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Mîine, la ora 19, in sala Floreasca

Prima „rundă" a unei pasionante semifinale 
a „C. C. E.“ la handbal masculin:

DINAMO IHKIRIȘII—
DUKLA PRAGA

Amatorii de handbal din 
Capitala păstrează încă intacte 
în amintirea lor pasionantele 
finaluri ale jocurilor Dinamo— 
Dukla, din cadrul „0.C.E.*, 
în care dinamoviștii au elimi
nat această redutabilă forma
ție. Și apoi, după două victo
rii consecutive la limită (15— 
14 în ediția 1958/1959 și 
23—22 în cea următoare), 
handbaiiștii cehoslovaci și-au 
luat revanșa, întreeînd în fi
nala competiției din 1963 pe 
Dinamo cu 15—13.

Și acum, din nou față în 
față în „C.0.E.* Confrunta
rea dintre aceste două valo
roase echipe se Înscrie, desi
gur, ca unul dintre cele mai 
importante evenimente sporti
ve ale săptămînii, dacă ținem 
seama că pe podiumul sălii 
Floreasca vor evolua o bună 
parte dintre cei mai buni 
handbaliști ai celor două țări. 
Echipa Dukla — care urmea
ză să sosească în cursul zilei 
de azi — contează pe aportul 
unor cunoscuți sportivi ca por
tarii Skarvan și Vicha, jucă
torii dc cîmp Havlik, Duda, 
Mareș, Benrș, Trojan, Razek, 
cărora li se adaugă Kavan, 
jloricak și Satrapa. Este o 
. jrinație matură, solidă, cu o 
mare forță de finalizare.

Dinamoviștii sînt, la ora a- 
ceasta, gata de start. Ei s-au 
antrenat intens tn această săp-

tămînă, au disputat și un joe 
de campionat și așteaptă par
tida de mîine seară cu opti
mism. Ei au datoria să-și 
mobilizeze toate forțele pentru 
a realiza în prima „rundă" o 
diferență cît mai mare în fa
voarea lor.

Intîlnirea începe Ia ora 19 
și va fi condusă de arbitrul 
iugoslav Z. Goinici.

O frumoasă victorie 
a echipei noastre de polo:

ITAUA 8-5ROMÂNIA
CLUJ, 7 (prin telefon, da 

la trimisul nostru).
Debutul partidei (arbitra

tă corect $1 autoritar de 
At. Seifert — Iugoslavia) a 
aparținut oaspeților. Nici 
nu se așezaseră bine spec
tatorii în tribune, și tabela 
de marcaj indica 2-0 pentru 
Italia (Barlocco I șl Lavora
tori). Românii și-au revenit

In drumul lor spre semifinale, dinamoviștii bucureșteni au eliminat pe H.C. Copen
haga. Fotografia noastră prezintă o fază din meciul tur Dinamo București — H. <3.
Copenhaga, disputat la București Foto: V. Bageac

GINDURI DE SEZON

Tier, soare, mișcare
mișcarea este 
de acest ade- 
care în aceste

Viata e mișcare, iar 
viata însăși. Ne convinge 
văr universal și primăvara 
zile țișnește prin mugurii ce se înaltă 
spre soare, forfota străzilor, pulsul pu
ternic al activităților cotidiene.

Cotidianul nostru, plin de profunde 
sensuri sociale și etice, no amplifică 
bucuria de a trăi, de a ne avînta cu 
nesecat elan în măreața operă creatoare 
de noi și bogate valori materiale și cul
turale.

In orele de răgaz ale acestor zile de 
april însorit, îndemnul do a te mișca, 
chiar pur și simplu de a te plimba fără

tintă, undeva pe cîmp, tn pădure sau pe 
stradă, izvorăște firesc, din însăși 
adincul ființei noastre.

Pledoaria pentru evadare primăvara, 
în natură, este pornită nu dintr-o simplă 
și dulceagă nostalgie, ci din argumente 
majore, care au în vedere și faptul că 
era spectaculoasei revoluții tehnice-știin- 
tifice a zilelor noastre a transformat 
profund caracterul muncii. Ea tinde, prin 
urmările sale practice, la mecanizarea, au
tomatizarea tot mai accentuată a proce
selor muncii și, inevitabil, la eliminarea 
efortului și ușurarea activității fizice, ba 
pe alocuri chiar și a celei intelectuale.

Urmările firești ale acestui vast proces 
contemporan — creșterea vertiginoasă a 
productivității muncii, a avuției naționale 
și implicit a nivelului de trai material 
și cultural — îmbogățește viata noastră, 
oferind largi posibilități de valorificare 
superioară și complexă a zilelor și orelor 
libere.

Ceasurile de relativă imobilitate, do 
mișcare redusă, de concentrare petrecute 
în uzină, birou, laborator sau chiar t»

destul de repede, însă, și în 
min. 4, prin două splendide 
goluri, realizate din întoar
ceri de Grințescu și Zahan, 
egalarea a fost asigurată. 
Pînă la sfîrșitul reprizei, 
Szabo șl Lavoratori mai în
scriu cite o dată. începînd 
din repriza a doua „7"-le 
României a acționat cu mai 
multă vitalitate, a încercat 
mai des pătrunderi spre 
poarta excelent apărată de 
Merello, dar nu a reușit 
decît un avantaj minim. 
Acest al doilea „sfert" a 
fost o repriză a ratărilor 
de la 4 m (pe rind, Kro
ner, Lavoratori 2 și Zahan). 
La cea de-a doua pauză, 
tabela de marcaj indica 
5-4, prin punctele realizate 
de Grințescu, Marsiii (de la 
10 m) și Kroner. Reprizele 
trei și patru au aparținut 
categoric echipei române. 
Ultimele goluri au fost 
marcate de Grințescu. 
Szabo, Lavoratori și Kro
ner. Scor final: România— 
Italia 8-5 (3-3, 2-1, 1-0, 2-1).

ROMÂNIA: MUREȘAN 
(Ciszer) — Zahan, GRIN- 
ȚESCU, KRONER, SZABO, 
FIROIU, Culineac, Blajec, 
Zamfirescu, Mihăilescu;

ITALIA: MERELLO — 
L O N Z I, LAVORATORI, 
MARSILI, Parisio, BAR- 
LOCCO I, Barlocco II, Cas- 
tagnolla, Zecchin.

AD. VASILIU

„Cupa F.R.M.“ 

la motocros

ION BALAȘ
(Continuare In pag. a 3-a)

Aseară, în turneul de baschet.

Favoritele au cîștigat
Fără emoții

care s-a terminat joiOra tîrzie la
seara meciul Politehnica București — 
Dinamo București (93—91 după prelun
giri) ne-a împiedicat să dăm amănunte 
în ziarul de vineri. O facem azi șl pri
mul lucru care trebuie spus e acela că 
studenții au meritat victoria, mai exact 
— dinamoviștii n-ar fi meritat-o. Fap
tul că s-a ajuns în prelungiri — deși 
Dinamo conducea în minutul 36 cu 6 
puncte (75—69) — sprijină afirmația. 
Meritele învingătorilor, excelent pregă
tiți, nu scad din cauză că dinamoviștii, 
candidați la titlu, au comis greșeli sur
prinzătoare. Cele 184 de puncte ale 
partidei au 
NESCU 16,
Dudescu 13,
14, Popa 5 ș! Niculescu 2 pentru învin
gători, respectiv de Spiridon 14. ALBU 
26, Antonescu 2, CERNEA 22, NOVAC, 
19 șl Visner 8 pentru Dinamo. Au ar
bitrat V. Kadar — Tg. Mureș (foarte 
bine) și D. Crăciun — București (binel.

fost înscrise de DIACO- 
IECHELI 23, HANES 11,
Czell 9, PURCÂREANU

Duminică, la Giulești

Rapid - Politehnica Galați, 
un meci de volei așteptat 

cu nerăbdare
în grupa feminină a primei categorii

penultima etapă din retur

Aseară, în a doua etapă a turneului 
interbucurestean, favoritele — Dinamo 
șl Steaua — au cîștigat destul de clar 
în fața rapidiștilor șl, respectiv, a stu
denților. Dinamo a dispus de Rapid cu 
90—78 (47—39), dar jocul învingătorilor

Secvență din meciul Dinamo—Rapid, disputat 
aseară in sala Floreasca. Dinamovistul Albu rea

lizează un nou coș pentru echipa sa
Foto i B. Vasile

nu a 
convins pe deplin. Rapidiștii au ținut oarecum 
pasul dar, din nou, în ultimele minute n-au 
avut omogenitate și scorul s-a mărit. Mult mal 
net de cit arată scorul, a cîștigat, însă, Steaua 
meciul cu Politehnica București: 81—69 (42—31). 
învingătorii au intrat pe teren deciși și n-au lă
sat decît rareori speranțe studenților.

Programul jocurilor de azi și mîine 
brica „UNDE MERGEM', (g.r.—ș.).

la ru-

•> A luat ființă
• Unde mergem?

întrecerile din cadrul 
primelor două categorii ale 
voleiului nostru au pro
gramată și săptămîna a- 
ceasta (astăzi și mîine) o 
foarte importantă etapă, 
marcînd puternic apropia
tul final al competiției. 
Partida nr. 1 a programu
lui de la categoria A se 
desfășoară în Capitală și 
pune față în față (mîine 
dimineață la Giulești) două 
dintre echipele angrenate 
în disputa pentru titlul de 
campioană masculină a 
tării : RAPID BUCUREȘTI 
și POLITEHNICA GA
LAȚI, O partidă de maxi
mă atractivitate, în care 
gălățenii, învingători în 
tur, acasă, cu 3—0 anunță 
că vin deciși „să-și vîndă 
scump pielea" la Bucu
rești, iar rapidiștii — ho- 
tărîți... să „le-o cumpere, 
dar cit mai ieftin l".

Tn grupa feminină a ca
tegoriei A au loc meciu

rile din penultima etapă 
a returului, toate de în
semnătate majoră, dar 
mai ales acelea de la lași 
(Penicilina — Di/namo 
București), Sibiu (C.S.M. — 
Rapid București) și Bucu
rești (C.P.B. — Farul Con- 
stanța).

Dintre confruntările pro
gramate pentru azi și mîi
ne în etapa a XV-a ia ca
tegoria B, de mai mare 
interes sînt : ind. sîrmei 
C. Turzii — înainte Timi 
șoara, C.S.M. Cluj — Pro
gresul I.R.A. Suceava, Pe
dagogic Tg. Mureș — Ști
ința Petroșeni (masculin). 
Tricotajul Brașov — Viito
rul București, Voința M. 
Ciuc — Sănătatea Tîrgo- 
viște și Universitatea Ti
mișoara — Medicina Bucu
rești (feminin).

Pe scurt, în perspectivă 
— o etapă animată, cu 
multe jocuri interesante.

Automobfl Clubul Român
Programai complet al manifestațiflon

sportive din Capitală (a*»- • 4-4
• Patinajului artistic ? Nota *!

Ti nărui Petre Paxino
(Steaua) evoluînd pe tra
seul de Ia Pantelimon In 

ultima etapă a „Gupei 
orașului București*

Foto : St. Ciotloș

Duminică, la Rm. Vîlcea, 
se va da startul în prima 
etapă a competiției de 
motocros dotată cu „Cupa 
Federației române de m®- 
tociclism".

Competiția se va desfă
șura pe parcursul a trei 
etape. Fiecare etapă pro
gramează alergări la cla
sele 250 și 500 cmc (cîte i 
două manșe a cîte 30 min 
fiecare) și la clasa „pînă 
la 300 cmc'-tineret (o man
șă de 20 min).

Din lista înscrierilor am ; 
reținut numele unor cunas- 
cuți specialiști ai genului, 
printre care Cr. Dovids 
(Metalul), P. Paxino, St. 
Chițu și C. Coran (Steaua), 
C. Coman (Poiana), Tr. 
Moașa (St. roșu Brașov) la 
250 cmc ; E. Keresteș. Al. 
Ionescu (Steaua) E. Seiler 
(Metalul). 1. Sasz și 1. Bo- 
bîlneanu (St. r Brașovl la 
500 cmc.



ntr-un clasament al regiunilor întocmit recent și avînd la bază rezultatele obținute m camptona- 
Itele republicane din 1966 la ramurile de sport olimpice, Bacăul ocupă la seniori locul 9, cu 36 de 

puncte (14 atletism + 3,5 box + 6 gimnastică + 2 tir + 10,5 lupte libere). La juniori, situația 
este — aparent — ceva mai bună, regiunea situindu-se pe locul 7 cu 142,5 p. Dar acest punctaj a 
fost obținut la numai două ramuri de sport (86,5 atletism + 56 gimnastică) din cele 18 luate în

Față de ceea ce poate da sportul băcăuan considerăm că este încă foarte puțin. Nu putem 
fi mulțumiți de valoarea actuală a rezultatelor, chiar dacă riscăm să fim în dezacord cu tova
rășii Ion Bordea și Mihai Grigoraș, președintele și, respectiv, vicepreședintele consiliului regional 
UCFS, care sînt pe deplin satisfăcuți de rezultatele sportului din regiunea lor în 1966, comparate 

cu cele realizate tot pe meleagurile băcăuane în 1965 sau mai înainte. Credem că acest criteriu de apre
ciere este insuficient, el trebuind să fie completat de alte comparații: cu celelalte regiuni, cu nivelul spor
tului românesc și, în ultimă instanță, cu valoarea performanțelor internaționale. Față de acestea din urmă, 
rezultatele sportivilor băcăuani sînt foarte departe. Există, e drept, un anumit progres dacă ne gîndim la 
etnii precedenți, dar ritmul este mult prea lent.

în materialul de față nu ne-am propus să analizăm situația fiecărei ramuri sportive în parte, ci ne 
vom mărgini la o scurtă analiză a atletismului, care în bilanțul citat i-a adus regiunii cea mai substanțială 
contribuție de puncte.

Anul trecut, Elisabeta Baciu din Roman a realizat un 
■eu record republican de junioare la 800 m (2:08,6) șl • 
«ucerit două titluri de campioană republicană de ju
nioare : la 800 m șl la cros. Au mai fost cîștigate și 
trei titluri de campion republican școlar : la 200 m 
(Iancu Orghidan), la triplusalt (Petre Ciupercă) și la 
greutate fete (Georgeta Murărescu). Tot în 1966, re
prezentativa regiunii Bacău a promovat în prima cate
gorie a campionatului republican de atletism pe echipe.

Să însemne aceasta că toate treburile merg bine în 
atletismul bacăuan ? Nu este chiar așa. Printre atleții de 
frunte ai tării se numără, deocamdată, doar Elisabeta 
Baciu, care și-a confirmat valoarea chiar în cursul lunii 
martie a.c., la crosul republican de la Pitești și la „Cro
sul balcanic' de la Atena. Dacă Elisabeta Baciu va obține 
rezultatele planificate pentru proba de 800 m: 1967 — 
8:06,0 și 1968 — 2:04,0, ea va putea aspira la un loc 
în echipa olimpică a tării. In acest caz, Elisabeta Baciu 
▼a fi singura reprezentantă a atletismului băcăuan pen
tru Mexic.

Iancu Orghidan șl Rodica Țarălungă nu sînt în ve
derile federației, neavînd rezultate la nivelul cerințelor 
Internationale ; totuși el figurează în scriptele consiliului 
regional UCFS ca .nominalizați pentru lotul olimpic'. 
In paranteză fie spus, și la gimnastică regiunea are 
patru «nominalizate olimpice", dintre care federația de 
specialitate nu • recunoaște decît pe una singură i 
Maria Andrloaie. De unde reiese superficialitatea cu 
care au fost întocmite documentele respective. Si încă 
ceva. La Consiliul regional UCFS Bacău, munca poartă 
uneori amprenta formalismului. în toată săptămîna de 
in 8 la 16 martie, nici un membru al acestui organ nu 
a fost întîlnlt la antrenamentele de atletism (4 lecții), 
gimnastică (2) șl box (1) din orașul Bacău, ea să nu 
mal vorbim de alte centre. Probabil că tovarășii res
pectivi nu se pot deplasa pe teren, fiind absorbiți de 
alte treburi importante.

0 secție care „vine"

și o alta... fantomă

La Institutul pedagogic 
din Bacău a început să 
se contureze un nucleu 
atletic care grupează în 
jurul său valorile regiunii. 
Atleți de categoria I și a 
n-a, dintre care unii au 
făcut parte din loturile 
republicane de juniori sau 
seniori, terminîndu-și li
ceul, s-au îndreptat spre 
Facultatea de educație fi
zică. Putem cita printre 
aceștia pe Iancu Orghidan 
(10,6 la 100 m și 22,1 la 
200 m), Petre Ciupercă
(14,20 la triplusalt), Eugen 
Pereteatcu (7,18 la lungi
me) etc. La primul concurs 
republican universitar de 
sală, studenții băcăuani au 
reușit să cîștige două pro
be : 50 m (I. Orghidan) și 
lungime (E. Pereteatcu).

Peste puține luni, o nouă 
promoție de .bacalaureați' 
care au obținut rezultate 
bune la atletism, vor de
veni .boboci" la Institut, 
întărind garnitura actuală. 
Această ștafetă anuală va 
putea rezolva în viitor 
una din problemele atle
tismului băcăuan.

Dar în orașul Bacău mai 
există și o altă secție de 
atletism, Dinamo, care are 
o existență pur formală. 
Cei mai buni atleți au ple
cat in 1966 la Institutul 
pedagogic, împreună cu
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antrenorul lor Simion Bla- 
ga. Practic, secția de la 
Dinamo mai trăiește doar 
prin jumătatea de normă 
a antrenorului Ion Zaharia 
ca și prin buget, care este 
mai mare decît cel din 
anul trecut (68 000 față de 
44 000 lei), deși activitatea 
secției s-a redus simțitor. 
Fondurile respective sînt 
folosite — din plin — pen
tru cumpărarea de mate
riale (rulete, cronometre, 
prăjini, garduri etc.) șl 
echipament. Ne întrebăm 
însă pentru cine se cum
pără toate acestea ?

Așa cum se prezintă în 
momentul de față (doar cu 
8 atleți legitimați, dintre 
care unul singur are ca
tegoria... a H-a de clasi
ficare) secția de atletism 
Dinamo Bacău nu oferă 
garanții de obținere a unor 
rezultate de valoare în anii 
următori, nejustificînd ast
fel sumele care se chel
tuiesc.

De 9 ani - lucrează

tot in perspectivă...

