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In așteptarea... transferului!'
Spre bucuria brăilenilor, 

„Progresul" activează — și 
are toate șansele să rămină 
— în categoria A a campio
natului republican de volei 
masculin. Spre nemulțumi
rea acelorași entuziaști su
porteri, „Progresul" Brăila 
continuă, insă, să facă mai 
mult un act de prezență în 
această importantă competi
ție și nu prea se arată sem
ne că lucrurile se vor schim
ba. Dimpotrivă !...

Mediocritatea exprimă, in 
ultimă instanță, carențele 
pregătirii individuale și co
lective. Dar, de ce nu se în
scrie această pregătire pe 
coordonatele cerințelor ac
tuale ? Printre principalele 
cauze credem că trebuie să 
includem suita unor lungi și 
repetate concesii făcute mun
cii educative în cadrul aces
tei echipe.

Mai întîi, echipa nu este 
o ECHIPA ! „Tandemul” 
Păunoiu - Ruja i-a inoculat, 
fără să întîmpine nici un 
obstacol, virusul VEDETIS
MULUI. Și nimeni n-a zis 
nimic. Pentru că Progresul 
Brăila trebuie să rămină în 
„A“ și — mai ales — Păunoiu 
este jucătorul de bază al 
echipei. Pînă la indisciplină 
n-a mai fost decît un pas. 
Jucătorii au început să lip
sească de la antrenamente, 
au cam uitat cum arată și 
locurile lor de producție, au 
început să creadă că „dacă 
au acceptat să joace la Brăi
la, toată lumea trebuie să se

Al 17-lea joc ROMANIA - ITALIA, la polo
Reprezentativa de polo a 

României a ajuns la cea de-a 
219-a intilnire interțări, pe 
care o susține, de data aceas
ta, în fața iubitorilor sportu
lui din orașul Cluj. Adver
sara de astăzi a selecționa
tei noastre este puternica 
echipă a Italiei, care evo
luează pentru prima oară la 
noi în țară.

Partidele de la Cluj și 
București sînt așteptate cu 
nerăbdare, fiind vorba de 
pasionante dispute sportive 
între două echipe aflate în 
sextetul major al polo-ului 
mondial. Dornici de a reface 
palmaresul întîlnirilor cu 
sportivii italieni, care este 
deocamdată favorabil oaspe
ților (7 victorii, 5 meciuri 
egale, 4 infrîngeri, golaveraj 
47—45), jucătorii români s-au 
pregătit cu multă atenție în 
ultima săptămînă. Antreno
rul Carol Corcec va forma 
echipa ce va evolua astăzi

SCRIM ROMÂNI 
LA „INEERNAJIONALELE” 

R. D. GERMANE 

plece pină Ia pămint în fața 
lor“. (Din primii opt jucă
tori ai Progresului, numai 
trei sînt din localitate !).

S-a împămîntenit, la Pro
gresul Brăila, și o altă si
tuație, o practică străină de 
etica sportivă. La începutul 
campionatului — ca și la re
luare — jucătorii își propun 
meciurile în care trebuie să 
joace! Acum, pentru retur, 
interesează doar meciurile cu 
Baia Mare, Oradea și — poa
te — Brașov. în celelalte, 
anticipația de 0—3 nu prezin
tă prea multe riscuri. „Tre
buie să cîștigăm cîteva par
tide ca să rămînem în «A»“ — 
spun voleibaliștii brăileni și 
cu asta au încheiat — după 
părerea lor — toate explica
țiile cu suporterii, dornici să 
vadă echipa favorită cîști- 
gînd măcar un set și la for
mațiile de certă valoare din 
campionatul țării. Vorba a- 
ceea, azi un set, mîine două 
și — cine știe ? — poate că 
intr-o zi... Tocmai asta e 
Majoritatea voleibaliștilor de 
la Progresul nici nu se gîn- 
desc să rămină mult în Brăi
la. Păunoiu, Ruja, Bratu. 
Pavel. Bărbulescu, Vasile 
George, Băjarcă și-au anun
țat anticipat. .. plecarea, 
unii condiționînd chiar pen
tru 
lor 
că

acest campionat prezența 
în schimbul promisiunii 
după ultimul meci vor

DAN GARLEȘTEANU

(Continuare în pag. a 2-a)

în noua piscină clujeană din 
următorul lot : C. Frățilă (25 
meciuri internaționale), E. 
Mureșan (38), N. Ciszer (19) 
— portari, A. Zahan (176). 
Al. Szabo (138), G. Blajec (66), 
Șt. Kroner (132), A. Grin- 
tescu (125), I. Culineac (88), 
N. Firoiu (109), C. Mărcules- 
cu (97), V. Țăranu (23), B. 
Mihăilescu (21) și Gh. Zam- 
firescu (16). (Continuare în pag. a 2-a)
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'LET ARI DIN TOATE ȚA RILE, UNIȚI-VA '.

ORGAN AL UNIUNII DE CULTURĂ FIZICĂ Șl SPORT DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

JOCUL DE HANDBAL 
DINAMO-DUKLA 

VĂZUT DE ANTRENORUL 
EMERIT OPREA VLASE 
Antrenamentul se terminase. Una cile una mingile s au 

adunat în spatele porții și antrenorul emerit OPREA VLASE 
a găsit clipele de răgaz pentru a putea purta cu noi o 
scurtă discuție. Subiectul ? Apropiatul meci din semifinalele 
,,C.C.E.U dintre echipele masculine de handbal Dinamo Bucu
rești și Dukla Praga.

— Cum așteptați această partidă ?
— In orice caz cu mai mult optimism decît celelalte 

jocuri disputate pînă acum în „C.C.E.*. Am lucrat intens 
în ultima perioadă de timp pentru creșterea coeziunii tactice 
a echipei și am obținut unele rezultate bune. Sper ca 
jocurile cu Dukla Praga să confirme faptul că echipa 
noastră și-a recăpătat omogenitatea valorică, atît de nece
sară obținerii marilor performante în handbal.

— Este pentru a patra oară cînd handbaliștii celor două 
echipe se întîlnesc în mod oficial. Credeți că această nouă 
dispută va fi mai interesantă decît cele anterioare ?

— Sînt convins că da. Și spun acest lucru gîndindu-mă că 
nu de mult handbalul românesc și cel cehoslovac s-au înfruntat

în semifinala campionatului 
mondial. Este un bun pri
lej să ne luăm revanșa 
după înfrîngerea de atunci, 
cunoscînd că atît Dinamo

Astăzi, la Cluj

Echipa Italiei va fi for
mată din următorul lot : 
Merello și Vallone — por
tari, Lonzî, Marsili, Lavora- 
tori, Barlocco I, Parisio, Bar- 
locco II, Sorrentino, Simeo
ne, Castagnola și Zecchi. 
Pentru conducerea partidei a 
fost invitat cunoscutul arbi
tru internațional Al. Seifert 
(Iugoslavia). 

cit și Dukla dau pe majo
ritatea componentilor celor 
două echipe reprezentative. 
Deci, un motiv în plus ca 
spectatorii să aștepte par
tida de duminică cu inte
res și, mai ales, să ne în
curajeze...

— Ce lot ve[î folosi ?
— Eă rog să notafi > 

Redl, Bogolea — portari, 
Ivănescu, Moser, Costache

(c- a-)

Aseară, In sala Floreasca 

întreceri spectaculoase la baschet

Tursugian (Rapid) 
jucătorilor de la

înscrie spectaculos 
Steaua.

în cadrul etapei a XX-a 
a campionatului masculin 
de baschet, categoria A, 
sala Floreasca a găzduit 
ieri trei întîlniri de un 
bun nivel tehnic, specta
culoase. Prima confrun
tare : I. C. F. — Medicina 
Tg. Mureș. Gazdele au do
minat net, de la un ca
păt la altul al partidei, 
cîștigînd cu scorul de 
91-64 (45-26).

Al doilea meci al serii 
— și primul din turneul
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interbucureștean — a opus 
formațiile Steaua și Ra
pid. Campionii au cîștigat 
cu 93-81 (50-34), Ia capătul 
unui meci echilibrat pînă 
în ultimele 5 minute. In 
această parte a jocului 
Steaua, utilizînd mai multe 
formule, s-a impus auto
ritar, profitînd și de faptul 
că rapidiștii n-au mai dat 
dovadă de aceeași coezi
une. Au înscris : Savu 20, 
Barău 16, Gheorghe 16. No- 
vacec 14, Nosfevici 12, Di- 
mancea 12, Niculescu 3. 
pentru Steaua, respectiv 
Predulea 25, Tursugian 24, 
Cr. Popescu 15, Stănescu 
9, Popovici 4 și Olteanu 
4. Au arbitrat C. Negu- 
lescu și 1. Știrbu.

Politehnica București — 
Dinamo București 93-91 
(43-37 ; 83-83).

în țară s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Di
namo Oradea — Steagul 
roșu Brașov 66-65 (30-34), 
Universitatea Cluj — Aca
demia Militară Buc. 88-70 
(42-30), Universitatea Ti
mișoara — Politehnica Ga
lați 87-60 (42-16).

Astăzi, în cadrul turneu
lui interbucureștean, se 
întîlnesc (tot în sala Flo
reasca, de la ora 18)Steaua 
cu Politehnica și Dinamo 
cu Rapid.

