
La reluarea campionatelor 
de handbal
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După un bogat sezon inter
național, care ne-a adus mul
te satisfacții, handbalul rein
tră de miine în actualitatea 
internă : începe returul cam
pionatelor republicane. A so
sit, deci, clipa in care iubito-

se pot reduce serioasele re
buturi ale activității interne 
exprimate prin jocuri de o 
calitate mediocră (in seriile 
secunde chiar îngrijorător de 
mediocră !), prin partide ex
cesiv de dure, purtind aceas-

Va fi sau t,u golf Concentrated jucătoarei Constanța Ilie 
(Confecția) pare să dea garanția că mingea va poposi 
în plasa porții formației Rapid, ale cărei jucătoare (H. 

Roth si M. Constanlinescu) au fost depășite

cii acestui sport — intr-un 
număr îmbucurător de mare ! 
— se vor reintilni cu echipele 
lor favorite, care, sperăm, le 
vor oferi partide de calitate, 
dinamice și spectaculoase.

Acesta este, poate, cel mai 
actual deziderat al handbalu
lui nostru, a cărui poziție pe 
plan internațional nu poate fi 
consolidată in viitor fără o 
bogată și mereu mai bună ac
tivitate competițională inter
nă. Pentru aceasta, desigur, 
nu sînt suficiente doar efor
turile a 2—3 antrenori sau 
îmbunătățirea muncii intr-o 
secție sau alta. Este nevoie— 
neapărat nevoie — de un e- 
fort colectiv, ale cărui roade 
sînt condiționate de conștiin
ciozitatea la antrenamente a 
sportivilor, de corectitudinea 
lor (și nu numai a lor...) la 
jocuri, de aportul competent 
al arbitrilor și al celorlalți 
activiști in domeniul hand
balului. Numai in cest fel

tă amprentă cu scopul de a 
se obține victoria cu orice 
preț (ne-am obișnuit să con
siderăm un rezultat favora
bil in deplasare ca o mare 
surpriză...) șt prin lipsa de 
curaj în promovarea elemen
telor tinere. Sînt lucruri pe 
care toți cei ce iubesc hand
balul ar dori să le vadă redu
se la minimum, pînă la dis
pariție, din desfășurarea cam
pionatelor Interne.

Pentru că, in fond, „car
tea de vizită" a handbalului 
nostru nu poate fi conside
rată valoroasă doar Pe te
meiul bunelor rezultate inter
naționale. A sosit timpul si 
adăugăm și satisfacția unei 
valoroase activități interne, 
aprecierea vizînd nu numai 
citeva echipe masculine și fe
minine, ci pe toate cele 60 
de formații care de miine 
vor fi prezente, din nou, in 
întrecere.

ORGAN AL UNIUNII DE CULTURA FIZICA Șl SPORT DIN REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA

EDIȚIE JUBILIARĂ A CROSULUI „L'HUMANITE“
Duminică dimineață va avea loc la Paris cea de a 30-a ediție 

a crosului organizat de ziarul »l’Humanit6“. La întreceri vor par
ticipa și atleții români Z. Vamoș, A. Barabaș, I. Rusnac și I. Cioca, 
precum și atletele Elisabeta Baciu, Viorica Gabor și Florentina 
Stancu, care au părăsit ieri Capitala pe calea aerului.

In campionatul de fotbal
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Finalele campionatelor republicane de juniori 
mici la scrimă

Astăzi încep, la 
Constanța, finalele cam
pionatelor republicane 
de scrim*  pentru juniori 
mici (pini la virsta de 
16 ani). întrecerile care 
se desffișoari la toate 
probele — ceea ce re
prezint*  o noutate —

se bucuri de prezența 
celor mai talentați tră
gători din București, 

1 Cluj, Ploiești, Brașov, 
Craiova, Iasi, Timisoara 
ca șt din alte centre de 
scriml din țara noas- 
tr».

0 ETAPA (A XVIII-A) CU MULTE ENIGME
Cîtă deosebire între tur 

și retur, între toamnă și 
primăvară. Intr-adevăr, a- 
stă-toamnă, în prima parte 
a campionatului, etapa a 
V-a era o etapă .cuminte’, 
cu jocuri fără probleme 
prea mari de pus suporte
rilor și 
Pe cînd 
partide, 
căci în
și vara se numără bobocii. 
(A se citi punctele).

Iată, spre exemplu, me
ciul care se dispută la 
Iași între lider și ocupanta 
ultimului loc. Deși fotba
liștii feroviari au cîștigat 
prima manșă Ia un scor 
categoric £8—1), în con-

pronosportiștilor. 
acum ? Aceleași 

dar cite enigme, 
fotbal... primăvara

junctura 
lor apare 
Echipa .simte’ iar că mer
ge la titlu — și de aici 
efervescența specifică — 
în timp ce formația gazdă 
îșl joacă — dacă putem 
spune așa — ultima șansă. 
De partea cut înclină ba
lanța ? Greu, foarte greu 
de răspuns. Este de antici
pat doar faptul că, în do
rința de a profita de a- 
vantajul terenului, C.S.M.S. 
va asalta fără încetare for
tăreața apărată de Rădu- 
canu și compania. Cum 

răspunde RAPIDUL ?

actuală sarcina 
mult mai grea.

Firește, în aceste condiții, 
printr-un joc de siguranță 
în apărare, dublat de arma 
contraatacului, folosită din 
ce în ce mai des în ulti
mul timp și cu rezultate 
vizibile în clasament. în- 
trucît Ionescu este în con
tinuare indisponibil, sar
cina finalizării va cădea 
din nou pe umerii noului 
cuplu Dumitriu II — Nea- 
gu. Dar iată formațiile a- 
nunțate 
RAPID î 

pescu,
Greavu — Dinu, Jamaischl 
— Năsturescu, Dumitriu IL

de antrenori ■ 
Răducanu — Lu- 

Motroc, G. Dan,

Neagu, Codreanu. C.S.M.S. f 
Constantinescu — Pop, la
nul, Vornicu, Deleanu — 
Stefănescu, Romilă — Gă- 
lățeanu, Lupulescu, Cuper- 
man, Incze IV.

Foarte echilibrat se a- 
nunță și meciul DINAMO 
BUCUREȘTI — PETROLUL, 
de fapt derbiul etapei prin 
tradiție și (totuși) prin va
loarea echipelor. In pofida 
acelui 0—4 din ,16’-imile 
Cupei, suferit de Petrolul,. 
In pofida faptului eă di-

G. NICOLAESCU

Semnale de alarmă
Tot despre (ne) popularizarea

competițiilor sportive
într-un număr trecut, ziarul nostru a publicat materialul „Neglijență sau birocrație ?” 

în care era criticat dezinteresul comisiei regionale de propagandă Oradea pentru popularizarea 
competițiilor sportive, fapt care determină o scăzută participare a publicului spectator la in- 
tilnirile sportive.

Eram în așteptarea răspunsului. Speram într-o depeșă care să ne anunțe că ;,lanțul slă
biciunilor" a ajuns la ultima sa verigă, că s-a pus mult așteptata parafă pe o cerere care so
licita niște fonduri pentru confecționarea unor biete panouri, că acestea au și fost instalate 
spre bucuria consultanților.

Dar, în așteptarea confirmării acestor optimiste prezumții, Iată că sosește o scrisoare 
de la... Ploiești, semnată de corespondentul nostru Ștefan Ionescu, care ne relatează urmă
toarele : „în orașul Ploiești se desfășoară la sfîrșitul fiecărei săptămini diferite competiții spor
tive. Păcat însă că aceste intllniri sînt urmărite numai de o mină de amatori (cu fler, zicem 

noi) care prind din zbor niște vorbe despre locurile de disputare a competițiilor. E adevărat, există 
ceva agitație vizuală in frizerii (cum află însă cei care se rad acasă ?) și în restaurante” (o 
dată cu lista de bucate îti vine și... gala de box de sîmbătă seara. Dacă te interesează însă 

baschetul feminin și unitatea respectivă nu-1 „servește", îți plătești consumația și dai fuga 
la altă bodegă). Corespondentul nostru se întreabă, pe drept cuvint, 
dacă „n-ar fi mai nimerit să se monteze două-trei panouri mari pe 
care să fie afișate toate competițiile sportive ?“

Ar fi ideal, tovarășe Ionescu. Dar, nu este suficient s-o spu
nem noi, ci trebuie să vrea și cei .în problemă" din Ploiești. Nu de 
alta, dar o astfel de neglijență contravine spiritului energic și în
treprinzător care-i caracterizează pe ploieșteni.

Și de la Cluj recepționăm un S.O.S. ! Voleiul Iși revendică șl 
el un spațiu pe un panou. La meciurile dintre Progresul — C.S.M (m.) 
și Liceul Bălcescu Cluj — Viitorul București (f) — nici un afiș, iar 
partida dintre Rapid București — C.S.M. Cluj (f) a fost anunțată în
tr-un colt al afișului de... fotbal.

Atunci pentru ce să ne întrebăm de ce a fost sala goală ?

(Continuare in pag. a 5-a)

SALARIUL?!
C. POPESCU, DIRECTORUL SCOLII

ÎAAI JUSTIFIC
una dintre tntilnirile anterioare dintre Dinamo București 

și Petrolul
O imagine de

• SCRISOARE DESCHISA TOV.

NUȘA MUSCELEANU

AZI, START ÎN CROSUL DE MASĂ

„SA INTIMPINAM 1 MAI66

Mii de iubitori ai sportu
lui din țara noastră se vor 
alinia de azi la startul unei 
noi ediții a popularei com
petiții de masă CROSUL „SA 
ÎNTÎMPINAM 1 MAI".

An de an, această între
cere s-a bucurat de un fru
mos succes, a prilejuit afir
marea unor elemente talen
tate pentru atletism. Credem 
că și de data aceasta clu
burile și asociațiile sportive 
se vor strădui să organizeze 
în bune condițiuni concursu
rile, să atragă la startul lor 
un număr tot mai mare de 
tineri și tinere.

în acest an, etapele de des
fășurare o Crosului „Să în-

fîmpinâm 1 Mai" sînt urmă
toarele : etapa I : 1—16 apri
lie - pe asociații sportive; 
etapa a ll-a : 17—30 aprilie - 
pe grupe de asociații sportive, 
pe localități ; etapa a lll-a : 
30 aprilie - pe oraș (numai 
în orașul București), interclu- 
buri. Crosul se organizează 
individual la următoarele ca
tegorii : junioare, juniori, se
nioare și seniori pe distanțele 
400 m, 800 m, 500 m 
1 000 m (la etapa I) și 500 m, 
1 000 m, 800 m și 1 500 m 
(la etapa interasociații, pe 
localități și etapa a lll-a în 
orașul București).

Succes deplin, tuturor parti- 
cipanților I

Tovarășe director,
Sînt — după cum bine știți — 

salariatul Școlii sportive nr. 2 de la 
15 septembrie 1966. După terminarea 
Institutului de cultură fizică am 
venit la dv cu dorința de a-mi aduce 
contribuția la creșterea tinerelor 
cadre ale secției de ciclism. Ca fost 
sportiv și actual antrenor nutresc 
speranța că pot împărtăși cunoștin
țe folositoare tinerilor dornici să 
practice ciclismul. Aceasta a fost 
principala meo dorință din clipa 
cînd am fost angajat. Dar, de a- 
tunci au trecut mai bine de 6 luni -■ 
timp in care, este drept, mi-am pri
mit cu regularitate salariul — și 
n-am reușit să fac cu cei 42 de spor
tivi ce mi-au fost repartizați de- 
cit pregătire fizică generală la 
sală. Despre antrenamente specifi

ce — nici vorbă. De luni de zile se 
tergiversează problema dotării celor 
trei grupe pe care le conduc cu ma
terialul necesar 
specifice. Nici 
mei n-au reușit încă 
nici măcar... o sută de metri 
bicicletă 
magazie 
lanț, nu 
Nici dv, 
tedrei nu rezolvă problema dotării 
materiale, din care cauză o bună 
parte dintre elevi nici nu mai vin 
la antrenamente. V-am sesizat de 
mai multe ori această lacună, dar 
n-ați luat nici o măsură. Federația 
de specialitate a intervenit Și ea 
pe lingă dv, dar singurul lucru pe 
care l-a obținut au fost niște promi
siuni nerespectate.

antrenamentelor 
unul dintre elevii 

să parcurgi 
pe 

pentru că, deși există în 
biciclete și material ru- 
ni se repartizează nimic, 

nici ceilalți membri ai ca-

SPORTIVE NR. 2 BUCUREȘTI
După părerea mea această situa

ție nu mai poate dăinui. Nu pot con
cepe să primesc în continuare sa
lariul de antrenor fără a-mi face 
pe deplin datoria. Vă întreb, pe a- 
ceastă cale, există vreo posibilitate 
ca în perioada următoare să-mi pot 
aduce contribuția la pregătirea ti
nerilor cicliști ? Pot să-mi pun 
în practică cunoștințele dobîndite 
la I.C.F. și experiența de sportiv 
pentru dezvoltarea ciclismului ? 
Sînt întrebări care mă frămintă de 
luni de zile. Vă rog să credeți că 
nu mai pot privi în ochii oameni
lor atunci cînd îmi ridic salariul, 
avind conștiința că nu am făcut 
totul pentru a-l merita. Aștept răs
punsul dv.

prof. DAN BUDIȘTEANU

Ancheta
- - - - - - - - - - Doar antrenorul ION BUTNARU să fie vinovat
noastră

de stagnarea atletismului ieșean?
In

pagina
a



De vorbă 

cu cititorii

• Căpitanul echipei de volei a 
Liceului agricol din Miercurea 
Ciuc ne semnalează că formația 
respectivă, campioană raională 
pe anul 1966, nu dispune de sală 
și deci nu are unde să se antre
neze pînă cînd se va încălzi 
timpul. O soluție ar fi — ni se 
arată în scrisoare — repartiza
rea cîtorva ore de pregătire în 
sala Liceului teoretic.

Luînd legătura cu Consiliul 
raional UCFS Miercurea Ciuc, 
putem să vă dăm următorul 
răspuns: „S-au făcut demersuri 
ți s-a aprobat ca sala respectivă 
să fie pusă la dispoziția solici- 
tanților în zilele de marți ți joi, 
seara, cu condiția ca asociația 
sportivă a Liceului agricol să 
plătească taxa pentru chiria sălii 
care, de altfel, rewrezintă a sumă 
mică“.
• Tovarășului V. Stămurean, 

Lugoj. La meciul la care vă re
feriți, Voința Lugoj—C.S.M. Reși
ța, nu ați fost... păcălit. Deși ați 
asistat la o partidă amicală, pre
țul de intrare pe care l-ați plătit 
(5 lei) este legal. La prețul tipă
rit pe spatele biletului se mai 
aplică timbrul olimpic și tim
brul UCFS. La meciurile de ca
tegoria regională prețurile ofi
ciale ‘de intrare sînt următoare
le r categoria T — 2,50 lei, categ. 
a n-a 2,00 lei și categ. a HI-a 
1,50 lei. La acestea se adaugă 
timbrul olimpic (0,50 lei pînă la 
bilet de 2 lei șt î leu pînă la bi
let de 5 lei), precum și timbrul 
UCFS de 1 leu. Mica diferență 
pe care ați constatat-o se dato- 
rește faptului că dv. ați asistat 
Ia un meci în care unul dintre 
parteneri făcea parte dintr-o ca
tegorie superioară (B). unde pre
țurile biletelor sînt mai mari.

Din Șomcuța Mare am pri
mit o scrisoare de la tovarășul 
L. Marincaș, în sare autorul ne 
vorbește despre răsnîndirea spor
tului în satele din această parte 
a regiunii Maramureș. Regretăm 
eă spațiul nu ne permite să re
producem în întregime rîndurile 
dv. Ne vom opri doar asupra 
unui singur aspect din scrisoare 
și anume asupra „duminicilor 
cultural-sportive", care au un rol 
important în atragerea tineretului 
de la «ate în practicarea sportu
lui. După cum ne arătați, în ur
mă cu doi-trei ani erau în raio
nul Șomcuța o serie de localități 
ea, de exemplu. Satulung, Valea 
Vinului, Crucișor. Dumbrăvița 
etc, unde nu existau nici un fel 
de amenajări sportive. Tar acum, 
după ce în aceste sate și comune 
s-au organizat, cu sprijinul con
siliului raional UCFS, mai multe 
„duminici cultural-sportive" ti
neretul are la dispoziție, în con
tinuare, terenuri de fotbal, de 
volei, de handbal și alte locuri 
special amenajate pentru prac
ticarea sportului.

Vă dorim ca în sezonul actual 
să obțineți succese la fel de fru
moase, să faceți ca să nu existe 
sat In raionul dv. fără activi
tate sportivă.
• N. Ciudin — Focșani. In le

gătură cu sesizarea dv., cum că 
la Casa orășenească de cultură 
din Focșani s-a închis sala de 
șah, care era des frecventată de 
iubitorii acestui sport din oraș, 
vă transmitem răspunsul primit 
din partea conducerii casei de 
cultură Deoarece clubul nostru 
nu dispune decit de o sală și un 
hol, am fost obligați să organi
zăm toate acțiunile de amploare 
in sală, iar cele ale cercului de 
șah in hol, unde se pot instala 
6—7 mese. Pentru a putea asi
gura condiții de desfășurare tu
turor acțiunilor ce se organizează 
în cadrul clubului, am. redus 
programul cercului de șah la trei 
zile pe săptămină — joi, simbătă 
fi duminică“.

Este drept, un program mai 
redus. Important este ca el să 
fie respectat 1

»*>»»■»  ♦♦»»»» ♦♦♦»»»»< 
„Cupa :
vacanței de ț 
primăvară" ț

Timp de zece zile, elevii 
școlii generale nr. 87 din. 
București și-au disputat în- 
tiietatea la fotbal in cadrul 
„Cupei vacantei de Primă- 
vară*.  Din cete 20 de echipe 
care au luat parte la intre- 
cere, în finală au ajuns for
mațiile claselor o VII l-a C și 
a VH.-a B. Trofeul pus in foc 
a fost cîșligat'f de elevii din 
clasa a VUI-a C (iu fotogra- ” 
fie in picioare), învingători cu 
scorul de 4-—3. Buna desfă
șurare a competiției a fast 
asigurată ăa praf. Gh. Lă- 
zărescu.