Școlilor sportive le re
vine importanta sarcină de 
pregătire a elevilor și ti
nerilor pentru sportul de 
performanță. Rezultatele 
secției de atletism a Școlii 
sportive din Bacău nu sînt 
însă pe măsura așteptări
lor. După un deceniu de 
activitate, doar doi atleți 
de categoria 1 și unul de 
categoria a 11-a reprezintă 
prea puțin. Remarcăm că

La orizont J.0.

UN SINGUR 
REPREZENTANT
AL ATLETISMULUI
BĂCĂUAN 
ARE SANSE
DE PARTICIPARE 
LA OLIMPIADA

singurii atleți mal valoroși 
(Doina Munteanu — 1,61 la 
înălțime, Dumitru Cosma — 
55,4 la 400 mg) sînt pre
gătiți de antrenorul Simion 
Biaga, încadrat ch o ju
mătate de normă. Profeso
rii Romeo Radoslav șl 
Constantin Schne] lucrează 
doar de un an la Școala 
sportivă, avînd grupe de 
perspectivă.

în schimb, prof. Gheor- 
ghe Ardeleanu, care func
ționează la această școală 
din 1958, lucrează tot în 
perspectivă. Ciudat mod de 
înțelegere a sarcinilor care 
revin unui antrenor 1 Și ca 
urmare, în 9 ani de ac
tivitate, prof. Gheorghe Ar
deleanu nu a reușit să 
pregătească nici nn atlet 
de valoare.

Tov. Rus, inspector me
todist la secția de învă- 
țămînt a Sfatului popular 
regional, ne-a arătat că 
.în urmă cu vreo doi ani 
a discutat cu prof. Arde
leanu, sfătuindu-1 să treacă 
în învățămîntul de cultură 
generală", dar șl la ora 
actuală își duce existența 
netulburafă tot la școala 
sportivă. Dacă va fi tratat 
și în continuare numai cu 
îndrumări, în loc de mă
suri eficiente, prof. Arde
leanu va lucra «în pers
pectivă* pină la pensio
nare.

Atleții In... campania 

de primăvară

O linie dreaptă fără de
nivelări (peste 150 de me
tri lungime, 10 metri lă
țime), un circuit Închis de 
400 m ți In rest dmp în
tins cit vezi cu ochii. Aici 
l-am găsit antrenîndu-se

* 

In rîndurile de mei sus ne-am referit de multe ori la sprijinul de care 
are nevoie atletismul băcăuan. Măsura în care acesta va fi acordat, 
poate determina și valoarea rezultatelor. De aceea ne-a mirat afirmația 
tov, M. Grigoraș ; „Ce atletism, dom’le, tot fotbalu-i singurul sport !** Am 
interpretat-o ca o glumă, însă numai pînă cînd am aflat că tovarășul de
ține și funcția de președinte ol comisiei regionale de atletism !
__  La același capitol, ol dezinteresului organelor locale UCFS pentru atle

tism, se cuvine să mai facem o remarcă. Clubul Ceahlăul Piatra Neamț 
(președinte N. Arhire) nu poate justifica decît 11 510 lei cheltuiți în 1966 
pentru secția de atletism, deși aceasta dispunea de un buget de 40 400 
lei. Este posibil ca restul de bani (28 890 lei) să fi fost îndreptați spre 
alte ramuri sportive. Precis însă nu se poate ști, pentru că la club no 
există o evidență clară a cheltuielilor efectuate de secția de atletism.

Dorim ca sportivii băcăuani să obțină rezultate cît se poate de bune 
și la sporturile individuale și la jocurile sportive. Dar e bine să reamintim 
tov. Grigoraș și celorlalți activiști sportivi din regiunea Bacău că la Olim
piadă „sportul nr. V* este atletismul !

pe atleții din Roman, prin
tre care și campioana re
publicană de cros, Elisa
beta Baciu.

Săritorii (lipsindu-le gro
pile de nisip) și aruncătorii 
(neputînd să-și transporte 
materialele atît de departe) 
nu prea au mare lucru de 
tăcut in cadrul descris mai 
sus.

Pentru sprinteri, semifon- 
drști și iondiști n-ar fi 
tocmai rău să se pregă
tească pe acel cimp, soiul 
avînd o bună elasticitate. 
Chiar se recomandă astfel 
de „variațiuni" in pro
gramul de antrenament. 
Dar, a lucra In perma
nență în afara stadionu
lui înseamnă a se negli
ja pregătirea specifică, a- 
cum, înaintea noului sezon 
competițional. Și atleții 
antrenorului O. Constanti- 
nescu-Nehoi sînt totuși ne- 
voiți să lucreze în aceste 
condiții, deoarece pista de 
la „23 August' nu a fost 
încă refăcută (după ce s-au 
cheltuit 40 000 lei pentru 
reamenajare, ea a fost dis
trusă cu ocazia brăzduirii 
terenului de fotbal), sec
toarele de aruncări și să
rituri sint complet deterio
rate, iar bordura interioară 
este scoasă pe o porțiune 
de 100 metri. Deși am se
sizat de multă vreme, nici 
pină acum consiliul regio
nal UCFS nu ne-a comu
nicat ce măsuri au fost 
luate împotriva celor care 
s-au făcut vinovați de pa
gubele menționate. Tov. 
M. Grigoraș, vicepreședinte 
al Consiliului regional 
UCFS, ne-a dat asigurări 
că zgura necesară pentru 
stratul superficial va fi pro
curată urgent și că, In 
curînd, pista va fi reame- 
najată. Deși s-a evitat fi
xarea unui termen, sperăm 
că .în curînd" nu va în
semna luna iulie, lntruclt 
Romanul are de găzduit 
pină atunci cîteva compe
tiții atletice. La fel și în 
ceea ce privește celelalte 
lucrări de la stadion.

Vrem o cămăruță

numai pentru

atletism!

Subtitlul reprezintă do
rința arzătoare a antreno
rilor de atletism din re
giune. Ea stadioane nu poți 
găsi o încăpere rezervată 
exclusiv atletismului, în 
care să se poată asigura 
păstrarea echipamentului șt 
materialelor.

La Roman, materialele 
sînt depozitate la sala de 
sport aflată la 200 metri 
de stadion. Distanta nu e 
prea mare șl totuși... Să 
facem un mic calcul. So-

★ 

cotind că un gard cîntt- 
rește minimum 10 kg I* 
că pentru o cursă pe • 
culoare sînt necesare 60 da 
garduri, este ușor de înțe
les cît de dificilă devine 
transportarea lor pe cei 
200 de metri, dus și în
tors. Dacă adăugăm șl 
stilpil pentru prăjină șl 
înălțime, ștachetele, blocu
rile de start și celelalte 
materiale, reiese că pregă
tirea desfășurării unul 
concurs reprezintă o ade
vărată povară pentru .nen 
Fănică", singurul Îngrijitor 
al pistei stadionului. Echi
pamentul secției de atle
tism este ținut la sediul 
consiliului orășenesc UCFS, 
care în timpul Iernii le-a 
servit atletilor și de ves
tiar I

O situație oarecum ase
mănătoare poate fi Intn- 
nită și Ia Bacău. La sta- 
dion ar S o încăpere peu- 
tru materialele de atle
tism, dar cheia o ține un 
salariat de la stadion care 
lucrează doar dimineața» 
materialele nu pot fl scoa
se din magazie tocmai 
după-amlaza, cînd este cea 
mai mare nevoie de ele. 
O parte din materiale sînt 
păstrate în unele încăperi 
de la stadion, dar fără nid 
o siguranță. De aceea, an
trenorul Ardeleanu ține 
sulițele (ne mărturisea)— 
acasă în balcon 1

La Piatra Neamț la data 
vizitei noastre, atleții eras 
fericiți : foloseau pentru 
dezechipam cel mai btm 
vestiar de sub tribuna sta
dionului. Fericire efemeră 
însă, datorată faptului că 
echipa de fotbal lipsea 
temporar din localitate, 
între timp fotbaliștii s-an 
întors...

Pasiunea pentru balonul 
rotund oaie pretutindeni 
aceeași, inclusiv în regiu
nea Bacău. Dar asta nn 
înseamnă că atletll să fle 
pnr șt «hnplu neglijați 
Mal ales că unii dintre 
(spre exemplu cei din Re
man) an Aținut rezultate 
mult mal bune decît echi
pele de fotbal localnice.

Considerăm că, față de 
numărul Încăperilor de la 
stadioane sau de spațiul 
liber existent, pretențiile 
atletilor m sînt de leo 
exagerate. Ar trebui doa» 
să li se acorde mai multă 
atenție din partea organe
lor UCFS din regiune. Ar 
cestea sînt datoare să 
sprijine atletismul chiar 
dacă, așa cum ar putea 
motiva, stadioanele respec
tive se află In proprietatea 
sfaturilor populare.

*

ADRIAN ionescu



Cîleva îndrumări și răspunsuri pentru
membrii secției de gimnastică la domicilia

Vem căuta, în rîndurile de față, să dăm 
«tiara răspunsuri la întrebările unora dintre 
membrii secției de gimnastică la domiciliu. 
Pentru aceasta, ne-am adresat unor tovarăși 
care urmăresc activitatea cercului .Tinerețe 
firi bătrînețe*. Iată ce ne-au spus ei...

Tovarășul I. DEREVENCO, de la Editura 
UCFS, apreciază ca firească preocuparea ma
selor largi de oameni ai muncii pentru exer
cițiul fizic, pentru gimnastică la domiciliu. Ce- 
lar interesați să desfășoare această activitate 
tatr-na mod cît mai organizat, le sînt re
comandate, în primul rînd, două lucrări a- 
părnte in colecția „Sport și sănătate". Este 
vorba de broșurile .SĂNĂTATE, FORȚĂ, 
MUMUSEȚE" și „FEMEIA ȘI CULTURA

FIZICĂ". Tot pentru tovarășele noastre de 
muncă și de viață a fost indicată lucrarea 
lectorei universitare GINETA STOENESCU 
intitulată „GIMNASTICA ZILNICĂ PEN

TRU .FEMEI", Interesul pentru această lu
crare este demonstrat și de faptul că ea 
se află la a doua ediție.

In fine, pe plan editorial se mai înscrie 
o lucrare pe această temă: .GIMNASTICA 
DE ÎNVIORARE ÎN CĂMINE ȘI INTER
NATE". Ea va apare în librării încă în 
cursul primului semestru al anului.

O interesantă sugestie în legătură cu gim
nastica la domiciliu ne-a prezentat și prof. 
V. GEORGESCU, specialist în cultură fizică

ÎNTIINJARLA
ASOCIAJIEI

„AUTOMOBIL
CLUBUL ROMAN"

Consiliul de Miniștri a autorizat 
recent printr-o hotărîre înființa
rea asociației „Automobil Clu
bul Român” (A.C.R.). Asociația 
devine organul reprezentativ al 
automobiiiștilor din țara noastrâ. 
Ea va constitui totodată un in
strument îu ridicarea măiestriei 
membrilor săi în conducerea 
automobilului și pentru creșterea 
spiritului de respectare a legilor 
de circulație. Prin stabilirea și 
dezvoltarea relațiilor de colabo
rare cu organizațiile internațio
nale care se ocupă de problemele 
automobilismului și turismului 
auto, precum și cu celelalte clu
buri și asociații similare din stră
inătate, se vor putea asigura 
membrilor A.C.R., care circula pe 
șoselele altor state, precum și 
turiștilor automobiliști străini 
care ne vizitează țara informații 
privind legile de circulație din 
diverse țâri, precum și asistență 
multilaterală — tehnică, turistică, 
medicală, juridică etc. în activi
tatea de turism auto, A.C.R. va 
colabora cu Oficiul Național de 
Turism al Republicii Socialiste 
România. Asociația va funcționa 

'-^form unui statut aprobat de 
adunarea generală a membrilor

Hotărîrea prevede, de aseme
nea, ca în cazul în care adună
rile generale ale actualei Asocia
ții a automobiiiștilor din Repu
blica Socialistă România și ale 
A.C.R, vor hotărî, potrivit legii, 
Absorbirea Asociației automobi

iiștilor în Automobil Clubul Ko- 
mân., această operație de reorga
nizare să se considere autorizată.

★
Astăzi, ia ora 10, va avea loc 

în sala din str. Colonadelor nr. 
2» adunarea generală a Asocia
ției automobiiiștilor din Româ
nia. în aceeași sală, de la ora 
12, vor avea loc lucrările adunâ- 
KH generale de constituire a aso
ciației Automobil Clubul Român.

medicală. lata punctul său de vedere t 
«Cred că ar fi deosebit de util să se editeze 
pliante cu schițe conținînd grupuri de exer
ciții de gimnastică, pe ramuri de producție. 
De pildă — pentru muncitoarele din industria 
textilă. Mă gîndesc la pliante cu un conținut 
larg accesibil (care să cuprindă referiri la 
avantajele pe care le oferă exercițiile fizice 
în corectarea unor atitudini vicioase la locul 
de muncă, problemă foarte importantă pe 
plan social) însoțite de desene simple, schițe 
cu grupe die exerciții fizice, prezentate în așa 
fel îneît și cel mai neavizat dintre pose
sorii unui asemenea pliant să le poată apli
ca cu ușurință.

M-am referit la industria textilă unde este 
angrenată o masă importantă de salariate. 
Dar, asemenea pliante se pot realiza și în 
alte ramuri sau sectoare de producție. In 
mod special, pentru femeile-mame sau care se 
pregătesc pentru naștere. Ministerul Sănătății 
ar putea edita o serie de pliante similare, 
cu un conținut adecvat, care să fie difuzate 
prin policlinicile de cartier sau cele din 
instituții și întreprinderi. S-ar realiza astfel 
un lucru foarte util".

N.R. Miercuri, ancheta noastră cu tema i 
„UNDE FAC SPORT COPIII DV. ?'

AER, SOARE, MIȘCARE...
(Urmare din pag. 1)

fața micului ecran, se cer imperios 
compensate printr-un repaus ACTIV, 
lesne de realizat.

Las în seama medicilor expunerea 
didactică a efectelor binefacerilor pe 
care le are mișcarea în aer liber asu
pra organismului. Este atributul lor 
de a vorbi despre necesitatea oxige
nării scoarței cerebrale, despre activi
zarea funcțiilor cardiovasculare, des
pre influențele favorabile ale mișcării 
asupra metabolismului, asupra siste
mului nervos și multe altele...

Nu despre asta este vorba, sau nu 
numai despre asta.

Ci despre altceva. Să învățăm să 
iubim natura, bogățiile sale policro
me, aerul proaspăt, soarele și, mai 
ales, mișcarea. Să valorificăm acest 
tezaur valoros prin simplitatea și mă
reția sa, aflat la îndemîna oricui, fără 
a mai aștepta inițiativele mai mult 
sau mai puțin prompte ale unor aso
ciații sportive. Pentru aceasta nu este 
nevoie de sisteme competifionale, de 
liste de înscrieri, de arbitri, de tere
nuri marcate și altele. Nu ! Este ne
voie, în primul rînd, de dorința de 
a învinge inerția, dorința de a învăța 
să iubești mișcarea în formele ei cele 

în excursie

mai simple, firești și binefăcătoare.
Pledez pentru a educa pe alții 

și a ne autoeduca obișnuința de a des
chide zilnic larg ferestrele spre 
soare, spre aerul proaspăt al dimine
ții, spre viață. Cîteva mișcări de în
viorare dau un tonic fizic și moral, 
bun pentru o zi de muncă plină.

Pledez pentru mersul pe jos, deo
potrivă de necesar și pentru tinerii și 
pentru vîrstnicii care prin natura o- 
cupației lor stau imobilizați ore în 
șir. Să luptăm cu înverșunare împo
triva sedentarismului 1

Tributul zilnic ce-l plătim autobu
zului, tramvaiului sau... Fiat-ului, 
lipsei de mișcare în general, este deo
potrivă de dăunător pentru tineri sau 
bătrîni, bărbați sau femei. El nu se 
măsoară în bani, ci in altceva, mult 
mai valoros. în sănătate. Mai multă 
mișcare înseamnă mai puțin colesterol 
și lipide pe buletinele de analiză. în
seamnă amintirea și diminuarea gra
dului de sclerozări, înseamnă — în 
sfîrșit — tinerețe, longevitate, robus
tețe fizică și morală, intr-un cuvînt 
SÂNĂTATE.

Pledez pentru f(dosirea timpului li
ber din plin, variat, instructiv și cu 
efecte tonice. Să rupem zilnic (sau 
măcar de 2—3 ori pe săptămînă) din 

cadranul ceasornicului vremea nece
sară satisfacerii acestui imperativ ma
jor al vieții departe de zgomot, fum 
sau imobilitate...

Cu vreo 30 de ani tn urmă, moț 
Cant iii (avea 65 de ani) ne convin
gea de binefacerile cic lo-turismul ui 
prin temerarele sale curse săptămî- 
nale București—Snagov sau Ploiești, 
pedalînd voinicește, cot la cot cu ti
nerețea. Ce exemplu minunat !

Fără voie, gîndesc că poate nu
meroasele materiale critice adresate 
de presa cotidiană în ultimul timp 
I.T.B.-ului se vor răsfringe pozitiv 
și spre rezolvarea mai corespunzătoare 
a cerințelor de evadare săptămînală în 
natură a citadinilor încorsetați prea 
mult duminica între coordonatele auto
mobilului, sălii de spectacol și tele
vizorului ale căror valori educativ- 
culturale nu le neg cîtuși de puțin. 
Numai că folosirea lor trebuie armo
nizată corespunzător în ciclul celor 
24 de ore ce formează unitatea unei 
zile, pentru a obține o formulă mo
dernă în vederea realizării dictonului 
latin „Mens sana in corpora sano*.

Ne gîndim la traseele prelungite ale 
unor autobuze spre locurile de re- 
creere. Ne gîndim la mărirea numă
rului mijloacelor de transport în zi
lele de virf pe aceste trasee.

Și, în sfîrșit, ce-ar fi dacă ciclo
turismul și-ar relua locul ce-l merită 
cu prisosință în gama mijloacelor pa 
care educația fizică a maselor o are 
din plin la îndemînă. Este cazul ca 
unele consilii orășenești UCFS, ca 
mai multă sau mai puțină tradiție ia 
această direcție, să iasă din inerție. 
Mă gîndesc îndeosebi la orașele Bra
șov, Iași, Arad, București, Sibiu și 
multe altele, unde posesorii de bici
clete se numără cu zecile de mii, 
aproape ca în Olanda.

Acestea sînt cîteva reflecții de se
zon și atît. Fără pretenții. Esențialul 
este să începem cu curaj, să învingem 
comoditatea la care ne îndeamnă o 
obișnuință ce trebuie și ea învinsă, 
așa cum dinamismul epocii noastre <x 
învins atîtea...