Joi dimineața a plecat la 
Berlin un grup de scrimeri ro
mâni, invitați la Campionatele 
internaționale de scrimă ale 
R. D. Germane. Au făcut de
plasarea, printre alții, Maria 
Vicol, Tunase Mureșanu, N. 
Istraie, Gh. Cristof și 1. Bu- 
dahaziu.

in aceste zile . 
DE PRIMAVARA...
.. orele de educație 

fizică se desfășoară în 
aer liber, așa cum se 
vede și în imaginea de 
mai sus, surprinsă în 
curtea Liceului „D. 
Cantemir“ din Capi
tală.

„BOLNAVII» DE LA... SĂNĂTATEA

Gală de bot in Capitală
Astă-seară se vor disputa în sala Casei de cultură 

a tineretului din raionul T. Vladimirescu (str. 
Turturele) finalele etapei orășenești a concursului 
republican de calificare seniori. Programul acestei 
reuniuni, organizate de clubul Olimpia, cuprinde 
cîteva întîlniri de atracție i P. Anghel (Metalul) — 
Gh. Vasile (Semănătoarea), M. Lumezeanu (Steaua) — 
I. Mihăilescu (I.T.B.), Șt. Antonescu (Rapid) — C. 
lucian (Constructorul), Gh. Dumitru (Metalul) — 
Gh. Stan (Metalul), I. Sabău (Metalul) — C. Rusu 
(Progresul), L. Filipescu (Steaua) — S. Dumitrescu 
(Semănătoarea), L. Mocanu (Rapid) — C. Anton 
(I.C.F.), P. Cîmpeanu (Metalul) — A. Teodorescu 
(Voința). Gala va începe la ora 19.

Intr-unui din dosarele asociației spor
tive Sănătatea din Tg. Jiu există — 
între altele — o cerere și o „hotărîre". 
Faptele la care se referă aceste acte 
ar fi fost poate date uitării, dacă „do
sarul* cu pricina nu l-ar fi redeschis 
înșiși membrii asociației sus-amintite.

Concret: la 6 februarie a.c., pre
ședintele asociației sportive Sănătatea, 
dr. Iulian Băluș, primea o cerere care 
suna așa (sublinierile ne aparțin): 
.,Tov. președinte, subsemnatul dr. Po
deanu Stelian, medic la spitalul Tg. 
Jiu, vă aduc la cunoștință următoa
rele : în anul 1965, pe cînd lucram de
tașat ca medic șl director la spitalul 
Novaci, jucătorii echipei de fotbal Să
nătatea (n.r. — care activează în cam
pionatul regional), formată din 13 per
soane, fiind într-o EXCURSIE spre 
Rînca au făcut un „SINDROM ALER
GIC POSTALIMENTAR", pentru care

am dat avizul să fie internați de ur
gență în spitalul Novaci.

Intrucît Sfatul popular al raionului 
Gilort a hotărît prin decizia nr. 340/ 
1965, pe care o anexez, ca suma de 
1 404,24 lei pentru CAZAREA, TRATA
MENTUL ȘI ALIMENTAȚIA bolnavilor 
amintiți să-mi fie imputată, vă rog să 
rezolvați această problemă, ACH1TIND 
SPITALULUI NOVACI taxele de spi
talizare pentru echipa dv. de fotbal, 
ai cărei jucători au fost internați și au 
făcut TRATAMENTUL NECESAR între 
10 și 16 august 1965".

Membrii consiliului asociației spor
tive (întruniți la 9 martie a.c.) au ana
lizat situația și au luat următoarea ho
tărîre :

„Deoarece contravaloarea taxelor de 
spitalizare și medicație pentru JUCĂ
TORII BOLNAVI, internați în spitalul 
Novaci, a fost imputată doctorului S. 
Podeanu, consiliul asociației apreciază

ca această sumă să fie suportată DE 
ASOCIAȚIE, ea urmind să fie restituită, 
cu forme legale, doctorului S. Po
deanu".

Numai că „hotărîrea* nu putea fi 
pusă în aplicare fără consimțănrintul 
consiliului orășenesc UCFS. Pe bună 
dreptate, însă, forul sportiv din Tg. 
Jiu nu și-a dat consimțămîntul. Și 
astfel, dr. S. Podeanu a rămas... bun 
de plată I

„Prelucrați*, membrii consiliului aso
ciației sportive Sănătatea au găsit 
„tratamentul" adecvat: ei au hotărît 
ca suma respectivă să fie recuperată 
din... cotizațiile membrilor UCFS. La 
urma urmei, 1 400 de lei în plus sau 
în minus nu contează! $i-apoi, de ce 
să fie păgubit doctorul S. Podeanu,

ION OCHSENFELD

(Continuare in pag. a 3-a)
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Duminică, prima etapă in întrecerea 

echipelor din categoria A
Concurs

i de clasificare
ȘTIRI, REZULTATE

Duminică dimineața, de Ia ora 
10, în 7 localități din țară se 
inaugurează ediția din acest an 
a campionatelor republicane de 
lupte greco-rojnane și libere, pe 
echipe,

După cum este cunoscut, în 
formațiile din prima categorie 
activează majoritatea componen- 
ților loturilor republicane. Aceș
tia vor fi chemați să ne repre
zinte la competiții de mare am
ploare și în primul rînd la cam
pionatele mondiale de lupte gre- 
co-romane pe care le va găzdui 
Capitala tării noastre.

Regulamentul întrecerilor a 
fost substanțial modificat, obli- 
gîndu-i pe sportivi la o pregă
tire mult mai intensă. Cum au 
efectuat-o, vom vedea duminică.

La „greco-romane", prima eta
pă programează „triunghiulare" 
la LUGOJ (Dinamo București — 
A.S.M.T. Lugoj — Marina Man
galia), TIMIȘOARA (Steagul roșu 
Brasov —- C.F.R. Timișoara — 
Otelul Galați), CRAIOVA (Unio 
Satu Mare — Electroputere Craio
va — Rapid București) și la 
BUCUREȘTI (A.S.A. Cluj - 
Steaua — Metalul București). în 
grupele de la Lugoj și București 
primele șanse le au formațiile 
bucureștene Dinamo și Steaua, 
în cele de la Timișoara și Craio
va lupta rămîne deschisă orică
ror rezultate.

La „libere" echipele lși vor 
disputa intîietatea în această 
etapă la BRAȘOV (Steaua — 
C.S.M. Cluj — A.S.A. Brașov și

Dinamo București — Mureșul Tg. 
Mureș — Steagul roșu), HUNE
DOARA (Progresul București — 
Constructorul Hunedoara — Pe
trolul Ploiești) și la Bl'ZAU (Oțe
lul Galați — A.S.M.T. Lugoj — 
Victoria Buzău). Spectatorii bra
șoveni vor avea prilejul să urmă
rească nu numai evoluția echipei 
campioane Steaua, ci și formația 
Steagul roșu care, după cum 
ne-a declarat antrenorul I. Mu- 
reșan, se pregătește încă din 
luna decembrie a anului trecut 
pentru a avea o comportare cît 
mai bună. La Hunedoara, „so
listă" este considerată Progresul 
București. în schimb, la Buzău 
nu putem anticipa nimic, deoare
ce această grupă este cea mai 
echilibrată.

Vremea favorabilă, dispusă să 
ofere „suplimente" patinatorilor la 
sfîrșit de sezon, a dat prilej fede
rației de specialitate să organize
ze, în această săptămînă, primul 
concurs de clasificare din acest an. 
Iată lista celor care au obținut 
categoriile : Beatrice Huștiu (cat.
2) ; Rodica Dîdă, Constanța Iones- 
cu, M. Stoenescu, D. Sandu (cat.
3) ; Adriana Preda, Anca Tănase, 
D. Popescu (cat. 4) ; Doina Mitri- 
cică, Elena Stanciu, Gabriela Cos- 
maciuc, O. Goga, A. Bulete, L. 
Cozia, D. Panait (cat. copii I) ; 
Cornelia Picu, Sorina Sfetcu, Cris
tina Nicolau, Doina Bigică. P. Dra- 
gomir, M. Ion (cat. copii II).

Campionul republican I. Baciu (Steaua) 
în tuș

încearcă să-și ducă
Foto :

adversarul
A. Neagu

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
ÎNVINSA !

TIMIȘOARA 6 (prin telefon). — 
Amînată de duminică, partida din
tre echipele feminine Universitatea 
și Liceul nr. 4, ambele din Timișoa
ra, a furnizat, miercuri după-amia- 
ză, un rezultat puțin scontat : ele
vele au învins cu scorul de 7—4 
(3—2) ! Victoria formației Liceului 
nr. 4 constituie o surpriză nu atit 
prin prisma rezultatelor anterioare 
(pină în prezent elevele au învins 
de trei ori echipa studentelor), cît 
prin faptul că Universitatea Timi
șoara a participat in cursul iernii 
la „Cupa campionilor europeni", 
ajungind in semifinala competi
ției. Era de așteptat ca, în primul 
joc al returului campionatului, 
Universitatea să arate că această 
participare i-a folosit. Se pare, însă, 
că jocurile din „C.C.E." au obosit 
formația timișoreană, campioană a 
țării, care a manifestat, în partida 
cu Liceul nr. 4, serioase carențe, 
evidente, mai ales, în atac.

Elevele au jucat calm, apărîn- 
du-se organizat. Cea mai bună ju
cătoare de pe teren a fost portarul 
Simo (Liceul nr. 4), care a contri
buit serios la realizarea victoriei. 
Punctele au fost înscrise de Me- 
tzenrath (4), Bratie (2), Hrivniak 
(Liceul nr. 4) și de Franz (3), Se- 
cheli (Universitatea Timișoara).

