișcare". De fapt, astfel se exprimă un adevăr 
științific fundamental, acela că din fragedă copilărie, pînă la adinei 
bctrînete, mișcarea formează un element de bază al activității omului, 
imprimîndu-i caracteristici specifice în modul său de comportare și 
constituind un factor important pentru păstrarea sănătății. Necesi
tatea de mișcare este resimțită la toate vîrstele, în diverse împrejurări 
și sub forme variate. Jocul copiilor, educația fizică școlară, antrena
mentul sportiv, regimul de mișcare la persoanele în vîrstă sînt exemple 
care ilustrează această realitate cotidiană.

lată de ce consider că inițiativa „Sportului popular" de a readuce 
în atenția maselor de oameni ai muncii, a tineretului, a persoanelor 
în vîrstă, avantajele care pot fi obținute prin practicarea exercițiiior 
fizice, precum și mijloacele și metodele prin care le pot realiza, este 
pe cit de importanic, pe atît de binevenită I

Avantajele unei activități înviorate, a unei vieți tonificate prin 
educație fizică și Sport sînt multiple. La copii și la tineret, spre exem
plu, exercițiul fizic asigură creșterea normală, dezvoltarea armonioasă 
și previne deformările corpului ; favorizează o evoluție multilaterală, 
echilibrată, între funcțiile organice și cele psihice ; călește organismul, 
mărește rezistența la îmbolnăviri prin creșterea puterii de apărare a 
organismului ; perfecționează deprinderile și calitățile motrice, dez
voltă aptitudinile, mărește randamentul activității fizice și intelectuale 
Cu un cuvînt, exercițiul fizic contribuie sub multiple aspecte la ridi
carea potențialului biologic al generațiilor tinere.

Efectele educației fizice asupra organismului în creștere pot fi 
demonstrate prin înregistrări obiective făcute la grupe de tineri care 
practică cu regularitate exercițiile fizice, comparativ cu grupe care nu 
beneficiază de astfel de programe. Rezultatele arată un spor anual 
al înălțimii și greutății corpului, dinamometriei, perimetrului toracic 
și capacității vitale, în ansamblu de 1,5-2 ori mai mare la prima 
grupă, față de a ll-a. De asemenea, o mai bună adaptabilitate a 
circulației și respirației la efort, precum și un număr de îmbolnăviri 
de 2-3 ori mai mic.

Procesul de industrializare, de urbanizare, care în țara noastră 
cunoaște o impetuoasă dezvoltare, impune o deosebită și stringentă 
grijă pentru amenajarea corespunzătoare a spațiilor verzi și a tere
nurilor de sport, joace și recreație din cartiere, de pe lingă marile 
uzine. Pe această cale, în afară de efectele fiziologice pozitive ale 
educației fizice și sportului, bine conduse, se pot obține la fel de 
importante efecte psihice de tonifiere, destindere și echilibrare, de 
combaiere a consecințelor nocive ale ritmului trepidant, ale solicită
rilor nervoase și ale altor noxe ale vieții moderne. în ceea ce 
privește elementul de relaxare prin educație fizică și sport, el vine 
să completeze celelalte activități - culturale — ale relaxării și ele- 
vării spirituale ca : spectacole, expoziții, concerte etc. Fiind vorba de 
necesitatea mișcării, ea se impune din ce în ce mai mult.

Consider, repet, ca binevenită inițiativa «Sportului popular" de 
a readuce in atenția celor interesați avantajele practicării sportului, 
și mai ales mijloacele și metodele prin core pot realiza acest lucru, 
subscriu fără rezerve pentru... înființarea cercului „Tinerețe fără bătri
nețe" !

Profesorul de
Fr. Gyarmaty este apreciat și sti
mat de toți luptătorii de la „Mu
reșul" Tg. Mureș. El se pregă
tește la fiecare antrenament cu 
deosebită conștiinciozitate fiind 
titularul echipei de lupte libere 
care activează in categoria A. Ia- 
tă-l punindu-și in mare dificultate 
adversarul.

educafie fizică

Foto : Aurel Neagu

Lipsă de tuș și
sau neglijentă

(Urmare din pag. 1)

la înot și scrimă, 
raionale de gim- 
NICI UNUL I

N. R. La ini Unirea noastră viitoare oaspeții cercului «Tinerețe fără 
bătrinețe" vor discuta despre «Mica drumeție".

nastică și 5—10 
La campionatele 
nastică și volei,

Care să fie cauzele slabei propa
gande a activității sportive compe- 
tiționale la Oradea 1

După unele păreri, LIPSA DE 
FONDURI (un panou confecționat 
la cooperativă costă S0 lei, iar 100 
de afișe tipărite se ridică la suma 
de 250 lei) după altele, NEGLI
JENȚA și BIROCRAȚIA. înclinăm 
spre cele din urmă. „Contabilita
tea" susținea că — de bine, de rău 
— fonduri s-ar mai găsi, dar că 
tovarășii însărcinați să răspundă 
de această treabă nu se preocupă (!).

Elocventă este, în special, biro
crația ! Pentru confecționarea unui 
panou sau tipărirea de afișe, comi
sia respectivă pe ramură de sport 
trebuie să anunțe metodistul de re
sort. Acesta redactează un referat 
și-l înaintează sectorului de pro
pagandă. Sectorul îl duce la canta
bilitate pentru verificarea preve
derilor. După ce referatul este apro
bat de șeful comisiei economice, se 
întocmesc adresele cuvenite, (lncer

întreceri școlărești de schi
la Vatra Dornei

Pe pîrtiile din stațiunea Vatra 
Dornei au avut loc numeroase con
cursuri rezervate tinerilor schiori. 
Astfel, nu de mult, s-a desfășurat 
etapa regională a campionatului re
publican școlar. Au luat parte peste

hirtic
și birocrație?

facem economie de spațiu, 
amintim detaliile „formelor 

.potopul" de semnă-

operațiuni, „afișajul 
difuzarea afișelor.

suită, un lucru este

cind să 
nu mai 
contabile" și 
turi...). Urmează deplasarea la ti
pografie sau cooperativă pentru 
contractarea comenzii. După execu
tarea stocului, „marfa" se transpor
tă la I.A.T.S. (întreprinderea pentru 
amenajări tehnico-sanitare) pentru 
fiscalizare și îndeplinirea formali
tăților de plată. La terminarea tu
turor acestor 
public” face 
Uf !!!

Din întreaga
cert: iubitorii sportului din orașul 
Oradea și regiunea Crișana sînt 
văduviți de programul spectacole
lor sportive și, bineînțeles, numărul 
spectatorilor este foarte scăzut, iar 
procentul tinerilor atrași către 
practicarea sistematică a sportului, 
total nemulțumitor.

In schimb, așa-zisele „cofetării" 
(in care se servesc, mai ales... 
băuturi alcoolice), sint pline de ti
neri, veniți la „o cafea" și „o țiga
ră".

Este de datoria organelor UCFS 
și a sfatului popular să ia măsurile 
de rigoare 1

80 de elevi și eleve din raioanele 
Vatra Dornei, Cîmpulung Moldove
nesc, Suceava, Fălticeni, Botoșani, 
Gura Humorului, Rădăuți și Doro- 
hoi. Concursul a fost dominat, în 
general, de elevii reprezentînd ra
ioanele Vatra Dornei și Cîmpulung 
Moldovenesc. (I. Știrbu-coresp.).

★
Tot la Vatra Dornei, în Parcul 

stațiunii, s-au întrecut schiorii „al
pini" ai școlilor sportive din Vatra 
Dornei și nr. 2 din București. Nu
merosul public a putut vedea la lu
cru elemente foarte talentate.

Iată rezultatele tehnice: slalom 
uriaș, 15—17 ani, băieți : 1. C. Go- 
rea (V.D.); 2. C. Puiu (B.); 3. A. 
Slurza (B.); fete: 1. Rodica Gagea 
(V.D.); 2. Simona Capriel (V.D.); 11 
— 14 ani, băieți : 1. C. Hie (V.D.);
2. Cr. Pădurean (B,); 3. V. Totoes-
cu (V.D.); fete : 1. Elena Boiarinov 
(V.D.); 2. Elena Polexe (B.j; 3. Ioa
na Georgescu (B.); 7—IU ani. băieți: 
1. A. Sturza (B.); 2. C. Totoescu 
(V.D.); 3. R Cristea (B); fete: 1. A- 
lexandra Romola (B.); 2. Anișoara 
Sestac (V.D.); slalom special (2 
manșe), 15—17 ani, băieți : 1. S.
Malanca (V.D.); 2. A. Sturza (B.j; 
fete : 1. Simona Capriel (B.); 2.
Marioara Șutea (V.D.); 11—14 ani, 
băieți: 1. V. Totoescu (V.D.); 2.
S. Teodor (B.); 3. C. Hie (V.D.); 
fele; 1. Elena Boiarinov (V.D.); 2. 
Elena Polexe (B.); 3. Adriana Car
pea (V.D.); 7—10 ani, băieți: 1. R. 
Cristea (B.); 2. C. Totoescu (V'.D);
3. D. Cuharec (V.D.); fete: 1. Alexan
dra Romola (B.); 2. Anișoara Sestac 
(V.D.). Pe echipe a ciștigat Școala 
sportivă din Vatra Dornei, cu 24 do 
puncte față de 26 ale oaspeților 
(P. Spae-coresp.).

I
DUPĂ 30 ANI !

în numărul din 24 de
cembrie 1966 al ziarului 
nostru, la materialul „în 
regiunea Argeș — prima 
consfătuire a instructorilor 
sportivi voluntari", au apă
rut fotografiile a cinci ins
tructori fruntași, printre 
care și aceea a lui SER
GIU CHIRILOV1CI, din 
Cîmpulung Mușcel. Iată ce 
ne-a scris tov. Chirilovici :

„Prin intermediul ziaru
lui dv. am putut trăi cli
pele cele mai fericite ale 
vieții mele. Din 1936, cînd 
vitregia soartei m-a despăr
țit de frații mei, n-am mai 
știut nimic de ei, ani de 
zile socotindu-ne dispă
ruți. Și iată că după nu
mele și fotografia apărute 
în nr. 5161 al Sportului 
popular, uniil din frați m-a 
recunoscut, mi-a găsit urma, 
mi-a aflat adresa. Și ast
fel, ne-am reintilnit cu to
ții după 30 de ani. Vă mul
țumesc foarte mult".

Nu ne rămîne decît să 
urăm fraților fericire și la 
mulți ani I

PE CINE SĂ 
SCHIMBĂM ?

Credem că pină la urmă, 
prima modificare a regula
mentului de fotbal se va 
produce la... Focșani I Iată 
că după ce la 8 martie — 
cum vă spuneam într-o ru
brică anterioară — aici 
s-au prezentat, pentru a 
conduce o partidă, ȘASE 
arbitri (F.R.F. nu ne-a răs
puns încă de ce), patru zile 
mai tîrziu, la 12 martie, era 
cit p-aci să iasă una mai 
boacănă.

...Se juca meciul amical 
Unirea Focșani — Fi. ro
șie Tecuci. La pauză : 4—0 
pentru gazde. Mult, puțin, 
atit era, 4—0. Antrenorul 
tecucenilor, MI CU, din 

cale afară de supărat, a- 
runcă eșecul care se con
tura, în spatele... arbitrilor. 
In pauză, ce-i dă prin min
te ? Ceie ca în repriza a 

doua să se... schimbe con
ducătorul jocului și ajutoa
rele sale de la tușă I Ait- 
iel, el nu DĂ VOIE echi
pei să mai iasă pe teren 1 
Scurt 1

Așteptau jucătorii, aștep
tau arbitrii, așteptau spec
tatorii, antrenorul Micu 
era de neînduplecat :

— Să se schimbe arbi
trii ! Ăștia sînt părtini

tori ! Tîrziu, și după mari... 
rugăminți, fotbaliștii din 
Tecuci au ieșit pe teren, 
după o pauză lungă cit 
o... jumătate de repriză. Me
ciul a continuat. Din nou, 
deci, litera regulamentului 
de iotbal a fost salvată.

In paranteză fie spus, in
fringe rea tecucenilor s-a 
datorat nu... arbitrilor, ci 
jocului lor foarte slab In 

acest caz, decît să se 
schimbe arbitrii, poate că 
e mai bine să se schimbe 
antrenorul I

DOI DIN 4 000!
După cum se știe, din 

șaisprezecimile „Cupei" a 
mai ramas de jucat o res
tanță : meciul Minerul
Baia Mare — Petrolul Plo

iești întrerupt în minutul 
13 din cauza terenului 
complet impracticabil.

Cind arbitrul clujean R. 
Sabău a luat această hotă- 
rîre, cei 4 000 de specta
tori au înțeles, de bună 
seamă, justețea ei. Intr-a
devăr, PE TEREN NU SE 
PUTEA JUCA FOTBAL.

Excepție au făcut doar 
DOI spectatori, care au 

dezaprobat măsura, s-au 
repezit spre arbitru, l-au 
apostrofat. Am reușit să-i 
identificăm : sînt 1ULIU 
VARADI și VASILE TREIT- 
LI, primul — contabil șef, 
iar cel de-al doilea — 
maistru.

