
La Cluj, returul semifinalei feminine s „C.C.E." la handbal
„Cupa FR.N." la polo

Meciul Universitatea Timișoara 
Jalgiris Kaunas este așteptat 

cu deosebit interes
telefon, de

Cel
CLUJ, 24 (prin 

la trimisul nostru). — 
de al doilea meci dintre e- 
chipele feminine Universitatea 
Timișoara și Jalgiris Kaunas, 
contând pentru semifinalele 
„C.C.E.* la handbal, a stîrnit 
un deosebit interes printre iu
bitorii handbalului din Cluj, 
nude va avea loc întîlnirea. 
După cum se știe, timișoren- 
r.ele încep partida cu un han
dicap de 3 puncte (în tur. la 
Kaunas, au pierdut cu 7—10),

Azi și miine, la Cluj:

Noul bazin acoperit
găzduiește concursul 

internațional de sărituri
CLUJ, 24 (prin telefon, 

de la trimisul nostru). — 
Mai înainte de toate, să 
ne exprimăm bucuria pe 
care am simțit-o cînd am 
intrat în incinta noului 
bazin acoperit din locali
tate. Construcția modernă 
a Clădirii, tribuna spațioa
să. decorul interior și bi
neînțeles bazinul de 50 m 
ne-au produs o impresie 
cît se poate de plăcută și 

; ne-au dat speranța că nu 
j peste multă vreme Clujul 

va contribui în mod con
siderabil la dezvoltarea 
natației românești.

Vorbind despre 
j cursul internațional de să
rituri care va fi găzduit 
sîmbătă și duminică de 
orașul de pe Someș, tre
buie să subliniem atenția 
pe care i-o acordă toți 
participanții, atenție con
cretizată prin pregătirile 
asidue efectuate în aceste 
zile. Ultimele antrena
mente au avut loc vineri 
și la ele au participat să
ritori din Bulgaria, R. D. 
Germană, R.F. a Germa
niei și România. (Sporti
vii austrieci și polonezi 
nu sosiseră pină vineri 
seara). întrecerile vor a- 
vea loc sîmbătă între o- 
rele 17—19 și 20—21, 
duminică de Ia ora

O atractivă întîlnire de popice
România R. F. a Germaniei sosit. Bobocii 

sub

Astfel, 
întrece, 

dublă

Sala cu șase piste din Parcul spor
tiv Voința (șoseaua Pipera nr. 38 — 
capătul tramvaiului nr. 5), gazda 
ultimei ediții a Campionatelor mon
diale, va cunoaște din nou atmosfera 
reuniunilor internaționale, 
astăzi după-amiază se vor 
pentru a doua oară într-o 
întîlnire interțări, . reprezentativele 
de popice ale României și R.F. a 
Germaniei.

Oaspeții noștri, deținătorii meda
liei de bronz de la ultimele campio
nate europene de la Budapesta, se 
remarcă printr-un elegant stil de 
lansare a bilei, afirmîndu-se de la 
an la an în arena mondială. Așadar, 
avem toate motivele să credem că 
sportivii români — cotați printre cei 
mai buni din lume — au în față ad
versari de certă valoare și că, în 
consecință, vom asista la dispute 
spectaculoase.

Astăzi dimineață, antrenorii celor 
I două țări vor definitiva echipele, 
j din următoarele loturi : ROMANIA :

fapt care nu le împiedică să 
privească jocul de duminică 
cu mult optimism. Toate fe
tele sînt convinse că cele 3 
puncte pot fi recuperate.

Vineri dimineața, în 
Sporturilor de la Cluj, 
pioanele noastre au făcut un 
ultim antrenament, în compa
nia echipei masculine Voința. 
Cluj. Antrenorul Victor Chița 
a ales ca parteneră de pregă
tire o formație de băieți pen
tru a-și obișnui fetele cu un 
joc ceva mai... tare. Se știe 
că handbalistele de Ia Jalgi
ris, jucătoare foarte înalte și 
puternice, atacă și se apără 
în forță. La antrenamentul de 
vineri fetele noastre au dove
dit o mare poftă de joc. fă- 
cînd să plouă cu goluri în 
poarta adversarilor. Nemeț, 
Moșu și Kașpari. accidentate 
în ultima partidă, sînt aproape 
complet refăcute și vor juca 
în meciul de mîine.

Oaspetele au sosit joi noap
tea la Cluj, iar vineri au fă
cut un ușor antrenament 
Sala Sporturilor.

(Pag. a 3-a)

24 (prin telefon), 
a doua a turneu-

Cinci minute după sosirea avionului care a adus echipa noastră națională 
de fotbal de la Paris. Toată lumea suride fericită... Apoi, comentariile și 
interviurile de... rigoare. Interviul nostru — în pag. a 5-a.

Tinerețe îără biitriiicțe*

• Steaua — Steagul roșu
• Rapid — Universitatea Craiova

PETRE HENT

D. STANCULESCU

• Farul —Progresul
9 U. T. A. —Petrolul

OPINII

UN NUME
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AZI, DE LA ORA 16,30, IN CAPITALA

dezghețat.
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PREȚUL CELEBRITĂȚII

I
I

Elena 
Crista

feminin — Elena Lupescu, 
Trandafir, Ținea Balaban, 
Szocs, Cornelia Moldoveanu, Marga
reta Szemani, Ana Marcu, Ana Ni- 
laș : masculin : Petre Purje, Cristu 
Vînătoru, Ion Micoroiu, Vasile Măn- 
toiu, Constantin Rădulescu, Aurel 
Chirilă, Dumitru C. Dumitru, Aurel 
Șucatu. R.F. a GERMANIEI : femi
nin : Maria Schwartz, Gisela Kurbs, 
Karoline Schmit, Liselotte Schumann, 
Hanni Lassmann, Dagmar-Haidrun 
Kiihne, Inge Stadlbauer : masculin : 
R. Pelikan, D. Zieher, T. Holzmann, 
T. Adler. R. Boch, A. Kăfer, W. 
Giinzel. Formațiile vor fi alcătuite 
din cîte șase jucătoare șr tot atîția 
jucători, fiecare lansînd cîte 100 de 
bile mixte și, respectiv, 200 de bile 
mixte. Băieții joacă pe pistele 1—4. 
iar fetele pe 5—6. Primele schimburi 
intră pe arenă la ora 16,30. întâlni
rea va fi condusă de arbitrul aus
triac F. Watzinger, ajutat de D. 
Stoica (România) și A. Pfeiffer 
(R.F G.)

I
I
i
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Academicianul ștcîan Nilcu
își împărtășește 

impresiile despre sport 
în cadrul cercului

MIINE. ETAPA A XVII-a A CATEGORIEI A
® Universitatea Cluj —Dinamo București
® Politehnica Timișoara —Dinamo Pitești 
@ Jiul —C. S. M. S.

',CUM
' SE PĂSTREAZĂ

orile valori împing înainte sportul de performanță, iar acesta, 
la rîndul lui, creează „nume" rostite cu drag, cu admirație. 

Cum devenim un „nume" ? Și, mai ales, cum îl păstrăm ? 
lată un subiect în jurul căruia am discutat cu mai multi 

sportivi și activiști sportivi din Cluj. Seria răspunsurilor avea 
s-o deschidă tov. CONSTANTIN CUCU, vicepreședinte al 

Consiliului regional UCFS Cluj :

Apele
Soarele a prins putere. Pri
măvara a 
„Tînărului dinamovist" 
conducerea antrenorului S. 
Teodor of au făcut prima 
lor cunoștință cu lacul.

Pe mal, o altă serie de 
începători așteaptă. Secția 
de caiac-canoe are peste 50 
de sportivi.

Fotografie de Paul Romoșan

— Multi dintre sportivii noștri 
au conștiința că ocupă un loc în 
ierarhia valorilor. N-am să 
nume, fiindcă vreau să las 
ceastă certitudine la cit
mulfi. Succesele lor sînt rezultatul 
unei îndelungate pregătiri, al u- 
neî lupte îndîrjite cu secundele 
și centimetrii, a! unei continue 
acumulări de calități fizice, teh
nice, tactice și nu al unor acci
dente sau intîmplări fortuite. 
Performanta are darul de a-1 
scoate pe autorul ei la rampă, 
spectatorii ii acordă credit, nu
mele Începe să circule. Deși se 
pare că plnă aici a fost greul, 
eu cred, dimpotrivă, că de-abia 
acum incepe. Plnă la „prag"

M

Un pag.a 4 a,programul 
complet al întrecerilor sportive din Capitala

VW 'j

următoarele 
Banat 

0—2, 2—1, 0—0).

CLUJ
In ziua __ _____
lui de polo de la Cluj s-au 
înregistrat 
rezultate : Cluj
4—4 (2—1,
București I — Mureș A. M.
8—0 (1—0, 2—0, 3—0, 2—0) 
51 Crișana — București II

1 (0—0, 0—0, 1—0. 2—1).

CONSFĂTUIRE 
METODICO-ȘTIINȚIFICĂ

Astăzi și mîine va avea 
loc la Poiana Brașov o con
sfătuire metodico-știînțifî- 
că, pe o temă actuală „di
namica eforturilor în antre
namentul sportiv**.

Sînt invita(i instructori, 
antrenori, profesori de edu
cație fizică

In pag. a 5-a prezentarea jocurilor
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sportivul era un anonim; o dată 
intrat în arenă și recunoscut de 
toți ca un „nume", cerințele fafă 
de el slnt infinit mai mari. A- 
cum el trebuie să-și păstreze 
numele cîștigat, iar prețul este 
foarte scump.

— Prețul se cheamă muncă, pa
siune, spirit de sacrificiu și. în pri
mul rînd, modestie, apreciază dr. 
WCA, unul dintre veteranii echi
pei de fotbal a Universității Ex
periența celor 25 de ani pe care 
l-am dăruit fotbalului mă îndrep
tățesc să susțin aceasta. Am avut 
atît colegi deosebit de înzestrați, 
adevărate talente,

I
I
I
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dar care s-au I
NUȘA MUSCELEANU

(Continuare în pag. a 6-a)
I



Cine se face vinovat ?
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SCĂDEREA PRESTIGIULUI UNEI COMPETIȚII
— Ancheta printre purtătorii Insignei de polisportiv —

Una din formele cele mal eficiente de xăspîndire a exercițillor 
’ fizice *1 sportului este fără îndoială concursul pentru obținerea 

Insignei de polisportiv. Acest concurs cuprinde In regulamentul său 
e serie de probe care asigură partlclpanților o pregătire fizică mul
tilaterală, contribuind la întărirea sănătății și la dezvoltarea capa
cității de muncă a acestora. Concursul pentru cucerirea insignei are o 
importanță de prim ordin tu cadrul competițiilor de masă, mal ales 
dacă ținem seama de faptul că el se adresează unui cerc foarte 
larg de oameni al muncii, attt ca vtrstă ctt și ca preocupări.

Dar, au fost oare înțelese aceste lucruri de toți factorii răspun
zători de popularizarea și organizarea concursurilor ? Au reușit ei 
să sporească interesul maselor față de această formă de practicare 
a sportului 1 Ce contribuția au adus consiliile asociațiilor sportive 
la Întărirea prestigiului acestei competiții ? S-au aplicat prevederile 
regulamentului în acordarea insignei 1 Stat întrebări la care am 
căutat răspunsul ta cîteva asociații sportive bucureștene.

IATĂ-MĂ' SI POLISPORTIV-1

Cum a hiat insigna frezonri 
Ilie Mircea de Ia asociația 
mura" l Fărâ să știe~ Cum ■■ 
aflat I Greu I După ce semnala- 
tem multe situații îndoielnic» tu 
caietul de evidentă ți In foile de 
concurs (nesemnate de arbitri) ata 
aflat de la secretarul asociației, 
Leon Rosenzweig, că absolut lotri» 
probele au fost trecute cu pri

lejul altor competiții, că nici na 
s-au organizat concursuri speciale, 
deși stnt probe care n-au figurat 
in programul spartachiadelor son 
campionatului asociației: flatări, 
căfărări. tracțiuni. Președintele 
asociației ne-a adus personal dat 
purtători „instruifi* care știaa 
intr-adevăr că au trecut probele 
șl cu ce ocazie.

Am tinut totuși să stăm * 
vorbă și cu alți deținători ai in
signei, pe care l-am vizitat Mi 
locul de muncă, in atelierul me
canic l-am intilnit pe frezorul 
Iile Mir cea care, la auzul .nou- 
tatii' că este purtător... (insignei* 
se aflau fncă la președintele aso
ciației). a zimbit. I-am spus •* 
din caietul de evidentă reiese ari 
a trecut prima probă la 5 martie 
1966. Iată răspunsul: ,Prîn «•-

La A. S. Marmura, multi tineri 
se trezesc, fără să știe, purtători 
de insignă.

Ctnd cu insigna s-a trezit 
El a rămas- ÎNMĂRMURIT!

gust am venit ta întreprindea*. 
Bănuiau probabil că e că viu 
aici șl că o să particip 1* con
cursuri, așa că ml-au- avansat ta- 
signa*.

TREBUIE SCHIMBATA REȚETA

In privința realizărilor ta do
meniul Insignei de polisportiv, 
membrii consiliului asociației Ta
bleta sînt inci fn_ perioada da 
convalescență. O convaleseenfri 
care durează din 1965. Șl pan 
să nu aibă sfîrșit. Boala est» însă 
mal veche, gravă și greu trata
bilă, chiar la fabrica de~ medi
camente. Dar sd consultăm fișele 
bolnavului (consiliul asociațlef). 
Aparent, din 1965 nu a mal ieșit 
ta aer liber. Spunem aparent, 
căci la o analiză mai aprofundată 
a caietului de evidență, am ob
servat că, de fapt, nu ieșise din 
1964 — anul primelor semne ale 
bolii. Și, pentru ca totuși să na 
apară complet inactivi, membrii 
eonsiliului asociației Tableta au 
Început să-i copieze, In conti
nuarea caietului, pe vechil pur
tători, trecind deasupra numelor 
recopiate, cu cifre mari• 1965.
.Poate au trecut normele pentru 
gradul 11“ — ne-am zis. Nici- 

dectrml Toate cele 54 de purtă
toare ale insignei pe 1965 au ob
ținui aceeași insignă: cele care 
trecuseră ca un an mal Înainte 
gradul I, aveau trecut șl de data 
aceasta tot gradul I. .Poate se 
făcuseră ceva greșeli ta tran
scrierea de pe foile de arbitraj șt 
au vrut să le treacă acum co
rect* — ne-am zis iarăși. Mal 
va I Acum toate cele 54 de 
.duble' purtătoare, reușiseră ace
leași performante la gimnastică, 
cros (500 m) flotări, aruncarea 
greutății, turism și Înot (singu
rele probe trecute). Iată perfor
mantele fn ordinea probelor enu
merate : da, 2, 7, 7, 10, da (chiar 
dacă unele participante concurau 
pentru gradul I, iar altele pentru 
gradul II). Dar e posibil ca 54 
de fete de diferite vtrste, pre
gătire și dezvoltare, să realizeze, 
absolut toate, aceleași perfor
mante 7 Nfel un centimetru, un 
minut, ori Hotare maț mult sau 
mal puțin!

,Am trecut în caiet cu apro
ximație* — ne spunea secretarul 
tehnic, 17. Rlzescu. De fapt și in 
fofle de concurs s-au trecut cu 
aproximație și fot de către membrii 
consiliului, deoarece nu se vede 
nici o .dată' de trecere a pro
belor șt nici semnătura vreunui 
arbitru.

Am stat de vorbă cu două 
.duble purtătoare' ale insignei 
de gradul I. Cum a obținut In
signa muncitoarea Sevastița Radul 
După cum spune ea, concurlnd 
la cros, popice, tenis de masă șl 
volei. De Înot, probă trecută fn 
caietul de evidență, nici nu poate 
fi vorba, căci ttnăra interlocu
toare nu știe să înoate, tn schimb, 
El. Manolesca știe să Înoate, dar 
.fură' că na ~a participat la 
vreun concurs. Așa după cum 
n-a aruncat greutatea, n-a aler
gat la viteză, n-a făcut Hotărî, 
căfărări saa tracțiuni. Despre flo- 
tSrt, mărturisea că nu a auzit 
ptnă acum.

După cum ce vede, la Tableta 
se foloseșe metode necinstite, 
căci despre ce altceva poate H 
vorba atunci elnd prin fals în
cerci să-fl creezi o aureolă l Se 
simte nevoia găsirii unei noi .re
țete* după care să se desfășoare 
competifltle de masă. Și ea 
există. Dar cere renunțarea la 
comoditate, la superficialitatea 
care șl aid are rădăcini adinei.

MOBILIZARE ORIGINALĂ

La asociația sportivă G.P.B. au 
devenit purtători al Insignei de 
polisportiv, In anul trecut, 188 
de tineri. Lutnd cunoștință de 
acest număr, am putea spune că 
el reprezintă un succes. Dar, să 
privim mal atent caietul de evi
dență. Prima probă a fost trecută 
de toți tinerii la 10 septembrie.

DIN POȘTA REGIUNILOR :

HANDBALIȘTH IN FRUNTE .

Secția de handbal a asociației spor
tive Minerul Baia Mare este una din 
cele mai puternice din regiune. De 
altfel, echipa de handbal Minerul 
este campioană regională pe 1966 și 
participă la turneul de calificare. Un 
merit deosebit tl au antrenorul loan 
Tegen, care pregătește cu conștiin
ciozitate echipa, Iuliu Varadi și Ale
xandru Konerth din biroul secției de 
handbal.

ca MAI TINERI SCHIORI

Recent, a avut loc pe pirtia Mo- 
goșa etapa regională a campionatului 
republican școlar de schi, la care au 
luat parte reprezentanții liceelor și 
școlilor generale din raioanele Sighet, 
Vișeu, Lăpuș și din orașul Buia Mare. 