Pentru cei ce vor 
să învețe 

și să înțeleagă 
rugbiul*)

Rugbiul este, dup* fotbal, eel 
mai vechi sport de echipa prac
ticat Ia noi. Un sport al bârbl- 
ției ți curajului. Un sport grea, 
care necesiți nu numai • pregă
tire fizic* deosebit* ci ți cunoș
tințe tehnice temeinice. Foarte bine 
remarc* autorii tn prefața lucră
rii lor: „Rugbiul est* un Joc di
ficil nu numai cînd îl practici, d 
ți cînd încerci să-l înțelegi. Ar 
putea să pară curios, dar sînt 
totuși oameni care-l joacă fără 
să-l tnfeleagă prea bine, tot așa 
cum sînt numeroși cei care îl în
țeleg fără să-l fi jucatl‘...

Autorii Iți propun s* vin* In 
întîmpinarea celor care îndrăgesc 
rugbiul ofcrindu-le aceast* lucra
re pe ctt de condensat* ea spațiu 
pe atit de complex*. Este o sintezi 
a unui material extrem de vast 
pe care cei doi autori, cîndva 
rugbiști cu o excelent* reputație 
chiar pe plan internațional, iar as
tăzi printre specialiștii noștri In 
materie, l-au parcurs ani de zile, 
l-au studiat eu ochiul ți migala 
cercetătorului de laborator. O ase
mene* lucrare era necesară, mai 
ales in forma actual* de prezen
tare In care s-a ținut seama de 
toate modificările și noutățile sur
venite în rugbi pe plan mondial. 
Pentru a înlesni înțelegerea textu
lui — țl așa redactat cu e cursi
vitate remarcabilă — autorii au 
folosit nu mai puțin de 70 de 
scheme, schițe ți desene. In totul, 
o lucrare binevenită, foarte utilă, 
pentru care autorii ți Editura 
UCFS merit* felicitări. (T. St.).

•j S. Pădureanu — A. Barbut 
Rugbi — Tehnică și tactică, Edi
tura UCFS. 119 pag.. Id 3.
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PERFORMANTE

Mariana și Emil Modîlcă 
învață la Liceul nr. 1 din 
Tr. Severin. Și — după 
cum aflăm din scrisoarea 
corespondentului nostru, Gh. 
Manafu — învață excelent. 
In carnetele de note, nu
mai 10 1 O veritabilă per
formanță. Dar, nu singura. 
Pasionați ai șahului, cei doi 
frați au cîștigat, de curînd, 
întrecerile cu sportivii din 
raioanele Craiova, Tg. Jiu, 
Filiași și Tr. Severin, cu
cerind — la băieți și la 
fete — titlurile de cam
pioni ai regiunii Oltenia. 
Deci, tot „nota" 101...

APLAUZE PENTRU 
ADVERSARI I

Dupâ meciul echipelor de 
fotbal din categoria C, 
Sectrica Constanța și Pro
gresul Corabia, spectatorii 

constânțeni au aplaudat cu 
căldură pe jucătorii din 
Corabia și îndeosebi pe 
portarul Neagotă pentru 
atitudinea de deplină spor
tivitate și pentru forma 
foarte bună pe care a do
vedit-o în acest meci.

Fără comentarii...

PE BANII CUI ?

S-a stabilit cu precizie. La 
2 aprilie juniorii de la Mino- 
brad Vatra Dornei au meci 
cu tinerii fotbaliști de la Chi
mia Suceava. Echipa din 
Vatra Dornei a luat autobuzul 
și a plecat la Suceava. Știau 
băieții că joacă în „deschide
re" la meciul de seniori Chi
mia Suceava — C.F.R. Paș
cani. Intre timp, sucevenii au 
schimbat ora și au renunțat 
la „deschidere". „Juniorii pot 
juca și pe terenul de la... 
Ițcani Fie și așa (deși te
renul nu este omologat). Dar. 
aici altă surpriză : arbitrul ho
tărăște că terenul este imprac
ticabil. Deci. înapoi la Vatra 
Dornei. Timp pierdut, chel
tuieli pentru transport, masă 
etc. Pe banii cui ?

CE NU FOLOSEȘTE?

în comuna Solovăstru din 
raionul Reghin a fost pînă 
nu de mult un frumos te
ren de sport I Acum nu 
mai este. A fost arat. Pen
tru că tovarășii din condu

cerea cooperativei agricole 
de producție sînt de pă
rere că tinerii din comună 
fac destul sport muncind 
în aer liber, pe ogoare. 
„Argumentul" suprem l-a 
adus însă inginerul agro
nom loan Perșa, care are 
o părere cel puțin ciudată 
despre activitatea sportivă. 
..Sportul nu ne aduce nici 

un folos (!?) — spune dîn- 
sul și după cum se vede a 
avut un cuvînt greu în „re
zolvarea" problemei.

Ce nu folosește, tovarășe 
inginer ? Sportul sau aceas
tă cu totul nefirească po
ziție a dvî Poate îi între

bați și pe cei 150 de spor
tivi din comună...

„NOAPTE BUNA!" (?)

La Oradea — campiona
tul raional școlar de volei 
și gimnastică. Participant: 
tineri din comunele Să- 
lard, Ceica, Diosig, Miersig. 
Biharia. Toate au fost bune 

pînă s-a lăsat seara. S-a 
terminat competiția șt — 
în baza unor măsuri bina 
stabilite de sfatnl popular 
raional — concurenții ur
mau să fie transportați In 
comunele pe care le repre- 
zentaseră.

Cu chiu, cu vai, șoferul 
N. Boroș a făcut o cursă, 
două, și pe urmă s-a— 
plictisit. „N-au mai rămas 
decît cei din Miersig. O să 
doarmă pe bănci, la sfat", 
a fost de părere „inimosul" 
șofer. Și cum a zis el (în 
ciuda tuturor intervențiilor 
făcute), așa a fost. Le-a 
spus „Noapte bună I' și 
copiii au adormit — s-au 
mai bine spus s-au chinuit 
- pe bănci, la sfat. Dum
neata n-ai copii, tovarășe 
Boroș ?—

HALAL PREOCUPARE I-

La etapa raională a cam
pionatului școlilor generale 

au fost invitate, în raionul 
Costeștl, echipe din Sșcell 
(de ca din 8 dac* sînt 
45?)- în sfîrșit ( S-au a- 
menajat terenurile, s-a fă
cut popularizare ete. „E- 
tapa" și-au disputat-e insă 
doar„v 2 echipe, una din 
centrul de raion șt cealaltă 
din comuna Strîmbeni. 
Cum râm ine cu angaja-

I
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mentele profesorilor de e-
ducatie fizică din acest
raion ?

P. S. Predilecție pentru
cifra 2? La .etapa' de gim-
nastică au fost prezente
tot... două echipe.

Rubrică redactată de
VALERIU CHIOSE

și I
DAN GĂRLEȘTEANU I 

după scrisorile corespon- . 
dențitor noștri.

L J



UNDE M

• VOLEI : Sala Giulești, ora 17,30 : Medicina
— I.C.F Buc. (m) — meci în cadrul categ. B.
• RUGBI: Stadionul Tineretului n, ora 

16.£0 • Arhitectura — Vulcan ; Stad. Tineretului 
IV, ora 16,30: Proiectantul — I.C.F. ; Terenul 
Constructorul, ora 16,30: I.P.G.G. — Construc
ții; Terenul Aeronautica, ora 17 î Aeronautica
— ’ Științe Economice.
• BASCHET : Sala Dinamo, de la ora 15,30 : 

Politehnica H Buc. — Universitatea Buc. (B, 
m II), Construcții - I.C.F. (B, f n), Olimpia 
T. V. — Crișul Oradea (A, f), CJS. Școlar — 
Șc. Sp. Brașov (B, f I), Voința — Construc
torul (A, f).

e ATLETISM : Stadionul Republic», de la 
ora 16: concurs pentru seniori și juniori mari 
și mici ; Stadionul Tineretului, de la ora 1« :

E R G E M?
campionatul pe echipe al centrului universi
tar București (etapa a m-a).
• CICLISM: Șos. București — Ploiești (va

rianta Buftea), km 7, ora 1«: Start In prima 
etapă a competiției organizate de clubul 
Voința.
• HANDBAL s Teren Progresul, de la ora 

17 : Progresul — Universitatea București (f I); 
Stadionul Tineretului, de la ora 16: Șc. Sp. 
Craiova — Știința Curtea de Argeș (I), Avîntul 
Rm. VBcea — Ștlinta Călărași (m), meciuri 
in cadrul fazei de zonă a campionatelor re
publicane de juniori (tur).

duminica
* VOLEI : Sala Giulești, de la ora 8.30. 

C.P.B. - Farul C-ța <f), Steaua — Petrolul 
Ploiești (m). Rapid — Politehnica Galați (m) 
_  meciuri în cadrul campionatului republican 
cat. A.

• POLO : Bazinul Floreasca, ora 11,30 : me
ciul amical România — Italia.
• BASCHET: Sala Floreasca, de la ora 9 : 

Voința București — Farul C-ța (B, m I), I.C.F. 
— Universitatea Timiș. (A, m), Dinamo — 
Steaua (A, m), Politehnica — Rapid (A, m); 
Sala Constructorul, de la ora 9 : Progresul — 
Constructorul Arad (B, m I)» Politehnica — 
Universitatea Cluj (A, f), Construcții — Poli- 
tehnica lași (B, m II).
• RUGBI î Stadionul Dinamo, ora 9 : Pro

gresul — Precizia Săcele ; ora 10,30: Dinamo — 
Agronomia Cluj ; Terenul Olimpia, ora 10,45: 
Olimpia — Constructorul; Stadionul Politeh
nica, ora 15: Politehnica — S. N. Oltenița ; 
Stadionul Giulești, ora 16,30: Rapid — Politeh- 
11 *aATLETISM : Stadionul Republicii, de la 
ora 9 : concurs pentru seniori, juniori mari și 
mici’ Stadionul Tineretului, de la ora 9,30: cam
pionatul pe echipe al centrului universitar 
București (etapa a III-a). ’?
• FOTBAL ; Stadionul .23 August”, ora 

13,15 : Centrul „23 August" — Steaua (copil); 
ora 14,30: Steaua — Dinamo pitești ; ora 16,30: 
Rapid — Jiul; Stadionul Politehnica, ora 10 : 
Politehnica — Chimia Suceava (categ. B); ora 
11.45: Politehnica — Oltul Rm. vllcea (juniori); 
Terenul Gloria, ora 10: Metalurgistul — Dinamo

Victoria Buc. (categ. B); Terenul „Timpuri 
noi“. ora 10: Flacăra roșie — Rapid C. F. 
(categ. C); Stadionul Giulești, ora 11 : Rapid
— Electrica C-ța (juniori), ora 12,30: Rapid C.F.
— I.M.U. Medgidia (juniori); Stadionul Dina
mo, ora 12: Dinamo — Metalul Tîrgoviște (ju
niori); Terenul Voința I, ora 12 : Șc. Sp. nr. 2
— Electrica Fieni (juniori); Stadionul Steaua, 
ora 11 : Steaua — Dinamo Pitești (juniori); 
Stadionul Progresul, ora 12 : Progresul — Mus
celul C-lung (juniori).
• CICLISM : Șos. București — Ploiești (va

rianta Buftea), km. 7, ora 10: Start în etapa 
a Il-a a competiției organizată de clubul 
Voința.
• LUPTE GRECO-ROMANE : Sala Steaua 

(Cal. Plevnei), de la ora 10 : meciul A.S.A. 
Cluj — Metalul Buc. — Steaua în cadrul cam
pionatului republican categ. A.
• HANDBAL : Stadionul Tineretului, de la 

ora 9,15 : Științe Economice Buc. — I.C.F. 
Buc. (f), Universitatea II Buc. — Pedagogic 
Bacău (f), Confecția Buc. — Universitatea Ti
mișoara (f); de la ora 12,30: Avîntul Rm. Vîl- 
cea — Știința Călărași (m), Sc. Sp. Craiova — 
Știința Curtea de Argeș (f) în cadrul fazei de 
zonă a campionatelor republicane de juniori 
(retur) ; sala Floreasca, de Ia ora 19: Dinamo 
București — Dukla Praga (C.C.E.).

RUGBI Două derbiuri:

Rulmentul- Steaua
și Farul-Grivița Roșie

Duminică, o nouă etapă intere- 
«antă în categoria A de rugbi. 
Rețin atenția, în primul rînd, cele 
două dcrbiuri programate la Blr- 
lad și Constanța. La Bîrlad, Rul
mentul primește replica noului li
der, Steaua. Meciul nu mai arc 
nevoie de recomandări. Este su
ficient să reamintim că Ia Bîrlad 
a ratat Steaua, anul trecut, titlul 
de campioană a țării (0—3). lo
calnicii vor folosi în linii mari •- 
chipa care a jucat duminică ia 
Săcele.

Steaua a deplasat cel mai bun 
,15*. Iată-1, așa cum ni La co
municat antrenorul P. Cosmănescu: 
Penciu-Popa, Ghiță, Ltucal, Cio- 
bănel-Călărașu, Mateescu-Durbae, 
Prosi, Băltărețu-Fodor, Șerban- 
Ciornei, Gbeorghe, Ionescu. Rezer
vă : Nica.

Meciul va fi condus de Dotei 
Dumitrescu. Pronosticul nostru i 
meci nul sau victorie la limită a 
oaspeților.

La Constanța, într-un meci la 
fel de echilibrat se întîlnesc for
mațiile Farul și Grivița Roșie. 
Echipa constănțeană care vine 
după cîteva înfrîngeri nescontate

De vorba 
cu cititorii

este ferm decisă să se reabiliteze, 
să facă un joc la înălțimea re
dutabilului adversar ce-1 va avea 
in față. Antrenorul AL Carnabel 
ne-a comunicat următoarea forma
ție probabilă: Vătafu-Caragea, 
Cristea, Constantin, O. Ionescu- 
Tomescu, Bercu-Pompiliu, Celea, 
Beianu-Tănase. C. Ionescu-Doiciu, 
Pîrvan. Gioglea. Rezerve: Stanciu 
și Trifu.

Ing. V. Moraru nu și-a fixat 
Încă echipa. O va face înainte 
dc meci.

Ca arbitru va funcționa C. Ga- 
Kcowski. Pronostic: meci nul sau 
victorie la limită a Griviței Roșii.

Tot în țară, la Petroșeni, Știința 
▼a juca cu Gloria. Studenții por
nesc, desigur, favoriți. Arbitru : 
Ștefan Cristea.

în meciurile din Capitală Pro
gresul va juca cu Precizia Săcele. 
Deși ocupă ultimul loc în clasa
ment echipa bucureșteană promite 
să se impună și să termine în a- 
vantaj. Arbitrează N. Ghiondea.

Dinamo va primi replica Agro
nomiei Cluj. Un med în care 
prima echipă, în mod normal, nu 
poate pierde. Va conduce I. Ni- 
culescu.

O misiune grea are, în fine, 
Rapid în partida cu Politehnica 
Iași, o echipă care a arătat că știe 
aă joace cu foarte mult aplomb 
ți tn deplasare. Arbitru : dr. G. 
Eftimescu. înclinăm pentru wi 
rezultat de egalitate. (T. ST.).

BASCHET

0 ETAPĂ CU JOCURI ■ 
DEOSEBIT DE IMPORTANTE ■

Seria meciurilor importante din | 
categoriile A și B, desigur domL 
nată de decisivele confruntări ■ 
interbucureștene masculine, cu- I 
prinde multe dintre meciurile de 
azi și de miine. în categoria A e- I 
chipele feminine par a definitiva 
cucerirea titlului de către Politeh- I 
nica București, rămînînd ca re- I 
trogradanta a doua (Olimpia T.V. 
București este „asigurată"...) să I 
fie desemnată poate chiar în a- 
ceastă etapă. Mai iese în evi- ■ 
dență meciul masculin din seria I | 
a categoriei B dintre Voința 
București și Farul Constanța, I 
programată pe bună dreptate în ’ 
compania ultimei etape interbucu- 
reștene. O etapă a meciurilor | 
decisive 1

MECIURI INTERESANTE
A doua etapă a returului campio

natelor republicane programează astăzi 
și miine cîteva jocuri interesante. 
Dintre ele se detașează partidele fe
minine de categoria A dintre Liceul 
nr. 4 Timișoara (recentă învingătoa
re a Universității Timișoara) și Ra
pid București, precum și aceea din
tre Universitatea București și Progre
sul București.

In rest, sînt de semnalat atenției 
iubitorilor de handbal unele jocuri 
deosebit de importante pentru clasa
mente, eum ar fi acela dintre for
mațiile masculine studențești Medi
cina Tg. Mureș și Universitatea Cluj, 
ocupante actualmente ale primelor 
două locuri.

BIATLONIȘTII AU CE CĂUTA LA J.O. 
DE IARNĂ, DAR FONDIȘTII ?

• Un grup de cititori din orașul 
Brașov ne-a sesizat că tn ziua de 
13 martie «Sportul popular* a so
rit cu întîrbiere în localitate.

Iată răspunsul Direcției generale 
a organizării difuzării presei din 
Ministerul Poștelor și Telecomuni
cațiilor :

„La 13 martie a.c„ ziarul Spor
tul popular a ajuns la Brașov cu 
întîrziere, deoarece s-a pierdut tre
nul cu care se expediază de obicei. 
Defecțiunea s-a produs din vina 
D.R.T.A. București care nu « pus 
la dispoziție numărul de mașini 
contrastat".

• I. CRISTESCU din Galați 
nc-a relatat cu puțin timp în urmă 
uncie aspecte ale funcționării chioș
cului de tir distractiv ce se află 
în centrul orașului Galați. Prin
tre altele, cititorul ziarului nostru 
ne sesizează că responsabilul chioș
cului nu eliberează tichete pentru 
bani; pe care îi încasează.

Clubul sportiv orășenesc Galați, 
proprietarul chioșcului respectiv, 
ne răspunde că nu are cunoștință 
dc cele sesizate și că „în interiorul 
chioșcului există afișată vizibil in
dicația ca plata tragerii (0,50 lei) 
•ă se facă contra nuni tichet eli
berat din cupoanele fizealizate".

Ne miră faptul că în adresa clu
bului se omite să ie dea numele 
gestionarului care «uită* să elibe
reze bonuri. Ar fi cazul ca ges
tiunea acestui chioșc să fie con
trolată ți de *Ue organe, nu nu
mai de C.S.O. Galați 1

• I. SCHITE A NU din comum 
Leiccști (raionul Pitești) ți G. H. 
din Mediaș nc-au scris despre unele 
transmisii sportive la radio. îm
părtășim părerea tovarășului ScM- 
teanu că uncie relatări ale desfă
șurării meciurilor la radio sînt ex
trem de scurte (ca exemplul dat 
de dv., meciul Politehnica Timi
șoara — Dinamo Pitești). Nu pu
tem fi în schimb de acord cu opi
nia lui G. H. care afirmă că erai- 
nicii reporteri neglijează echipa 
Steagul roșu în transmisiile lor.