Fat*.  AUREL NEAGU

ANCHETA. Ooar antrenorul ION BUTNARII să fie
NOASTRĂ

vinovat de stagnarea atletismului ieșean?
Cu aproape două luni în urmă, acordînd un interviu ziarului nostru, fosiuj 

secretar al... fostului Club sportiv orășenesc din lași, VASILE MOCANU, declara că 
SINGURUL vinovat de mediocritatea în care se menține secția de atletism a acestui 
club (cea mai importantă din oraș) ar fi antrenorul ion Butnaru.

Așa să fie oare ? Pentru a lămuri pe deplin lucrurile am poposit dm nou ta 
lași, unde la întrebările noastre referitoare la activitatea antrenorului Ion Butnaru 
răspunsurile au scos la iveală si alte fucruri, vizînd nu numai munca din secția 
respectivă. Si astfel, am ajuns fa concluzia că nu atît antrenorul on Butnaru este 
vinovat de faptul că atletismul din orașul lași bate de am de zile pasul pe Ioc, 
ci activitatea defectuoasă și dezinteresul tuturor antrenorilor de atlehsm și<al activiș
tilor sportivi, în frunte cu cei de la Consiliul regional UCFS preocupați doar de 
realizarea CANTITATIVA a sarcinilor și nu de conținutul lor CALITATIV.

Să revenim însă, pentru început, ta Ion Butnaru...

Mai întîi, cine este și 
unde lucrează ? Antrenor 
de atletism (merge pe al 
zecelea an de activitate în 
această profesie), ION BUT
NARU muncește de aproape 
5 ani Ia Iași, după ce mai 
înainte lucrase la Bacău.

Caracterizarea Iul ? Pen
tru început i-am solicitat 
părerea metodistului MÂNU 
POPA MIHAI, care, în ca
drul Consiliului regional 
UCFS Iași, răspunde de 
atletism. Ba, mai mult, în 
perioada în care am dis
cutat, metodistul Mânu 
Popa Mihai urmărise zi de 
zi două cicluri săptămînale 
de antrenament ale lui Ion 
Butnaru. Deci, era în temă. 
Firește, nu vom transcrie 
aci întregul raport — de 
altfel foarte documentat — 
al acestui metodist. Ne vom 
permite să extragem pen
tru cititori doar esențialul :

„Antrenorul Ion Butnaru 
nu a avut planurile de 
etapă întocmite bine. In 
general, manifestă tendința 
de a munci neorganizat. 
Frecvența Ia antrenamente 
a atleților și atletelor este 
slabă. In perioada contro
lată. marea majoritate a 
participat doar la 2 sau 
maximum 3 lecții de pre
gătire, ceea ce este foarte 
puțin. Se observă ten
dința de a se neglija pre
gătirea fizică generală, ac- 
centuîndu-se prea mult pe 
elemente tehnice. lucru ne
indicat in perioada respec
tivă (n.n. februarie—mar
tie). Are a ținută necores
punzătoare la antrenament, 
lucrînd tn palton și cu pă
lăria pe cap. Manifestă 
multă neglijență în admi
nistrarea materialelor pe 
care Ie folosește".

Sînt lucruri destul de 
grave. Ton Butnaru are ca
lificarea de antrenor cate
goria a Il-a și — după cum 
am arătat — pentru munca 
lui primește o normă la 
club și o altă jumătate Ia 
Institutul Politehnic. Așa 
stînd lucrurile am verificat 
afirmațiile metodistului. Cele 
mai multe s-au confirmat. 
Asistînd la cîteva antre
namente ale lui Ion Butnaru
l-am  văzut lucrînd (în palton 
și cu pălăria pe cap, într-a- 
devăr!) cu 8—10 atleți. Nu
l-am  deranjat cu întrebări. 
Se agita tot timpul, era 
foarte ocupat N-am înțeles 
însă ce a putut realiza in 
cele 120 de minute, anlre- 

nînd în același timp 2 ti
neri la săritura cu prăjina, 
3 la aruncarea greutății, 
unul la aruncarea suliței și
2—3 la aruncarea discului ? 
Să fim clari. Nu era vorba 
de un gTup de atleți pe de
plin formați, fiecare lucrînd 
separat și conștiincios după 
indicațiile antrenorului. Nici 
vorbă de așa ceva. Asistam, 
de fapt, la instruirea unor 
tineri în tainele atletismu
lui. Poate la ceva mai 
mult decît atît, dar departe 
de ceea ce înțelegem — 
și trebuie să înțelegem în 
etapa actuală — prin 
„sport de performantă”. 
Foarte departe...

Dar, să nu ne grăbim să 
tragem concluzii. Să ascul
tăm și părerea altora: 
„Bulnara este un om pa
sionat. legat trainic de me
seria lui, ne spune antre
norul ION PUICĂ. îl cu
nosc bine, doar lucrăm pe 
același stadion de atîta 
vreme. Are însă un mare 
defect: muncește mult, dar 
toarte neorganizat. Dorește 
din tot sufletul să realizeze 
performanțe cu elevii lui. 
Ce exemplu mai bun poate 
fi dat în această direcție 
decît acela că s-a dus Ia 
unii copii acasă pentru a-i 
chema la antrenament.

Apar deci lucruri noi. 
Ion Butnaru nu este un 
„vînător” de norme. Are 
pasiune și muncește mult. 
Este un element esențial în 
ancheta noastră, pe care o 
considerăm utilă în ceea 
ce privește atletismul ie
șean, a cărui amorțeală a 
început să dezarmeze și pe 
cei mai ambițioși- Si, în ca
tegoria celor ambițioși tre
buie să-l trecem și pe Ion 
Butnaru, care — după cum 
am văzut — activează ne
obosit. Și nu fără unele re
zultate, căci iată ce declară 
un tehnician competent, 
maestrul sportului ALE
XANDRU MERICĂ, lector 
la Facultatea de educație 
fizică a Institutului Peda
gogic din Iași și, firește, 
antrenor de atletism : „R 
cunosc de mult pe Ion But
naru și știu că a avut șl 
rezultate în munca sa. Do
vezi ? Atleții Pereteatcu, 
Orghidan și Macovei au 
plecat din mina Iui, de la 
Bacău. Și la noi, la Iași, 
l-a crescut pe aruncătorul 
de greutate Adrian Gagea, 
ridiciudu-i rezultatul de ia
13,56 m pină la 16,52, 
după care acesta a plecat 

la București. Așa că nu se 
poate spune că— mănîncă 
banii degeaba. Și apoi, Ion 
Butnaru, nefiind profesor de 
educație fizică, nu are con
tact direct cu școala și nu 
are de unde să-și recruteze 
elemente tinere. Să ne mai 
mirăm că lucrează eu ta- 
lentați dar și cu netalen- 
tați ?“

Nu, cum să ne mai mi
răm ! Poate să ne mirăm 
de altceva, de un lucru 
mai puțin discutat la Iași, 
dar extrem de important 
pentru dezvoltarea atletis
mului din acest oraș. Cine 
ar fi trebuit să-I ajute pe 
Ion Butnaru în alcătuirea 
corectă a planurilor, în or
ganizarea mai bună a mun
cii și cine ar fi putut să-l 
sprijine efectiv în selecțio
narea elementelor tinere ? 
Cine altcineva dacă nu 
profesorii de educație fi
zică. Dar Ion Butnaru nu 
este încă un... „coleg”. El 
este doar... antrenor, fiind 
deocamdată student la 
cursurile fără frecventă ale 
I.C.F. Așa încît nici vorbă 
de colaborare. Fiecare cu 
treaba lui și lucrurile au 
mers așa multă vreme. De 
această situație nu s-a se 
sizat niei sectorul tehnic 
al Consiliului regional 
UCFS Iași (vicepreședinte 
cu probleme tehnice prof. 
T. Bortă), nici metodiștii 
acestui consiliu și nici ac
tiviștii fostului club oră
șenesc. De fapt, singura 
colaborare dintre antreno
rii de atletism din orașul 
Iași s-a realizat numai în 
„temeiul” alcătuirii unei 
formații care să reprezinte 
regiunea în campionatul 
de atletism pe echipe.

Ajungînd aci cu discuția 
noastră, atingem punctul 
nevralgic al întregii an
chete. Discutînd cu fiecare 
antrenor în parte, cu multi 
iubitori ce atletism am 
aflat că tendința generală 
de muncă este orientată 
spre CANTITATE și nu spre 
CALITATE. Principala pre
ocupare a fost — și mai este 
încă — înjghebarea aces
tei echipe. Calitățile com- 
ponenților ei ? Perspective
le tar? Nimeni nu s-a pre
ocupat de aceste probleme. 
Și iată rezultatul r selec
ționata regiunii ocupă un 
mediocru loc III în cate
goria B a campionatului 
de atletism pe echipe I De 
altfel, dacă veți merge la 

Iași și veți întreba ce 
atleți de valoare are ora
șul vi se va răspunde: 
„Unul singur: Viorel Su- 
ciu, component al lotului 
reprezentativ". IATĂ CON
SECINȚELE DIRECTE ALE 
UNUI ASEMENEA STIL DE 
MUNCĂ, DE CARE NU 
POATE FI FĂCUT RĂS
PUNZĂTOR NUMAI ION 
BUTNARU.

Concludentă în această 
direcție ni se pare decla
rația antrenorului GFL 
TEȘU: „Ion Butnaru a fost 
forțat de împrejurări (???) 
să lucreze mult, să aibă o 
masă mare de atleți și 
atlete, indiferent de pers
pectivele lor. Ion Butnaru 
a făcut și continuă să facă 
DE TOATE (S.N.). Aceasta 
era — și, din păcate, este 
încă — tendința generală . 
să avem fiecare cît mai 
mulți sportivi pentru echipa 
regiunii. Iar, dacă privim 
lucrurile din acest punct de 
vedere, atunci Ion Butnaru 
a lucrat cel mai bine, de
oarece aportul lui a fost cel 
mai mare, concretizîn- 
du-se în 138 de puncte 
aduse de atletele și atleții 
pregătiți de el”.

Așadar, antrenorul Ion 
Butnaru nu poate fi con
siderat un „caz” special în 
atletismul ieșean. El este 
de fapt „produsul*  unei 
concepții total greșite, e- 
xistentă în acest oraș, cu 
privire la atletism. Firește, 
acest antrenor poartă o 
bună parte de vină pen
tru felul în care a mun
cit pentru lipsa lui de 
preocupare în direcția or
ganizării activității. Nu 
trebuie să uităm că de 4 
ani de cînd lucrează îb 
Iași antrenorul Butnaru a 
consumat cu secția lui a- 
proape 150000 de lei, din
tre care 68 000 lei numai 
salariul. Și cu ce se pre
zintă astăzi ? Cu nici un 
atlet de categoria T, eu 3 
de categoria a II-a și cu 14 
de categoria a iTI-a. Este 
foarte puțin. Iar dacă pri
vim în perspectivă lucru
rile, trebuie să spunem că 
„producția” lui este, aproa
pe, egală cu ZERO. Pen
tru acest lucru va trebui 
tras la răspundere !

Puteam să încheiem aci 
ancheta noastră. Dar mai 
există și alte cîteva lu
cruri referitoare la atletis
mul ieșean. Există și alți 
vinovați și nu ni se pare 
lipsit de interes să „pre
lungim” ceva mai mult 
discuția. De pildă, cine a 
aprobat consumarea din 
fondurile de material și 
echipament sportiv ale 
secției de atletism a fos
tului dub sportiv orășe
nesc (unde Ion Butnaru 
este salariat cu o normă 
întreagă) a sumei de 11 280 
lei pentru achiziționarea a 
5 prăjini de fibre sintetice, 
cînd secția abia avea doi 
săritori de „mina a doua” 
(M. Muha — 3,80 m și Gh.

Cujbă — 3,80 m) ? Și apoi, 
cine a permis consuma
rea, din aceleași fonduri, 
sumei de 24 000 lei pentru 
achiziționarea de cronome- 
tre ? Și asta în vreme ce 
nu se găsesc bani pentru 
a se cumpăra mai multe 
perechi de pantofi de tenis? 
(în prezent există doar 8 
perechi în secția lui But
naru). Noi am încercat să 
aflăm adevărul dar n-am 
reușit. Poate află consiliul 
regional UCFS. Nu de alta, 
dar este interesant de știut... 
Numai de știut! Atît. Că 
oricum banii s-au dus pe 
apa... Bahluiului!

Și o ultimă problemă. 
Poate cea mai importantă : 
aceea a ATLETISMULUI 
ȘCOLAR, în care, să recu
noaștem, Ion Butnaru n-are 
absolut nici o vină. De ce 
de ani de zile nu se face 
nimic sau aproape nimic 
în această direcție ? Efor
turile izolate ale unor pro
fesori (Gh. Teșu, Maro-'' 
Fîcă) nu pot rezolva în -- 
talitatea ei această pro
blemă. In orașul Iași există 
multe posibilității, ținînd 
seama de numărul mare 
de școli medii, ca și de 
numărul mare de profesori 
de educație fizică. Nu s-ar 
putea, oare, organiza un 
campionat școlar de atle
tism ? O competiție cu o 
formulă simplă, cu mal 
multe etape de disputare, în 
care să fie cuprinse pro
bele cele mai accesibile și 
caracteristice. Credem că 
o asemenea întrecere ar 
stimula activitatea profeso
rilor de educație fizică pe 
linia atletismului, ar scoate 
fa iveală talente din rîn- 
durile elevilor și ar con
tribui în mod cert la popu
larizarea atletismului în 
școfi. Dar la acest lucru 
nu s-a gîndit nimeni, nici 
consiliul regional UCFS și 
rarei. comisia regională de 
atletism (președinte M. 
Salahub), pentru că toa
te privirile erau îndrep 
tate spre echipa par
ticipantă la campionat. 
Atît și nimic mai mult... 
De asemenea, considerăm 
că a sosit timpul ca pro
blema bazei materiale în 
școli să fie rezolvată cu 
toată răspunderea, în a- 
ceastă direcție un rol im
portant avînd și sfatul 
popular orășenesc. Nu este 
vorba de altceva, decît de 
baze sportive simple, foar
te puțin costisitoare, care 
ar putea cuprinde o groa
pă de sărituri, un cerc de 
aruncări și, eventual', a 
pistă de dimensiuni reduse. 
Pentru aceasta nu este ne
voie de multe fonduri. In 
schimb, este neapărat ne
cesar spiritul de inițiativă, 
simțul gospodăresc și do
rința de a sprijini atletis
mul nu numai prin analize 
și concluzii pe hîrtie, CI 
IN FAPTE.

CALIN ANTONESCU



„Gimnastica la domiciliu-o activitate 
necesară si la indemina fiecăruia — 5

afirmă prof. dr. docent ADRIAN IONESCU
REDACTORUL : Pentru început, v-am ruga să ne arătați avanta

jele gimnasticii practicate la domiciliu.
PROF. DR. AD. IONESCU : Gimnastica la domiciliu ofeTă cele 

mai variate exerciții posibile prin intermediul cărora oricine poate să 
prelucreze grupe, „lanțuri* 1 de mușchi. Pentru torace — în cazul celor 
cu insuficiență respiratorie ; pentru abdomen — cînd este vorba de,.. 
exces respiratoriu ; pentru membrele inferioare — la cei cu tendință 
de atrofiere etc. Intr-un cuvîat, să aducă substanțiale corective organis
mului, paralel , se înțelege, cu menținerea sănătății. Personal execut, 
dimineața, sărituri laterale și antero-posterioare. De asemenea, pun ac
cent pe mișcări de respirație. Dacă intr-o zi n-am reușit să respect pro
gramul de gimnastică pe care mi l-am fixat, realizez, în compensație, 
plimbări pe jos, intr-un ritm deseori alert și pe zone ale orașului care 
să constituie și o delectare de ordin estetic.

REDAC'IORUL; Gutn și ciad considerați că este util să se execute 
exercițiile de gimnastică și prin ce mijloace ?

PROF. DR. AD. IONESCU t Firește, dimineața. Așa-zisa gimnastică 
de înviorare. Ea poate fi repetată în cursul zilei. Exercițiile tie gimnas
tică pot Ii asociate cu plimbări ușoare, cu înot — vara, cu schi — iarna, 
cu nrumeție și turism, cu plcmoan pe bicicletă. De asemenea pot ti 
folosite cxicnsoare, haltere mia și mijlocii țcele mari smt contraindicate). 
Asemenea aparate vin sa îmbogățească conținutul exerciți.lor. O com
pletare utila — un ușor automasaj, uscat sau umed, în timpul dușului, 
dă satistacția unei recoafortari. Ou duș, o lrecție asociata gimnasticii de 
dimineață înviorează organismul, îți dă o senzație de sanitate și de 
voie bună

REDACTORUL : Ce reguli speciale apreciați că este necesar sâ 
se respecte de către cei care practică gimnastica la domiciliu ?

PROF. DR. AD. IONESCU : Ceea ce „amenință" gimnastica, în ca
zul nostru, ssnt discontinuitatea și tendința de exces, Discontinuitatea se 
poate remedia ușor pnntr-un mic efort de voință. Înțelegerea deplină a 
necesității de a practica ZILNIC cîteva exerciții, iată uua din regulile 
elementare pentru FIECARE om. In ceea ce privește tendința spre 
exces, aș vrea să subliniez un aspect esențial ; și anume, acela că 
gimnastica la domiciliu nu trebuie să ducă la performanțe, să aibă un 
caracter competitiv. Ea este o întrecere cu tine însuți, și atît ! Gimnas
tica la domiciliu trebuie înțeleasă ca o odihnă activă, indispensabilă 
atît celor care lucrează fizic intens cît și intelectualilor

REDACTORUL : Se vorbește mult despre gimnastica în calitate de 
corectiv în convalescență.

