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Ilie Năstase
l-a învins

Pe
Wilhdm Bungert!

AIX EN PROVENCE, 30. 
(Agerpres). — Joi, în sfer
turile de finală ale turneu
lui international de tenis 
din localitate, jucătorul ro
mân Ilie Năstase l-a în
vins cu 4-6, 7-5, 6-1 pe 
Wilhelm Bungert (R. F. a 
Germaniei). Năstase s-a 
calificat în semifinale, ală
turi de cehoslovacii Kukal
și Kodes și de sovieticul 

I Metreveli.

Astăzi dimineață, 
in sala Floreasca

Meciul masculin 
de volei Steaua —Mexic

In cadrul turneului pe 
care-1 întreprind în țara 
noastră, voleibaliștii din Se
lecționata Mexicului joacă în 
sala Floreasca, astăzi dimi
neața. începînd de la ora 9, 
partida amicală revanșă cu 
formația Steaua București 
din categoria A.

în primul lor joc din semifinalele „C.C.E.“ 

Voleibaliștii de la Dinamo București au intrecut 
neașteptat de greu, cu 3-1, pe S. K. Leipzig
Ieri seară în sala Dinamo, meciul din turul 

semifinalelor „C.C.E." la volei masculin în
tre Dinamo București și S. K. Leipzig a luat 
sfîrșit, după 2 ore de joc, cu scorul de 
3—1 (—15, 6, 13, 12) în favoarea echipei 
noastre. Așa cum bine arată rezultatul, di- 
namoviștii au obținut cu mare dificultate 
victoria, infinit mai greu decit ne puteam 
aștepta. Aceasta, ca urmare, în egală mă
sură, a faptului că echipa bucureșteană s-a 
prezentat în partida de joi la un nivel in
ferior cu mult valorii sale reale și ca o con
secință a jocului foarte sigur pe care l-a 
prestat formația oaspete.

Dinamoviștilor, întîietatea în această în-

tîlnire le-au adus-o redresarea blocajului, 
sporul de viteză și de combativitate reușite 
de linia lor de atac în finalurile seturilor 
cîștigale.

Din echipa învingătorilor s-au comportat 
mai bine, apropiindu-se de adevăratul lor 
potențial, Ganciu, Corbeanu și Smerecinschi. 
De la S. K. Leipzig s-au evidențiat Toussa
int, Schultz, Schneider și Freiwald.

Au arbitrat corect Fr. Peeters și J. God- 
daert (Belgia).

Returul meciului Dinamo București — 
S. K. Leipzig va avea loc la 8 aprilie, la 
Leipzig.

C. FAUR

Un atac al echipei Dinamo din meciul de ieri cu 
S. K. Leipzig.

Foto : A. Neagu

VASILE ANTONIU

BOXERII LOTULUI
REPREZENTATIV SUSȚIN, 

ASTÂ-SEARĂ, UN 
„EXAMEN" DIFICIL

Prima confruntare, „de 
proporții", la care vor lua 
parte toți membrii lotului 
reprezentativ (gare, după 
cum se știe, se pregătesc pen
tru campionatul balcanic și 
cel european), precum și cîți- 
va boxeri din afara lotului, 
va începe astă-seară, în sala 
Floreasca. Gala se anunță 
deosebit de atractivă, întru- 
cît ea va aduce o cristalizare
a formației care va repre
zenta țara noastră la între
cerile balcanice de la Istan
bul. Este lesne de înțeles

O victorie care nu prea face cinste baschetului nostru feminin

România—Cuba 52-50 (25-22)!
Cine s-ar fi așteptat ca întîlnirea femi

nină de baschet România — Cuba, dispu
tată aseară în sala Floreasca, să aibă o

De azi, finalele campionatelor 
republicane școlare 

de baschet si volei

| LA ÎNVĂȚĂTURĂ Șl Ui SPORT- 
PE PRIMUL LOC!

INTERVIU CU PROFESOR DR. OCTAVIAN EODOR, 

rector al I. M. F. Cluj

Oricine-ti vorbește de trecutul sportiv al Clujului amin
tește personalitatea preqnantă a doctorului Iuliu Hatle- 
qanu, profesor de numele căruia sini legate Înființarea 
și dotarea parcului sportiv studențesc Babeș-Bolyai și 
epoca de laborioasă activitate sportivă al cărei .suflet" 
a fost ilustrul savant.

Sportul de performantă și activitatea sportivă de masă 
în rîndul studentimii continuă să fie in atenția forurilor 
conducătoare ale institutelor de invătămint superior din 
Ciul. De aceasta ne convinge încă o dată cuvintul pro
fesorului dr. Octavian Fodor, rector al T.M.F. Cluj, care 
a avui amabilitatea de a răspunde unui interviu.

RED. : Este recunoscut că sportul de performanță soli
cită celui care îl practică o mare cantitate de timp ; cum 
vedeți dv., ca pedagog, o armonizare perfectă a acestei 
activttăti cu ocupația nr. 1 a studentului : studiul ?

■ PROF. DR. OCTAVIAN FODOR : încerc un sentiment 
de reală mîndrie cînd ailu că un student de-al nostru a 
repurtat cutare sau cutare performanță. Satisfacția este 
plenară însă, numai atunci cînd recunosc în performer 
și un student „emerit" al Institutului. Și, pot susține că 
Ia noi. nu puține au fost astfel de elemente. Merită toată 
considerația acei care ies victorioși și din competiții șl 
din sălile de examen. Admir demnitatea acelor tineri 
care nu solicită îngăduință, nu „cerșesc" concesii în vir
tutea faptului că sînt sportivi. Se înșeală amarnic acei care 
cred (și trebuie să recunoaștem că se mai strecoară și ase
menea elemente) că facultatea este obligată să te accepte 
oricum, să te „cocoloșească" ani de-a rîndul și, în final, 
să-ți încredințeze o diplomă. Acceptîndu-i așa, noi, pro
fesorii, le-am face acestora un imens deserviciu, fiindcă o 
dată puși în fața meseriei vor bîjbîi penibil prin ea, vor 
descoperi lacunele formației lor și, pină la urmă, tot pe 
noi ne vor condamna. Strigătul de satisfacție „i-am dus !* 
al acelora care la umbra unui sport au traversat o fa
cultate este. în fond, un strigăt al neputinței

Sîni pentru exigență în facilitate (spre binele sluden-

RED. : NUȘA MUSCELEANU

/Continuare in pag. a 2-a)

deci, ardoarea cu care vor 
lupta boxerii pentru a-și 
face loc în echipa repre
zentativă. Iată 
tive suficiente 
la reuniunea 
seară (care va

deci mo- 
pentru ca 
de astă- 
începe la

ora 19) să nu se mai găsească
nici un „bilet în plus".

Desprindem din program 
cîteva „capete de afiș", care 
merită — credem — toată a- 
tenția : Giju — Otvoș; Gorea 
— Buzuliuc; Hodoșan — 
Maiai; Covaci — Constanii- 
nescu; Dobre — Vlad; Anto- 
niu — Roman, Constanti-
nescu — Trandafir. Meciurile
vor fi conduse de arbitrii 
Chiriac, Cazacu, Popeșcu, Di- 
mulescu, Șchiopu și Moise.

De astăzi pină 
marți, cele mai bune 
echipe de baschet și 
de volei alcătuite din 
rîndul elevilor își 
dispută turneele fi
nale ale campionate
lor republicane șco
lare. La aceste în
treceri, care au con
stituit întotdeauna 
prilej de evidențiere 
și selecție a nume
roase elemente ta
lentate, participă ur
mătoarele formații 
calificate din etape
le precedente ale 
competiției : BAS
CHET (la Constan
ța) băieți : Liceul nr. 
1 Bacău. Liceul din 
Brad, Liceul „Mihail 
Eminescu” Cluj, Li
ceul nr. 3 Constan
ța, Liceul „Nicolae

Bălcescu" București, 
Liceul nr. 35 Bucu
rești ; fete : Liceul 
nr. 4 Bacău, Liceul 
nr. 3 Arad, Liceul 
„Mihai! Eminescu- 
Satu Mare, Liceul 
nr. 1 Brașov, Liceul 
nr. 3« București. Li
ceul nr. 35 Bucu
rești ; VOLEI (la 
Cîmpia Turzii) bă
ieți : Liceul nr. 2 
Rm. Vilcea, Liceul 
nr. 2 Ploiești, Li
ceul -Matei Basa- 
rab” București; fete: 
Liceul nr. 8 Cluj, 
Liceul nr. 1® Timi
șoara. Liceul -Matei 
Basarab- București. 
Atit la fete cit și la 
băieți mai iau parte 
echipele ciștigâtoa- 
re ale zonelor Sibiu 
și Constanța.

asemenea desfășurare ? Credem că nici 
cel mai optimist suporter al... oaspetelor. 