CICLISM Simbătă și duminică: I

DOUĂ COMPETIȚII DE FOND]
Tn continuarea 

programului com- 
petițional de pri
măvară, sîmbătă și 
duminică vor avea 
loc două noi între
ceri cicliste de 
fond. Organizate de 
clubul sportiv Vo
ința, eele două 
curse totalizează 
200 km și îi supun 
pe cicliști unei ulti
me verificări înain
tea competiției in
ternaționale „Cupa 
F.R.C-” programată 
între 13 și 16 apri
lie.

Simbătă și dumi
nică vor fi prezen
te, la start, și cele 
două loturi repu
blicane (seniori și 
tineret) care au e- 
voluat, recent, în 
R.P. Bulgaria și — 
respectiv — Franța. 
Este o confruntare 
interesantă, deoa
rece tinerii rutieri bat cu insistență 
gl cu Îndreptățire, am spune noi — 
la porțile lotului de aeniori.

In cursele de sîmbătă ți duminică 
ft ta .Cupa F.R.C-* antrenorii vor 
definitiva, pe baza comportării 
sportivilor, lotul de alergători cere 
ae va deplasa ta Italia fi R.D. Ger
mană fi din care, apoi, va fi alcă
tuită echipa pentru .Cursa Păcii". 
La cele W locuri candidează aproa
pe 20 de rutieri șl, nu este greu de 
Închipuit, fiecare îți va apăra, eu 
maximum de dîrzenie, șansele. Va 
fi interesant de urmărit, desigur, 
duelul dintre seniori (C. Dumitres

cu, G. Moiceanu, I. Coama, W. Zie- | 
gler, Gh. Moldoveanu etc.) și tinerii 
Ștefan Suciu, Constantin Grigore, | 
Gh. Răceanu, Tudor Vasile, Ștefan I 
Cernea și Alex. Sofronie. Unii din
tre tinerii rutieri — Ștefan Suciu, | 
C. Grigore — aspiră, de pe acum, 
la un loc în „echipa mare". Vor I 
trebui să dovedească că-1 merită ! * 

întrecerile sînt programate ast- • 
fel : SIMBATA DE LA ORA 16 — | 
80 km pe șoseaua București — Plo
iești (varianta Buftea, start la km 7) I 
și DUMINICA DE LA ORA 10 — 1 
120 km, tot pe șoseaua București — ■ 
Ploiești II-

In ultimii ani, a devenit clar că referirea la sportul de performanță 
trebuie să folosească drept criteriu de bază rezultatele pe plan international. 
In această direcție nici schiul nu trebuie să facă excepție. Din păcate, in 
probele de fond ale schiului românesc, rezultatele îmbucurătoare sînt destul 
de rare. A sosit momentul să ne întrebăm : care este nivelul valoric real al 
fondiștilor și biatloniștilor noștri ? Vom da mai întîi cuvîntul cîtorva rezul
tate obținute de aceștia In ultimii ani, cu prilejul unor mari competiții inter
naționale.

La biatlon sportivii noștri au concurat la Campionatele mondiale din anul 
1966 (Garmlsch Partenkirchen — R.F. a Germaniei), ocupînd locul 6 pe 
echipe și locurile 5, 6, 12 șl 15 in proba individuală. Anul acesta, la C.M. 
rezervate seniorilor (Altenberg — R.D. Germană), echipa României s-a 
clasat pe locul 4, Iar in cursa Individuală reprezentanții noștri au ocupat 
locurile 23, 26, 28 și 35. In prima ediție a C.M. de tineret, disputată paralel 
cu cea a seniorilor, echipa a terminat pe locul 3, iar la individuale s-au 
obținut locurile 3, 14 și 20.

La fond nu putem consemna însă nici măcar participarea la competiții 
ca J.O. sau C.M. In 1966, la „Memorialul Helene Marusarsz și Bronislaw 
Czech" (Zakopane — Polonia), competiție reunind totuși mulți dintre cei mai 
buni fondiști ai lumii, s-au obținut locurile 2 și 13 in probele masculine și 
9 intr-o probă feminină. La ultima verificare înaintea C.M., în cadrul con
cursului de la Oberhof (R.D. Germană), fondistele noastre au terminat cursa 
de ștafetă pe locul 12, iar în cursa individuală cel mai bun loc a fost 15. Ca 
urmare, s-a renunțat la participarea in C.M. In 1967, tot la Oberhof, fetele au 
obținut un loc 5 și un loc 8, iar băieții, 7, 16 și 17, echipa masculină clasîn- 
du-se pe locul 6.

Nu credem că un tabel complet al rezultatelor ar fi mai edificator, in- 
trucit esențialul se desprinde și din cele citate. La biatlon avem o valoare 
certă și a sosit vremea asaltului asupra unei medalii intr-un campionat mon
dial de seniori sau la J.O. Performanța blatlonistulul Gh. Cercel (medalia de 
bronz la prima ediție a C.M. de tineret) reprezintă în egală măsură un în
ceput și o garanție de viitor alături de rezultatele seniorilor. Aceasta, insă, 
cu condiția ca punctele nevralgice ale pregătirii de pînă acum să fie grabnic 
lichidate. Este vorba în primul rînd de tragere si, în al doilea rînd, de adap
tarea fizică și psihică la condițiile grele sau chiar proaste de concurs. De prea 
multe ori am dat vina pe un foc „scăpat" sau pe... valurile de ceață care 
coincid cu momentul-cheie al cursei.

Biatloniștii noștri pot și trebuie să ne aducă satisfacția unei medalii 
olimpice în 1968 !

Trecind la probele de fond ne îndepărtăm, din păcate, de capitolul „me
dalii"... Din capul locului trebuie să ne manifestăm nemulțumirea față de 
rezultate, care, la momentul potrivit au fost consemnate in coloanele ziarului. 
Cu riscul de a părea prea critici tocmai cind par a se ivi perspective de 
progres, menționăm că pentru fondiști nu are valoare de scuză nici unul 
dintre motivele obiective care explică rezultatele mediocre din probele alpine.

In primul rînd, pentru pregătirea fondiștilor, cantitatea și calitatea zăpezii 
nu prezintă aceeași importanță (doar durata sezonului „alb"). In al doilea rînd, 
nu se pune problema mijloacelor mecanice de urcat pante, element primordial 
in schiul alpin. In al treilea rînd, numărul șl calitatea schiurilor de fond 
existente la secții este departe de a constitui o problemă ca aceea din schiul 
alpin. In esență (poate că faptului nu 1 s-a dat importanța cuvenită), este 
mult mai ușor de anihilat sau de estompat diferența dintre fondiști! noștri 
șl cei de valoare din alte țări : totul depinde 90 la sută de antrenament.

Iată punctul nevralgic al schiului de fond românesc : cantitatea și cali
tatea efortului fizic depus in antrenamente, mai ales în cele pe uscat. Aler
garea pe schiuri este un efort ciclic, iar imitarea ei pe uscat, pînă aproape 
de specificitate n-ar trebui să fie un impediment. De aceea, perioada de 
lucru pe zăpadă, mai scurtă ca în alte țări cu schi-fond de clasă, nu este sin
gura explicație. întrebarea este: cum și cit se lucrează pe uscat 7 R.® 
punsul ar trebui să fi fost dat prin progrese, dar... nu ne-a parvenit nimic 
acceptabil de la un sezon la altul. Se lucrează puțin și fără prea mare tra
gere de inimă. Marea majoritate a antrenorilor noștri de schi-fond sînt foștii 
noștri performeri de acum 10—20 de ani, iar felul în care se fac antrena
mentele este... contemporan cu vîrsta lor „de aur”. Incontestabil, am putut 
înregistra și progrese (Ia secțiile Steagul roșu șl Tractorul Brașov, spre 
exemplu). Ele nu ne pot însă mulțumi, mai ales că — a fost evident de-a 
lungul sezonului 1967 — e destul ca unii sportivi să facă 1—2 antrenamente 
săptămînal vara pentru ca in iarna următoare să iasă in evidență...

Nu facem procese de intenție și, de altfel, sîntem convinși că antrenorii 
și sportivii vor să obțină performanțe bune. Dar a vrea, așa, la modul general, 
nu însemnă a vrea cu adevărat. Cum șl cit se vrea, cum și cit se muncește 
la antrenamente — lată adevărata, concreta formă de voință necesară >

Am mal avea de semnalat un amănunt de ordin tehnic — folosirea dife
ritelor forme de alergare (de pășire) in scop tehnico-tactic, adică in funcție 
de starea zăpezii, de înclinația pantei și de particularitățile individuale. 
Actualmente, se folosește doar pasul alternativ și... atit. Să fie el „panaceu 
universal” ? Nu credem, șl poate că uneori s-au irosit secunde prețioase din 
lipsa cunoștințelor necesare In acest domeniu. Ca, de altfel, și din cauza 
ceruirii defectuoase. Un singur exemplu : la „Marele Premiu al Slovaciei", 
Clncu s-a clasat pe locul 65 in cursa de 15 km cu timpul de 55:10,0 (față de 
49:04,5 al primului clasat, suedezul Lars-Goran Aslund). Antrenorul Moise 
Crăciun, care l-a însoțit, ne-a arătat că Clncu a „greșit ceara". Țlnind cont 
de faptul că de-a lungul a 6 minute au fost înșirați în clasament 65 de con
curent! Și plecînd de la premisa că afirmația este adevărată, vedem imediat 
ce importanță are un asemenea „amănunt".

Practic, am putea rezuma situația în felul următor: cu o lună-două 
înaintea primei zăpezi se începe un fel de „antrenament", de două-trei ori pe 
săptămînă (predomină alergarea relativ variată), apoi se „trage- ceva mal 
tare pe zăpadă (dacă este destulă), iar în concursuri... voința decide ț La 
terminarea sezonului, vacanța de „relaxare" atinge dimensiuni de... sezon. 
Apoi, vara — uneori 1 — ceva „dezmorțire" și... atît. Nu e de mirare că biat
loniștii, mult mal serioși, mai insistenți în pregătire (ca și antrenorii lor...) 
„împănează” partea superioară a clasamentelor din concursurile de fond, deși 
efortul nu este specific pentru ei. Credem că ar fi suficiente două luni de 
acomodare cu schiurlle pentru ca orice atlet fondist de categoria a Il-a să 
poată aspira la un loc fruntaș, chiar la o medalie, în campionatele republi
cane de schi-fond !

Numărul încă mic de participări în concursuri internaționale afectează șl 
el apariția performanțelor. Cam rar pot fi văzute pe pîrtiile din străinătate 
siluetele fondiștilor noștri. Chiar în țară n-ar trebui să existe sfîrșit de săp- 
tămînă fără concursuri în care prezența celor mai buni fondiști români să 
fie obligatorie. Dar, cum să fie el prezenți la start ’ tn Ioc să fie obișnuiți 
cu imperativul : efort, efort, și iarăși efort, ei merg pe principiul : acalmie, 
acalmie și iarăși acalmie... Cum dau de greu, cedează : la „Cupa României” 
zăpada a fost, Intr-adevăr, dificilă, cursa extrem de obositoare. Dar ne-a 
frapat numărul celor care imediat după sosire cădeau pur și simplu, epui
zați. Necunoașterea felului in care trebuie dozat efortul are și ea o parte 
de vină, dar... chiar așa ’

Tovarăși antrenori de fond și schiori fondiști ! Să nu considerăm că un 
loc fruntaș în campionatul țării constituie o performanță absolută șl justifi
catoare a tuturor eforturilor morale și materiale depuse. Valoarea concuren- 
ților dă greutate locului ocupat, nu locul in sine. Apoi, să nu ne resemnăm, 
să nu ne văicărim, pretinzind că în țara noastră nu sînt condiții, că cutare 
sau cutare dispune de ultimul model de schiuri din cine știe ce țară, că... 
e greu, foarte greu. Sigur că nu e ușor astăzi să obții performanță 1 Cine 
vrea rezultat bun cu efort puțin trebuie să renunțe imediat, deoarece nu are 
calități suficiente, psihice în primul rînd.

Am avut ocazia de a semnala un puternic aflux de t'neret, cuprinzînd în 
accepția cuvîntului și copiii. Este un lucru bun. care ne bucură din toată 
inima. Din păcate insă, numărul nu a atras după sine automat șt Îmbună
tățirea proporțională a rezultatelor pe plan internațional, si nici măcar 
primenirea substanțială a numelor din fruntea - clasamentelor. De obicei 
Clncu (uneori Drăguș, Bădescu sau Dinu...) la seniori și Marcela Leampă la 
senioare monopolizează în continuare locurile I în fondul românesc...

Cu toate acestea, posibilități avem. Ne-o arată sporadicele locuri frun
tașe obținute de unii schiori români peste hotare. Ne-o arată chiar numărul 
din ce în ce mal mare de copil care se întrec pe pistele de zăpadă al« 
munților noștri. Dar posibilități fără muncă serioasă nu atrag automat rezul
tatele bune.

Să respectăm deci in primul rînd Învățămintele proverbului „iarna car 
și vara sanie 1“

G. RUSSU ȘIRIANU



RAPID-JIUL Șl STEAGUL ROȘU—DINAMO BUCUREȘTI,
MECIURI CHEIE ALE ETAPEI A 19-A

Frâțilă șulează la poartă, dar 
mingea, respinsă de Pilcă, va 
ocoli bara. Fază din meciul 
Dinamo București — Steagul 

roșu (O—1).
Foto: V. Bageac

Dintre zeci 
de însemnări

• Suită de rezultate pozitive 
ale „squadrei" juniorilor: după 
o victorie și... jumătate („egalul" 
de la Constanja) in cele două 
întilniri cu „naționala" Turciei, 
acum, acest 2-0 cu bulgarii. Va
lorile echipei : Tătaru, Neagu, 
Moldovan.

Bucuros (personal) de confir
mare I In această rubrică i-am 
semnalat, pentru (inul minte, a- 
nul trecut.

• Seara la Tirgoviște, după 
meci, șarja prietenească intre 
antrenorii celor două echipe.

Gh. Ola: „Mi-a plăcut teribil 
„zecele" dv I (Mihailov n.n.). Ce 
să vă dăm, sa ni-l dafi nouă ?“

Doicinov (antrenorul echipei 
bulgare: „Nimfe mai simplu : dă- 
ti-ne pe «zeceii» dv." (Tătaru 
n.n.).

Una la una!

® Barbu reintră mîine și, ast
fel, echipa piteșteană recuperează 
pe unu) dintre titularii săi de 
marcă.

9 Bazil Marian : „S-a făcut și 
se face atita teorie in jurul și 
Înăuntrul fotbalului, incit pentru 
practică nu mai rămine timp de
ed... teoretic".

• Steaua trăiește din nou zile 
cenușii I Se petrec lucruri cel 
pu(in ciudate in această echipă, 
lată unul dintre ele : posturile își 
schimbă mereu titularii, un sin
gur om răminind neclintit : Jenei.

El este considerat IMPROVI
ZAȚIE (ca fundaș central)!

• Dan Coe a stat, in timpul 
reprizei a doua a meciului Dinamo 
București — Progresul, la „masa 
presei".

Oare cu ce ochi o li văzut jo
cul ?

® Ion Ionescu tuna și fulgera 
(intr-o conversație telefonică ce a 
avut loc luni 27 martie diminea
ța), jurîndu-se că nu va mai juca 
niciodată la... Rapid. In min. 82 
al „Cupei" cu Minerul Lupeni, din 
5 aprilie, a înscris ultimul din 
cele șase goluri ale giuleștenilor.

Să mai acuzi suporterii că-și 
calcă, duminică, jurămintele fă
cute la Începutul săptămînii...

VALENTIN PAUNESCU

După intermezzo-ul oferit de 
optimile cupei, mîine — din nou 
etapă de campionat: a 6-a a re
turului, a 19-a de la începutul 
întrecerii.

Ce clarificări ne promite ?
La București — pe stadionul 

„23 August" (ora 16,30) — liderul 
primește replica Jiului, formație 
de la mijlocul clasamentului, scă
pată de orice emoții, dar emi- 
țînd în continuare veleități. în- 
tr-adevăr, băieții lui Coidum 
și-au creat o frumoasă reputa
ție în a aborda partidele curajos, 
indiferent dacă evoluează acasă

JUNIORII, DUPĂ TREI VERIFICĂRI INTERNAȚIONALE

Șl ÎNAINTEA TURNEULUI U.EF.A.
Cu cele trei meciuri internaționa

le recent disputate (3—0 și 1—1 cu 
Turcia, 2—0 cu Bulgaria), s-a în
cheiat faza pregătirilor interme
diare efectuate de reprezentativa 
noastră de juniori In vederea ediți
ei de anul acesta, jubiliare, a tur
neului U.E.F.A. In timpul care a 
mai rămas, antrenorii Gh. Ola și 
Gh. Dumitrescu pot efectua încă o 
serie de retușuri care, după cum se 
va vedea mai jos, se impun.

De la bun început trebuie scos 
în evidență saltul valoric făcut de 
tînăra noastră echipă de juniori din 
toamna trecută (de la turneul între
prins în Bulgaria și partidele sus
ținute in compania reprezentative
lor Poloniei și R.D. Germane) și 
pină in prezent. Urmărind ultimele 
ei partide am putut constata că for
mația noastră practică un joc cursiv, 
destul de bun din punct de vedere 
tehnic și tactic, avind la bază o 
excelentă pregătire fizică. Faptul 
acesta le-a dat posibilitatea tineri
lor noștri fotbaliști ca în ultimele 
20 de minute ale meciului de la Tîr- 
goviște să domine categoric o for
mație alcătuită din jucători mai bine 
clădiți, decît ai noștri (o veritabilă 
echipă de tineret) și. in plus, cu o 
experiență competițională mult mai 
mare.