PROF. DR. AD. IONESCU : Orice boală slăbește organismul, îl 
scoate din mediul social, un timp oarecare. Trecerea de ia boală la 
activitatea anterioară se face treptat. Vindecarea clinică nu înseamnă și 
vindecarea funcțională. Convalescentul nu-i nici bolnav, nici sănătos, 
fdeea reeducării funcționale, a recuperării neuromotoare se identifică cu 
eea ce numim „reabilitare fizică". Și exercițiile fizice au, în această 

privință, un rol major. Iată de ce sînt oameni care, mulțumiți de rezul
tate, păstrează obișnuința exercițiului fizic și în convalescență pentru 
a-și menține sănătatea, dar și în ideea profilaxiei. -Recomand celor care
au avut un accident, o boală, un plan de exerciții fizice pentru tot res
tul vieții Un veritabil regim de gimnastică medicală. O mențiune : ar
fi foarte indicat ca exercițiul fizic individual să fie dirijat periodic 
de medic.

REDACTORUL : Unii membri ai cercului nostru cred că la o anu 
mită vîrstă gimnastica la domiciliu ar trebui limitată.

PROF. DR. AD. IONESCU : Vă referiți la bătrîni. Dar nu este 
obligatoriu ca un oin bătrîn să fie și un om bolnav. Mai mult, bătrînii 
de astăzi vor să trăiască în condiții de prețuÎTe a capacităților lor de 
muncă, să desfășoare o activitate cît de cît utilă. Pentru această cate
gorie recomand o gimnastică preventivă care să le păstreze vigoarea, 
sănătatea și capacitatea funcțională. Totodată este bine să intervină și 
o activitate cu caracter fizic : puțin grădinărit, creșterea iepurilor, stu- 
pâritul. Adică posibilități de întreținere a „priceperii motrice". Gimnas
tica poate fi practicată la orice vrrstă, fără nici o limită.

REDACTORUL; Concluzia este deci că gimnastica la domiciliu are 
o sferă largă, de la tinerețe pînă la băuînețc.

PROF. DR. AD. IONESCU : Da, aceasta este realitatea.

Redactor: TIBERIU ST AMA
★

N.R. Miercuri, secția „gimnastică la domiciliu*  stă ia dispoziția citi 
toacelor ziarului nostru.

Însemnări din galați

In săli, pe terenuri și stadioane...
Ziarul nostru a consemnat, mai 

ales în ultima vreme, numeroase 
inițiative ale activiștilor sportivi din 
Galați in direcția întăririi bazei ma- 
tertale pentru activitatea de perfor
manță. Pentru că e primăvară și ca
lendarul sportiv a început firesc să 
devină mai consistent, ne-am propus 
să vizităm, cîteva din bazele sportive gălățene, acum la începutul se- 
zonutui in aer liber...

La stadionul „Metalosport" o plă
cută surpriză : sala acoperită de 
atletism. Ordine, curățenie, preocu
pare pentru crearea unor condiții 
optime de pregătire. Dar, e vreme 
frumoasă și antrenorul Catană lu
crează afară cu numeroșii tineri ciș- 
tigați de frumusețea acestui sport.

Pe stadion, în schimb, pasiunea cu 
care își desfășoară antrenamentul 
fotbaliștii centrului UCFS nu se... 
împacă de loc cu aspectul terenului. 
De jur împrejur noroi și bălți, gazo
nul neîngrijit, uitat așa parcă de 
toată lumea.Ce păcat !

*
Bazinul acoperit. Grija gospodari

lor se simte de la intrare. Intr-ade
văr, aici se poate lucra cu „motoa
rele" în plin. In bazin, însă, numai... 
5 copii (unul a venit azi pentru pri
ma oară). Antrenorul D. Mitttelu ne 
explică : „Tocmai acum a început 
vacanța ! Altfel vin mult mai multi 
la pregătire44.

Bine ar fi să fie așa. Pentru că la 
bazin se plătește anual o chirie de 200 VOG de lei !...

★
Secția de haltere nu are progra

mat antrenament. Antrenorul P. 
Gospodinov este însă prezent în sala 
excelent pregătită și dotată cu ab
solut tot ce este necesar.

„Niciodată n-am avut asemenea 
condiții de lucru“ — ne spune antre
norul.

Foarte bine ! Dar, atunci, de ce 
numai 17 halterofili, dintre care 10— 
12 vin cu regularitate la antrena
ment? Aflăm că a fost înființat și 
un centru de inițiere care — deși, e 
drept, a beneficiat de o bază mate
rială corespunzătoare abia în ulti
mul timp — nu a avut aproape nici 
un fel de activitate. Din acest cen
tru, luîndu-se legătura cu diferite 
școli și în primul rînd cu Școala 
profesională a Combinatului siderur
gic (1 500 de elevi), urmărindu-se 
întrecerile din satele apropiate, or- 
ganizîndu-se concursuri de selecție, 
ar fi trebuit sâ fie descoperite ele
mente talentate care să completeze 
efectivul secției de performanță. 
Cum spuneam,, nu s-a făcut însă mai 
nimic și antrenorul P. Gospodinov 
continuă să-și numere elevii pe .. . 
degete. Pare cu atît mai nefiresc, cu 
cît de centrul de copii răspunde. . . 
fiul acestuia, antrenorul Gh. Gospodinov.

+
Luminoasă, curată, îngrijită foarte 

bine și dotată cu toate instalațiile, 
aparatele și materialele necesare,

„GRÎUȘOR DE BĂRĂGAN"... LA SPORT
Sportivi și artiști amatori din zece 

comune s-au adunat în comuna Băile 
(raionul Făuvei, regiunea Galați), 

ca să petreacă o duminică plăcută.
înainte de a începe concursul cul

tural-artistic și sportiv, pe ulițele sa
tului era un necontenit șuvoi de oa
meni.

...O comandă scurtă și defilarea 
sportivilor și a echipelor artistice în
cepe in aplauzele mulțimii. Tineri și 
vîrstnici din comunele lorica, Șutești, 
Grădiștea, Balta .Albă, Amara, Cîi- 
neni, Fișării, Dragu, Surdila greci, 
împreună cu gazdele, alcătuiesc o fru
moasă coloană multicoloră. Atletii, 
luptătorii, cicliștii, trăgătorii, pesca
rii (vislași prin tradiție), handbaliș- 
tii și voleibaliștii, așteaptă cu ne
răbdare momentul întrecerii. Totul se 
desfășoară după un program riguros. 

sala de lupte este, în general, judi
cios folosită. Se muncește cu un 
număr corespunzător de sportivi și 
notăm preocuparea pentru realiza
rea performaței pe toate „treptele” 
— copii, juniori mici și mari, se
niori

★
„Și noi avem acum la dispoziție 

tot ce ne trebuie" — ne spune an
trenorul de box Petre ’Mihai. Din 
sală nu lipsește nimic. „Greul" Le- 
hăduș — marea speranță a gălățeni- 
lor — mărturisește și el bucuria de 
a se pregăti în astfel de condiții.

Așadar, fără observații critice. 
Poate că, totuși, numărul copiilor ar 
trebui să fie mai mare. Pentru ca 
peste 2—3 ani să fie asigurat schim
bul de mîine al valoroșilor juniori 
pe care îi are astăzi boxul gălățean.

*
Din nou pe stadion. „Portul roșu" 

arăta^ în toamnă ca un maidan. A- 
cum, da, este intr-adevăr o bază 
sportivă. Terenul a fost regazonat, 
instalațiile revizuite, tribunele repa
rate ș.a. Se vor juca meciurile de 
„B"t dar tot aici își va desfășura 
activitatea și centrul de inițiere (ce bine !).

*

Baza sportivă de lingă Casa det 
cultură a studenților. Terenul de 
handbal e „lună”. Toate felicitările. 
Cel pentru antrenamente abia poate 
fi, insă, identificat printre morma
nele de lemne. Este drept că se pre-; 
conizează — pe acest spațiu — ame- '■ 
najarea unor terenuri de antrena
ment pentru handbal, volei și bas
chet. Dar pînă atunci de ce treouie 
să domnească aici praful și murdăria?

*
In construcție — sala de gimnasti

că și cea de box. Un complex care i 
își anunță o serioasă contribuție la' 
dezvoltarea acestor ramuri de sport. 
In „finisaj" — complexul de patru 
terenuri de tenis, o construcție mo
dernă care, în curînd, va găzdui o 
bogată activitate

★
Cîteva concluzii. Evidente preocu- 

pările pentru ca toate secțiile de per
formanță să aibă condiții bune de ac
tivitate. S-au amenajat și se amena
jează o serie de terenuri, sînt în 
construcție noi baze sportive. In 
general antrenorii folosesc mai bine 
aceste posibilități de organizare La 
un nivel superior al procesului de 
instruire. Dar, după cum se 
vede, nu peste tot există o pre
ocupare corespunzătoare pentru com-l 
Pletarea efectivelor secțiilor (și 
aceasta nu oricum, ci pe baza unei 
munci de selecție caracterizată de 
principiul continuității).

Condițiile areate — ca și cele cărei 
vor fi, în plus asigurate activității 
de performanță in acest sezon — 
obligă, deopotrivă, pe sportivii și an
trenorii gălățeni.

SILVIU FLORESCU

Arbitrii și concurenții primesc ulti
mele sfaturi. Zeci de pionieri, membri 
ai ansamblului de gimnastică al șco
lii din Ianca au început programul. 
Numerele sînt mult aplaudate.

Pe margine, moș Dumitru Stan pri
vește și oftează:

— Care-i necazul, moș Stane?
— De, mă, taică... timpul, dușma

nul tinereții, nu mă lasă să iau și 
eu parte la întreceri.

Pînă la urmă moș Stan nu s-a lă
sat. Cînd a fost la trasul fringhiei 
și-a format o echipă și a provocat 
la întrecere pe cei cu un Mleat^ mai 
tineri.

Pe lac — cu toate că batea viatul 
— bărcile pescărești s-au avîntat în 
întrecere. De pe mal cineva strigă 
dt îl (in puterile:

0 carte utilă 
oricărui 
automobilist *>

Menită să constituie un „a.fo.cA 
pentru automobilistul amator, car- 
tea „învățarea conducerii automobi
lului și normele de circulație44 de 
Radu Constantin, recent apărată în 
Editura Uniunii de Cultură Fizică 
și Sport, își depășește cu mult sar
cina, fiind o lucrare deosebit de in
teresantă și utilă, chiar pentru cel 
care se consideră — în virtutea’ 
multor ani „de volan*  — maeștri în 
conducerea unui automobil.

Pornind de ia noțiunile cele mal 
simple, pe care trebuie să le cu
noască un conducător auto (capito
lul „Ce trebuie să știe fiecare con
ducător începător”) autorul reușește 
ca încetul cu încetul să ne introducă 
în studiul unor probleme tehnice 
(frînarea, virajul, stabilitatea auto
vehiculului etc.), iar de aici la sfa
turi practice foarte folositoare, atît 
pentru securitatea cît și pentru ex
ploatarea rațională a mașinii.

Cartea este scrisă cu mult gust, 
într-un stil atrăgător, vioi șl antre
nant, care pasionează cu atît mal 
mult cu cît datele tehnice — de obi
cei atît de aride pentru unii — sînt 
strecurate pe nesimțite în text șj 
rămîn fixate în mintea cititorului.

Partea finală a cărții cuprinde re
gulamentul pentru aplicarea Decre
tului nr. 328/1966 privind circulația 
pe drumurile publice, ceea ce con
feră lucrării încă o calitate : aceea 
de a pune la îndemîna cititorului, 
alături de o serie de date tehnico- 
■științifice, sfaturi practice etc. șl 
regulile șl semnele de circulație, a 
căror cunoaștere este mai mult de- 
cît obligatorie, (s.n.).

♦) Editura UCFS, 176 pag. 6 lei.

— Hai Vernescu!
Cine știe, poate chiar printre fi- 

nerii din barcă se află un urmaș al 
cunoscutului caiacist...

Cînd întrecerile sportive ou luat 
sfîrșit, un grup de prichindei băgați 
în sac pînă la gît, sar și se căznesc 
să ajungă cît mai repede la sosire. 
Cine credeți că erau cei mai însu
flețiți suporteri la sosire? Cei mal 
bătrîni din sat. Ei trebuiau să ducă 
ștafeta mai departe. Dar nu în sad, 
ci cu oul în lingură.

Veselie și voie bună 1 Către 'asfin
țitul soarelui cînd totul o-a sfîrșit 
mulțimea încerca, parcă, un regret t 
ri.ua fusese prea scurtăm.

GH. BALAȘA
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St CAUTA UN... 
PROFESOR «

La Liceul Sadoveanu" 
din lași educația fizică se 
bucură de multă atenție, ca 
și activitatea sportivă a 
sutelor de elevi. Este, deci, 
multă treabă de făcut I De 
aceea, conducerea scolii 
s-a bucurat nespus cînd, 
in toamnă, cadrelor de spe
cialitate li s-a adăugat și 
prolesorul de educat ie fi
zică VIRGIL CAINARU.

Prolesorul s-a prezentat 
la post. Apoi a lipsit mo
tivat o scurtă perioadă de 
timp. Și pe urmă- n-a mai 
venit de loc I

Conducerea școlii a aș
teptat (așteaptă și acum) 
măcar două-trei rinduri din 
partea profesorului înca
drat, probabil, în altă par
te. Nimic 1 Și pe unde nu 
l-au căutat loji — ceilalți 

profesori, elevi, părinți I— 
Poate 11 găsește vreunul 
din cililorii noștri. Le re
amintim numele : VIRGIL 
CAINARU...

GAZDE NEPOLITICOASE...

Campionatul de copii a 
programat deunăzi în Bucu
rești un meci interesant : 
Dinamo—Metalul. Tinerii fot
baliști de la Metalul și-au 
aranjat cu grijă echipamen
tul, și-au lustruit bocancii și 
au plecat spre stadionul 
Dinamo.

O dată cu ei și unii pa
sionați ai fotbalului. Au cău
tat cele două echipe pe 
toate terenurile. Zadarnic ! 
Ce sâ mai lungim povestea ! 
Meciul n-a avut loc. Nu s-a 
prezentat... Dinamo. Politi
coase gazde, n-avem ce zi
ce ! In schimb, conducerea 
tehnică a echipei Metalul a 
fost rugată să ceară repro- 
qramarea jocului. Și sa păs

treze discreție. Că altfel 
„aude” consiliul clubului Di
namo și o să ia măsuri. Să 
ia !...

FARA LĂUTARI

Asociația sportivă din co
muna Jebel are un fel cu 

totul original de a rezolva 
problemele. Echipamentul 
sportiv - pentru cumpărarea 
căruia s-au cheltuit destui 
bani — este împărțit pe la 
jucătorii de fotbal. E drept, 
nu în întregime. O bună 
parte se află în păstrare 
la... Aprozar ! Foarte des, 
echipa de fotbal este defini
tivată la... „bufetul" din co
mună.

Lipsesc doar... lăutarii I 
Motiv pentru care le-am fă
cut această... cîrrtare.

FORMA Șl CONȚINUT

O valoroasă lucrare a 
prot. Mihai Epuran, „Pregă
tirea psihologică pentru con

curs" a fost „îmbrăcată*  
intr-o copertă nereușită. Cu
loarea fo asociere nefericită 
de vișiniu cu negru), scrisul, 
lacul (care In loc să dea 
strălucire cartonului se... 
Jîpește de mină), contrastea
ză cu calitatea hirtiei și a 
tiparului.

Este regretabil că Editura 
UCFS, care și-a făcut o tra
diție în a prezenta excelent 

din punct de vedere grafic 
cărțile scoase de sub tipar, 
a acceptat o copertă neco
respunzătoare, executată de 
întreprinderea poligrafică 
„Crișana" din Oradea.

Sperăm că această conce
sie făcută exigenței va fi 
ultima. Nu de alta, dar să 
nu uităm vechiul proverb, 
cum că „fața vinde marfa I"

TACTICA

Fotbalul contemporan a- 
bundă de „tactici*  în ceea 
ce privește așezarea pe te
ren a jucătorilor. Adevărate 
avalanșe de cifre, fiecare sis
tem reprezentînd o idee, de
seori o inovație : 1-j-4+2+4 ; 
1+3-H+3 ; 1+104-0 etc.
etc, toate menite să aducă 
o noutate care — nesesizată 
de adversar — să chezășu- 
iască succesul. Oare nu prin 
tactică au cîștigat brazilienii 
de două ori consecutiv com- 
pionatul mondial ?

Dar, iată că antrenorii 
echipei Minerul Baia Sprie 
au hotărrt in meciul cu for
mația Voința Reghin (cate- 
goria C) să-și surprindă ad
versarii cu o „tactică*  ne- 
maiintîlnită pe terenurile de 
fotbal. Nu în ceea ce pli
vește așezarea jucătorilor pe 
teren, ci în ceea ce privește 
așezarea... numerelor pe tri
courile fotbaliștilor. Astfel, 
fundașul central Thordai 
purta numărul 10 ; Trifu (a- 
tacant central) fusese gratu
lat cu un tricou avind nr... 
15 ; Barkoczi (nr. 10 în rea
litate) acceptase tricoul nr. 
13 (nefiind... superstițios) șl 
așa mai departe.

Păcăliți au fost doar spec
tatorii și pe alocuri, arbitrit.

I
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Rubrică redactată de
VALERIU CHIOSE ți
DAN GĂRLEȘTEANU | 

după scrisorile coresponden- ■ 
ți lor noștri.

ri.ua


Inatatie

Astăzi sc Încheie concursul
republican de inot

Reșițade la
REȘIȚA, 31 (prin tele

fon). — în întrecerile 
celei de a treia zi au re
ținut atenția în special 
cursele de 200 m mixt 
cîștigate la mare luptă 
de M. Hohoiu (Reșița) 
și M. Dobocan (Turda). 
Iată rezultatele tehnice : 
SENIORI — 400 m liber 
(b) — 1. G. Gotter 
(Steaua) 4:34,7, 2. M. 
Slavic (Steaua) 4:36,9, 3. 
D. Naghi 
4:40,5, 4. D. 
(C.S.S.) 4:47,3 
rec. de juniori 
400 m liber (f) : 
Balaban (Dinamo) 
2. D. Coroiu 
Reșița) 5:13,5 
rec. junioare mici, 
A. Oroș (Medicina Cluj) 
5:33,7, 4. M. Hahanu
(Viitorul) 5:39,6; 4x100 m 
liber (b): 1. Steaua
6:54,7, 2. Mureșul 4:12,1, 
8. C.S.M. Cluj
Steaua II 4:17,6
record juniori 
4x200 m liber (b):

(Mureșul) 
Gheorghe 

nou 
mici î 
1. C. 