Ultima, la 26 septembrie. în
seamnă că la fiecare două zile 
cel 188 de tineri s-au adunai pe 
baza sportivă de la Combinat 
pentru ă trece o probă. (Șl 
aceasta fără a mai vorbi de pre
gătirile pentru concurs). Cam 
greu de crezut I Mai ales după 
afirmația președintelui asociației

La A. S. „C.P.B.* tinerii sînt atrași la concursurile pentru 
insignă prin organizarea unor reuniuni cu bufet și muzică.

STICLA t
— Plee la treabă cu ardoare 
că e lăudabil scopul;

(3.P.B., Ion Chivu, care se pllngea 
că adesea la întreceri veneau 
numai 4—5 tineri. .De multe ori 
așteptam ta zadar la terenurL 
Nu veneau și pace!* Atunci, mai 
putem crede că normele au fost 
trecute în totalitatea lor de toți 
cel înscriși in caietul de evidență?

Răspunsul ni l-au dat .purtă
torii" cu care am stat de vorbă. 
Zețarul Emilian Popescu ne-a de
clarat că n-a intrat niciodată 
într-o apă mai adîncă de jumă
tatea taliei sale. „Cînd nu știi 
să înoți apa nu te ajută, te duci 
la fund. Pe urmă nici nu am cu
rajul să intru In bazin*. Cum 
de apare atunci cu norma trecută 
chiar Ia Înot și cu insigna in 
buzunar ? Dar mecanicul Radu 
Burcea, care spunea că nu a par
ticipat la acțiuni turistice pentru 
simplul motiv că nu-1 pasionează, 
cum a devenit purtător al insig 
nei, avlnd trecută proba de tu
rism ? Un alt purtător, V. Doro- 
banțu (turnător de litere), enu
mera astfel probele care i-au 
adus insigna: atletism, fotbal, 
volei, popice (II). .Flotări, căță- 
rări, tracțiuni nu am făcut. Or fi

Concursul pentru obținerea Insignei de polisportiv are nevoie, 
pentru păstrarea prestanței de care se bucură în rîndurile oamenilor 
muncii și pe care i-o știrbesc tocmai cei însărcinați cu organizarea 
lui, de o intervenție hotărîtă a forurilor competente.

Nu se poate să persiste această situație intolerabilă pe care 
am tntîlnit-o și o înti aim din ce în ce mai des în asociațiile spor
tive. Se mai poate vorbi de o eficiență a acestei forme de prac
ticare a sportului, atunci cînd tinerii nu se pregătesc pentru trecerea 
probelor, cind trec numai citeva dintre ele, cînd obțin această 
insignă pe nedrept ? Ce prestigiu mai are ea în rindul celor care 
ar ținti să o cucerească prin efort, dacă se atribuie multora din 
creion I Tovarășii din consiliu] asociației C.P.B. ne spuneau, printre 
altele, că concursul pentru obținerea Insignei de polisportiv a scăzut 
în prestigiu. Au uitat însă să precizeze cît din această scădere de 
prestigiu li se datorează consiliilor de asociații și cît organelor 
UCFS, care nu controlează și îndrumă suficient activitatea sportivă 
de masă.

Se cere o radicală șl imediată schimbare de atitudine față de 
• importantă competiție (pe nedrept uitată), o grabnică operă de 
reconsiderare șl de instalare a ei pe locul pe care îl merită.

AUREL BREBEANU
Catrene și desene de AL. CLENCIU

MARAMUREȘ
Cei mai buni s-au dovedit elevii li
ceului din Baia Sprie, antrenați de 
profesorul de educație fizică Al. Do- 
muța,

Despre activitatea celor mai tineri 
schiori din regiunea Maramureș se 
pot spune și alte lucruri bune. 80 
de copii impărțiți pe grupe și vîrste 
s-au inițiat în tainele schiului pe 
pirtia Mogoșa, sub conducerea profe
sorilor de educație fizică Al. Domuța 
și Vasile Pop. Notăm numele unor 
„speranțe* : elevii Cornel Pîrvulescu, 
loan Breban, Constantin Lupan și 
Gheorghe Baniai.

SPORTUL TN ȚARA OAȘULUI

„Oșenii sînt oameni de ispravă*. 
Nu o dată am avut prilejul să auzim 
această apreciere la adresa locuitori
lor din Țara Oașului. Aprecierea poate 

făcut alții, dar eu nu*. S-ar 
putea sd fi uitat .purtătorul*, 
nu zicem ba. Dar cl nd E. Po
pescu ne Întreabă dacă acestea 
nu sînt cumva procedee de arun
carea greutății mai poate fi vorba 
de uitare ? Mai curind, de amne 
zia membrilor consiliului asocia
ției în a organiza concursuri.

de nu fac mobilizare,
să nu-mi sară mie... dopul 1

Amnezie care a lăsat urme și In 
caietul de evidență, unde cîțiva 
purtători (I. Dediu, M. Radu, Tr. 
Pică, Gh. Stanciu, Al. Matei și 
Gh. Matei) nu au trecut toate 
probele (lungime și greutate).

Prevede oare regulamentul 
competiției că pot obține insigna 
cei care nu trec toate probele ? 
Consiliul asociației C.P.B. a uitat 
și acest lucru (ca de altfel multe 
altele). Cei ce au intrat în po
sesia insignei nu au îndeplinit 
deci cerințele acordării ei. Si nu 
le-au îndeplinit datorită super
ficialității cu care este tratată 
această problemă, comodității ce
lor însărcinați să mobilizeze pe 
tineri la Întreceri și la pregăti
rea pentru concurs. In loc să-i 
atragă pe terenurile de sport 
prin mijloacele cele mai indicate 
secretarul (Gh. Oprea) și preșe
dintele asociației aduc pe teren 
muzică, organizează bufet (1I). 
Și, desigur, la o... bere probele 
se trec de la sine. Această .me
toda* de mobilizare a adus aso
ciației o cifră r.:are de purtători 
al insignei. Dar cîți au luat-o fără 
a o merita ?

fi extinsă și in sport. La Spartachiada 
de iarnă, de pildă, 160 de mecani
zatori de la S.M.T. Negrești, repre- 
zentind asociația sportivă Tractorul, 
s-au întrecut cu dîrzenie la trintă, 
haltere, tenis de masă și orientare 
turistică. Subliniem faptul că fn a- 
ceastă asociație activează instructorul 
sportiv loan Ilotea, fost campion re
publican de trintă, care se ocupă cn 
multă rivnă de pregătirea a 40 de 
tineri.

CENTRU DE COPII 
LA TENIS DE MASA

In cadrul asociației sportive Steaua, 
de pe lingă Școala generală de 8 ani 
nr. 11 din Baia Mare, a fost orga
nizat un centru de copii pentru în
vățarea tenisului de masă. Centrul 
este dotat cu mater' 'ui z,.ortiv co

PE URMELE 
MATERIALELOR 
PURLICATE
„TRATAMENT DE URGENȚĂ'*

Așa se întitula nota apărută ta 
ziarul nostru nr. 5206, — la rubrica 
„Alb și negru" — în care se critica 
slabul simț gospodăresc al celor ca 
administrează baza sportivă Meta
lul din Tîrgoviște. Din răspunsul 
Consiliului orășenesc UCFS Tîrgo
viște reținem faptul că „rețeta' 
recomandată de ziar a avut un 
efect ...curativ. La baza sportivă 
Metalul s-au făcut reparația insta
lațiilor electrice, de apă și de gaze, 
a fost angajat personalul necesar 
pentru întreținere, urmînd ca ta 
viitor stadionului să i se aducă șl 
alte îmbunătățiri.

„CUM NE COMPORTAM ?'

La această întrebare pusă în ar
ticolul din ziarul nostru nr. 5200, 
în care era criticată lipsa de cu
noștințe profesionale ale unor antre
nori, ca și atitudinea necorespun
zătoare a unor sportivi de la C.S. 
Rapid București, biroul clubului a 
ținut să dea un răspuns concret 
în urma unei plenare a clubului, 
antrenoarelor MARIA CHIRU și 
MARIUCA DRAGULESCU, care 
s-au făcut vinovate de abateri da 
la disciplina profesională, li s-a 
desfăcut contractul de muncă, iar 
sportivilor Aurelia Ivan (popice) și 
C. Puriț (box), care n-au avut a 
oonduită morală corespunzătoare, B 
s-a dat avertisment.

„GIMNASTICA ARĂDEANĂ 
SUB REFLECTOR"

Materialul Cu acest titlu, apărut 
în ziarul nostru din 7.II. a.c., avea 
ca scop să determine pe specialiștii 
în gimnastică din orașul de pe Mu
reș să scoată din anonimat această 
frumoasă ramură de sport. în scri
soarea de răspuns pe care ne-o tri
mite, Clubul sportiv orășenesc 
Arad ne încredințează că... reflec
torul critic folosit de ziar a func
ționat perfect. Articolul amintit 
mai sus a făcut obiectul unei se
rioase analize, la care au luat par
te antrenorii și gimnaștii din oraș. 
Cu toții s-au angajat să depună 
eforturi ca intr-un viitor apropiat 
prestigiul gimnasticii arădene să se 
ridice la nivelul cerințelor actuale 
și ăl tradiției de care se bucură 
în acest oraș. Biroul clubului ne 
asigură că va acorda tot sprijinul 
șl va lua măsuri pentru ca acest 
angajament să fie dus la îndepli
nire.

„PE CINE SĂ CREDEM?"

Aceasta era întrebarea pe care 
o punea nota apărută în ziarul 
nostru din 14.11. a.c., în legătură 
cu răspunsurile contradictorii ale 
celor însărcinați cu organizarea 
gimnasticii de înviorare în școala 
profesională „Grivița Roșie".

Semnalul critic a avut darul să 
limpezească lucrurile. După cum 
ne comunică conducerea școlii, a- 
cum se știe — în sfîrșit — precis 
cine anume trebuie să se ocupe de 
gimnastica de înviorare : profesorii 
de educație fizică DORIN VIRGIL 
și PETRU CIMPONERU. Semnătu
ra și parafa direcțiunii școlii ne 
fac să credem că, de acum înainte, 
elevii școlii vor practica în mod 
regulat — și în bune condițiuni — 
gimnastica de înviorare.

O. G.

respunzător și este frecventat de un 
număr de 40 de copii.

„REPROFILARE"

Se împlinesc în curind doi ani de 
cînd amatorii de popice din Baia 
Sprie n-au unde să practice sportul 
ce l-au îndrăgit. Și aceasta pentru 
că asociația sportivă Minerul din 
Baia Sprie a închis frumoasa popi- 
cărie (două piste cu bitum) pentru 
renovare. Cu toate că reparațiile sînt 
de minimă importantă, ele nu s-au 
terminat nici pînă acum. Intre timp, 
însă, popicăria a căpătat un alt pro
fil : sală de nunți și baluri. Și vă- 
zînd că treaba ... rentează, consiliul 
asociației sportive Minerul rămîne 
surd la toate apelurile de a se reda 
popicăria scopului pentru care ea • 
fost creată.

(Grupaj realizat de coresponden
ții noștri T. TOHATAN, I. MA
RINESCU, A. VERBA, V. SASA- 
RANU, V. BARBU).



La cel mai tinăr

PLIMBAREA (II)
N MIJLOCUL NOSTRU: ACADEMICIANUL ȘTEFAN MILCU

Reporterul : In primul rînd vă mulțumim pentru amabilitatea 
de a veni în mijlocul cercului nostru, poate pretențios denumit 
«Tinerețe fără bătrînețe”.
Acad. Ștefan Milcu (directorul Institutului de endocrinologie) : 

Plăcerea este de partea mea ! Iubesc sportul, îl practic, fi mă simt 
totdeauna bine în compania acestui verificat elixir al „tinereții fără 
bătrînețe", cum bine l-ați numit dv.

Reporterul : în «compoziția” respectivului elixir intră ți 
plimbarea ?
Acad. Ștefan Milcu : Da 1 „Mica drumeție" este un mijloc al educației 

fizice, la care n-ar trebui să renunțe nimeni. Nici chiar sportivii de 
performanță ! Ca și înotul, mersul pe jos pune în funcțiune o serie 
întreagă de mecanisme complicate ale corpului omenesc. Au intuit 
acest lucru vechii filozofi — peripateticii — care discutau numai 
plimbîndu-se. Astăzi, mersul pe jos a ajuns un studiu. Vezi fiziologul 
francez Marey care cu ajutorul cinematografiei cercetează mersul biped, 
caracteristic speciei noastre umane.

Reporterul : V-am ruga să ne spuneți cîteva cuvinte despre 
foloasele plimbării.
Acad. Ștefan Milcu : Avantajele acestei mișcări fizice „minimale**, 

ca s-o numesc așa, sint multiple. în primul rînd, combate sedentarismul, 
care este o primejdie pentru organism. Ajută la întreținerea structurii 
normale a mușchilor, vaselor, oaselor, încheieturilor și a sistemului 
nervos. Deci, din punct de vedere fiziologic plimbarea este o miș
care complexă. Discreta transpirație pe care ea o provoacă atunci 
cînd este făcută în mod organizat și susținut, echivalează cu un exer
cițiu fizic I

Reporterul : De ce factori depinde reușita unei plimbări ?
Acad. Ștefan Milcu : Mai întîi de locul, de cadrul, unde se des

fășoară. Vom ocoli, deci, în plimbarea noastră, străzile, bulevardele 
aglomerate, preferind parcurile, grădinile, locurile cu o liniște relativă, 
cu peisaje frumoase, odihnitoare. Aceasta, pentru a obține atît tonicul 
fizic, cît și cel psihic. Plimbarea avînd și un caracter de reflectare, 
de desfătare, de odihnă mintală.

Reușita unei plimbări mai depinde de timpul pe care îl afectăm 
acestei mișcări în aer liber. Personal, la sfîrșitul fiecărei zile de 
muncă, îmi rezerv 40—50 minute de mers pe jos. Plimbarea o fac 
în drum spre casă. într-un tempo care nu are nimic comun cu pro
menada, considerînd din capul locului că mersul pe jos este un eficient 
exercițiu fizic !

Reporterul : Se poate spune că plimbarea este și un eficient 
tratament ?
Acad. Ștefan Milcu : Desigur ! Specialiștii o recomandă în com

baterea unor stări depresive, de melancolie, a unor stări fobice, de 
insomnie. De asemenea, în unele tulburări nevrotice, de circulație, 
în unele afecțiuni reumatismale, ca și în unele tulburări glandulare. 
Mișcarea influcnțind imediat tonusul funcțional al glandelor hipofiză, 
tiroidă și suprarenale.

Reporterul : Mai mulți cititori ne-au întrebat care sînt orele 
cele mai potrivite pentru plimbare ?
Acad. Ștefan Milcu : Cele după terminarea lucrului ! De altfel, 

acesta este și scopul plimbării : refacerea echilibrului fizic și psihic, 
după o zi de muncă susținută. Aici, vreau să răspund și cititorului 
care întreabă „dacă mă plimb. înseamnă că fac sport ?“ Înseamnă 1 
Dar nu dacă te plimbi, de dimineață pînă seara, numai de dragul 
de a te plimba, de a-ți „întări sănătatea", de a-ți „reface" un orga
nism care în ziua respectivă nu a lucrat, nu a fost, deci, supus 
nici unui efort intelectual sau fizic !

Reporterul ; Spuneați la început că plimbarea este necesară 
și sportivilor de performanță. In ce sens ?
Acad. Ștefan Milcu : Efortul intens al celor care fac sport de 

performanță are nevoie de un „tampon”, de o relaxare plăcută, întă
ritoare. Aceasta se obține prin plimbare, printr-o mișcare uniformă, 
de destindere, care imprimă atletului sau boxerului o respirație caden
țată, profundă. Să nu uităm că mersul pe jos nu se recomandă numai 
pentru combaterea sedentarismului, a imobilității. El este și un antidot 
al mobilității, al vioiciunii exagerate ! Plimbarea, prin însăși natura 
ei, calmează, temperează, normalizează aceste stări de lucruri.

Reporterul : Putem, deci, afirma că plimbarea este universal 
valabilă ?
Acad. Ștefan Milcu : Putem ! Dacă însă avem timpul, posibilitatea, 

de a face și un alt sport, acesta ar completa-o perfect!
Reporterul : Ce sporturi recomandați ?

Acad. Ștefan Milcu : Toate ! Eu am practicat și practic înotul, 
schiul, voleiul, alpinismul. Și, bineînțeles, zilnic — mersul pe jos.

Reporter : VASILE TOFAN

N.R. Miercurea viitoare, în cadrul cercului nostru „Tinerețe fără 
bătrînețe” va lua ființă o nouă... secție ; „GIMNASTICA LA DOMI
CILIU". Așteptăm, ca de obicei, cuvîntul dv. !

r

• cînd Bacăul nu mai ore 
bal tn ,A“, iubitorii sportu
lui din acest oraș și-au îndrep

tat privirile fi simpatiile spre hand
bal. (firește, fără a pierde definiție 
nădejdea de a revedea pe Dinamo 
din nou alături de Petrolul, farul 
sau Steaua...), Te minunezi ascultin- 
du-i pe băcăoani cu cît patos îfi pot 
vorbi acum despre handbal, ce cuvinte 
de laudă au la adresa reprezentanți
lor Institutului pedagogic din orașul 
lor. Dubla performanfă a studenfilor 
de la acest institut — cucerirea tit
lului de campioană republicană uni
versitară și promovarea în campiona
tul categoriei B — iată „argumen
tul* decisiv care a pledat în fai>oa- 
rea apropierii de handbal.