Vorbind despre jucători, să în
cepem, cum este și firesc, cu por
tarul Moldovan. Nj se pare in mare 
progres față de evoluțiile sale din 
trecut, cîștigul cel mai important 
fiind plusul de mobilitate — și 
minusul de kilograme — realizate 
între timp. Forma lui excelentă a 
făcut însă imposibilă verificarea 
celuilalt portar, Dumbreanu, care 
in aceste trei partide nu a jucat 
nici un minut. Linia de fundași, at
letică, arată posibilități certe de 
îmbunătățire a jocului. Ne gindim, 
în special la Cojocaru și Codrea. 
In meciurile cu Turcia, N. Ionescu, 
căpitanul echipei, s-a achitat bine 
de sarcinile sale de apărător dar, 
in același timp, a uitat de cealaltă 
atribuție a sa — participarea la con

sau în deplasare. Așa se expli
că, de altfel, locul întîi pe care-1 
dețin fotbaliștii din Valea Jiului 
la capitolul eficacitate printre 
echipele noastre de primă cate
gorie. Cum vor riposta rapidiș- 
tii ? Cum își vor apăra acel 
„punct de aur' obținut la Iași 
in extremis și care ar putea să 
decidă în final pe învingători ? 
Se pare că reintrarea lui Ion 
Ionescu, nedetronat de pe pie
destalul golgeterilor în pofida 
absențelor, va avea darul să re
profileze întreg jocul echipei, 
imprimîndu-i mai multă siguranță 
în toate liniile, deci și în zona 
de finalizare, acolo unde golurile 
s-au cam lăsat așteptate. In plus, 
titularii C. Dan și Dinu vor rea
pare și ei, așa încît antrenorii 
V. Stănescu și V. Stănculescu 
vor putea alinia formația stan
dard.

Primii urmăritori ai liderului, 
dinamoviștii bucureșteni, susțin o 
partidă dificilă în compania Stea
gului roșu. Cu atît mai grea cu 
cît brașovenii, învingători și în 
tur, se află după o serie de trei 
victorii care i-a readus echipei 
zilele senine, permițîndu-i să ac
ționeze cu mai mare dezinvoltu
ră. Nu-i mai puțin adevărat fap
tul că echipa pregătită de Tr. Io
nescu și A. Niculescu știe să se 
mobilizeze în asemenea jocuri și, 

struirea atacurilor. După cum s-a 
văzut, în ultimul meci a fost reme
diată în oarecare măsură această 
deficiență (golul al doilea a fost 
urmarea unei astfel de acțiuni, por
nită de la fundașul central Doboș), 
dar ea încă se mai manifestă.

Linia de mijloc ni s-a părut însă 
de-a dreptul deficitară. In toate cele 
trei meciuri, poate mai puțin în 
ultimul, în care Țegean și Tătaru 
s-au dovedit mai aproape de cali
tățile, posibilitățile și cerințele care 
trebuie să le întrunească azi un 
mijlocaș. Mirăuță, dar mai fl
ies Biliboacă și Profir, nu 
au reușit întotdeauna să facă legă
tura între apărare și atac sau să 
participe la acțiunile ofensive. In 
general, jocul mijlocașilor a fost sub 
nivelul așteptat, ceea ce, in unele 
momente, și-a pus pecetea pe cali
tatea fotbalului practicat de întrea
ga echipă.

în sfîrșit, cvartetul ofensiv se ba
zează pe doi jucători de contra
atac, Manea și Neagu. Manea vine 
cu viteza sa debordantă; Neagu cu 
fantezia, tehnica și „ochiul" tactic 
care-1 caracterizează. Meciurile cu 
Turcia l-au descoperit insă pe Lîeă 
(din păcate, accidentat, a fost spec
tator la ultima confruntare), ale 
cărui calități pot fi și mai bine puse 
în valoare. Pentru meciul cu Bulga
ria a reapărut în lot și in echipă 
juniorul Coman, care n-a mai fost 
utilizat de astă-toamnă. Mult mai 
bine pregătit ca atunci, mai sigur 
pe el, s-a comportat, in general, 
bine. E adevărat, a ratat ocazii care 
ne-ar fi adus o victorie la scor. 
Are totuși meritul că a fost mereu 
un ghimpe înfipt in coasta apărării 
bulgare, tot timpul acolo unde cerea 
faza.

Dintre jucătorii utilizați cu pri
lejul acestor partide internaționale, 
Biliboacă, Nistor și Profir s-au in
tegrat cel mai puțin. Lipsiți de vla
gă, molatici, fără nerv, ei au făcut 
notă discordantă.

După cum se vede, mai sînt cîte- 

în baza maturității, să răstoarne 
pronosticurile. Mai ales acum, 
cînd luîndu-și adio de la „Cupă", 
a rămas doar... campionatul.

La Craiova, meciul dintre stu
denții locali și cei din Cluj, 
în mod normal o sarcină ușoară 
pentru olteni, neînvinși încă la 
domiciliu. Dar ceva, ceva s-a de
reglat, parcă, în angrenajul echi
pei altfel nu se explică ulti
mele înfrlngeri administrate de 
selecționata studențească a Fran
ței și de C.S.M.S.

Vor putea profita colegii lui 
Ivansuc de aceasta ? Au traver
sat, oare, Sfîrlogea, Oblemenco 
et comp, perioada critică ? Iată 
întrebări la care ne va răspunde 
această partidă.

Două jocuri mai „liniștite* : 
Steaua — Dinamo Pitești (stadio
nul „23 August", ora 14,30) și 
Petrolul — Farul. Prima șansă 
este de partea formațiilor gaz
dă, dar nu trebuie uitat că orice 
surpriză poate avea implicații a- 
supra configurației clasamentului 
în zona superioară.

în sfîrșit, partidele de la Arad 
(U.T.A. — C.S.M.S.) și de la Ti
mișoara (Politehnica — Progre
sul) sînt menite să aducă lumină 
în zona lanternei...

G. NICOLAESCU

va amănunte de pus la punct, amă
nunte care nu trebuie neglijate. Re- 
zoîvindu-le și pe acestea vom putea 
prezenta, la începutul lunii mai, în MIRCEA TUDORAN

Căpitanii echipelor României și Turciei, N. ionescu și Yavuz, schimbă 
tradiționalele fanioane Înaintea partidei ciștigată cu 3—0 de juniorii 

noștri

Pronosticul nostru
(Concursul nr. 14)

1. Petrolul — Farul 1
2. U.T.A. — C.S.M.S. 1 x
3- Politehnica — Progresul x
4. St roșu — Dinamo Buc. 1 x
5. Univ. Craiova—Univ. Cluj 1
6. Steaua — Dinamo Pitești 1 x
7. Rapid — Jiul 1
8. Ceahlăul—Poiana Cîmpina 1
9. Oltul — Progresul Brăila 1

10. A.S. Cugir — C.F.R. Tim. 1
11. C-S.M. Reșița — Vagonul 1 x
12. Fiorentina — Milan 1
13. Internazionale — Bologna 1

Arbitrii meciurilor
PETROLUL — FARUL : V. 

Dumitrescu — la centru, M. Sa- 
doveanu și C. Sotir — la tușă 
(toți din București) ;

U.T.A. — C.S.M.S. Marfa» 
Niță — la centru, V.. Toma și 
Lazăr Ștefan — la tușă (toți 
din București);

POLITEHNICA TIMIȘOARA
— PROGRESUL : Z. Drăghici — 
la centru, V. Dăscălescu, și Gh. 
Manole — la tușă (toți din Con
stanța) ;

STEAGUL ROȘU — DINAMO 
BUCUREȘTI i M. Rotaru — la 
centru, V. Popa și D. Macovel
— la tușă (toți din Iași);

UNIVERSITATEA CRAIOVA
— UNIVERSITATEA CLUJ i V. 
Pădureanu — la centru, Gh. U- 
mona și A. Grigorescu — la tușă 
(toți din București) ;

STEAUA — DINAMO PI
TEȘTI : N. Rainea (Bîrlad) — la 
centru, G. Bîrsan și V. Liga (am
bii din Galați> — la tușă ;

RAPID — JIUL: A. Pop — 
la centru, M. Bădulescu și Tr. 
Vecan — la tușă (toți din Ora
dea).

capitala Turciei, o bună echipă na
țională de juniori.

De la I. E. B. S.
• Pentru cuplajul de fotbal 

STEAUA — DINAMO PITEȘTI ți 
RAPID — JIUL PETROȘENI, de mîi
ne, de pe stadionul „23 August", bi
letele se găsesc de vînzare la agen
țiile și casele obișnuite.
• Agenția din str. Ion Vidu vinde 

și bilete pentru întilnirea internațio
nală de handbal DINAMO — DUKLA 
FRAGA (C.C.E. m) de mîine, ora 1», 
din sala Floreasca.
• DIN CUPRINSUL PROGRAMU

LUI EDITAT PENTRU CUPLAJUL 
DE MIINE :

— Așa a fost în tur...
— Sa-i cunoaștem pe ION MOTROC 

(Rapid) și NICOLAE DOBRIN (Di
namo Pitești).

— Văzute... auzite.
— Palmaresul tuturor echipelor 

care se întîlnesc în etapa aceasta.
— Caleidoscop extern și alte ma

teriale interesante.
Programul se găsește de vînzare 

la casele de bilete și la stadion.

Francisc Ronay

In ziua de 6 aprilie 1967, a încetat 
din viață, după o grea suferință, 
antrenorul de fotbal Francisc Ro
nay.

Francisc Ronay a fost unul dintre 
marii fotbaliști ai țării noastre și un 
antrenor care a obținut succese deo
sebite în lunga sa activitate.

Toți cei care l-au cunoscut li vor 
păstra o amintire luminoasă.

Colegiul central al antrenorilor 
de fotbal

Concursul Pronosport nr. 14 de mîine, 
duminică 9 aprilie ac., cuprinde întreaga 
etapă a categoriei A, patru meciuri din „B* 
și două întilniri din prima ligă a campiona
tului italian.

La acest concurs, in afara premiilor obiș
nuite, în cadrul premiului excepțional se 
atribuie un autoturism „RENAULT 16* și 
2.500 lei în numerar.

Astăzi este ultima zi pentru depunerea 
buletinelor.

Iată acum programul concursului Prono
sport nr. 15 de duminică 16 aprilie 1967: 
I: Dinamo București — Rapid; II: Steaua — 
Progresul; III: Jiul — Dinamo PiteștiIV i 
Petrolul — Steagul roșu ; V: Farul — U.T.A.; 
VI: Universitatea Cluj — Politehnica Timi
șoara ; VII: C.S.M.S Iași — Universitatea 
Craiova; VIII : Siderurgistul Galați — Poli
tehnica București; IX: A.S. Cugir — Minerul

Pronosport
Baia Mare j X: Bologna — Juventus; X) i 
Lecco — Fiorentina i XII i Torino — Cagliari ; 
XIII: Venezia — Internazionale.

I.OTO DIN 7 APRILIE 1967
15 2 62 6 80 22 29 30 82 81 34 24 

Fond <le premii: 1.089.050 lei.
Tragerea următoare va avea loc vineri 14 aprilie 

1967, la București.

PRONOSPORT
Premiile concursului nr. 13 din 2 aprilie 1967 

Premiul excepțional: 1 variantă a 75.000 lei 
(un autoturism „Fiat 1300* și 6.100 lei numerar), 
categoria 1: 22 variante a 3.309 lei; categoria a 
II-a: 662 variante a 137 lei; categoria a IlI-a: 
6.810 variante a 13 lei.

Intrucît valoarea variantelor de la categoria a 
IV-a fiind sub plafonul de 10 lei, suma s-a re
portat la fondul premiului minim.

Report premiul minim 168.600 Iei.
Premiul exeepțional de 75.000 lei a fost obținut 

de Igondoiu Ion din București.
Cîștigătorii autoturismelor de la concursul spe

cial Pronoexpres din 29 martie 1967 sînt urmă
torii :

Aranghel Dumitru din Craiova și Sunei loan din 
București cîte un autoturism Moskvici 408 eu 
patru faruri și radio; Petrescu Georgeta din 
București, Bați loan din Mediaș și Kopper Ana 
din Oradea cîte un Wartburg Lux 312/1; Marin 
Toma și Popov Aurora din București, Kopper 
Ana din Oradea, Buligă Aurel din Caransebeș și 
Ștefan Gheorghiu din Sinaia cîte un Trabant 601.

(Rubrică redactată de Administrația de stat 
Loto-Pronosport).



însemnări la sfîrșit de sezon

PATINAJULUI ARTISTIC?
NOTA Z!

în tolba arbitrului de pati
naj artistic stau strînse notei» 
care se acordă fiecărui con
curent după executarea unei 
figuri. Sînt note între 0 (fi
gură „neexecutată") și 6 (exe
cuție perfectă), punctînd gra
dul de măiestrie a patinatoru
lui. Tipărite pe cartoane mari, 
ca să poată fi văzute de toți 
cei din jur.

iată, pentru o singură dată, 
ne lucm rolul de arbitru, ca 
să punctăm însă nu un singur 
patinator, ci pe toți, pentru un 
întreg sezon de activitate. Cit 
să-i acordăm patinajului nos
tru artistic ? Fără ezitare — 
nota 2 l Aceasta înseamnă în 
limbaj tehnic : slab executat. 
Și poate am fost încă indul- 
genți, cum se va vedea din 
rîndurile ce urmează.

★
In rindui sporturilor olimpice, pa- 

ttnajui artistic joacă, la noi, un rol 
Ingrat, interesul crescind' pe care 
Iubitorii de sport il manifestă față 
de această frumoasă disciplină este, 
«in păcate, invers proporțional cu 
performanțele obținute pină acum 
de patinatorii noștri. Explicațiile a- 
cestei stări de lucruri nu sint atît 
de ușor de stabilit, chiar pentru cei 
inițiați în materie. Ca să găsim firul 
conducător spre o concluzie con
structivă, vom lua — de data aceas
ta — calea inversă a silogismului, a- 
nalizînd mai intii efectele și apoi 
cauzele care le-au produs.

Deci, pentru început, să vedem...

_CE SPUN REZULTATELE?
Unui observator critic și obiec

tiv al activității in patinajul nostru 
artistic, îi este dat să încerce sen
timentele cele mai contradictorii. Ele 
variază, mai cu seamă cind fac© 
comparația celor văzute la antreifU- 
gnente cu rezultatele obținute in con
cursuri. Adesea, asistînd la orele 
de pregătire ale secțiilor bucurește- 
ne, râminem in admirație privind 
scânteierile de talent ale tinerilor 
aaștri patinatori. Au alură, au ținu
tă, arată aidoma acelor campioni 
care ne incintă la transmisiile tele
vizate de la marile concursuri de 
patinaj. Vezi o fetiță de 8 ani ca* 
rc-ți poate demonstra pe loc cum 
se execută trei sărituri „duble* di
ferite, iar un puști isteț se rotește 
<n piruetă cu viteza unui titirez. 
Nu unul sau doi, avem zeci de copii 
ft de tineri care au toate atributele 
unor patinatori capabili de perfor
manța.

Și totuși... Cind iei foile de con
curs, în dreptul fiecăruia stau nu
meroase note de 1 și 2 la bigurile 
impuse, programele lor „libere- sini 
de obicei slab finisate <cu excepții, 
bineînțeles) dificilele elemente teh
nice, accesibile la antrenament, au 
Mut suficient puse in valoare, se 
pierd.

Ceea ce vedem in concursurile 
noastre s-a repetat la dimensiuni 
mărite în competițiile de peste ho
tare la care am fost reprezentați. 
Fruntașilor patinajului nostru artistic 
au le-au fost accesibile decit locuri 
modeste in clasament, de cele mai 
multe ori chiar ultimele. Realitate 
©u atit mai dureroasă, cu cit — re- 
Fctam — aceiași concurenți, luați 
fiecare in parte, au reale calități, 
talent și chiar un bagaj de cunoș- 
ftațe avansate. Campioana țării, u- 
atara Elena Moiș, a prezentat un 
rgram de „libere* foarte apreciat 

campionatele europene. Micuța 
Beatrice Huștiu a cules aplauze la 
demonstrațiile susținute cu ocazia 
turneului întreprins în U.R.S.S. Pro
mițător se comportă noul nostru 
•ftxupion de seniori, Mihai Stoenes- 
®u. Alături de ei, tinerii Gheorgho 
Fazekaș, Rodica Di dă, Doina Ghl- 
ferel, Adina Caimacan, Anca Tă- 
Jtase, Duru Morariu, Octavian Gog* 
M alții au avut evoluții bune in 
«wn cursurile internaționale. Numai 

parte însă, fiindcă la totalul re- 
aulțateîor ei rămin în urma adver
sarilor lor străini, de aceeași vîrstă.

Atunci, care sînt cauzele insucce
selor ? Vom încerca să le schițăm, 
*« rînd.

SLABI GOSPODARI 
Al GHEȚII

Prima cauză este — gheața. Să spu- 
aem lucrurilor pe nume : patinoa
rele noastre artificiale nu sînt do
tate cu întreaga aparatură necesară,- 
n-au suficient personal calificat, pen
tru a putea face fiață exigențelor 
unei activități de performanță în 
patinajul artistic. Este necesar un 
efort sporit, pe plan organizatoric 
Sa special, pentru a se asigura ghea
ța de calitate, atît la orele de antre
nament cit și la concursuri.

Problema nu se pune insă numai 
P® plan calitativ, ci și cantitativ. Pa
tinatorii noștri au la dispoziție 
«ea puține ore de gheață. La con- 
Jdurență cu hocheiul (la patinoarul 

August*) și cu... publicul (1* 
iHoreasca), patinatorii secțiilor de 
performanță sînt restrînși la 2 ore 
de antrenament pe zi, timp cu totul 
insuficient pentru o pregătire do 
concurs. Un asemenea orar ar putea 
fi îndestulător pentru inițierea înce
pătorilor, dar nicidecum celor ce se
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pregătesc pentru competiții interna
ționale. Dacă mai adăugăm amă
nuntul că antrenamentele noastre 
decurg, adesea, intr-o mare aglome
rație (cauza fiind încărcarea secți
ilor cu supraefectiv de patinatori 
plafonați ca posibilități) ne putem 
da ușor seama de eficiența unui a- 
semenea program de pregătire.

Patinoarele artificiale sint su
praaglomerate, in schimb — in lu
nile de iarnă — cele naturale au 

pur și simplu. De cite ori 
am vizitat patinoarul din parcul Di
namo, n-a.m numărat mai mult de 
două duzini de patinatori. Mai multă 
grija in amenajarea acestor patinoare 
și folosirea intensivă pe perioada 
lor de funcționare (care se poate 
prelungi pină la două luni) ar con
stitui o soluție ajutătoare pentru 
rezolvarea problemei pregătirii. Pro
blemă care se pune cu acuitate în 
centrele din provincie. Orașe cu tra
diție in sportul gheții, ca £g. Mureș 
și Miercurea Ciuc, au dispărut de 
pe „harta* patinajului artistic. De 
ce ? Cu ani în urmă, — în condi
țiile patinoarelor naturale, au cres
cut aci sportivi de performanță ca 
M. Comanici, Gali, surorile Seivarth. 
Acum, din aceste centre nu mai 
primim nici o veste, sau primim 
numai vești proaste. Ni se anunță, 
de pildă, că la Miercurea Ciuc, pină 
în această iarnă, n-a existat activi
tate de patinaj artistic. La „polul 
frigului* dm țara noastră, patinele 
de artistic și le pun numai amatorii, 
în orele de agrement. Ce și-or fi zis 
oamenii : „n-avem patinoare artifi
ciale, ca la București, nu mai facem 
patinaj !...“.