5:00,0, 
(Sc. sp.
— nou 

3.

4:12,5, 4.
— nou 

mici ,■
1- 

Steaua 8:46,2 — nou
rec., 2. Mureșul 9:31,5. 
COPII — 200 m mixt 
(b) : 1. M. Hohoiu (Șc. 
sp. Reșița) 2:35,4 — nou 
record, 2. E. Aimer (Sc. 
sp. Reșița) 2:35,7, 3. V. 
Pleșca (Steaua) 2:45,0; 
200 m mixt (I): 1. M. 
Dobocan (Metalul Tur-

da) 2:54,3, 2. R. HGcher 
(Sc. sp. Reșița) 2:54,6, 
8. A. Anton 
2:57,3; 4. M.
(Sc. sp. Reșița)
4x100 m liber
Sc. sp. Reșița 
nou rec., 2.

(Dinamo) 
Stanciu 
2:57,5 ;

(b): 1.
4:35,1 — 
Dinamo 

5:16,4, 3. Viitorul 5:24,8; 
4x100 m mixt 
Sc. sp. Reșița 
nou rec., 2. 
5:16,4. Viitorul 
4x100 m mixt 
Sc. sp. Reșița 5:39,9.

întrecerile iau sfîrșit 
astăzi

Simbâtâ

(b) : 1.
5:07,8 — 

Dinamo 
5:24,8 ;

(f) : 1.

HOCHEI

(a. v).

Zeno Giurasa, învingă
tor
în
200

(cu noi recorduri) 
cursele de 100 și 
m spate disputate 
cadrul Concursuluiin

republican de primăvară

Steaua a cîștigat „Cupa speranțelor4*
Ieri seară au luat sfîr- 

șit pe patinoarul artifi
cial „23 August" între
cerile din cadrul compe
tiției dotată cu „Cupa 
Speranțelor", rezervată 
formațiilor alcătuite din 
cei mai tineri hocheiști.

în ultimele partide, 
disputate joi și vineri, 
s-au înregistrat rezul
tate scontate : Avîntul 
M. Ciuc — Flacăra Bra
șov 5-2, Steaua Bucu

rești — Metalul Rădă
uți 6-3, Steaua Bucu
rești -— Dinamo Bucu
rești 5-2.

Clasament final: 1.
Steaua București 8 p., 2. 
Dinamo București 5 p„
3. Metalul Rădăuți 5 p.,
4. Avîntul M. Ciuc 2 
p., 5. Flacăra Brașov 0 
puncte.

- • BASCHET. Sala Horească,I de la ora 16,30 : Arhitectura— 
Universitatea București (1), ora

117,45: Dinamo — I.C.F. (mj 
— meciuri în cadrul campio
natului categoriilor A și B.I • RUGBI. Stadionul Repu
blicii, de la ora 14,45: Pro-

I greșul — Steaua (cat. A) ; sta 
dionul Tineretului II, de la 
ora 16 : Inst. de Construcții— 
I.S.E. (cat. B) ; terenul Vulcan.

* de la ora 16: Vulcan — Pro- 
Iiectantul (cat. B) ; terenul Glo

ria, de la ora 16,30: Gloria — 
Rapid (cat. A).

• VOLEI. Sala Floreasca,
Ide la ora 18,30: Dinamo — 

Rapid (1), meci in cadrul ca
tegoriei A.
• FOTBAL. Stadionul Repu

blicii, ora 16,15: Progresul — 
IU.T.A. (cat. A) ; ora 18,15: 

Politehnica București — Selec
ționata universitară a Franței.

Iduminlcă
• BASCHET. Sala Floreasca, 

I de la ora 8: Progresul —
* Școala sportivă Craiova (f),
I _ _ _

ora 9,15 : Voința — A.S.A. 
Bacău (m). ora 10,30: I.C.F.— 
Medicina Iași (1), ora 11,45: 
Politehnica — Steagul roșu 
Brașov (m), ora 13: Construc
ții — Universitatea Craiova 
(m), ora 14,15: Universitatea
— Pedagogic Oradea (m) — 
meciuri în cadrul campionatu
lui categoriilor A și B.

• RUGBI. Stadionul Repu
blicii, ora 14,45: Grivița Roșie
— Dinamo (cat. A) ; terenul 
Olimpia, ora 9: Olimpia — 
Politehnica (cat. B) ; terenul 
Constructorul, ora 10: Con
structorul — I.P.G.G. (cat. B): 
terenul Aeronautica, ora 10: 
Aeronautica — Arhitectura 
(cat. B) ; stadionul Tineretului 
IV, ora 11: I.C.F. — S. N. Ol
tenița (cat. B).

• CICLISM. „Cupa tine
reții", de la ora 10, pe Șoseaua 
Buftea (cursa de 100 km pen
tru seniori).

• ATLETISM. Stadionul 
Centrului „23 August", de la 
ora 9: „Cupa Viitorul" — 
etapa a Il-a ; în împrejurimile 
Circului de Stat, de la ora 9: 
„Cupa primăverii" la marș 
(etapa a II-a) ; stadionul Tine
retului, de la ora 8,30: cam
pionatul pe echipe al Centru
lui Universitar București 
(etapa I).

• HANDBAL. Teren Giu- 
lești, de la ora 9,30: Rapid— 
Progresul București (f I), ora 
10,40 : Rapid — Metalul Copșa 
Mică (m II), ora 11,55: Școala 
sportivă nr. 2 București — 
Voința Odorhei (f II) ; teren 
Tineretului, de Ia ora 9: Uni
versitatea II București — Uni
versitatea Cluj (f II), ora 10,05:

Politehnica București — Poli
tehnica Galați (i II), ora 1140: 
I.C.F. — Universitatea II Ti
mișoara (1 II), ora 12,15: Uni
versitatea — Agronomia Iași 
(m I), ora 13,30: Politehnica 
București — Politehnica Bra
șov (m II), ora 14,45 : I.C.F.— 
Universitatea Craiova (m II) ; 
terenul Progresul, ora 15,45 . 
Voința București — Voința 
Sibiu (m II), ora 17 : Steaua— 
Dinamo Bacău (m I).

• FOTBAL. Stadionul Repu 
blicii, ora 16,30: Dinamo 
București — Petrolul (cat. A): 
teren Gloria, ora 10: Metalur
gistul — Siderurgistul Galați 
(cat. B), ora 11,45: Metalur
gistul — Farul (juniori) ; sta
dionul Giulești, ora 10 : Rapid— 
C.F. Portul Constanța (cat. C); 
teren Timpuri Noi. ora 12 > 
Flacăra roșie București -- 
Electrica Constanța (juniori) : 
teren „23 August" III, ora 12: 
Viitorul București — Rapid 
Mizil (juniori) ; stadionul Di
namo, ora 10: Dinamo Victoria
— Steaua București (juniori)

• VOLEI. Sala Dinamo, cu 
începere de la ora 8: Progre
sul — Corvinul Deva (I), Vi
itorul — Drapelul roșu Sibiu 
(I), I.C.F. — C.P. București (i). 
Universitatea — Universitatea 
Timișoara (f). Progresul — 
A.S.A. Sibiu (m) ; sala Giulești. 
cu începere de la ora 8 : Se 
mănătoarea — Progresul I.R.A 
Suceava (m), Construcții — 
Universitatea Craiova (m), 
I.C.F. — Universitatea Timi
șoara (m), Științe economice— 
Medicina Tg. Mureș (f), Medi
cina — Pedagogic Pitești (I).
— meciuri în cadrul catego
riilor A și B.
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KE3SQ Pentru a se putea califica in finala „C. C. E."

30X AZI, LA FLOREASCA, DINAMO SĂ REDEVINĂ DINAMO!

Gruiescu și Pometcu au boxat 
excelent in reuniunea de aseară

Amatorii boxului au 
umplut aseară pînă la 
refuz sala Floreasca, 
dornici să vizioneze o 
reuniune în care evo
luau numeroși pugiliști 
din lotul reprezentativ. 
Spectacolul a corespuns 
într-o anumită măsură, 
boxerii dovedind în ge
neral o mare vitalitate. 
Am asistat la meciuri 
care dacă nu au Impre
sionat prea mult prin 
tehnică, au plăcut, to
tuși. datorită notei de 
mare dîrzenie imprima

Z/4 frOiSA,

Progresul a cîștigat 
turneul internațional 

din Capitală
In ultima zi a turne

ului internațional femi
nin de handbal, organi
zat de clubul Progresul, 
s-au înregistrat urmă
toarele rezultate: Textila 
Buhuși — I.C.F. 9-8; 
Progresul București — 
B.S.G. Halle 10-8. Pe 
primul loc s-a clasat e- 
chipa bucureșteană 
ProgresuL

TENIS DE CÎMP

ÎNTRECERILE juniorilor
Pe terenurile Centrului 

de antrenament nr. 2 au 
continuat întrecerile tenis- 
manilor juniori, dotate cu 
„Cupa speranțelor*.  După 
faza jocurilor eliminatorii, 
cei mai buni dintre com
petitori se întrec în tur
neele finale.

La băieți, primii patru 
clasificați sînt I. Sântei, 
S. Mureșan (ambii de la 
Industria sîrmei Cîmpia 
Turzii), V. Marcu (Steagul 
roșu Brașov) și I. Kere- 
leș (Dinamo Buc.) Lor li 
flgan alăturat acum jucă- 
t&ii seniori S. Dron fi 

tă de sportivi S-a ob
servat la membrii lotu
lui lipsa meciurilor, a 
contactului cu spectato
rii, lacune care vor 
trebui remediate cît de 
cît in perioada care a 
mai rămas pînă la a- 
propiatele confruntări 
internaționale. Dintre 
meciurile care s-au ri
dicat la o bună valoare 
notăm partidele: Gru
iescu — Davidescu, Po
metcu — Lungu, Gorea 
—■ Buzuliuc, Tudose — 
Dumitrescu, Maiai •—
Hodoșan.

REZULTATE TEHNI
CE : C. Gruiescu b.p. 
D. Davidescu; G. Po
metcu b.p. I. Lungu ,- 
N. Gîju b. ab. 2 I. Ot- 
voș (arbitrul Chiriac a 
fost neinspirat oprind 
meciul, întrucît Otvoș a 
fost departe de a retuza 
lupta, așa cum a apre
ciat Chiriac); O. Gorea 
b.ab. 3 C. Buzuliuc (cra- 
ioveanul, de nerecunos
cut, a cedat net); M. 
Goanță b.p. N. Deicu; 
V. Tudose egal cu M. 
Dumitrescu ; V. Antoniu 
b.p. D. Roman; A. Ma
iai b.p. I. Hodoșan ; Gh. 
Vlad b.p. V. Dobre ; H. 
Stumpf b.p. V. Bute; I. 
Covaci egal cu E. Con- 
stantinescu; V. Trandafir 
b.ab. M. Constantinescu.

Gh. Boaghe, cu care își 
dispută întîietatea. Iată 
primele rezultate: Dron— 
Sântei 6—4, 6—4; Boa
ghe—Mureșan 6—2. 9—7; 
Marcu—Kerekeș 7-5, 6-3.

La fete, participă la fi
nală patru jucătoare. Re
zultate: Felicia Bucur
(Steagul roșu), — Valeria 
Balaș (Sănătatea Oradea) 
6—3, 0-—3; Felicia Bucur— 
Aurelia Cîrnaru (Dinamo 
Buc.) 6—1, 6—1; Aurelia 
Cîrnaru—Lucia Tănăsescu 
(Universitatea Cluj) 7—5, 
1-6, 7—5.

DERBIUL FEMININ DINAMO-RAPID
O etapă de mare însem

nătate se desfășoară astă
zi și mîine la categoriile 
A și B, după un „afiș" 
alcătuit din 28 de partide, 
una mai interesantă decît 
alta. Unui deosebit de 
bogat program îi e gazdă 
Capitala, cu 11 jocuri, din
tre ele unul detașîndu-se 
net ca atractivitate. Este 
vorba despre meciul femi
nin de azi după-amiază de

Spectaculos moment al luptei la fileu intr-una din numeroasele partide 
jucate de echipele feminine fruntașe Dinamo și Rapid.

CAMPIONATELE REPUBLICANE DL JUNIORI
ARATĂ PERSPECTIVE FRUMOASE

Timp de trei zile. Poiana 
Brașov a găzduit campiona
tele republicane de juniori 
la probe alpine și de fond. 
Vremea nu a fost prea favo
rabilă, în special zăpada 
— moale — îngreuind e- 
f orturile tinerilor competi
tori. Cu toate acestea, re
zultatele pot fi considerate 
bune, întrezărindu-se pers
pective frumoase pentru vi
itorul schiului nostru. Din
tre cei aproape 200 de ju
niori și junioare prezenți 
la Poiana Brașov s-au des
prins concurenții din re
giunile Ploiești, Brașov și 
Suceava, precum și cei din 
orașele Cluj și Reșița. La 
probele alpine există actual- 

la Floreasca, DINAMO— 
RAPID, consacrat derbi al 
voleiului românesc, aducînd 
față-n față primele două 
echipe ale noastre, care de 
ani de zile concurează pen
tru titlul de campioană re
publicană. Astfel, partida 
nu mai comportă supli
mente de prezentare, cea 
mai convingătoare fiind... 
simpla sa anunțare.

mente un sensibil echili
bru de forțe între regiu
nile Brașov și Ploiești, în 
schimb la fond brașovenii 
au dominat autoritar con
cursul. De semnalat, de a- 
semenea, evoluția îmbucu
rătoare a schiorilor din re
giunea Suceava, centru 
care ne va mai produce, 
fără îndoială, surprize plă
cute, ca urmare a unei 
munci asidue de creștere 
a tinerilor schiori.

Iată campionii republi
cani de juniori pe anul 
1967: SLALOM SPECIAL, 
juniori mari D. Cristea 
(CaraimanuT Bușteni) ; 
juniori ' mici S. Cojocaru 
(Școala sportivă Brașov);

Scurtei relatări de 
după meciul Dinamo — 
S.K. Leipzig să-i adău
găm amănuntele nece
sare, nepublicate ieri 
din cauza orei tîrzii la 
care s-a încheia! joi 
partida. Iată, mai întîi, 
evoluția scorului, cu 
citeva din determinan
tele sale : 3—0, 3—1,
3—2 (punct direct — 
Freiwald), 9—8, serviciu 
greșit Toussaint, 11—8, 
11—9, 12—9, 13—9,
13— 12, 14—12, 14—13,
14— 15, 15—15, serviciu 
greșit — Tîrlici, 15—16

Foto : A. Neagu

junioare mari Elena Neagoe 
(I.C.F.); junioare mici 
Mariana Trestian (Școala 
sportivă Reșița); SLALOM 
URIAȘ, juniori mari D. 
Cristea; juniori mici Gh. 
Tudor (Steagul roșu Bra
șov); junioare mari Iudith 
Tomuri (Universitatea
Cluj); junioare mici Ma
riana Trestian; COBORI RE, 
juniori mari Gh. Vulpe 
(Carpați Sinaia); juniori 
mici D. lonescu (Școala 
sportivă Predeal) și I.

Bogdan (Școala sportivă 
Sinaia); junioare mari Iu
dith Tomori; junioare mici 
Mariana Trestian; COM

BINATA ALPINĂ (numai 
juniori și junioare mari), 

(dinamovistul Schreiber 
atacă în aut), 15—17 
(blocaj defectuos); 1—0,
2— 0 (punct direct — Tîr
lici), 4—0, 4—1, 8—1, 
8—2, 13—2, 13—3, ser
viciu greșit — Schnei
der, ț,4—3, serviciu gre
șit — Tielscher, 14—6,
15—6; 1—0. 1—5, 4—5,
4—7, 7—7 (punct direct 
-- Cozonici), 7—10, 
8—10, 8—11, 12—11, 
12—13, 15—13; 0—3,
3— 3, 3—7, 5—7, 5—8,
7— 8, 7—10, 8—10,
8— 12, 11—12, serviciu
greșit — Schultz, 15—12 
(patru atacul i în aut 
ale jucătorilor germani).

Este limpede cu cită 
dificultate au cîștigat 
dinamoviștii, ratînd o 
victorie cu 3—0 și la 
diferențele mari de 
puncte care trebuiau 
să le reducă emoțiile 
în returul semifinalei 
„C.C.E." din 8 aprilie 
de la Leipzig. Jucînd 
însă așa cum au jucat, 
crispați, timorați de 
Darcă ei ar fi fost în 
deplasare, nu S.K. Leip
zig, fără agresivitate și 
precizie la blocaj, fără 
jocul combinativ care-i

TURNEUL VOLEIBALIȘTILOR MEXICANI
Vineri a avut loc în 

sala Floreasca al doilea 
meci dintre echipa mas
culină Steaua și Selec

băieți N. Crețoi (Dinamo 
Brașov); fete Iudith To
mori; FOND, 10 km juniori 
mari I. Mîrzea (A.S.A. Bra
șov); 5 km juniori mici 
V. Nan (Școala sportivă 
Rîșnov); 5 km junioare 
mari Eugenia Vi șan 
(A.S.A. Brașov); 3 km ju
nioare mici Rodica Zeican 
(A. S. A. Brașov); ștafeta 
3x5 km băieți A.S.A. Bra
șov (Andrei, Dihoi, Mîr
zea); ștafeta 3x3 km fete 
A.S.A. Brașov (R. Zcican, 
M. Drăghici, E. Vișan).

C. GRUIA 
coresp. principal 

caracterizează și, tot
odată, cu dublajele 
practicate în genere ne
satisfăcător, dinamoviștii 
nu puteau învinge alt
fel decît greu.