Dar nu calitatea lor pro
fesională contează in cazul 
în speță. Interesant de a- 
dăugat că I. Varadi este 
activist sportiv, PREȘEDIN
TELE COMISIEI REGIO
NALE DE HANDBAL, iar 
V. Treitli (țineți-vă bine de 
scaun) ARBITRU DE FOT
BAL și lost antrenor al 
unor echipe din regiune.

Dacă vreodată (ferească 
dumnezeu !) el va trebui 
să conducă un meci și te
renul va fi așa cum a fost 
duminică 5 martie la Baia 
Mare, ce va face ? Va lăsa 
jocul să continue ?

Aici este cazul unei... 
reexaminări. A uneia foar
te serioase !

ÎN SATUL NATAL
O revedere cu satul na- 

ta' este totdeauna plăcută 

Dar mai ales cind te iu- * 
torci după o absență in- | 
delungată. Te intilnești cu 
prieteni vechi, depeni fru- I 
moașe amintri comune... •

Acestea au fost senti- » 
meritele pe care le-a sim- | 
țit Ioniță Marin, acum do
miciliat la Săvinești, cina I 
a venit cu familia să-și pe- » 
treacă cîteva zile din cori 
cediu în comuna de baș'i- I 
nă, Dălhăuți, din raionul 
Focșani. i

S-a Întristat doar atunci ■ 
cind, intrebind de echipa . 
de Iotbal „Recolta" in care | 
jucase acum cițiva ani, o 
aliat că ea s-a... risipit, ca 
și cum n-ar fi fost nicio | 
dată. Teienul de fotbal, 
unde Înainte se aduna lol I 
satul, este acum părăginil. • 
pustiu. Ca și cel de volei •

Sportul la Dălhăuți ? 
Amintiri... amintiri...

Rubrică redactată de
VALERIU CHIOSE

și DAN GĂRLEȘTEANU 
după scrisorile corespon- J 

dentiior noștri

J
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16,30: I.P.G.G. — Politehnica (cat. B) j 
terenul Vulcan, ora 16,30 : Vulcan — 
LC.F. (cat B).

• SCRIMA — Sala Facultății de 
drept, ora 16: Campionatul Capitalei 
la spadă (pentru sportivi de cat I și 
maeștri).

• LUPTE GRECO-ROMANE — Sala 
Giulești, de la ora 17,30 : Faza pe Ca
pitală a campionatului republican indi
vidual.

• PATINAJ ARTISTIC — Patinoarul 
„23 August*, de la ora 19: .Cupa 
București”, cu participarea tinerilor 
sportivi ' din Cehoslovacia, R.D. Ger
mană, Ungaria și România (figuri liber 
alese).

• BASCHET — Sala Floreasca, de la 
ora 16 i Construcții Buc. — Politehnica 
II Buc. (m. B), I.C.F. — Universitatea 
Buc. (f. B), Rapid Buc. — Steagul roșu 
Brașov (m. A), Arhitectura — Politeh
nica Brașov (I. B), meciuri în cadrul 
categoriilor A și B.

• RUGBI — Stadionul Constructorul, 
ora 16,30: Progresul — Grivița Roșie 
(cat. A) ; stadionul Politehnica II, ora

duminică
• BASCHET — Sala Floreasca, de 

la ora 9: C.S.Ș. Buc. — A.S.A. Cluj 
(f. B), Voința Buc. — Universitatea Iași 
(f. A), I.C.F. — Politehnica Buc. (m. 
A), Steaua — Dinamo Oradea (m. A) ; 
de la ora 16,30: Politehnica Buc. —

Crișul Oradea (f. A), Academia Mili
tară — Medicina Tg. Mureș (m. A), 
Olimpia T.V. Buc. — Constructorul 
Buc. (f. A), meciuri în cadrul catego
riilor A și B. După meciurile I.C.F. — 
Politehnica Buc. și Academia Militară— 
Medicina Tg. Mureș, vor avea loc de, 
monstrații de mini-baschet.

• CICLISM — Șoseaua Olteniței 
km. 7, ora 10: start în „Cupa primă
verii*.

• FOTBAL — Stadionul Giulești, ora 
11 î Rapid — Progresul Brăila (meci 
amical) ; stadionul Dinamo, teren I, 
ora 10: Dinamo — Metalurgistul Buc.; 
teren II, ora 11,30: Dinamo Victoria — 
Flacăra Moreni.

• RUGBI — Stadionul Giulești, ora 
9,30: Dinamo—Gloria; ora 13: Rapid — 
Steaua (cat. A) ; stadionul Constructo
rul, ora 10: Constructorul — Arhitec
tura (cat B) ; stadionul Olimpia, ora 11: 
Olimpia — I.S.E (cat. B).

• SCRIMĂ — Sala Facultății de 
drept, ora 9: Campionatul Capitalei la 
sabie (pentru sportivi de cat. I și 
maeștri).

• VOLEJ — Sala Giulești, de la ora 
8: Universitatea Buc. — Medicina Tg. 
Mureș (f), I.C.F. — Dinamo Buc. (1), 
Rapid Buc. — Farul Constanța (f), Se
mănătoarea — I.C. Arad (m) ; sala 
Dinamo, de la ora 8: Viitorul Buc. — 
Corvinul Deva (f). Medicina Buc. — 
Medicina Cluj (f), I.C.F. — Universi
tatea Buc. (m), Progresul Buc. — Pro
gresul I.R.A. Suceava (m), — meciuri 
în cadrul categoriilor A și B.

• LUPTE GRECO-ROMANE — Sala 
Giulești, de Ia ora 14: Faza pe Capi
tală a campionatului republican indi
vidual.

• NATAȚIE — Bazinul Floreasca, 
de la ora 9,30 : Concurs de înot pentru 
seniori, juniori și copii.

• ATLETISM — Stadionul Dinamo, 
de la ora 9,30 : „Cupa Dinamo* la cros; 
traseu în circuit pe bdul. Maior Coravu, 
de la ora 10 : „Cupa Metalul" Ia marș.

• PATINAJ ARTISTIC — Patinoarul 
„23 August*, de la ora 19: Demonstra
ția de închidere a participanților la 
competiția internațională „Cupa Bucu
rești*.

• •• •••••••

eesszzs
0 etapă cu multe

Astăzi și mîine, cam
pionatul categoriilor A 
și B la baschet progra
mează o serie de meciuri 
de o deosebită însemnă
tate pentru pozițiile im
portante ale clasamente
lor (primele locuri, cali
ficarea în turneele fina
le, evitarea retrogradării). 
La băieți, în prima cate
gorie, sînt așteptate cu 
justificat interes parti
dele Rapid — Steagul 
roșu Brașov, I.C.F. — Po
litehnica București, Aca
demia Militară — Medi
cina Tg. Mureș, Univer
sitatea Timișoara — Di
namo București și Poli
tehnica Galați — Univer
sitatea Cluj.

în campionatul repu
blican feminin, jocul Vo
ința Brașov — Rapid 
București hotărăște dacă 
bucureștencele rămîn sau 
nu în lupta pentru titlu. 
In caz de înfrîngere, ele 
nu mai au — practic — 
șanse de a ajunge din 
urmă formația Politeh
nica București. Celelalte 
meciuri sînt: Politehnica 
București — Crișul Ora
dea, Olimpia T. V. Bucu
rești — Constructorul 
București, Voința Bucu
rești — Universitatea Iași 
și Universitatea Cluj — 
Mureșul Tg. Mureș.

In categoria B, seria I, 
echipa feminină Clubul 
Sportiv școlar București, 
aflată pe locul trei în 
Clasament joacă cu A. S.

Miine, demonstrații

meciuri „cheie la sărituri

CATEGORIA A

reprezenta săp- 
viitoare la con- 
internațional de 
din același oraș.

m
Băin 1:05,8 
delfin. (A. 

— coresp.).

spate,- I. Luca

Aruncă Ia coș Sanda Dumitrescu, echipiera frun
tașei clasamentului categoriei A,

București
Politehnica

Foto: A. Neagu

VOLEI

Concursul republican 
de primăvara

Astăzi și miine, pis
cina de 50 m de la 
Cluj va găzdui întrece
rile finale ale con
cursului republican de 
primăvară la sărituri. 
Competiția va constitui 
un bun criteriu de se
lecție a sportivilor care 
ne vor 
tămîna 
cursul 
sărituri

• Tot în bazinul de 
la Cluj, amatorii jocu
lui de 
urmări 
mînii 
martie) 
turneu 
F.R.N.* 
parte două selecționate 
bucureștene, precum și 
reprezentativele regiu
nilor Banat, Crișana, 
Cluj și Mureș-Autono- 
mă Maghiară.

polo vor putea 
în cursul săptă- 
viitoare (22—26 
întrecerile unui 
dotat cu „Cupa 
la care vor lua

200 m mixt; Ad. Do- 
bocan (11 ani) 35,1 la 
50 m liber și 43,6 la 
50 m
1:04,6 la' 100 m liber. 
(P. DEAR — coresp.).

REȘIȚA. Daniela Co- 
roiu 5:59,1 la 400 m 
mixt; I. Mărgeanu 60,8 
și Mariana 
1:09,8 la 100 
E. Strempel 
200 m bras ;
drei 2:38,4 și 
cher 
spate;
ia 100 m
RUDEANU

Stanciu 
m liber ,- 
2:49,8 la 
Anca An-
Ruth H6-

2:52,7 la 200
Al.

Vom asista (din nou) la o etapă 
a surprizelor?
Etapa de debut a 

campionatului republi
can de rugbi a furnizat 
cîteva rezultate puțin 
scontate : înfrîngerea pe 
teren propriu, cu 8—6 
a Progresului de către 
Știința Petroșeni și cu 
3—0 a Rapidului la Rul
mentul Bîrlad, meciul 
egal (3—3) de la Iași, 
scorul strîns (3—5) de 
la Cluj etc. O adevă
rată etapă a surprize
lor.

Etapa a Il-a promite 
să continue seria aces
tor rezultate surpriză. 
Ne gîndim îndeosebi la 
meciurile de la Bîrlad 
(Rulmentul — Farul) și 
Săcele (Precizia — Poli-

R.UGB!

tehnica Iași) în care 
gazdele nu se pot so
coti dinainte cîștigă- 
toare. Sub semnul echi
librului se anunță șl 
partidele dintre Știința 
Petroșeni și Agronomia 
Cluj, Progresul și Gtl- 
vița Roșie. Doar în două 
cazuri învingătorii pot 
fi oarecum 
Dinamo în 
Gloria și 
partida cu Rapid. Plu
sul de 
primelor 
poate fi 
stabilirea

în orice caz, o nonă 
etapă așteptată cu mult 
interes.

anticipați: 
meciul cu 
Steaua în

experiență al 
echipe citate 
hotărîtor în 

rezultatului.

Armata Cluj, ocupanta 
locului secund. In seria 
a Il-a, remarcăm întîl- 
nirile Politehnica Iași — 
Universitatea București, 
Universitatea Craiova — 
Politehnica Brașov la bă
ieți și Pedagogic Constan
ța — Universitatea Timi
șoara la fete.

★
în cursul zilei de du

minică, în sala Floreasca 
«e vor desfășura și de
monstrații de mini-bas
chet. La ora 12,45 vor 
evolua două selecționate 
de băieți ale Școlii spor-

MOMENT IMPORTANT IN LUPTA
PENTRU EVITAREA RETROGRADĂRII..

iar la ora 19tive nr. 1,
vor juca două echipe, tot 
de băieți, ale Școlii spor
tive nr 2

• Ultimele rezultate 
ale concursurilor des
fășurate la Turda si 
Reșița :

TURDA. Mihaela Do-
bocan (12 ani) 1:11,7 la
100 m liber, 1:25,0 la
100 m spate, 5:50,3 la
400 m liber și 2:59,0 la

SOX

Pregătiri intense in vederea
întrecerilor balcanice
și a „europenelor"

Etapa I. 29—30 aprilie
București: Dinamo — I.C.F. — Ra
pid ,• Steaua — Bacău — Argeș ; Ti
mișoara : Banat — Brașov — Cluj

Etapa a Il-a. 13—14 mai
Cluj : Cluj — I.C.F. — Argeș ; Bra
șov : Brașov — Dinamo — Bacău; 
București; Rapid — Banat —■ Steaua

Etapa a IlI-a. 21—22 octombrie
București: I.C.F. — Steaua — Bra
șov ; Bacău : Bacău — Rapid — Cluj; 
Pitești : Arqeș — Banat — Dinamo

Etapa a IV-a, 28—29 octombrie
Timișoara: Banat — I.C.F. — Ba
cău ; Cluj : Cluj — Dinamo — Stea
ua ,- Pitești: Argeș — Brașov — 
Rapid.