PREA PUȚINI ANTRENORI
Cind vom avea gheață suficientă 

și de bună calitate, poate că va apă
rea mai pregnant o altă lacuna : in
suficiența cadrelor de antrenori și 
instructori.

Am pus următoarea întrebare spe
cialiștilor ; cîți patinatori pot fi pre
gătiți pentru performanță de 
un singur antrenor ? Răspunsu
rile converg către aceleași ci
fre : maximum 5—6... Faptul este ve
rificat in literatura de specialitate, 
de practica internaționala. Cum în 
Capitală, de pilda, funcționează 3 
antrenori, faceți socoteala... înseam
nă că nu putem pregăti in condiții 
normale mai mult de 18 patinatori. 
Dar secțiile de performanță ale clu
burilor din Capitală au legitimați 
peste 100 sportivi și atunci un sim
plu caictll aritmetic ne arată în ce 
situație deficitară sintem la capito
lul cadrelor de specialitate.

In asemenea condiții, este de-a 
dreptul de mirare cum o serie de 
patinatori — m special dintre cei 
foarte tineri — au putut fi pregătiți 
totuși la un nivel remarcabil, arătm- 
du-se in progres evident fața de se
zonul trecut. Este meritul unor an
trenori sirgumcioși și pricepuți care 
nu-și precupețesc eforturile pentru 
pregătirea eieviior lor. Să-i cităm, 
ia ordinea titlurilor cucerite ia cam
pionatele republicane : prof. N. Gii- 
ga (Școala sportivă nr. 4), V. Neagu 
(Dinamo), Gn. J&oncea (Constructo
rul).

Antrenori buni, dar prea puțini... 
Se impune atragerea in aceasta mun
că și a altor forțe, existente. Aștep
tăm să-și înceapă activitatea de an
trenor multiplul nostru campion 
Radu Ionian, licențiat al I.C.F., ele
ment bine pregătit, cu dragoste pen
tru această ramură sportivă. in 
noua secție de patinaj artistic a 
LC.F. el duce o activă muncă de 
pedagog, instruind in patinaj stu- 
denți ai Institutului. Dar de ce prof. 
Ionian nu-și împărtășește cunoștin
țele și celor mai tineri patinatori ? 
in special la pregătirea perechilor 
— unde sintem cu iotul deficitari — 
activitatea sa ca antrenor ar fi de 
un real folos.

Stau de o parte și o serie de foști 
patinatori, sportivi cu vechi state 
de serviciu care ar putea da acum 
o prețioasă nună de ajutor. Să ci
tăm citeva nume, fără a avea pre
tenția de a epuiza lista : Maneta 
Paltan, Fredi Fierarii, Peter Gall, 
Trude Konnerth, Maria Morțun, Eca- 
terina Pusta? (uiumele doua acti
vează ca arbitre, dar ar putea duce 
și muncă de instruire). Recent s-a 
retras din activitatea oficială de an
trenor Bela Horos, unul dintre spe
cialiștii noștri cei mai apreciați. Mal 
bine folosiți trebuie sa fie foștii 
campioni ai țării, R. Turușanco (Bra
șov) și M. Bin dea (Cluj).

Mai trebuie consemnat un alt o- 
biectiv de primă importanță : invi
tarea unui antrenor străin. Un spe
cialist din străinătate ar fi de un 
real sprijin pentru pregătirea pati
natorilor din lotul nostru republican, 

Rîndurilor de mai sus le este necesar, fără îndoială, un post- 
scriptum. N-am dori ca unele dintre ce!e spuse să ducă la ideea 
falsă că patinajul nostru artistic este lipsit, practic, de posibilități de 
afirmare. O asemenea concluzie ar fi cu totul impolriva realităjii. 
Este suficient să asiști la un singur concurs al patinatorilor noștri pen
tru a te convinge de revărsarea de tinerețe, talent și ambiție spor
tivă curată care caracterizează o asemenea întrecere. Dace la cam
pionatele noastre de seniori apar concurenți de 10 și 12 ani este o 
dovadă în plus a perspectivelor favorabile pe care le avem în față. 
Să nu le irosim I Entuziasmul unor tineri sportivi și al acelor care îi 
îndrumă în această activitate, munca plină de abnegație a pedago
gilor noștri și a cadrelor de conducere, cu un sprijin mai efectiv al 
organelor de resort, trebuie să învingă toate greutățile semnalate 
aci. Așa vom reuși să aducem patinajul românesc la succesele pe 
care le merită.

RADU VOIA

Referitor la activitatea centrelor din țară au fost con
sultați corespondenții noștri : C. Gruia — Brașov, I. Păuș — 
Tg. Mureș, Sebok Bela - Miercurea Ciuc, P. Radvani — Cluj.

ar contribui la uniformizarea pro
gramului de antrenament al clubu
rilor, ar ajuta — de pildă — la for
marea unor perechi în proba de 
dans, necunoscută pină acum la noi. 
Ca să nu mai vorbim de contribuția 
sa la conducerea unui curs de antre
nori și instructori, atît de necesar.

PĂRINȚII...
Cine se ocupă de patinatori, a- 

tunci cind forțele antrenorilor exis- 
tenți nu sînt suficiente ? lată răs
punsul, simplu ; PAR1NȚH. Deoare
ce majoritatea membrilor secțiilor 
de patinaj sint copii, aduși prima 
oară la gheața de părinți, nu-î de 
mirare că aceștia din urmă au 
grijă și de mersul pregătirii micu
ților sportivi. Ar fi muite de scris 
despre eforturile pline de abnega
ție, ale acestor părinți entuziaști 
care stau ore in șir la mantinela, 
pe ger sau ninsoare uneori, pentru 
a ajuta, a îmoaroăta pe copul loi 
la urcarea dificilelor trepte ale mă
iestriei in patinaj. Cina acest aju
tor este dat în strinsă colaborare 
cu antrenorul, care „instruiește- 
deopotrivă pe părinte și elev, rezul
tatele sint adesea ceie mai bune. 
Asemenea părinți merită cu priso
sința punctajul maxim: 6 !

Dm nefericire, nu totdeauna lu
crurile se petrec așa. Smt cazuri — 
și foarte dese, chiar — cind părinții 
fac o imixtiune dăunătoare în mun
ca de pregătire a sportivilor, im
presia de a deveni ușor „specialist* 
in patinaj o au muiți. Ei deranjea
ză pe antrenor, ii impun acestuia 
concesii nedorite, strica pur și sim
plu un pian de pregătire, conflic
tul părinte — antrenor devine ast
fel una dm „frmele* cele mai pu
ternice în calea dezvoltării tinăruiui 
patinator.

Am asistat, in ultimii ani, la nu
meroase „abandonuri*, retrageri 
timpurii dm patinaj. Nu vom da 
nume, fiindcă aceasta ar necesita 
o analiza de la caz la caz. Dar este 
bine de semnalat că motivul pre
dominant al muitor asemenea „a- 
bandonuri* este lipsa unui spirit 
realist, de justă orientare. La noi, 
in patinaj, fiecare vrea (sau părin
ții vor in locul său...) să devină nu 
un sportiv, ci neaparat un campion! 
Smt părinți care, nemulțumiți ae 
un rezultat, iși scot copilul ae pe 
gheață. Alte ori, inițiativa o iau de
liberat — fapt foarte regretabil — 
chiar antrenorii, care exagerează e- 
vident cu tema „plafonam*.

lata că și părinții (unii dintre ei, 
bineînțeles) smt datori să facă o 
„cotitură*. Spre tăiosul patinajului 
artistic.

O CONDUCERE MAI FERMA
Federația noastră ue specialitate

— in cadrul careia ae patinaj răs
punde antrenorul federal proi. Fio- 
rian Gamuiea — a făcut de mai 
multe ori, in acest sezon, dovada 
unui bun spirit organizatoric, a 
unei rodnice activități de îndrumare 
tenniea și control. Pentru ca a- 
ceasta muncă sa fie încununată ae 
succes și in viitor este, totodată, ne
voie sa se imature și o serie de lip
suri care irineaza eforturile loruiui 
nostru de specialitate. Ne vom o- 
pri numai asupra citorva dintre ele.

La începutul sezonuiui 11)66—67 s-a 
stabilit, prin regulament, să nu mai 
fie admiși în campionatul nepuoii- 
can decit sportivi cu clasincare. 
Aceasta ar ti adus o ordine nece
sară in desfășurarea competiției și
— fapt deosebit de important — ar 
fi oougat pe concurenți să se pre
gătească intens la figurile obliga
torii, capitol la care sintem mult 
rămași in urma. Au fost programate, 
deci, concursuri de clasificare pre
mergătoare campionatului repuoli- 
can. S-au programat, dar nu s-au 
ținut... De la primul concurs s-a 
văzut că patinatorii nu smt pregă
tiți pentru a îndeplini baremul ce
rut obținerii categoriilor și aproape 
toți „au căzut la examen*. Au ur
mat proteste, discuții, presiuni. Ca 
rezultat, s-a renunțat la concursurile 
de clasificare și la campionat s-au 
prezentat din nou concurenți FĂK.A 
CAltuuălE, admiși pe „CIMsDITtJL* 
cluburilor respective. Așa s-a tacul 
că am avut competitori la titlurile 
republicane care nu puteau să oo- 
țina note mai mari ae 1 la uneie 
figuri impuse. Ce să mai vorbim 
de nivel internațional !...

O altă ocazie cind federația noas
tră a dat dovadă de slăbiciune a 
fost chiar la recentul concurs in
ternațional dotat cu „Cupa Bucu
rești*. La aceasta comoeuue rezer
vată copiilor așteptam sa vedem e- 
voluind pe Beatrice Huștiu, cea mai 
autentică „șefă de promoție* a ti
nerei noasvre generații de patina
tori. Dar, curios, micuța patinatoare 
a lipsit de la startul concursului 
nostru, fiind trimisă ia altă compe
tiție, la Sofia. De ce ?

Au fost citeva „trme“ în acest 
mers înainte al unei activități ue 
conducere, care — subliniem — în- 
tr-o privire de ansamblu, nu poate 
fi caracterizată decit ca rodnică și 
bine orientată. Mai multă fermitate, 
în unele cazuri, se impunea, insa. 
Fie ca aceste opinii ale noastre sa 
constituie puncte de sprijin pentru 
viitor.
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i în pragul campionatului balcanic de la Istanbul...

; VERIFICAREA BOXERILOR
: NU A CONVINS!
I mm........................... r

I Meciurile de verificare susținute 
zilele trecute de fruntașii boxului no
stru au pus punct unei etape impor-

I tante în pregătirea sportivilor în veder- 
rea campionatului balcanic și a celui

I european. Pugiliștii care vor îmbrăca 
în curmd tricoul național au intrat în 
ring hotărîți să-i convingă pe selec-

Iționeri că-și merită locul în echipele 
reprezentative. Au reușit ei, oare, acest 
lucru ?

8 Meciurile la care am asistat ne-au 
dat posibilitatea să constatăm că bo-*

Ixerii n-au atins încă forma sportivă 
maximă. De altfel, antrenorii nici nu

- și-au propus atingerea acestui obiec- 
I tiv în momentul de față, ci au orientat 

pregătirile astfel îneît selecționabilii

Isă atingă vîrful formei sportive în 
perioada desfășurării celor două im
portante confruntări internaționale.

Reprezentantul nostru la categoria semi muscă, Vasile Drăgam a 
ocupat locul I la turneul internațional disputat recent la Budapesta, 
în fotografie, boxerul român (stingă) și sovieticul Feodorov. Dragan 
a clștigat la puncte.

Foto: M.T.I. Budapesta

Aceasta este, de altfel, și explicația 
evoluției inai puțin convingătoare a 
unora dintre boxeri.

De la bun început apreciem că ma
joritatea pugiliștilor au dovedit o 
temeinică pregătire fizică, ceea ce 
le-a permis să mențină un ritm con
stant de-a lungul meciurilor, și să for
țeze chiar în finalul partidelor. Acest 
lucru este foarte important în compe
tiții grele, cum sînt campionatul bal
canic și cel european unde, după cum 
se știe, pauzele dintre meciuri sînt 
foarte mici.

Din marele număr de boxeri care au 
evoluat pe ringul sălii Floreasca 
s-au impus atenției cîțiva pugiliști 
care, pe lingă pregătirea fizică ire
proșabilă, au arătat că se descurcă 
satisfăcător și la capitolul tehnică, 
fiind foarte aproape de atingerea for
mei sportive maxime. Gruiescu, de 
pildă, a ținut să arate că i se poate 
încredința tricoul categoriei muscă. 
Viteza de execuție, j.explozia44, chiar 
forța și varietatea loviturilor ne-au 
întărit încrederea în posibilitățile sale. 
Să nu uităm că Gruiescu a avut doi 
adversari (Davidescu și Cristea) 
demni de luat în seamă. Atît cît a 
boxat, Ciucă a arătat că se află în 
plenitudinea forțelor. Ceea ce bucură 
în mod deosebit este faptul că „mus
ca* noastră nr. 1 a început să fo
losească mai des lupta de la semi- 
distanță. Chiar dacă a întîlnit un ad
versar total nepregătit (este vorba 
de craioveanul iiuzuliuc), totuși O- 
vidiu Gorea a ară lat din nou calități 
de „scrimer“. Stilul său de luptă, 
care adeseori incintă, nu lasă nici 
un dubiu asupra valorii acestui spor
tiv. Ba, mai mult, ne întărește con
vingerea că tînărul din Reghin este 
la ora actuală cea mai bună „pană*4 
a boxului nostru. Dacă va folosi in 
luptă ambele brațe, Gorea va putea 
realiza performanțe frumoase.

★
Ar fi însă greșit să afirmăm că 

antrenorii iotului pot aștepta în li
niște apropiatele întreceri internațio
nale. Pentru că recentele gale au ară
tat o seamă de deficiențe în pregă
tirea selecționabililor. Nu trebuie omis 
faptul că o bună parte dintre partidele 
de verificare nu și-au atins scopul, 
întrucît între boxerii din lot și cei 
din afara lotului a existat » diferență 
vizibilă de valoare, de pregătire, caro 
n-a permis — credem — antrenori
lor să tragă cele mai juste concluzii. 
Antrenorii s-au temut de eventual© 

accidente și de aceea au solicitat 
sprijinul unor boxeri mai slab cotați, 
de la alte cluburi, care... să nu le 
creeze probleme. Dar procedînd astfel, 
antrenorii s-au edificat oare pe deplin 
asupra potențialului boxerilor care ne 
vor rcpiezenta peste hotare ? După 
părerea noastră, nu.

R-eferindu-ne Ia cîțiva dintre oame
nii de bază ai lotului, nu putem să 
nu admitem că aceștia sînt încă destul 
de departe de posibilitățile lor reale. 
Antonia a manifestat aceeași lacună 
ca și în trecut: viteză de execuție 
slabă ; Chivăr se bazează în conti
nuare numai pe un braț, nu știe să-și 
pregătească acțiunile de atac și lovi
turile decisive și cu celălalt ; Olteana 
nu s-a debarasat de răul obicei de a 
ataca și a se apăra cu ochii închiși; 
Stumpf e moale și nu știe să-și 

primească adversarul, deși alonja îi 
permite; Majai folosește în atac un 
singur braț. La categoria seminiijlo- 
cie continuăm să ducem lipsă de bo
xeri care să facă față cît de cît m 
competiții de anvergură.

★
Așadar, îuaintea campionatului bal

canic de la Istanbul reprezentanții 
noștri se prezintă bine din punct ue 
vedere fizic. Dar este oare suiicirr i 
ca numai pregătirea fizică să cou?u- 
tuie atu-ul unor boxeri care aspră 
ia locuri de frunte în ierarhia euro
peană ? Desigur că nu. De ciiva Luup, 
ia campionatele continentale (yi uu 
numai acolo), arbitrii țin seama ; ar.e 
mult de combativitatea boxerilor, dar 
în același timp acordă puncte pre
țioase celor care, cum se spune, iac 
spectacol. Aci considerăm câ este 
punctul nevralgic al unora din boxeni 
noștri. Fac prea puțin spectacol I 
5e pune încă prea uiare preț, in pro
cesul antrenamentului', pe lorță, 
combativitate, în timp ce bagajul pro
cedeelor tehnice este destul de scăzut. 
Și, pentru a convinge (dacă mai este 
nevoie) că lipsa procedeelor udnucc 
nu poate duce la rezultate de presti
giu, să ne amintim că la ediunc ;re- 
cute ale „europenelor” pregătirea iizică 
a reprezentanților noștri, și uneori sor
ții, au facilitat trecerea cu bine a po
mului tur al competiției. Dar nu^uai 
atît. în turul următor, inlîliiind adver
sari de valoare superioară, boxerii noș
tri au capotat daturită tehnicii alate. 
Și atunci, să recunoaștem, am uat 
vina pe arbitri, in loc să se vadă câ, 
de fapt, boxul stereotip, lipsit de teu- 
nicilate, a du» .la rUminaira «ya»- 
zentanților noștri din inixecere.

După părerea noastră, in perioada 
care a mai rămas pină la campiona
tul balcanic, trebuie să se insiste 
îndeosebi asupra automatizării unor 
procedee tehnice deja cunu^cute, să 
nu se caute cine știe ce „noutăți” in 
pregătirea lotului. Dacă se vor auto
matiza 2—3 procedee tehnice (și nu 
mai mult), există reale posibilități ca 
boxerii romani să obțină rezuiLateie 
pe care le așteptăm dc iu uiți aiu. 
Dacă nu, ei se vor clasa din nou pe 
locuri așa-zise onorabile, sau m cd 
mai fericit caz se vor întoarce acasă 
cu citeva medalii de bronz, cu care, 
de altfel, ne-au obișnuit in ub;aiu 
ani. Sperăm să nu fie așa.