P. Arcan — coresp. principal

ȘC. SP. PETROȘENI — ȘC. SP. 
BUZĂU 6—3 (3—2)

PETROȘENI 6- (prin telefon). — 
Victoria gazdelor este pe deplin me

ritată, ea datorîndu-se unei orien
tări tactice superioare. Formația 
oaspe ă jucat mai bine în prima 
parte a reprizei secunde, cînd a 
și reușit să egaleze. Este de sub
liniat faptul că în această partidă 
s-au ratat 3 aruncări de la 7 m (2 
gazdele si 1 echipa oaspe). Au mar
cat : Domșa (4 — toate din aruncări 
de la 7 m), Barabaș, Turoș (Petro- 
șeni), Negoiță, Constantin, Scîn- 
teie (Buzău).

I. Zamora — coresp.
MECIURI INTERNAȚIONALE 

LA TG. MUREȘ
TG. MUREȘ 6 (prin telefon). — 

în localitate s-a disputat marți jo
cul internațional dintre echipele 
Mureșul Tg. Mureș și BSG Halle. 
Victoria a revenit, la limită, forma
ției oaspe, cu scorul de 11—10 
(3—7). In prima repriză gazdele au 
manifestat o netă superioritate, în
scriind goluri spectaculoase. După 
pauză, însă, mureșencele au cedat,' 
în mod surprinzător, inițiativa și; 
astfel, în min. 40, scorul a devenit 
egal (8—8). In final am asistat la o 
luptă dramatică, încheiată cu vic
toria handbalistelor germane.

Cea de-a doua partidă a avut loc 
miercuri seara și s-a încheiat tot 
cu victoria formației BSG Halle. De 
această dată, însă, handbalistele 
germane au cîștigat categoric: 
12—6 (5—4). Ele s-au detașat în fi
nalul meciului, cînd gazdele au dat 
o replică foarte slabă; manifestînd 
mari carențe in apărare.

I. Făuș și A. Szabo 
corespondenți

DINAMO BUCUREȘTI — 
POLITEHNICA GALAȚI

Unde reparăm materialul și echipamentul sportiv?
S-a descusut o minge, unor bocanci le-au 

căzut crampoanele, o saltea sau o prelată de 
lupte are nevoie să fie recondiționată, intr-un 
cuvînt materialul și echipamentul sportiv nece
sită unele reparații. Cui te adresezi ? Iată o 
întrebare care frămîntă de mai multă vreme 
consiliile cluburilor și asociațiilor sportive, pe 
sportivi în general. Și pe bună dreptate, în- 
taucit nu de puține ori comisiile adminis
trative ale organizațiilor sportive se văd ne
voite să treacă la capitolul „degradat" mate
rial sau echipament sportiv care, eu unele mici 
reparații, ar mai putea fi folosit o bună bucată 
de vreme. Desigur însă că pentru o asemenea 
treabă, simplă în aparență, este totuși nevoie 
de o mină calificată și, mai ales, accesibilă so
licitatorilor, fără a se face tot felul de „jon
glerii" financiare pentru a achita contra-costul 
reparațiilor, așa cum se mai întîmplă în pre

zent. Dacă unele cluburi și asociații (puține la nu
măr) au posibilitatea de a rezolva această pro
blemă cu ajutorul unităților gospodărești din 
ramura din care fac parte, imensa majoritate 
a organizațiilor sportive se descurcă cum pot, 
sau... deloc. De pe urma unor asemenea prac
tici. inventarul sportiv are serios de suferit, in 
sensul că se împuținează și, deci, pretinde con
tinua lui reînnoire. Și astfel se irosesc fonduri 
considerabile care ar putea fi folosite in alte 
direcții ale activității sportive. Ca să nu mai 
amintim și despre perturbațiile care se produc 
din cauza indisponibilității în anumite mo
mente a materialului și echipamentului sportiv. 
Este suficient să cităm necazurile Clubului 
sportiv Rapid București care de luni de zile 
n-aire unde să repare prelata saltelei de lupte.

Care ar fi soluția pentru ca această proble
mă a reparațiilor materialului și echipamentu

lui sportiv să fie o daită rezolvată 1 Singura și 
cea mai eficientă, după părerea noastră (îm
părtășită de altfel și de unele cluburi și aso
ciații), ar fi înființarea unor unități sau secții 
în cadrul cooperației meșteșugărești. Cît pri
vește rentabilitatea lor, aceasta nu poate fi 
pusă la îndoială, deoarece în magaziile clubu
rilor și asociațiilor sportive se află cantități 
considerabile de material și echipament care 
necesită reparații. Și asemenea cereri — 
precizăm — există in întreaga țară, fapt care 
ne îndreptățește să propunem Uniunii cen
trale a cooperativelor meșteșugărești înființa
rea unor unități sau secții încadrate cu lucră
tori calificați, pricepuți în repararea materia
lului și echipamentului sportiv. Deocamdată, 
cel puțin in centrele cu o intensă activitate și, 
implicit, cu un consum considerabil de mate
rial și echipament sportiv.

17—12 (7—4)
Ieri dimineață s-a desfășurat îp 

sala Floreasca meciul de handbal 
din cadrul campionatului categoriei 
A, între formațiile Dinamo Bucu
rești și Politehnica Galați. Au cîș
tigat bucureștenii cu scorul dc 
17—12 (7—4).
ECHIPA B.S.G. HALLE ÎNVINSA 

LA SIBIU
SIBIU, 6 (prin telefon). — Baza 

sportivă Luceafărul din localitate 
a găzduit joi după amiază întâl
nirea dintre echipele feminine 
C.S.M. Sibiu și B.S.G. Halle. .lu
cind loarte bine, activ în atac și 
atent in apărare, sibiencele au 
cîștigat cu scorul de 14-9 (5-3).

I. lonescu, coresp.

Jocul de handbal

In așteptarea... transferului! KU6B! In categoria B

țVrmare din pag. 1) 

primi transferul(!?). 
După cum vedeți, șap
te din totalul de zece 
jucători!

Să ne mai mire, 
oare, că echipa merge 
așa cum merge ? Că 
locul pasiunii, al en
tuziasmului, al dorin
ței de pregătire și de 
reprezentare a spor
tului brăilean a fost 
luat de „calcule" și fel 
de fel de pretenții și 
ifose, de presiuni 
Înaintea meciurilor in 
care Progresul Brăila 
ar putea obține o vic
torie dacă jucătorilor 
li s-ar rezolva unele 
^probleme"__ ?

Cum s-a ajuns la 
această situație și ce 
trebuie făcut ? Cre
dem că începutul a- 
parține concesiilor fă
cute de antrenor — V. 
Măgureanu — biroul 
secției, Consiliul clu
bului Progresul și 
Consiliul orășenesc 
UCFS Brăila. Tot a- 
cești factori au apro
bat cu Îngăduință ne
firească OBIECTIVUL 
echipei : rămînerea în 
categoria A (nu tră
dează această superfi
cialitate și, mai ales, 
comoditate ?) S-a ac
ceptat ca echipa de 
bază (eu medie de 
virată 26,4 ani 1) să 
.joace” numai în me

ciurile in care vor ju
cătorii și ca toată lu
mea să fie mulțumită 
„dacă venim pe locul... 
9, că doar răminem 
in «A» și la anul o să 
vă descurcați voi, dar 
fără noi, că doar 
ne-ați promis trans
ferul”.

în loc să ia poziție, 
să rezolve corespunză
tor toate aceste pro
bleme, secția de volei 
și Consiliul clubului 
Progresul au încercat 
să „împace" lucrurile, 
să amine luarea unor 
măsuri eficiente. A- 
ceasta, fiindcă—la rin- 
dul lor — erau în cul
pă pentru că s-au apu
cat să promită jucăto
rilor „marea cu sarea" 
și apoi au început să 
dea din umeri. Promi
siuni neprincipiale, re
zolvări neprincipiale. 
Mai mult, plictisiți de 
bătăile de cap Pe care 
le aveau din cauza 
voleibaliștilor, tovară
șii de la clubul Pro
gresul au... uitat un 
timp destul de lung că 
aceștia au nevoie — 
de data aceasta o ne
voie reală — de con
diții corespunzătoare 
de pregătire (materia
le, echipament, sală în 
perioada de iarnă 
etc).

Sint necesare mă
suri ! Activitatea sec
ției de volei trebuie,

după părerea noastră, 
multilateral analizată 
în cadrul clubului Pro
gresul. Se simte ne
voia și de intervenția 
Consiliului orășenesc 
UCFS Brăila și poa
te chiar ă Consiliului 
regional UCFS Galați. 
Pentru că situația 
actuală nu mai ad
mite soluții de azi 
pe mîine, ci re
clamă imperios mă
suri de perspectivă. 
Printre acestea, cre
dem eă ar trebui in
clusă și inițiativa or
ganizării unor centre 
de volei, ca și dezvol
tarea acestui sport în 
școlile brăilene. Tre
buie înlocuit, în orice 
caz, obiectivul mini
mal : „să răminem în 
categoria A !“ cu „să 
LUPTAM in categoria 
A !“ Este drept că as
tăzi se poate obține 
cu greu un loc fruntaș 
în ierarhia voleiului 
nostru, dată fiind va
loarea extrem de ridi
cată a unor echipe 
(Rapid, Dinamo, Stea
ua etc.). Dar, nu im
posibil. Trebuie, insă, 
pentru aceasta, mai 
multă muncă, seriozi
tate, pasiune și răs
pundere personală. Un 
exemplu ? La doi pași 
de Brăila — echipa din 
Galați!