într-adevăr, jucînd de o manieră inad- 
_ misibilă, sportivele noastre au „reușit* 

să presteze un joc care le-a adus la un 
pas de înfrîngere pe teren propriu în 
luptă cu o echipă , net dominată de două 
formații de club în ultimele 72 de orc.
Scorul final — 52-50 (25-22) — este eloc
vent și reprezintă fidel echilibrul forțelor 
(slabe) de pe teren. Baschetbalistele cu
baneze s-au mobilizat la un nivel superior 
celui din meciurile cu Rapid și Politeh
nica, iar randamentul lor a fost sporit.

■ Ne-au plăcut îndeosebi, Skeete, Camps și 
Vasquez și (exceptînd procentajul la coș) 
Gheorqhe. Despre evoluția echipei noas
tre în acest joc vom mai vorbi. (G. R.-Ș.).

Azi. finalele turneului internațional 
de handbal

Terenul Progresul din str. dr. Staicovici 
găzduiește de miercuri un turneu internațio
nal de handbal la care participă echipele fe
minine B.S.G. Halloren (R.D.G.), Progresul 
și I.C.F. din București și Textila Buhuși. In 
prima zi, au avut loc meciurile Textila Buhuși 
— Progresul 14-18 (6-9) și B.S.G. Halloren — 
LC.F. 7-7 (3-4). Ieri s-au disputat partidele 
Progresul — I.C.F. 10-7 (4-4) și B.S.G. Hal
loren — Textila Buhuși 16-6 ți 1-2).
---------------------- Azi, cu începere de la ora

16,30, au loc ultimele jocuri : 
I.C.F. — Textila Buhuși pentru 
locurile 3-4 și Progresul — 
B.S.G. Halloren pentru locu
rile 1-2.

CEI MAI
TINERI
HOCHEIȘTI
In Întrecere

Speranțele hocheiului nostru 
sînt în aceste zile în plină în
trecere, Competiția lor, intitu
lată sugestiv „Cupa speran
țelor", a reunit la start echipe 
de tineri hocheiști din Bucu
rești, Brașov, M, Ciuc si 
Rădăuți. Iată primele rezultai*: 
Dinamo București—Alintul M. 
Ciuc 6—J, Dinamo—: 
Rădăuți 2—2, Metalul t ’ 
căra Brașov 6—1, Ste***— I 
Flacăra 9—0, Di »m* 
căra 13 —0, St——i 
10—2. Metalul—Aiir.-m - L-! 
Cnrn/relilia s, , i



CAMPIONAT DE TIMP PIERDUT CICLISM

pe

PINA LA „CURSA PĂCII" 
DRUM GREU DE STRĂRĂTUT!

A V

MAI AVEM14. Apoi, 13 (tot neprezentare). 
Pe urmă, 
re). Cînd 
doar 10 
pion prin 
scuz față 
dau să plec.

— Se poate ?! insistă aceștia. 
Acum, la sfîrșitul galei ?

— Asta, cam așa e, spun.
- Sînteți amator de box ? 

, — Nu, de neprezenlări !...
— Păi, atunci de ce 

stați ?
- Credeți că ?...
- Bineînțeles ! Știți, 

natul este organizat 
vâțcmînt". Noi, clubul orășe
nesc, asigurăm doar partea 
tehnică.

— Totuși, dacă se boxează ? 
întreb eu cu teamă

— N-are cum I
- Adică, nu 

pot nimeri 
pugiliști de 
ceeași categorie ?

— Ba da.
- Deci, un meci, două, tot o 

să fie ?
— N-o să fie ! Fac un mic 

antrenament și gata I
— Nu se bat ?
— Păi, ce, îi lăsăm noi ?
— Nu înțeleg, spun.
- Sînteți amabil să priviți 

spre sfoara aceea întinsă din 
dreapta sălii ?- Ce-i - - - •

— Ala e ringul I... Pe 
parchet 
roșu", o găleata cu apă ! în 
„colțul albastru", o cană ! De-o 
parte și de alta a sforii, pe
reții ! Ai făcut o eschivă, ești 
K.O. ! Dacă nu-ți spargi capul 
de parchet, intri oricum în 
zidărie !
- Deci, 

tot o să
- N-o 

păzește ? 
puțin boxerii spre pereți, „brec" I 
înapoi în mijlocul „ringului" I

— Apropo, de deplasare, 
spun. Costă ceva distracția 
asia ?
- Costă : masă, casă, trans

portul boxerilor !„. Ce vreți : 
campionat republican I

— Campionat de timp pier
dut I

— Mă rog, însă l-am ținut!_

12 (tot neprezenta- 
văd că am rămas 
(al șaptelea cam- 
neprezentare !) mă 
de organizatori și

Gală de box la Tg. Mureș, 
în sală 17 oameni : 13 boxeri, 
2 antrenori, un arbitru de 
ring și eu.

Arbitrul: în limitele catego
riei „aer" Stelian Spînu - 
Odorhei - întîlnește pe...

Antrenorul I : întîlnește 
dracu'.!

Arbitrul : Pe cine ?
Antrenorul I: Nu întîlnește 

pe nimeni I Echipa din Tg. 
Mureș neavînd boxer la a- 
ceastă categorie I

Arbitrul : Și ce-o să fie?
Antrenorul I: O să fie bine 

și la vară cald I Pugilistul ca 
atare, bate prin neprezen- 
tare I

Arbitrul : Deci, campion re
gional al școlilor profesiona
le... Stelian Spînu !

Aplauze puter
nice. Noul cam
pion își ia fericit 
sacoșa și pleacă, 
în sală râmî- 
nem 16.

Arbitrul: în limitele catego
riei „hîrtie" Gavril Kiș — Tg. 
Mureș - încrucișează mănuși
le cu...

Antrenorul II: Cu Ramses 
al ll-lea I

Arbitrul : Tot neprezentare ?
Antrenorul II: Tot. De data 

aceasta formația din Odorhei 
neprezentînd om la respectiva 
categorie I

Arbitrul : Și ce-o să fie ?
Antrenorul II : N-o să fie 

nimic. Consemnăm în formu
lare a doua neprezentare.

Arbitrul : Deci, campion re
gional al școlilor profesiona
le... Gavril Kiș !

Aplauze puternice. Noul 
campion își ia fericit sacoșa 
și în sală rămînem 15.

Arbitrul : în limitele catego
riei „cocoș* Alexandru Naghi 
— Odorhei — va fi opus lui...

Antrenorul I : Lui tata-mare, 
poate, cc formația din Tg. 
Mureș n-a prezentat boxer 
nici la această categorie I

Arbitrul : Și ce-o să fie ?
Antrenorul I : O să fie bine 

și la vcrră cald. Conform le
gilor în vigoare, bate prin 
neprezentare I

Arbitrul : Deci, campion re
gional al școlilor!.,.

Aplauze puternice. Noul 
campion... în sală rămînem

ftUGB! In
Etapa a Il-a a campionatului ca

tegoriei B de rugbi a cuprins ci
teva meciuri interesante și echili
brate. în seria I, de pildă, Poli
tehnica Cluj n-a reușit decît un 
3—0 în compania Politehnicii Ti
mișoara. La Petroșeni, rugbiștii de 
la Institutul de mine au realizat 
un rezultat alb (0—0) cu C.S.M. Sibiu, 
Destul de echilibrată a fost și partida 
dintre Minerul Lupeni și Chimica 
Tirnăveni (6—0).

Alte rezultate din această se
rie : U.M. Timișoara — Universi
tatea Timișoara 0—16; Metalul Tr. 
Severin — Jiul Petroșeni 17—3.

Eiectropulere Craiova a stat.
In seria a II-a, Chimia Brăila 

n-a putut să valorifice avantajul 
terenului : 0—0 cu Ideal Cernavo
dă, în timp ce Agronomia Iași a 
cedat acasă formației T.R.C. Su
ceava (0—3). Un rezultat nescon
tat, ca proporții: U.S.A.S. Năvo
dari — A.S. Tecuci 9—0 I

nu mai

campio- 
de „în-

se 
doi
a-

cu ea ? întreb.
v . ios,

lustruit ! în „colțul

un „abandon", două, 
fie ?
să fie I Arbitrul ce 
Cum s-au deplasat

VASILE TOFAN

categoria B
Alte rezultate: Ancora Galați— 

Constructorul Birlad 23—0, Ci
mentul Medgidia — Constructorul 
Ploiești 25-0.