R. CALARAȘANU
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In cadrul 
(juniori) al 
a avut loc un meci 
echipa locală Avîntul 
sportivă din Pitești, 
de care s-au bucurat 
lina nu i-a împiedicat pe oaspeți 
cîștige întîlnirea cu scorul de... 171

I
Eroul acestei partide a fost piteștea- 

nul Iforia Dinu (16 ani, 1,86 m înăl
țime), care a înscris pentru echipa sa 
101 puncte, doborînd în felul acesta 
„recordul" de 92 de puncte al Doinei 
Eftimie, stabilit în luna ianuarie, în 
cadrul campionatului școlar al regiunii 
Suceava.

campionaUilui de 
regiunii

baschet 
SlatinaArgeș, la

Intre puștii de la 
și cei de la Școala 

Puternica galerie 
l’ucătorii din Sla- 

să

CORNEL CORCIU
— corespondent —

Gheorghe Gruia, așa
Interviul meu cu Gheor- 

ghe Gruia a debutat prin 
a înregistra un alt... inter
viu cerut acestuia ; solici
tant : un liceean din Giur
giu, îndrăgostit de hand
bal și electrizat de numele 
Gruia : un adolescent
care-și călcase pe inimă 
și sunase la ,,tunarul" ste
lat să-1 întrebe care sînt 
..căile de acces" spre 
handbalul mare. Și maes
trul, dezinvolt și cu o bu
năvoință îndatoritoare, po
vestește : „Handbalul este 
dragostea mea tomnatică, 
fiindcă debutul mi l-am 
făcut in atletism — greu
tate ,și triplusalt. Paralel, 
jucam volei La Steaua în 
eehina mare. Contactul cu 
handbalul s-a datorat unei 
tat; mplari petrecute în 
toamna iui ’60. Mersesem 
la un antrenament să-1 ur
măresc pe fratele meu 
mai mic. pe atunci juni
or în echipa de handbal 
a clubului Steaua (acum 
jucător la Știința Petro
șani). Antrenorul NODEA 
programase o repriză cu 
două echipe a cite 7 dar 
n-avea decît 13 oameni. 
M-a zărit pe mine și mi-a 
propus să joc. Motivez 
«ă sînt stîngaci șj le stric 
jocul. M-a băgat pe dreapta 
și mi-a indicat să dau pase. 
Urmarea... propunerea an
trenorului de a trece la 
handbal. Deliberez un...handbal. ___ _
an și la 5 decembrie ’61 ho
tărăsc să fac marele pas. 
După numai 20 de zile a- 
vflam să joc în „Cupa de 
lamă" șj Să fiu menționat 
bl cronici ca : „un tînăr 
Și talentat jucător**. Ur
mează jocurile din lotul 
de tineret, prima selecțio
nare în națională în vara 
»ui ’62 și mult doritul ’63 
— anul cînd Steaua cîsti- 

wh gâ campion al ui. anul con- 
sacrărij mele*.

Oprim outodescrierea a- 
lci. De acum, numele 
Gruia se recomandă de la 
sine, se înscrie în circui
tul valorilor noaatre spor- 

' naționali 
decembrie 
avea să-I 

în lumea 
pe con ti- 

un zimbet 
(soția) și-i

tive. Turneul 
întreprins în 
1963 în Europa 
facă cunoscut 
handbalului de 
nent. Surprind 
pe fața Sandei __
cer să mi-1 traducă :

— Acest turneu a fost 
prima lui plecare după ce 
ne-am cunoscut.

-7 Iar ea, continuă el. 
prima fată care m-a con
dus vreodată la aeroport.

— La beza prieteniei, a- 
finităti sportive ?

— Rină a-1 cunoaște pe 
George na văzusem nici 
o competiție sportivă. Pri
mele lecții, de la el le-am 
primit. îmi făcea demon
strații pe cutia de chibri
turi ; ăsta este semicercul, 
acesta sînt... eu. Apoi i-am 
urmărit jocurile. Acum re

Susținătorii echipă de fotbal „ Kic
kers” din Stuttgart (R.F.G.) uu avut 
prilejul să-ți dovedească atașamentul 
față de echipa lor favorită ți în alt mod 
decît încurajînd-o in timpul meciurilor.

Avînd mari dificultăți financiare, clu
bul a făcut un apel public la supor
terii săi, cerindu-le sprijin ți onunțîn- 
du-i că altfel echipa se va desființa.

Perspectiva aceasta i-a speriat într-a- 
tit pe pasionații fotbalului din acest 
oraș, incit ei s-au grăbit să subscrie 
sume consistente. In 24 de ore au fost 
adunate astfel 45 000 de mărci, aproape 
dublul sumei de care avea nevoie echipa 
pentru a ieși din încurcătură.

cunoașteți
W 1 
itl'
rI

fi

pe concret | Poșta magazin
Fotbaliștii de la

V.T.A., care au apărui
duminică in tricouri
roz, ocupă un loc co
daș in categoria A.

Dacă tu, pentru • clipă. 
Cercetezi azi clasamentul, 
înțelegi că la echipă 
Roz e doar echipamentul.

VICTOR ENACIIE, Clm- 
pulung Muscel și CADAB 
TKiDOR, Bocșa. — Fotba
listul Nicolae Dobrin, 
1* Dinamo Pitești, are 
de ani. De fapt, nici 
aceștia nu-1 are Încă : 
va împlini In august. 
Imbătrlneam cu 4 luni !)

de
20 

pe
P

(11

«■ la Progresul, a jucat 
pentru prima oară în ca
tegoria A la Petrolul, cam 
In același timp cu Neacșu 
L Apoi, l-am reîntîlnit pe 
ruta Rapid — Harul — Pro- 
■resui.

Boxerul consfințeau 
M. Scarlat a bătut «n 
ospătar la restaurantul 
„Europa” din Eforie.

Publicul, la repezeală, 
A dat fuga către uși 
Că Scarlat, nefiind la 

gal#, 
mănuși-Se purta fără

Echipa 
„Minerul” 
are numai 
virstnici

de fotbal 
Baia Sprit 

jucători

Cînd pe teren echipa
— apare 

la public 
politețea 

ridică în 
picioare 

respectă 
bătrînețea!

Observi

Toți se

Că, deh,

încă un ecuson
F. L F. A.!

N. STANCE, Pitești. — 
1) Edith Treibal este pro
fesoară de educație fizică la 
Sibiu, iar Berte Corobea- 
nu Îndeplinește funcția de 
asistentă la institutul de

ILEANA NIZKICA, Bucu
rești, — Din nou sîntem 
întrebați : cine a rupt 
plasa, cu un șut, cu pri
lejul turneului întreprins 
de Steaua (C.C.A.) în An
glia, acum 11 ani ? Onisle. 
Ce folos că fotbaliștii de 
la Steaua au rupt-o atunci 
și n-o mal rup astăzi. Ll-e 
teamă că le-o... impută T 
2) Iolanda Balaș a reluat 
antrenamentele. Și, desi
gur, va fi din nou la înăl
țime. La propriu 
figurat 1

și la M

cultură fizică. 2) Hanna 
Mascova : C.S.T.V. Na po
rtei 12, Praha I, Cehoslo
vacia.

gret că timpul curge atlt 
de repede în meciurile lui.

— A ajuns un critic sub
til, ne spune el. îmi se
sizează toate deficiențele 
jocului. Și 
„sufletistă**

Explicabil, 
tet timpul 
clubului. Este „șefa secto
rului beletristică". De aici 
și pasiunea familiei Gruia 
pentru literatură, sector 
care ocupă un loc apreci
abil In noua locuință pe 
care soții Gruia au pri
mit-o de curînd. Citeva 
obiecte recomandă fa
milia : ,, aurul" mondiale
lor din ’64 care domină 
vitrina, „plebiscitul” întoc
mit după C.M. ’67 care a 
stabilit echipa lumii ; prin
tre cei mai buni șapte, fi
gurează și numele Gruia 
(realizator a 34 de puncte).

Îmi opresc privirea asu
pra unui delicios clovn de 
gumă care înviora prin 
poziția lui hilară colțul un
de era instalat.

— II cheamă „Ettiene*. 
mi-1 recomandă Gruia. E 
născut la Lyon, recunoaște 
în Moser pe primul său 
tată, și a fost mascota 
noastră la „mondialele" 
din Suedia. După jocul cu 
cehii. Moser l-a aruncat 
în dizgrație (sub pat). 
L-am înfiat eu. Poate pini 
la viitoarele mondiale o 
să-și revizuiască concep
ția.

Schimbăm placa. Știu că 
Gruia este un bun inter
pret de muzică ușoară. 
Simte că nu e In voce și i 
preferă o bandă cu auto- 
taregistrări. Recunosc par
titura care i-a adus apla
uze in concertul de la Fio- 
reasca : „Nu te supăra pe

este o mare 
a Stelei.

Sanda tilnd 
in atmosfera

mine", wariațiunl:
„Nu te supăra pe mine 
pentru... locul trei”. Deru
lează pînă la „capitolul 
recitări", interpret: Gheor- 
ghe Gruia ; versuri : de 
preferință clasicii români- 
Vin cu o întrebare despre 
preocupările zrlei.

— Mai întîi, sesiunea de 
examene (Gruia fiind stu
dent în anul IV f.f., la 
I.C.F.). Săptămina aceasta 
susțin ultimele probe. A- 
poi, campionatul care de- 
abia a Început. Fiecare 
meci — un mare examen. 
Ne-am propus ca anul a-

cesta să cîștigăm campio
natul ; dorim asta dintr-o 
datorie morală față de 
clubul nostru care serbea
ză în vară 20 de ani de 
la Înființare.

Mi-om oprit însemnările 
aici și am părăsit încăpe
rea, lăsînd un erou — 
Gruia — care povestea pa>- 
sionat șl un Jiceean care 
sorbea extaziat fiecare slo
vă a maestrului, gîndind 
totodată : „va veni vreo
dată și rîndul meu să po
vestesc" ?

NUȘA MUȘCELEANU

Pc sânii, spre Polul Nord
La 25 martie, 7 ameri

cani și 3 canadieni au ple
cat, de la Montreal, pen
tru o expediție la Polul 
Nord, pe sănii cu motor.

Polul a fost atins, pen
tru prima dată, pe astfel 
de ambarcațîi, de către 
amiralul american Robert 
Peary, la 6 aprilie 1909.

Cei 
plecat 
avion 
Capul
Ellesmere), la 3 700 km de 
Montreal. Luni, 27 mar
tie, ei au plecat de la Eu-

reka spre Pol și speră să 
ajungă aici in 3 săptă- 
mîni, străbătind 1 300 km. 
La fiecare 3 zile, un avion 
le va aduce carburanți 
pentru motoarele săniilor. 
Echipajul și-a luat rezer
ve de hrană deshidratată, 
din aceea pe care o folo
sesc cosmonauții. i

10 exploratori au 
la bordul unui 

care i-a lăsat la 
Eureka (în insula

„Piticul" de-acum două decenii
Cum trec anii ! Se ter

mină un campionat, în
cepe altul. De fiecare 
dată apar jucători tineri, 
pe care fi urmărești cv 
atenție. Multora dintre ei 
le apreciezi talentul, cali
tățile fizice.

— Băiatul acesta 
^stofâ" !

De cite ori n-ați făcut 
ți dv, dragi cititori, 
menea constatări ?

Printre băieții 
s-au lăsat o impresie 
cută la prima apariție pe 
stadion, in meciurile ca
tegoriei A, 
Nicolae 
amintiți de debutul lui 7 
$i da, și nu ! Da, pentru 
că fizicul său de... EJlis- 
se l-a impus atenției tutu
ror. Nu, pentru că debu
tul său s-a făcut cam de 
mult ! Cînd ? In 1954- 
Atunci a apărut în for
mația Dinamo Brașov, in 
prima categorie.

s-a năs- 
1933 la 

Hnaâ Brașov.

Nicolae Oaidă 
cut la 9 aprilie

Numărul arbitrilor ro
mâni care au primit ecu
sonul și insigna de ar
bitru internațional 
F.I.F.A. s-a mărit cu 
unul. Cel de al 6-lea po
sesor al acestor distinc
ții nu este Insă un ar
bitru In activitate, ci un 
.cavaler ai fluierului* 
care a activai in urmă 
cw 30—35 de ani.

Este vorba de fostul 
arbitru Tfeă Iliescu, li
nul dintre cei moi apre- 
eiați conducători de }ne 
In urmă cu 3—4 decenii, 
lntr-una din zilele tre
cute, viața lui liniștită 
de pensionar a lost tul
burată, In mod plăcut 
Insă, de
mic colet care cuprin 
dea, alături de o scri
soare de ielicitare, ecu
sonul și insigna PJ.P.A. 
Procedlnd la o verificare 
a evidenței sale, iorui 
suprem al fotbalului i-a 
acordat fui Tică Iliescu, 
cu • lntirziere de... 
de ani, titlul ce 1 
cuvenea.

ROBERT STEASMT și 
LUDOVIC NAGHY, Timi
șoara. — în partidele în 
care joecă șahiști fruntași, 
uneori este suficient ca 
unul din jucători să alhă 
un pion în plus pentru ca 
adversarul să cedeze, a- 
preciind că orice contra- 
șansă este pierdută, înce
pătorii sînt mal ambițioși 
șl mai... optimiști. Ei tot 
speră într-o greșeală a 
partenerului șl aceasta, de 
altfel, nici nu se lasă prea 
mult așteptată I Ne cereți 
să vă spunem : pînă cînd 
continuă o partidă tn care 
un jucător are pe tablă 
doar regele, Iar celălalt 
șahist are în plus, de pil
dă, o regină șl un turn. 
Un termen precis nu exis
tă. Pînă se... enervează 
adveisarul.

OANCEA TRAIAN, Bucu
rești. 1) Să dăm... Petrolu
lui ce este al Petrolului ! 
Echipa ploieștean^ a fost 
prime formație care s-a 
calificat ta turul al 
treilea al unei compe
tiții europene la fot
bal — în speță „Cupa 
orașelor tîrguri*. Iată re
zultatele de atunci: 4—0 și 
1—0 cu Spartac Brno (tu
rul I). 1—0, 0—1 fi 1—0 (al 
treilea med, la Budapes
ta) cu Selecționata Leip
zig (turul 2), •—fi șl 1—6 
eu Ferencvaros. — 2) Cio- 
sescu a fost golgheterul 
campionatului In 1955, cînd 
i-a întrecut »»pe potou" pe 
Ozon, Tătaru ți Drăgan, 
înscriind « goluri ta meciul 
Știința Timișoara — Dina
mo Brașov (scorul parti
dei : 8-0).

sosirea unui

ILIE BAUER, comuna 
Deta — „Observ că o serie 
de fotbaliștii valoroși nu 
mai apar, de la o vreme, 
in echipele respective*. 
Probabil că nu stat chiar 
atlt de valoroși cum cre
deți dv. și mai ades cum 
cred... ei. Aceste este tot 
secretul •

EPIGRAMA PE...
Gardul bazei sporti

ve din Călirăți este 
găurit.

TERENURI

DUMITRU 
București. — 
spus cane a 
bun portar 
tînd pe unii, _______ ,__
țim, poate, pe alții. Dintre 
vechii portari mai multe 
sufragii par să întruneas
că David șl Pa vio viei. Dar 
au fost și alții, la fel de 
Înzestrați : Zomborl, Czinc- 
zer. Din generațiile urmă
toare, - -----
fost 
iar

CROITORU 
Este greu de 
fost cel mal 
român ! ci
li nedreptă-

două mari stele au 
Voinescu șl Toma, 

dintre cei aflați in ao-

tlvitate. personal ii apreci
ez în mod deosebit pe 
Mihal Ionescu și Hie Dat- 
eu. l-ați văzut duminică ? 
Unul a fost mai bun ce 
celălalt !

ION POȘTAȘU
Ilustrații: N. CLAUDIU

ȘTIAȚI CA...
.. .o dată cu organi

zarea primului campio
nat de fotbal în S.U.A-, 
In această tară a apărut 
șl primul săptămînal de 
specialitate, intitulat 
„Soccer” ? Manifestînd 
un optimism deosebit, 
redacția își exprimă pă
rerea, în articolul de 
fond, că „socrerul (n.n. 
fotbalul) va deveni în 
scurt timp sportul nr. 1 
al S.U.A.”.

.anul trecui, 
pasionații 

Ini au stabilit 
cord în ceea ce 
te participarea 
concursurile de 
sticuri sportive ? Tota
lul sumelor „jucate" ia 
aceste concursuri s-a 
ridicat la 60 de milioa
ne de dolari

in Spa- 
sportu- 
un re- 
priveș- 
lor Ia 
prono-

—Jurion, unul 
puținii fotbaliști 
nu singurul) cu 
lari, a susținut 
cel de-al 62-lea meci In 

națională

dintre 
(dacă 
oche- 

recent

VLADA O. MARINCOV, 
Timișoara. — în medul cu 
Grecia, disputat la îs iu
nie 19S7 la Atena, tn ca
drul preliminariilor cam
pionatului mondial (scor : 
2—1 pentru noi), fcunspre- 
zecele" României a fost 
următorul : Toma — Zavo- 
da H, Neacșu I — Câli- 
noiu, Apolzan, Bone — An
gliei Vnsile, —__ ’__ "
Iile I. Ozon. Tătaru.

VASILE DOBBESCU, co
muna Ludeiu. Neacșu,

echipaPrin urbea asta dacă treci, 
Iți spun atîți pe bulevard: 
— Chiar dacă-i scorul

alb la meci, 
Vezi goluri pe teren,

în gard !

Tot privind-o uluit, 
Am căzut la îndoieli: 
Nu cumva au folosii 
Plasa pentru.. •

tîrguieli 1 
V. D. POPA

Constantin,
campionatele en- 
de box care vor 

luna viitoare 
sovieticii se

in categoria A. A urmai 
transferarea, impreună cu 
echipa, ia Bacău. In 19M 
este legitimat la Progre
sul București. Toamna lui 
1965 — primăvara lui '66 
a întrerupt activitatea 
competițtcnală. A urmat 
cursurile de antrenor și a 
lucrat, citea timp, cu co
piii. Peste citeva luni a 
fost rechemat in lotul 
Progresului. 1957 — debu
tează in naționala B, iar 
in 195S devine component 
al primei reprezentative, 
in care a jucat de 7 ori. 
Bilanțul: in prezent, Ni
colae Oaidă are calificarea 
de antrenor, este maestru 
al sportului și jucător al 
Progresului-

Un sportiv care, la 34 
de ani (ii va împlini mii- 
ne), are inima la fel de 1i- 
nără și dragostea pentru 
fotbal nealterată, ca acum 
20 de ani.