Astăzi, este mai 
greu decît oricînd s-o 
învingi tără un blocaj 
foarte bun. Un aseme
nea blocaj echipa bucu-, , 
reșteană are, Se știeJ 
iar dacă alaltăieri nu . 
l-a opus adversarei sale, 
să se pregătească cu 
grijă pentru a o pu
tea face neapărat în 8 
aprilie la Leipzig, pînă 
cînd jucătorii dinamo- 
viști — joi s-a văzut 
limpede aceasta — au 
nevoie și de odihnă, să-și 
recapete integral poten
țialul fizic și psiholo
gic ! Pe scurt, Dinamo 
trebuie să redevină Di
namo, la valoarea sa 
reală, mulțumită că
reia, sîntem siguri, 
poate obține în retur 
calificarea în finala 
„C.C.E.", cu tot saltul 
mare de calitate reali
zat de S.K. Leipzig !

CONSTANTIN FAUR 

ționata olimpică a Me
xicului, încheiat cu vic
toria echipei bucurește- 
ne la Scorul de 3—0 
(12, 6, 12). Oaspeții au 
practicat din nou un 
joc frumos, cu multe 
atacuri și blocaje de 
bună calitate tehnică, 
dar echipa Steaua, cu 
plusul de valoare și de 
experiență al jucători
lor săi, a obtinut și 
de această dată un re
zultat favorabil.

Ultimul meci din ca
drul turneului pe care-1 
întreprinde în țara 
noastră Selecționata o- 
limpică masculină de 
volei a Mexicului va 
avea loc luni după-a
miază, în compania for
mației I.C.F. Marți, oas
peții părăsesc țara 
noastră, plecînd într-un 
lung turneu prin Eu
ropa, în ordine, în Bul
garia, Ungaria, Polonia, 
R.D. Germană, Franța, 
Belgia și Olanda.

NICOLETA ALDFA
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întîlnirii, a- 
fac eforturi

Si

t
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namoviștii bucureșteni n-au în
scris nici un gol de la 12 mar
tie... Dar, la ora 
mîndouă echipele 
„să-și depășească condiția", 
cum atît Dinamo (îndeosebi) cît 
și Petrolul mai au de spus un 
cuvint în pasionanta luptă pentru 
supremație, sporesc și argumen
tele in sprijinul unui meci de a- 
tracție.

Un joc așteptat cu viu interes 
este și acela dintre JIUL și 
STEAUA. Pe linia... inconstanței 
dovedită în ultima vreme de for
mația bucureșteană, la Pelroșeni 
ar urma .una caldă", care să 
șteargă, întrucîtva, dezolanta im
presie lăsată în partida cu Stea
gul roșu. Numai că Jiul consti
tuie un adversar greu de depășit 
cînd joacă ,1a domiciliu" și care,

*

Cititorul FLOREA GÎDEA din 
Pitești, ne-a scris următoarele : „Aș 
dori ca, in coloanele 'Sportului 
popular», pe lingă jucătorii de fot
bal să fie prezentați și antrenorii 
echipelor. Am avea, astfel, posibili
tatea și noi, cititorii, să-i cunoaș
tem mai bine pe cei ce se ocupă 
de instruirea fotbaliștilor, să aflăm 
dacă in această muncă de răspun
dere se află cei mai calificați an
trenori, cu cea mai bună pregătire, 
atît din punct de vedere teoretic, 
cit și practic...“

— Dorința dv. este pe deplin 
justificată, tovarășe Gidea. Credem 
că ați remarcat, totuși, că, destul 
de des, la această rubrică au apă
rut articole ale unor antrenori care 
și-au împărtășit opiniile asupra di
verselor aspecte atît din fotbalul 
românesc, cît și din cel internațio
nal. După părerea noastră, ele au 
contribuit la formarea, în rîndurile 
cititorilor, a unor păreri despre cu
noștințele teoretice ale unor antre
nori. Indiscutabil, spațiul nu ne-a 
permis să satisfacem, în măsura 
cuvenită, toate cererile în acest 
sens, așa că mulți dintre ei au găsit 
și găsesc o mai largă găzduire în 
paginile revistei „Fotbal". In ce 
ne privește, am căutat să acordăm, 
întotdeauna, prioritate publicării 
articolelor antrenorilor federali și 
celor din categoria A, ca și ale uno
ra dintre cei ce conduc formații în 
categorii secunde. Aveți, însă, per
fectă dreptate cînd ne reproșați că 
antrenori cu NUME în fotbalul nos
tru ca Ștefan Covaci, Ilie Oană, 
Jean Lăpușneanu, Gheorghe Ola — 
Ca să enumăr numai un sfert din
tre cei federali — V. Mărdărescu, 
Die Savu, Silviu Ploeșteanu, E. Mla- 
din, dintre cei din A, nu ne scriu 
măcar o dată pe an !

Și nu numai articole tehnice, uti
le pentru îndrumarea sutelor de 
antrenori din categoriile inferioare, 
ci și materiale educative, aspecte 
din munca lor etc. Iată, deci, cauza 
pentru care dv, tovarășe Gîdea, nu 
aveți posibilitatea să confruntați 
cunoștințele lor teoretice cu rezul
tatele practice.

— Poate că unii dintre antrenori 
— ne scrieți în continuare — nu 
vor să facă „paradă" de cunoștin
țele pe care le posedă in domeniul 
fotbalului, sint prea modești sau 
(poate) n-au nimic de spus ! Aș vrea 
să știu, totuși, dacă antrenorii echi
pelor de categoria A au pregătirea 
necesară care să le confere auto
ritatea față de 'discipolii» lor...”

ARBITRII MECIURILOR
• PROGRESUL — U.T.A. : A. ALEXE (Rm. Vîlcea) — la centru, 

) și I. Chilibar (Pitești) — la tușă ;
— PETROLUL: SPASOV G. RUSEV (Bul- 
și N. Negoiță (ambii din Constanța) —

Gh. Smeureanu (Rm. Vîlcea)
• DINAMO BUCUREȘTI 

garia) — la centru, R. Cocoi 
la tușă.

• C.S.M.S. — RAPID :
Z. Szilaghi (toți din Oradea)

FARUL: N. M1HAILESCU — la centru, 
M. Bică și C. Caramitru (toți din București) — la

• JIUL — STEAUA : I. BITTER — la centru, 
Birăescu (toți din Timișoara) — la tușă ;

• STEAGUL ROȘU — UNIVERSITATEA CLUJ :
centru, A. Văduvescu și Gh. Retezan (toți din 
tușă ;' ' ;
• UNIVERSITATEA CRAIOVA — POLITEHNICA TIMIȘOARA i 

POP — la centru, M. Bădulescu și T. Moga (toți din Oradea) — 
tușă.

I. Bo roș și S.

la 
la

A. BENTU
București)

A. 
la

are și el veleitățile sale, 
și în jurul partidei DI- 

P1TEȘTI — FARUL CON-

în plus, 
Enigmă 
NAMO
STANȚA. Căci, deși Farul ocupă 
locul secund în momentul de 
față, ce preț se poate pune pe 
o echipă care la interval de nu
mai trei zile cîștigă cu 5—-1 (cu 
Progresul) și apoi pierde la ace
lași scor cu Lokomotiv Sofia. 
Prin simplă impresie să acordăm 
totuși prima șansă formației 
piteștene, care evoluează la o 
bună valoare în partidele dis
putate pe teren propriu.

In sfîrșit, etapa a XVIII-a a 
campionatului republican mai 
programează întîlnirile UNIVER
SITATEA CRAIOVA — POLI
TEHNICA TIMIȘOARA, STEA
GUL ROȘU — UNIVERSITATEA 
CLUJ și PROGRESUL — U.T.A. 
(acest meci se dispută azi pe 
stadionul Republicii).

— întrebarea formulată de dv 
necesită un răspuns mai larg. An
trenorul de fotbal (ca și specialistul 
din oricare domeniu de activitate) 
contribuie, prin capacitatea sa pro
fesională — teoretică și practică — 
la ridicarea măiestriei fotbalistului, 
la descoperirea și promovarea con
tinuă a elementelor talentate. In 
activitatea lor antrenorii trebuie să 
cunoască tot ce este mai înaintat 
In fotbal, să găsească cele mai efi
ciente mijloace de înfăptuire a 
obiectivelor propuse. Paralel cu îm

Dialog
cu un cititor

. >

bogățirea cunoștințelor de specia
litate, antrenorul are obligația sâ 
acorde atenție și educației complexe 
a fotbaliștilor. O instruite cores
punzătoare nu se poate realiza de- 
cît cu sportivi cu caractere ferme, 
gata oricînd la eforturi mari, pentru 
a dobîndi o măiestrie ridicată. O 
însemnătate deosebită are exemplul 
personal al antrenorului, conduita 
morală în toate împrejurările. In 
această ordine de idei, conștienți 
de răspunderea pe care o au, mulți 
antrenori constituie, pentru fotba
liști, exemple pozitive : Traian lo- 
nescu și A. Niculescu (Dinamo 
București), V. Stănescu și V. Stăn- 
culescu (Rapid), R. Cosmoc și Gh. 
Nuțcscu (Universitatea Craiova), 
Constantin Cernăianu și Nicolae 
Marinescu (Petrolul), Constantin 
Teașcă (Dinamo Bacău), TiberiU 
Bone (A.S.A. Tg. Mureș), sînt nu
mai cițiva, deși ținem să precizăm 
că Și alți numeroși antrenori merită 
să fie evidențiați pentru conștiin
ciozitatea de care dau dovadă, pen
tru munca asiduă ce o depun în 
scopul ridicării calității fotbalu
lui ...

— Am Impresia că unele dintre 
echipele noastre de categoria A duc 
lipsă de antrenori. îmi permit să 
vă întreb : unde ne sint antrenorii 2 
Nu credeți că destui dintre cei care

A. TOTH — la centru, Tr. Vecan și 
— la tușă ;

tușă ;

START SI ÎN CAMPIONATUL
REPUBLICAN DE JUNIORI
Miine se reia și campionatul republican de juniori, seriile I—IX 

(seria a X-a a reînceput la 19 martie). In competiția rezervată 
.schimbului de mîine" activează 101 echipe, reprezentînd, în general, 
secțiile de fotbal care au formații în categoriile A, B și C. Desigur 
că prin participarea acestora într-o competiție republicană, secțiile 
de fotbal au posibilitatea să pregătească și să rodeze jucătorii nece
sari formațiilor de juniori. In prima parte a campionatului nume
roase cluburi și asociații sportive an acordat atenția cuvenită for
mațiilor de juniori, asigurîndu-le condiții optime de pregătire și 
participare Ia meciuri. In unele locuri însă, birourile secțiilor de 
fotbal nu s-au interesat aproape de loc de activitatea juniorilor. 
Această neglijență s-a reflectat în comportarea complet nesatisfă
cătoare a echipelor în campionat, înregistrîndu-se astfel scoruri 
la diferențe foarte mari. Printre echipele care au înregistrat asemenea 
înfrîngeri sînt Metalul Rădăuți, Stuful Tulcea, Electrica Fieni, Minerul 
Baia Sprie. Au fost cazuri cînd nnii antrenori sau instructori spor
tivi, in scopul de a ciștiga unele partide, au substituit jucători, 

de 20 ani (C.F.R. Caransebeș, Minobrad Vatra 
dorim

folosind .juniori 
Dornei). Am amintit doar cîteva aspecte negative, care nu 
să le mai Constatăm în această primăvară.

Deci, de mîine, tinerii fotbaliști reîncep întrecerea pentru 
rirea tricourilor de campioni. Sperăm că perioada de întrerupere a 
competiției a fost folosită 
un bun nivel de pregătire, 
prilejul să asiste la jocuri 
țiile respective vor putea 
tate echipele de seniori!

cuce-

din plin și că toate echipele au atins 
In acest fel, amatorii de fotbal vor avea 
de bună calitate, iar cluburile și asocia- 

relmprospăta cu elemente tinere și talen-

activează in categoria B ar putea 
lucra, cu succes, in „A” ? Pentru 
mine dispariția unor fotbaliști cu 
renume care, după cite știu, au ob
ținut, in decursul timpului, califi
carea de antrenori, constituie o 
enigmă ! De exemplu, aș dori să-mi 
răspundeți : unde se află antrenorii 
Costică Toma, Al. Apolzan, Ion 
Voinescu, F. Zavoda, V. Călinoiu, 
Ion Drăgan, Săbăslău și mulți alții ?

— întrebarea dv ne-a pus intr-o 
oarecare încurcătură. Vom încerca 
să răspundem cît mai concret. De

sigur, antrenori ca V. Blujdea, D. 
Nicușor, G. Petrescu, T. Jure? ar 
putea — după părerea noastră — 
să activeze, cu succes, Ia echipe de 
categoria A, să suplinească actua
lele nevoi de antrenori principali 
sau, măcar, secunzi. In privința 
primilor patru enumerați de dv, 
doar clubul Steaua ar putea să dea 
un răspuns. Despre ceilalți, poate 
ne va răspunde, la amîndoi, fede
rația.

— Nu cumva lipsa de autoritate 
a unor antrenori constituie cauza 
disensiunilor care există intre ju
cătorii unor cluburi ca, de exemplu, 
la C.S.M.S. ? Și nu este exclus ca 
asemenea fenomene să se manifeste 
și in alte părți.

— Fără îndoială, tovarășe Gîdea.

PRONOSTICUL NOSTRU
(Concursul Pronosport nr. 13)

1. Unirea Dej — Crișul Oradea
2. Dinamo Buc. — Petrolul
3. C.S.M.S. — Rapid
4. Din. Pitești — Farul
5. Jiul — Steaua
6. Steagul roșu — Univ. Cluj
7. Univ. Craiova — Pollt. Tim.
8. Chim. Suceava

i 
x 
x.
1.
1
1

CFR Pașcani 1
9. Ind. s. C. Turzil — Gaz metan 1

10. Fiorentina — Bologna
11. Jnternazionale — Milan
12. Juventus — Napoli
13. Lecco — Roma

1,x
1,
X

x

De la I. E. B. S
PO-

din

• Pentru jocurile de fotbal 
astăzi PROGRESUL — U.T.A. Și 
LITEHNICA — SEL. UNIVERSITARA 
A FRANȚEI și de miine DINAMO 
— PETROLUL, avînd în deschidere 
jocuri de rugbi din campionatul re*  
publican, biletele se găsesc de vîn- 
zare la casele obișnuite.
• Pentru jocurile de fotbal s-a 

editat un interesant program din al 
cărui cuprins menționăm :

• DINAMO PITEȘTI —
— Vă reamintiți meciurile 

toamnă ?
— Să-i cunoaștem pe Mircea 

dea și Ilie Datcu.
— „Cei 12“.
— Se vor mări porțile de fotbal ?
— Istoricul 

XVin-a.
— Văzute... 

atractive.
Programul 

la casele de

Drt-

meciurilor etapei

auzlte și alte materiale

se găsește de vlnzare 
bilete și ia atadlon.

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

Și sîntem, întrutotul, de acord cu 
propunerea pe care o formulați Fe
derației române de fotbal, ca func
țiile de antrenori la echipele de ca
tegoria A să fie încredințate unor 
specialiști care au o bază, care s-au 
afirmat in mod deosebit pe tărîm 
sportiv. Exemplul dat de dv. cu 
C.S.M.S. este elocvent în această 
privință. în încheierea scrisorii, pu
neți o ultimă întrebare :

— Ce fac antrenorii federali ? 
Cum folosesc ei timpul afectat in
struirii antrenorilor din cluburi ’
Am impresia că cei 10 sau 12 „fe- | 
derali“ (nu le știu exact numărul, 
dar cred că sint pe aproape), s-au 
transformat, după părerea mea, în 
selecționeri de echipe naționale : 
reprezentativa A, olimpică, de ti
neret și de juniori. Să recunoaștem, 
este cam mare risipa de forțe pe 
care și-o permite federația noastră 
de specialitate in vreme ce o serie 
de echipe caută un antrenor cali
ficat ca insetatul o fintină cu apă 
rece. Eu cred că atît Ilie Oană, cit 
și Ștefan Covaci, ca să nu-i moi 
enumăr și pe ceilalți din incinta fe
derației, ar trebui să se ocupe, fie
care, de cite o echipă. Nu de alta, 
dar Inlocuindu-se munca practică, 
de zi cu zi, pe teren, in mijlocul ju
cătorilor, cu aceea de birou, se va 
ajunge, mai devreme sau mai tirziu, 
la o oarecare descalificare a celor 
mai calificați specialiști ai noștri, 
la o rupere a teoriei de practică.
Și ar fi mare păcat !

— Tovarășe Gîdea, întrucît ulti
ma dv întrebare aduce și unele so
luții pentru cei interesați, propun să 
Încheiem, deocamdată, dialogul 
nostru aici. Să-I reluăm cu proxima 
scrisoare pe care ne-o veți trimite 
șl care, sperăm, va ridica probleme 
la fel de interesante.

CRISTIAN MANTU
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PRONO2Ixx2|**2SPORT
Astăzi este ultima zi în care 

vă mai puteți depune buletinele 
pentru concursul PRONOSPORT 
nr. 13 de mîine duminică 2 apri
lie 1967.

In cadrul premiului excepțio
nal se atribuie pentru prima oară 
un „FIAT 1300“ și suma de lei 
6.100 in numerar.

Dăm mai jos programul con
cursului Pronosport nr. 14 de du
minică 9 aprilie 1967, pentru a 
vă putea documenta din vreme 
asupra meciurilor din program : 
I: Petrolul — Farul ; II : U.T.A. — 
CSMS Iași ; III : Politehnica — 
Progresul; IV: Steagul roșu — 
Dinamo București; V : Universi
tatea Craiova — Universitatea 
Cluj; VI : Steaua — Dinamo 
Pitești VII : Rapid — Jiul ■, VIII : 
Ceahlăul Piatra Neamț — Poiana 
Cîmpina; IX: Oltul Rîmnicu 
Vîlcea — Progresul Brăila; X: 
A.S. Cugir — C.F.R. Timișoara; 
XI : C.S.M. Reșița — Vagonul 
Arad ; XII: Fiorentina — Milan ; 
XIII > Jnternazionale — Bologna.

• Răimărenii au oferit — îna
intea începerii meciului lor cu Pe
trolul —■ patru buchete de flori 
celor patru „parizieni" din echi
pa campioană.

Din păcate, toată impresia a 
fost stricată (pentru ploieșteni) 
de cele patru goluri marcate de 

Mihai lo-

I
I

coincidenfă:

nu mi-a fost 
spectatorii cei 
locul unde se 
poveste. Ener- 
(din cauză că

de cele patru goluri 
gazde în poarta lui 
nescu.