In seria echipelor din orașul 
București vom aminti, mai întîi, 
rezultatele primei etape: Cons
tructorul — Arhitectura 14—3 ; 
I.P.G.G. — Politehnica 0—9; O- 
limnia—I.S.E. 5—3; Institutul de 
construcții — Proiectantul 5—3 ; 
Aeronautica—S.N. Oltenița 3—5 (!), 
Vulcan — I.C.F. 9—3.

In etapa a doua Constructorul a 
realizat, din nou, un scor categoric 
de data aceasta în dauna echipei 
I.S.E.: 12—0. Tot o victorie netă a 
obținut și Olimpia în fața I.P.G.G. 
cu 11—0. Arhitectura, una din for
mațiile fruntașe ale seriei, 
putut scoate
Institutul de 
două rezultate 
I.C.F. (3—3) și
ronautica (0—0). Meciul S.N. Olte
nița — Vulcan nu s-a disputat.

n-a
un 6—6 cu

Alte
decît 
construcții.

egale: Politehnica— 
Proiectantul — Ae-

Alături de loturile similare ale 
Bulgariei, Poloniei și Cehoslovaciei, 
11 rutieri români
G. Moicearm, Ion Cosma, N. Ciu- 
meti, Gh. Suciu,
Ziegler, L. Zanoni, I. Ardeleanu, I. 
Stoica și Gh. Moldoveanu) care se 
pregătesc pentru cea de-a XX-a e- 
diție a „Cursei Păcii" au concurat 
la cursele pe circuit de la Gabrovo 
și Pleven, la contratimpul indivi
dual de la Grivița și la cursa de 
fond Pleven — Nicopole — Pleven.

Pină la aceste curse, reprezen
tanții noștri participaseră Ia un 
program de pregătire de peste 100 
de zile (la cluburi, pe baza pro
gramelor de antrenament stabilite 
de cei doi antrenori ai lotului) 
și aveau un număr de kilometri de 
rulaj care le permitea să abordeze 
cu suficient curaj aceste întreceri 
de verificare. în aceste condiții, ce 
au scos in evidență cursele din 
R.P. Bulgaria ?

Mai înainte de a ne ocupa direct 
de comportarea cicliștilor români, 
trebuie să spunem că alergătorii 
polonezi — aflați în continuarea 
programului competițional, după 
participarea la „Turul Mexicului" și 
„Turul Cubei" — sînt intr-o formă 
net superioară tuturor celorlalți 
cicliști care s-au întîlnit Ia Ga
brovo și Pleven. Avind o mare ex
periență competițională, un grad 
înalt de pregătire, cicliștii polo
nezi, chiar fără aportul alergăto
rilor Zielinski, Kudra și Beker — 
eliminați din lot — pot aspira la

(C. Dumitrescu,

C. Ciocan, W.

un loc fruntaș în marea confrun
tare jubiliară Varșovia — Berlin 
— Praga.

Sportivii români s-au comportat 
mai slab în prima cursă, la Ga
brovo, cînd mi s-au părut timorați 
de forma excelentă a polonezilor. 
Apoi, și-au revenit în întrecerea 
de la Pleven. In celelalte două 
concursuri s-au dovedit la nivelul 
cehoslovacilor și evident mai buni 
decît bulgarii. C. Dumitrescu s-a 
desprins ca valoare, el fiind singu
rul ciclist român care și-a măsurat 
de la egal la egal forțele cu polo
nezii.

Fiind de față la aceste între
ceri am putut face unele con
statări. Trebuie spus că colegiul de 
antrenori are în acest an o mi
siune foarte dificilă. Lotul pe 
carc-1 pregătește antrenorul Nico
lae 
neri, 
fără 
fără

SPORT

Voicu cuprinde cicliști ti- 
cu mare potențial fizic, dar 

experiență competițională, 
gradul de tehnicitate necesar 

participării la o competiție atît de
grea care se dispută de-a lungul a 
16 etape, și rutieri cu un bagaj de 
cunoștințe tehnico-tactice foarte 
mare, insă cu resurse fizice din ce 
în ce mai mici. Așadar, alergători 
aflați la extremele activității spor
tive. Și, totuși, colegiul și antreno
rul Nicolae Voicu — răspunzător 
direct pentru „Cursa Păcii” — tre
buie să facă din acest lot eterogen 
O ECHIPA, adică să încerce adu
cerea acestor cicliști cît mai aproa
pe de un numitor comun. Or, ex
periența competițională se capătă, 
firește, în competiții și nu într-una 
sau două. Pentru ridicarea poten
țialului fizic al unor cicliști cu 
un mare grad de uzură nu există 
încă „rețete11 și nici metode sigure. 
Antrenorului nu-i rămîne, deci, de- 
cît să amelioreze situația, să folo
sească la maximum calitățile de 
bază ale acestor două grupuri de 
cicliști: la unii resursele fizice, 
la alții experiența.

Lotul nostru participă în conti
nuare la citeva curse în țară da

DIN SUMAR :
— Aponul Coandă-1910 

reconstituit :
— Ochi de argonaut 

piloți.
— Oamenii muntelui :

Cristea.
— Trăgtorii „țintesc" spre Me

xico.
— Campbell și recordurile sale.
— Raliul Monte Carlo.

A

SI
a fost

pentru

Emilian

în aceste zile, echipa de ti
neret a tării noastre participă, 
la cel de-al 3-lea tur al Bor- 
deaux-ului. Printre cicliștii care 
au făcut deplasarea în Franța se 
află autentice speranțe ale spor
tului nostru cu pedale: Ștefan 
Suc iu (în fotografie), Tudor V a- 
sile și Alex. Sofronie.

Foto: N. Aurel

o par- 
și vor 
intere- 
putea

„Cupa F.R.C.“ îi vor avea parte
neri și pe alergătorii din R.P. Bul
garia) și, apoi, la 7 zile de con
curs in Italia. încă două concursuri 
în R.D. Germană vor incheia pre
gătirile și vor cristaliza echipa noa
stră care va lua startul din Var
șovia la 10 mai. Timp și posibilități 
pentru creșterea formei sportive 
există. îmbinarea forței cu expe
riența ar putea duce la rezultate 
bune. Și dacă lor li se va adăuga 
și dorința cicliștilor de a face o 
mare performanță în „Cursa Pă
cii”, dacă ei se vor mobiliza la 
maximum, dacă vor lăsa de 
te micile dispute personale 
vedea în permanență numai 
sul echipei naționale vor
reuși o performanță la nivelul aș
teptărilor și al exigenței actuale.

Desigur, nu trebuie și nu putem 
lăsa totul numai pe umerii antreno
rului și alergătorilor. Incepînd cu 
comisia de ciclism a consiliului oră
șenesc UCFS București (care trebuie 
să organizeze competiții la nivelul 
necesităților lotului) și încheind cu 
secția de resort din Consiliul Gene
ral UCFS. toți factorii trebuie să-și 
aducă contribuția la buna desfășu
rare a procesului instructiv-educa- 
tiv al cicliștilor, astfel ca la cele 
trei mari competiții care formează 
obiectivul.de performanță al spor
tului cu pedale românesc — „Cursa 
Păcii", campionatele mondiale și 
Jocurile Olimpice — să obținem re
zultatele cele mai bune. Pornind 
de la condițiile de antrenament 
(cele mai nimerite șosele Pe care 
să se permită pregătirea, materia
le, asistență tehnică și medicală) 
și continuînd cu cele de concurs, 
absolut toate lucrurile trebuie re
zolvate favorabil. Numai așa le 
vom putea pretinde antrenorilor 
și sportivilor să obțină perfor
manțele la care le dau dreptul 
cunoștințele și talentul lor, ca și 
eforturile de tot felul făcute pen
tru asigurarea bunei lor pregătiri.

HRISTACHE NAUM

apărut nr. 3 al revistei
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gini ilustrate in culori.

LOTO • PRONOSPORT • LOTO
„FIAT 
CON-

AUTOTURISM
1300“ OFERIT LA 
CURSUL PRONOSPORT DE 

DUMINICĂ

Săptămînă de săptămînă, concursu
rile Pronosport atribuie la premiul 
exceptional un autoturism și diferen
ța in bani, pînă la concurența sumei 
de 75.000 lei.

Astfel, concursul de duminică, 2 
aprilie 1967, care marchează împli
nirea a 13 ani de la organizarea pri
mului concurs Pronosport în țara

LA INVATATURA $1 IN SPORT-PE PRIMUL LOC!
(Urmare din pag. 1.)

ților) ; indicat este 
acelora care s-au dovedit a-1 merita. Făcind 
sport, studentul mi trebuie să ignoreze prin
cipala lui îndatorire: de a se pregăti pentru 
a fi un bun meseriaș.