C. ALEXE 1 100 metri plat.. DESEN d* L DAVIBESCU

care 
plă-

i, s-a aflat și 
Oaidă. Vă mai

fișa lui sportivă am reți
nut citeva date: acum 
două decenii (în 1947) — 
prima legitimare la copiii 
Steagului roșu; 1954 —
debut la Dinamo Brașov

.. .la
ropene 
avea loc 
la Borna,
▼or prezenta fără rena
nii tul „semi - mijlociu* 
Boris Lagutin ? Motivul? 
!■ cadru] unei reuniuni 
do selecție el a fost în
vins de Viktor Adjee- 
jear, care i-a luat astfel 
locul în echipa U.R.S.S

.. .Eeles Landstroem 
font campion european 
in 1954 și 1958 la să
ritura cu prăjina, este 
deputat în parlamentul 
finlandez ?

.Laszlo Papp tur
nează un „serial” pentru 
televiziunea maghiară ? 
Filmul se 
„Vlnzătorul 
ți îți desfășoară acțiu
nea tn lumea boxului.

intitulează 
de noroc”
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După meciul de fotbal R.D. Germană - Olanda [^«ss&j Cea de a XXIX-a ediție a campionatelor
O VICTORIE DIFICILA

BERLIN (prin telefon). După 
cum am anunțat, la Leipzig, în ca
drul campionatului de fotbal al Eu
ropei echipa R. D. Germane a ob
ținut o victorie dificilă în compa
nia reprezentativei Olandei: 4—3 
(0—2). Iată și alte ai Anunțe : evo
luția scorului: 0—1 Moulder (min. 
10), 0—2 Kaizer (min. 12), 1—2 Vo
gel (min. 50), 2—2 Frenzel (min. 
62), 2—3 Kaizer (min. 64), 3—3 și 
4—3 Frenzel (min. 78 și 85).

De notat că antrenorul Karoly

Soos nu a folosit nici un jucător 
din formația olimpică. El a anun
țat că în preliminariile olimpice 
,ln meciul cu ~ 
R. D. Germane 
cătorii care au 
de la Leipzig,
Weigang —
Geissler, Pankau — Korner, Erlcr 
— Noldner, Roland Ducke, Frcnzel, 
Vogel adică echipa pe care a ali
niat-o în partida cu Olanda.

România) echipa 
poate folosi și ju- 
evoluat în partida 
adică formația : 

Frassdorf, Walter,

mondiale de tenis de masă
• Ferspeetivete echipelor noastre!
9 Loturile române pleacă as! la Stockholm

Așadar, cu începere de marți, 
sala Johanneshov din capitala 
Suediei va fi timp de zece zile 
gazda celei de-a XXIX-a ediții a 
campionatelor mondiale de tenis 
de masă. Unii participanți au și 
sosit, alții sînt pe drum. în orice

După meciul feminin de șah România—R. D. Germană de la Leipzig

MAI BINE CA LA „MONDIALE"CA LA „MONDIALE"
Pe linia succeselor înregistrate 

în ultimul timp în domeniul șa
hului feminin, echipa reprezenta
tivă a tării noastre a obținut în 
zilele de 1 și 2 aprilie, la Leip
zig, o frumoasă victorie, învin- 
gînd echipa R. D. Germane cu 
scorul categoric de lP/t^'/j.

întîlnirea a fost așteptată cu 
mult interes deoarece, în lumina 
rezultatelor obținute de către 
cele două formații la campionatul 
mondial de anul trecut (locul II — 
România, locul III — R. D. Ger
mană), era vorba 
între două dintre 
nice echipe din 
la scor obținută 
mat că diferența 
gistrată la Oberhausen (3*/s) n-a 
fost întâmplătoare și că într-ade- 
văr in momentul de fată jucă
toarele noastre fruntașe dețin o 
certă superioritate asupra celor 
din R. D. Germană.

Meciul, mai ales în primul tur, 
a dA loc la numeroase partide 
interesante, adversarele noastre 
jucînd cu multă ambiție și voin
ță de a cîștiga. Treptat însă ele 
au fost depășite, iar în jocul 
de mijloc tehnica superioară a 
româncelor și-a spus cuvîntul. 
Aceasta se oglindește în spe
cial în faptul că din 16 partide 
susținute, echipa noastră a pier
dut una singură, cîștigînd 8, iar 
în întîlnirile încheiate Ia ega
litate în general Inițiativa ne-a 
aparținut. în ordinea meselor, re
zultatele înregistrate au fost ur
mătoarele : Alexandru Nicolau — 
Edith Keller-Hermann 1*Z2—J/s, 
Elisabeta Polihroniade — Wal
traud Nowarra 1—1, Margareta 
Pereveznic — M. Jăsctike 2—0, 
Margareta Teodorescu — Gabrie
la Just 2—0, Suzana Makai — 
Ursula Liebert l'/2—’/:, Rodica 
Reicher — Ingrid Ronsch 1—1, 
Eleonora Jianu — Jutta Zura 
1 */2—*/», Gertrude Baumstark — 
Irene Winter 1—1 (turul I — 
5’/2—21/» ; turul II — 6 : 2).

Este de remarcat faptul că, așa 
cum ne-am așteptat, întîlnirile de-

despre un meci 
cele mai puter- 
lume. Victoria 

acum, a confir- 
de puncte înre-

Maestra internațională Alexandra NicolauMaestra internațională Alexandra Nicolau

TURNEELE TENISMANILOR!■■■

In turneul 
de la Cannes 
l-a învins cu 
Kulileniy (R. 
Andersen (Suedia) l-a

internațional de tenis 
(Franța), Ilie Năstase 
6—-1, 6—4 pe Rainer 
F. a Germaniei). Ken 

, ' i întrecut cu
6—2, 2—6, 8—6 pe Petre Mărmu- 
reanu. Alte rezultate mai importan
te: Zuleta (Ecuador)—Lewandowski 
(Polonia) 10—8, 6—3; Pinto Bravo 
(Chile)—Folk (Suedia) 6—4, 6—2; 
Drossart (Belgia)—Chamfreu (Fran
ța) 5—7, 9—7, 6—1; Kodes (Ce
hoslovacia)—Mathieu (Franța) 6—4, 
6—2 ; Gasiorek (Polonia)—Pokomy 
(Austria) 6—0, 6—4.

★
La San juan (Porto Rico) au con

tinuat întrecerile concursului inter
național de tenis din cadrul „Circui
tului Caraibilor". în proba de simplu 
masculin, portoricanul Charles Pasa- 
rell l-a eliminat cu 6—4, 6—2 pe 
Istvan Gulyas. La dublu? favbrițiî 
întrecerii, australienii Roche și New
combe, au dispus; de Tiriac (Româ
nia)— Cui vas (Ungaria) cu 6—3, 
3—6, 6—4.

cisive s-au desfășurat Ia primele 
mese, unde au jucat șahistele 
care au reprezentat cele două 
țări la campionatul mondial. Re
zultatul obținut a fost foarte bun 
pentru românce (4'/2—l*/s). S-au 
remarcat printr-un joc energic și 
de bună calitate maestra inter
națională Alexandra Nicolau 
(care deși obosită după turneul 
de la Belgrad, a jucat cu multă 
ambiție), apoi maestra internațio
nală Margareta Teodorescu și 
maestra Margareta Perevoznic. 
Aceste jucătoare au realizat din 
cele șase partide susținute 5*/t 
puncte !

Cele observate în întîlnirea de 
la Leipzig ne duc la concluzia 
că potențialul actual al echipei 
noastre se află la un nivel ridi
cat. Urmează un nou „test" in
ternațional. O parte a lotului nos
tru reprezentativ s-a deplasat la 
Viena, unde susține în aceste 
zile o întîlnire la 5 mese cu 
echipa Austriei. Antecedentele a- 
cestul nou meci ne permit să 
prevedem încă o afirmare a re
prezentativei noastre feminine de 
șah.

S. SAMARIAN
antrenor

PERFORMANȚE REMARCABILE 
In concursul de natație 

DE LA LENINGRAD
LENINGRAD 7 (Agerpres). — In 

ziua a patra a concursului interna
țional de natație de la Leningrad, 
cea mai bună performanță a fost 
realizată de înotătoarea olandeză Ada 
Kok, care a cîștigat proba de 200 m 
delfin în 2:27. Timpul este inferior 
cu 1,7 recordului mondial al probei. 
Pe locul doi s-a clasat suedeza Gus- 
tavsson — 2:39,8, urmată de Tatiana 
Deviatova (U.R S.S.) — 2:41,2. Gali
na Prozumenscikova (U.R.S.S.) a ter
minat învingătoare în cursa de 200 
m bras cu rezultatul de 2:42,8. Gri
gori Prokopenko (U.R.S.S.) a domi
nat proba de 200 m bras, pe care a 
cîștigat-o în 2:29,9.

Alte rezultate: 4x100 m mixt (mas
culin) — Dunaev (U.R.S.S.) 5:01,9 : 
800 m liber (femei) — Mihailova 
(U.RS.S.) 10:19,9; ștafeta 4x100 m 
liber (femei) — Franța 4:17,5 ; șta
feta 4x100 m liber (masculin) — 
Franța 3:45,2.

caz, pregătirile au fost încheiate 
și fiecare concurent așleaptă 
acum cu emoție startul. în febra 
concursului au intrat — desigur 
— și sportivii noștri Maria Ale
xandru, Eleonora Mihalca, Car
men Crișan, Dorin Giurgiucă, Ra
du Negulescu, Gheorghe Cobîr- 
zan și Adalbert Reti. Ei urmea
ză să părăsească azi Bucureștiul 
cu direcția Stockholm. Noi le 
urăm succes în cele zece zile 
ale „mondialelor”.

Ce speranțe se leagă de parti
ciparea reprezentanților Româ
niei la aceste întreceri cu cele 
mai bune „palete" ale lumii ? 
Să încercăm să facem o scurtă 
trecere în revistă a posibilități
lor noastre la probele pe echi
pe, cele cu care se deschid cam
pionatele. „Individualele" încep 
abia la 18 aprilie, deci suficient 
timp încă pentru reflecții în funp- 
ție și de constatările la fața locu
lui (acomodare, comportare, re
zultate, forma jucătorilor noștri 
și a adeversarilor etc.).

Așa cum se știe, echipa femi
nină face parte din grupa a Vl-a, 
alături de 
Scoției și 
cu aceste 
trebui să 
probleme, 
poate avea 
tăți cu vreo adversară 
Eleonora Mihalca sau 
nostru vor aduce cel puțin un 
punct din cele trei posibile. Deci, 
mai mult ca sigur, reprezentativa 
României va cîștiga această gru
pă (s-o 
califica 
turi — 
U.R.S.S. 
Turneul 
cere deosebit de echilibrată unde 
orice rezultat este posibil. Toa
te cele patru echipe prezintă 
garnituri omogene și valoroase 
(cu un oarecare avantaj pentru 
jucătoarele sovietice) Ungaria: 
Koczian, Jurik, U.R.S.S. : Rud- 
nova, Grinberg, R. F. a Germa
niei i Simon, Bucholz, România i 
Alexandru, Mihalca. Se presupu
ne că Maria Alexandru ar fi în 
stare să cîștige cîte două meciuri 
în fiecare întîlnire înter-echipe,

selecționatele Suediei, 
Cambodgiei. Meciurile 
trei formalii nu ar 

ridice nici un fel de 
Maria Alexandru nu 

normal— dificul- 
— iar 
cuplul

denumim micăl și se va 
în grupa semifinală ală- 
probabil — de Ungaria, 
și R. F. a Germaniei, 
de aici anunță o între-

dar aceasta nu este o regulă 
gatorie. Un cuvînt au de 
doar și adversarele — după 
vedem — redutabile, O contribu
ție mai consistentă se așteaptă 
— de data aceasta — și din par
tea Eleonorei Mihalca care, cre
dem că nu se va mulțumi — ca 
pină acum — numai cu rolul de 
simplă secondantă. Ca să nu mal 
vorbim de partidele de dublu, 
ale căror rezultate vor avea — 
după părerea noastră — o mare 
pondere în determinarea cîștigă- 
toarei unei întîlniri inter-echipe. 
Un lucru este sigur. Meciurile 
vor fi extrem de disputate. S-ar 
putea ca învingătoarea grupei să 
fie decisă de meciaveraj, setave- 
raj sau chiar punctaveraj. De 
aceea scorul cu care se va în
cheia un set sau meci va fi foar
te important. Orice neatenția 
costă. Să nu uităm că la cam
pionatele europene de anul tre
cut, noi am învins Ungaria care 
totuși — datorită meciaverajulul 
superior — a devenit campioană 
a continentului, iar formația ro
mână (cu același număr de victo
rii, dar cu meciaveraj inferior) 
s-a clasat pe locul trei.

La băieți, situația este ceva 
mal grea chiar în grupa mică 
(VIII): România, R. F. a Germa
niei, Portugalia, Elveția, ’rlanda 
și Izrael. Lupta pentru șefia gru
pei se va da — indiscutabil — 
între reprezentativele României 
si R. F. a Germaniei (Scholler, 
Arndt șl Ness). Meci greu, dar 
jucătorii noștri — evoluînd nor
mal — păstrează prima șansă, 
avînd o valoare generală mai 
bună. în caz de victorie (celelalte 
echipe sînt evident slabe), ur
mează calificarea în grupa semi
finală unde vor mai fi prezente 
și Japonia, U.R.S.S., Iugoslavia 
sau R.D.G.

La trecutele campionate mon
diale (Ljubljana 1965), echipele 
noastre au ocupat locurile 4 (la 
fete) și 11 (la băieți). Să sperăm 
că la Stockholm reprezentanții 
tenisului 
vor oferi 
rezultate

obli- 
spus 
cum

de masă românesc ne 
prilejul să consemnăm 

bune.

C. COMARNISCHI

C. CIOCÂRLIE: „Așa am eliminat din finala „C. C. E
la spadă echipa 0. S. C. Budapesta"

de la Heidenheim
a însoțit echipa 

Steaua la întrecerile de spadă din ca
drul „C.C.E.". antrenorul C. Ciocârlie
ne-a prezentat, pe scurt, filmul me
ciului dintre campioana României și 
cea a Ungariei (O. S. C. Budapesta). 
Acest meci s-a înscris în seria mari
lor surprize ale competiției. Spada
sinii bueureșteni au terminat vlcto-

La înapoierea 
(R.F.G.), unde

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI • REZULTATE

GRENOBLE. Stadionul de ghea
ță, care în anul 1968 va găzdui în
trecerile de hochei din cadrul J.O. 
de iarnă, va fi inaugurat anul aces
ta, în octombrie- Cu acest prilej, 
între 12 și 16 octombrie, se va des
fășura un turneu internațional de 
hochei cu participarea selecționate
lor U.R.S.S., Canadei, S.U.A. și Ce
hoslovaciei.

CAPETOWN. In cadrul unui con
curs internațional de atletism, Ralf 
Drecoll (R. F. a Germaniei) a cîști- 
gat săritura în înălțime cu 2,13 m. 
Atleta engleză Mary Rand a 
curs 440 yarzi în 56,5 sec, iar 
patrloata 
6,26 m la

sa, Ann Wilson, a 
lungime.

S-a încheiat turneul

<<

par- 
com- 
sărit

mas-

ROSTOCK. In întîlnirea interna
țională de natație dintre echipele 
de tineret ale R.D. Germane și Po
loniei, tinerii inotători germani au 
terminat victorioși cu scorul de 181 
— 97 puncte.

BRATISLAVA. Finala „C.C.E.“ la 
handbal feminin, a opus echipele 
Jalgiris Kaunas (U.R.S.S.) șî S.-K; 
Leipzig (R.D. Germană). Handbalis
tele sovietice au obținut victoria cu 
scorul de: 8—7 (3—3). ’ Janilionite a 
fost cea mai bună jucătoare a învin
gătoarelor. Ea a marcat 3 puncte. 
Din echipa germană s-a remarcat 
Hermann.

HAGA.
culin de volei pentru calificarea la 
viitoarele campionate europene. In- 
vingînd cu 3—2 echipa IzraClului, 
Olanda a ocupat primul loc în cla
sament

ATENA 7. La Atena 
loc serbările „Zilei 
organizate cu prilejul 
71-a aniversări de la

au avut 
Olimpice” 
celei de-a 

desfășu
rarea primelor Jocuri Olimpice ale 
erei modeme- Cu această, ocazie s-a 
disputat cea de-a 7-a ediție a mara
tonului internațional. Participanții 
s-au întrecut pe clasicul traseu al

BERLIN. La Berlin s-a disputat . maratonului de la Atena (42,912 km). 
întîlnirea internațională feminină 
de baschet'dintre selecționatele R.D. 
Germane și Poloniei. Gazdele au 
cîștigat cu 64—52 (34—30).

Primul a trecut linia de sosire Busch 
(R.D- Germană) în 2 h 20:40, urmat 
de Toții (Ungaria) 2 h 22:17 și Kan- 
torek (Cehoslovacia) 2 h 23:17.

rioși asupra celor budapestani. elimi- 
nindu-i din finală. In acest fel O. S. C. 
Budapesta, cistigStoare de trei ort 
consecutiv a „C.C.E.” și. de fapt, e- 
chipa reprezentativă a Ungariei (Ne- 
meri, Kauzs. Kulcsar. Nagy) campi
oană olimpică la Tokio, avea să se 
claseze abia pe locul 9.

Dar. să dăm cuvîntul antrenorului 
C. Ciocârlie :

..In acest meci am debutat cu o in- 
frîngere Ia limită : Moldanschi Ia 
Kauzs (4—5). După aceea, însă, spa
dasinii noștri au reușit să egaleze 
(Marinescu — Nagy 5—2) și să se de
tașeze pină la 3—1 (Sepeșiu — Nemeri 
5—3 și N. Istrate — Kulcsar 5—2).

Meciul nu era insă „jucat”. Riposta 
trăgătorilor budapestani a fost foarte 
promptă, ei reușind să egaleze la 3. 
Am preluat apoi din nou conducerea. 
Au urmat alte asalturi victorioase 
pentru Steaua : Sepeșiu la Nagy (5—2) 
și Marinescu la Kulcsar (același scor).

Se părea că meciul se va încheia 
cu un avantaj net de partea noastră. 
In continuare însă, Sepeșiu, care rea
lizase 3 victorii, nu s-a mai putut 
concentra suficient și a pierdut la 
Kauzs (1—5), In timp ce Moldanschi 
avea să cedeze și el Ia Nagy (4—5). 
Scor final 7—7, dar victoria la 7 tușe 
diferență (61—68) a revenit echipei 
Steaua. I .

Performanța, adăugată Ia cea pre
cedentă, victorie asupra campioanei 
Belgiei, ne-a asigurat locui 5. Altfel 
spus, un salt de 7 locuri față de edi
ția din 1966 a competiției (anul trecut 
Steaua se clasase pe locul 12)“.
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