Dar, la Institutul pedagogic din 
orașul de pe Bistrița handbalul n-a 
fost decît un „deschizător de pîr- 
tie* spre o diversificare a activității 
tportive.

Clubul studențesc din Bacău a 
debutat plecînd de la zero ab
solut. Nu este o figură de 

stil ci, din păcate, adevărul pur. 
Zero absolut echivalează în cazul 
nostru cu lipsa unui cadru organi
zatoric corespunzător (antrenori, bază 
materială etc.). Era însă o chestiune 
de onoare și de încredere, un mo
ment deosebit în viața acestor pro
fesori, în totalitatea lor foarte ti
neri, mulți dintre <' ’ 
drum. în față, un obiectiv: să vadă 
clubul mergînd pe propriile-i picioa
re. $i aceasta, cît mai repede. Pro
blemă de operativitate la scară re
publicană. Fiindcă la aceeași dată, 
în toate centrele universitare luau 
ființă cluburi similare.

ei la început de

club studențesc din Moldova...
T~ -«n rugSt W Wico- Această perioadă de pionieratZ™ rugat H ---------

la. Guidea, victpreședinlele clu
bului și fn același timp deca

nul Facultății d* educafie fizică — ei 
orientez» discufia noastră pe... con
cret. Deci, un scurt bilanț al activi
tății. Am notat: la jocuri sportive, în 
afara echipei masculine de handbal 
din categoria B, clubul universitar 
din Bacău posedă fi • formali» de 
fete, prezentă tn aceeași categorie, 
seria studențească. Cu frumoase 
,cărfi de vizită" se pot lăuda și echi
pele de volei — băieți (pe locul 2 

campionatul regional) și fotbal.

-—perioadă de pionierat a 
duhului este legată de numele pro
fesorilor N. G ui dea, Tr. 1 li eseu și 
P. Deboveanu (handbal), C. Costi- 
nescu (fotbal), V. Ghenade, M. Cră
ciun (volei), M. Ghenade și Gh. 
Pascale (baschet), M. Bibcre (gim
nastică), V. Blănuță (șah), C. Șer- 
ban și S. Blaga (atletism). Sublinie
rea se impune.

tn

pe 
să

Ultima este hotărită să termine 
locul 1 campionatul regional și 
promoveze, în toamnă, în „Cu. (Deo
camdată, după jocurile din tur, ea 
își împarte șefia cu Chimia din 
Orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej. Se
cretarul clubului, puțin tentat să 
facă anticipări, mă asigură că per
formanța este posibilă. Desigur, cu
noaște cel mai bine ambiția studen
ților lui). într-un alt joc sportiv, la 
baschet, atît băieții cît și fetele for
țează afirmarea în regiune. Dintre 
sporturile individuale, atletismul de
ține întîietatea, cu 35 de sportivi 
clasificați (unul de categ, I, 5 de 
categ. a Il-a, 29 de categ. a IÎI-a). 
Nouă dintre atlefii de la „Pedagogic* 
sînt titulari în reprezentativa regiunii 
Bacău, proaspăt promovată în cam
pionatul categoriei A. In plină for
mare — echipa feminină de gimnas
tică.

Gimnastica băcăoană a făcut serioși pași înainte în ultimii 
ani. Unele componente ale clubului Dinamo au îost selecționate 
și în lotul republican.

De cî'tva timp, cele mai bune gimnaste băcăoane lucrează 
într-o sală nouă, sală din care am surprins acest aspect.

A mințeam undeva de entuzias- 
,/-4 mul celor care au pus bazele 

activității sportive la cel mai 
tînăr club studențesc din Moldova. 
Printre entuziaști trebuie citat 
prof. Virgil Radulian, prorectorul 
institutului și președintele clubului, 
cunoscător competent ai probleme
lor vitale ale sportului în institut. Am 
desprins din discuția cu prof. Radu
lian faptul că conducerea clubului 
nu e mulțumită cu ce s-a realizat 
pînă acum, că există un permanent 
efort spre autodepășire, că în cen
trul atenției se află și creșterea va
lorii performanțelor, dar și calita
tea în 
pariția 
ciplină.

procesul de învățătură, dis- 
oricăror abateri de la dis-

reținut, în fine, principiul 
m care se călăuzește prof.

m 
dupi
Radulian în activitatea sa : a- 

cela că sportul reprezintă o sursă de 
sănătate fizică și morală. De aici, •- 
fortul permanent de a fi cuprinsă 
în sport întreaga masă a studen
ților (dar și a studentelor, care sînt 
prezente la întreceri doar în pro
porție de 10 la sută ! ?), la început 
prin intermediul normelor pentru 
Insigna de polisportiv și conti- 
nuînd, în cazul celor mui dotați, 
cu activitatea de performanță, in
tr-un cuvînt, experiența clubului 
sportiv al studenților din Bacău, 

care la 7 aprilie va împlini un an 
de existență, este de pe acurn deose
bit de rodnică.

Foto i A Neagu
TIBERIU STAMA

. „RUINURILE
T1RGOVIȘTEI"...

ITîrgoviștea, fostă cetate 
de scaun, se mîndrește cu 

numeroase locuri istorice. I Ruinele Curții domnești, 
minunat cîntate de Vasile 

ICârlova, străvechi mînăs- 
tiri, ctitorite cu secole în 
urmă de vestiți boieri...

Dar iată că „fondul" ar
heologic al orașului Tîrgo- 

| viște este pe cale să se 
’ îmbogățească cu o piesă 
Irară, unice, pe care ar 

rîvni-o, probabil și Lou- 
vre-ul I Cum și cînd a fost I descoperită ? Foarte sim
plu și destul de... recent. 

_ Este vorba de fostul teren 
| de volei al întreprinderii 

de electricitate, altminteri I singurul din oraș care be
neficia de o instalație pen- 

Itru nocturnă («Electricita
tea* - vezi bine).

. Această bază sportiva a 
I orașului, altădată o bijute- 
Irie, se află într-o stare de 

♦otală degradare, devenind

- printre altele — și un loc 
de depozitare a... gunoiu
lui. Amatorii de sport (vo
lei, baschet, handbal) din 
Tîrgoviște dau acatiste (nici 
nu-i greu într-un oraș cu 
40 de biserici...) ca terenul 
să fie declarat... monu
ment istoric. Poate că 
atunci - devenind un... 
punct turistic - organele 
locale își vor îndrepta □- 
tenția și către el.

LASATA DE SEC...

La 12 martie, iubitorii 
de fotbal de prin părțile 
Buzăului au răsuflat, în sfîr- 
șit, ușurați. „Postul cel 
mare" se sfîrșise și iată 
că începea campionatul 
raional. Ura ! Cum comu
nele și satele de prin par
tea locului nu sînt prea 
răsfățate cu formațiile din 
categoriile A, B sau - mă
car - C, se mulțumesc oa
menii cu ce au : „O fi el 
doar un campionat raional, 
dar e al nostru și îl iubim!"

La 12 martie, deci, tre
buiau să se întîlneasco in

comuna Smeeni, în partida 
inaugurală, echipa Recolta 
din localitate și formația 
cu același nume din co
muna Caragele.

La ora 10 dimineața (me
ciul începea cu un ceas și 
jumătate mai tîrziu) erau 
prezenți în comună arbitrii 
delegați, fotbaliștii celor 
două echipe și vreo 200 de 
suporteri din Caragele, care

deținea cheia dulapului cu 
echipamentul sportiv.

Fotbaliștii, arbitrii, spec
tatorii l-au așteptat cît l-au 
așteptat pe tovarășul Hor
net, apoi l-au căutat acasă. 
De pomană ! Secretarul 
asociației sportive plecase, 
cu familia, într-o comună 
vecină, la socri. Era lăsata 
de sec...

UN RECORD „COSMIC"străbătuseră cale de 40 km 
pentru a-și susține echipa 
favorită. Meciul putea să 
înceapă, așadar. Nu I Lip
sea cineva. Persoană în
semnată, vorba lui Cara- 
giale. Intr-adevăr, însem
nată I Tovarășul ION HOR
NET, secretarul asociației 
sportive din localitate, care

Se socotește, și pe bună 
dreptate, că halterofilii sînt 
învâțați cu... greutățile. La 
antrenament și concurs ri
dică sute și sute de kilo
grame.

Asta î-a îndemnat, pro
babil, pe membrii consiliu
lui raional UCFS Miercurea 
Ciuc să-i pună la încercare

pe amatorii de atletică grea 
din oraș : „la să vedem, 
rezistă sau nu rezistă ? Sînt 
sau nu pregătiți ?" Și...
le-au luat sala de antre
nament 1

Oamenii au... rezistat, au 
bătut pe la uși, pe la... fe
rești și sala... nu li s-a dat 
înapoi. In schimb li s-au 
dat... promisiuni. Cum însă 
antrenamentele (cu toată 
bunăvoința) nu se pot face 
pe... promisiuni, halterofilii 
din M. Ciuc au insistat. La 
15 februarie, una din 
„greutăți" fusese ridicată. 
Halterofililor li s-a repar
tizat ca loc de pregătire... 
scena Casei de cultură din 
localitate. Dar, cum era și 
normal, conducerea Casei 
de cultură nu putea fi de 
acord cu măsura consiliu
lui raional UCFS decît 
dacă echipele artistice 
(dans, cor, teatru etc.) ar 
fi trecut cu repetițiile și 
spectacolele în... sala de 
sport.

Rezultatul : halterofilii din 
Miercurea Ciuc luptă în 
continuare cu Greutățile.

„Ridicarea" lor ar fi un re- I 
cord. Mai valoros decît u- « 
nul mondial ! Ar fi un re- , 
cord COSMIC, ca să ne | 
exprimăm într-un limbaj la 
ordinea zilei I

CRESC „PITICII" 
BASCHETULUI

„Geografia" mini-basche- , 
tului se lărgește I lată că, f 
recent, la Slatina echipa 
de copii a Școlii sportive ■ 
din Pitești a făcut un joc I 
demonstrativ de mini-bas- 
chet, mult gustat de cei 
peste 200 de elevi aflat! în 
sală.

Nu putem decît să sa- I 
lutcm extinderea „micului- 
baschet". Pentru că el poa- | 
te fi un excelent punct de 
plecare pentru... baschetul ■ 
mare I I

Rubrică redactată de

VALERIU CHIOSE și .
DAN GÂRLEȘTEANU |

după scrisorile corespon- |
Henților noștri. •

U I
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Slmbăta

•
 9 POPICE — Arena Voința, eu începere de Ia ora

16,801 România — R. P. a Germaniei (feminin și mas- 
culin).

a • HALTERE — Sala Dinamo, de la ora 17 : etapa 
* regională a campionatului republican de juniori.

® • SCRIMA — Sala de sport a Facultății de Drept,

de la ora 16 : campionatul pe echipe al Capitalei.

• RUGBI — Teren Steaua (Ghencea), ora 16,301 
Steaua — Precizia Săcele (cat. A).

9 BASCHET — Sala Floreasca, începiad de la ora 
17 i Universitatea — Politehnica Brașov (f). Rapid — 
Voința București (f), Academia Militară — Politehnica 
București (m), meciuri în cadrul categoriilor A și B.

• TIR — Poligonul Tunari, de la ora 9 : concursul 
republican dotat cu „Cupa Primăverii' (probele de 
armă standard 3 x 20 f.-seniori, senioare și juniori, 
Distol liber 60 f„ skeet-seniori și juniori).

• •••••••••••••
Unde mergem?

duminică
9 VOLEI — Sala Dinamo, cu începere de la ora 8,30: 

Medicina — Politehnica Cluj (m). Steaua — Alumina 
Oradea (m). Dinamo — Farul Constanța (f): sala Ciu
lești, cu începere de la ora 8,30 : Universitatea — Con
strucții București (m), Rapid — Politehnica Brașov 
(m), C.P.B. — Țesătura P. Neamț (f), meciuri în cadrul 
categoriilor A si B.

9 HALTERE — Sala Dinamo, de la ora 9: etapa 
regională a campionatului republican de juniori.

9 ATLETISM — Centrul de antrenament „23 Au
gust', de la ora 9,15: „Cupa Viitorul" pentru juniori 
și copii; sala Steaua, de la ora 9,30 : concurs de triplu- 
salt rezervat săritorilor de perspectivă ; aleia Circului 
de Stat, de la ora 9,30 : etapa I a „Cupei Primăverii" 
la marș.

• •••••• •••••<••
9 SCRIMA — Sala de sport a Facultății de Drept, 

de la ora 9: campionatul pe echipe al Capitalei.
9 RUGBI — Teren Gloria, ora 9,30 : Grivița Roșie — 

Politehnica Iași ; ora 11 : Gloria — Agronomia Cluj, 
meciuri în cadrul categoriei A.

9 BASCHET — Sala Floreasca, începînd de la 
ora 9 : Rapid — Medicina Tg. Mureș (m. cat. A), finala 
„Cupei Șc. sportive nr. 1“ la mini-baschet (m), Steaua — 
Universitatea Timișoara (m. cat. A), I.C.F. — Politeh
nica Galați (m. cat. A) ■, sala Constructorul, începînd 
de la ora 9: Construcții — Medicina Cluj (f. cat. B), 
finala „Cupei Șc. sportive nr. 1" la mini-baschet (f), 
Clubul sportiv școlar — Voința Tg. Mureș (f. cat. B), 
Politehnica II — Medicina Timișoara (m. cat. B).

9 FOTBAL — Stadionul „23 August", ora 14 : Steaua 
— Steagul roșu Brașov (cat. A); ora 16: Rapid — Uni
versitatea Craiova (cat. A); stadionul Dinamo, ora 10 : ©
Dinamo Victoria — Metrom Brașov (cat. B); teren 
Dudești, ora 10 : Flacăra roșie — Stuful Tulcea (cat. CI; © 
stadionul Politehnica, ora 10 : Politehnica — Oltul Rm. 
Vîlcea (cat. B). ©

9 TIR — Poligonul Tunari, de la ora 9: concursul 
republican dotat cu „Cupa Primăverii' (probele de ”
armă sport 3 x 20 f.-senioare, seniori, junioare și ju- 
niori, pistol calibru mare 30 -I- 30 f.-semori, pistol •
sport 30 + 30 f.-tineret, talere-seniori și juniori). —

• •©@©o©®
în aceste zile de vacanță.

Școlarii
Iși desemnează campionii

După cum ne transmit trimișii noș
tri la Bacău și Timișoara, T. Stama 
și, respectiv, P. Iovan, în aceste o- 
rașe au început finalele campio
natelor republicane școlare de gim
nastică și ale liceelor cu program 
cfe educație fizică la handbal.

Joi seara, au fost cunoscuți primii 
campioni școlari de gimnastică pe 
anul 1967 la juniori mari. La fete a 
cîștigat Ofelia Alexa (Liceul nr. 8 
Cluj) cu 53,55 p. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Sabina Șerbănescu 
(Liceul nr. 35 București), cu 53,50 p, 
și Felicia Dornea (Liceul nr. 1 Bacău) 
53.40 p. La băieți primele locuri au 
fost ocupate de : 1) N. Oprescu
(București) 56.50 p; 2) A. Munteanu 
(Lugoj) 56,05 p, 3. R. Branea (Cluj) 
55.10 p.

La Timișoara, s-au înttlnlt la fi
nalele campionatelor republicane de 
handbal ale liceelor cu program de 
educație fizică echipele de băieți șl 
fete ale liceelor nr. 4 Timișoara și nr. 
2 din Iași, Tg. Mureș și Brașov. In 
prima zi s-au înregistrat următoarele 
rezultate: fete: Timișoara — Iași 
23—4 (12—1), Brașov — Tg. Mureș 
12—7 (6—3), iar la băieți: Brașov— 
Iași 29—22 (13—6) și Timișoara—Tg. 
Mureș 20—15 (11—7). Tnlreccnle con
tinuă.

LUPTE

Selecționata 
regiunii Ploiești - 
Selecționata solia

la „libere* -
juniori

Joi seara în sala Petrolul din 
Ploiești, a avut loc întîlnirea amicală 
de lupte libere — Juniori — dintre 
selecționata regiunii Ploiești șî se
lecționata orașului Sofia, cîștigată d© 
oaspeți cu scorul de 7^2—^l/j.

Sportivii români s-au prezentat slab 
pregătiți, fiind lipsiți de rezistență 
șî combativitate. Au evoluat sub po
sibilități D. Turcu, M. Turcu, A. 
Iordache și buca Rădoi. Au cores
puns V. Boltaș și I. Dumitru. O 
mențiune specială acordăm lui G. Pen- 
ciu (cat. + 87 kg) care, deși s-« 
întrecut cu un adversar mai greu cu 
34 kg, a obținut un rezultat de ega
litate.

Juniorii bulgari au impresionat 
prin buna lor pregătire tehnică și 
fizică. Iată rezultatele tehnice, în 
ordinea categoriilor: Vangheliei (Plo
iești) egal cu Nicolaev (Sofia) ; Ha
san (S) b.p. Mologean (P) ; Doner 
(S) învinge prin tuș în min. 6 pe 
D. Turcu (P) ; Stoianov (S) b.p. 
Pătrașcu (P) ; Sapor (S) b.p. Ior
dache (P) ; Boltaș (P) b.p. Vălev 
(S) ; Dumitra (P) egal cu Mitkor 
(S) ; Rasimor (S) b.p. Rădoi (P) ; 
Petrov (S) b.p. M. Turcu (P) ; Pen
au (P) egal cu Ivanov (S).