Cu mici excepții, gazdele
au terminat

S-a consumat o nouă etapă în 
campionatul categoriei B de rugbi.

In seria I scorul etapei l-a realizat 
Universitatea Timișoara, învingătoare 
cu 24—6 asupra Politehnicii Cluj. O 
victorie de proporții a obținut și 
C.S.M. Sibiu, acasă, în fața/ forma
ției Metalul Tr. Severin: 14—0.

Alte rezultate din această serie : 
Minerul Lupeni — U. M. Timișoara 
6—0 și Chimica Tîrnăveni — just, de 
mine Petroșani 3—0.

în seria a Il-a Constructorul T.R.C. 
Suceava a confirmat forma bună în 
care se află, dispunînd de Construc
torul Bîrlad cu 8—0. Ancora Galați 
a întîlnit, într-un veritabil derbi al 
seriei, echipa Cimentul Medgidia, pe 
care a întrecut-o cu 0—6, după ce la 
pauză rezultatul era egal : 3—3. Un 
rezultat puțin scontat s-a înregis
trat la Cernavodă, unde echipa lo
cală Ideal a cîștigat în fața rugbiști- 
lor de la U.S.A.S. Năvodari cu 12—3. 
Chimia Brăila a condus o repriză

victorioase s

(6—0) pe Agronomia Iași, dar, pînă 
la urmă, a trebuit să se mulțumească 
cu un rezultat egal : 6—6. Și o sur
priză: A.S.Tecuci n-a putut să ter
mine în avantaj partida cu Con
structorul Ploiești: 9—11 (6—0). Iată 
că avantajul terenului nu este tot
deauna hotărîtor.

în seria echipelor bucureștene 
scorul etapei l-a realizat formația 
Vulcan: 40—0 cu Proiectantul. Tot 
cu un scor categoric a cîștigat și 
Constructorul la I.P.G.G. : 27—0.

Iată și celelalte rezultate din 
această serie : Olimpia — Politeh
nica 14—6, Institutul de construcții 
— I.S.E. 11—6, Aeronautica — Arhi
tectura 11—3 și I.C.F. — s.N. Olte
nița 13—3.

De semnalat faptul că în etapa 
viitoare, de duminică, în sferia echi
pelor bucureștene va avea loc un 
prim derbi, între Constructorul și 
Olimpia. Meciul este programat pe 
terenul Olimpia, de la orele 10,45.

Dinamo — Dukla văzut 
de antrenorul emerit
Oprea Vlase

(Urmare din pag. 1)
7, Costache 11, Coman, lonescu, 
Popescu, Mureșan, Nica, Licu, Sa- 
mungi, T. Moldovan și Fabian,

— în încheiere, bănuit i probabil 
că vă solicit un pronostic...

— In general nu dau pronosticuri. 
Dar acum vă pot spune ceva cu pre
cizie și anume că echipa învingă
toare din această semifinală va cîș* 
tisa „Cupa campionilor europeni**!

Va fi această echipă Dinamo Bucu
rești, care își va înscrie astfel în 
palmares pentru a doua oară o 
astfel de victorie ? Să sperăm că 
handbaiiștii de la Dinamo iși vor 
mobiliza toate forțele pentru a ne 
da această satisfacție...

ECHIPELE DIN CONSTANȚA (F) Șl PLOIEȘTI (B) 
CAMPIOANE REPUBLICANE ȘCOLARE

CIMPIA TURZII (prin telefon de la 
trimisul nostru). Marți au luat sfîr
șit, în localitate, finalele campio
natelor republicane școlare de volei. 
Turneele finale, disputate de-a lun
gul a 5 zile, au prilejuit trecerea 
în revistă a celor mai bune echipe 
de volei școlare, care au oferit 
partide frumoase, cu răsturnări 
spectaculoase de scor, dispute dirze, 
în care nu s-au precupețit efortu
rile pentru fiecare serviciu, fiecare 
punct, fiecare set. Echipele cele 
mai bine pregătite au cucerit titlu
rile de campioane, acestea fiind: 
Liceul nr. 1 Constanța (fete) și Li
ceul nr. 2 Ploiești (băieți). Lor, și 
antrenorilor lor, profesorii I. Cris

tian și, respectiv, M. Dumitrescu, 
le adresăm felicitările noastre.

Așa cum arătam în cronica noas
tră de marți, turneul echipelor de 
fete a fost foarte echilibrat. Ca să 
ilustrăm aceasta, este de ajuns să 
spunem că rezultatul ultimului 
meci, Liceul nr. 1 Constanța — Li
ceul nr- 3 Sibiu, era așteptat ev 
respirația tăiată de încă două echi
pe (din București și din Cluj), ale 
căror locuri în clasament depindeau 
de victoria sau înfrîngerea elevelor 
din Constanța. In cazul cînd sibien
cele ar fi cîștigat ultima partidă, 
ele aveau asigurat locul. .. 3, iar 
bucurestencele deveneau campioa
ne. Dar..

Iată rezultalele ultimelor partide :

Fete : Constanța — Cluj 3—1; 
Cluj — Timișoara 3—0, Constanța — 
Sibiu 3—1 ; Băieți : Ploiești — Si
biu 3—0, Rm. Vîlcea — Constanta 
3—0.

CLASAMENTE FINALE 
FETE :

1. Liceul nr. 1 C-țn
2. Lie. „M. Viteazul" Buc.
3. Lie. „N. Bălcescu" Cluj
4. Lie. Nr. 3 Sibiu
5. Lie. Nr. IB Tint.

4 4 0 12: 4 8
4 3 1 11: 5 1
4 2 2 1: 8 6 
413 8:11 S
4 0 4 2:12 ,4

BĂIEȚI :

1. Lie.
2. Lie.
3. Lie.
4. Lie.
5. Lie.

Nr. 2 Ploiești 
nr. z 3m. vilcea 
„M. Basarab” Buc. 
„Gh. Lazâr" Sibiu 
Nr. 2 Constanta

4 4 0 12: 2 8
4 J 1 10: 5 1
4 2 2 8:3 6
4 13 5:18 5
404 3:12 4

ION DUMITRESCU



DEPISTARE 
DE TALENTE

Săptămînă viitoare, pe stadio
nul Republicii, va avea loc un 
trial la care au fost invitați a- 
proape 30 de fotbaliști din cate
goriile B și C, precum și cîțiva 
dintre cei ce activează în echi
pele din campionatul orașului 
București.

în legătură cu această verifi
care, binevenită și de natură să 
stârnească ambiția unor fotbaliști 
dornici de afirmare, ne-am adre
sat antrenorului C. DRĂGUȘIN 
pentru unele amănunte :

— In ce scop efectuați acest 
trial ?

— In primul rînd pentru depis
tarea de noi talente existente, 
după părerea mea, din belșug, 
în categoriile inferioare. Mi-am 
îndreptat atenția îndeosebi asu
pra unor jucători tineri între 
19—21 de ani, în dorința de a a- 
vea la dispoziție înlocuitori pen
tru cei ce în curind vor părăsi 
echipa de tineret de care mă 
ocup.

— După părerea dv, oare sînt 
jucătorii din lotul de tineret ce 
vor urca spre celelalte echipe 
reprezentative ?

— Deocamdată, Bazil Marian — 
antrenorul lotului olimpic — s-a 
fixat asupra citorva care, dacă 
și în continuare vor da randa
ment la echipele lor de club, au 
toate șansele să promoveze. Cine 
sînt aceștia ? Dumitriu III, Măn- 
doju, Oblemenco. Pantea, * =“a
și alții. Dar, după cum 
spus, aceasta depinde, 
rînd, de ei, pentru că 
foarte exigent.

— In cazul acesta, 
care îl organizați este 
dreptățit. Ne puteți enumera cîți
va dintre fotbaliștii pe care îi 
veți pune la încercare ?

— Cu multă plăcere. Este vor
ba de Duțan, Rugiubei și Dem- 
brovsehi (Dinamo Bacău), Sece- 
leanu și Bungău (CER Timișoara), 
Angelescu (Politehnica București), 
Tîmpănaru, Dragomir (A.S.A. Tg. 
Mureș), Petre Iosif (Dinamo O- 
bor), Crăciunoiu (A.S.A. Bucu
rești), Dima (Granitul) și alții — 
aproximativ 30 de jucători. ’

— O ultimă întrebare : data e- 
xactă și locul unde îi vom pu
tea vedea și noi.

— Miercuri 12 aprilie, după- 
amjază, pe stadionul Republicii...

Panici 
v-am 

în primul 
Baz.il este

trialul pe 
toarte Jn-

C. M.

Formarea timpurie a unor jucători de fotbal, 
pregătiți temeinic și multilateral, cu personalitate, 
corespunzători cerințelor jocului contemporan 
este de neconceput fără organizarea și desfășu
rarea unei competiții rezervată juniorilor — cam
pionatul republican.

O dată cu începerea returului campionatului, 
considerăm că este momentul să facem o privire 
retrospectivă asupra turului și să relevăm unele 
aspecte negative de a căror lichidare — mai de
vreme sau mai tirziu — depinde transformarea 
acestei importante competiții intr-o adevărată 
școală fotbalistică.

Jocurile oficiale constituie ultimul și cel mai 
Important mijloc al unui proces de selecție și de 
antrenament, care vine să confirme sau să infirme 
lustetea metodelor si mijloacelor folosite.