CATEGORIA B 
SERIA I

— Galați; Iași : Iași — Ploiești — 
Metalul; București: Progresul — 
Mureș-A M. — Oltenia

Etapa a IlI-a, 21—22 octombrie 
Craiova: Oltenia — Hunedoara - - 
Iași; București: Metalul — Progre
sul — Crișana; Galați: Galați — 
Mureș-A M. — Ploiești

Etapa a IV-a, 28—29 octombrie 
Tg. Mureș: Mureș-A. M. — Hune 
doara — Metalul,- Oradea: Crișana
— Ploiești — Oltenia ; Iași: 
Galați — Progresul

SERIA A ll-A

Iași —

Numeroase meciuri im
portante au loc în etapa 
de duminică din cadrul 
întrecerii la categoria A 
(a 16-a masculin, a 14-a 
feminin) și la categoria B 
(a 12-a). Meciurile vedetă 
ale disputei din partea 
superioară a clasamente
lor și de la care se așteap
tă un nivel de joc mai 
tldicat sînt : Tractorul 
Brașov — Steaua Bucu
rești (m) și Rapid Bucu
rești — Farul Constanța 
(f) în „A“. „Ind. sîrmel 
,C. Turzii — Electroputere 
.Craiova, Politehnica Cluj 
•— Universitatea Timișoara 
(m), Viitorul București — 
Corvinul Deva, Sănătatea 
TIrgoviște — Liceul „N. 
Bălcescu" Cluj și Univer
sitatea București — Medi
cina Tg. Mureș (f) la „B“.
..Totodată, etapa se carac

terizează prin lupta pen
tru evitarea retrogradării, 
pe care echipele amenin
țate (subliniate de noi mai 
jos) e indiscutabil momen. 
țuj s-o accentueze. Din

a-acest punct de vedere 
trag atenția îndeosebi în- 
tîlnirile : Politehnica Brașov ..... - - -■
Progresul Brăila 
tehnica Timișoara, 
rul B. ----
Bacău
Neamț _ _
(f) la categoria A, Semă
nătoarea București — I.C. 
Arad, înainte Timișoara — 
C.S.M. Cluj (m), Sănăta
tea Arad — Drapelul roșu 
Sibiu șl Voința M, Ciuc — 
Tricotajul Brașov (t) la 
categoria B. Sarcina echi
pelor „pîndite" de căderea 
în categorii inferioare nu 
e ușoară, mai ales pentru 
acelea care joacă în de
plasare. Acestea din urmă 
își vor ușura însă misiu
nea, sperăm, printr-o pre
gătire psihologică cores
punzătoare, neabordînd 
partidele de pe teren 
străin... gata învinse, cu 
acea resemnare prin care 
și-au atras critici multe 
formații aflate în depla
sare în etapele anterioare.

Politehnica Galați, 
' ------ — Poli-

Mine- 
Mare — Viitorul 

(m), Țesătura P. 
— Penicilina Iași

»
_ Două .importante confrun

tări internaționale bat la 
ușă. Este vorba de întrece
rile balcanice, care vor avea 
loc între 18—24 aprilie la 
Istanbul, și de campiona
tele europene de la Roma, 
programate la sfîrșitul lu
nii mai. La aceste compe
tiții vor participa, firește, 
și pugiliștii români. Antre
norii Popa, Chîriac, Nour 
și Stoianovici. care se ocu
pă de pregătirile lotului 
nostru reprezentativ, au al
cătuit o garnitură mare, în 
care au fost selecționați cei 
mai în formă pugiliști Ia 
ora actuală.

După o perioadă în care 
s-a pus accentul pe pregă
tirea fizică generală, precum 
și pe dezvoltarea unor ca
lități specifice, ca viteza 
de execuție, forța etc., an
trenorii au prevăzut în pla
nul de antrenament cîteva 
meciuri de verificare. Lotul 
lărgit a fost împărțit în 
două, și a luat... drumuri 
diferite. 0 parte dintre pu- 
gilișli vor evolua astă- 
seară Ia Galați. Antrenorii 
Nour și Stoianovici au de
plasat aci o garnitură pu
ternică, alcătuită din C. 
Gruiescu, N. Gîju, A. Ilies
cu, M. Goantă, V. Antoniu,

I. Ilodoșan, I. Olteanu, I. 
Covaci, I. Monea, I. Alexe 
și I. Pițu. Selecționabilii 
vor evolua în compania ce
lor mai buni boxeri din 
Galați. In continuarea par
tidelor de verificare, an
trenorii Nour și Stoiano
vici, împreună cu „elevii” 
lor, se vor deplasa la Brăi
la unde — luni seara — 
vor susține noi confruntări.

Ceilalți componenți ai Io
tului reprezentativ sc află 
deja la Oradea. Aei, an
trenorii Popa și Chîriac au 
deplasat o garnitură, în 
componența căreia au intrat 
Ciucă, Lungu, Gorea, Sta- 
nef, Dumitrescu. Ghiță, 
Stumpf, Cliivăr. Trandafir, 
Murg, Maiai, Crudu și Do- 
hrc. Meciurile de la Ora
dea vor avea loc duminică, 
iar marți seara, seleeționa- 
bilii vor trece corzile ringu
lui la Cluj. Imediat după 
turneul efectuat în cele pa
tru localități, cîțiva dintre 
componenții lotului (printre 
care Ghiță, Olteanu, Stanef, 
Alexe, Monea), însoțiți de 
antrenorul Nour, se vor 
deplasa la Budapesta, unde 
va avea loc un turneu in
ternational.

R. C.

Etapa I, 29—30 aprilie
Ploiești: Ploiești — Hunedoara — 
Progresul; Oradea : Crișana — Iași 
— Mureș-A. M.,- București: Meta
lul — Galați — Oltenia

Etapa a II-a, 13—14 mai
Hunedoara: Hunedoara — Crișana

Dobro- 
— Su-

Bucu- 
Mara-

Etapa I, 29—30 aprilie
București: reg. București — 
gea; B. Mare: Maramureș 
ceava

Etapa a Il-a. 13—14 mai 
Constanța: Dobrogea — reg. 
rești; Suceava: Suceava — 
mureș.

Turneul final (14—15 octombrie) 
reunește echipele cîștigătoare ale ce
lor două meciuri bilaterale din a- 
ceastă serie. Formația cîștigătoare va 
promova anul viilor in seria I a 
categoriei B.

la zi «la zi
UNGUREANU SI SOOS- ÎNVINGĂTORI9 9 9

IN TURNEUL DE SELECȚIE
încheiat

noștri 
runde 
modi- 
clasa-

Aseară s-a
turneul de maeștri des
tinat verificării formei 
sportive a cîtorva din
tre jucătorii 
fruntași. Ultimele 
nu au mai putut 
fica situația în
ment, conturată încă de 
la jumătatea 
lui. Maeștrii 
gureanu și 
au continuat 
leze puncte 
cu toată opoziția prin
cipalilor urmăritori, ast
fel incit înaintea run
dei a XIII-a ei nu mai 
puteau fi ajunși.

Dintre ceilalți frun
tași ai clasamentului fi
nal, menționăm pe maes-

concursu- 
Emil Un- 
Bela Șooș 
să acumu- 

prețioase,

trul Gh. Mititelu, foarte 
activ în acest turneu, 
departe de lipsa sa de 
combativitate cunoscută. 
Partoș a confirmat re
zultatul obținut la ulti
mul campionat republi
can, fiind unul dintre 
principalii animatori ai 
întrecerii.

Iată clasamentul final: 
Ungureanu, Șooș 9>/2 
puncte, Mititelu, Partoș 
8, Pavlov 7'/2, Giinsber- 
ger 7, Voiculescu, Stan- 
ciu 6>/2, Reicher 6, Buză, 
Nacht 5>/2, Troianescu, 
Ghizdavu 4'/2, Georgescu 
3>/2 puncte.

T. NICOARĂ-coresp.

• La 24 martie se va 
desfășura în sala Steaua 
al doilea concurs deschis 
săritorilor cu prăjina din 
întreaga țară. Standardul 
de participare este de 
2,S0 m. Concursul va fi 
organizat pe grupe de 
virstă (seniori, juniori 
mari și mici).

• La Galați au avut loc 
recent două concursuri în 
noua sală amenajată pen
tru atletism (70 x 12 m). 
Cu acest prilej au fost 
înregistrate primele re
corduri regionale. Iată 
cîteva : junioare II: 50 m : 
A. Rotaru 7,0; lungime : 
Rotaru 4,61 ; juniori II : 
50 m : A. Iova (Brăila)
6,6; junioare I: 50 m : 
El. Onose 7,0; juniori I: 
50 m: P. Chiriac 6,0; 
lungime » G. Cecală 6,18; 
copii : 50 m : I. Butnaru 
6,7.
prof. VASILE ȘTEFANI
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13 GOLURI: I. Ionescu (Ra
pid) — 4 din penalti •,

12 GOLURI : Voinea (Stea
ua) — 1 din penalti ;

10 GOLURI : Iancu (Farul), 
Peronescu (Jiul);

9 GOLURI: Naghi (Dinamo 
Pitești) — 1 din penalti;

8 GOLURI : Dumitriu II 
(Rapid) ;

7 GOLURI : Frățilă (Dinamo 
București), Oblemenco (Uni
versitatea Craiova) — 1 din 
penalti, Dridea I (Petrolul) — 
2 din penalti ;

6 GOLURI : Casandra (Jiul), 
Șchiopu (U.T.A.), Stoicescu 
(C.S.M.S.), Surdan (Politehnica 
Timișoara);

5 GOLURI : Haidu (Dinamo 
București), Șoo (Steaua), Sfîr- 
Iogea (Universitatea Craiova), 
Badea (Petrolul), Gane (Stea
gul roșu) ;

4 GOLURI: Constantin (Stea
ua), Tufan (Farul), Libardi 
(Jiul), Cuperman (C.S.M.S.), 
Țurcan (Dinamo Pitești), Bar
bu, Adam (Universitatea Cluj)
— 2 din penalti ,•

3 GOLURI : Pîrcălab (Dina
mo București), Oaidă, Mateia- 
nu (Progresul), Ologu (Farul), 
Tr. Popescu (U.T.A.), Ivansuc 
(Universitatea Cluj), Popanică 
(Politehnica Timișoara), Năf- 
tanăilă, Goran (Steagul roșu);

2 GOLURI : O. Popescu, 
Ene II (Dinamo București) — 
1 din penalti, Tarălungă (Pro
gresul), Kallo, Manolache, Tîl- 
vescu (Farul) — ambele din 
penalti, Martinovici, Ionescu, 
Crăciun (Jiul) — 1 din pe
nalti, D. Popescu, S. Avram 
(Steaua), Moț, Țîrlea (U.T.A.)
— 1 din penalti, Cîrciumă-
rescu, Ivan, Mihăilescu II (U- 
niversitatea Craiova), Șteîă- 
nescu, Lupulescu, Deleanu 
(C.S.M.S.) — 1 din penalti,
I. Popescu, I. Stelian, Eftimie, 
Dobrin, Radu (Dinamo Pitești). 
Jamaischi (Rapid), Mustățea 
(Universitatea Cluj), Necula, 
Gydrfi, Alecu, Ivăncescu (Stea
gul roșu) — 1 din penalti,
Regep. Mihăilă — 1 din pe
nalti, Lereter — ambele din 
penalti (Politehnica Timișoa
ra) ;

1 GOL : Ghergheii, Nunweil- 
ler VI, Marica, Dumitrache 
(Dinamo București), Ciucu, 
Mafteuță, Șoangher, V, Popes
cu, Neacșu, Peteanu (Progre
sul), Pleșa (Farul), Stocker 
(Jiul), Pantea, Sătmăreanu 
(Steaua). Domide, Axente, 
Igna, Mețcaș (U.T.A.), Pluga- 
ru, Niță, Deliu, Deselnicu (U- 
niversitatea Craiova), Malschi, 
Vornicu, Humă (C.S.M.S.), Țîr- 
covnicu, David, C. Ionescu 
(Dinamo Pitești), Codreanu. 
Kraus, Dinu, Năsturescu, Nea- 
gu (Rapid), Grizea, Cotormani 
(Politehnica Timișoara), Dra- 
gomir, Dincuță, Dridea II, Mo- 
canu (Petrolul), Pescaru, Io- 
niță III (Steagul roșu).

AUTOGOLURI : Mihăilescu 
(Universitatea Craiova) pentru 
Dinamo București, Petescu 
(Steaua) pentru Dinamo Bucu
rești, Gref (Farul) pentru Pro
gresul, Naghi (Steagul roșu) 
pentru Universitatea Craiova. 
Campo (Steagul roșu) pentru 
Universitatea Craiova, Dan 
(Rapid) pentru Universitatea 
Cluj, Ivăncescu (Steagul roșu) 
pentru Farul.

isub... microscop
I

pentru reprezentativa de juniori!
Meciurile etapei a XVI-a, desfășurate miercuri, au fost urmă- 

| rite cu un justificat interes de redactorii noștri de specialitate. 
Firește, dintre toți jucătorii care

| s-au situat selecționații pentru jocul cu 
| lăsat ? Iat-o, pe scurt, în rînduriie

au evoluat, în centrul atenției 
Franța. Ce impresie au 
jos :de mai

MIIIAI IONESCU (fără notă). Na 
Ia fost pus la încercare de atacanții 

Jiului. O singură dală, la un șut al 
- unui mijlocaș al oaspeților, a avut 
| o intervenție excepțională.

DATCU (8). Sobru și curajos în 
intervenții, portarul dinamovist a ur
cat din nou treptele spre vîrful pira
midei. Ia golul primit în partida de 
miercuri nu are nici o vină. Parcă 
a început să se dezobișnuiască să 
mai bată mingea de pămînt în fazele 
critice...