RED. : întrebarea noastră referitoare la: 
„utilitatea sportului*, frizează specialitatea 
dv.: medicina.

PROF. DR. OCTAVIAN FODOR: S-a spus 
Imens de mult ia această direcție, așa că eu 
nu fac altceva decît să mă raliez — din con
vingere și din experiență — celor spuse: 
mișcarea fizică este imperios necesară pentru 
toți și pentru toate viratele. Am sesizat ce
lor competenți faptei că activitatea sportivă 
de masă na are in Institutul nostru amploa
rea de care ar trebai să se bucure. Există 
încă ni'i'ți sfădeați (ți mai ales studente) 
caje ignoră iaptnl că dapă on anumit nu- 
ipăr de ore de concentrare nervoasă și de 
fsedentansm”. organisms] cere mișcare pen
tru reconiortare. Că, te zlCmă instanță. miș-

să acordăm credit numai

ca rea 
rului 
fiziologice la nivelul diferitelor organe: o 
accentuare a circulației, a bătăilor inimii, a 
debitului cardiac, o mai mare 
pulmonară; ca urmare a acestor 
fiziologice, creierul este spălat de un singe 
mai curat, mai abundent și după 
poate lucra cu un randament mai mare).

Aud cu satisfacție că în cîteva cămine stu
dențești. înviorarea la primul ceas 
neții a intrat în programul cotidian 
propunerea făcută recent de a se 
după-amieze sportive.

RED. : Am vrea să cunoaștem și 
dv. despre Clujul „sportiv”.

PROF. DR. OCTAVIAN----------
resc” cu fiecare edificiu 
(noul complex sportiv din 
orașului), dar trăiesc un 
satisfacție văzînd că parcul 
ților, cu excepția noii săli 
mas la stadiul din 1940. Vreau, pe această 
cale, să apelez la acei care au crescut o d^tă

musculară favorizează activitatea creie- 
(mișcarea fizică determină modificări

ventilație 
modificări

aceea el

al dimi- 
și laud 
organiza

părerile

FODOR: 
închinat
Cluj face onoare 
sentiment de ne
sportiv al studen- 
de atletism, a ră-

„Intine- 
sportului

cu el, i-au pus o piatră la temelie, au făcut 
un „jurămint" dar care acum, absorbiți fiind 
de alte munci, au întors capul de la el.

Constat cu părere de rău regresul în spor
turile de iarnă (fac, pe această cale și o con
fesiune : schiul este sportul meu preferat), 
tocmai la noi care beneficiem de o regiune 
propice pentru practicarea acestor sporturi.

RED.: Ne puteți spune ceva despre etica 
sportivă ?

PROF. DR. OCTAVIAN FODOR: Am să 
mă refer Ia un aspect foarte puțin discutat: 
la arta de a te face iubit (pe care foarte 
mulți sportivi n-o cunosc, sau nu sînt in
teresați s-o cunoască) ; la dorința de a stîrni 
curent și emulație pentru ceea ce faci, Ia 
interesul de a-ți asigura succesori; la știința 
de a propaga printre tineri ceea ce ai acu
mulat tu.

Mulțumim profesorului dr. Octavian Fodor 
pentru cuvîntul său părintesc și avem certi
tudinea că staturile sale vor fi refinute de 
către tineri.

noastră, oferă pentru prima oară un 
autoturism „FIAT 13(H)" și suma 
de Iei 6.100 în numerar.

Este bine să vl depuneți din vre
me buletinele pentru acest concurs 
cu meciuri interesante și echilibrate.

Dar iată acest program:
I: Unirea Dej—Crișul Oradea: II: 

Dinamo București-—Petrolul; 111 ; 
C.S.M.S. Iași—Rapid; IV; Dinamo 
Pitești—Farul; V. Jiul—Steaua: VI: 
Steagul roșu—Universitatea Cluj ; 
VII: Universitatea Craiova—Politeh
nica; VIII; Chimia Suceava—C.F.R. 
Pașcani; IX: Industria stimei Qmpia 
Turzii—Gaz metan; X: Fiorentina—■ 
Bologna; XI: Internazionale—Milan; 
XII: Juventus—Napoli: XIII: Lec- 
co—Roma.

Pronosticurile pentru acest concurs 
le puteti găsi în următoarele publi
cații: Sportul popular. România li
beră, Informația Bucureștiului. Sciu- 
teia tineretului. Magazin. El5re, 
Neuer Weg. Steagul roșu. Fotbal și 
Programul Loto-Pronosport.

• In atenția participantiior la 
Pronosport.

Se atrage atenția participantiior la 
concursul PRONOSPORT nr. 13 din 
2 aprilie 1967, că meciul 1 (Progre
sul—U.T.A.) se înlocuiește cu me
ciul Unirea Dej—Crișul Oradea, iar 
meciul VIII (Flacăra Morenî—Poli
tehnica București) se înlocuiește cu 
meciul Chimia Suceava—C.F.R. Paș
cani, făcindu-se și cuvenitele recti
ficări pe afișele și fluturasii de con
curs.

0 Tragerea Loto de azi va avea 
loc la București în sala Clubului l 1- 
nanțe Bănci din str. Doamnei, nr. 2, 
cu începere de la ora 17,15.

Rubrică redactată de Administrafia 
de stat Loto-Pronosport.

obiectivul.de


Dispute iară mănuși, în sala de Dor
a clubului 
farul (onstanfa

Sport cu o veche tradiție, Boxul 
sc bucură de mare popularitate în 
regiunea Dobrogea. Dovadă că la 
reuniunile organizate aci, chiar și 
la cele de mai mică importanță, 
asistă — de regulă — mii de spec
tatori. Nu o dată s-a verificat că 
galele de box — amicale sau oficia
le — disputate în Sala sporturilor 
din Constanța, aduc organizatorilor 
un însemnat succes propagandistic 
și de ,,casă“.

In ultimii ani boxul și-a extins 
aria de activitate, fiind mult „gus
tat" nu numai în orașul Constanța, 
ci și în alte centre din regiune. 
Fiind îndrumată de o comisie re
gională energică (președinte Ale
xandru Meliccscu), activitatea pu- 
gilistică s-a afirmat și în orașele 
Medgidia și Măcin. La Medgidia, 
de pildă, galele se organizează cu 
regularitate, munca antrenorilor 
Aurel Anton și Ștefan Văcaru 
dînd roade. La Constanța, în afa
ra secției de box de la „Farul", 
care duce greul activității de 
<rformanță, se desfășoară o inten- 

activitate și în sălile Energia și 
Portul.

★
Boxul constănțean ar putea ob

ține însă succese mult mai mari 
dacă toți factorii de răspundere ar 
depune eforturi, ar sprijini așa 
cum trebuie această populară ra
mură sportivă. De cîtva timp, asis
tăm însă la anumite situații nefi
rești care ne pun pe ginduri. Este 
cazul secției de box a clubului 
Farul. Ea este condusă de antre
norii Șt. Iordache și N. Buză, a 
căror competență nu poate fi pusă 
la îndoială. De activitatea depusă 
de antrenorul Buză în ultimii ani 
sînt legate o bună parte dintre 
succesele pugiliștilor constănțeni. 
Anul trecut, alături de Buză a 
venit și antrenorul Iordache, ho- 
tărît ca împreună cu colegul său 
să ducă mai departe flacăra bo
xului constănțean. Printr-o hotă- 
rîre a consiliului regional UCFS, 
antrenorul Iordache a primit sar- 

să se ocupe de boxerii seniori, 
iWhca cu juniorii urmînd s-o facă 
antrenorul Buză. Din acest mo
ment. în sala de antrenament a 
clubului Farul a început o dispută 
... fără mănuși, între antrenori.

Supărat de hotărîrea luată, antreno
rul Buză a început să-1........sape*
pe Iordache, să-l vorbească „pe la 
colțuri*. Firește, nici acesta din 
urmă n-a stat mult pe gînduri și 
a... contrat. Atmosfera de bîrfă 
continuă de mult timp, fără ca to
varășii de la UCFS să intervină. 
„Stimulați" de dezbinarea dintre 
antrenori, unii dintre boxeri au 
început să dea semne de indis
ciplină. Ion Dinu — de pildă — 
vine la antrenament după poftă și 
refuză să se pregătească cu antre
norul Iordache. Boxerii Baciu, Pre
da, Motoc etc. se plimbă dimi
neața prin oraș, în loc să fie în 
producție, iar Tănase Pintilie — 
un veritabil talent — a comis 
fapte mai grave pentru care a su
ferit o condamnare. Iată, deci, 
cum dezbinarea dintre antrenori 
a stimulat și indisciplina unor 
sportivi.