Din aceste considerente, Federația română de 
fotbal a obligat secțiile care au echipe în cate- 
goriile A, B și C să participe cu echipele de ju
niori la o competiție republicană prin care să 
pregătească jucătorii necesari echipelor de seniori.

Secțiile de categorie A și B manifestă o preo
cupare sporită l-ață de instruirea juniorilor, ex
cepție făcînd, în acest an competițional, echipele 
Universitatea Craiova, Farul Constanța, Dinamo 
Pitești (ultimele două cu cîțiva ani în urmă 
fruntașe). Chimia Suceava, Metrom Brașov, C.F.R. 
Arad, Minerul Lupeni. în schimb, secțiile de 
categorie C sînt reprezentate în această compe
tiție doar de 56 echipe dintr-un total de 101. Ast
fel, aproape jumătate din numărul echipelor pri
vesc participarea juniorilor într-un sistem compe- 
tițional ca pe o obligație de care s-ar dispensa în 
cea mai mare grabă.

Pe lingă faptul că nu asigură condițiile mate
riale minime de pregătire, în acest campionat 
unele secții dau dovadă de o totală lipsă de în
țelegere față de tinerii fotbaliști, astfel că par
ticiparea multora este formală. Lipsa încadrării 
unor antrenori sau instructori voluntari care să 
instruiască echipele de juniori influențează nega
tiv procesul instructiv-educativ (dacă mai poate 
fi vorba de așa ceva), calitatea jocului și rezul
tatele obținute, neverosimile prin proporțiile sco
rurilor pe care le înregistrează echipele Metalul 
Rădăuți, Stuful Tulcea, Electrica Fieni, Rapid 
Mizil, C.F.R. Roșiori, Minerul Baia Sprie etc.

în campionatul republican de juniori — mai 
mult decît în alte competiții — nu trebuie să 
troneze preceptul „de a cîștiga cu orice preț“, ci 
acela de a folosi jocurile oficiale în scopul 
mării și desăvîrșirij profilului fotbalistului 
performanță, al jucătorului necesar echipei 
seniori.

înțelegerea greșită a scopului competiției 
către unii antrenori și instructori a dus la comi
terea de către aceștia a unor greșeli grave : sub
stituiri de jucători, folosirea unor „juniori^ de 
20 ani (C.F.R. Caransebeș, Minobrad Vatra Dor- 
nei, Victoria Tg. Jiu și altele), indicații (înainte 
de meci) pentru a practica un joc dur — de timo
rare — de multe ori sub privirile îngăduitoare ale 
unor arbitri care nu uită cînd intră pe teren că 
locuiesc în aceeași regiune (de obicei arbitrii de
legați sînt din localități apropiate), dar care uită, 
în multe cazuri, că sînt si trebuie să fie educa
tori. ANTRENORII ECHIPELOR DE -------------
CONDUCERILE SECȚIILOR TREBUIE SA 
VEASCA JOCUL OFICIAL CA PE UN OBIECTIV

for- 
de 
de

de

JUNIORI, 
PRI-

INTERMEDIAR ȘI NICIDECUM UN SCOP IN SINE 
AL ACTIVITĂȚII LOB.

Un alt aspect negativ, care ne-a reținut atenția 
în timpul turului campionatului republican, este 
legat de programarea multor jocuri la ore nepo
trivite (în special pentru echipele care se depla
sează), adică la ora 9. Pe bună dreptate, randa
mentul juniorilor în aceste situații a fost mai 
scăzut. Deșteptarea la ora 3 sau 4. deplasarea cu 
trenul sau mașina intre 100—200 km, pentru a juca 
la ora 9, sînt departe de a deschide drumul spre 
un joc de calitate.

Numărul _ redus de jocuri oficiale — 18 într-un 
an competițional — îl considerăm ca fiind insu
ficient pentru primul eșalon al schimbului de 
miine.

Un foarte mare aport în desfășurarea campio
natului îl aduc arbitrii. Din păcate, începătorii și 
cei cu o pregătire mal slabă sînt delegați la 
jocurile juniorilor, lucru foarte greșit după păre
rea noastră. De ce nu fac „practică" aceste cate
gorii de arbitri la competițiile neoficiale raionale, 
orășenești și regionale ? Oare arbitrii de catego
ria I nu pot arbitra și unele jocuri oficiale ale 
juniorilor ?

In turul campionatului 1966/S7 s-au obținut și 
o serie de rezultate bune și foarte bune. Am in
sistat mal mult asupra unor neajunsuri din do
rința ca fiecare antrenor, arbitru sau activist spor
tiv să contribuie din ■
plonatulul republican 
schimbului de mîine.

plin la transformarea cam; 
de juniori într-o școală ă

MIHAI BÎRSAN 
asistent la I.C.F.

„Plecăm din România 
cu cele mai frumoase amintiri!“
® Declarațiile antrenorului echipei universitare franceze

Miercuri a părăsit Bucureștiul se
lecționata universitară de fotbal a 
Franței, care a susținut un turneu 
în țara noastră. înainte de plecare, 
am stat de vorbă cu unul din antre
norii echipei, dl. Jean Dufour. Amin
tind de pregătirile ce se fac în ve
derea edifici din 1968 a campiona
telor europene universitare de fotbal, 
competiție care va fi găzduită pro
babil de țara sa. oaspetele ne-a fur
nizat unele amănunte privind acțiu
nea de selecționare și cristalizare a 
lotului francez.

„De altfel, ne precizează antreno
rul Dufour, acesta a fost, în prin
cipal, și scopul turneului întreprins 
în România. Primul turneu dintr-o 
suită care se va continua în lunile 
următoare. în total, în vederea 
ropenelorli studențești de fotbal 
susține nu mai puțin de 25 de 
ciuri de verificare".

L-am rugat pe interlocutorul 
tm să ne împărtășească și

„eu- 
vom 
me-

1 nos- 
cîteva 

din impresiile culese pe timpul șe
derii în liomănia.

,,/Vu inSmplător am inaugurat ci
clul de pregătire a fotbaliștilor noș
tri cu această deplasare în țara dv. 
Se vorbește mult, în termeni elogioși, 
despre fotbalul românesc. Mu bucur 
că am venit în România, că am avut 
prilejul fericit de a stabili primele 
contacte bilaterale cu cercurile spor
tive studențești din tara dv. Con
tacte prietenești, sincere, utile."

Antrenorul Jean Dufour s-a referit 
apoi la turneul propriu-zis efectuat 
la noi:

„Bilanful jocurilor susținute în

țara dv. ne este, în general, puțin 
favorabil : o victorie la Craiova, un 
meci egal la Cîmpina și două înfrîn- 
geri. Noi n-am urmărit însă rezul
tatele cu orice pref, ci numai veri
ficarea lotului, așa cum am amintit 
la început. Or, în această direcție, 
ne putem declara mulțumiți. Am 
avut parteneri puternici, care ne-au 
solicitat mult. în esență, aș vrea să 
arăt că în echipele studențești in- 
tilnite figurează jucători de valoare, 
care ar putea face fată cu succes 
într-o selecționată universitară a Ro
mâniei".

în încheierea discuției noastre, an
trenorul Jean Dufour a ținut să sub
linieze :

„Plecăm din România cu cele mai 
frumoase amintiri. Pretutindeni ne-am 
bucurat de o primire cordială și aș
teptăm prilejul să ne revanșăm. 
Fotbaliștii dv. ne-au înconjurat cu 
simpatie, cu o prietenie deschisă', 
sinceră. Noi nu vom uita aceasta. 
Impresii puternice purtăm și în ceea 
ce privește țara dv. Bucureștiul este, 
intr-adevăr, minunat ! Un oraș •—■ 
capitală, modern, în plină și con
tinuă dezvoltare. Cunoscîndu-l îmi 
explic atraefia pe care 
el turiștii din Paris și 
Franță. De asemenea, 
frumoasă ne-au lăsat
orașe vizitate, Craiova și Galați în
deosebi. Ca să nu mai vorbesc de 
pitoreasca Vale a Prahovei, de Sinaia 
și muzeul Peleș. Vom reveni oricind 
cu plăcere în România prietenă".

o au pentru 
din întreaga 
o impresie 
fi celelalte

t. sr.

Arbitri români
© Miercuri s-au înapoiat în țară 

arbitrii bucuroșteni Gheorghe Popovici 
și George N. Gherghe, care în zilele 
dc 1 și 2 aprilie au condus în Tur
cia trei partide oficiale. Astfel, Gh. 
Popovici a arbitrat meciurile Besik- 
tas—Istanbul Spor (0—0) disputat 
la Istanbul și Karșiata—Hacetcpel 
(0—0) jucat la Izmir, iar G.

PROGRAMUL MECIURILOR
DIN CAPITALĂ

N.