Buchetul și golul!
• Tot un fel de 

Farul: 5—1 cu Progresul, 1—5 
cu Lokomotiv Sofia. Asta de du
minică pină miercuri.

• Microcon vorbire cu Sătmă- 
.reanu, mărfi seara.

— îmi ingădui să vă cer o fa
voare (Sătmăreanu).

— Adică ?
— Duminică, în timpul jocului 

cu Steagul roșu, la un moment 
dat am avut o execuție tehnică 
defectuoasă, care 
iertată de către 
mai apropiat! de 
petrecea această 
val peste măsură 
nu ne mergea jocul) am răspuns 
publicului printr-un gest neavenit. 
După terminarea partidei, m-am 
gîndit la acest lucru și mi-a pă
rut rău. Erau poate aceiași spec
tatori care m-au aplaudat altă 
dată și nu vreau să rămînem... 
supărați.

— Și, care-i favoarea ?
— Să scrieți, undeva în ziar, 

că regret foarte mult gestul de 
care vorbeam și le cer scuze.

Ceea ce am și făcut.
• Ion Ionescu nu va juca nici 

mîine, la Iași, răminînd sub su
pravegherea medicului pină la 15 
aprilie.

VALENTIN PAUNESCU
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Despre
arbitraje

In ultima vreme, spre satisfacția 
tuturor iubitorilor de fotbal, se con
stată o oarecare îmbunătățire a ca
lității arbitrajelor prestate în cam
pionatul categoriei A, majoritatea 
„cavalerilor fluierului" obținînd din 
partea cronicarilor de specialitate 
note bune. Cu toate acestea, unii 
arbitri cu vechi state de serviciu 
în fotbal nu au reușit să se ridi
ce la nivelul cerințelor actuale. Ast
fel, arbitrul N. Cursaru, din Plo
iești, a condus în mod nesatisfăcă
tor partida Rapid — Universitatea 
Craiova, fiind nesigur, fluierînd prea 
mult și uneori cu întîrziere.

De lipsă de colaborare cu arbitrii 
de tușă s-a făcut vinovat Octavian 
Comșa, conducătorul meciului Di
namo Bacău — Chimia Suceava. EI 
a confirmat un gol marcat din of
said, deși unul din tușieri semna
lase poziția neregulamentară a ju
cătorului.

Colegiul central al arbitrilor, ana- 
lîzînd modul în care au fost condu
se partidele de duminica trecută 
din campionatele categoriilor A, B 
și C atrage atenția tuturor arbitri
lor desemnați la conducerea me
ciurilor să dea dovadă de mai multă 
atenție, să contribuie efectiv la 
buna și corecta desfășurare a jocu
rilor, evitînd pe viitor comportări 
nesatisfăcătoare, ca acelea semna
late în rîndunie de mai sus.
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Premiile concursului Pronosport 
nr. 12 din 26 martie 1967

Premiul excepțional : 1 varian
tă a 75.000 lei (1 autoturism Re; 
nault Gordini -ț- 31.700 lei), cat. 
1 : 7 variante a 7.887 lei ,a 11-a : 
584 X 118 lei, a Hl-a : 5061 X 
13 lei și a IV-a : 18.165 X 10 lei.

Report la fondul premiului mi
nim : 59.389 lei.
• 1 r agerea Ia sorți a premiu

lui excepțional de ia concursul 
Pronosport nr. 12 din 26 martie 
1967, va avea loc astăzi la Bucu
rești în calea Victoriei nr. 9 la 
orele 16.

TRAGEREA LOTO DIN 31 
MARTIE 1967

87 37 33 66 68 64 51
26 10 6 85

FOND DE PREMII: 1.147.880
lei.

Tragerea următoare, va avea 
loc vineri 7 aprilie 1967 în Bucu
rești.

Rubrică redactată de Administrația 
de stat LOTO-PRONOSPORT.



De la teorie la practică

CABINETELE METODICE - SPRIJIN PREȚIOS 
ÎN MUNCA ANTRENORILOR

Rolul cabinetelor metodico-științifioe este acela de a îndruma 
și controla procesul de instruire de pe teritoriul regiunilor sau 
din cadrul cluburilor, ajutînd pe antrenori să realizeze o pregătire 
conform cerințelor fiecărei ramuri de sport. Unele cabinete me
todice au de acum o tradiție în cercetarea științifică ; altele au 
fost înființate recent și se străduiesc să angreneze în muncă pe 
tehnicienii cei mai capabili și pasionați. în rîndurile care ur
mează am încercat să surprindem cîteva aspecte din activitatea 
cabinetelor metodice de la consiliul regional UCFS Brașov și de 
la cluburile bucureștene Steaua și Progresul.

CIND SE MUNCEȘTE CU PASIUNE...

„Obținerea performanțelor superioare este legată de buna pre
gătire a antrenorilor" — ne spunea prof. Ioan Mureșanu, șeful 
cabinetului metodic ai clubului Steaua. In acest scop a fost în
tocmit un plan tematic cuprinzător care, prevăzînd prezentarea 
unor referate, conferințe, filme, participări la lecții practice și 
oonsfătuiri, a contribuit la îmbunătățirea cunoștințelor profesio
nale ale antrenorilor în problemele de tehnică și metodică a an
trenamentelor.

în cursul anului trecut cabinetul metodic a organizat un ciclu 
de 12 referate urmate de discuții, cu diverse teme. Iată cîteva 
dintre ele: „Volumul și intensitatea în antrenament" (referent: 
prof. Ioan Mureșanu, coreferenți antrenorii; O. Nițescu — handbal, 
C. Ciocîrlie — scrimă, Gh. Corbescu — tir, Gh. Marinei — 
inot), „Pregătirea psihologică pentru concurs" (conf. univ. M. E- 
puran), „Unele aspecte ale activității mușchilor fazici și tonici" 
(dr. Alexandru Partheniu), „Elemente de fiziologie și biochimie 
ale antrenamentului sportiv" (biochimist Gh. Haralambie), „Respi
rația și sportul" (dr. Corneliu Obrașcu).

Activitatea cabinetului metodic s-a îndreptat și spre atragerea 
și îndrumarea antrenorilor în munca de cercetare științifică, pre
cum și spre valorificarea celor mai bune metode de pregătire. 
După clarificarea teoretică a problemelor privind metodele de 
antrenament, antrenorii au trecut la aplicarea cunoștințelor în 
practică. Spre exemplu, antrenamentul în circuit se folosește acum 
in pregătirea echipelor de handbal, baschet, rugbi, atletism etc. 
Totodată, antrenorul Ion Soter va prezenta — în curînd — re
feratul „Metode de antrenament", a cărui expunere va fi exem
plificată practic prin demonstrațiile metodelor de antrenament 
in circuit și pe intervale cu grupele de sportivi ale antrenorilor 
N. Păiș și V. Dumitrescu (atletism), I. Kunst-Ghermănescu (hand
bal), G. Dimeca (înot), C. Herold (baschet).

De asemenea, s-au efectuat reușite schimburi de experiență 
între antrenori de la ramuri sportive cu caracteristici apropiate 
ca efort: baschet-volei, handbal-rugbi, atletism (fond)-ciclism 
(fond), atletism (viteză)-ciclism (viteză).

In informarea și documentarea antrenorilor asupra problemelor 
de biochimie, psihologie, fiziologie etc., deosebit de utilă a fost 
colaborarea cu Institutul de cultură fizică, laboratorul de biochi
mie de la centrul „23 August" și serviciul de documentare al Con
siliului General al U.C.F.S.

Pentru înțelegerea deplină și consolidarea cunoștințelor privind 
problemele tehnico-metodice au fost prezentate și o serie de filme, 
în cui sul anului trecut cabinetul metodic al clubului Steaua a 
fost dotat cu aparate de filmat, cu ajutorul cărora au fost fil
mate antrenamentele și competițiile sportive. Prin folosirea aces
tor mijloace tehnice, antrenorii secțiilor de haltere, rugbi, hand
bal, călărie, polo, atletism, fotbal au avut posibilitatea să ana
lizeze și să treacă la luarea unor măsuri pentru îmbunătățirea 
tehnicii și tacticii sportivilor.

SPRIJIN SECȚIILOR NOMINALIZATE

După cum ne relatează corespondentul nostru principal, Carol 
Gruia, cabinetul metodico-științific regional (președinte prof. 
Virgil Ludu) are o activitate bogată.

Cu ajutorul metodiștilor consiliului regional UCFS, prin contri
buția medicilor sportivi și a unor activiști din cluburi s-a reali
zat îndrumarea și controlul secțiilor și sportivilor nominalizați.

S-au urmărit ciclurile de antrenament, s-au făcut notări la com
petiții și, în plus, a fost analizată pregătirea unor sportivi nomi
nalizați (atletul Ștefan Sișcovici, baschetbalistul Nicolae Bîrsan și 
gimnasta Despina Cioceanu) pe baza referatelor prezentate de an
trenorii lor, N. Tacorian, C. Negrea și I. Diaconescu.

In sprijinul orientării muncii în secțiile nominalizate, la consfă
tuirea metodico-științifică din anul trecut cu tema „îmbunătățirea 
calității antrenamentului", o serie de cadre tehnice au prezentat 
lucrări interesante printre care : „Antrenamentul în circuit" (Ni
colae Proca), „Ponderea pregătirii tehnice — experiment de doi 
ani la echipa feminină de volei C.S.M. Sibiu" (Gh. Bodescu), 
„Aportul aparatelor ajutătoare" (Th. Verdeș), „Elemente noi în 
schiul alpin modern" (C. Diaconescu), „Educarea concentrării 
sportivului" (Virgil Ludu).

De asemenea, cu ajutorul cabinetului au fost prezentate 17 gale 
de filme la Brașov, Sibiu, Mediaș, Sighișoara etc., cu temele: 
„Jocurile sportive de iarnă", „Atletismul la Tokio", „Secretele atle
tismului", „înotul australian" etc.

★
Am prezentat două dintre cele mai apreciate cabinete metodice. 

Să nu se uite însă un lucru. Rațiunea înființării cabinetelor me
todice a fost aceea de a se crea o legătură solidă între activitatea 
teoretică și cea practică. Dar, tocmai acest aspect important a 
fost destul de neglijat pînă acum. Doar simpla existență a cabi
netelor metodice nu rezolvă problemele sportului de performanță. 
Or, cu mici excepții, cabinetele metodice — chiar și cele cătate 
mai sus — nu-și îndeplinesc încă adevărata lor menire.

Pentru obținerea unor performanțe la nivelul cerințelor este 
necesar să se îmbunătățească și să se modernizeze procesul de 
antrenament, să se pună accentul pe o pregătire strict specializată, 
ridieîndu-se permanent gradul pregătirii fizice, tehnice, tactice și 
teoretice a sportivilor.

Antrenamentele moderne, creșterea rapidă a nivelului perfor
manțelor sportive impun lărgirea cunoștințelor de specialitate ale 
antrenorilor și tehnicienilor, în concordanță cu cuceririle științei 
pe plan mondial.

în acest sens, cabinetele metodice pot și trebuie să-și aducă un 
aport mai substanțial, devenind adevărate laboratoare de cerce
tare științifică cu aplicații practice, care să contribuie la ridica
rea perfornțanțelor sportivilor noștri la nivelul celor europene 
și mondiale.

GHEORGHE CIORANU
ADRIAN IONESCU

Pe stadionul Republicii

Partida DINAMO BUCUBEȘTI — GBIfIȚA EOȘIE
ftUGBi

domină
etapa a iV-a

0 dată cu etapa a lV-a, apare un 
plus de interes : încep „șocurile ma
jore" ale campionatului. Se întîlnesc 
doi din principalii pretendenti la ti
tlu : Dinamo — campioana anului 
1965 și actuala lideră a clasamentu
lui — cu Grivifa lloșie — care a 
cucerit titlul în 1966. Întotdeauna 
rezultatele directe dintre aceste două 
echipe au cîntărit greu în lupta pen
tru supremație. Așa că punctele puse 
In joc se vor disputa, desigur, și 
de astă-dată, cu maximum de ardoa
re. Și, în plus, este la mijloc și o 
chestiune de prestigiu. Așa că acei 
care se vor deplasa pe stadionul Re
publicii duminică după-amiază (ora 
14,45) nu vor avea ce regreta.

E inutil să insistăm asupra faptu
lui că cele două formații au făcut, 
în vederea disputei lor, pregătiri spe
ciale. Astfel, Dinamo se prezintă 
drept echipa cea mai în formă a 
acestui început de an (victoria de 
la Bîrlad: 12—5 o recomandă su
ficient). Formația probabila : Dăi- 
ciulescu — Dragomir, Nica, Drago- 
mirescu, Coravu — Giugiuc, Pilă — 
Rășcanu, Zlătoianu, Fugigi — Țu- 
tuianu, Ene — Baciu, lordăchescu. 
Stoica. Rezerve: Cîndea, Bălan. Ul
timele rezultate : 24—3 cu Gloria
(a) ; 12—5 cu Rulmentul (d).

Grivița Roșie, care nu și-a găsit 
cadența din zilele ei bune, speră să 
se mobilizeze și să compenseze su
perioritatea de formă a adversarului, 
printr-un joc în care să folosească 
din plin arma-i principală — pa
chetul de înaintași, mai experimen
tat. Iată și formația probabilă a gri- 
vițenilor: Marinescu — Balcon, Iri- 
mescu, IFusek, Țibuleac — Oblemen- 
co, Mihai — Șerbu, Demian, M. 
Rusu — V. Rusu, Veluda — Dinu, 
Onu/iu, Rădulescu. Rezerve: Teodo- 
rescu și Moldoveanu. Ultimele re
zultate: 3—3 cu Progresul (a) și 
3—0 cu Politehnica lași (a).

Pronosticul nostru (prin prisma 
formei actuale) : DINAMO. Arbitrul 
intilnirii: P. Declesis.

Sîmbătă — tot pe stadionul Re
publicii, și tot în cuplaj cu fotbalul 
— un alt joc de tradiție Steaua— 
Progresul, aici un meci egal n-ar tre
bui să surprindă. Tot sîmbătă, dar 
pe terenul Gloria, gazdele întîlnesc 
XV-le Rapidului și ar trebui să cu
leagă a doua lor victorie. In țară: 
Politehnica Iași—Știința Petroșeni (fa
vorită Politehnica) ; Precizia Sâcele— 
Rulmentul Bîrlad (pronostic: meci 
nul) și Agronomia Cluj—Farul Con
stanta (înclinăm către victoria oas
peților).

D. CALLIMACH1

Va cîștiga Radu Demian (în alb) duelul la margine cu adversarii săi 
dinamoviști ?

RĂSPUNZÎND LA SEMNALELE ZIARULUI 

Cc sc întîmplâ (într adevăr) 
cu restul arbitrilor?...

Ziarul „Sportul popular" a abor
dat recent vna dintre problemele 
spinoase ale rugbiului nostru, anu
me aceea sporirii permanente a 
numărului de arbitri și, implicit, a 
folosirii acestora în mod eficient. 
Salutînd inițiativa, am dori să fa
cem unele precizări.

Problema enunțată mai sus s-a 
aflat permanent in atenția biroului 
federal, a colegiului central de ar
bitri. în acest sens, aș vrea să arăt 
că anul trecut, de pildă, a fost or
ganizat la București un curs de 
arbitri adresat jucătorilor care s-au 
retras din activitatea competițională. 
Cursul s-a bucurat de prezența unui 
număr de 28 de cursanți. Printre 
absolvenți — nume cunoscute în 
sportul cu balonul oval ca ing. V. 
Nistor, C. Bărăscu, ing. Gh. Stanciu. 
I. Doruțiu și S. Dragcmirescu.

In același timp, aș vrea să subli
niez faptul că înainte de începerea 
activității, în actualul sezon, fede- 
rața a emis invitații unui număr 
de 12 arbitri cu domiciliul în țară, 
solicitîndu-i să conducă meciuri din 
campionatul categoriilor A și B. 
Pînă acum au răspuns invitațiilor 
noastre arbitrii din Bîrlad, Emil 
Gîdei și prof. Sergiu Arfire (ultimul 
a și condus meciul Steaua — Rapid), 
precum și dr. Alexandru Epure din 
Brașov. Așteptăm să ne confirme și 
alți arbitri, îndeosebi Gh. Bordon, 
Tomas Gruin, Hie Tiban, Toma 
Kraus — toți din Sibiu, Armand Ba- 
laban — Timișoara, Teodor Anton — 
Roman, Ștefan Cocișiu — Galați, Ti
tus Deleanu și Marius Pop din Cluj. 
După noi, toți acești arbitri ar pu
tea face față cu succes unor meciuri 
oficiale.

S-a făcut apel totodată la o serie 
de foști internaționali care au repre
zentat ani de-a rîndui culorile unor 
cluburi și chiar ale țării ca — Anas- 
tase Marinache, Dumitru Ghiuzelea, 
Radu Veluda, Ion Dobre, Petre 
Buda, Radu Nanu, Carol Kramer, 
Ilie Ion, Gh. Graur, Vasile Miadin, 
Mărgărit Blagescu, Rene Chiriac. 
Sînt oameni care, prin reputația de 
care se bucură, ar putea aduce reale 
servicii rugbiului nostru. Este de 
evidențiat aici exemplul prof. Chi
riac, primul care a și răspuns la 
apelul federației. El va fi programat 
cit de curînd.

Federația a mers și mai departe, 
solicitînd o serie de actuali antre

nori, și ei — la rindu-le — sportivi 
și internaționali cu recunoscută fai
mă cum sînt Gh. Pîrcălăbescu. ing. 
Viorel Moraru, D. Manoijeanu. Du
mitru (Titi) lonescu, prof. Nicolae 
Pădureanu, P. Cosmănescu, prof. 
Aurel Barbu. O parte dintre cei 
amintiți mai sus au și condus unele 
meciuri din campionat, in 1966, dînd 
adevărate lecții de arbitraj (Pîrcăiă- 
bescu, Manoiieanu).