GH. CIORANU

RUGBI

Va detrona Rulmentul 
pe Dinamo din fruntea 
clasamentului ?

Trei echipe neînvinse — cu 
maximum de puncte (6) — Dina
mo București, Știința Petroșeni 

și Rulmentul Bîrlad, abordează 
cea de a IlI-a etapă a campiona
tului din unghiuri diferite. Astfel, 
prin prisma programului, aparent 
mai ușor, Știința Petroșeni (va 
juca acasă cu noua promovată — 
Rapid) pare cea mai avantajată 
și, oarecum, lipsită de emoții. Ea 
va fl, probabil, în continuare li
deră neînvinsă. Cine i se va ală
tura ? — iată întrebarea. Cheia 
problemei o deține Bîrladul — 
locul de desfășurare a derbiului 
etapei: Rulmentul — Dinamo. 
In caz de meci nul — petroșenenii 
vor fi „soliști' în vîrful clasa
mentului. în ipoteza că una din
tre echipele care se înfruntă va 
obține victoria, atunci ea se va 
alătura studenților din Valea Jiu
lui.

Să vedem cum se prezintă lu
crurile. Desigur, XV-le dinamo- 
vist — liderul actual și campio
nul anului 1965 — are un lot 
mai valoros, mai experimentat, 
o concepție tactică superioară, 
capabilă să fie determinantă. Am 
solicitat o declarație antrenorului 
bucureștean DUMITRU IONES- 
CU : .Avem în față un meci greu, 
datorită condițiilor de joc în 
deplasare. Sperăm totuși într-un 
rezultat favorabil care să ne 
mențină pe primul Ioc tn clasa
ment'. Scurt și precis. Iată și for
mația probabilă: Dăiciulescu — 
Coravu, Cîndea, Dragomirescu, 
Dragomir — Giugiuc, Pilă — Fu- 
gigi, Zlătoianu, Rășcanu — Ene, 
Țuțuianu — Baciu, Iordăchescu. 
Stoica. Rezerve: Bălan (înaintaș) 
Nica (treisferturi). Ultimele rezul
tate: 11—5 cu Farul (a), 24—3 
cu Gloria (a).

Bîrlădenii, Ia rîndul lor, știu să 
folosească la maximum avanta
jul terenului. Ne-au dovedit a- 
cest lucru și anul trecut, cînd 
au anulat șansele Stelei în cuce
rirea titlului, învingîndu-i pe mi
litari cu 3—0 și permitted astfel 
Grivițe» Roșii să cîștige campio
natul pe... potou. Astfel că valo
rile se echilibrează. MIRCEA 
PAIU, antrenorul bîrlădean ne-a 
declarat telefonic că echipa sa 
e pregătită și că va juca;., la 
cîștig! Formația: Duță — Țopa, 
Brăesau, Hainea, Ignat — Roșea, 
Florescu — Nedelcu, Florin, Ma
nea — Ailenei, Ionică — Miha- 
lașcu, Grandpre, Bogos. Rezerve: 
Pascal (înaintaș), Căldăraru (trei
sferturi). Ultimele rezultate : 
3—0 cu Rapid (d), 6—3 cu Fa
rul (a).

Pronosticul nostru: MECI
EGAL. •

Celelalte jocuri ale etapei; în 
țară: Farul —Progresul (o vic
torie a gazdelor ar fi logică),- la 
București: Steaua — Precizia Să- 
cele (favorită Steaua); Grivița Roșie 
Politehnica Iași (campionii ar 
trebui, în fine, să se impună) și 
Gloria—Agronomia Cluj (credem 
că partida se va încheia la ega
litate).

D. CALLIMACHI

PATINAJ
întrecerile „speranțelor"

Pe o vreme nefavorabilă, tinerele 
„speranțe" ale patinajului artistic 
și-au continuat întrecerea pentru 
„Cupa Scînteii pionierului”. La mai 
toate categoriile s-au întîlnit din nou 
rivalii de la precedentele concursuri 
republicane, în alte condiții însă. De 
data aceasta din rîndul figurilor o- 
bligatorii au lipsit săriturile și pi
ruetele, astfel că patinatorii 
au trebuit să-și arate pregăti
rea în patru figuri de „școală”, 
desene pe gheață. Aceasta a adus 
unele modificări în raportul de forță 
al concurenților, în principal a decis 
însă plusul de pregătire din ulti
mele zile dinaintea concursului.

Iată primii în clasamentele finale 
(obligatorii și libere) ale probelor 
disputate joi: COPII II Băieți; 1.

C. Grecu (Constructorul) 36,3 p ; 2.
D. Tudorașcu (Constr.) 27,3 p ; 3. L. 
Azzola (Olimpia Cluj) 19,8 p. Fete : 
1. Elena Stanciu (Constr.) 53,8 p ; 2. 
Gabriela Voica (Dinamo) 48,9 p ; 3. 
Cristina N’colau (Școala sportivă nr. 
2) 45,8 p. COPII I Băieți : 1. O. Goga 
(Dinamo) 106,0 p ; 2. L. Cozia (Cons
tructorul) 105,1 p. Fete î 1. Doina Mi- 
tricică (Șc. sp. 2) 98,0 p; 2. Paula Chi- 
riță (Constr.) 87,7 p ; 3. Sorina Sfet- 
cu (Dinamo) 80,4 p.

Vineri s-au disputat întrecerile ju
niorilor mici. La băieți cel mai bine 
a trecut examenul figurilor obliga
torii Atanase Bulete (Șc. sp. 2) cu 
164,9 p, înaintea lui Mihai Popescu 
(Constr.) cu 140,5 p. Dintre junioare, 
s-au distins — în ordine — Anca 
Tănase (Șc. sp. 2) 155,0 p, Mariana 
Ionel (Șc. sp. 2) 147,6 p și Adriana 
Preda (Constr.) 140,3 p, urmînd ca 
proba figurilor libere să desemneze 
pe cîștigătoare.

Azi, de Ia orele 7 și 18,30, se dis
pută întrecerile juniorilor mari și 
ale seniorilor. Mîine, la ora 17, pa
tinoarul „23 August” găzduiește de
monstrația de închidere, urmată de 
„Carnavalul pionierilor".

RD. V.

M OTO

„Cupa României44
la motocros

Plutonul de motocicliști de la 
clasa 500 cmc a pornit în cursă. 
Conduce Keresteș (2) urmat de Puiu 
(12), Al. Ionescu (7), Seiler (5), Gh. 
Ion (1) și Fl. Ștefan (9).

Prima ediție a „Cupei României" 
la motocros se va încheia mîine Ia 
Ploiești cînd vom cunoaște pe cei 
care-și vor înscrie numele pe lista 
cîștigătorilor acestui trofeu. După 
cum se știe, „Cupa" va fi atribuită 
motocicliștilor care vor ocupa pri
mul Ioc în clasamentul general al 
celor trei clase de alergare (250, 500 
și 300).

Dacă la clasa 250 cmc campionul 
țării, M. Dănescu (Steaua), se pare 
că nu are „probleme" decît numai 
în cazul unei surprize de proporții, 
la celelalte clase lupta este deschisă 
oricărui rezultat. Astfel, la clasa 
500 cmc, trei alergători emit pre
tenții justificate la primul loc și 
anume Gh. Ion și E. Keresteș 
(Steaua) și O. Puiu (Steagul roșu 
Brașov), iar la clasa „pînă la 304 
cmc" — tineret, brașoveanul P. 
Lucaci și cîmpineanul T. Bălănoiu 
sînt, credem, principalii competitori, 
din duelul cărora va fi desemnat 
învingătorul clasei. în atari condiții 
lupta pentru întîletate 2* ace3te 
clase va da loc la întreceri foarte 
disputate, pe care Ie dorim de un 
nivel tehnic cit mal înalt, mai ales 
că etapa de mîine este ultima con
fruntare înaintea concursurilor in
ternaționale de motocros din Franța, 
la care vor participa și alergătorii 
noștri.

Concursul de mîine se va desfă
șura pe traseul din apropierea gă
rii de Nord din Ploiești începînd de 
la ora 10,30.

Noi concursuri
in Capitală

Duminică vor avea loc în București 
trei noi concursuri de atletism: pe 
stadionul centrului de antrenament 
„23 August1’4 se va desfășura „Cupa 
Viitorul4*, pentru copii și juniori ; pe 
aleile Circului de Stat, mărșăluitorii 
se vor întrece în prima etapă a 
„Cupei Primăverii44; în sala Steaua 
va avea loc un concurs de triplusalt, 
rezervat săritorilor de perspectivă. 
„Cupa Viitorul44 începe de Ia ora 9,15, 
iar celelalte două concursuri de la 
9,30.

Mîine, jocuri 
de mare însemnătate

Pentru duminică sînt progra
mate, în Capitală și în provincie, 
jocurile etapelor a XVIII-a (mas
culin) și a XV-a (feminin) la ca
tegoria A, iar în categoria B, 
la ambele serii, întîlnirile din 
etapa a Xlfl-a. Cu meciurile de 
mîine, considerăm că întrecerea 
echipelor noastre fruntașe intră 
deplin în faza hotărîtoare a con
fruntărilor, cînd rezultatele ma
jorității partidelor pot avea în
semnate repercusiuni în ierarhia 
finală. De-aci încolo, aproape fie
care scor înregistrat, fiecare set 
cîștigat ori pierdut e de pre
văzut că va trage în balanță 
greu și chiar decisiv în unele 
cazuri. Ne gindim la meciurile 
în care, ca de pildă mîine, sînt 
în joc în apreciabilă proporție 
fie șansele la primul loc, fie a- 
celea de evitare a retrogradării, 
îndeosebi 3 sînt partidele impor
tante din aceste puncte de vede
re : la categoria A, Politehnica 
Timișoara-Tractorul Brașov (m) 
și Universitatea Craiova-C.S.M. 
Sibiu (f), în care victoria Ie este 
mai mult decît necesară, pentru 
păstrarea nădejdilor de rămînere 
în „A", și sibiencelor, și, mai a- 
les, timișorenilor ; în seria I a 
categoriei B, la Craiova, Electro- 
putere și Farul Constanța (in) 
susțin o dispută a cărei cîștigă
toare e aproape cert că va ter
mina în frunte, peste 5 etape, 
lupta pentru întîietate.

De o mare atractivitate sînt 
mîine jocurile de „A" din Capi
tală, Dinamo—Farul Constanța, 
C.P.B.—Țesătura P. Neamț (f), 
Steaua—Alumina Oradea și Ra
pid—Politehnica Brașov (m), cele
lalte meciuri de interes major, din 
provincie, fiind: Universitatea 

TURNEUL VOLEIBALIȘTILOR DIN LOTUL 
OLIMPIC AL MEXICULUI

După partidele jucate la Cluj, voleibaliștii din lotul olimpic al 
Mexicului au susținut două întilniri amicale de verificare și antrenament 
la Brașov, unde au avut adversare echipele locale de categorie A 
Politehnica și Tractorul. In primul joc, in fața Politehnicii, oaspeții au 
cîștigat cu 3—2 (—8, —10, 2, 13, 11), în cel de al doilea Tractorul în- 
treeîndu-i cu 3—2 (11, —13, 8, —7, 10). Ambele dispute s-au ridicat 
la un înalt nivel tehnic și au fost de o deosebită spectaculozitate In 
amindouă, voleibaliștii mexicani au dovedit o excelentă pregătire, voleiul 
practicat de ei, cu mari perspective de progres, purtind puternic amprenta 
stilului de joc combativ, inteligent și combinativ, cu care acum cițiva ani 
se impunea, ca voleibalist de performantă, în reprezentativa României, an
trenorul lor, Gabriel Cherebețiu. (1LIE STANCA — coresp.).

In continuarea turneului lor in tara noastră, voleibaliștii mexicani 
au jucat la Bacău, întrecînd cu 3—1 (13, 8, —5, 13) echipa de cat. A. 
Viitorul. (ILIE IANCU — coresp. principal).

Ciuj—Rapid București (f) în cate
goria A, C.S.M. Cluj—Progresul 
București, A.S A. Sibiu—înainte Ti
mișoara (m), Liceul „N. Bălcescu" 
Cluj—Viitorul București și Medici
na Tg. Mureș—Medicina Bucu
rești (f) în categoria B. Toate a- 
cestea prezintă un simțitor echi
libru de forțe, cu considerabile 
posibilități de a fi neutralizat a- 
vantajul terenului, printr-o com
bativitate sporită din partea echi
pelor aflate în deplasare, ceea ce 
ar asigura întîlnirilor respective 
dorita calitate tehnică și specta
culară superioară.

EKSZIOS
Program bogat
Activitatea baschetbalistică atinge 

perioada de vîrf pe plan competițio- 
nal intern Ia sfîrșitul acestei săptă- 
mîni. într-adevăr, reîncep și între
cerile seriei I masculine din catego
ria B, în alcătuirea căreia s-a produs 
o modificare; Rapid Deva a preluat 
locul și situația din clasament a for
mației Aurul Brad (retrasă) Iată 
însă și programul complet al meciu
rilor : masculin, categoria A. (etapa 
a XVIII-a) : Academia Militară— 
Politehnica București, Steaua—Uni
versitatea Timișoara, I.C.F.—Politeh
nica Galați, Rapid—Medicina Tg. 
Mureș, Steagul roșu Brașov—Dinamo 
București și Dinamo Oradea—Univer
sitatea Clu j ; categoria B, seria I 
(etapa a X-a) : Unio Sa tu Mare— 
Voința București, A.S.A. Sibiu—Pro
gresul București, Rapid Deva—Con
structorul Arad, Petrolul Ploiești— 
Comerțul Tg. Mureș și A.S.A. Ba
cău—Farul Constanța ; seria a II-a 
(etapa a XII l-a) : Politehnica II 
București—Medicina Timișoara. Po- 
litehnica Brașov—Construcții Bucu
rești, Politehnica Cluj—Universitatea 
București, Universitatea Craiova—Po
litehnica Iași și Pedagogic Ora
dea—Știința Petroșeni ; feminin, ca
tegoria A (etapa a XVl-a) : Rapid— 
Voința București, Voința Brașov— 
Constructorul București, Udiversitatea 
Iași—Politehnica București, Mureșul 
Tg. Mureș—Olimpia T. V. București 
șiCrișul Oradea—Universitatea Cluj ; 
categoria B, seria I (etapa a XII l-a): 
Clubul sportiv școlar București—Voin
ța Tg. Mureș, A.S. A. Cluj—Școala 
sportivă Sa tu Mare, Viitorul Dorohoi— 
Școala sportivă Brașov, Școala sportivă 
Craiova—Spartac Saionta și V oința 
Oradea—Progresul București ; seria a 
ll-a (etapa a XllI-a) : Universitatea 
București—Politehnica Brașov, Con
strucții București—Medicina Cluj, 
Medicina Tg. Mureș — Arhitectura 
București, Universitatea Timișoara— 
I.C.F. și Medicina Iași—Pedagogic 
Constanța.



MÎINE PE „23 AUGUST'1

RAPID (LOCUL I)—UNIVERSITATEA CRAIOVA (LOCUL II),
A

Pe aeroportul Băneasa

Die Oană: „MAI MULT DEGIT BINE...“

Mîine, din nou fotbal „a- 
casă44 la noi. într-o ambianță 
reconfortantă după această 
frumoasă victorie a tricolorilor 
noștri care au repurtat un suc
ces de prestigiu pe stadionul 
„Parc des Princes44 din Paris.

Etapa (a XVII-a) de reluare 
a întrecerii în prima categorie 
a țării programează un derbi 
de mare atracție, punînd față 
în fată echipele clasate pe 
locurile 1 și 2: RAPID BUCU
REȘTI, — neobosită... în lupta 
pentru supremație, și UNI
VERSITATEA CRAIOVA, re
velația actualului campionat. 
In vederea acestei partide, ol
tenii s-au pregătit cu o deo
sebită atentie și ca să nu se 
simtă departe de casă vor fi 
însoțiți de mii de suporteri 
din Craiova. Tg. Jiu, Tr. Se
verin și alte localități ale re
giunii. Pe teren, băieții lui 
Robert Cosmoc și Gh. Nuțes
eu vor aborda jocul de pe po
zițiile iui 1—4—3—3. în care 
scop vor retrage pe Deselnicu 
în zona de mijloc, lăsînd în 
I ,ță, ca avanposturi, pe Nită, 
Sf^logea și Oblemenco. Ulti
mul este o veche cunoștință 
a feroviarilor, iar forța de șut 
și puterea de concretizare îl 
anunță drept „inamicul nr. I44 
pentru foștii... amici Răduca
nu, Motroc și C. Dan. în ceea 
ce privește formula de echipă, 
antrenorii au comunicat cores
pondentului nostru N. Pastra
ma giu următorul „11*4 : Papuc 
I — Rîtlan, Mitică, M. Mar
cel, Deliu, — Strîmbeanu, 
Ivan, Deselnicu — Nită. O- 
blemenco, Sfirlogea.