SĂTMĂREANU (7). Un fundaș în 
plină ascensiune valorică. Sigur în 
apărare și, in același timp, foarte 
periculos pentru portarii adverși pen
tru că de regulă este prezent la ac
țiunile de atac ale coechipierilor săi, 
inițiate și sprijinite de el. Ceva mai 
scăzută viteza de reacție.

POPA (7). Același jucător inimos 
și tenace. Experiența căpătată de-a 
lungul atîtor ani de activitate pe te
renurile de fotbal îl face să rezolve 
cu bine majoritatea atacurilor adver
se. Anii și-au pus însă amprenta pe 
viteza. Uneori, un înaintaș cu dri
bling fin poate trece pe lîngă el.

NUNWEILLER III (9). Atent la 
cele mai mici slăbiciuni ale colegilor 
de linie, Nelu Nunweiller a știut — 
în meciul cu Steaua — să intervină 
decisiv acolo unde a fost cazul. Ră- 
mîne, în ciuda celor 31 de ani ai săi, 
un jucător care nu poate fi „sărit* 
atunci cînd se alcătuiește echipa na
țională. Are, uneori, perioade de scă
dere totală a randamentului normal.

DAN COE (6). Depune o acti
vitate deosebit de utilă echipei sale, 
dînd dovadă de un spirit de sacri
ficiu cu care puțini fotbaliști se pot 
lăuda. Suplinește, prin putere de 
luptă, deficiențele tehnice. Din pă
cate, intr-un minut sau într-o fază 
poate strica tot ce a făcut bun în
tr-o repriză sau un meci întreg dato
rită nervozității sau, poate, neaten
ției. Deci, atenț ie. Dane I

DUMITRU NICOLAE (8). Util 
în acțiunile de deposedare a adver
sarilor direcți, se dovedește și el în 
ascendență de formă. Din păcate, jo
cul său dur (cu care suplinește unele 
lipsuri tehnice) a dus la accidenta
rea lui Pîrcălab și la indisponibili
tatea acestuia pentru meciul cu 
Franța. Or, asemenea „intervenții" în 
careu sau ta marginea lui pot costa... 
goluri.

MOCANU (7). In măsura în care 
a fost solicitat de atacul Jiului a 
dat satisfacție. A participat și la 

I fazele ofensive ale echipei sale. A- 
tenție la marcaj și la pase I

I

I
I
I
I 
I
I
I
I
I
I
I 
I
I
I
I
I
I
I 
I
I
I
I
I 
I

I
I
I
I

însă multe pase, iar în re» 
a „dispărut* din joc. 
vina lui sau anlreno- 
să rămînâ în apărare.

A greșit 
priza a doua 
Nu știm : din 
rii i-au cerut

DOBRIN (8). „Foarte bine* pen
tru a doua parte a meciului cu 
C.S.M.S. cînd, prin ieșirea lui Pop, 
a jucat în linia de atac. Mai puțin 
în largul lui in jocul de apărare, 
tot talentul fiindu-i canalizat spre 
jocul ofensiv.

C. RADU (8). A centrat bine, a 
inițiat multe atacuri, două dintre ele 
finalizîndu-le. Devine pe zi ce trece 
o extremă tot mai de temut.

SORIN AVRAM (8). A jucat bine 
și la Timișoara. La fel de incisiv ca 
și înainte. A dat randament atît pe 
aripă cit și ca înaintaș central. Cind 
e bine pus în cursă se angajează cu 
hotărire pe direcția porții. Centrează 
însă la întîmplare.

DRIDEA I (9). In mare revenire 
de formă. In partida cu Jiul s-a a- 
rătat mult mai clarvăzător ca altă 
dată. S-a înțeles foarte bine cu BA
DEA (8), și mai ales în ultimele 45 
de minute, cînd cu adevărat au ju
cat în cuplu. Badea, prin jocul său 
colectiv-constructiv, a pus în mișcare 
tot atacul petrolist.

FRĂȚILĂ (5). Aflat la al doilea 
„5“ consecutiv, atacantul bucureș- 
tean ni se pare ieșit din formă. S-a 
demarcat greoi. Nu credem că poate 
face față pretențiilor echipei naționa
le. Este adevărat însă că la fiecare 
meci are lingă el alți jucători: cînd 
Ene II, cind Dumitrache, cînd Daniel 
Ene sau Nuțu. Ceea ce...

IANCU (8). Același jucător care 
poate trage după el o echipă întrea
gă. Carențe în tehnica individuală.

LUCESCU. Nu a mai jucat de la 
meciul cu selecționata divizionară a 
Greciei, cînd aportul său a fost — sa 
spune — mediocru.

MÎINE,
In categoria c

NĂFTĂNÂILĂ (9). Inepuizabil. A 
, pedepus o activitate neîntreruptă, 

tot terenul. A știut cum și cind să 
acționeze, atît în apărare cit și in 
atac. Periculos în fazele de finali
zare,

GHERGHELI (6). Sub aspectul 
mișcării în teren, în prima repriză 
a acționat pe o rază mare, combi- 
nind cu Pîrcălab pe aripa' dreaptă.

În urma hotărîriî 
Comisiei de competiții 
a Federației române 
de fotbal, mîine se vor 
disputa trei meciuri 
în categoria C, care 
nu au avut Ioc la da
tele programate inițial. 
Partidele reprogramate 
s î n t următoarele : 
Aurul Zlatna — Mi
nerul Anina, S.N. Ol
tenița — Rapid Cai 
Ferate București (fost 
Tehnometal) și C.F.R.
Roșiori — Flacăra ro
șie București. Toate 
meciurile vor începe 
la ora 15.

i
i

• Lipsind Ion Ionescu, Dumitriu se simte I obligat să devină „omul cu golul". La Arad 
■ a deschis scorul (pecetluit de Neagu — acest 

Cappellini al Giuleștiului), la București a în- I scris un gol de... două puncte și iată-1 urcin- 
du-și echipa pe locul întîi al clasamentului I „Mereu, i-am făcut mari pe alții, acum în
cerc să devin și eu.. “ (DUMITRIU, joi dimi- 

- neața).I Dă... doamne!

I* Spre mijlocul reprizei a doua, în meciul 
cu Dinamo București, TICA POPESCU a șar- 

_ jat spre poarta lui Datcu. S-a dus „trăznet" I prin apărarea dinamovistă, dar în coiful ca
reului mic a avut o ezitare de o zecime de 

I secundă (exact cit i-a trebuit lui Nunweiller
III pentru a-1 bloca). „Ar fi trebuit să șutez 
mai înainte de întilnîrea cu Nunweiller III 

I dar mi-a fost teamă să nu... ratez. Noroc că
Voinea n-a avut complexe, în minutul 77. 

■ Și a înscris. Apropo de Voinea: totdeauna e 
■ judecat pentru ceea ce ratează. Puțini se uită

Marți, stadionul Republicii va fi 
locul de disputare a primei con
fruntări internaționale din acest 
an a reprezentativei noastre 
juniori: meciul ROMANIA 
TURCIA.

In vederea acestei partide,

de

O 
foarte utilă verificare a pregătiri
lor făcute pînă acum de tinerii 
noștri fotbaliști în vederea tur
neului U.E.F.A., au avut loc antre
namente intense. Totodată, junio
rii au susținut și citeva meciuri, 
cum a fost cu primele echipe ale 
Flacărei Moreni și Dunării Giur
giu și cu formația de juniori Pro
gresul București. „Rezultatele, 
ne-au spus antrenorii Gh. Ola și 
Gh. Dumitrescu, contează mai pu
țin. Interesează mai mult jocul 
de ansamblu, omogenizarea. Și, din 
acest punct de vedere, noi am fost 
mulțumiți, mai ales ca reprezenta
tiva de anul acesta nu numai că 
este cea mai tinără din istoria e- 
chipelor noastre naționale de ju
niori, dar este și cea mai omoge
nă ca valoare. Meciurile interna
ționale care urmează (n.r. după 
jocul de marți va mai urma încă 
unul cu Turcia, joi, la Constanța, 
iar la 6 aprilie — ultima verifica
re, cu reprezentativa Bulgariei)

suit importante și pentru că vor 
arăta cam ce mai trebuie făcut*.

Echipa a și fost alcătuită și ea 
reprezintă — probabil du modifi
cări minime — „unsprezecele" ce va 
fi aliniat în mai, în Turcia : MOL
DOVAN — CODREA, N. IONES
CU, COJOCARU, VICIU — TE- 
GEAN, MIRAUȚA — BILIBOA- 
CA, NEAGU, TATARU, MANEA. 
Alături de aceștia în lot se mai 
află : Dumbreanu 
Doboș — fundași, Profir 
caș, R. Ionescu, 
înaintași.

Cei mai mulți 
sînt născuți în 1949, 1950 și chiar 
1951, așa cum este cazul atacantu
lui Radu Ionescu de la Progresul 
București.

Un alt motiv care mărește in
teresul pentru partida de marți : 
meciul cu reprezentativa Turciei 
este AL 100-LEA JOC INTER
NAȚIONAL AL NAȚIONALEI DE 
JUNIORI. Și, fiindcă veni vorba, 
credem că nu este lipsit de interes 
să arătăm citeva cifre din activita
tea depusă, de-a lungul anilor, de 
reprezentativa noastră.

Prima partidă internațională s-a 
jucat în Capitală, la 31 martie 
1940, în compania echipei Iugo
slaviei. Am fost învinși cu 2—0.

portar, Ștefan, 
mijlo- 

Lică, Nistor —

dintre fotbaliști

a «v

■a;,.,. .... ■

Lotul de juniori, înaintea antrenamentului de ieri
Foto: V. Bageac

DUMINICĂ 
DIMINEAȚA — 

DOUĂ „AMICALE" 
PE DINAMO

LOTUL
DE TINERET 

PLEACĂ ÎN IZRAEL

Continuîndu-și pre
gătirile în vederea e- 
tapei a XVII-a, Dina
mo București va sus
ține, duminică dimi
neața, cu începere de 
la ora 10, o partidă 
amicală în compania 
echipei Metalurgistul 
București, din catego
ria B. De la ora 11.30, 
Dinamo Victoria Bucu
rești va întîlni pe Fla
căra Moreni.

în cursul zilei de 
astăzi, părăsește Ca
pitala lotul de tineret, 
care va susține două 
meciuri in Izrael, cu 
formația similară a ță
rii gazdă. Partidele 
vor avea loc în zilele 
de 20 și 22 martie. Fac 
deplasarea, printre al
ții, Răducanu, Anca, 
Dinu (Dinamo Bucu
rești), Dincuță, Pan- 
tea, Lupulescu, Du
mitriu III, Oblemen
co, Dumitrache, Pa
nici. ..

De atunci și pînă acum tinerii 
noștri fotbaliști au mai susținut 
încă 98 de partide, intîlnind repre
zentativele a 21 de națiuni, toate 
din Europa. 46 de meciuri au fost 
cîștigate, 19 s-au terminat la e- 
galitate, 34 au fost pierdute. S-au 
marcat 174 de goluri și au fost 
primite 126. Cele mai multe meciuri 
au fost disputate cu reprezentati
vele similare ale Poloniei (14), Un
garei (11) și Turciei (10).

Dar, să revenim la meciul cu 
Turcia. Cel de marți este al 11-lea, 
palmaresul de pînă acum fiindu-ne 
favorabil : 4 meciuri cîștigate, 3 
egale, 3 pierdute. Golaveraj: 19—6 ' 
De asemenea, este cel de al 27-lea 
joc pe care selecționata de juniori 
îl susține sub conducerea antreno
rului Gh. Ola.

Ar îi bine ca F.R. Fotbal să 
folosească astfel de prilejuri pentru 
a oferi jucătorilor și antrenorilor 
respectivi plachete comemorative 
sau diplome jubiliare. Oricum, a 
100-a partidă internațională a
nei reprezentative ar trebui să se 
bucure de un cadru festiv

u-

DINTRE ZECI DE ÎNSEMNĂRI
și la ceea ce marchează, rar — e drept — 
dar bine și mai ales cu folos. De pildă, la 
Timișoara și azi cu Dinamo". (Miercuri seara, 
după meci).

• „La începutul reprizei întîi am tras un 
șut cu care nu te întîlnești decît o dată în 
viață. Mingea se ducea glonț în vinclu dar... 
Mircea Constantinescu a sărit ca o panteră și 
a aruncat-o peste bară. A fost ceva uluitor ! 
Nu mi-a părut rău că n-a fost gol!" (NAGHI 
— Dinamo Pitești — joi dimineața).

• Intilnire neașteptată cu CONSTANTIN. 
Joi dimineața. Șchiopătează puțin.

— Felicitări, „bătrine", ai jucat ca-n tine
rețe I

— Mulțumesc pentru felicitări, resping BA- 
TRINE și TINEREȚE. In fotbal, nu există ju
cători bătrîni și tineri, ci buni și proști. Ori
ce fel de altă categorisire e... sentimentală.

De acord.

• MINDRU (după meciul cu Rapid): „Bara 
m-a trădat" I

• Cîțiva „absenți", în acest început de se
zon : Petescu, Vigu, Ștefan, Radu Nunweiller, 
Lică Nunweiller, Viorel Popescu, Țîrlea...