DUMINICA 9 APRILIE : stadio
nul „ 23 August", ora 14.30 : Steaua
— Dinamo Pitești, ora 16.30 : Rapid
— Jiul; terenul „Politehnica", or. 
10 : Politehnica — Chimia Suceava 
(categoria B), ora 11-45 : Politehnica
— Oltul Rm. Vîlcea (juniori) ; tere
nul Gloria, ora 10 : Metalurgistul — 
Dinamo Victoria București (cate
goria B) ; terenul „Timpuri noi", 
era 10 : Flacăra roșie — Rapid C.F. 
(categoria C) ; stadionul Giulești, 
ora 11 : Rapid — Electrica Constan
ța (juniori), ora 12.30 : Rapid C.F. — 
I.M.U. Medgidia (juniori) ; stadionul 
Dinamo, ora 12 : Dinamo București
— Metalul Tîrgoviște (juniori) ; te
renul Voința I, ora 12: Șc. sp. nr. 2 
București — Electrica Fieni (ju
niori) ; terenul Steaua, ora 11 * 
Steaua București — Dinamo Pitești 
(juniori) ; terenul Progresul, ora 12 : 
Progresul București — Muscelul 
Cîmpulung (juniori).

peste hotare
Gherghe meciul Mersin — Beykoz 
(1—1) de la Istanbul. După cum 
scrie presa turcă, cei doi arbitri 
România 
misiunea

s-au achitat cu cinste 
lor.

23 aprilie,9 La
mează să se dispute 
primele reprezentative 
Austriei, în cadrul

din
de

ur-la Atena, 
partida dintre 
ale Greciei și 
campionatului

Europei. Conform hotărîrii luate de 
U.E.F.A. meciul va fi condus de o 
brigadă de arbitri din țara noastră, 
alcătuită astfel: Vasile Dumitrescu— 
București, la centru, Mircea Rotaru— 
lași și Nicolae Rainea—Bîrlad, la 
tușe.

Pronosport
4 AUTOTURISME „RENAULT 
16“ LA CONCURSURILE PRO
NOSPORT PE LUNA APRILIE 
IN CADRUL „PREMIULUI EX
CEPȚIONAL" ÎN AFARA PRE
MIILOR OBIȘNUITE ÎN BANI

„BOLNAVII" DE LA SĂNĂTATEA
(Urmare din pag. 1)

s-au îmbolnăvit 
stea o săptămînă

dacă jucătorii 
și au trebuit să 
în spital ?

Dar, pentru 
curși ei" de la 
din nou pe „masa de operație", 
ne-am gîndit, fiind vorba de 
„Sănătatea" (mai ales de cea mo
rală !) să folosim bisturiul pen
tru a extirpa ceea ce este 
tămător în toată această 
veste.

Despre c? este vorba, în 
litale ?

Să revenim la cele două piese 
din dosarul asociației sportive 
„Sănătatea". în 
lor noastre, ele 
de neadevăruri, 
cursie de o zi, 
zile ? Cei 13 au 
adevărat ? Pe ce bază au lipsit 
din producție jucătorii în această 
perioadă ? Iată întrebări care pri
mesc răspuns în cele

că dosarul „ex- 
Rînca a ajuns

vă- 
po-

rea-

urma cercetări- 
cuprind o serie 
S-a făcut o ex- 
sau una de 7 
fost bolnavi cu

ce urmează.

1 Excursia celor 12 jucători
(dIus antrenorul Giolnăiri a 

fost 
mai 
va* 
într 
timp că 
vor lipsi din producție cel pu
țin 6—7 zile. Dar. cum la Rînca 
nu erau... condiții optime, toți 
jucătorii s-au îmbolnăvit subit,

Giolgău) a■ (plus antrenorul 
pusă la punct pînă în cele 

mici amănunte (inclusiv ,,gra- 
îmbolnăvire a fotbaliștilor), 

-adevăr, jucătorii știau din 
se vor... îmbolnăvi și

datorită laptelui și conservelor 
consumate pe drum ! Intoxicație ! 
Au plecat din Rînca spre No
vaci, la spital, unde îi aștepta 
doctorul Podeanu, director al spi
talului si membru al consiliului 
asociației.

Giurgiu și nu am fost, deci, „spi
talizat". După ce m-am întors 
la Tg. Jiu n-am auzit pe nici unul 
dintre colegii mei să amintească 
ceva despre vreo boală avută 
în spital", (prof. Horia Nicoles- 
cu — jucător).

«> La spitalul din Novaci, „bol- 
“ navilor" li s-au făcut repede 

acte de internare, fișe de trata
ment, li s-a fixat medicatia și, 
în plus, pentru ca intoxicația să 
fie repede lichidată, li s-a pre
scris și supraalimentatie. Poți să 
contrazici 
speciale"

Numai 
a Comitetului executiv al Sfatu
lui popular al raionului Gilort 
se spune, printre altele : „Din dis
cuțiile purtate cu medicii I. 
nescu și M. Podeanu, aceștia 
lalează că jucătorii internați 
au avut nici o maladie".

Ce spun jucătorii î
„La spital am dus-o bine. Min- 

carea excelentă, antrenament (de 
două ori pe zi). Doar unul dintre 
cei 13 era bolnav, Păuna Avram. 
Avea un fel de urticarie. După 
puțin timp se antrena insă și el, 
cot la cot cu noi". (Ion Popescu — 
jucător). „Din motive 
eu m-am dus mai 
talul din Novaci, 
țeles, sănătos, dar 
pa se află acolo", 
jucător). „Eu eram

în asemenea „cazuri 
diagnosticul ?
că în decizia nr. 340

Io- 
re- 
nu

familiale, 
tirziu la spi- 
Eram. binein- 
știam că ecbi- 
(Nitu Emil — 
in vacanță la

3 La 16 august 1965, toți ju
cătorii s-au... vindecat. Dar, 

ce să vezi? Doar doi dintre ceî 13 
„bolnavi" au ieșit din spital cu 
certificate! De ce ? „Pentru că 
majoritatea lor au fost salariații 
noștri și n-aveau nevoie de ac
te (!) Am „aranjat" cu directorii 
de întreprinderi (tov. Stăiculescu 
— U.R.C.C. și tov. dr. Gh. Cre
tan — Spitalul Tg. Jiu) să-i în- 
voiască, cu condiția ca jucătorii 
să recupereze orele respective" 
(pe 7 zile!) — ne spuneau dr. 
G. Iorgulescu și dr. F. Brădiștea- 
nu. Fiind întrebat , dr. Cretan 
ne-a răspuns însă că habar 
n-avea de aceste învoiri. Prin ur
mare, jucătorii nu aveau nici 
vreo motivare pentru lipsa din 
producție și nici certificate medi
cale. în schimb, pe fișele de 
pontaj (din serviciile respective) 
jucătorii figurau prezenți pe toată 
perioada. (Fișele de prezentă au 
fost contrasemnate de Florica 
Văduva, dr. I. Băluș — pentru 
jucătorii Avram și Bucur; Emil 
Draicu și C. Tatoroir pentru ju
cătorii Popescu și Munteanu — 
toți de la spitalul din Tg. Jiu).

Faptele sînt clare și ele constituie 
tot atîtea capete de acuzare la adre
sa membrilor consiliului asociației 
Sănătatea. Și cînd le-am spus acest 
lucru ni s-a răspuns ; „Cum să-i 
ajutăm pe jucători ? Noi nu le-am 
dat cadouri și nu le-am oferit alte 
avantaje. Am vrut să compensăm, 
într-un fel, eforturile fotbaliștilor" 
— ne spunea dr. Iorgulescu, respon
sabilul financiar al asociației, refe- 
rîndu-se, bineînțeles, la așa-zisa in
toxicație de la Rînca. Și, în conti
nuare, tot dr. Iorgulescu a adău
gat : „Dacă aceste fapte vor vedea 
lumina tiparului, să știți că tot en
tuziasmul nostru va dispare, iar 
asociația Sănătatea va... sucomba". 
Este o declarație care denotă o falsă 
mentalitate privind respectarea le
gilor țării și ideea de sport.

Firește, nu numai dr. S. Podeanu 
este vinovat de organizarea „canto
namentului" de la Novaci cu toate 
implicațiile sale și, prin urmare, im- 
putația făcută ar trebui achitată (în 
mod solidar) de toți cei care au 
avut această idee ingenioasă : dr. 
Iorgulescu, dr. Brădișteanu, G. Giol
gău s.a.

Oare dragostea pentru fotbal tre
buie să se manifeste prin Încălca
rea legii ?

Este cu atît mai grav faptul, cu 
cît aceste lucruri au fost comise de 
oameni cu pregătire și calificare 
superioară, de membrii unei asocia
ții fruntașe. Cu asemenea practici 
ei nu contribuie la instaurarea unei 
atmosfere de muncă și de seriozi
tate printre sportivii asociației în 
general, și printre fotbaliști în spe
cial. Dimpotrivă !...

Deși nu sîntem nici medici — ca 
tovarășii care au diagnosticat intoxi
cația — și nici prooroci — ca fotba
liștii care au văzut în stele că peste 
un timp se vor „îmbolnăvi” in cor- 
pore — prevedem asociației sportive 
Sănătatea o viață lungă Și prosperă 
cu condiția să aplice un tratament 
radical celor vinovați. Așteplăm re
zultatul... analizei.

Concursurile PRONOSPORT din 
9, 16, 23 și 30 aprilie vor benefi
cia — în cadrul premiului excep
tional — de CÎTE UN AUTO
TURISM „RENAULT 16“ în lo
cul autoturismelor anunțate ante
rior.

De asemenea, participan(ii la 
PRONOSPORT vor mai putea ob
ține importante premii în bani pen
tru 13, 12, 11 și 10 rezultate exac
te.

Programul concursului Prono
sport nr. 14 de duminică 9 apri
lie 1967, care este alcătuit din 
meciuri atractive și echilibrate, va 
beneficia și el de un autoturism 
„RENAULT 16“ și 2500 lei în 
numerar.

Astăzi și mîine ultimele zile pen
tru depunerea buletinelor.