în Ciulești, mult optimism, 
justificat după victoriile obți
nute în dauna UTA-ei (în de
plasare) și a Progresului. Alb 
vișiniii speră într-un rezultat

favorabil cu care să se des
prindă, în această conjunctură 
oferită de etapa a XVII-a, do 
zeloșii lor urmăritori. In pri
vința formației, deși și-a dat 
ghipsul jos, Ion lonescu își 
mai amînă cu o săptămînă re
intrarea, acordîndu-i, mai de
parte, încredere înlocuitorului 
său, juniorul Neagu, din ce 
în ce mai sigur pe el, știin- 
du-1 aproape pe... Emil Dumi- 
triu. Dar iată echipa pentru 
meciul de mîine : Răducanu
— Lupescu, Motroc, C. Dan, 
Creavu — Dinu. Jamaischi
— Năsturescu, Dumitriu II, 
Neagu, Codreanu. Meciul în
cepe la ora 16.

In deschiderea cuplajului 
de pe stadionul „23 August44, 
(ora 14). STEAUA primește 
replica STEAGULUI ROȘU. 
Este, desigur, un meci de fru
moasă tradiție în fotbalul nos
tru, dar cine i-ar putea refuza 
pruna șansă echipei lui Con
stantin după memorabila re
priză a doua făcută la ultima 
evoluție în compania dinamo- 
viștilor bucureșteni ? Referi
tor la formație, antrenorii I. 
Savu și Șt. Onisie vor păstra 
„ll44-le folosit în etapa ante
rioară. Adică : Ilaidu — Săt- 
măreanu, I enei, D. Nicolae, 
Chiru — Negrea, D. Popescu
— Pantea, Constantin, Voinea, 
S. Avram. De partea cealaltă, 
fotbaliștii de la poalele lîmpei 
țin să arate competentului pu
blic bucurcștean că pot mai 
mult decît o lasă să se în
țeleagă poziția deținută în 
clasament. Numai jucînd bine 
și în deplasare stegarii vor 
putea avea o comportare con
stant bună, la înălțimea repu
tației cîștigate în fotbal de 
un Năftănăilă, Gone, Campo. 
Alecu și Ivăncescu. Intrucît se

Universitatea Craiova'

VULPEA ȘI CORBUL...

Sfirlogea (Universitatea Craiova) și Dumittiu (Rapid)

Desen de Neagu Rădulescu

Dintre zeci de
însemnări

® O foarte fru
moasă pagină din 
istoria fotbalului ro
mânesc a fost scrisă 
miercuri seara pe 
„Parc des Princes*, 
la Paris, de 12 bă
ieți, acceptați ca... 
sarea amară (de că
tre unii) pînă lu ora 
începerii jocului, 12 
bărbați mînioși — 
din cauza aceasta — 
care au lucrat „sub 

a doi dintre 
„discutați*

sâ râs-

să pot 
miercuri

mina* 
cei mai 
antrenori ai echipei 
naționale: ILIE 0A- 
NÂ și ȘTEFAN CO
PACI.

Iată un prilej cind, 
amintindu-le nume
le amîndurora cred 
că le fac o... plăcere.

— Trei 
punzi...

— Sper 
răspunde 
seara (pe „Parc des
Princes44) dacă an
trenorii mei mă vor 
trimite pe teren. 
„Stîngul44 sau „drep
tul44 mă vor ajuta să 
dau un răspuns... e- 
locvent.

Și a fost stin
gă l după cum scrie 
Pierre Coutard.

• Pîrcălab „sca
pă* de ghipsul de 
la piciorul drept de 
abia mîine 
neată.

dimi-

gură și cu un... ca
val, pe care i-l în
tinde candid și fe
ricit lui Gorgorin.

Eu am crezut că 
mor de ris, vâzind 
stupefacția întipărită 
pe figura colegului 
meu.

© Un cuvînt pen
tru Jenei (Steaua) și 
Jenei (Steagul ro
șu ) : amin doi sînt a- 
devărate fortărețe in 
dispozitivele defensi
ve ale echipelor lor. 
Primul demonstrează 
virtuți tehnice și tac
tice nebănuite cu ani 
în urmă.

pare că loniță și Gyorfi nu 
s-au restabilit de pe urma 
accidentelor suferite, antreno
rii S. Ploeșteanu și N. Proca 
vor alinia formația : Adamache 
— Ivăncescu, Jenei, Campo, 
Naghi — Pescaru, Alecu — 
Necula, Năftănăilă, Gane. Se- 
lymesi, (Goran).

In provincie, o întîlnire de 
mare atracție, de asemenea, 
recomandată de antecedente: 
UNIVERSITATEA CLUJ—DI
NAMO BUCUREȘTI. Pe un 
taler al balanței — o vie do
rință de revanșă a gazdelor 
(in tur; 0—4) și de... eva
dare din plutonul codașelor, 
pe celălalt taler — o valoare

incontestabilă, reconfirmată, 
recent, de unii componenți ai 
formației (Popa, Nunweiller 
III, Ghergheli, Frățilă), caro 
ne-au reprezentat cu succes la 
Paris

In restul programului, două 
partide (U.T.A.—PETROLUL 
și FARUL__ PROGRESUL) în
care formațiile oaspe vor avea 
de spus un cuvînt și alte două 
(JIUL—C.S.M.S. și POLI
TEHNICA TIMIȘOARA—DI
NAMO PITEȘTI), în care — 
după părerea noastră — gaz
dele vor fi în măsură să fruc
tifice avantajul terenului.

G. NICOLAESCU

ARBITRII MECIURILOR
• Rapid — Universitatea 

Craiova: N. Cursaru — ia 
centru, C. Dragu și E. Vlai- 
culescu (toți din Ploiești) — 
la tușă ;

© Steaua—Steagul roșu : 
Z. Drăghici — la centru, N. 
Stavru și Gh. Manolc (toți 
din Constanța) — la tușă ;

© Farul — Progresul: A. 
Toth — la centru, M. Bărbu- 
lescu și S. Patkos (toți 
Oradea) — la tușă;

• U.T.A. — Petrolul: 
Rădulescu — Ia centru, 
Roșu și C. Manusaride (toți 
din București) — la tușă ;
• Universitatea Cluj—Dina

mo București: N. Rainea (Bîr- 
lad) — la centru, A. Cantor 
(Sighișoara) și S. Mușat (Bra
șov) — la tușă;

• Politehnica Timișoara— 
Dinamo Pitești: Gh. Popovici

— la centru, Fr. Coloși și D. 
Isăcescu (toți din București)
— Ia tușă ;

© Jiul—C.S.M.S.: V. Du
mitrescu — la centru, Gh. Re- 
tezan și Gh. Olteanu (toți din 
București) — la tușă.

V. DUMITRESCU

Arbitri români peste hotare

• Și fiindcă tot 
sintem la capitolul 
„echipa națională* 
reproduc un fel de 
dialog avut simbă- 
tă seara, în pauza 
meciului „selecționa- 
bililor* cu Poiana 
Cimpina. Interlocu
tor: FRAȚI LA.

— Sînt profund 
afectat de ceea ce 
a scris cronicarul 
ziarului „Scînteia ti
neretului44 in legătu
ră cu mine. E drept, 
în ultima vremft nu 
mi-a mers cine știe 
ce. Dar de aici și 
pînă Ia... desființare 
mai e destul...

Ceea ce mă doare 
e faptul că au fost 
uitate atît de repe
de golurile pe care 
le -am marcat în par
tidele rn Elveția, 
Polonia și Cipru.

• O anecdotă... ar
dei-arată. Antrenorul 
Kluge îmi povesteș
te. Plecasem cu Gor- 
gorin în detectare de 
talente. Fuseserăm 
invitați de un pro
fesor de educație fi
zică 
din 
rei*. 
am 
două echipe de co
pii ( 7—8 ani) și am 
intrat pe teren. In 
acest moment ne-am 
dat seama că nici eu, 
nici Gorgorin n-a
veam fluier pentru a 
conduce jocul. Ce-i 
de făcut ? Gorgorin 
are o idee : „măi co
pii, n-aveți vreunul 
dintre voi un flu
ier* ? „Am eu, nene, 
zise un prichindel. 
„Dă-l*. „E acasă* ! 
Și omulețul dispare 
printr-o intrare a u- 
nui bloc. învecinat. 
Dună cîteva minute, 
apare cu sufletul la

• Nici un „giu- 
leștean* în echipa a- 
liniată la „Parc des 
Princes* !

VALENTIN 
PĂUNESCU

Trei arbitri români de fotbal au fost invitați să conducă 

săptămîna aceasta meciuri peste hotare. Astfel, C. Petrea a 
arbitrat miercuri, la Tirana, partida amicală internațională dintre 

selecționatele olimpice ale Albaniei și Bulgariei. Ceilalți doi, 

A. Ren tu și C. Nif eseu, vor arbitra duminică meciuri din cam

pionatul Greciei.

Meciul a fost miercuri, joi am citit cronicile româ
nești și franțuzești in legătură cu jocul desfășurat pe 
„Parc des Princes*. Și totuși, in după-amiaza aceasta 
sintem aici, pe aeroportul Băneasa, pentru a-i întîm- 
pina pe băieții care se întorc din capitala Franței, 
pentru a retrăi încă o dată, împreună cu ei, momen
tele marcante ale partidei de miercuri seara. Atmosfe
ra e... destinsa, un pic festivă. Sînt comentate cel mai 
mult implicațiile propagandistice ale acestei victorii 
obținute în deplasare.

Așteptarea nu e lungă. Vocea crainicei anunță sosi
rea avionului și peste cîteva minute sîntem împreună. 
„Bun venit* și „Felicitări" se încrucișează pe drum eu 
„Bine v-am găsit" și „Mulțumim". Toată lumea e fără^. 
probleme. Ce bine ar fi dacă s-ar întîmpla totdeauna 
așa 1 Dar să lăsăm... considerațiile și să dăm cuvîntul 
celor în cauză.

Cu oarecare dificultate, îl scot ceva mai Ia o parte 
pe ILIE OANA.

— Cum a fost ?
— Mai mult decît bine deși, sincer vorbind, înainte 

de meci mi se părea foarte complicat. Desigur noi nu 
eram neavizați în legătură cu atmosfera în care era 
așteptată această întîlnire amicală, dar ajunși la Pa
ris am intrat în temperatura gazdelor. Pentru francezi 
jocul cu noi avea o importanță care-i depășea condi
ția inițială (un meci amical), fiind primul examen pu
blic al măsurilor luate de către ei după eșecul de la 
C.M. din Anglia. Tehnicienii federației franceze, jucă
torii selecționați pentru această partidă, ziariștii pro 
și contra lui Just Fontaine nu făceau economie de de
clarații și... spațiu publicistic. „România: un test ideal 
pentru unsprezecele lui Just Fontaine", „Va marca jo
cul cu românii începutul unei noi ere în fotbalul nos
tru?", „Nu vreau să-mi susțin punctul de vedere, dar 
așa cuin le-am spus jucătorilor mei, această întîlnire 
cu România poate să ipotecheze asupra carierei lor 
internaționale" (Just Fontaine — în dimineața partidei 
— în ziarul „FEquipe*), „Fontaine așteptă o autode- 
pașire a tricolorilor In rața „unsprezecelui român" — 
iată cîteva titluri care ne-au dat o altă imagine asu
pra jocului pe care trebuia să-1 susținem, devenind 
dintr-o dată un meci cu o miză aparte.

Al doilea antrenor al echipei naționale, ȘTEFAN 
COVACI, care s-a apropiat de noi între 
vine :

— Poate că tocmai această atmosferă 
a fost elementul care a influențat decisiv 
noștri. Să mă explic: 
un meci amical — 
a stadiului de pregătire 
vederea meciurilor retur 
ropean. Asta, a cîntărit 
hologică a partidei. Băieții 
de pe această poziție jucînd decontractat, destul de 
aproape de valoarea lor, deși condițiile concrete ale 
disputării meciului erau total inedite. Nu uitați, e 
prima oară cînd echipa națională a României joacă la 
Paris. Dobrin și-a făcut „numerele* cu dezinvoltura cu 
care le execută pe stadionul din Trivale, Nelu Nun
weiller a jucat ca pe „23 August*, Mihai lonescu a 
fost sigur ca la... Ploiești. Și, astfel, formația noastră 
și-a desfășurat jocul ei normal, dovedind, totodată, că 
partidele de la Porto, Ludwigshafen și celelalte au 
lăsat urme, jucătorii noștri nemaiavind complexe. 
Personal, consider că victoria de pe „Parc des Princes* 
nu este întîmplătoare, ea mareînd un anumit stadiu 
în care se află fotbalul românesc pe drumul consacră
rii sale pe plan internațional".

Slam de vorbă și eu cîțiva jucători.
— Noi am fost mai lucizi — ne spune NELU NUN

WEILLER — și jocul s-a desfășurat așa cum am vrut, 
îmi pare rău pentru golul pe care l-am primit. La 
zero, victoria ar fi fost și mai frumoasă. Francezii au 
atacat mai mult, au tras la poartă, dar în fotbalul de 
azi aceasta nu mai înseamnă ceva decît pentru sen
timentali. Jocul nostru a fost mai consistent decît al 
lor. Dovadă, cele două goluri înscrise.

MIHAI IONESCU: „Apărătorii m-au protejat foarte 
bine și succesul meu de pe „Parc des Princes* Ii se 
datorește în mare măsură, iată pentru ce sînt primii 
mei remarcați. Altfel, cuvinte bune pentru Dobrin, 
Ghergheli, Frățilă și bineînțeles colegul meu de elub 
Mircea Dr idea*.

Și comentariile continuă pînă facem legătura cu ru
dele și... antrenorii de la cluburi, care-și așteaptă 
oamenii.

Etapa a 17-a se desiășoară peste 48 de ore.

timp, inter-

franțuzească 
pe jucătorii 

noi veniserăm la Paris pentru 
prilej pentru o verificare 

in cate ne aflăm, în 
din campionatul 

greu în balanța 
noștri au abordat partida

eu- 
psi-

P. VALENTIN

de la o școală 
„Drumul Tabe-

A junși acolo 
format imediat PRONOSTICUL NOSTRU

(Concursul Pronosport nr. 12)
4 zile pînă la închiderea vîn zării biletelor

1. Rapid — Univ. Craiova

2.

3.

Farul — Progresul

U.T.A. — Petrolul

Steaua — Steagul roșu

Univ. Cluj — Dinamo Buc.

6. Polit. Tim. — Din. Pitești

7. Jiul — C.S.M.S.

4.

5.

8. Ceahlăul P. N. — FI. Moreni

9. C.F.R. Pașcani — Met. Buc.

10. Din. Bacău — Chim. Suceava

11. C.S.M. Reșița — C.F.R. Tim.

12. Gaz met. Med. — Vag. Arad

13. C.S.M. Sib. — Min. B. Mare
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1

x
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la concursul special PRONOEXPRES din 29 martie
Marți 28 martie 1967 este ultima zi în care vă mai 

puteți depune buletinele pentru concursul special Pro- 
noexpres de miercuri 29 martie, la care se atribuie în 
afara premiilor în obiecte și bani, suplimentar și gratuit 
10 autoturisme : 2 „MOSKVICI 408”, cu 4 faruri și radio, 
3 „WARTBURG LUX 312A1- și 5 „TRABANT 601“.

Se efectuează 2 extrageri pentru premiile obișnuite 
în bani, de 6+2 și respectiv 8 numere din 49 și 4 ex
trageri a cîte 7 numere din 49, pentru premiile supli
mentare. în total, 6 extrageri = 44 numere.

Se participă separat cu variante de 6 lei, 
șanse duble de cîștig. Cu o variantă de 6 lei 
la toate cele 6 extrageri.

Se atribuie cîștiguri cu 3 numere din 8 
riantele participante Ia extragerea a Il-a.

TRAGEREA LOTO DIN 24 MARTIE

PRONOSPORT

PREMIILE CONCURSULUI
DIN 19 MARTIE

Premiul excepțional : 1 variantă 
turism „Renault Dauphine"

PRONOSPORT
1967

75.000 lei (1 auto- 
lei in numerar) l 

lei ; a IV-a • 185 a

care au
se participă

pentru

1967

78 16 40 45 64 42 30 31 68 55 48 58 
FOND DE PREMII : 1.195.901 lei.
Tragerea următoare va avea ioc vineri 31 martie 

în București.

va-

1967

a 
și 31.700 

categoria a III-a : 5,5 variante a 9 904 
353 lei.

Report premiul minim : 158.217 lei.
Premiul excepțional de lei 75.000 a fost obținut da 

participanta BEJAN VIORICA din Galați.

ÎN ATENȚIA PARTICIP ANȚILOR LA PRONOSPORT

Meciul VIII Flacăra Moreni — Politehnica București din 
Programul concursului Pronosport nr. 13 din 2 aprilie, 
se înlocuiește cu meciul Chimia Suceava — C.F.R. Paș
cani.

Rubrică redactată de Administrația de stat Loto— 
Pronosport.



FELICITĂRI!I Pentru a cincea oară (1961, 1961, 1965, 1966, 1967) 
campioana tării de tenis de masă, echipa CSM Cluj, a 
cucerit trofeul „Cupei campionilor europeni". Cele două 

meciuri (tur-retur) ale finalei ce
lei de a șaptea ediții a importan
tei competiții continentale, CSM— 
Casulas Budapesta, s-au încheiat 
cu rezultatul general de 10—5 
(meciaveraj), 21—14 (setaveraj), 
677—640 (punctaveraj) pentru 
jucătorii români. Să recunoaștem 
eâ scorul le este net favorabil 
sportivilor noștri. Deci, o nouă 
și merituoasă victorie se adaugă 
pe cartea de vizită a campionilor 
români. Felicitări autorilor acestui 
succes : jucătorii Dorin Giurgiucă, 
Radu Ncgulescu, Gheorghe Go- 
birzan și Adalbert Reti și antre
norul emerit F. Paneth.