• Și, un „absent" prezent: MOLDOVEA- 
NU (Petrolul). In 16 etape n-a înscris nici un 
gol (■'?)•

Golgeterul lotului olimpic în turneul din 
America de Sud.

• Victor Ion Popa, Cluj (după meciul 
U.T.A. — Rapid): „Dinu dă mai multe pa,e 
decît șase alți jucători la un loc. Pentru lar- 
ghețea sa l-ar fi invidiat și Mecena..."

9 Ion Ionescu, Pîrcălab —- accidentali. 
Constantinescu Mircea — bolnav ; acestea 
sînt primele date in legătură cu meciul cu 
Fran(a.

Măi, să fie 1
VALENTIN PĂUNESCU



C. M. de tineret de la Teheran

SPERANJELt SCRIMEI NOASTRE 
ÎN FAȚA UNUI IMPORTANT EXAMEN...

La începutul săplămînii viitoare, „speranțele" scri
mei românești vor pleca la Teheran, locul de desfășurare a 
celei de a IV-a ediții a campionatului mondial de tineret.

>★
In aceste zile dinaintea plecării, tinerii noștri scrimeri 

efectuează cite 3 ore de antrenament, accentul punîndu-se 
•— în egală măsură — pe sporirea rezistenței și pe perfec
ționarea procedeelor tehnice. S-a lucrat în două săli, flore- 
tiștii, floretistele și spadasinii la clubul Steaua, sub îndru
marea antrenorului federal V. Chelaru și a antrenorilor A. 
Fîlcea, S. Poenaru, I. Zilahy, C. Ciocîlie și C. Stelian,, iar 
sabrerii s-au pregătit în sala de la „23 August" sub supra
vegherea antrenorului L. Rohoni.

In general, în lot domnește mult optimism. Intr-un fel, 
acesta este justificat. Marea majoritate a trăgătorilor care 
se vor deplasa în capitala Iranului au participat în acest 
sezon competițional la o suită de concursuri internaționale 
cu caracter de verii icare, foarte utile, pentru a cunoaște 
potențialul fiecăruia.

Cum văd tinerii sportivi din lot actuala ediție a C.M. ?
Adriana Moto șan de pildă, care a ocupat locul doi la con

cursul „speranțelor olimpice4’ de la Katowice, este convinsă 
că la Teheran va putea intra în rîndul finalistelor, Anton 
Pongraf care, cu un an în urmă, la Viena, s-a clasat pe 
locul cinci (înaintea redutabilului spadasin suedez Jacobson;

O autentică „speranță" a scrimei noastre: Iosif
Budahazi (dreapta) intr-un asalt decisiv cu
Grzegorek (Polonia) unde a cîștigat fără emoții

Foto: N. Aurel
locul I—II la campionatele mondiale
de tineret de Ia Rotterdam) nutrește,

NOTĂ:
Infracțiuni comise de... arbitri
Instructorul sportiv Constantin . 

Neguțoiu, care antrenează în mod 
voluntar echipa feminină de popice 
Gloria, revelația campionatului Ca
pitalei, ne-a vorbit cu amărăciune 
în glas :

— Mă adresez ziarului întrucît 
arbitrul Ion Clinceanu, care a con
dus întâlnirea restanță a echipei 
mele cu formația Frigul, mi-a re
fuzat — pur și simplu — contes
tația făcută în pauza meciului men
ționat asupra nerespectării regula
mentului de joc. Despre ce este 
vorba ? Cercetând carnetele de le
gitimare ale adversarelor, am con
statat că aceste jucătoare nu aveau 
făcută vizita medicală. Conform re
gulamentului campionatului republi
can ediția din 1966—1967, care 
condiționează •— în toate fazele — 
participarea echipelor, de vizita me
dicală semestrială, arbitrul nu tre
buia să permită participarea la în
treceri a jucătoarelor respective. 
Dar, acesta nu numai că a „dat 
drumul* la joc, ci a și luat apă
rarea echipei Frigul, „explicind* că 
rezultatul va fi omologat, deoarece 
antrenorul formației gazdă. Stelian 
Ionescu, a lipsit de la ședința co
misiei orășenești de specialitate, în 
care s-au dat indicațiile referi

toare la vizita medicală.

--- Despre ce indicații este vorba ?,
— Pe la începutul lui ianuarie, 

ni s-a adus la cunoștință că echi
pele de categoria 1 urmează să aibă, 
din acest an, avizul Dispensarului 
central pentru sportivi, majoritatea 
secțiilor de popice fiind programate 
la controlul medical în cursul luni
lor aprilie și mai. Pînă atunci însă, 
rămîn în vigoare dispozițiile vechi, 
adică vizita medicală poate fi re
înnoită și la policlinicile raionale.

Pe ce bază a jucat pînă acum în 
returul campionatului Capitalei e- 
chipa feminină Frigul ? Oare nici 
un arbitru nu s-a sesizat de această 
neregula rit a te ? E greu de presu
pus că antrenorul echipei și condu
cerea secției nu au știut acest lu
cru întrucît — după cum ne-a in
format tov. V. Carianopol; membru 
în comisia orășenească — jucătoa- 
rea de rezervă Carmen Petre și for
mația masculină de popice a aso
ciației sportive Frigul, au carne
tele de legitimare puse la punct. 
Nu știm, însă, cine i-a dat arbitru
lui Ion Clinceanu dreptul să modi
fice regulamentul campionatului re
publican, care prevede că în ase
menea situații echipele în culpă nu 
sînt admise în concurs.

TR. IOANIȚESCU

de asemenea, speranța de a da va
sali" uneia din medalii. Tot la spadă 
promit să se impună la acest mare 
concurs tinerii Alexandru Istrate și 
Constantin Du(u. Ambii sînt trăgă
tori cu posibilități frumoase de a- 
Urmare.

„Sabia44, cu o garnitură de certă 
perspectivă care cuprinde pe Dan 
lrimiciuc, Iosif Budahazi și Dan 
Popescu, ne poate oferi și ea fru
moase satisfacții. Dintre toți ere-

INTlRZIERI FATĂ DE „ORA" GIMNASTICII MONDIALE!
De la Tokio tot așteptăm... Din concurs în concurs... De la o 

perioadă de pregătire la alta... Mai descoperim speranțe. Multe se 
sting insă pe drum. Revirimentul în gimnastica noastră se incăpăți- 
nează să apară.

Și acum am așteptat patru luni încheiate. Patru luni destinate 
numai pregătirii. Desigur, nu se pot face minuni. Insă un nivel cit 
de cit mai înalt față de anul trecut, combinații noi, concepții mai 
îndrăznețe trebuiau să se întrezărească. Dar startul în noul sezon

competițional, marcat de întrecerile dotate cu „Cupa F.R.G.", ne-a’ 
dezamăgit. Intirzierea față de „ora" gimnasticii mondiale este, parcă, 
tot mai mare.

Competiția de la „Floreasca" a reunit trei categorii de sportivi : 
componenți ai primelor reprezentative, tineretul — cadre de rezervă 
imediate ale plutonului fruntaș — și copiii — speranțele pentru 
Miinchen. Analizîndu-le la rind, constatăm că rare au fost excepțiile 
care să trezească ginduri optimiste.

dem că Budahazi, față de forma ară
tată în ultima vreme, poate aspira 
Ja un loc in finală.

Am lăsat. în mod special la urmă, 
proba de floretă băieți. Deși doar 
cu un an in urmă, la Viena, la aceas
tă probă România a cucerit meda
lia dc aur, totuși, In momentul de 
față reprezentanții noștri Gheorghe 
Burtea și Mihai Bănică, neavind o 
prea marc experiență în concursuiile 
internaționale, n-au atins încă va
loarea foștilor titulari (Weissbock 
și Țiu). Și pentru ei actuala compe
tiție va trebui să constituie un se
rios efort pentru a se detașa și a se 
impune în rîndul celor mai tineri flo
rei iști din lume.

Așadar, la Teheran există perspec
tiva ca reprezentanții noștri să aibă 
6 comportare la nivelul prestigiului 
de care se bucură scrima românească 
în arena internațională. Im dorim 
succes *

ELENA DOBINCA 
LIBERII) STAMA

întreceri școlare bilaterale
Elevii liceelor din Făgătaș și O

rașul Victoria susțin deseori între
ceri amicale bilaterale, la diferite 
sporturi. De curînd, a fost rîndul 
iubitorilor handbalului să-și dispute 
întîietatea. La fete, după o luptă 
sportivă foarte strînsă, victoria a 
revenit reprezentantelor Liceului 
nr. 1 Făgăraș care și-au depășit ad
versarele de la Liceul Or. Victoria la

Azi ultima zi la Pronosport!
V-ati depus buletinele pentru 

concursul de mîine ?
Cuprinzînd 13 partide din cam

pionatul italian A și B. progra
mul concursului PRONOSPORT 
de mîine prezintă un deosebit 
interes pentru participanți.

Totodată, reamintim că punctul 
de atracție a concursului PRO
NOSPORT, îl constituie premiul 
excepțional, alcătuit dintr-un au
toturism „RENAULT DAUPHI
NE" și 31.700 lei în numerar.

Depuneți de urgentă buleti
nele.

,• Crește neîncetat numărul

PE CTND MĂCAR O MINĂ 
DE GIMNASTI CU ADEVĂ

RAT FRUNTAȘI?

Fentru cei „mari", componenți ai 
loturilor reprezentative, „Cupa 
F.R.G.” s-a desfășurat sub semnul 
Campionatelor europene din aceas
tă primăvară. După cum se știe, la 
această competiție importantă fie
care țară poate prezenta doar doi 
concurenți, atît la băieți, cit și la 
fete. Alegerea acestora nu ne pune 
mari probleme. Că nu prea avem 
de unde. Degetele unei miini sînt 
mai mult ca suficiente pentru a-i 
enumera pe candidați. Caisă nu mai 
vorbim că unii dintre principalii 
pretendenți s-au clasat pe locuri 
modeste: Elena Ceampelea pe lo
cul 4, Petre Mihaiuc pe locul 6 (dar 
acesta are cel puțin avantajul tine
reții. ..). Singurii care au avut o 
comportare mai constantă : Rodica 
Apăteanu, Anton Cadar și Gh. To- 
hâneanu.

limită : 4—3. La băieți, au avut loc 
două meciuri. In primul, Liceul nr. 
2 Făgăraș a dispus tot la un punct 
diferență (6—5) de Liceul Or. Vic
toria. In cel de al doilea joc, susți
nut de Școala profesională din Fă
găraș și Școala profesională Or. 
Victoria, scorul a fost egal : 7—-7.

V. LAZAR-coresp.

autoturismelor atribuite la siste
mele LOTO-PRONOSPORT. Și 
este normal să fie așa, cînd la fie
care tragere sau concurs special 
se atribuie alte zeci și zeci de 
autoturisme. Săptămînă de săp- 
tămînă acestea sînt acordate par- 
ticipanților.

Ultimii care și-au ridicat auto
turismele sînt cîștigătorii : Stă- 
nescu Laurențiu din comuna 
Căscioarele — regiunea Bucu
rești .TRABANT 601", (Loz în 
plic), Bogdan Emil din Reghin 
„MOSKV1CI 408* (Pronosport). 
Popovici Gheorghe din Suceava

După perioada pregătitoare, e- 
xercițiile au rămas, în marea lor 
majoritate, aceleași ca și anul tre
cut iar execuția lor ni s-a părut 
chiar mai greoaie, lipsită de dina
mism. Pe făgașul rutinei. Părerea 
noastră este că sportivii fruntași, 
fiind puțini la număr, se simt prea 
siguri pe pozițiile lor din lot sau 
echipă reprezentativă. Indiferent 
dacă muncesc mai mult sau mai 
puțin, locul este, deocamdată, asi
gurat. Din belșug. Ne întrebăm : 
ce am face dacă la „europene" ar 
trebui să ne prezentăm cu echipe 
complete 7

TALENTUL SE CERE 
CONFIRMAT !

In cea de-a doua categorie de 
sportivi, după împărțirea noastră, 
au intrat componenți! loturilor de 
tineret și cei care în ultima perioa
dă de timp au pornit pe drumul 
afirmării. Unii dintre ei s-au com
portat bine, dar numai pe. .. a- 
locuri. Aurel Bunescu și Gh. Mutu 
la sol, C. Bălan la inele au intrat 
printre primii 6. Dar iată și rever
sul medaliei : C. Bălan a obținut 
nota 2 la cal și 6,80 la paralele, A. 
Bunescu 5,00, A. Socaciu 5,95 la 
paralele, Mihai Sferlea 3,30 la cal, 
Doina Lesaru 5,95 la birnă. Gh. 
Păunescu și Gh. Mutu au concurat 
mai slab ca de obicei. Cele două 
reprezentante ale regiunii Hune
doara (comisia regională a insistat 
să fie invitate) au primit note între 
4 și 6.

Talentul nu este totul. Dacă nu

„WARTBURG 312/1" (Pronoex- 
pres) și alții.

Participînd la LOTO, PRONO
SPORT, PRONOEXPRES și LOZ 
ÎN PLIC, oricine poate cîștiga 
un autoturism.