• Plata premiilor la concursul 
special PRONOEXPRES din 29. 
III.1967.

IN CAPITALĂ: prin casieriile 
proprii LOTO-PRONOSPORT în- 
eepînd de marți 11 aprilie a.c.

ÎN ȚARĂ: prin casele raionale 
C.E.C. începînd de la 18 aprilie 
a.c. Prin mandate poștale. începînd 
de la 20 aprilie a.c.

NOTĂ

Prin mandat poștal se vor achita 
premiile participanților din me
diul rural, spitale, sanatorii și uni
tăți militare.

Toate celelalte premii în bani, 
suplimentare și cumulate, se vor 
achita prin casieriile proprii LO- 
TO-PRONOSPORT din orașul 
București și prin casele raionale 
C.E.C. din țară.

Pentru evitarea aglomerației la 
casierii, Se reamintește participan
ților cîștigători că pot ridica pre
miile timp de 45 zile de la data 
concursului — adică pînă la 13 
mai 1967.

• Tragerea la sorți a autoturis
melor oferite la concursul special 
PRONOEXPRES din 29 martie 
1967, va avea loc astăzi după tra
gerea LOTO, în București, str. 
Doamnei nr. 2, cu începere de la 
ora 17.45.

Rubrică redactată de Adminis
trația de stat l.oto-Pronosport.



Promisiune pentru 
Ștefan Suciu, 
o remarcabila 
speranță!

Cea de a treia ediție a cursei de 
4 zile de la Bordeaux a constituit o 
utilă verificare a speranțelor ciclis
mului dintr-o serie de lari din Eu
ropa, an adevărat „tur de forță* 
dacă ținem seama de faptul că tn 
4 tile s-au parcurs 730 km în 6 
etape, dintre care 4 pe ploaie si frig. 
In aceste condiții, trei dintre rutierii 
români, conduși tn această competiție 
de antrenorul Ernest Colgoți, s-au 
impus atenției specialiștilor: ȘTE
FAN SUCIU, G. GRIGORE și GH. 
RACEANU. Dintre ei. Ștefan Suciți 
a fost o adevărată revelație. El a 
ocupat locul III în clasamentul fi
nal, a cîștigat etapa a ll-a si a 
cucerit premiul Ministerului tinere
tului și sportului din Franța (pentru 
cel mai combativ concurent) și pre
miul orașului Bordeaux (pentru cel 
mai bine clasat dintre cicliștii stră
ini ). Așadar, dintr-o dată două tro
fee! Excelenta comportare a sportivu
lui roman a fost larg comentată. Sub 
titlul „UN REMARCABIL SUCIU", 
ziarul „Sud-Ouest" care apare la 
Rordeaux notează în cronica redactată 
de Robert Diitein: „...avansul pluto
nului se mărea continuu și aceasta 
grafie participării efective, muncii 
românului Suciu care, de fiecare dată 
cînd lua conducerea Ia trenă, mărea 
simțitor ritmul de alergare..."

După succesul din etapa a Il-a, 
Ștefan Suciu a fost călduros feliei: it 
de cunoscutul ciclist profesionist 
Andră Darrîgade (campion mondial 
în anul 1959 și învingător tn 22 de 
etape în „Turul Franței") care a 
spus: „Cîștigarea unei etape într-o 
competiție la care participă un lot 
atît de valoros de speranțe ale ci
clismului mondial constituie o per
formanță deosebită. Sueiu este un 
ciclist de viitor!"

Despre întrecere, conducătorul de
legației, prof. N. Oțeleanu ne-a de
clarat: „A fost o cursă grea. Majo
ritatea etapelor au fost de munte, cu 
arcușuri grele și des repetate. Tim
pul ploios și friguros a mărit și mai

Ciudad de Mexico ■
i

ȘT. SUCIU 
văzut de Al. Clenciu 

Performanța are luciu...
— Bravo Suciu, bravo Suciu t

mult gradul de dificultate al întrece
rii. In afară de Stefan Suciu, o im
presie bună a lăsat Constantin Cri- 
gore. EI a corespuns în toate eta
pele, fiind în permanență om de pri
mul pluton. Bine a mers și Gh. Fă- 
ccanu".

De acord cu cele relatate, de prof. 
N. Oțeleanu, antrenorul Ernest Col- 
goțî a completat: „Mai slab a mers 
Ștefan Cernea. Socotesc, de aseme
nea. ea nemotivat abandonul alergă
torilor Tudor Vasile și Alex. Sofro- 
nîe care, în prima zi de concurs, n-au 
putut să treacă peste unele dificultăți 
de moment. Imî pare rău că din 
această cauză nu le-am putut veri
fica potențialul în condițiile unei 
curse internaționale de amploare".

Faptul că la începutul lunii apri
lie Ștefan Suciu a mers excelent, 
parcurgînd 730 km în 4 zile și cîș
tigînd o etapă tn compania unor 
sportivi de certă valoare din Belgia, 
Franța și Jugoslavia ne dă dreptul 
să propunem antrenorilor Nicolae 
Voicu și Ernest Colgoți să reflecte 
dacă n-ar fi oportun să-l includă 
pe Suciu tn lotul de seniori pentru 
marile curse din acest an. Același 
lucru și pentru alergătorul Constan
tin Grigore care, în plus, are și ex
periența participării la ediția din 
anul trecut a „Cursei Păcii".

HRISTACHE NAUM

DUPĂ C. M. DE HOCHEI

însemnări din tribună de ia Donaupark-halle
Acum, la Viena, a fost consemnată cea de a patra participare a 

echipei de hochei a României la întrecerile grupei B a campionatului 
mondial. A fost, fără discuție, cea mai remarcabilă evoluție a hocheiș- 
tilor noștri la această mare competiție. Ce poate vorbi mai bine despre 
aceasta decit faptul că reprezentativa României a încheiat neînvinsă 
cele 7 partide susținute, că s-a clasat pe locul secund al grupei (la gol
averaj) și că a reușit o serie de jocuri de o bună valoare tehnică, călduros 
apreciate de specialiști și de publicul vienez.

• Bilanțul 
noastre la ultimele 
a fost următorul : 
Stockbolm-1963 
Innsbruck-1964 
Zagreb-1966 
Viena-1967

participării echipei 
ale C. M.ediții

III
IV
II
II

4
3
5
5

1
3
1 
0

29-17
31-28
29-16
34-18

9
7

11
12

1
1
1
2 

evoluția ho-

FOTBAL PE GLOB
• Antrenorul echipei Angliei, 

Alf Ramsey, intenționează să orga
nizeze mai multe antrenamente în 
Mexic, pentru ca echipa sa să-și 
poată apăra cu succes titlul la viito
rul campionat mondial din anul 
1970.

Ramsey a declarat că jucătorii 
vor trebui să facă față unor dificul
tăți serioase, fiind obligați să joace 
intr-un timp foarte scurt, în locali
tăți cu altitudini diferite, variind 
între 600 m și 2200 co

președintele F.I.F.A., Stanley 
Rous, care s-a Întors recent din Me
xic, a declarat însă că se exagerea
ză în problema altitudinii. Inspec- 
tînd terenurile pentru viitorul cam
pionat mondial, S. Rous a spus : 
„In decurs de cinci zile am călătorit 
de la nivelul mării, Vera Cruz, pină 
la Ciudad de Mexico și eu personal 
nu am simțit efectele altitudinii, 
deși am peste 70 de ani".

9 LEIPZIG. — Selecționatele 
R.D. Germane și Olandei s-au întîl- 
nit la Leipzig în Primul lor joc pen
tru campionatul european (grupa a 
V-a). Meciul a avut o desfășurare 
dramatică și s-a încheiat cu scorul 
de 4—3 în favoarea R. D. G. La 
pauză olandezii conduceau cu 2—0 !

• SANTIAGO DE CHILE. — E- 
chipa chiliană Colo-Colo a învins cu 
3—2 (1—1) pe Nacional Montevideo 
într-un meci contînd pentru „Cupa 
campionilor Americii de Sud". Alte 
rezultate din această competiție 5 
Barcelona (Ecuador) — Cerro (Para
guay) 2—1 (0—1); Bolivar la Paz — 
Racing Buenos Aires 0—2 (0—2).

Jacques Anque- 
til a ținut să do
vedească din nou 
că rămîne în frun
tea cicliștilor fran
cezi, cîștigînd Cri
teriul Național dis
putat acum cîteva 
zile pe circuitul de 

la Rouen. Victoria 
dificilă, totuși, ob
ținută numai Ia 
sprint în fața „e- 
ternului" său rival, 
Raymond Poulidor. 
Iată-l pe învingă
tor, după cursă, pri
mind ovațiile ad
miratorilor săi.

Fcto : A.F.P.

6 
7 
7 
7

• în legătură cu 
cheiștilor noștri la cea de a 34-a 
ediție a C. M. ni se pare interesan
tă părerea lui CLAV DALSOREN, 
căpitanul echipei Norvegiei : „Am 
jucat de mai multe ori în compa
nia hocheiștilor români și de fie
care dată am avut de înfruntat un 
adversar puternic. Anul acesta 
eram convins că ne vom lua 
vanșa după înfrîngerea de Ia Za
greb. Românii ne-au fost insă 
nou superiori, în special în 
vința tacticii și au ciștigat eu 3—2. 
De cînd o cunosc, acum, la Viena, 
echipa României mi s-a părut la 
oel mai ridicat nivel. Unele carențe 
ale sistemului dv. defensiv, pe care 
noi n-am știut să le folosim, dar 
le-au folosit, în schimb, polonezii 
și austriecii, n-au îngăduit echipei 
române să ocupe primul loe in 
grupă, așa cum ar fi meritat**.

