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Miine, pe stadionul „23 August", ora 16,30 
in cadrul campionatului european 

ROMÂNIA—CIPRU
Vineri dimineața. Parcul „23 

August”. Soare, cald. Tribu
nele marelui stadion sînt goa
le. Gazonul este însă „ocu
pat*. Oaspeții noștri — fot
baliștii ciprioți — fac un an
trenament dc acomodare. în
cercăm o racordare, pătrun- 
zînd — pe margine, unde ac
ționează unul dintre conducă
torii tehnici ai oaspeților — 
AIVALIOTIS VASOS— care-1 
„lucrează” pe portarul Varna- 
vas, eroul meciului cu Italia, 
omul care a ținut în șah îna
intarea Squadrei azzurra, timp 
de 75 de minute. „Intrarea” 
ne-o facilitează fotoreporterul 
nostru Aurel Neagu, care um
blă cu aparatul de fotografiat 
după Varnavas și Kostas — 
căpitanul echipei oaspe. Vasos 
ne declară că este îneîntat de 
frumusețea stadionului și de 
moliciunea de mătase a gazo
nului. Convorbirea are multe 
„suspensuri” pentru că Vasos 
are ochi numai pentru ceea 
ce face Varnavas. înțelegem și 
amînăm... conversația 
după terminarea 
fului.

Ce facem 
piu. Cîțiva 
antrenorilor 
față cu ILIE OANĂ și ȘTE
FAN COVACI care, bineînțe- 
Ies, nu puteau lipsi dc la 
avanpremiera cipriotă. Aici 
nu-i nevoie de nici o introdu
cere. Discuția pornește singură. 
OANĂ pare mai circumspect 
ca orieînd. „în legătură cu a- 
cest meci s-a creat o atmosfe-

ră în care n-aș vrea, nici în 
ruptul capului, să intre și 
băieții noștri. Foarte mulți oa
meni — chiar ți unii dintre

e trecut cu vederea faptul că 
în formația noastră s-au pro
dus modificări esențiale, în 
linia de atac apărînd trei ju

ROMANIA : M. IONEȘCU 
COLAE, MOCANU — GHERGHELI. 
DUMITRIU II, I. IONEȘCU. LUCESCU.

CIPRU : VARNA VAS — IACAVOU, 
KOSTAS, TOFIS — KETTENYS, 
STYLIANOU

Arbitrii ; ' M. GUGUEOVIC 
Kostovski.

POPA, NUNWEILLER III, D. NI- 
DOBRIN — MARTINOVICI,

HRISTOU — PLOUTIS, 
DROSSOS, PIERIS, KRYSTALIS, 

(la centru) — D. Horvat și P.

pina
antrenamen-

pînă
pași

și sîntem fată în

atunci ? Sim- 
spre banca

dumneavoastră, cronicarii de 
fotbal — îl consideră doar o 
problemă de scor. Ceea ce mi 
se pare ciudat e faptul că s-a 
uitat că această echipă ciprio
tă ne-a condus cu 1—0 o re
priză întreagă. De asemenea,

cători noi — MARTINOVICI, 
DUMITRIU ți I. IONEȘCU.

Aș vrea să fiu înțeles bine :
P. VALENTIN 

GHEORGHE NICOLAESCU
(Continuare in pag. a 5-a)

Vineri Ia amiază 
indreptîndu-sc spre 
partid și guvernamentală a Republicii Popu
lare Bulgaria, condusă de tovarășul Todor 
Jivkov, prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii Popu
lare Bulgaria, care, Ia invitația Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român și a 
Consiliului de Miniștri al Republicii So
cialiste România, a făcut o vizită oficială 
în tara noastră.