1

F. PANETH

CUMSE PĂSTREAZĂ UN NUME!
..................................................... ............. .1

(Urmare din pag. 1)

pierdut repede, cit și elemente 
mediocre la începutul activită
ții lot, dar care ne-au făcut mal 
tlrziu mari surprize. Primii s-au 
„pierdut" fiindcă n-au crezut In 
efectele miraculoase ale muncii, 
ceilalți s-au Impus pentru că au 
asudai Invălfnd.

Fără dăruire șl spirit de sacri
ficiu. rezultatele sint mici Ma
rea performantă se pregătește la 
temperatura înaltă a inimilor a- 
prinse, a elanului debordant, a 
muncii jzerseverente. Spun asta, 
glndind la echipa mea din anii 
'44-'48-, aveam pe atunci un lot 
de numai 12 oameni (10 jucători, 
un portar și o rezervă), de multe 
ori dirijtndu-ne singuri, fiindcă 
n-aveam antrenor luni de-a ria
dul Veneam la antrenamente di
rect din sălile de curs șl nu rare 
erau serile clnd uitam de cină. 
Nu știam pe atunci că noi re
prezentăm „ceva". Acum, clnd au
zim spunlndu-se: „greu să mai 
prindă Clu/ul echipa de atunci", 
ne dăm seama că am avut un 
„cuvint" de spus. Comuniunea 
sufletească și unitatea morală — 
betonul armat al unei echipe — 
care existau Intre noi. au făcut 
să obținem marile rezultate (anul 
trecut, la o reuniune care s-a or
ganizat după un meci cu vetera
nii Clujului, portarul Voinescu, 
spunea.- „De-abia acum am dez
legai cifrul victoriilor voastre : 
voința celor II era. In fond, vo
ința unică"). Nici unul nu dorea 
să fie vedetă, nimeni nu lupta 
pentru afirmarea lui. Luptam pen
tru numele nostru, pe care-l iu
beam nespus.

— Numele te obligă, consideră 
baschetbalistul HOR.1A DEMIAN. 
Cu cit ești mai mare, cu atit ești 
mai solicitat și mai... judecat. 
Ceea ce nu poate realiza o echipă 
la un moment dat (minutele dra
matice dintr-o înlîlnire impor
tantă) se așteaptă de la jucătorul 
„nr. 1" al ei. Simți aceasta și te 
aulosemnalizezi j apelezi la intreg 
arsenalul de cunoștințe și asuzi 
pină la epuizare. Sint cazuri cînd. 
din cauza unei maxime concen
trări. nu poli da ceea ce vrei, 
ceea ce simți că trebuie. Pără- 
rești terenul evitînd privirile ce
lor din jur, fiindcă, deși reci, te 
aid. Ei știu să-și aleagă idolii, 
dar știu și să-i demitizeze. Eu 
cred In zicala: „Numele se elș- 
tigă ușor, dar se poate pierde și 
mai ușor".

CA SPORTIV ȘI OM, Q SIN
GURA DEVIZA: EXEMPLUL

Am reținut aprecierile pe care 
profesorul EDGAR POPPER, șeful 
catedrei de chimie analitică a Fa
cultății de farmacie Cluj, ie-a 
tăcut la adresa unui discipol al 
său (Paul Marcu):

— Proaspătul meu colaborator 
este un exemplu: admir In pri-

SPORTUL POPULAR
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Eu

avut 
NE-

mul rînd puterea lui de muncă, 
strădania (zilnic lucrează 6-8 ore 
în laborator sau în sălile de curs, 
dujră care iși face antrenamen
tele și participă la competiții), 
tmi place atitudinea lui demnă, 
frumoasă, atit in viată cit și pe 
teren. Deși iubesc mult fotbalul, 
nu l-am condamnat niciodată 
clnd n-a strălucit în foc, fiindcă 
am văzut totdeauna la el 
bunăvoință, dăruire. Unii ar pu
tea să-i pretindă mai mult I 
știu că el dă atit cit poate.

Cuvinte la fel de calde a 
șl pentru tenismanul RADU
GULESCU și baschetbalistul 
HORIA DEMIAN. In foile lor ma- 
tricole apar înscrise de-a lungul 
anilor de facultate numai note 
intre 8 și 10.

— Totdeauna am privit pregă
tirea mea sub aspectul ei bilate
ral (profesională și sportivă), ne 
spune medicul RADU NEGU- 
LESCU. Mărturisesc că n-a tost 
de loc ușor, fiindcă solicitările au 
fost totdeauna mari (antrena
mente, competiții și turnee, cursuri 
și sesiuni de examene), iar timpul 
insuficient să le acoperi. Atunci 
am dozat efortul, am făcut din 
noapte zi și... completarea noastră: 
a absolvit Facultatea de medicină 
cu media 10, a cfștigat pină In 
prezent 14 titluri de campion re
publican (simplu șl dublu) șl a 
contribuit la cucerirea de cinci 
ori a „Cupei campionilor eupo- 
peni* la tenis de masă.

M-am gîndit — prin antiteză — 
la tlnărul halterofil Andrei Hol
tzer (C.S.M.), campion la juniori 
în '66. Specialiștii spun că are 
talent. Antrenorul vede în el un 
mare campion. Asta cînd e privit 
ca sportiv.

Cum arată, însă, omul ? Iată ce 
ne spune directorul 
Liceului
MIHAI 
cererea 
noastră 
10) pe , 
liceu cu profil sportiv, 
cind semnele de indisciplină au 
Început să ne dea de gindit, iar 
notele deveneau îngrijorătoare, 
au început întrebările ; am desco
perit insă alte lucruri: Holtzer 
nu se transferase la noi de bună
voie, era exmatriculat din cea
laltă școală pentru abateri grave 
de la disciplină. Aici este, în 
continuare, un element recalci
trant, un ierment al răului".

Am deschis catalogul i 40 de 
absente nemotivate, 3 corijente 
In primul trimestru. Am căutat 
cauzele i antrenorul lui, TIBER1U 
ROMAN, explică i „L-am răsfățat 
cam mult, treeîndu-i cu vederea 
unele greșeli, tăcindu-i unele con
cesii. A erezul că ceea ce I se 
dă l se cuvine Intr-adevăr șl a- 
tunel a început să emită preten-

adjunct al 
i N. Bălcescu, tovarășul 
PIVARU i „Am aprobat 
lui de transfer In școala 
(venea de la Liceul nr. 

motiv că-1 interesează un 
Curind,

I
I
I
I
I
I
I

I
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I
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Icare cu

I
CH. CO BIRZ AN

I

am primit o 
tovarășul U. 
aduce la cu
la începutul 

acum radio-

fii (nu-i mai convine cutare echi
pament, orele de antrenament nu 
sint judicios distribuite, categoria 
la care se pregătește nu i se pare 
cea mai indicată) ți să-mi des
considere sfaturile. Este urmarea 
unei slabe colaborări între fami
lie, școală și club".

Trebuie acționat fără intirziere 
Deși vlrsta lui este capricioasă, 
nu trebuie uitat că această peri
oadă este hotărîtoare in cristali
zarea personalității și a caracte
rului. Holtzer trebuie făcut să 
înțeleagă că urmînd același drum 
se desființează ca ,,nume' înainte 
de a se afirma.

CURT SOCOL ȘI„, REGIMUL 
SPARTAN

că reprezinți ceva In ierar- 
numelor. atunci solicitările 
de tine trebuie să fie infinit 
mari: pe de o parte le im- 

,numele", pe de alta do- 
a te autodepăși 
In umbră ri-

— Atletismul presupune o 
muncă titanică. Fiecare centime
tru adunat, fiecare secundă scă
zută sint greu plătite -, uneori 
cu un efori de ani întregi — 
iată mărturia decatlonistului clu
jean Curt Socol, iată expresia 
unei „experiențe" de ci ti va ani. 
Edison spunea: „In munca de 
cercetare, 1 la sulă reprezintă 
inspirație și 99 la sută transpira
ție*. Cam In același sens înțeleg 
eu în sport rolul antrenamentu
lui. Talentul nativ nealimentat de 
o muncă perseverentă nu dă roa
de, nu te impune. Cind ai preten
ția 
hia 
fată 
mai 
pune „i 
rin/a fierbinte de 
și de a-ti trece 
valii".

Programul său 
copie fidelă a crezului său: două 
antrenamente pe zi de o intensi
tate maximă, o repetare febrilă 
pînă la epuizare, o totală igno
rare a cronometrului — un ade
vărat regim spartan de lucru (a- 
dăugăm și eforturile pentru con
tinuarea studiilor, el fiind 
dent în anul V la I.C.F., 
frecventă), așa înțelege el condi
ția de a-ti impune și a-ti păstra 
un nume.

de lucru este o

stu- 
fără

CÎT DUREAZĂ NUMELE?

activ sau iți... supra- 
Dacă da, care este

răspuns nl-1 dă teva-

Numele durează atita timp cit 
ești sportiv 
viețuiește ? 
condiția ?

Un prim 
rășui TITUS LUCAC1, secretarul 
clubului Universitatea i „Sediul 
clubului Liverpool te impresio
nează prin aerul muzeal pe «a- 
re-i degajă Atmosfera aceasta 
este dată de figurile impunătoare

mare autoritate a 
Lazăr și Eugen Haje-| 
epoca de aur cu Sepi,

dr.

ale marilor jucători care domină | 
autoritar incăperile clubului. In 
ta(a lor, actualii jucători sint I 
chinuiti de întrebarea : „reprezint ! 
eu ceva pe Ungă acești coloși"?. | 
Un fenomen asemănător există 
și la noi: echipa de fotbal a Clu-| 
julul a dat în cei aproape 50 de 
ani de existentă multe valori de | 
24 de carate. Am urmărit la lu
cru patru generații distincte: e-1 
chipa de
Țlrlea, dr. 
ganu, apoi 
Guga și Ploieșteanu, echipa grea I 
a dr. Luca, a fraților Medrea și* 1 
T oni 
elan 
dam. 
pete i 
ten/a 
tras), 
mele 
mină 
talon, 
parat ie.

— S-au amintit aici generațiile 
cate ne-au precedat pe noi și care | 
s-au grevat adine în memoria 
Clujului, s-au rostit nume care 
au intrat in analele clubului 
Așa s-a închegat tradiția, o tra
diție care ne „urmărește" și ne 
mărește în același timp respon
sabilitatea. Si noi am avut scli
piri. Eclipsa in care am intrat a- 
cum aș vrea s-o consider o peri
oadă accidentală în viata echi
pei. Am certitudinea că printr-un 
efort comun ne vom redresa cu
rind ; cred că posibilitățile unor 
jucători ca Petru și Marcu sini 
departe de a fi epuizate, că ela
nul debordant, ușor turbulent al 
„copiilor" echipei va tace loc 
unuia matur, clarvăzător. Am 
vrea să credem că și „valul 
nostru" va fi înregistrat, am vrea 
să se spună că fotbalul clujean 
al deceniului Vil poartă ampren
ta unor jucători ca Adam, Marcu 
ele.

Asta presupune și permanenta 
jucătorilor la același club, ele
ment pe care-l consider, de alt
fel, ca o condiție a formării și 
păstrării unui nume.

— Publicul nostru și-a rafinat 
mult gusturile, consideră T. 
Lucaci. Glujul „sportiv" a deve
nii pretențios șl se aprinde greu. | 
A recuceri publicul, a-1 reînti- 
nerl, a face din el un vulcan în I 
erupție, asta este datoria fiecăruia 
dintre sportivii noștri.

ieri în echipa Universității) a și 
intrat în... legendă

IDascălu și tor mafia de mare 
a lui Ivansuc, Marcu și A- 
Cei amintiți, adevărate ca- | 

de afiș, și-au prelungit exis- * 
(cazul celor care s-au re- ■ 
pină In zilele noastre. Nu- 1 
nu moare, din contră, do- 
autoritar, stăruie ca un e-

, apare ca un grad de corn- . 
Dr. Georgescu (pină mai I

I

I
IVANSUC : TRADIȚIA ÎȚI |

IMPUNE
I

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

~ ------- ” ” 7
De la cititori
pentru... 
cilitoii

Zilnic, poșta ne aduce zeci 
de scrisori în care 
își expun opiniile 
tivitatea sportivă 
lor de muncă, din i 
sau despre diferite 
aceste scrisori nu 
rește, superlativele 
sportivilor care le merită și 
nici criticile. Iată cîteva dintre 
aceste scrisori t

citilorii 
privind ac
ta locurile 
orașele lor, 
echipe. Din 
lipsesc, fi- 

: la adresa

Argeș 
pentru

not cu

• Din Pitești 
scrisoare de la 
ION în care ne 
noșlintă că de 
anului și pină
amatorii argeșeni au obținut 
o «recoltă* bogată. Ei au în 
evidența lor 4 800 de legă
turi cu radioamatori din peste 
60 de țări, printre
Angola, Australia, Ghana, So
malia Franceză și, bineînțeles, 
numeroase țări europene. Pen
tru această performantă 12 
sportivi din regiunea 
au primit diploma 
emisie „în extern*.

Am recepționat și 
plăcere această realizare a ra
dioamatorilor argeșeni pentru 
care le trimitem prin ziar un 
„Q.S.L “ de confirmare...

Vă rugăm, tovarășe 
in probleme privind 
radio să vă adresați 
de specialitate, .Sport 
nică*.

I
I

lon. ca 
sportul 
revistei 
și Teh-

I
i

I
• Cititorul nostru din Plo

iești I. NICOLAE ne-a trimis 
citeva rinduri care e bine să 
fie citite și de tovarășii din 
conducerea Clubului sportiv 
Petrolul. Iată despre ce este 
vorba : ,M-am cdus la meciul 
Petrolul—Jiul și, iuind un bi
let la peluză, mi s-a pus in 
mină și un program obligato
riu care costa 2 tei. Acest 
program intitulat „Petrolul 
de-a lungul ariilor" a fost edi
tat mai de mult șl nu eram 
dispus să-l cumpăr, dar am 
fost obligat. Pun acest pro
gram in 
(de aici 
nostru a 
program, 
toriu, și 
de el — N.R.) șl «șlep! să-mi 
răspundeți dacă se procedează 
bine sau nu la meciurile de 
fotbal ale echipei Petrolul".

Aflati de la noi. stimate to
varășe Nicolae, că pentru a 
intra Ia meci este obligatoriu 
numai biletul. In rest, totul e 
benevol... (I)

I
I
I
I
I
I

plic și vi-1 trimit dv. 
se vede că cititorul 
mai cumpărat acest 
benevol sau obliqa- 
nu mai are nevoie

I
I
I
I
I

• Un iubitor de fotbal din 
Capitală, S. NÂSĂUDEANU, 
ne-a trimis 3 pagini (dactilo
grafiate la un rînd) în care se 
referă la unele probleme de 
disciplină în special, ale unor 
jucători din echipele de fot
bal din categoria A. Spațiul 
nu ne permite să reproducem 
din scrisoarea dv. decit un 
„subtitlu" . „Măi, ce le-a id- 
cut', care se referă la măsura 
luată de federație, după me
ciul Rapid—Farul, de a sus
penda terenul Giulești pină la 
sfîrșitul sezonului fotbalistic 
1966—1967.

Vă rugăm să ne mai scrieți

I
I
I
I
I
I
I
I

de sala- 
sportivă

• .Vă mulțumesc pentru a- 
tutor, am primit banii". A- 
ceste cuvinte le-a așternut pe 
hlrtie G. Bostiog care a avut 
de primit 
riu de la 
Aluminiul

Ne pare
In drepturi, 
pe viitor să nu mal 
voie să ne scrieți despre ase
menea necazuri...

I
I

o restantă 
asociația 
Slatina 
bine că ați 

dar am

I
fost pus 
dori ca 
fie ne- I

I
• Tinerilor GHERA, BOG- 

DĂNESCU, POPESCU și alti 
amatori de volei din Reșița I 
In legătură cu scrisoarea pe 
care ne-atî trimis-o (lipsa te
renurilor de volei in oraș, a 
unor competiții locale etc.) vă 
răspundem că am primit o 
adresă de la Consiliul orășe
nesc UCFS Reșița in care se 
spune că se va remedia totul. 
Intre altele, in luna aprilie se 
va organiza la Reșița un cam
pionat orășenesc de volei, sis
tem divizie. Țineti-ne la cu
rent dacă cele promise de 
C.S O. se îndeplinesc.

I
I
I
I
I
I
I



ȘTIAȚI GA...
...noua vedetă a lui Intemazionale, 

Renato Cappellini, a fost „descoperit** 
acum 5 ani în rîndurile echipei amatoare, 
„Inter** plătind pentru achiziționarea lui 
1650 de dolari ? Astăzi, Cappellini este 
„evaluai*1 la,., 500 000 do dolari.

...la 35 do ani Raymond Kopa con» 
tinuă să fie unul din oamenii do bază 
ai echipei Reims ? întrebat de un zia
rist „Cum faceți că vă mențineți în 
formă ?“, Kopa a răspuns: „Eu trebuie 
să mă antrenez acum de două ori mai

mult dedt atunci cînd aveam 25 de ani. 
Și fac acest lucru**.

...fostul campion de mars al Franței, 
Emile Anthoine, azi în etate do 84 de 
ani, a calculat că a parcurs în cariera 
sa 1 milion de kilometri ? Aceasta echi
valează cu do 25 de ori înconjurul pă- 
mîntului 1

...Schroif, care a apărat pînă nu de 
mult poarta echipei de fotbal a Ceho
slovaciei, va antrena reprezentativa Aus
traliei ?