• Rezultatele bune realizate pe
patinoarele Vienei au fost consecin
ța faptului că echipa noastră s-a 
prezentat destul de bine pregătită 
la startul 
de fiecare 
convenea, 
în funcție 
sarului, a 
tate și voință de a învinge. Și to
tuși, ținem să subliniem faptul că 
echipa noastră părea obosită în fi
nalurile de partide, randamentul 
fiecărui jucător în parte fiind ceva 
mai scăzut, unele greșeli în apă
rare mai evidente. Iată, spre exem
plificare, scorurile înregistrate, în 
ultima repriză a celor șapte par
tide : Elveția 2—2, Italia 1—1, Nor
vegia 0—2, Ungaria 2—1, Polonia 
1—2, Austria 0—4 și Iugoslavia
1—1.

• Formația României s-a bizuit 
la Viena pe aportul a 14 jucători 
prezenți în toate partidele. Dintre 
aceștia, o contribuție însemnată au

avut Varga (desemnat ca cel mai 
bun fundaș din grupa B), Ionescu, 
frații Szabo. Pană, Biro și portarul 
Dumitraș. Iată și un clasament al 
jucătorilor noștri :

rare în finalurile partidelor cu Po
lonia și Austria (au fost egalați cu 
23 de secunde înainte de termina
rea meciurilor !) dar au ratat Și 
cîștigarea cupei pentru sportivitate. 
La încheierea partidei cu Iugosla
via ambele echipe totalizaseră cite 
38 de minute de penalizare (locul 
întîi ne revenea oricum, deoarece 
iugoslavii avuseseră o pedeapsă de 
5 min.) dar, după oe totul se ter
minase, Florescu și mai apoi Biro 
s-au adresat pe un ton ireverențios 
unuia din arbitrii, care i-a penalizat

re-

din 
pri-

întrecerilor. Ea a impus 
dată ritmul de joc care-i 
a adoptat tactici diferite 
de caracteristicile adver- 
arătat multă combativi-

Pucul pasat de Bașa a ajuns la Biro care înscrie cu toată opoziția 
portarului Meier. Așa s-a marcat 
tn partida cu Elveția (7—2)

al doilea gol al echipei noastre 
Foto : R. Vilara

Prima coloană de cifre este cea 
a jocurilor susținute, apoi cea a 
minutelor de 
înscrise și pasele 
marcate goluri.

G. Szabo
Varga
I. Szabo
Calamar
Biro
Florescu
Pană
Făgăraș
Ștefanov
Ionescu
Bașa
Ștefan
Czaka

penalizare, golurile 
care au fostdin

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Portarul Dumitraș

4
2
4
4
0
2
3
3
0
1
2
1
0

7
5
3
3
5
3
1
1
3
2
0
0
0

primit

2’ 
0* 
6’ 
6’ 

14’ 
16’
0’ 
2’ 
0’ 

10’
2* 
2’ 
0’ 

a
goluri dar, în comparație cu cei 
mai buni portari din grupa B, a 
avut de făcut față și 
mare număr de șuturi 
sărilor :

Dumitraș-România
Ostensen-Norvegia 
Kosyl-Polonia 
Ceilalți jucători din 

rul Sofian, fundașul Pop și înain
tașul Moiș au evoluat doar cîteva 
minute, primul intr-un singur meci, 
ceilalți în cite două.

• Hocheiștii noștri au ratat, 
după cum am subliniat la timpul 
respectiv, cîștigarea grupei B da
torită unei serii de greșeli de apă-

18

celui mai 
ale adver-

lot, porta-

219 18
196 21
183 13

disciplinar cu cîte 10 minute. Ce-au 
rezolvat Florescu și Biro cu aceas
tă atitudine nesportivă ? Au privat 
echipa de o cupă care i se cuve
nea !

• Pentru că veni vorba de pe
nalizări, din cele 420 de minute 
joc efectiv echipa noastră a fost 
38 de minute în inferioritate nu
merică, timp în care â primit doar 
1 gol. în cele 7 meciuri susținute, 
adversarii noștri s-au aflat 67 min. 
în inferioritate numerică, noi reu
șind să înscriem 8 goluri.

• întrecerile C. M. au arătat 
clar că dispunem de jucători dotați 
pentru acest sport, că printr-o pre
gătire atentă și conștiincioasă se 
pot realiza lucruri frumoase, în po
fida faptului câ hocheiul nostru nu 
are încă o bază mai largă de selec
ție și că nici condițiile de activi
tate nu pot fi comparate cu cele 
ale altor țări. Dar disputele de la 
Viena au intrat de acum în dome
niul trecutului. La ora actuală, în 
fața hocheiștilor noștri stau Jo
curile Olimpice de la Grenoble, de 
care nu ne mai despart decît 11 
luni. Pregătirea va trebui începută 
deci cit mai de grabă, cu un lot lăr
git de jucători din care să fie selec
ționați apoi cei mai valoroși. Locul

.doi de la Zagreb, confirmat din plin 
de Viena, obligă !

ROMEO VILARA

In turneele de șah...
MONTE CARLO: Bobby Fischer 

(7 p. din 9 posibile) a cîștigat unul 
dintre cele mai tari concursuri ale 
anului. In continuare: Smîslov (>'/., 
Gbeller și Larsen 6. Matanovici 5, 
Gligoriei și Lombardi 4*/j p. etc.

IlAl.LE : Cu trei runde înainte de 
sfîrșit, conduce Portisch — I3l/2» 
urmat de Hort ■— 12 (1) și Matu- 
lovici 10*/2 (1). Ciocîltca, învins de 
norvegianul Zwcig în runda a 16-a. 
are 7>/2 p.

BOf.NOR REGIS: I’,- primul loc 
(după 8 runde) se altă, in conti
nuare, Kurajita. cu 7 p.. secondat 
dc Kottnauer -— 61/2 p. Drimer este 
al treilea cu 6 p.

BELGRAD : lvkov a devenit lider 
după 14 runde, cu 10 p. Ștein și 
Savon 9*/2 p. și Byrne 9 p. — sînt 
principalii contracandidat! la primul 
loc.

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI • REZULTATE
TOKIO. — Echipele de volei ale 

UR.S.S. și-au început turneul în Ja
ponia. Jucînd în orașul Toyama, for
mația feminină a fost învinsă cu 
3—0 (13, 9, 16) de echipa fabricii de 
aparate fotografice „Yashika**. Echi
pe masculină a U.R.S.S. a întîlnit la 
Sydzuoka selecționata universitară a 

Japoniei. Au cîștigat japonezii cu 3—1 
(11—15. 15—12, 15—5, 15—12).

SAN JUAN. — In proba de du
blu bărbați a turneului internațional 
de tenis de la San Juan (Porto 
Rico), cuplul Ion Tiriac (România), 
Istvan Gulyas (Ungaria) a învins cu 
6—2, 6—4 perechea americană Do
nald Dell, Mike Green.

Rezultate din optimile de finală ale 
probei de simplu bărbați: Mandari-

no (Brazilia) — Holmberg (S.U. A.) 
8—6, 6—4; Newcombe (Australia) — 
Lall (India) 7—5, 6—2; Taylor (An
glia) — J. Gisbert (Spania) 4—6, 
6—4, 6—4; Pasarell (Porto Rico) — 
Goven (Franța) 6—2, 2—6. 6—3.

SOFIA. — Echipa masculină de 
volei a Mexicului, care se pregăteș
te pentru Jocurile Olimpice, a jucat 
la Sofia cu formația studențească 
Akademik. Sportivii mexicani au 
obținut victoria cu scorul de 3—1 
(15—12, 15—2, 12—15, 15—13). Co
mentatorul sportiv al Agenției bul
gare de presă evidențiază jocul 
frumos al echipei mexicane, din 
rîndul căreia s-au remarcat Medi
na, Kalva și Agira.

BERLINUL OCCIDENTAL. — 
în drum spre Praga, unde va par
ticipa la campionatul mondial, 
echipa feminină de baschet 
a Braziliei a jucat cu o 
selecționată a Berlinului Occiden
tal, pe care a învins-o cu scorul 
de 96—39 (51—22). Jucătoarele
braziliene au arătat o formă ex
celentă.

HAGA. — In etapa finală a tur
neului masculin de volei pentru 
calificarea la viitoarele campiona
te europene, echipa Izraelului a în
trecut cu 3—2 formația R.F. a Ger
maniei, iar Italia a invins cu 3—1 
echipa Belgiei.

VARȘOVIA. — Antrenorul G. 
Lasak s-a fixat asupra unui lot

ȘTIRI • REZULTATE
de 8 cicliști din care va fi alcă
tuită echipa Poloniei pentru cea 
de a 20-a ediție a „Cursei Păcii'. 
Din lot fac parte trei alergători 
mai experimentați : Josef Gaw- 
liczek, Jan Magera, Andrzej 
Balwdz.in (toți în vîrstă de 28 de 
ani) și 5 alergători pînă în 24 de 
ani : Jasinski, Kegel, Czehowski, 
Polewiak, Wozniak.

NEW YORK. — între 14 și 16 
aprilie se vor desfășura la New 
York întrecerile competiției de 
scrimă pentru cupa „Martini- 
Rossi”. La aceste întreceri și-au 
anunțat participarea peste 150 de 
sportivi din 15 țâri.
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