Pe întregul traseu, zeci de mii de bucu- 
reșteni au salutat prietenește pe reprezen
tanții poporului frate bulgar. Șoseaua este 
împodobită cu drapelele române și bulgare; 
se văd lozinci pe care scrie : „Trăiască și 
înflorească prietenia frățească dintre popoa
rele român și bulgar !“, „Trăiască unitatea 
țărilor socialiste l“, „Trăiască unitatea miș
cării comuniste și muncitorești interna
ționale !“ Se aud aclamații și orale puter
nice pentru prietenia ce leagă cele două 
popoare, pentru colaborarea dintre cele două 
țări și partide frățești. Tovarășii Todor Jiv
kov și Nicolae Ceaușescu răspund, dintr-o 
mașină deschisă, ovațiilor și aplauzelor nu
meroșilor locuitori ai Capitalei aflați 
lungul bulevardelor.

Aeroportul Băneasa este împodobit 
bătorește Sînt arborate drapelele de 
ale celor două țări: pe frontispiciu se
portretele tovarășilor Todor Jivkov și Nicolae

a părăsit Capitala, 
patrie, delegafia de

de-a

sâr- 
stat 
alls

*
^3)

<0
*

T

MAI MULTĂ
A TEN ȚIE

Stînga : Mocanu, 
lonescu și Dumitriu 
mânia) ; Dreapta : 
Krystalis, Stylianou 

sos (Cipru)

văzuți de Neagu Rădulescu

Dobrin, 
II (Ro- 
Kostos, 

și Dros-

CADRELOR TEHNICE!
Recenta conferință a Consiliului regional UCFS Mara

mureș a dezbătut pe larg activitatea desfășurată în ultimii 
ani ți măsurile ce trebuie luate pentru ridicarea pe o 
treaptă superioară a sportului din această parte a țării. 
Atît în darea de seamă, prezentată de președintele Con
siliului regional, Ioan Pop, cit și în discuțiile purtate 
de delegați s-a pus accentul pe lipsurile (implicit, cauzele 
lor) care au făcut ca sportul maramureșean să nu pro
greseze la nivelul așteptărilor, al posibilităților. Totodată, 
s-a insistat asupra sarcinilor pe care le au în viitor 
organul regional UCFS, comisiile pe ramură de sport, 
consiliile raionale UCFS, antrenorii, profesorii de educație 
fizică și alți factori interesați în bunul mers al activității.

Din multiplele probleme discutate la conferință, ne-am 
oprit asupra uneia dintre cele mai importante, și anume 
aceea a cadrelor tehnice, de munca cărora depinde obți
nerea unor rezultate superioare atît în domeniul activi
tății de performanță, cît și în sportul de masă. Să trecem 
în revistă deci — pe scurt — cum s-a muncit cu instruc
torii sportivi, cu antrenorii, profesorii de educație fizică 
și alți activiști sportivi, să vedem ce rezultate au obținut 
aceștia.

Pe marginea 
lucrărilor
Conferinței 

regionale UCFS
Maramureș

sportivii din 
au repurtat 

care le dau

în 1966, 
Maramureș 
unele succese 
dreptul de a spera în ri
dicarea performanțelor în 
acest an. Numărul sporti
vilor clasificați a trecut 
13 000, au fost afiliate 
federațiile de specialitate

T. RABȘAN
(Continuare in pag. a 3-a)

de 
la 
43

Finala de lupte
greco-romane
Meciuri 
spectaculoase 
in prima 
reuniune

Ieri după-amiază a în
ceput în sala Floreasca din 
Capitală finala pe 1967 a 
campionatului republican 
individual de lupte greco- 
romane la seniori. în prima 
reuniune am asistat Ia o 
serie de meciuri spectacu
loase, dinamice, în care în
vingătorii, îndeosebi, au 
folosit variate procedee teh
nice.