In fine, pe linia îmbunătățirii ca
lității arbitrajelor, federația a fost 
bine intenționată, organizînd, perio
dic, consfătuiri. Cu prilejul acestor 
consfătuiri (cinci la număr, în 1966) 
au fost lămurite multe din proble
mele dezbătute la ultimele congrese 
ale F.I.R.A. Aceasta, din dorința ca 
și arbitrii noștri săx fie în pas cu 
ultimele interpretări^ cu actualele 
cerințe. Cu regret trebuie insă să 
semnalez faptul că consfătuirile or
ganizate nu s-au bucurat totdeauna 
de o participare largă, cum ar fi 
fost de dorit. O asemenea consfă
tuire a fost programată și la înce
putul anului, numai cu arbitri din 
Capitală. Aș vrea să menționez că 
acțiuni de acest fel vor continua, 
ele constituind un ajutor substan
țial pe care înțelegem să-1 acordăm 
arbitrilor noștri.

Iată, deci, cum stau lucrurile. 
Avem arbitri cu o bună calificare, 
nu ne putem plînge, dar, deocam
dată, numai în scriptele colegiului 
central. Greutățile incep cînd este 
vorba să programăm pe unul sau 
pe altul. Soluția nu stă în puterea 
federației. Ea este condiționată 
înainte de toate de dragostea, de 
pasiunea pentru acest' sport a arbi
trilor noștri, cei mai mulți dintre ei 
foști jucători care au cules multe 
satisfacții. în ce ne privește, nu 
putem crede că o asemenea pasiune, 
dacă a fost sinceră, deschisă, s-ar 
putea stinge atit de repede •

ION ISVOXANU
secretai general al F.R. Rugbi
N.R. : Considerăm, totuși, că Fe

derația de rugbi ar trebui să urmă
rească cu mai multă fermitate re
zolvarea atit de discutatei probleme 
a arbitrajelor și să programeze eît 
mai des arbitri din țară. Numai ast
fel arbitrii din provincie își vor 
putea ridica nivelul cunoștințelor, 
calificarea lor. Iar rugbiul nostru nu 
va avea decît de cîștigat S

Esana învingători scontați în turneele de la Oradea
La Oradea au avut loc recent în

trecerile din cadrul etapei a Il-a de 
baraj a campionatului republican de 
scrimă pe echipe, floretă băieți și 
fete.

La floretă masculin, favorita, 
Crișul Oradea a reușit (dar, nu fără 
emoții) să-și adjudece primul loc. 
Secretul victoriilor — „infuzia" de 
tinerețe care s-a realizat în ultima 
vreme. Este meritul antrenorului C. 
Gazdovici care a promovat în echipă 
multe elemente de certă perspecti
vă. Tot la această probă s-a impus 
Politehnica Timișoara (antrenor, O. 
Feislhammel), mai ales prin comba
tivitate, prin tenacitate. Locul 2 în 
clasament îl merită cu prisosință. O 
surpriză (puțin plăcută) — Petrolul 
Ploiești. După componența echipei 
— Paisie, Pascu, Lâudoiu — ea tre
buia să termine competiția pe locul 
I. Ploieștenii, cu o slabă pregătire 
fizică (deficiență mai veche !) n-au 
rezistat însă tempo-ului impus de 
trăgătorii celorlalte echipe, astfel că 
au trebuit să se mulțumească cu 
locul III. Celelalte echipe — Farul 
Constanța și Gloria București — 
contind doar pe cite un cm (N. Du
mitrescu și respectiv T. Petruș) n-au 
putut evita ultimele locuri în clasa
ment.

Rezultate tehnice : Crișul Oradea
10— 6 cu Politehnica Timișoara. 8—8 
cu Gloria (victorie la tușe, 52—63),
11— 5 cu Farul Constanța și 9—7 cu 
Petrolul Ploiești; Politehnica Timi
șoara: 8—8 (55—62) cu Petrolul. 8—8 
(53—58) cu Gloria și 9—1 cu Farul ; 
Petrolul Ploiești: 10—6 cu Gloria și 
Farul ; Farul ; 11—5 cu Gloria.

La floretă feminin. Medicina Tg. 
Mureș, cu un lot omogen și bine 
pregătit, n-a avut în general pro
bleme în obținerea victoriilor și a 
locului I. Mureșencele au fost se
condate de floretistele de la Gloria, 
care au contat îndeosebi pe Lumini
ța Popescu. (Gloria a fost echipa cu 
media cea mai mică de virstă : 14,6 
ani). Crișul, și ea cu o componență 
foarte tînără, n-a putut totuși să 
aspire la șefia clasamentului, dato
rită mai ales infringerilor severe su
ferite la primele două clasate. Punc
tul slab al echipei orădene — pre
gătirea moral-volitivă. Neașteptat 
de slabă a fost comportarea echipei 
C.S.M. Cluj, care a terminat tur
neul pe locul 4. Ultima clasată, 
formația Scena Brașov. Singura 
floretistă care a ieșit parțial din 
anonimat a fost Cristina Bach- 
miiiler. Dar, cu o floare...

Rezultate tehnice : Medicina Te. 
Mureș : 8—8 (40—46) cu C. S. M. 
Cluj, 16—6 cu Scena Brașov, 11—3 
cu Gloria și Crișul; Gloria: 8—8 
(45—461 cu C.SM. Cluj, 9—7 cu 
Scena și 12—1 cu Crișul; Crișul 
Oradea: 10—6 cu Scena și 9—7 eu 
C.S.M. Cluj; C.S.M. Cluj: 12—4 eu 
Scena.

In clasamentele individuale con
duc T. Petruș (Gloria)) și T. Baniai 
(Crișul) cu cite 13 victorii și Sofia 
Orban (Medicina Tg. Mureș) cu 
14 victorii.

In final, două sublinieri. Una cu 
privire la arbitrajul foarte bun. 
competent Și obiectiv prestat de 
A. Vileea (București), O. Thalmei- 
ner, G. Ghiulafalvi (Oradea), și A. 
Gurath (Cluj). Cealaltă se referă ia 
modul necorespunzâtor în care s-au 
prezentat unele echipe (fără lame, 
bluze sau fire de corp) : Medicina. 
Scena, C.S.M. Cluj. De asemenea, 
sala Armatei unde au avut loc în
trecerile n-a fost încălzită, ceea ce a 
influențat mult comportarea unor 
sportivi pe planșe.

prof. DAN APOSTOL 
membru in comisia de competiții 

a F.R. Scrimă
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PE CONCRET
Pe stadionul bucu

reștean „Constructorul“ 
publicul are acces pînă 
pe tușă

Deși vă pare cam ghidușă 
Aceasta este motivarea : 
La stadion găsești pe tușă 
Și publicul, și-organizarea.

PERFORMANȚE DIN ANUL 2080
Recent, un grup de cerce- bras — femei ; 237,3 cm 

la săritura în înălțime — 
bărbați și circa 660 kg 
la haltere (totalul. celor 3 
probe la categoria grea).

Rămine 
confirmarea 
viziuni. 

Și ca să 
puim că aceste recorduri 
vor fi opera unor supra
oameni, aceiași cercetători 
au aflat, tot cu ajutorul 
mașinii de calculat elec
tronice, cîteva din carac
teristicile sportivului din 
anul 2 000. Iată-le: înăl
țimea medie 185 cm ; gre
utatea 70—85 kg ; peri
metrul toracic 90—95 cm.

tători de la Centrul de cal
cul al Academiei de Științe 
a U.R.S.S. a recurs la ciber
netică pentru a afla nivelul 
pe care îl vor putea atinge 
în 1968 și în anul 2 000 re*-  
cord urile la 200 m bras fe
mei. la săritura în înălțime
— bărbați și la haltere (to
talul la eele trei probe).

Luînd ca bază cifrele re
cordurilor mondiale reali
zate din 1912 pînă în pre
zent la aceste probe, s-a 
obținut un pronostic ri
guros obiectiv al mașinii 
de calcul BESM-6, pro
nostic care arată astfel :

— pentru 1968 —
2:40,2 min. în proba de 
200 m bras — femei: 
231,3 cm la săritura în 
înălțime bărbați și 600— 
610 kg la haltere (totalul 
la 3 probe pentru catego
risi; grea) ;

— pentru anul 2 000
— 2:37,3 min. la 200 m

să așteptăm 
acestor pre-

nu ne închi-

Sînt, precum se vede, 
cifre normale, pe care le 
înlîlnim de pe acum la 
sportivii bine dezvoltați, 
în ce va consta secretul 
viitoarelor recorduri ? Ne 
răspund tot specialiștii : 

într-o utilizare mai rațio
nală a rezervelor de e- 
nergie de care dispune 
omul. Acestea nu sînt cu
noscute actualmente, chiar 
de către autorii marilor 
performanțe, decît în pro
porție de aproximativ 25 
la sută.

fcste, așadar, loe de mai 
bine. Și încă destul !,..

Unul dintre cele mai

mari scoruri între două
echipe de fotbal
ceeași categorie 
fără îndoială cel
trat
tre

din a-
a fost,

acum 10—12
înregis- 
ani în-

formațiile vest-ger- 
mane din liga I, F. C. 
Kaiserslautern și' F.K. 
Pirmasens. Prima echipă

Instantaneul
saptaminii

MAGAZIN
II. II. Tg. Mure?. — 

j Noroc de .. Tg. Mineș. în 
i prima clipă am crezut că 
| Helen io Herrera a făcut 
' vreun pariu și așteaptă 
! verdictul lui... Ion Poșta- 
| șu ? Pe ce adresă să-i 

scrieți echipei C.S.M.S.

FOTBALUL
(în ritmuri minulesciene)

Eu sînt
Un dor care te cheamă
In orice clipă ca pe-un sclav
Cînd nu mă vezi, te simți bolnav 
Iar de mă vezi, mai rău îți fac 
Pentru că eu,
Sînt zîmbet, geamăt, țipăt, nervi 
îngemănate într-un... ghem
Ce ' ‘ ‘ “De 
EU 
Ca Pe
Și
In
Uitării fără de 
Dăr jurămintele le 
Cu o candoare de 
Și-n ceasul grav al 
Revii învins, revii 
Jvrînd din nou 
Jurînd în van 
Că<-i pentru cea din urmă oară, 
C-o să te-ncui de-acum în casă Și cheia at s-o zvîrli pe geam. 
Dar jurămintele le uiți 
Cu o candoare de copil

zboară între două porți 
vis, de dor 
sînt iubita 
un magnet 
care juri, 

s-o arunci 
veșnicia

sau de... blestem 
ce te-atrage 
de neînvins 
s-o părăsești

cuprins, 
uiți 
copil 
„întâlnirii11 
umil,

1938, prin echipele Olimpia 
C.F.R. și, respectiv, Vultu
rii. 2) Veți primi răspuns 
prin scrisoare.

Petru Dragomir, Arad.— 
In ediția 1957—1958 Pro
gresul a învins pe U.T.A. 
eu 2—0 (Ia Arad) și 7—0 
(la București). De necre
zut, dar adevărat I

Ileana Nizeica, Bucu
rești. — Sînteți elevă în 
clasa a IX-a, vă place fot
balul și „țineți" cu Steaua, 
îmi fnchipui atunci cît ați 
suferit duminică ! In orice 
caz, apreciez fapta că nu 
treceți cu vederea nici lip
surile echipei favorite. Mă
car de-ar face și antreno
rii Ia fel I

Hati Ifârăscu, comuna 
Găujani. — 1) Pe ce adre
să Ii puteți scrie Iui. Son
ny Liston ? Ascultați-mă 
pe mine: nu-i scrieți. En 
cred că-i vine mai ușor să 
se bată din nou en Clay 
decît să citească o scrisoa
re ! 2) Iată formația pe 
care am aliniat-o In meciul 
cu Maroc (4—0 pentru 
noi), disputat la 30 sep
tembrie 1962 la Bucnrești: 
Dungu (Sfetcu) — Zavoda 
II, Macri — Petru Emil, 
Lazăr Iosif, Koszka — I- 
vansuc, Ozon, Marin Voi- 
nea, Gherghcli, Seredai.

M. T. Cluj. — Dreptatea 
este de partea dv. : Sos- 
kiei, și nu Skorici de Ia 
Dinamo Zagreb, a fost re
zerva Iui Iașin în meciul 
Anglia—Restul Lumii, dis
putat în 1963. El l-a în
locuit pe Iașin după pau
ză și a primit cele două 
goluri înscrise de englezi. 
Uneori, e mai bine să ră- 
mîi rezervă...

Viorel Rășcanu, Sinaia.— 
I) La Campionatul mondial

de
a cîștigat întîlnirea 
scorul neobișnuit 
26—0, 13 goluri fiind mar- 

de Fritz Walter. Fra-

cu

său mai mic i-a ur- 
exemplul, înscriind

BONIFACIU 5 goluri.

Iași ! btveamdată. o găsiți 
la vechea adresă : în... ca
tegoria A. Sa vedem, la 
sfîrșitul campionatului, un
de primește ordin de repar
tiție ! Ga să nu vă în
curcați, iată și adresa cea 
mai sigură : Iași.

Fărtică Toma, comuna 
Ilomocea — Aveți o me- 
lodie-sfat pentru Rapid, a- 
propo de locul pe care îl 
ocupă acum în clasament: 
„Păs trează-mă doar pentru 
tine — și astăzi, și mîine, 
mereu*.  Mereu, poate că e 
greu. Dar măcar pînă la 
sfîrșitul campionatului !

Aurelian Zugravu, Timi
șoara. 1) Marin Marcel a 
jucat un timp la U.T.A. 
2) Vreți să știți și dacă 
Ringheanu a apărat Ia Pe
trolul ? Da ! Acum 6—7 
ani.

Virgil Tihon, Cîmpulung 
Moldovenesc. — 1) în ul
timii 20 de ani nu știm/ nici 
un schior cu numele de 
Alexandru Frăția, care să 
fi făcut parte din lotul na
țional. Poate să fi fost 
înaintea... erei noastre ! 2)

Cji și ceilalți boxeri ai 
noștri, Ion Monea se pre
gătește în vederea apropia
telor campionate europene 
de box de ia Roma. Amin- 
tindu-și de medalia de 
bronz cucerită la Olimpiada 
de la Roma și de cea de 
argint obținută la „euro- 
penele“ de la Moscova. 
Moli ea se gîndește, 
gur, la cea de a 
medalie..»-

Ca un bun soț, 
găsește însă timp și pen
tru a-șî ajuta soția în tre
burile casnice. Zilele tre
cute. l-am întîlnit într-un 
magazin de articole elec
trice, unde se interesa de 
ultimele tipuri de mașini de 
spălat rufe. Cu... răbdare, 
a ascultat explicațiile vîn- 
zătoarei, după care s-a 
decis : „Alba Lux 3“.

Monea așteaptă acum și... 
decizia principalului „ju
decător" — soția. Și speră 
să fie favorabilă !

des i- 
treia

el își

SEVER NORAN

secunda in loc de,., 
limita maximă.

Sînt „sportul — rege”. Mii de „sclavi*  
De pretutindeni mi se-nchinăSînt zîmbet, geamăt, țipăt, nervi 
Îngemănate într-un... ghem
Ce zboară între două porțiDe vis, de dor, sau de... blestem.

Epigrama pe terenuri
Echipa de fotbal Ener

getica Tumu Severin 
din categoria C nu mai 
are unde să se antre
neze deoarece unicul 
teren din oraș a fost 
închis pentru reparații.

Din tribunele terenu
lui bucureștean „Luxor- 
a rămas doar scheletul 
metalic.

INCA UN
DE 10

ALERGĂTOR 
SECUNDE

Lista — restrînsâ — a 
sprinterilor care au aler
gat suta de metri în 10 
secunde s-a mărit cu 
australianul Gary Hold- 
worth. Acesta a reușit 
chiar de două ori această 
performanță, care însă 
nu va putea fi omologată 
din cauză că vîntul bătea, 
din spate, cu 2,1 m pe

ADMIRATOAREA

De mai mulți ani, cu
noscutul rugbist francez 
Andre Boniface are în 
fiecare luni, la masa de 
prînz, ca desert, o tortă 
de ananas.

Această prăjitură este 
preparată de o admira
toare a lui Boniface, o

venerabilă doamnă în e- 
tate de 70 de ani, care 
nu lipsește de la nici u- 
nul din meciurile în care 
evoluează jucătorul ei fa
vorit.

După partida Bayonne- 
Stade Montois, cîștigată 
de prima echipă în bună 
măsură datorită jocului 
bun al lui Boniface, torta 
a avut dimensiuni uriașe, 
cîntărind aproape 8 kilo
grame.

De cînd s-a reluat sezonul 
Partidelor duminicale 
E
E

plin acolo stadionul, 
plin mereu... cu

materiale.

Terenul „Timpuri Noi“ 
din Capitală are gazo
nul deteriorat, iar ves
tiarele pline cu igrasie

Nu-i igrasie apa care 
Se-ntinde pînă spre plafon, 
pereții pling fărărncetaie 
De mila-aeestui stadion !

Cum vezi interiorul, 
Iți spui, pe dreptate ; 
— Asta nu-i Luxorul 
Din antichitate ?

nu există magazie 
materiale, fotbaliștii 
la ICSIM București 
echipează la între-

Deoarece pe terenul 
lor 
de 
de 
se
prindere și vin pe jos 
cîțiva kilometri.

Ce s-a întâmplat, se știe, 
De cînd nu au magazie : 
Fotbaliștii, ne-ndoios, 
Au ajuns grozavi la. . .cros.

V. D. POPA

Mircea Dridea este inginer 
petrolist. La 7 aprilie el 
împlinește 30 de ani.

Nicolae Condruț, Bucu
rești. 1) Turnu Severin n-a 
avut echipă de fotbal în 
categoria A, Satu Mare și 
Lugoj au „stat" un an în 
„A", in campionatul 1937—

de handbal din 1964, desfă
șurat în Cehoslovacia, că
pitanul echipei noastre a 
fost Virgil llnat. Tot tim
pul. 2) Vasile Seredai a 
jucat de 4 ori în echipa 
naționala de fotbal.