A sosit timpul să se curme a- 
ceastă situație. La „Farul* există 
un teren fertil pentru dezvoltarea 
boxului. Pugiliștii au la dispoziție 
o sală bine utilată și antrenori 
competenți, dornici (după cum 
ne-au afirmat ei înșiși) să mun
cească împreună. Cum ? După pă
rerea noastră, ar trebui ca cei 
doi antrenori să se ocupe atît de 
pregătirea boxerilor seniori, cît și 
de juniori. Ne gîndim, de p.ildă, la 
o împărțire a sportivilor, în așa fel, 
îneît antrenorul Buză să se ocupe 
de categoriile mici (muscă-ușoară), 
iar Iordache să-i pregătească pe 
boxerii de categorii mari. Proce- 
dînd astfel, considerăm că s-ar 
pune capăt situației anacronice din 
orezent.

★

Asistînd la antrenamentele des
fășurate în unele săli constănțene, 
ne-au atras atenția și alte aspecte 
care impietează asupra pregătirii 
boxerilor. Se apreciază, nu fără 
temei, că sala asociației Portul este 
cea mai bună sală de antrenament 
din oraș. Ea se află în clădirea 
clubului D.N.M. Dar iată că, deși 
a fost amenajată exclusiv pentru 
box, de un timp aci se fac repe
tiții de... balet și dansuri popu
lare 1 Boxerit, afirmă președintele 
comitetului sindical al Portului,

.MUNCI* de sezon Ia Constanța

Ies la muncă antrenorii
Și precum vedeți, se... „sapă* 1

IORDACHE

Lopătează-n slăvi cocorii, 
Mugurii-n livadă crapă ;

tov. Capugiu, să se antreneze sea
ra. Dar cine mai poate veni la 
antrenament la ora 19, cînd majo
ritatea boxerilor termină lucrul la 
ora 15 ? Antrenorul Baciu ne 
spune (și îl credem) că în ultimul 
timp sala „s-a golit văzînd cu 
ochii", E trist 1

Antrenorul Iosif Iacobovschi s-a 
luptat singur să-și amenajeze o 
sală. Și a reușit. în prezent, sala 
Energia, deși nu prea arătoasă, e 
dotată cu tot ceea ce este necesar. 
Biroul secției de box a asociației 
(președinte tov. Dumitrescu) este 
însă inexistent. Nici un membru al 
biroului secției n-a fost văzut 
vreodată la antrenamente, la me
ciurile susținute de boxerii de la 
Energia, la amenajarea sălii. Cu 
toate acestea, antrenorul n-a de
zarmat. El a depistat cîteva ele
mente dotate (Stoian, Simionescu, 
Voicu, Badea, Bratosin), de pers
pectivă, care au și început să se 
afirme.

Sala de box din Tulcea, condusă 
de antrenorul H. Țamulis, ar pu
tea „produce" sportivi de valoare 
pentru activitatea de performanță. 
Din păcate, calificarea antrenoru
lui este extrem de redusă. „Minu
nile" făcute de caiaciștii și canoiștii 
români pe plan mondial (se știe că 
majoritatea acestor sportivi provi
ne din Deltă) l-au lăsat... rece pe 
antrenorul Țamulis, nu i-au sti
mulat ambiția de a arăta că și în 
box se pot depista tineri cu o bună 
dezvoltare fizică, capabili de per
formanțe mari. Antrenorul (plătit 
cu o normă întreagă) n-are vreme 
pentru munca de selecție, deoarece 
o bună parte din timp și-o petrece 
în compania... paharului. Ceea ce 
este mai grav, antrenorul angre
nează în această „activitate" și pe

Catren și desen de Al. Clenciu

unii dintre elevii săi. Nu de alta, 
dar ca să nu se plictisească sin
gur...! Să ne mai surprindă atunci 
că din Tulcea nu apare nici un 
boxer de talent ?

★
Unde organizăm reuniunea ? 

Cînd vine toamna, asemenea între-
bări se aud tot mai des. Sălile de 
antrenament fiind mici, nu pot 
primi și spectatori. Așa că singu
rul loc unde poate fi montat rin
gul rămîne tot Sala sporturilor. 
Deseori însă, IPSAD-ul (proprieta
rul sălii) folosește, din păcate, 
Sala sporturilor în scopuri... extra- 
sportive. Aci pot fi vizionate spec
tacole de estradă, parăzi ale mo
dei, în zilele respective antrena
mentele fiind, desigur, suprimate. 
Aceasta este una dintre explicațiile 
scăderii numărului reuniunilor pu- 
gilistice la Constanța în anul 1966.

Iată cîteva din deficiențele bo
xului din regiunea Dobrogea, care 
trag înapoi activitatea acestei ra
muri sportive olimpice. Terenul 
prielnic care există aci pentru 
„sportul cu mănuși" trebuie să 
determine conducerea clubului Fa
rul, ca și consiliul regional UCFS, 
să sprijine mai mult activitatea 
antrenorilor, să întărească munca 
de îndrumare și control în secțiile 
asociațiilor și clubului. Există po
sibilități ca boxul constănțean să-și 
trimită reprezentanții în echipa 
țării noastre care va participa în 
curînd Ia „europenele" de la Ro
ma, iar în 1968 la J.O. din Mexic. 
Dar, pentru aceasta este nevoie ca 
antrenorii să muncească temeinic, 
să conlucreze, să dovedească o 
mare exigență cu ei înșiși, precum 
și cu sportivii pe care-i pregătesc.

R. CALĂRĂȘANU

PATINAJ I

Puțini reușiți 
la ultimul „examen" 
pe gheață

Pentru ultima oară în acest se
zon, am urmărit în întrecere pe 
fruntașii patinajului nostru artistic, 
în dapă-amiezele de luni și miercuri 
Ia patinoarul „23 August® a domnit 
mai mult ca oricînd atmosfera speci
fică unor examene.

S-a disputat concursul pentru ob
ținerea categoriei a IV-a de clasifi
care internațională, după normele 
I.S.U. (federația internațională de 
patinaj). De remarcat inițiativa fo
rului nostru de specialitate care — 
pentru prima oară în țara noastră—• 
procedează la un asemenea „test®, a- 
vînd darul să certifice pregătirea de 
bază a patinatorilor, în conformitate 
cu cerințele unei activități de per
formanță. Totodată, subliniem gra
dul sporit de exigență al arbitrilor 
noștri, în a căror activitate de-a 
lungul unui întreg sezon s-a vădit o 
sensibilă creștere calitativă.

Mai puține laude s-ar cuveni par- 
ticipanților. Dintre cei 13 patinatori 
prezenți. numai 5 au reușit să reali
zeze media de note necesară obținerii 
categoriei (3,3), Rezultatul poate fi 
considerat numai în parte o surpriză, 
dată fiind rămînerea în urmă la ca
pitolul figurilor obligatorii, semna
lată în repetate rînduri și în ziarul 
nostru. Au trecut „examenul“ numai 
acei pe care-i cunoaștem de mai 
multă vreme ca bine pregătiți la o- 
bligatorii. Sînt patinatori și pati
natoare care — împieună cu antre
norii lor — privesc cu deosebită se
riozitate această problemă. Astfel, 
pe lista celor care au primit diplo
mele I.S.U. se numără campionul 
republican de seniori Mihai Stoe- 
nescu și fostul campion Marcel Co- 
manici, patinatoarele senioare Bea
trice Huștiu, Rodica Dîdă și Cris
tina Formagiu.

încă o remarcă, în legătură directă 
cu subiectul. Figurile cerute au fost 
primele din seria celor înscrise în 
Codul I.S.U., deci acelea pe care fie
care patinator le consideră ca „u- 
șoare® și nu Ie* exersează de obicei 
decît la încălzirea dinaintea concursu
rilor. Greșeală gravă, deoarece pe a- 
ccste prime figuri se construiește teh
nica necesară executării perfecte a 
celor mai dificile desene pe gheață- 

Notele la concurs au fost acordate 
de arbitrii internaționali N. Malar- 
ciuc, lrina Minculescu și Vera 
Curceac.

RADU VOIA

SEMN E...
Radu Nunweiller (VI) a fost la 

Cluj un fel de Bobby Charlton al 
dinamoviștilor bucu r oșteni. „ochiul
magic* al echipei sale (expresia a- 
partine colegului meu Gh. Nicolaes- 
cu), omul care sesiza oportunitatea 
momentelor de respiro sau de forcing 
ale formației sale. El a ținut in 
mină cheia acestui joc pe parcursul 
întregii sale desfășurări, actionind — 
asupra coechipierilor și adversarilor 

atît sub raport tehnico-tactic cit, 
mai ales, sub cel psihologic.