Iată cîteva rezultate : ca- 
teg. 52 kg — D. Pîrvulescu 
(Steaua) bate la tuș pe I. 
Diaconescu (Pitești), Gh. 
Stoiciu (Steaua) b. tuș M. 
Avram (Reșița); categ. 57 
kg - I. Alionescu (Dina
mo) bate puncte M. Cristea 
(Steaua), I. Baciu (Steaua)

I
I • Șapte boxeri români in finalele Balcaniadei

Petre 
Dână- 
Petre

Ceaușescu; de e parte și de alta, pe mari 
pancarte se află înscrise în limbile bulgară 
ți română cuvintele : „Trăiască prietenia fră
țească româno-bulgară 1“

Membrii delegației de partid și guverna
mentale a Republicii Populare Bulgaria sînt 
salutați ia aeroport de tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, Cbeorglie 
Apostol, Alexandru Birlădeanu, Emil Bod- 
naraș, Alexandru Drăghici, Paul Niculescu- 
Mizil, Ilie Verdeț, Maxim Berghianu, Con
stantin Drăgan, Gheorghe Rădulescu, leonte 
Răutu, Vasile Vîlcu, Iosif Banc, 
Blajovici, Dumitru Coliu, Florian 
lache, Janos Fazekas, Mihai Cere,
tupu. Manea Mănescu, Dumitru Popa, Mi
hai Dalea. Vasile Patilineț, Constanta Cră
ciun, llie Murgulescu, Roman Moldovan.

Sînt de fată membri ai G.G. al P.G.R., ai 
Consiliului dc Stat și ai guvernului, con
ducători de instituții centrale și organizații 

^obștești, generali și ofițeri superiori, aca
demicieni și alți oameni dc știință, cultură 
și artă, ziariști români și corespondenți ai 
presei străine.

Se aflau, de asemenea, prezenți șefi ai 
misiunilor diplomatice acreditați în Repu
blica Socialistă România, precum și mem
brii Ambasadei R. P. Bulgaria h București.

Sînt intonate imnurile de stat ale ccloa 
două țări; în semn de salut se trag 21'

(Continuare in pag. a 8-a)

Competiție
Astăzi (de lo 

ora 10 și 16) și 
miine (de Ia ora 
8), stadionul Re
publicii din Capi
tală găzduiește 
concursul repu
blican de primă
vară al juniorilor 
mari. Întrecerile 
se anunță toarte 
interesante, dato
rită valorii ridica
te a unora din
tre concurenți.

Pe stadionul Republicii

atletica republicană
Printre alții vor 

putea ii urmăriți: 
Radu Rusu (800 
m), Ștefan Satma- 
ri (110 mg), Șer- 
ban loan și Ma- 
nole Mitilecis 
(Înălțime), Cristian 
Ivan (prăjină), 
Steltan Giublean 
și Teodor Peca 
(suliță), Aura Pe
trescu, Mariana 
Goth și Ecaterina

Vitalios (100 si 
200 m), Doina Bri
ci eseu (400 m),
Elisabeta Baciu 
(800 m), Edith 
Schal (lungime). 
Erica Stoenescu și 
Virginia Bonei 

(înălțime). La con
curs vor participa, 
de asemenea, și 
cițiva juniori mici 
care au obttnut 
rezultate foarte 
bune.

1. Baciu (Steaua) realizează un supleu cu A. Văcăreanu 
(Rădăuți) și va ciștiga meciul prin tuș.

Foto : T. Roibu

care D. Ghețu (Pitești) ; 
categ. 70 kg — M. But- 
naru (Cluj) b. tuș Fr. Sin 
(Baia Mare), P. Ghetău (Ră
dăuți) b. p. Gh. Catrintașu 
(Orașul Gh. Gheorghiu-Dej); 
categ. 7« kg — I. Tăranu 
(Dinamo) b. tuș Al. Tampa 
(Brașov), I. Moca (Mar- 
ghita) b. tuș I. Fabian (Pe- 
trila), D. Bacalu (Tulcea) b. 
tuș C. Tutunea (Ploiești); 

întrecerile continuă azi 
dimineață de la ora 9 și 
după-amiază de la ora 16, 
iar miine, începînd de la 
ora 9, se vor disputa me
ciurile semifinale și finale.

tuș A. Văcăreanu (Ră-b.
dăuți); categ. 63 kg — N. 
Popescu (Reșița) b. tuș N. 
Ciuceanu (Bicaz), S. Po
pescu (Steaua) b. descalifi-

---------------------------------------------------- -ț

(Amănunte In pag. a Vlll-a) g

• E timpul să urnim din loc „căruța" voleiului nostru feminin (pag. a Vl-a)



L
a Turda funcționează, cu bune rezultate, două centre 
de antrenament (la atletism Și înot) formate în ex
clusivitate din eleve și elevi. Un scurt bilanț al anu
lui 1966: înot — 46 de recorduri orășenești, 20 re
gionale și 3 republicane de copii; atletism — 41 re
corduri orășenești, raionale și regionale, dintre care 
2 recorduri republicane de copii.