LOTO DIN 17 MARTIE 1967
66 63 43 41 69 77 37 6 83 22

60 50
Fond de premii 1.266.749 lei.
Tragerea următoare va avea 

loc vineri 24 martie 1967, în 
București.

Rubrică redactată de Administra
ția de stal Loto-Pronosport. 

este dublat de o muncă asiduă, con
firmarea speranțelor nu se va pro
duce. Investițiile materiale și de 
energie umană făcute în ultimii am 
pentru pregătirea tinerilor cer de 
la ei calificative mai înalte. Nu 
numai pe ici, pe colo. La toate apa
ratele si in mod constant.

ATENȚIE, COPIII !

La „Cupa F.R.G." au fost invi
tați, mai ales la fete, o serie de con
curenți foarte tineri, chiar copii. 
Printre el se află, cert, cîteva ele
mente de perspectivă. In cronica 
competiției le-am evidențiat pe Fe
licia Dornea, Sinziana Paraschiv si 
Doina Păltineanu. Am mai adăuga 
numele Rodicăi Secoșan și al Geor- 
getei Dosiceanu. Așteptăm mult de 
la ele ca și de la alții.

Am vrea să sesizăm insă din nou 
inexistența unei concepții unitare 
în pregătirea copiilor. Am remarcat 
două orientări principale diferite : 
unii antrenori pun accentul pe în
sușirea unui număr foarte mare de 
elemente grele, fără să acorde aten
ție deosebită ținutei, expresivității, 
execuției artistice (acest lucru l-am 
observat la unele gimnaste de la 
Flacăra Orașul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej) ; alții impun de la început 
o execuție corectă, nu numai din 
punct de vedere tehnic, ci și este
tic, chiar dacă în privința număru
lui de mișcări grele progresează 
mai încet (Dinamo Bacău, Viitorul 
București). Desigur, încă nu ne 
putem pronunța în favoarea uneia 
sau alteia dintre aceste concepții.

Rodica Apăteanu (Dinamo Bucuiești) constantă și sigură pe t'oate 
aparatele, a cucerit „Cupa F R.G.“ la fete. Iat-o in timpul concursu

lui, execuți nd o siooiă de soi

Personal, aș înclina spre cea de s 
doua, din mai multe motive : in 
primul rind, pentru că gimnastica 
este sportul preciziei, al mișcărilor 
artistice și estetice, în al doilea 
rînd, pentru că este știut cit de 
greu se corectează deprinderile c 
dată însușite, chiar dacă nu este 
vorba de tehnică, ci numai de ți
nută. Așteptăm, totuși, ca viitorul 
să confirme sau să infirme. ..

Avem insă o nedumerire: in alte 
țări, avansate în domeniul gimnas
ticii, de mult s-a ajuns la o con
cepție unitară în pregătirea u. 
piilor. Și cu rezultate bune. De ce 
sîntem noi incă in faza experien
țelor ? în orice caz, atragem aten
ția asupra problemei principale în 
acest domeniu : copiii trebuie cres
cuți cu multă grijă și discernămint 
pentru a nu-i pierde pe drum

★

I-a întrecerile „Cupei F.R.G." au 
fost invitați sportivi ale căror exer
ciții, din punct de vedere al conți
nutului. se ridică la nivelul maeș
trilor. Puțini au demonstrai insă 
o adevărată măiestrie. Mulți dintre 
invitați nu aveau ce căuta in sala 
Floreasca. Nici organizarea și nici 
arbitrajul nu au fost la înălțime, 
Spectatorii prezenli in sală au ve
nit mai de grabă pentru a vedea 
demonstrația giînnașlilor sovietici. 
Și pe bună dreptate.

Oare cit tțebuie să mai așteptăm 
ca gimnaștii noștri să se pună pe 
o treabă serioasă ? Pentru ca acest 
start... cu stingul să fie considerai 
doar un pas greșit ?

ILDICO RUSSU-Ș1RIANU



SAH FĂRĂ... SAH
1 7

Fostul campion 
mondial Alek
sandr Alehin era 
un maestru stră
lucit al șahului orb 
(fără să privească 
tabla).

Deseori, 
la partide 
de concurs, 
hin putea fi 
gîndind 
închiși, 
de ce» 
puns :

—Cînd 
combinații 
de multe
prezența tablei și 
a pieselor mă... 
deranjează !

chiar 
grele, 

Ale- 
văzut 
ochii

el

cu 
întrebat 
a răs

calculez 
lungi 

mutări,

„Bâtrînul“ Marin
Am crezut că o întîlnire cu Marin 

Marcel este un lucru curri nu se poate 
mai simplu. Ce mi ?.m zis ? Te urci în 
tren, te dai jos lu. Craiova și... din zece 
cetățeni întâlniți, cu siguranță că cel 
puțin cinci îți vor spune că l-au vă- 
jut... adineauri. Intr-un cuvînt, că te 
poți duce direct la... subiect.

Și, totuși, n-a fost așa. Pentru Marin 
Marcel, după cum aveam să ne convin
gem, timpul este măsurat „la minut** ; 
el nu-și permite „luxul** plimbărilor pe 
„Corso** sau șuetele cu „microbiștii** a- 
dunați zilnic în fața hotelului Minerva. 
Casă — facultate — stadion, iată „triun
ghiul* preocupărilor zilnice ale acestui 
sportiv care și-a câștigat simpatia spec
tatori lor.

Stadionul Tineretului. Echipa 
avea antrenament. Disciplinat, 
ost întotdeauna, Mareei a ve
nit cu o jumătate de oră mai 
înainte și astfel, in cabina 
arbitrilor, am reușit să stau 
Cte vorbă cu el.

— Mai întîi un 
fotbalistul Marin

i — Da. a fost un . drum 
tang. De la primii pași tă
cuți pe terenul de fotbal (la 
Ditricu echipei F.C. Ploiești) 
și pînă la Universitatea Cra
iova înseamnă aproape 20 de 
ani.

— Care este, totuși, primul 
pas spre performanță ?

— X95X — Prahova Ploiești, 
din categoria B, unde împăr-

cu Pahonțu cîte un 
meci. Da, împărțeam, fiindcă 
jucam amîndoi pe același 

dreapta — și 
ne folosea 45 de 

mine, 45 de minute

interviu cu 
Marcel :

amîndoi 
post — inter 
antrenorul 
minute pe 
pe Gică.

— De cît 
goria A ?

— De 12 ani. După un drum 
foarte curios : categoria B 
(Prahova) și 3 ani în regiune 
(Metalul Plopeni) a urmat 
s,saltul “ la A. in 1955 m-a 
luat Ilie Oană la Petrolul, 
unde am avut atâtea satis- 

■ facții : campioni ai țării, cîș- 
tlgători ai „Cupei României*' 
£tc.

• — 1964 
fire...

— Asa e. Deși aveam 31 de

timp joci în cate-

„marea** despăr-

Uțu

Pi- 
Soo,

Cornelie s-a ivit pe firmament,
5-a dovedit destoinic element,
Și-avea un șut parcă trăgea cu tunul. 
Acesta e final la: Actul unu

Modest și ascultînd. de antrenor. 
Avea — în sport — un mare viitor 
Prin jocul lui echilibrat, vioi, 
Acesta e final la: Actul doi.

Petruț ștefan, Tir- 
goviște. — 1) sko- 
riei, de la Dinajmo 
Zagreb, a fost rezer
va lui lașin în me
ciul dintre Anglia 
și „Restul Lumii*’, 
disputat în 1963. 2)

Trecură ani. Mereu aplaudat,
l s-a urcat la cap treptat, treptat. 
Cum se întîmplă unor tinerei.
Acesta e final la: Actul trei.

Azi cînd la meci aplauze răsună. 
Aplaudă și el.., dar din tribună.
La fel cu spectatorul de la teatru. 
Acesta e final la: Actul patru.

FLORIN IORDĂCHESCU

DE TOATE
CE FAC în mo

mentul de față Li
nii din foștii carn

Marcel

dlplomă de tehnici-
I ~
I ani și o_ _ ___

an. nu-mi luasem gindul de 
la facultate. Făcusem un an 
la Petrol și Gaze, la ..fără 
frecvență**, dar m-am hotă
rât să merg „la zi“. Am luat 
drumul Craiovei. Mă despăr
țeam de orașul meu natal, 
de antrenorii și colegii de la 
Petrolul. Dar toți m-au înțe
les, mi-au dorit succes și... 
iată-mă student și 
Craiova.

— Și acum
Cum se ' 
tură ?

— Bine.
Facultății 
totdeauna _ __
7, iar examenul din sesiunea 
de iarnă din acest an l-am 
luat cu 9.

— Dar Marcel familistul, ce 
zice ?

— E mulțumit, pentru că 
nici familia n-a fost negli
jată. Cel mai bun martor îmi 
poate fi Nela, soția mea, de 
profesie desenatoare tehnică. 
Și ea ploieșteancă, a plecat 
cu mine la Craiova și astăzi 
Universitatea are un specta
tor în plus care ține întot
deauna pumnii strânși.

Ora începerii antrenamentu
lui a sosit. Marin Marcel se 
scuză și pleacă spre vestiar.

pioni mqjdiali de 
box, la toate cate
goriile? Jack Dem
psey (71 de ani) 
este restaurator. 
Genne Tunney, (68 
de ani), învingăto
rul lui, deține o ca
tedră universitară, 
Max Schmelling (63 
de ani) lucrează 
pentru firma „Co
ca - Cola“, Jack 
Sharkey (64 de ani) 
este comentator la 
radio, Primo Car- 
nera (60 de ani) are 
un mic restaurant 
cu specialități ita
liene în 
iar Joe 
de ani) 
ționar.

automobile Paris- 
Versailles. La 
ceasta cursă 
prezentat un sin
gur concurent : 
Georges Bouton, cu 
un automobil cu... 
aburi. Pentru a a- 
coperi distanța de 
32 km, 
nevoie de 
14 minute.

jucător la

cu
descurcă

studentul, 
la învăță-

Sînt în anul IV al 
de horticultură. In- 
am avut note peste

CONSTANÎTIN ALEXE

California,
Louis (52 

este func-

DE CURÎND s-a 
aniversat împlini
rea a 80 de ani de 
la prima cursă de

Maria Păduraru, 
Balotești. — Clay, 
student ? Hm ! Te 
pomenești că a fost 
coleg de an cu 
Sonny Liston ! 2)
Meciul Rapid — 
Siderurgistul

venesc, Galați, Hu
nedoara, Iași, Lu- 
peni. Lugoj. Mediaș. 
Oradea, Ploiești, Pi
tești, Petroșeni (Pe- 
trila), Reghin, Re
șița. Satu Mare, Si
biu, Tîrgoviște, Tg. 
Mureș, Timișoara. 
Cine vine la rînd? 
Suceava ? Să vedem 
ce fac în retur fot
baliștii 
mia.

de la Chi-

campionatul 
trecut, n-a figurat 
în programul , .-Pro
nosport**. S-a con
siderat că toată lu
mea va indica vic
toria... Rapidului l

el a avut
o oră și

BOXUL 
denumit

sno- 
zia- 

Jean
me-

francez 
„savate" 

renunță la... 
bism — scrie 
ristul belgian 
Cohrumel. La
ciurile de „savate" 
din cadrul campio
natului Parisului, 
organizatorii au a- 
nunțat că nu mai 
este obligatoriu ca 
spectatorii să vină 
în... smoking.

Inginer Coloman 
Muller, București.— 
Aveți dreptate. Din 
fuga condeiului, în 
materialul umoris
tic „Ce este fotba
lul autorul a
atribuit iul Henrie 
al m-lea (șl nu lui 
Richard al III-lea) 
vestita frază : „Dau 
un regat pentru un 
cal !“ Redactorul 
nostru ar fl dat mai 
mult să scape de... 
ce-a urmat.

un grup de citi
tori, București. 29 
de orașe din tară 
au fost reprezenta
te, ptnă acum, în 
categoria A la fot
bal. Iatâ-le : Arad, 
București, Bala Ma
re, Brad Bacău, 
Brașov, Brăila, Con
stanța Craiova, 
Oui, Cîmpia Turzii, 
Ctmpulung Moldo-

Martn 
Brașov. 
ciul de 
Steaua (C.C.A.,' 
se numea pe atunci) 
— Steagul roșu, 
disputat la 2 octom
brie 1960 fotbaliștii 
brașoveni au condus 
la pauză cu 3—0. 
Scor final : 5—3 pen- 
«ru... C.C.A. Cu doi 
ani înainte Steagul 
cîștigase o partidă 
în care Rapid con
ducea, cu 6 minute 
înainte de sfîrșit cu 
3—1 ! Așa e fotba
lul: dai și... iei ! To
tul e să nu iei mal 
mult decât dai !

Diaconu, 
- în me- 
campionat 

cum

probabil
mare bătaie 
cap (așa e cînd 
vii... selecționer

Cu 3 litere :
— Dan (Jiul), Boc, 
Dan, (Rapid), Hal

— Jac Pop (CSMS), 
Pop (Dinamo 
tești), Ene, 
Moț.

Cu 4 litere : 
(Politehnica 
șoara)—Papa, 
Anca, Ivan — Igna, 
Humă— Radu, Niță. 
Gane. Nuțu.