ION POȘTAȘU 
Ilustrații : N. CLAUDIU

lnir-un meci de mare interes, fotoreporterul Emil Cojocaru a 
Îndreptat aparatul de fotografiat spre antrenorul secund al 
echipei Rapid, Victor Stăneulescu, urmărind fazele pasionan
tului joc în ochii antrenorului, pe fața lui, In gesturile acestuia. 
Aparatul l-a „prins- pe victor Stăneulescu, dar cine stă în 
preajma acestor „profesori- al fotbaliștilor, poate să identifice 
în fotografiile acestea pe toți antrenorii, oameni care impart 
fericirea victoriilor, iar necazurile insuccesului le suportă sin
guri...

Dar să parcurgem împreună „scuri-metrajul-. Oricine își dă 
seama că partida de-abia a început. încredere, optimism, opti
mism robust ca la orice Început de partidă. Dar cc se întîmplă? 
Adversarul se dezlănțuie de la început și... Ah ! Dan a dat un 
„luft- și pericolul s-a mărit. A revenit și cu marea lui Impe
tuozitate a clarificat totul înainte de a fi solicitat „Tamango”, 
artistul, care înfige degetele pină in inima mingel. Timpul 
pentru sfaturi a fost scurt la cabină și Jamaischi a uitat „lec- 
ția-, Cu. manile pUnie, antrenorul ii șoptește de aude tot sta

dionul : „Plimbați mingea Jaml, circulație mai rapidă-, Dumi- 
triu și-a început soio-urile de balet ca prietenul lui, Gh. CoCo- 
velea de la Operă. Dansează, mai face o pirueta, ajunge lai 
IS m, trimite un apărător „dnpă țigări „Carpați” cu filtru- șiUjr 
gol. Golul care ridică tribunele, care ia piatra de pe inima? 
antrenorului, Ii umple ochii de fericire. Cit de ușor ișl găsesc 
oamenii fericirea. Uneori, depinde de un... șut l

PETRE CRISTEA’



Cursa ciclistă de 4 zile de la Bordeaux 

Ștefan Suciu a cîștigat etapa a ll-a
PARIS, 31 (Agerpres). La Bor

deaux a început o cursă ciclistă 
de 4 zile la care participă ru-

Vom urmări Jocurile 
Olimpice din Mexic 

pe ecranele televizoarelor!
Intr-unui din numerele sale recente, 

nărui „SOVIETSKl SPORT? se ocupă 
de problema atit de interesantă a 
transmiterii de la Ciudad de Mexico, 
prin televiziune, a reportajelor de la 
întrecerile celei de a XlX-a Olimpia
de. Perspectivele par a fi favora
bile, asa cum se poate deduce din 
următoarele pasaje pe care le extra- 
gem din articolul publicat de ziarul 
sovietic :

Contractele care reglementează 
transmiterea, prin televiziune, a Jocu-

Revista presei străine

rilor Olimpice din Mexic vor fi sem
nate In cursul acestei veri. De pe 
acum se cunoaște însă modul cum 
vor fi organizate aceste transmisii.

Pentru a se putea transmite re
portaje directe din Mexico, s-a sta
bilit necesitatea lansării a doi sate
liți artificiali, a căror viteză să fio 
egală cu viteza de rotație a Pămîn- 
tnlni. Satelitul lansat anul trecut de 
americani nu s-a înscris pe orbita 
proiectată, din cauza unor erori de 
calcul. Lansarea celui de al doilea 
satelit deasupra oceanului Atlantic a 
fost aminată spre mijlocul verii. Tot 
atunci, va trebui să fie plasat pe 
orbită și satelitul care va permite 
transmiterea reportajelor, prin Japo
nia, în Asia.

După cum se presupune, Jocurile 
vor fi minările pe micul ecran de 
cel puțin 500 de milioane de oameni, 
ceea ce va depăși cu 100 de milioa
ne numărul telespectatorilor ultimului 
campionat mondial de fotbal.

„E u ro vizi unea “ preconizează trimi
terea peste ocean a 170 de repor
teri, 180 de tehnicieni și 14 auto
care special utilate. După cum a de
clarat unul din directorii acestei com
panii, vom putea urmări întrecerile 
olimpice în condiții optime, ca și cînd 
acestea s-ar desfășura în orașul 
nostru... Compania americană ABC 

’ intenționează să transmită peste A- 
tlantic imagini în culori.

s. Atletismul și natația vor ajunge 
aproape în întregime pe ecranele te
levizoarelor europene. Mai slab stau 
lucrurile cu jocurile sportive. De 
exemplu, iubitorii fotbalului vor ve
dea numai finala turneului olimpic. 
Reportaje televizate mai ample se vor 
face de la turneul de volei.

Televiziunea privește și mai de
parte. De pe acum a început elabo
rarea planului de transmisie a J.O. 
din anul 1072. Specialiștii spun: 
„Noi vrem sil prezentăm In fața 
organizatorilor un asemenea program 
de lucru, pentru ca toată lumea — 
din Japonia pînă la San Francisco — 
să poată urmări întrecerile olimpice, 
independent de diferența de fus orar".

Deci, motive de satisfacție pentru 
toți iubitorii de sport. 

tieri amatori din Belgia, Iugo
slavia, România și Franța.

O probă de circuit, pe distanța 
de 90,500 km, a deschis această 
întrecere a .speranțelor'. Pe 
primul loc s-a clasat francezul 
Cyrille Guimard, cronometrat In 
2h 23:07 (media orară 37,941 km).

A doua semi-etapă (Parentis- 
Marignac, 130 km), a revenit 
tot unui francez, Josă Catiau, in 
3h 09:48 (media orară 41,095 km). 
Vineri s-a desfășurat etapa a II-a 

pe distanta Marignac — La Teste 
(90 km.). A cîștigat reprezentantul 
nostru Ștefan Suciu, cronometrat in 
2 h 04:50. In clasamentul general 
conduce Jose Catiau 7 h 37:45. Ște
fan Suciu se află pe locul 4 cu 
7 h 38:48.

Floretistele noastre confirmă...
Recent s-au întors de la Minsk 

floretistele noastre fruntașe care 
au luat parte la un important 
turneu internațional. Prof. I. Zi- 
lahi, conducătorul delegației, ne-a 
oferit cîteva amănunte interesante 
în legătură cu acest turneu: „In 
competiția individuală, floretistele 
noastre s-au comportat bine, două 
dintre ele, Iencic și Ene, Intrind 
în finală, unde au ocupat locu-

Turneele mixte de tenis — 
un „colac de salvare '. Dar pentru cine ?...

Siolle și Ralston n-au 
salvat spectacolul de 
la Armory Hăll. Mai 
mulți spectatori s-au 
dus să-i vadă pe San
tana, Newcombe, Man- 
darino — „capete de 
afiș” in turneul Van
derbilt. „Deoarece a- 
matorii prezentau mai 
mulți jucători — re
marcă revista citată 
— printre care fețe 
relativ noi, ca ma
ghiarul Gulyas și ro
mânul Țiriac, a fost 
în bună măsură un 
spectacol mai intere
sant decît cel al pro
fesioniștilor”.

Evident, lucrurile 
s-au schimbat in te
nis. Si dacă la 
anul nu vom avea

De mai mulți ani, în cercurile 
sportive din Occident se discută cu 
aprindere in Jurul spinoasei pro
bleme a organizării unor turnee de 
tenis „open", accesibile deopotrivă 
Jucătorilor amatori și profesioniști. 
Sugestia unui program de compe
tiții care să reunească pe cei mai 
buni tenismani din lume — indife
rent de statutul lor — a stîmit 
atunci o opinie favorabilă în rin- 
durile iubitorilor acestui sport atit 
de larg răspindil pe glob. S-a pro
pus ca și turneul de la Wimbledon 
să fie deschis și profesioniștilor, 
astfel ca acest campionat mondial 
neoficial să capete investitura unei 
adevărate competiții supreme. Pă
rerile rămin, însă, foarte împărțite...

După ce, la început, s-a situat pe 
poziția unui categoric refuz, Fede
rația internațională de tenis (FILT) 
înclină, în ultima vreme, totuși, spre 
o acceptare. Este posibil ea la con
gresul din această vară al forului 
de specialitate să se legifereze — 
dacă nu pentru sezonul imediat ur
mător, cel puțin pentru cele viitoa
re — organizarea primelor turnee 
mixte. Se consideră că o asemenea 
măsură ar avea darul să impulsio
neze activitatea internaționali a 
tenisului, să aducă o notă de in
teres suplimentară confruntărilor 
intre primele „rachete” din lume.

Este interesant de notat că adop
tarea acestei atit de controversate

Zilele trecute, la Touton, naționala de rugbi a Franței a întrecut pe 
cea a Italiei. Victorie scontată, dar nu la proporțiile scorului: 60—13 
pentru francezi 1 Vedem in fotografie pe înaintașii francezi făcind 

o nouă breșă in dispozitivul de apărare al peninsularilor
Foto: A.F.F.

Perechea Țiriac-Gulyas se afirmă
in turneul de tenis de la Mexico
Turneul international de tenis 

de la Ciudad de Mexico a con
tinuat cu desfășurarea meciurilor 

rile 4 și respectiv 5. Apoi, în în
trecerea pe echipe, formația Ro
mâniei a reușit să se claseze pe 
locul 2, după selecționata R.S.S. 
Bieloruse, cu care a terminat la 
egalitate, pierzînd la o singură 
tușă: 13-14.

Floretistele noastre au confir
mat frumoasa comportare avută 
in Italia, in „C.C.E." și „Cupa 
Martini*.

măsuri vine intr-un moment în 
care raportul de forțe dintre teni
sul profesionist și cel amator se 
prezintă mult schimbat. Dacă acum 
zece ani, cînd primele propuneri 
de turneu „open" și-au făcut loc 
in opinia publică sportivă, ele erau 
prezentate ca o soluție de „salvare" 
a tenisului amator, in declin, astăzi 
situația este inversă. Tenisul profe
sionist este cel care are nevoie de 
un „colac de salvare", fiind pe cale 
să se scufunde in anonimatul unor 
turnee și exhibiții, repetate stereo
tip, unde foștii ași ai rachetei nu 
mai reușesc să stîrnească interesul 
spectatorilor.

Semnificativ in acest sens este 
următorul fapt petrecut la începu
tul lunii martie, la New York. Aici 
au coincis datele de desfășurare a 
două mari competiții de tenis. In 
timp ce o trupă de tenismani pro
fesioniști îți dăduse intilnire pe 
terenurile acoperite de la Armory 
Hall, amatorii se întreceau pentru 
trofeul ..Vanderbilt Gold Cup” 
într-o sală alăturată. „Concurența” 
tenisului amator pare să fi pus in 
serioasă încurcătură pe organizatorii 
turneului profesionist, care — așa 
cum remarcă revista americană 
„Sport Illustrated" — s-a jucat ade
sea în fața unor tribune aproape 
goale. Prezența unor mari vedete 
ca Pancho Gonzales, Rod Laver, 
Ken Rosewall și a noilor „recruți” 

din optimile de finală. In proba 
de dublu bărbați, românul Ion 
Tiriac și maghiarul Istvan Gulyas 
au eliminat perechea mexicană 
Lara—Garcia cu 6—3, 6—2. Alte 
rezultate: Contet, Beust — Pas- 
sarell, Richey 3—6, 6—4, 6—4 ; 
Newcombe, Roche — Donnadieu, 
Di Masso 10—8, 6—3 ; Riessen, 
Graebner — Loyo Mayo, Barnes 
9—7, 6—3.

La simplu bărbați, iugoslavul 
Pilici l-a învins cu 4—6, 6—4, 
7—5 pe jucătorul american 
Graebner. Richey a cîștigat cu 
6—3, 8—6 la indianul I.all, Roche 
l-a întrecut cu 7—5, 6—4 pe Gis
bert, iar Newcombe pe Arilla 
cu 6—2, 6—2.

turnee mixte, este posibil să 
nu le mai avem de loc. Tenisul 
amator parcurge o curbă ascenden
tă și nu mai are nevoie de „salva
tori" din rindul profesioniștilor.

Fapt remarcabil, la acest „nou val” 
de forțe proaspete in tenis o contri
buție o are și țara noatră care prin

Schiorii Gohn, Crîstea și Brencî 
concurează in Austria

Sîmbătă, duminică și luni sc dispută 
la Innsbruck „Criteriul de Primăvară", 
competiție de schi cuprinzînd proba 
alpine în care se vor întrece schiori 
de valoare din diferite țări Participă 
și schiorii români Kurt Gohn, Dan 
Cristea și Virgil Brenci, care au ple
cat în Austria însoțiți de prof. M. 
lliră.

Real Madrid și Simmenthal Milano 

iși vor disputa finala „C.C.E.“ 

la baschet
MADRID, 31 (Agerpres). în pre

zența a 5 000 de spectatori s-au 
desfășurat la Madrid semifinalele 
.Ciipei campionilor europeni" la 
baschet masculin.

în primul meci, echipa italiană 
Simmenthal Milano a învins cu 
scorul de 103—97 (50—59) echi
pa cehoslovacă Slavia Praga. Al 
doilea meci a opus formațiile 
Real Madrid și Olimpia Ljubl
jana. La capătul unei partide 
interesante, în care la pauză 
sportivii iugoslavi au condus cu 
43—40, Victoria a revenit echi
pei spaniole cu scorul de 88—86. 
Cel mai bun jucător al învingă
torilor a fost americanul Aiken, 
care a înscris 31 de puncte. Din 
rîndul jucătorilor iugoslavi s-au 
remarcat Bășici (28 puncte) și 
Daneu (24 puncte).

în urma acestor rezultate, în 
finala ediției din acest an a «Cu
pei campionilor europeni" se vor 
întîlni formațiile Real Madrid și 
Simmenthal Milano.

Pancho Gonzales, „regele" îmbătrînit al te
nisului profesionist, a jucat la New York în 

fata unor tribune aproape goale
primii ei reprezentanți — Ion Ti
riac și Ilie Năstase — începe să 
joace un rol tot mai remarcabil in 
arena internațională a „sportului 
alb”. Tradițiilor de decenii ale te
nisului vin să le ia locul altele noi, 
cu semnificațir profund schimbate.

RADU VOIA

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI FOTBAL
HALLE. — Partidele din 

runda a ll-a a turneului 
zonal de șah s-au încheiat 
cu rezultatele: Uhlmann— 
M iniei 1—0; Hort—Kin- 
mark 1—0; Vesterinen— 
Portîscli Vi—*7^;  Besser— 
Kujpers Ti—Ciocîl- 
tea—Petrusiak 0—1; Kris- 
tinsson—Matulovici —Vî. 
In clasament: Portisch 
9ijfc, Hort 9, Uhlmann 71A.

AMSTERDAM. — In 
mai multe orașe din O- 
landa a început un turneu 
internațional de volei mas
culin, care contează și drept 
criteriu de calificare pen
tru campionatele europene.

Iată rezultatele din prima 
zi: Olanda—Anglia 3—0 
(1, 2, 7), Belgia—Elveția 
3—0 (4, 2, 5), Izrael—- 
Selecționata de juniori a 
Olandei 3—1 (3, 7, —13, 
2).

STOCKHOLM. — La 
Goteborg, fostul campion 
mondial la categoria grea 
Sonny Liston a obținut o 
fulgerătoare victorie prin 

k.o., în repriza întîi, în 
fata boxerului american 
Dave Bailev.

MONTE” CARLO — 
După 6 runde, în turneul 
internațional de șah de la 
Monte Carlo conduce ma

rele maestru american Ro
bert Fischer cu 5V1 p. ur
mat de Smîslov 4^. Ma- 
tanovici 3Vî, Larsen 3 etc.

PARIS. — Intr-un con
curs de antrenament pe te
ren acoperit, recordmanul 
francez Ia săritura cu pră
jina Herv6 D'Encausse 
(5,10 m) a realizat o per
formantă de 5,32 m care 
întrece cu 6 cm recordul de 
sală al lui Bob Seagren (5,26 
m) și se apropie la 2 cm 
de recordul mondial în aer 
liber detinut de John Pen- 
nel — 5,34 m.

M0NCIIEN. La Mann
heim și Heidelberg se des

fășoară un turneu interna
țional do baschet (juniori) 
dotat cu „Cupa Albert 
Schweitzer*  lată cîteva re
zultate: Italia—Luxemburg 
62—54, Olanda—S.U.A.
64—62, Polonia—Austria 
89—66, Elveția—Belgia 
59—58, Cehoslovacia—An
glia 65—63, Franța— 
R. F. a Germaniei 82—55. 
Pe primele locuri în grupe 
se află Polonia și Franța.

BELGRAD. — In tur
neul internațional de șah de 
la Sarajevo, după 9 runde 
conduce L. Stein cu 6>/? 
p. urmat de Savon 6, Byr
ne 51/i (1).

ANGLIA VA JUCA DIRECT ÎN 
TURNEUL FINAL AL C.M. DIN 

1970 ?

Președintele F.I.F.A., Stanley 
Rous, se opune propunerii ca la 
viitorul campionat mondial, ce 
se va desfășura în anul 1970 în 
Mexic, cîștigăloarea ultimei edi
ții să participe și ea la preli
minarii. Stanley Rous susține că 
la ultimul congres al F.I.F.A. 
s-a hotărît ca prevederile actua
lului regulament de desfășurare 
a campionatului mondial să fie 
menținute și pentru ediția din 
Mexic. Conform acestui regula-

PE GLOB
ment, Mexicul — ca tară orga
nizatoare — și Anglia, dețină
toarea „Cupei Jules Rimet", se 
califică direct in turneul final.

H Au rost fixate datele de 
desfășurare a meciurilor din ca
drul semifinalelor .Cupei cupe
lor" la fotbal dintre Bayern Miin- 
chen și Standard Liege. Prima 
întîlnire va avea loc la 11 apri
lie la MQnchen, iar revanșa se 
va disputa la 26 aprilie la Scles- 
sin.

■ Echipa de fotbal Dinamo 
Moscova a jucat la Casablanca 
cu o selecționată marocană pe 
care a învins-o cu scorul de 
2—0 (1—0).

Redacția și administrația: str Vasile Conta nr 16 teleion II 10 05 interurban 72 șt 236 Telex: sportrom buc. 180 Tiparul: L P. „Informația" str. Brezoiauu 23—25. 
PREȚUL ABONAMENTULUI: 1 lună : 630 iei ; 3 luni: 19.50 lei; 6 luni: 39 lei; I an: 78 leL