Radu Nunweiller nu e un caz par
ticular. La Arad cu o etapă în urmă, 
același „rol* l-a jucat Dumitriu în 
partida pe care echipa sa a susținut-o 
în orașul de pe malul Mureșului, el 
fiind „capul limpede* al formației 
feroviare. Și în întilnirea cu Univer
sitatea Craiova, de la București, el 
a fost „mina forte* a Rapidului. A - 
lături de Dumitriu. foarte tinârul 
Neagu se bate și el pentru un loc 
sub „soarele fotbalului*, ut iii zi nd 

armele cele mai modeme: schimbări 
de tempo și viteză de joc, variație 
de procedee tehnice și tactice, con- 
turîndu-se ca tip de atacant necesar 
pentru spargerea apărărilor aglome
rate. în „distribuția* Stelei, în zi
lele bune, același rol îl deține Dumi
tru Popescu, jucător cu o variată 
gamă de procedee tehnico-tactice. Și 
lista aceasta poate fi îmbogățită, in- 
serînd aici> pe Dobrin, Badea, Năf- 
tănăilă, Cuperman, Libardi, Dumitriu 
III (A.S.A. Tg. Mureș), Sasu etc.

O observație pe marginea evoluției 
lor cere sublinierea faptului că ma
joritatea sînt aproape în egală mă
sură coordonatori și realizatori (vezi 
cazurile Dumitriu. Dobrin, Cuperman, 
Năftănăilă ele), fapt determinat atît 

de calitățile personale cit și de exi
gențele jocului (lărgirea sarcinilor 
în. cadrul poetului pe care-l dețin, în 
echipă: solicitările la care si nț su
puși prin desfășurarea fazelor la care 
participă ).

Apropierea tot mai accentuată de 
ad«“vsr /e prilejuiește acest ar jucători 
imprimarea propriei personalități a- 
surnn culorii partidelor, contribuind 
in acest fel decisiv la stabilirea re
zultatului (ceea ce nu înseamnă, de
sigur, ignorarea aportului celorlalți 
componenti ai echipei, fotbalul râ
mi ni r.d in esența sa un joc colectiv, 
de asociație). ^criind despre
apropierea de adevăr ne rin dim și 
la o anume modi licăre structurală 
privind felul de a juca sun. mai 
bine -zis, felul de a înțelege m^dul 
in care trebuie să se joace fotbalul: 
subordonarea forței, a vitezei de de
plasare (a jucătorilor), gindirii. E- 
xistă. la ora actuală, în fotbalul 
nostru o tendință — destul de avan
sată, — de premeditare (dacă ter
menul e cel mai potrivit) a faze
lor în curs de desfășurare. Diferen- 
țiindu-se noțiunile — făcîndu-se de
limitările necesare între viteză și 
precipitare, între viteza de alergare 
și viteza de joc, jucătorii noștri în
cep să priceapă că aritmia este ceea 
ce caracterizează sportul pe care-l 
practică, că esențial pentru ridicarea 
vitezei de joc este oportunitatea mo
mentului — aceeași oportunitate care 
poate justifica... „frînau. Pentru că 
o „frînă* pusă la timp, urmată de 
o pasă lungă, poate avea valoarea a 
trei atacuri purtate în cea mai mare 
viteză.

Deocamdată, toate aceste lucruri 
nu au drept caracteristică permanența, 

o serie de avataruri (țipi nd de tre
cutul mai apropiat sau mai depărtat) 
ari nd încă din păcate, efecte ne
gative asupra constanței in compor
tarea fotbaliștilor noștri, chiar și a 
celor mai buni.

De altfel. într-o discuție — pe a- 
ceasti temă — cu antrenorul 1 raion 
lone seu, mi se atrăgea atenția asu
pra posibilității ca unul dintre ne
roii* rîndurilor de față să mă de
zică in etapele următoare. E posibil, 
nimic de zis, dar ceea ce este mai 
important e faptul că pot fi făcute 
— acum — astfel de observații, 
semne ale unor așteptate îmbunătățiri 
de substanță.

VALENTIN PAUNESCU

Curierii
• Tov. SILAGHI ARPAD, din 

Satu Mare, dorește răspuns la ur
mătoarea chestiune: „Cînd se soco
tește dublu golul marcat în deplasare 
de o echipă într-un meci din Cupa 
orașelor tîrguri sau Cupa cupelor ?“

Regulamentul de disputare a edi
țiilor 1966—1967 a Cupei orașelor 
tîrguri și Cupei cupelor cuprinde pre
vederea dublării golurilor marcate în 
deplasare numai într-un anumit caz: 
atunci cînd, după consumarea meciu
rilor tur-retur, cele două echipe se 
află atît la egalitate de puncte CÎT 
ȘI DE GOLURI. Lucrul acesta din 
urmă se uită de cele mai multe ori 
și, de aceea, se fac confuzii. Astfel, 
noua prevedere regulamentară intră în 
funcțiune numai în următorul caz:

APLAUZE PENTRU...

luliu Naitânăilă
Notat în ultimele jocuri din cam

pionat cu 9 ei 10, 1ULIU NÂFTÂ- 
NĂTLÂ s-a impus ca o valoare.

Mijlocașul „Steagului roșu® este 
deocamdată rezervă în națională.

Prin jocul lui tehnic, constructiv, 
eficace și neobosit (un Corso la scară 
mai mică), Năftănăilă este ceea ce se 
cheamă un ambițios, un suflet. In 
momente grele pentru echipă — si
tuația critică în clasament — alături 
de ceilalți coechipieri „Lulu® a găsit 
suficiente resurse morale de a con
tribui la aduverea formației pe linia 
de plutire. Forma bună manifestată 
în ultima vreme — pe care o dorim 
ronstanlă și de lungă durată — l-a 
situat la această oră deasupra mul
tor „vedele®, fapt pentru care îi fa
cem loc la rubrica noastră.

1 nostru
echipa A a învins, de pildă, forma
ția B cu 3—1 pe teren propriu și 
a pierdut în deplasare cu 2—0. în 
cazul acesta golaverajul, calculat 
după criteriile obișnuite, este 3—3, 
dar pentru etapa următoare s-a ca
lificat echipa B : a marcat un gol 
în deplasare ^i, aplicîndu-se regula
mentul competiției respective, gol
averajul devine 4—3 în favoarea sa.

• Cititorul THEODOR BUDIU, 
din Arad, are o nedumerire în le
gătură cu o problemă de arbitraj. 
In ce constă nelămurirea ? In min. 
88 al unui meci, arbitrul elimină un 
jucător. S-ar putea întîmpla ca a- 
cesta să refuze să părăsească tere
nul. Conform regulamentului, se a- 
cordă 3 minute pentru ca fotbalistul

în cauză să iasă de pe teren. Și, 
acum, întrebarea : arbitrul va fluiera 
sfîrșitul partidei după două minute, 
adică în min. 90, sau va aștepta 
scurgerea eelor trei minute ? S-ar 
mai putea întîmpla ca jucătorul să 
părăsească terenul în min. 89. Cît 
va mai continua partida ?

Problema — rarisimă — este, în- 
tr-adevăr, interesantă. In cazul în 
care jucătorul părăsește terenul după 
două minute, adică în min. 90, cum 
ar veni, arbitrul va relua meciul ș;-l 
va continua pînă la scurgerea tim- 
lui regulamentar .adică — de f? * 
— pînă în min. 90. Dacă 
refuză să părăsească terenul, 
trul încheie partida după trei —. ~ 
Deci, după ceas, în min. 91. ' * ■ 
litate în min. 88 de joc. » «*’ 
caz se va da meci pieni-1 rt - 1
echipei sale.



kzszhb
Multe recorduri și alte rezultate AtTUAlITATfA

de valoare in concursul
republican de primăvară

Concursul republican de pri
măvară a continuat joi cu a- 
celașl succes cu care a fost în
ceput. Se pare că înotătorii par
ticipant! la aceste tradiționale în
treceri și-au pus ca deviză „pro
ba și recordul" fapt ilustrat de 
performanțele înregistrate. Tot
odată, se poate spune că ziua de 
joi a fost și ziua revanșelor. 
Astfel, Vladimir Moraru a învins 
la 200 m liber cu nou record, 
iar Gica Manafu și Angel Șop- 
tereanu au cîștigat la 200 m 
bras în fața Cristinei Stănescu, 
și respectiv lui Vasile Costa, la 
care pierduseră cu o zi înainte, 
în cursele de 100 m bras. Cea 
mai frumoasă probă a zilei, care 
a electrizat pur și simplu a- 
sistența, a fost cea de 200 m flu
ture. VI. Moraru a condus 125 
de metri, dar nu a putut re
zista atacului impetuos lansat de 
mai tînărul său adversar, reși- 
țeanul Alexa Băin, înregistrat cu 
un nou record. De menționat că 
și VI. Moraru a coborît sub
vechiul record. în rest, mențio
năm rezultatele obținute de Z. 
Giurasa și M. Hohoiu în pro
bele de 200 m spate.