Faceți cunoștință cu ILIE NĂSTASE

Spectacole
Rapid — „Baronul"
Progresul — „Olandezul 

zburător*
Petrolul — „Oglinda cu 

două fețe*
Steagul roșu — „Hanul de 

la răscruce*
C.S.M.S. și Politehnica Ti

mișoara — „Au fost 
odată. .. două orfeâne"

Promovat în lot : „Țara 
surâsului*

Mediocrul : „Nu sînt tur
nul Eiffel. ..«

Driblerul : „D’ale carna
valului*

Constantul : „Secretul lui 
Marco Polo*

Arbitrul care acordă 11 m 
pentru oaspeți : „în
drăznețul Pardaillan*

Cel ce ratează 11 m : „Po
vestea prostiei mele*.

COCA GIOSANU
AURELIAN CODREANU

In Italia: 
arbitru = magistrat

O pedeapsă care ar pu
tea „merge* pînă la 5 ani 
de închisoare planează a- 
supra fotbalistului Dino 
Gastadi, în etate de 34 de 
ani, pentru faptul că a 
pălmuit un arbitru.

Cravitatea pedepsei este 
legată de faptul că pro
curatura locală a asimi
lat funcția de arbitru cu 
aceea de magistrat, întru- 
cît el activează indirect 
pentru un organism de 
stat: Comitetul Olimpic
Italian.

Olimpia și Ion Ionescu., 
așa cum nu-i cunoașteți!

Ce citesc în „l'Equipe** soții Ionescu ? Cronica meciului România—Grecia. Despre 
Ion Ionescu, într-un subtitlu pe 5 coloane, se scrie: „ÎNAINTAȘUL CENTRAL DE 
CARE TREBUIE SĂ AVEM TEAMĂ** (aluzie la meciul Franța—România. Ionescu 
n-a jucat în acest meci, dar francezilor de co le-a fost frică n-au scăpat !)

„Ion Ionescu" este un su
biect. . . epuizat. Intră în 
categoria sportivilor „uti
lizați" de către ziariști 
pînă la uzură, așa îneît 
alegerea iui pentru rubrica 
„... cum nu-1 cunoașteți* 
părea temerară. Meta
fora a cunoscut, în cazul 
Ionescu, cea mai largă în
trebuințare : „copilul Gran- 
dului”, „Pele al Giulești- 
lor". Pentru evitarea ruti
nei, hotărîm să lăsăm la o 
parte fotbalul și să vor
bim despre. . . jucării.

— N-am să uit, se entu
ziasmează el, minunile din 
parcul Tivoli. Am rămas 
vreo 4 ore admirînd pano
rama de exponate pentru 
copii. Se făcuse 10 seara și

Prezentările sînt, poate, 
inutile. Tenismanul nr. 2 
al țării, partenerul lui Ion 
Jiriac în echipa României 
pentru „Cupa Davis“, este 
binecunoscut cititorilor 
noștri. Și totuși. .. Pariem 
că vă lipsesc cîteva amă
nunte în „fișa* Iui Hie 
Năstase !

De pildă, știați că iliu- 
ță a fost predestinat sec-- 
ției de.. . fotbal a du
hului steaua înainte de a 
deveni jucător de tenis 7 
Ca junior. interul ilie 
Năstase promitea — prin 
excelentele sale calități 
— să devină un demn 
succesor al lui Constantin 
în atacul echipei foste 
campioane. Dar antre
norul C. chivaru l-a „fu
rat* de la fotbal adu- 
cindu-l De terenul de te
nis, unde în scurt timp 
Hie a început să facă... 
minuni. De mai multe ori 
campion de juniori al 
țării, el a promovat anul 
trecut pe locul doi în cla
samentul celor mai buni 
tenismani ai noștri.

Are 20 de ani, posedă

Tache Macri nu se putea 
-rupe de lîngă un tren elec
tric ce zbura pe o Șină 
miniaturală. Era în r61 șl 
plecasem la Viena pentru 
un meci cu...

— Parcă hotărîsem, fără 
fotbal !

— L-am amintit fiindcă 
de acest meci este legat 
începutul corespondenței 
mele cu spectatorii. Îmi 
scrisese un copil care măr
turisea candid că vede în 
mine un mare jucător.

— Trebuie să recunoaș
tem că a avut intuiție...

— Venisem la Rapid de 
foarte puțin timp. Primele 
jocuri au fost sub posibili
tăți. Cronicile mă dezar
mau. La primul meci,

un gabarit ideal pentru 
tenis (1,82 m — 73 kg), 
are o tehnică și un 
simț al jocului puțin obiș
nuite. Provine dintr-o fa
milie cu înclinații vădi
te pentru tenis, unde pînă 
acum „vioara întîi“ era 
fratele său mai mare 
Constantin, fost și el com

cu Minerul Lupeni, pre
zența mea era doar con
semnată. După al doilea, 
(cu Steagul roșu) — „de ce 
a fost adus Ionescu la Ra
pid 7* — n-am dormit trei 
nopți. Mi-am venit în fire 
după partida cu U.T.A. — 
„Ionescu începe să promi
tă* — ca prima mea „gior- 
nata f elice" s-o datorez 
cuvintelor : „ionescu este 
un mare jucător de pe a- 
cum”.

S-au consumat de atunci 
6 campionate, timp în care 
Ionescu și-a făcut simțită 
prezența în teren, a deve
nit de două ori golgeter 
și.. . risc o întrebare :

— Veți cuceri și anul 

ponent al echipei națio
nale.

Numără de pe acum o 
impresionantă „colecție* 
de învinși: Riessen, Iova- 
novici, Lihaciov, Majoli, 
Kodes, Howe, Montrenaud, 
Sangster, Lundquist și... 
Tiriac, cu care făcînd 
echipă a fost finalist la 
dublu în marele turneu 
de la Roland Garros. Au 
cîștigat împreună finalele 
turneelor de la Nottin
gham (Anglia) șl Trave- 
munde (R. F. a Germa
niei) și au adus culorilor 
țării frumoasa victorie de 
la ultima Balcaniadă.

Dacă se ține de treabă, 
Ilie Năstase „.. .va ajun
ge în scurt timp unul 
din cei mai mari jucă
tori de tenis ai Europei !*. 
Nu este numai părerea 
noastră, ci și a lui „Toto* 
Brugnon, unul dintre ce
lebrii foști „mușchetari* 
ai tenisului francez, care 
a rămas în admirație vă- 
zindu-1 pe tînărul sportiv 
român, anul trecut, la 
Paris.

RADU VOIA

acesta centura de golge
ter 7

— Nu e atît de simplu. 
Am în Voinea un rival de 
temut...

Tace o clipă și privește 
cu reproș gamba stingă 
(ambalată într-o cămașă de 
ghips), care l-a Imobilizat 
în ultimele două meciuri. 
Fiecare etapă consumată 
fără prezența sa sporește 
șansele atacantului stelist.

— Nu face altceva decît 
scheme și calcule, îl re
clamă Olimpia, soția. Toate 
combinațiile posibile în te
ren trec prin sectorul con
cepție care-și are sediul 
aici, în fotoliul acesta. De 
multe ori îmi solicită pă
rerea. Mai ales după eta
pele în care nu dă gol.

— Am alunecat în fotbal 
și am uitat de. .. jucării !

Ca să-mi facă plăcerea, 
Pia îmi arată cîteva. Mai 
întîi o păpușă, primul ei 
cadou de la Puiu, primit 
în 1 toamna cînd s-au cu
noscut. Era anul intrării 
lor la Rapid. Ea avea re 
atunci. . . 15 ani și n-o
rupsese bine cu lumea 
basmului, Puiu avea 22, se 
vedea un mare fotbalist și 
intuia în mica baschetba- 
listă cu codițe o soție idea
lă. Și.. . previziunile lui 
s-au confirmat întrutotul. 
O lasă să „crească" sub 
privirile sale ocrotitoare 
timp de trei ani și apoi o 
cere în căsătorie. Olimpia 
are toate motivele să spu
nă acum: „Un soț ca el 
tntîlnești unul la două mi
lioane". Dar, s-o cunoaș
tem mai bine pe „noro
coasa soție". începe spor
tul la 14 ani, făcînd înot 
la Știința București. Joacă 
în secundar baschet, spor
tul de care avea să se lege 
definitiv. In clasa a IX-a 
face cunoștință cu junioa
rele Rapidului, iar la 16 
ani este promovată în gar
nitura mare, alături de Ra- 
coviță și Ivanovici. De 
atunci, a îmbrăcat de trei 
ori tricoul de campioană 
(și cînd te gîndești că echi
pa lui Ionescu așteaptă 
acest miracol de o jumă
tate de secol).

Răscolesc mai departe

INSTANTANEUL
SĂPTĂMÎNII

I-ați recunoscut? Trei 
renumiți fotbaliști care au 
devenit „cavaleri ai fluieru
lui*. Și cît i-au... urît, 
cînd jucau fotbal, pe ar
bitri! E rândul lor, acum, 
să fie priviți cu... ciudă de

..lada cu jucării", O mas
cotă, adusă din Maroc, 
amintește lui Ionescu de 
cele „20 de minute ale sale" 
din meciul de la Casablan
ca considerate de presa lo
cală : „marele festival Io
nescu" ; o japoneză, ce în
treține, în familie, flacăra 
olimpică de la Tokio ; o 
machetă a Acropolei, ca să 
nu se uite niciodată de go
lurile lui Ionescu din me
ciul cu Grecia (8 martie 
’67), considerat, după pro
pria sa părere : „adevăra
tul meu debut internatio
nal".

Vorbesc apoi cu asisten
tul Ionescu (I.S.E.) despre 
studenții săi.

— Sînt rapidiști în pro
porție de 99 la sută. Dacă 
s-ar anunța 3 zile de se- 
minarii despre fotbal și 
despre Rapid, nu s-ar în
registra, cu siguranță, nici 
o absență. Pentru lecția 
din 29 martie, conspectul 
este gata : „Driblingul, ca 
element tactic important".

La capitolul preferințe, 
Ionescu își amintește ido
lii. Cînd juca la TAROM 
(*56—’59) și la Știința Bucu
rești (*59—*60) alerga să nu 
piardă cumva vreo fentă a 
lui Ozon sau un plonjon 
al lui Voinescu. Acum 
(cînd el a devenit un idol) 
visează la Bobby Charlton; 
la clarviziunea lui tactică 
și la precizia șutului său. 
(..Dacă aș putea să joc ca 
el").

Printre reviste, cîteva 
programe de teatru. Aflu 
că opera este pasiunea nu
mărul unu a amândurora. 
In ultima lună au vizionat 
4 spectacole. Lansez o în
trebare despre proiecte.

— Legate, deocamdată, 
de sesiunea de examene 
care începe mîine, ne spu
ne Olimpia (ea este stu
dentă în anul IV, fără 
frecvență, la I.C.F.). Pe Io
nescu întrebarea mea îl 
irită. Proiecte ?! Proiectase 
el două goluri pentru me
ciul de mîine, cu Craiova. 
Și uite, n-o să se țină de 
cuvînt. De data aceasta, 
cel puțin, are motive 
obiective...

NUȘA MUSCELEANU 

jucătorii de astăzi (cîn4 
nu Ie convin deciziile lori).

Unul dintre eroii dh 
fotografie, Andrei Rădi»- 
lescu, a făcut de mult 
pasul cel mare, cîștigîn- 
du-și și galoanele de ar
bitru F.I.F.A. Ceilalți doi. 
Constantin Dinulescu și Ni- 
colae Tătaru, sînt... boboci 
în ale arbitrajului, dar aș
teaptă și ei ziua consa. 
crării.

Toți trei s-au întîlnit la 
același meci, ca aibitri ai 
întîlnirii de juniori Ro
mânia—Turcia.

Foto și text: T. Roibu

Pe concret
După ce a fost sco. 

din lotul echipei 
A.S.A. Tg. Mureș pen
tru indisciplină, fot
balistul Gh. Gheorgh, 
a Încercat să se tran»- 
fere la A. S. Cugir.

Cînd află măsura dreaptă, 
A promis că se îndreaptă 
Și, pornit pe-acest făgM, 
Se-ndreptă : spre alt oraș I

De cînd a retrogra
dat din categoria A. 
echipa de atletism a 
regiunii Crișana este o 
cenușăreasă.

O-ntrebare mă apasă 
De cînd e cenușăreasă : 
Cît timp va mai trece pină 
Ea o să devină... zînă ?

La Liceul din Salon- 
ta care numără pesrt» 
1000 de elevi, nu o- 
xistă nici o activitate 
sportivă.

Pentru sport, în școala lor, 
Cerem un meditator. 
Cine știe, poate-așa 
In sîîrșit va promova.

V. D. POPA

POȘTA MAGAZIN «Poșta Magazin «POȘTAMAGAZIN
E. PICIORUȘ, Tumu 

Severin. Era gata să ne

mirăm : ați uitat formația 
echipei noastre de juniori 
care a cîștigat Turneul 
U.E.F.A. 7 Și asta fiindcă, 

în primul moment, noi fu
sesem cei care. . . uitasem 
că de atunci au trecut 
cinci ani. Zboară anii 1 
Formația de bază — care 
a susținut și finala cu 
Iugoslavia : scor 4—1 — a 
fost următoarea : Suciu — 
Pal; Petescu, Răcelescu — 
Jamaischl, D. Popescu — 
Matei,- Dumitriu U, Vod- 
nea, Ghergheli,- Haidu. 
De-a lungul turneului au 
mal jucat : Sorin Avram,- 
Bîtlan, Măndoiu, Neșu și 
Adamache.

L MAGHIAR, Oradea. 
Din s,poezia* dv. în le
gătură cu dubla victorie 
realizată de tinerii noștri 
handbaliști, ne-au atras 
atenția primele- două 
versuri :

E un lucru minunat 
Ceea ce s-a întîmplat.

Noi am continua astfel :

.. .Deci, să nu stricați mo
mentul

Incercîndu-vă talentul. 
Cer aceasta jucătorii 
Și — în special — știți 

—- .. .cititorii !

nicolae burcescu. 
București. Vreți să faceți 
ciclism ? Foarte bine ! Am 
zîmbit însă citind cuvin
tele dv ■: Poate că o să 
vă mirați că doresc așa 
ceva la o vîrstă atît de 
înaintată ca a mea (17 
ani)". Lasă, moșule, nu 
trebuie.. să-ți fad griji 
din cauza asta. Steaua; 
Dinâmo și, în general 
cluburile sînt, însă, uni

tăți sportive în care se 
face sport de performanță. 
Este bine să vă îndrep
tați pașii (pe jos sau pe 
bicicletă !) spre o asocia
ție sportivă.

N. SPIRESCU, Constan
ța. iancu este în lot. Ne 
întrebați de ce n-au fost 
selecționați totodată Kosh
ka și Kallo 7 Vorbește... 
Constanța în dv 1 în sfîr- 
șit ; e o părere. Dar ce 
facem cu celelalte... zeci 
de mii de păreri venite 
din Lugoj, Bîrlad, Brăila 
și din celelalte orașe ale 
țării 7 Credeți că acolo 
inimile suporterilor nu 
bat tot atît de puternic 
pentru Jucătorii lor 7

HERBERT KNALL, Ora
șul Victoria. De ce a de-s 

venit Danzer campion 
mondial de patinaj artis
tic, deși avea puncte mai 
puține ca Schwarz 7 Să 
nu credeți că mașina 
electronică pusă să calcu
leze rezultatele C.M. de la 
Viena s-a defectat. Ea a 
anunțat corect (la 1:30 
după evoluția lui Danzer 
la „libere*) că titlul ră- 
mîne în posesia campio
nului mondial. Și iată 
de ce. După cum văd că 
știți, la stabilirea clasa
mentelor de patinaj, se la 
ca prim criteriu nu 
punctele^ ci suma locuri
lor acordate de arbitri. 
Suma mai mică indică 
pe cîștigător. E drept* 
Danzer și Schwarz au a- 
vut suma locurilor egală: 
16. Aici a funcționat o 
altă clauză de regula
ment ; la sumă egală* de
cide „majoritatea . la ar
bitri*. Or, din cei 9 ar
bitri prezențj pe gheața 
de la „Donaupark*, 5 l-au 

indicat pe Danzer pe pri
mul loc. E clar 7

TIBERIU COTAR, Bucu
rești. Jocul cu Franța; 
desfășurat miercuri la 
Paris, este al 198-lea din 
palmaresul echipei de

X* * r \Ei (I-m» + 11545:'

fotbal a țării noastre. O 
precizare pentru numero
șii statisticieni amatori: 

în palmares a fost inclu
să și partida disputată la 
17 iunie 1964, la Belgrad, 
ea jucîndu-se sub titu
latura : România — iugo
slavia. Selecționata noas
tră a învins cu 2—1. în 
acest meci am prezentat 
următoarea formație : An
drei — L -pescu, Grăjdea- 
nu, C. Dan, Greavu — Di
nu (Octavian Popescu) 
Georgescu — Năsturescu, 
Dumitriu (Haidu), Iones- 
cu, Codreanu. Toți acești 
Jucători au căpătat sau 
și-au îmbogățit fișa de 
„ internațional*.