Popescu (Steaua) a 
debutat în echipa 
națională în meciul 
cu Spania, de ia 
Madrid. El a făcut 
parte din linia de 
atac care a avut ur
mătoarea alcătuire : 
Ivansuc, Ozon, Ma
rin Voinea, D. Po
pescu, Ghergheli. — 
2) în ediția 1963 — 
1964 a campionatu
lui categoriei 
fotbal, Steaua

Popa 
Timi- 
Pexa,

Radu Țăranu, Bră
ila. — Ajungând pe 
linia de transforma
re, pionul nu-și 
pierde dreptul pe 
care i-1 conferă re
gulamentul. acela 
de a... captura pie
sa care se află în 
„bătaia** sa, trans- 
formînduse în ace
lași timp în regină 
sau în oricare altă 
piesă aflătoare sau 
nu pe tablă în mo
mentul aceia, în a- 
fără de rege.

acesta
pe u.t.a.
Meciul urmă- 
dintre 
echipe, dispu-două

tat la Arad, s-a în
cheiat cu scorul da 
4—0 pentru... UTA 1

Atît

Ion Săvulescu, 
Buzău. — La J.O. 
de la Roma, în 1960, 
Cassius Clay a con
curat la categoria 
semigrea învingîn- 
du-1 în finală (K.O. 
în repriza a II-a) pe 
Pietrzykowski. Prin
tre adversarii săi n-a 
figurat și Gheorghe 
Negrea, reprezen
tantul nostru la a- 
ceastă 
Probabil 
confuzie 
Patterson 
sile Țâță, 
întîlnit în „
tegoriei mijlocii la 
Jocurile Olimpice de 
la Helsinki, din 
1952

categorie. 
că faceți 

cu Floyd 
și cu Va- 
caire s-au 
finala ca-

ar mal trebui : să 
ai doi regi. De abia 
U aperi pe unul l

Ion Vastle, Balo- 
toști. — 1) Dumitru

Viorel Popescu, 
Cîmpulung Muscel. 
—I-ați făcut K. O. 
pe Ilie Oană și pe 
Ștefan Covaci. Ați 
reușit să alcătuiți.. 
8 selecționate, cri
teriul fiind numărul 
de litere pe care 
le cuprinde numele 
jucătorilor respec
tivi. vedem cele 
două selecționate — 
cu 3 și cu 4 litere 
— care v-au

Viorel Mih (ill eseu. 
Baia Mare. — Nu 
are importanță cine 
este trecută prima 
pe tabela de mar
caj : echipa 
sau formația 
toare. Sînt 
alte mijloace . 
a-ți dovedi curtoazia 
și ospitalitatea. Dacă 
politețea se opreș
te la tabela de mar
caj, n-am făcut ni
mic. S-o vedem și 
în timpul meciului, 
și, mai ales, după 
terminarea lui l

gazdă 
vizita- 
atîtea 

pentru

ION POȘTAȘ O
Ilustrații :

N. CLAUDIO

PE CONCRET
Fotbalistul Meder de la Cea

hlăul Piatra Neamț a schimbat 
multe locuri de muncă și echipa.

Deși in fotbal nu-s strateg, 
Doresc să-i spun deschis aici 
Cq schimb de locuri înțeleg 
Pe stadion, nu in serv ici.

Asociația lor are 
Președinte de onoare 
Cunoscut in tot raionul: 
E Munchausen, baronul l

emisiunea 
de seară* 
Elisabeta

ea Șantierele Navale 
unde există peste 1 000 
bri UCFS, se practică 
balul și rugbiul.

Dintr-e mit persoane 
Ce au reușit să-nscrie, 
Vezi 30 pe stadioane 
Și pe ceilalți.^ pe hîrtie.

probele.

POPA

Oitenița, 
de infti»- 

doar fot-

Fundeni 
rezulta-*» 
Insigna

întîm- 
mi- 
de 
re-

Asociația sportivă din 
a întocmit un tabel cu 
tele întrecerilor pentru 
de polisportiv fără ca respectivii 
concurenți să fi trecut

Instantaneul sâptâminii
Campioana țării la 

șah, Elisabeta Po- 
lihroniade, poate fi 
întîlnită deseori pe 
teren în postura 
de... radio-reporter. 
De altfel, cei care 
urmăresc 
„Gazeta 
știu că
Polibroniade prezin
tă numeroase și in
teresante materiale 

diferite sectoare 
activitate 
noastră.

In fotografia ală
turată o vedem pe 
maestra 
nală, 
terviu
no are 
prof.
De
însă,

— Cit mai e, maică, scorul ?
>- Dese

intemațio- 
luînd un in- 
tinerei antre- 

de gimnastică, 
Mariana Ilie. 

data aceasta, 
interviul . nu

se referă la sport. 
El are ca temă... 
moda de primăvară. 
Și cînd e vorba de 
înodă, cîte nu-și 
spun femeile între

și text : 
T. Roibu

Cassius Clay—din nou în ring
N-au trecut decît 6 săptămînî xlela 

Mftieciul cu Eroîe Terrell, «care î-a «adus 
nltima semnătură, W.B.A.-uluL
actul său de Campion mondial/ 

Pliată că mult comentatul' Cassiuas 'Glay, 
|oircă din nou scările ringului, punîndu-și 
r-titlul în joc în fața lui Zora Folley, cla
sat în momentul de față pe locul «1 
doilea pe lista „greilor*4 mondiali.

Va reuși Folley, la vîrstă destul de 
înaintată pentru box („oficial" are 33 
dc ani, dar unii susțin că ar fi împli
nit 35), să obțină un alt rezultat decît 
cel la care au ajuns Sonny Liston, Floyd 
Patterson, George Chuvallo, H. Cooper, 
Karl Mildenbergcr, Brian London, Cleve-

land Williams și, recent. Ernie Terrell ? 
Este adevărat că, In ultimii doi ani, 
Zora Folley, un boxer cu a viață spor
tivă .exemplară (nu bea, nu fumează), 

-n-a cunoscut înfrîngerea, dar vîrsta și 
unele insuccese din trecut (Sonny Lis
ton și Doug Jones l-au învins prin K.O. 
In repriza a III-a și, respectiv, a II-a) 
ridică un mare semn de întrebare în 
legătură cu perspectiva lui 
capăt „domniei" lui Clay.

Managerul lui Folley, Bill 
ține că acum „elevul" său
tare ca orieînd. Să fie adevărat ? 
punsul îl vom afla miercuri 22 martie...

Swift,
este

pune

sus- 
mai 

Răs-

Un astronom: 
Mingea de fotbal e 
un fel de planeta în 
miniatură, cu traiec
torii... imprevizibile.

Un lemnar: 
atrag 
meciurile de 
pă" ; pentru că nu 
o dată... buturuga 
mică răstoarnă carul 
mare !

Un zoolog: Am 
studiat clasamentele 
meciurilor „acasă411 

și în deplasare. Și 
mi-am dat seama, 
după rezultate, că 
de la o etapă la 
alta cu unii jucă
tori se petrece o ine-

Mă 
foarte mult 

,Cu-

tamorfoză ciudată : 
acasă parcă-s... lei, 
iar în deplasare... 

miei.
Un telegrafist: 

Pasezi — stop. Iar 
pasezi — stop. In 
loc să șutezi — 
stop. Eu unul pre
fer pasele și șutu
rile fără... s 
dică dintr-o
Stop.

Un masor 
un jucător 
mai gras, 
joacă mai...

O minge de fot
bal : După un meci

plicticos, mă simt 
cam-. dezumflată.

Med de fotbal, 
în Belgia, între e- 
chipele Avricourt 
și Bataville. La un 
moment dat, unul 
dintre jucătorii de 
la Avricourt, Char
les Weizel, acci- 
dentîndu-se (și 
după toate aparen
țele, destul de se
rios), a părăsit te
renul de joc. A- 
ceasta s-a 
plat cu cîteva 
nute înainte 
sfîrșitul primei 
prize. —

După pauză, 
Weizel a revenit luni dc suspenda- 
pc teren mai... re!

proaspăt ca ori- 
cînd, reușind sa 
înscrie și un goL 
Nu mică avea însă 
să fie surpriza ce
lor de la Batavil- 
le, la sfîrșitul me
ciului, găsindu-1 
pe Weizel în ca
bină, șchiopătînd 
la fiecare pas.

Misterul a fost 
lămurit. Pe teren 
intrase... fratele 
său geamăn.

Firește, sancțiu
nea a fost și ea... 
geamănă : cîte trei

: Cu cît 
devine

WU8L! QSTERHcK'H

MIRCEA BONDA

stop. A-
) bucată.

*1

Timbrul emis în 
Austria, cu prile
jul campionatului 
mondial de ho
chei pe gheață



La

VIENA TRĂIEȘTE
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telefon, trimisul nostru special, ROMEO VILARA:

DIN PLIN APROPIATA ÎNCEPERE 
MONDIAL DE HOCHEI PE GHEAȚĂ

’ ÎN „C.C.E." LA FLORETĂ BĂIEȚI

I Echipa Steaua a debutat
l cu o victorie la campioana
I Luxemburgului

Echipa
Am sosit doai lie citeva ore 

la Viena și „orașul valsului' ne-a 
întîmpinat primăvâratic. Cerul se
in n puzderia de vienezi grăbiți și 
o ..lăgioși, parcurile cu larma co- 
• bor, țoale dau un farmec deo
sebit și impresionează plăcut că
lătorul sosit într-una din monu
mentalele gări ale capitalei Aus- 
t Și. în aceste zile, nu sînt de 
iuc puțin: cer ce coboară din tre
nurile venite din cele mai înde
părtate colțuri ale Europei. Aflu
ența de vizitatori ai Vienei își 
are explicațiile sale. Mai precis,

României înfîlnește
două explicații. Prima: tradițio
nalul tîrg de primăvară (Wiener 
Internationale Messe) care este pe 
sfîrșite. Spre bucuria vizitatorilor 
bătrînei urbe dunărene, cind tîr- 
gul de primăvară se va sfîrși, va 
începe, al doilea mare eveniment, 
care atrage atenția unor mase 
largi de iubitori ai sportului: 
cea de a 33-a ediție a campiona
tului mondial de hochei.

Evenimentul este copios comen
tat nu numai aci, ci și în multe alte 
țări. Cele 21 de echipe partici
pante au fost găzduite la Inter-

azi selecționata5
continental Hotel) parcă tocmai 
pentru a sublinia universalitatea 
hocheiului, deoarece la startul a- 
cestei ediții a întrecerii parti
cipă reprezentative de țări din 
trei continente: Europa, America 
de Nord și Asia. Acum, în preaj
ma începerii competiției, se fac 

■— firește — multe pronosticuri. 
Unul dintre cele mai interesante 
concursuri de pronosticuri a fost 
organizat chiar de biroul de 
presă al campionatului mondial, 
instalat la Wiener Stadthalle. Și 
iată primele rezultate : în grupa 
A, principalii favoriți sînt, în or
dine, Canada, Uniunea Sovietică, 
și Cehoslovacia, iar în grupa B 
Polonia, Norvegia, Austria și 
România.

Jucătorii români au sosit la 
Viena joi după amiază, venind 
din R.F.G. unde, în afară de par
tida cu reprezentativa țării (rezul
tatul vă este cunoscut), ei au mai 
învins la Garmisch Partenkir- 
chen o selecționată locală cu 
scorul de 5-2. Astăzi după-amiază

Elveției
lotul a făcut un antrenament de 
acomodare pe patinoarul de la 
Donaupark, unde mîine la ora 17, 
(ora 18 la București) va întîlni re
prezentativa Elveției, în primul 
meci. întreaga echipă a participat 
la antrenament, inclusiv Czaka, 
refăcut după boala care l-a făcut 
să lipsească din formație Ia ulti
mele partide. In general, sportivii 
noștri s-au arătat optimiști, ma- 
nirestind dorința de a lupta pen
tru a confirma buna comportare 
de la ediția trecută a campionatu
lui.

Deschiderea oficială a campio
natului mondial va avea loc la 
Stadthalle. mîine la ora 20 (ora 
locală), după care va urma partida 
Austria — Italia din cadrul gru
pei B. De la festivitatea de des
chidere vor absenta echipele Po
loniei și Norvegiei, care la ace
eași oră se vor întrece pe pati
noarul de la Donaupark, acolo 
unde va juca și selecționata 
noastră cu Elveția.

I PARIS 17 (prin telefon). — Astăzi 
au început în sala „Pierre de Couber
tin “ întrecerile din cadrul „Cupei 

(campionilor europeni44 lp floretă bă
ieți, competiție la care participă un 
număr de 13 echipe. Ele au fost îm- 

Ipărțite în 4 serii preliminarii, după 
cum urmează : în seria I — campioa
nele Uniunii Sovietice (T.S.K. Mosco
va, Angliei și formația secundă a 

I Franței); în seria a Il-a — campioane
le Bulgariei, Belgiei, Italiei și R.F. a 

z Germaniei; în seria a 111-a campioâ- 
Inele României (Steaua), Poloniei și

Luxemburgului iar în seria a IV-a 
campioanele Franței, Austriei și Un-

Igarici.
în seria noastră, campioana 

Poloniei a înregistrat o victorie la 
scor în fața celei luxemburgheze, cu 

r 12—4. O victorie aproape la fel de ca- 
g tegorică au realizat și floretiștii de la 

Steaua: 8—2, tot la campioana Luxem- 
I burgului. Cel mai bine a „punctat*

iuliu Falb — 3 victorii. Ionel Drtmtoă 
și Mihai Țiu au obținut cîte 2 victorii

Primele două clasate în fiecaTe se-

Irie se califică mai departe. In seria 
a Il-a s-au calificat echipele campioa
ne ale României și Poloniei.