lată rezultatele obținute în 
ziua a doua a Concursului repu
blican de primăvară :

SENIORI — 200 m liber (b): 
1. VI. Moraru (Steaua) 2:03.9— 
nou record ; 2. G. Gotter (Steaua) 
2:07,9; 3. I. Slavic (Steaua)
2:08,4; 200 m bras (f): 1. Gica 
Manafu (Șc. sp. Galati) 2:59,6; 2. 
Cr. Stănescu (Dinamo) 3:00,6; 3. 
C. Mogoș (CI. sp. șc.) și M. Hor
vath (Șc. sp. Reșița) 3:05,3; 200 
m bras (b): 1. A. Șoptereanu 
(Steaua) 2:32,4; 2. V. Costa (Poli
tehnica Timișoara) 2:35.3; 3. P. 
Teodorescu (Steaua) 2:39,0 ,• 200 
m spate (f): 1. C. Balaban (Di
namo) 2:32,1 ; 2. A. Andrei (Șc. 
sp. Reșița) 2:40,6; 3. D. Mezinca 
(Șc. sp. Reșița) 2:46,8; 200 m
spate (b): Zeno Giurasa (Șc. sp. 
Reșița) 2:19,9 — nou record de 
seniori și juniori ; 2. VI. Belea 
(Șc. sp. nr. 2 Buc.) 2:25,4; 3. M. 
Andrei (CI. sp. șc.) 2:26,0; 200 m 
delfin (f): 1. A. Șterner (Steaua) 
2:43,1; 2. G. Gerbeanu (CI. sp. 
șc.) 2:47,5 — nou record de juni
oare mici; 200 m fluture (b): 1. 
Alexa Băin (Șc. sp. Reșița) 2:20,4

— nou record de seniori și juni
ori ; 2. VI. Moraru (Steaua) 
2:21,3; 3. N. Tat (Steaua) 2:24,7 ; 
4x100 m liber (f): 1. Șc. sp. Re
șița 4:42,8; 2. Șc. sp. nr. 2 Bucu
rești 4:45,0; COPII — 200 m bras 
(f): 1. M. Bîrsan (Sc. sp. Galați)

H. Schier, noul recordman al 
țării în proba de 100 m liber 
cu performanța de 56,2 (in bazin 
de 25 m).

Foto: A. Neagu

3:01,9;
3:10,6;
3:10,7;

2. A. Anton (Dinamo)
3. A. Hidos (Dinamo)
4. A. Mihăilescu (Dinamo)

3:11,0 — nou record de fetițe B;
200 m bras (b): 1. E. Manolescu 
(Sc. sp. nr. 2 Buc.) 3:01,1; 2. A. 
Stanciu (Sc. sp. nr. 2) 3:07,9; 200 
m spate (f): 1. R. Hocher (Sc. sp. 
Reșița) 2:47,6 — nou record; Z. 
Erdely (C.S.M. Cluj) 2:49,0 —nou 
record de fetițe B ; 3. I. Pădure- 
leanu (Viitorul) 3:04,2; 200 m
spate (b) : 1. M. Hohoiu. (Sc. sp. 
Reșița) 2:29,7 — nou record; 2. 
A. Spinea (Dinamo) 2:46,8; 3. L. 
Pătrașcu (Viitorul) 2:47,7; 4x100 
m liber (f): 1. Sc. sp. Reșița
5:01,2; 2. Dinamo 5:07,4; 3.
C.S.M. Cluj 5:17,8.

întrecerile continuă vineri și se 
încheie sîmbătă.

ADRIAN VASILIU

„Cupa Școlii sportive nr. 1 București11

UN DEBUT CARE SE CERE... CONTINUAT
Competiția de mini-baschet 

dotată cu „Cupa Școlii sportive 
nr. 1“ trebuie apreciată ca un 
început îmbucurător. Faptul că 
participarea a fost largă din 
punct de vedere geografic, că cei 
mai tinerj baschetbali.ști ai țării 
s-au putut întrece direct, repre
zintă un lucru bun. Dar el nu 
trebuie să se oprească aici...

în linii generale, întrecerile au 
scos în evidență un fapt esențial: 
mini-baschetul a „prins", atît în 
rîndurile elevilor, cît și în ale 
profesorilor. Tar entuziasmul, 
notă dominantă a „Cupei Școlii 
sportive nr. 1 București", arată 
câ există premisele indispensabi
le reușitei. Vom evidenția deci 
atît inițiativa organizării acestei 
competiții, cît și felul în care au 
înțeles să răspundă, pregătin- 
du-se și participînd la ea, cele 
.37 de echipe (18 de băieți, 19 de 
fete) pe care le-am putut urmări.

Se cuvine însă ca pe viitor 
atenția acordată acestui „mini- 
sport" să crească, în primul rînd, 
din partea celor interesați di
rect : federația, antrenorii, pro- 
fesotii. E vorba, între altele, șl 
de prezența acestora în sălile în 
care se joacă mini-baschet... 
Apoi, o mai bună programare 
(unele echipe au jucat două sau 
chiar trei meciuri la intervale 
scurte de timp, în aceeași zi) și 
asigurarea integrală a caracteru
lui de „mini-baschet" — teren.

minge și instalații de dimensiuni 
specifice. Este necesară și 
și adoptarea timpului de joc in
ternațional legiferat (4X6 minu
te. nu 2X15...). De asemenea, cu 
toate că numeroase absențe au 
„onorat" lista invitaților (iar 
școlile sportive nu au nici o jus
tificare !), se impune încă de la 
prima competiție de amploare o 
triere a echipelor, prin faze de 
zonă geografică sau valorică, 
ceea ce ar permite prestarea u- 
nor jocuri calitativ superioare, 
în plus, e necesar (măcar la fi
nale) un arbitraj calificat și re 
gulamentar I

Tn concluzie, un debut bun 
care, cu retușurile de rigoare, 
poate asigura mult așteptatele 
roade bune în baschetul romă 
nesc

G. RUSSU-ȘIRIANU

Iată clasamentele finale: bă
ieți, 8—10 ani : 1. Școala sporti
vă nr. 1 București (antr. St. 
Gheorghiu), 2. Palatul Pionieri
lor (antr. Eugenia Asmarandei); 
10—12 ani : 1. Școala sportiva 
Pitești (arjtr. C. Corciu), 2. Școa
la sportivă Sibiu (antr. Gh. Lu- 
du); fete, 8—10 ani : 1. Liceul 
nr. 24 București (antr. Gh. Cîn- 
dea), 2. Liceul nr. 36 București 
(antr. Lucia Dîrjan) ; 10—12 ani : 
1. Școala sportivă nr. 1 București 
(antr. Gh. Cîndea), 2. Școala spor
tivă Sibiu (antr. Gh. Ludu).

î COMENTARII DUPĂ C.M. DE HOCHEI
• Echipa U.R.S.S. a fost cea mai bună • 210 000 spectatori la jocu- 

| rile de la Viena • O echipă a celor mai buni jucători ai grupei A

Analizînd rezultatele Întrecerii 
celui de-al 34-lea campionat mon
dial de hochei pe gheată comenta
torul agenției „FRANCE PRES- 
SE“ transmite de la Viena: „E- 
chipa sovietică a fost cea mai 
bună, impunindu-se printr-o teh
nică superioară și o pregătire fizi
că ce a decis de multe ori re
zultatul. Faptul că cinci jucători 
sovietici ocupă primele locuri ale 
clasamentului golgeterilor demon
strează eficacitatea acestei forma
ții. Cu jucători ca Firsov, Polupa- 
nov, Almetov, Alexandrov, Ragu- 
Iin. echipa sovietică nu a găsit 
adversari pe măsura sa. Desigur, 
canadienii au fost la un moment 
dat pretendențî autorizați la titlu, 
dar în meciul decisiv cu selecțio
nata U.R.S.S., le-a lipsit rezisten
ta fizică pentru a susține un ritm 
rapid pînă Ia sfîrșitul jocului. Ei 
au mizat totul pe această partidă, 
neglijîndu-le, se pare, pe celelalte.