TlTi NICOLESCU, comu
na Pleașa. Ce viteză poa
te realiza un schior la 
coborâre 7 Depinde de 
schior ! Eu unul merg 
încet, ca să nu... alu
nec ! Ceilalți ating pe a- 
numite porțiuni și 150 de 
km pe oră l

ION POȘTAȘU 
Ilustrații: N. CLAUDIU



De la trimisul nostru special H. NAUM

De la trimisul nostru special la C.M. de hochei, R. VILARA:
Prima verificare internaționala

In așteptarea meciului decisiv...
VIENA, 24 (prin telefon). — In 

această mare ascensiune a celor 
trei „piscuri" ale clasamentelor 
campionatului mondial de hochei, 
vineri a avut loc de fapt ultima 
regrupare a forțelor, căci de «Îm
bată și plnă miercurea viitoare 
impunătoarea Stadthalle, ca și su
rata ei de peste Dunăre. Donau- 
parkhalle, vor cunoaște iarăși ani
mația caracteristică marilor dispute. 
In grupa C, o dată cu victoria Ja
poniei asupra Bulgariei și — in a- 
celași timp — cu neașteptatul eșec 
al Franței în fața Danemarcei, 
soarta primului loc a fost de pe 
acum pecetluită. Practic,- hocheiștii 
niponi nu mai pot pierde șefia 
clasamentului. In grupa B, în care 
evoluează și formația României, 
lucrurile se apropie de clarificare. 
Sîmbătă seara, întîlnirea Româ
nia — Polonia va hotărî soarta pri
mului loc.

I-am văzut la lucru de mai multe 
ori pe hocheiștii polonezi (alții de- 
cît cei ce au evoluat la noi. acum 
cîteva săptămîni, în „Cupa orașu
lui București"). Ei alcătuiesc o for
mație omogenă, solidă și combati
vă. Din jocul lor se vede că sta
giul de un an în grupa A, ca șl 
turneul de pregătire întreprins în 
cursul acestei ierni în Canada, au 
lăsat amprente serioase. Tocmai de 
aceea, apreciem că jocul de sîmbătă 
va fi foarte, foarte dificil pentru 
reprezentanții noștri. In legătură cu 
această partidă i-am cerut părerea 
d-lui RICHARD NETTEL, redac
tor la ziarul vienez „Voiksstimm,e”, 
șeful biroului de presă de la Do- 
nauparkhalle.

„Am urmărit toate meciurile dis
putate pe acest patinoar, deci și pe 
ale României și Poloniei. Am ca 
etaloane echipele Elveției, Norve
giei si Ungariei, care le-au fost 
adversare ambelor protagoniste. Po
lonezii mi s-au părut cu puțin mai

buni, eu acțiuni de atac parcă ceva 
mai. clare. In tchimb, românii m-au 
impresionat prin sufletul pe care-i 
pun la fiecare partidă. După păre
rea mea, cheia victoriei va sta in 
primul rînd in miinile celor doi 
portari. Dacă cel al dv (n.n. Dumi
tra}) va apăra ca pină acum, e- 
chipa României va dispune de un 
serios atu in plus.”

Cîteva cuvinte 
din grupa A. In 
buie consemnată

despre 
primul 
marea

meciurile 
rînd tre- 
surpriză

Hotărîrile Congresului L.I.H.G.
VIENA (Agerpres). — Congresul 

Ligii internaționale de hochei pe 
gheață (L.T.II.G.) a botă rit ca In 
1969 campionatul mondial să 
loc în Cehoslovacia 
A și în 
B și C. 
șura în 
grupele, 
mondial
J. O. de iarnă de la Grenoble. In- 
cepînd din anul 1969, în grupa A 
vor activa numai șase echipe.

aibă 
pentru grupa 

Iugoslavia —- pentru grupele 
In 1970, C.M. se va desfă- 
Canada, pentru toate trei 
Anul viitor campionatul 

se va desfășura în cadrul

tru jucători și arbitri, pentru su
porterii echipelor, răgușiți zdra
văn după atîta „galerie".

Și acum, să vedem ce urmează, 
în ceea ce mă privește, 
cu creionul bine ascuțit...

CLASAMENTE
A

4
4
4
4
4
4
4 

,4 
B

4
4
4
4
4
4
4
4

sînt gata,

GRUPA
1. u.R.s.s.
2. Canada
3. Cehoslovacia
4. Suedia
5. S.U.A.
6. Finlanda
7. R. D. Germană
8. R.F. a Germaniei

GRUPA
1. România
2. Polonia
3. Iugoslavia
4. Norvegia
5. Italia
6. Austria
7. Ungaria
8. Elveția

FOTBAL PE GLOB
8 Recent, Ia Viena, comitetul 

executiv al U.E.F.A. a hotărît să 
antică o serie de modificări în re
gulamentul competiției continen
tale „Cupa campionilor euro
peni".

Potrivit acestor modiîicări, me
ciurile de baraj vor fi suprimate 
pină în faza „optimilor" (inclu
siv). în caz de egalitate de 
puncte și golaveraj, se va cali
fica echipa 
multe goluri 
ce se aplică 
pa cupelor", 
cîșligătoarea 
să joace în 
ale viitoarei 
pină acum 
„optimile

care a marcat mai 
în deplasare, clauză 
în prezent în „Cu- 
Pe de altă parte, 
„C.C.E." 
„16"-mile 
ediții, în 

ea inlra 
de finală.

în vederea meciului amical 
pe care echipa Italiei îl susține 
luni la Roma cu Portugalia, an
trenorii Helenio Herrera și Fer- 
rucio Valcareggi au alcătuit ur
mătorul „11“ : Sarti, Nardin, 
Facchetti, Lodeti, Guarneri, 
Picchi, Rivera, Mazzola, Riva, 
Bulgarelli, Corso. După cum se 
vede, au fost scoși din lot Burg- 
nich, Juliano, Domenghini și 
Cappellini.

va trebui 
de finală 
timp ce 

direct în

international
J

de polo de la Berlin
BERLIN 24 (prin telefon). — 

Ieri s-a încheiat turneul interna
țional de polo de la Berlin. Iată 
rezultatele înregistrate : Dynamo 
Magdeburg — Rapid 8—6 (2—2, 
2—1, 2—2, 2—1); Dynamo Ber
lin — Dinamo București 9—5 
(B—1, 2—0, 4—3, 0—1); Dinamo 
București — Dynamo Magdeburg 
8—6 (1—1, 2—1, 2—1, 3—3); Dy
namo Berlin — Rapid 9—3 (3—0, 
0—2, 1—1, 2—0); Dinamo Buc. — 
Rapid 5—3 (1—2, 1—0, 1—1, 2—0) 
și Dynamo Berlin — Dynamo 
Magdeburg 12—9. Clasament: 
1. Dynamo Berlin 6 p, 2. Dinamo 
București 4 p, 3. Dynamo Mag
deburg 2 p, 4. Rapid București 
0 p.

a cicliștilor noștri

4
4
3
3
1
1 
0 
0

e 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o

0 43— 5
O 26— 6
1 21— 8
1 18— 7
3 10—20
3 7—19
4 5—32
4 4-37

8
8
6
6
2
2
0
0

o
1
2
0
0
0
1 
o

o 
o 
o
2
2
3
3
4

GABROVO, 24 (prin telefon). —
Cursa desfășurată astăzi — pe 

o vreme răcoroasă — pe un circuit 
de 3 km (2 km piatră cubică, un 
km asfalt, 4 viraje scurte și un ur
cuș de 250 m; sprint la două ture 
cu punctaj 5—3—2—1) a început 
destul de tare, fiecare dintre cei 
68 de participanți din Polonia, Ro
mânia și Bulgaria dorind să se 
impună.

Cei mai în formă dintre cicliști 
s-au dovedit alergătorii polonezi 
care au cîștigat cursa și au ocupat 
8 din primele 10 locuri. Rutierii 
români (cu excepția lui Ardelea- 
nu, Ciocan și Zanoni care au avut 
defecțiuni mecanice și au abando
nat în prima parte a cursei) s-au

menținut în permanență în primul 
pluton. Cum nu sînt „sprinteri de 
meserie" nu s-au bătut pentru 
punctaj la cele 10 sprinturi și, fi
rește, n-au ocupat locuri în clasa
mentul final. Doar Cosma (de 
două 
nu și 
gajat 
ține 
punctate).
venit alergătorului
(Polonia) cu 25 p. El a acoperit 60 
km în lh30:30 și a fost urmat de 
colegii săi de echipă M. Koscins- 
ki (18 p) și J. Gawliczek (14 p).

Următoarea cursă va avea loc 
duminica la Pleven.

Cosma
ori), Dumitrescu, Moldovea- 
Suciu (cîte o dată), s-au an- 
la sprint dar n-au putut ob- 
decît locuri 5—6 (ne- 

,Cupa Gabrovo" a re- 
A. Blawdzln

In octombrie, la Ciudad de Mexico

„Repetiția generală" a viitoarei olimpiade

întrucît 
de jucat cu 
cu U.R.S.S. 
cu U. R. S.
nu uităm că fiecare din-

Cehoslovacia 
Canada (sîm- 
(miercuri), iar 
S. (luni). Și,

produsă de victoria Finlandei, ale 
cărei efecte pot fi holărîtoare 
pentru hocheiștii cehoslovaci. A- 
ceștia s-au văzut, astfel, îndepărtați 
de titlu. Concluzii nu pot fi totuși 
încă trase, 
mai are 
bătă) și 
Canada 
apoi, să
tre aceste echipe va mai avea ca 
adversară și formația Suediei care 
— oricum — este o echipă foarte 
bună. Doar reprezentativa S.U.A. 
a încheiat trecerea prin „defileul 
color mari", cu o victorie la Sue
dia și înfrîngeri la celelalte trei. 
După jocurile de pînă acum, sovie
ticii se anunță principalii candidați 
la cucerirea celor trei cupe : a 
campionatului mondial, a campio
natului european și „Fair-Play”.

Canadienii se prezintă la Viena 
foarte bine pregătiți, iar aportul 
celor trei foști profesioniști (Bre
wer, Bownass și Tambellini) a 
sporit mult forța echipei. Ei păcă
tuiesc însă în continuare printr-un 
joc prea individual și din te miri 
ce sînt gata de bătaie. In partida 
de joi, cu S.U.A., pe baza antece
dentelor, mulți spectatori veniseră 
să vadă „scîntei pe gheață", dar 
din acest punct de vedere au lost 
decepționați.

Vineri a fost zi de pauză pen-

Vedere exterioară a sălii unde se vor deslășura întrecerile de gimnas
tică din cadrul .Săptăminii preolimpice internaționale" de la Ciudad 

de Mexico din acest an. Sala are 13 000 de locuri

CHENAR EXTERN 
„Monaco-viitor laborator al fotbalului mondial

Sub acest titlu, Jacques Ferran publică in „l’Equipe" 
un articol privind lucrările „mesei rotunde" de la 
Monaco, organizată in martie anul acesta și la care 
au fost invitați jucători și antrenori renumiți, condu
cerea F.I.F.A., U.E.F.A. și diferiți președinți de 
cluburi.

Toți delegații au luai o atitudine fermă împotriva 
tendințelor defensive din sportul cu balonul rotund, 
ceea ce lipsește fotbalul de spectaculozitate. S-au 
propus soluții privind, îndeosebi, modificarea reguli
lor jocului : suprimarea sau limitarea ofsaidului, mă
rirea porților, extinderea suprafeței de pedeapsă etc. 
Toate acestea urmează să se experimenteze pe sta
dionul „Louis. II" din Monaco, care ar deveni astfel 
un fel de laborator al fotbalului' mondial, unde s-ar 
încerca toate noile reguli.

✓✓

La această „masă rotundă" s-a înregistrat și o creș
tere a numărului de specialiști care se pronunță 
pentru organizarea unui campionat european inter- 
cluburi.

Majoritatea participanților 
propunerea delegației 
nilor europeni" să se 
ganizîndu-se grupe a 
rele din fiecare grupă 
sferturile de finală.

Ultima propunere, care 
competiției „C.C.E." pe zone geografice, ar lipsi insă 
spectatorii dintr-o țară — de pildă România — de a 
vedea meciuri cu echipe dintr-o zonă depărtată (Li- 
verpool, Benfica etc.). Ceea ce, bineînțeles, nu-i de 
natură să cîștige adepți pentru propunerea delegației 
franceze.

între 14 și 29 octombrie a.c., 
cu prilejul celei de-a III-a „Săp
tămîni preolimpice internaționa
le" de la Ciudad de Mexico, va 
avea loc o repetiție generali a 
Jocurilor Olimpice din 1968. »i-
tial, datele acestei competiții fu
seserăy fixate între 12—22 octom
brie, dar organizatorii le-au mo
dificat pentru a le apropia cît 
mai mult de perioada în care se 
va desfășura viitoarea Olimpi
adă. în acest fel, experiența cîș- 
tigată în urma întrecerilor ce vor 
avea loc va fi foarte prețioasă 
atît pentru organizatorii J.O., cît 
și pentru deieoatiile sportive ca
re vor lua parte.

Concursurile vor avea loc, de 
preferință, pe terenurile si baze
le pe care se vor desfășura în
trecerile olimpice din 1968, cu 
excepția acelora care nu vor fi 
terminate. Astfel, meciurile de 
fotbal vor avea loc pe stadionul 
„Azteca" și De cel din Orașul 
Sporturilor. Stadionul „Azteca" 
are o capacitate de 100.000 locuri. 
Terenul, de dimensiuni reoula- 
ment'ire, este orientat nord-snd . 
pentru ca nici o echipă să m> 
defavorizată de soare. Sistemul 
de drenai permite folosirea tere
nului în bune condiții si după 
cîteva minute de la căderea unor 
ploi puternice.

Turneul de box se va desfă
șura în arena „Mexico" cu o ca
pacitate de 14 300 locuri, cel de 
lupte în gimnaziul „Insurgenților" 
(3 386 locuri), concursul de gim
nastică 
(13.000 
în sala 
ti on al"
și canoiștii se vor întrece pe ca
nalul Xochimilco, pe o pistă lun
gă de 2 000 m și cu o lățime de 
100 m.

La întrecerile „Săptăminii pre
olimpice" din octombrie 1967 
vor participa, probabil, sportivi 
din 50 țări. Anul trecut au fost 
prezenți 
program 
sportive, 
la ediția

în „Auditoriul National' 
locuri) iar cel de haltere 
de cinematograf „Interna-
(4 200 locuri). Caiaciștii

au fost de acord cu 
franceze ca in „Cupa campio- 
inlocuiască sistemul actual, or- 
cite 
(in

patru echipe. învingătoa- 
total 8) ar intra direct în

are în vedere organizarea

sportivi din 25 țări. în 
figurează

față de 11 cîte au fost 
din 1966 a competiției.

18 ramuri
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BELGRAD. în turneul 

internațional feminin de 
șah de la Belgrad, joi a 
fost zi de odihnă. înaintea 
ultimei runde, în care 
Alexandra Nicolau o întîl- 
nește pe Liliak, configura
ția clasamentului este ur
mătoarea : 1. Zatulovskaia 
8’/2 puncte; 2. Gaprindaș- 
vili 8 puncte ; 3. Belama- 
rici 7'/2 puncte ; 4—6. Ni
colau, Konarkovska, Ne- 
delkovici 7 puncte ; 7—9. 
Iovanovici, Eretova, Liliak 
6'/2 puncte; 10. Bilek 6 
puncte; 11. Heemskerk 5 
puncte; 12. Novara 4
puncte; 13. Asenova 3</2

puncte; 14. Timofeeva 1 
punct.

MOSCOVA. Competiția 
internațională de hochei pe 
gheață rezervată echipelor 
de tineret, desfășurată la 
Iaroslavl, a fost câștigată 
de selecționata U.R.S.S. Pe 
locurile următoare s-au 
clasat, în ordine, echipele 
Finlandei, Suediei, Ceho
slovaciei, R.D. Germane, 
Poloniei, României și Un
gariei.

DUSSELDORF. După 
cum s-a mai anunțat, fi
nala „Cupei campionilor 
europeni" la handbal mas
culin se va desfășura la

28 sau 29 aprilie, într-un 
oraș din R.F. a Germaniei, 
care urmează să fie „ sta
bilit zilele acestea. Ieri au 
fost definitivate datele de 
desfășurare ale semifina
lelor acestei competiții. 
Meciurile dintre echipele 
Dinamo București și Dukla 
Praga vor avea loc la 9 
aprilie la București și 16 
aprilie la Praga. în cea 
de a doua semifinală, 
V.F.L. Gummersbach și 
Trud Moscova vor juca în 
zilele de 31 martie la Koln 
și 16 aprilie la Moscova.

TEL AVIV. Intr-un meci 
tur contînd pentru semifi

nalele „Cupei cupelor" la 
baschet (masculin), la Tel 
Aviv, Maccabi a învins cu 
scorul de 91—60 (48—24) 
echipa Botev Burgas (R.P. 
Bulgaria).

JOHANNESBURG. în 
semifinalele probei de sim
plu femei din cadrul tur
neului internațional de te
nis de la Johannesburg, 
sportiva braziliană Maria 
Bueno a învins-o cu 6—1, 
6—2 pe Annette van Zyl 
(Republica Sud-Africană).

TANGER. Cea de a 5-a 
etapă a „Turului ciclist al 
Marocului" desfășurată pe

distanța Larache-Meknes 
(205 km) a fost ciștigată de 
rutierul marocan Mohamed 
Braire. In clasamentul ge
neral conduce acum Jlb- 
derrahmane Farak (Maroc) 
urmat la 3:06,0 de Gosta 
Pettersen (Suedia) și la 
3:17,0 de fostul lider, 
Skerl Franc (Iugoslavia).

HALLE. — în runda a 
V-a a turneului zonal de 
șah, Ciocîltea a remizat 
cu Hort (R. S. Cehoslova
că). în clasament, condu
ce Portisch (R. P. Ungară) 
cu 4*/2 p, urmat de Uhl- 
mann (R.D.G.) și Hort cu 
cîte 4 p.
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