în timp ce obțin rezultate frumoase în activitatea sportivă, 
o serie de copii nu sînt, însă, la fel de silitori și la carte, ceea 
ce provoacă necazuri profesorilor, părinților și, bineînțeles, 
antrenorilor micilor sportivă Din această cauză, tineri sportivi 
talentați au fost opriți adesea să participe la fazele superioare 
ale campionatelor școlare sau republicane la care se califica
seră, lăsîndu-se astfel impresia că vinovat pentru situația lor 
la învățătură este... sportul. Dacă elevii-sportivi își neglijează 
uneori învățătura, acordînd mai multă atenție preocupărilor 
sportive, se pune — firesc — întrebarea: cine trebuie să-i ajute 
pe copiii care fac sport de performanță să fie fruntași la învă
țătură ? Pentru a afla adevărul asupra efectelor pe care le are 
practicarea diferitelor ramuri de sport în procesul de asimi
lare a cunoștințelor de cultură geiuu'ală, am angajat o discuție 
cu participarea unor profesori, pmnți, antrenori și elevi din 
orașul Turda.

Triunghiul 
succesului
Am început ancheta noastră 

•cu directorul Liceului nr. 2, Io- 
-Sif Mihu. Să-i dăm cuvîntul:

— însușirea de către elev a 
sunui bogat bagaj de cunoștințe, 
atît în cadrul oferit de școală, 
•cît și în cel al uceniciei spor
tive, nu se poate face la întîm- 
iplare, ci în mod ordonat. După 
părerea mea, la procesul de for
mare a elevului-sportiv contri- 
ibuie trei factori principali : 
școala — familia — antrenorul. 
■1) Școala are datoria să alcă
tuiască un program rațional, în 
■care orele de curs și celelalte 
activități în afară de clasă să 
aibă loc în cursul dimineții. Spor
tivii din liceul nostru au după- 
amiezele libere, pentru a putea 
participa la antrenamente, acti- 
țvități culturale etc. 2) Familia 
țtrebuie să asigure copilului un 
□regim echilibrat de zi și, ceea 
■ce e foarte important, să nu se 
lase înduplecată de tendințele 
•copilului spre prea multe activi
tăți, care să-i răpească din tim- 
jpul de studiu. Intr-un cuvînt, 
îsă-1 obișnuiască să respecte pro
gramul de lucru, alimentație și 
somn. 3) Este necesar ca antre
norul să stabilească un program 
ffn concordanță cu activitățile 
școlare ale elevului. Antrenorul 
trebuie să urmărească respecta
rea orelor de pregătire, pentru a 
mu se deregla regimul de zi al- 
«ătuit de familie.

EMIL SUCIU, recordman regional 
la aruncarea ciocanului, elev în clasa 
a XI-a (are note numai de 9 și 10): 

•»Cu toate că-mi place să cînt la 
Bzioară și sînt un pasionat al fotogra
fiei, întotdeauna am pus pe primul 
plan studiul, acordînd aceeași im
portanță tuturor materiilor. Și, to
tuși, o materie mi-a plăcut mai mult 
9— educația fizică — poate datorită in
fluenței profesorului de specialitate, 
prin care am îndrăgit atletismul. Voi 
lămine cu el bun priețen-s

— Cum vedeți colaborarea 
dintre acești trei factori ?