Echipa Cehoslovaciei a fost ma
rea învinsă a acestor campionate. 
De multă vreme hocheiștii ceho
slovaci n-au mai încheiat competi
ția fără a cîșliga nici o medalie. 
Pe plan tehnic, ei sint cel puțin

egali sovieticilor și canadienilor. 
Dar se pare că noii generații de 
hocheiști cehoslovaci îi lipsește un 
spirit mai puternic de luptă, a- 
daptarea Ia jocul în forță".

Campionatele mondiale de la 
Viena, urmărite pretutindeni cu 
viu interes, au cunoscut un mare 
succes de public. La meciurile ce
lor trei grupe au asistat 210 000 
spectatori plătitori, ceea ce cons
tituie un record în istoria cam
pionatelor. Alte milioane de ama
tori de hochei au urmărit meciu
rile la televiziune, ceea ce, fără 
îndoială, constituie o bună pro
pagandă făcută sportului cu crosa 
și pucul.

Ziariștii acreditați la campio
natele mondiale de hochei pe ghea
ță de la Viena l-au desemnat cu 
61 de voturi drept cel mai bun 
jucător pe sportivul sovietic Ana
toli Firsov. Potrivit părerii croni
carilor de hochei, „echipa mondia
lă” ar fi următoarea : portar : 
VVctze! (S.U.A.),; fundași : Ragulin 
(U.R.S.S.): Brewer (Canada); îna
intași: Firsov, Almetov, Alexan
drov (toți U.R.S.S.).

CHENAR EXTERN
Comitetul 

de organizare 
a „Olimpiadei 

albe" se 
reorganizează

i La jumătatea turneului zonal de șah de la Halie
| BERLIN, 30 (Agerpres). — Tur

neul zonal de șah de Ia Halle a in- 
j trat în cea de a doua jumătate a sa 

și în clasament continuă să conducă 
I marele maestru maghiar Lajos Por- 

tiseh, cil 9 puncte, urmat de Hort 
(Cehoslovacia) cu 8 p, Uhlmann

I (R.D.G.) cu 6ț/? p. Besser (R.F.G.) 
■ și Vesterinen (Finlanda) cu cîte 6 p.

Reprezentantul României Ia acest 
| turneu, Victor Ciocîltea, a totalizat 

pînă în prezent 5 puncte și are o 
I partidă întreruptă. In runda a noua,

Ciocîltea a remizat cu marele maes
tru Wolfgang Uhlmann, iar în runda 

I a zecea a obținut același rezultat în

partida cu iugoslavul Minici. Pînă 
la sfîrșitul turneului au mai rămas 
de disputat nouă runde. După cum 
se știe, pentru turneul interzonal se 
califică primii trei clasați

TURNEUL DE LA SARAJEVO
După 5 runde, în turneul interna

tional de șah de la Sarajevo conduc 
la egalitate Stein, Ivkov și Cirici 
cu cîte 31/2 puncte. Urmează : Benko 
3 (1), Duckstein și Byrne 3. Cîteva 
rezultate mai importante din runda 
a cincca: Janosevici—Stein l/2—V2, 
Vukici—Byrne V2—l/2. Savon—Bog- 
danovici 1 — 0, Benko—Tringov 1—0.

Ziarul „l'Equipe* anunță că în 
următoarele săptămîni structura 
Comitetului de organizare a J.O. 
de iarnă de la Grenoble va fi 
schimbată sau, ca să folosim ter
menul din ziarul francez, va fi 
„remodelată*.

Astfel, dr. IIeraud va rămîne 
director general al acestui comi
tet, dar el va fi secondat de un 
secretar general care va coordona 
activitatea diferitelor servicii. Se 
vor numi directori pentru rela
țiile externe — avi nd ca sarcină 
și primirea delegațiilor^ propagan
da, protocolul, serviciul de presă 
— un director al „cazării11, un 
director sportiv etc. în timp ce 
direcția tehnică va fi mult, lăr
gită.

în esență — scrie ziarul ..l'E- 
quipeu — este vorba de a înca
dra Comitetul de organizare cu 
un personal nou și mult mai 
numeros: cinci înalti funcționari. 
12 directori adjuncți, zece consi
lieri tehnici etc.

De ce a fost nevoie de această 
„remodelareu ?

Răspunsul ni-l dă tot ziarul 
susmenționat. Se pare că ceva 
s-a petrecut tn sinul actualului 
Comitet în urma incidentelor sur
venite în cadrul „Săptămînii pre- 
olimpice“ desfășurate în acest 
an. Incidentele au scos în evi
dență unele lipsuri de organizare 
și unele deficiențe ale construc
țiilor tehnice. Se știe că pista de 
bob a fost necorespunzătoare, mo
tiv pentru care C.M. pentru echi
pajele de 4 persoane a fost anu
lat.

Directorul general al Comitetu
lui. dr. lleraud, a ținut să re
afirme poziția autorităților fran
ceze. «Nu ne este 
a declarat el — să 
de iarnă. Trebuie să 
pentru reușita lor. E 
tigiul Franței4*.

I ȘTIRI • REZULTATE © ȘTIRI
ț CIUDAD DE MEXI

CO. — In turul doi al

I probei de simplu bărbați 
din cadrul turneului in
ternațional de tenis de

I la Ciudad de Mexico, 
Ion Tiriac l-a întîlnit pe

I cunoscutul jucător a- 
merican Clark Graeb- 
ner, de care a fost

I învins în trei seturi: 3—6, 
6—3,. 6—1. Loyo May o

I (Mexic) l-a eliminat cu 
6—3, 6—4 pe Istvan Gu
lyas (Ungaria).

| PARIS. — Comitetul 
de organizare a Jocurilor

I Olimpice de iarnă, care 
vor avea loc anul viitor

. la Grenoble, a propus ca 
I întrecerile să se desfă

șoare intre 6 și 18 februa
rie. In programul „Olim
piadei albe" sint în
scrise competiții de schi, 
sărituri de la trambuli
nă, patinaj artistic, pati
naj viteză, biatlon, bob, 
săniuțe și hochei pe 
gheață.

ROMA. — La Torino 
s-a disputat primul meci 
dintre echipele Juventus 
Torino și Dinamo Za
greb, contînd pentru 
sferturile de finală ale 
„Cupei orașelor tirguri" 
la fotbal. Partida s-a în
cheiat cu un rezultat de 
egalitate : 2—2 (1—1).
Pentru Juventus au 
marcat : Zigoni (min. 5)

și Stacchini (min. 78). 
Golurile oaspeților au 
fost înscrise de Jukici în 
minutele 14 si 70.

CASABLANCA. — E- 
tapa a 10-a a Turului ci
clist al Marocului (Mar
rakech—Agadir. 243 km), 
a fost ciștigaiă de ma
rocanul Farak. cronome
trat în 7 h 18:31. In cla
samentul general conti
nuă să conducă Erik 
Petterson (Suedia), cu 
41 h 33:11, urmat la 2 
sec. de fratele său Gosta 
Petterson și la 32 sec. de 
Mohamed el Gourch 
(Maroc).

îngăduit — 
ratăm J.O.

fr.t.d

NEW YORK. Consiliul 
de revizuire privind servi
ciul militar de la lluston 
(Texas) l-a avizat miercuri 
pe campionul mondial de 
box la categoria grea. Cas
sius (Jay. de a se prezenta 
la 28 aprilie a.c. pentru a 
fi încorporat. In nnnâ cu 
cîteva săptămîni. a (ost 
respinsă ceierea lui Cassius 
Clay de a fi scutit de ser
viciul militar.

FLORENȚA. — In 
„Cupa Europei Centrale" 
la fotbal, Florentina a 
învins echipa maghiară 
Tatabanya cu scorul de 
1—0 (1—0). In primul
meci, rezultatul a fost 
egal : 1—1.
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LA HAVANA -
PE PRIMA 
TREAPTĂ 
A PODIUMULUI

La începutul lunii martie s-au 
desfășurat la Havana Campiona
tele internaționale de scrimă ale 
Americii Centrale. Au luat parte, 
ca invitați, și sportivi din Europa, 
printre care și reprezentanți ai ță
rii noastre. Bilanțul scrimerilor ro
mâni la această importantă compe
tiție a fost deosebit de rodnic: 
trei medalii de aur (Marina Stanca 
la floretă. Ion Sepeșiu la spadă și 
Octavian Vintilă la sabie) și una 
de bronz (Atila Csipler la floretă). 
Cu alte cuvinte, toți cei patru re
prezentanți ai României s-au clasat 
pe locuri fruntașe.

Tn fotografie, un aspect de la 
festivitatea de premiere a concu- 
renților în proba de spadă. Pe 
prima treaptă a podiumului Ion 
Sepeșiu...
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