JLuptători români 
jla „Memorialul Podubnîi“

Echipa noastră a avut anul trecut o comportare bună în grupa B, 
ocupîrid locul secund în serie, lată o fa/ă din meciul disputat cu se
lecționata Austriei în această competiție. Calamar și Varga au oprit 
un atac al austriecilor Wechselberger și St. John (tricouri închise) 
la poarta lui Dumitra?. Foto : Taniug

Tinerii hocheistî români învinși la Iaroslav
- î7

*

Programul de azi și de mîine: AZI, IN GRUPA A: U.R.S.S. — 
Finlanda, Cehoslovacia — R.F.G., Suedia — S. U. A., Canada — 
R.D.G.-, IN GRUPA B: Ungaria — Iugoslavia, România — Elveția, 
Austria — Italia, Polonia — Norvegia ; MiINE, 1N GRUPA A : 
U.R.S.S. —- S. U. A., Canada — Finlanda -, 1N GRUPA C: Japonia- 
Danemarca, Olanda — Bulgaria.

57 DE AM DE EA
PRIMA COMPETIȚIE EUROPEANĂ DE HOCHEI

IAROSLAV. 17 (prin telefon). In 
localitate au început de cîteva 
zile jpcurile din cadrul „Turneului 
international pentru echipele de 
tineret" la hochei. Echipele par
ticipante au fost împărțite în 
două serii astfel: SERIA A: 
Suedia. Ungaria, Uniunea Sovie
tică. Polonia și selecționata Ia- 
roslav ; SERIA B : Cehoslovacia, 
Finlanda, R.D. Germană și Româ
nia.

Sosită în Iaroslav în dimineața 
zilei de r ercuri, echipa țării 
noastre a disputat la cîteva ore 
prima partidă, întîlnind repre
zentativa Cehoslovaciei. Scor fi
nal: 10—1 (2—0, 3—0, 5—1) pen-

tru Cehoslovacia. Tot în grupa 
B joi a avut loc meciul Finlan
da — ' *'"*
toria 
cursul 
români 
R.D.G.,
lor din urmă cu scorul de 6—2 
(1—0, 1—1, 4—1). Următorul joc 
al formației noastre va avea loc 
duminică dimineața în compania 
Finlandei.

Rezultate din seria A : Sue
dia— Ungaria 17—2; U.R.S.S. — 
Polonia 13—0 ; Selecționata Iaro- 
slav — Ungaria 10—2 ; U.R.S.S. — 
Suedia 4—1.

R.D.G., încheiat cu vic- 
finlandezilor ; 11—1. în
zilei de vineri, hocheiștii 

au întilnit pe cei din 
victoria revenindu-le ce-

Amănunte despre C. M. de fotbal

din 1970, din Mexic
CIUDAD DE MEXICO 19 (A- 

gerpres). în urma consfătuirii 
desfășurate la Ciudad de Me
xico, președintele federației in
ternaționale de fotbal, Stanley 
Rous, a declarat că turneul final 
a] campionatului mondial de fot
bal din anul 1970 se va des- 

• făsura între 24 mai și 14 iunie, 
dar că datele vor trebui confir
mate la reuniunea F.I.F.A. ce 
va avea loc la 24 mai, anul a- 
cesta, la Munchen.

Jocurile de 
noua ediție a 
met" vor avea 
cern brie 1967 
1969.

Delegații federației 
au arătat că țara lor 
14 stadioane de fotbal, bine do
tate care ar putea găzdui me
ciurile turneului olimpic din 
anul 1968 și ale campionatului 
mondial din 1970. Trei din cele 
14 stadioane se află în Capitală, 
iar celelalte în opt orașe de pro
vincie. Cel mai mare și mai bine 
dotat este „Stadionul Aztec" din

Ciudad de Mexico cu o capaci
tate de 110 000 locuri. Celelalte 
două terenuri ale capitalei me
xicane au tribune cu o capaci
tate de 80 000 și respectiv 45 000 
de locuri.

Reprezentanții F.I.F.A. și-au 
început vizitele în provincie, o- 
prindu-se la Puebla, după care 
vor pleca mai departe spre Gua
dalajara.

Deci, start într-o nouă ediție a 
campionatului mondial și european 
de hochei pe gheață. A cita ? Răs
punsul'este..-. dublu : a 33-a ediție 
a' campionatului mondial și a 45-a 
a celui european. Cu alte cuvinte 
întrecerea pentru supremație pe 
bătrînu] nostru continent este mai 
veche decit cea pentru întîietate 
în lume. In această direcție ni se 
pare interesant să subliniem că 
primele turnee de hochei pe gheață 
au avut loc în Europa în anul 1909 
la Chamonix, după care, in anul 
1910, în localitatea Les Avants din 
Elveția s-a disputat primul campio
nat european. Victoria a revenit 
Angliei. De fapt, nu selecționatei 
engleze, ci formației Princes IHS, 
care

De 
timp 
o tot 
petițiile cu 
azi un interes deosebit în cele mai 
îndepărtate colțuri ale globului. 
Chiar acolo unde ar fi greu de bă
nuit că se joacă hochei pe GHEA
TA din cauza climei, adică în 
Africa sau Australia ! Lesne de 
ghicit, așadar, că și acum atenția 
a sute și sute de mii de amatori 
de sport din lumea întreagă este 
îndreptată spre Viena, unde 21 de 
reprezentative de țări (8 în grupa A, 
8 în grupa B și 5 în grupa C) își vor 
începe disputa. Trebuie însă să nu 
uităm că din aceste 21 de selecțio
nate naționale, numai 8 concurează 
la cele două titluri. Este vorba de 
participantele la grupa A : Uniunea 
Sovietică, Cehoslovacia, Canada, 
Finlanda, R.D. Germană, R.F. a Ger-

cla- 
gru-

evo-

calificare pentru 
„Cupei Jules Ri- 
loc între 15 de

și 31 decembrie

mexicane 
dispune de

reprezenta această țară, 
atunci s-au scurs 57 de ani, 
în care hocheiul și-a căpătat 
mai largă popularitate, com- 

„crosă și puc" stîrnind

manici, Suedia, Statele Unite ale 
Americii. Dintre acestea, doar echi
pa R.F.G. nu a participat la între
cerea de anul trecut, de la Ljublja
na, fiind proaspăt promovată în 
locul reprezentativei Poloniei, 
sată atunci pe ultimul loc în 
pa A.

Selecționata țării noastre va
lua în grupa B, alături de echipele 
reprezentative ale Poloniei, Elve
ției, Norvegiei, Italiei, Austriei, 
Iugoslaviei, Ungariei. Anul tre
cut jocurile din cadrul grupei B 
s-au disputat în orașul Zagreb și 
s-au încheiat cu următoarele rezul
tate : (clasament) 1. R.F.G. 14 p. 
(cu România 4—1, cu Iugoslavia 
6—2, cu 
6—3, 
1—0, cu 
NIA
Norvegia 4—0, cu Austria 7—1, 
Elveția 4—3, cu Ungaria 4—2, 
Anglia 4—1) ; 3. Iugoslavia 10 
(cu Norvegia 2—1, cu Austria 
cu Elveția 3—2, cu Ungaria 
cu Anglia 3—3) ; 4. Norvegia 
(cu Austria 4—3, cu Elveția 
cu Ungaria 5—2, cu Anglia 12—2) ;
5. Austria 6 p. (cu Elveția 7—6, cu 
Ungaria 7—2, cu Anglia 2—1) ;
6. Elveția 4 p. (cu Ungaria 6—1, 
cu Anglia 6—3) ; 7. Ungaria 2 p. 
(cu Anglia 8—1) ; 8. Anglia 1 P- 
(cu Iugoslavia 3—3).

Remarcați că Anglia, cîștigătoare 
a primei competiții europene, s-a 
clasat anul trecut pe ultimul loc 
în grupa B ! — Ce surprize vor fi 
anul acesta ?

MOSCOVA, 17 (prin telefon). — 
| In sala de sport „Aripile Soviete

lor" au început vineri după-amia- 
■ ză întrecerile tradiționalului con- 
I curs internațional de lupte greco- 

romane „Memorialul Podubnîi". 
| La ediția din acest an sînt pre- 

zenți peste 70 de sportivi din 
(Finlanda, Ungaria, R.D.G.. Ceho

slovacia, ROMANIA, R.F.G., Po
lonia, Bulgaria, Iugoslavia

I U.R.S.S.
Sportivii noștri, care participă 

Ila acest mare concurs internațio
nal, au în primul tur adversari 
de valoare: Stoiciu (cat. 52 kg) — 

| Kirov (Bulgaria), Baciu (cat. 57 kg.) 
— Trestianskj (U.R.S.S.), Popescu 

. (cat. 63 kg.) — Cojen (Polonia), 
I Ciorcilă (cat. 78 kg.)—Radev (Bul

garia) și Neguț (cat. 87 kg.) — 
i Iurkievici (U.R.S.S.).
• T. CORNEANU

antrenor federal
I Pină la închiderea ediției nu 
• ne-au parvenit rezultatele (n.r.).

cu
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Norvegia 3—2, cu Austria 
Elveția 4—0, cu Ungaria 
Anglia 10—4); 2. ROMĂ- 

p. (cu Iugoslavia 5—5, cu
cu 
cu 
p.

4—2.
6—4,
8 p.
4—1,

CALIN ANTONESCU

* liie Năstase
*' printre favoriți

CAIRO 17 (Agerpres). — Ju- 
Icătorul român Ilie Năstase con

tinuă să se afirme în turneul 
internațional de tenis de la Ale- 

| xandria (R.A.U.). După victoria 
‘ înregistrată în sferturile de fi- 
Inală ale probei de simplu, în 

care l-a învins cu 7—5, 4—6,
17—5 pe suedezul Jean Erik Lund

quist, Ilie Năstase s-a calificat 
și în semifinalele probei de du- 

Iblu mixt, făcînd pereche cu 
Helga Schultze (R.F.G.). Cuplul I Năstase — Schultze a întrecut
cu 4—6, 6—2, 6—2 perechea G. 
Luttropp — Helga Riede (R.D.G.). 

IMărmureanu a fost eliminat în 
optimile de finală cu 6—4, 5—7, 
6—4 de Lundquist.

I
I Alexandra Nicolau 

I a pierdut din nou

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI
NEW YORK. — La Vail (Colora

do) au început întrecerile concursu- -
ci ARACAS. — în proba de dublu 

bărbați din cadrul turneului inter
național de tenis de la Caracas, ’ lui internațional de schi alpin do- 
campionul României, Ion Tiriac, și 
maghiarul Gulyas au dispus de pe- ' 
rechea Franulovici (Iugoslavia) — 
Di Maso (Italia) cu 17—15, 6—3. 
în proba de simplu, Ion Tiriac l-a 
întilnit pe renumitul tenisman 
australian John Newcombe, eîștigă- 
torul concursului de la Barranquilla, 
de care a fost învins în trei seturi: 
6—4, 3—6, 6—1.

tat cu „Cupa Națiunilor", la care 
participă sportivi din Austria, Ca-, 
nada, Elveția, Franța, S.U.A. și 
alte țări. Proba de slalom special 
bărbați a revenit multiplului cam
pion francez Jean Claude Killy. 
Pe locurile următoare s-au clasat 
Jim Heuga (S.U.A.) și D. Giovanoli 
(Elveția). La femei, pe primul loc 
s-a clasat Marielle Goitschel (Fran

ța), urmată de compatrioata sa An
nie Famose și de Erika Schinegger 
(Austria).

HAGA. — Reprezentativa de fot
bal a Tunisiei întreprinde în pre
zent un .turneu în Olanda. In primul 
joc, fotbaliștii tunisieni au evoluat 
îrr compania echipei Dos Utrecht, 
care activează în prima ligă a cam
pionatului olandez. Au cîștigat gaz
dele cu scorul de 2—0 (1—0) prin 
golurile înscrise de Henk Weryîn 
minutele 19 și 70.

I BELGRAD 17 (Agerpres). Tur
neul internațional de șah de la 
Belgrad a continuat cu desfă-,

Ișurarea partidelor din runda ții 
șaptea. Partida centrală a rundei- 
s-a disputat între cunoscuta ju- 

I cătoare sovietică Zatulovskaia Si 
1 campioana României, Alexandri 
I Nicolau. într-o variantă a parti

dei spaniole, Zatulovskaia (cit 
albele) a avut inițiativa și a ob-

I ținut victoria la mutarea 39. ‘ j
în clasament conduc trei 

cătoare: Gaprindașvib, K. Iov»
I novici și Liliak cu cîte 4,5 punc- 
’ te, urmate de Zatulovskaia —- 4 
I puncte (2), Nicolau și Belamarici 

cu cîte 4 puncte.
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