— Este vorba, să-i zic așa, de 
un triunghi cu laturi egale: școa
lă — familie — antrenor, factori 
cu responsabilități egale, care 
trebuie să conlucreze între ei, 
ca un mecanism unitar. L-aș 
numi triunghiul succesului.

Puntea 
de legătură
De cîteva minute, stăm de 

vorbă cu profesorii de educație 
fizică Anatolie Hobeț (Liceul 
Mihai Viteazul) și Mihai Crișan 
(Liceul nr. 2). Am aflat vă se 
interesează in permanență, la 
diriginții claselor, despre situația 
la învățătură a elevilor încadrați 
in cele două centre de antrena
ment, aducind-o la cunoștința 
antrenorilor. La rîndul lor, aceș
tia ii informează despre felul 
cum lucrează elevii, despre com
portarea lor in diferitele compe
tiții. L-am întrebat pe tov. Hobeț 
cum apreciază relațiile cu antre
norii, părinții și colegii de altă 
specialitate ?

— Bune cu antrenorii și cam... 
încâlcite cu colegii și părinții. 
Unele cadre didactice de alte 
specialități susțin că rămînerea 
în urmă a unor elevi este ur
marea practicării sportului, dar 
nu se ocupă suficient de aceștia. 
Consecința : demobilizarea elevi
lor. Astfel, Mitică Zvetlovschi 
(elev în clasa a X-a a liceului 
unde activez), fost campion de

OPINII ALE ELEVILOR

MIHAELA DOBOCAN, elevă în cla- 
sa a Vl-a, deținătoare a trei recor
duri republicane de înot la copii 
(medii de 9 și 10) :

„In afara obligațiilor școlare, le 
mai am pe cele ale cursului de limbi 
străine, ale lecțiilor de pian și, bine
înțeles, ale înotului, sport în care 
vreau să mă specializez. Cum reușesc 
să le rezolv pe toate ? Am fost obiș
nuită de mică să-mi fac zilnic lecțiile, 
să aprofundez materiile, așa că stu
diul mi-a intrat în... reflex. Le sînt 
recunoscătoare profesorilor, antre
norului și părinților'mei pentru de
prinderea muncii zilnice, perseve
rente, care m-a scutit pînă acum de 
surprize neplăcute“a 

copii la înot, a trebuit să renunțe 
la sport pentru că nu a fost în
drumat la timpul cuvenit nici de 
profesori, nici de familie. A ră
mas bun pentru școală, însă am 
pierdut un autentic talent în 
sport. Unii părinți nu țin seama 
de aptitudinile și de dorințele 
copilului, obligîndu-1 la prea 
multe ocupații extrașcolare: mu
zică, limbi străine, pictură, balet, 
sport etc. și în mod firesq nu 
poate face față acestui volum în
cărcat de muncă.

— Există, a intervenit profe
sorul Mihai Crișan, și cazuri mai 
curioase. Alexandra Samson, 
elevă în clasa a VIII-a, ,pe care 
vreau s-o recomand antrenorului 
Iosif Patachi pentru centrul de 
atletism, nu este lăsată la an
trenamente. Mama ei o reține 
ca s-o ajute la gospodărie. Nu 
pot să concep cum de nu-și dau 
seama unii părinți că sportul — 
practicat în mod organizat — îi 
relaxează pe copii după o zi de 
învățătură.

Arta de a-ți 
cunoaște 
copilul
— Fără a avea pretenția că-mi 

cunosc perfect copilul — ne-a spus 
la începutul discuției Gheorghe 
Jeleru, tehnician la uzinele In
dustria sîrmei — eu obișnuiesc a- 
desea să-l privesc pe Gigi (n.r. 
Gheorghe Jeleru, elev în clasa a 
Vl-a, cu note numai de 9 și 10, 
membru al centrului de înot), ca 
și cum ar fi un om matur. După 
părerea mea, e bine ca de mici 
să le acordăm creditul de oa
meni in toată firea, formindu-le 
conștiință, personalitate, convin
geri, lărgindu-le din ce în ce mai 
mult drepturile și respectindu-le 
dorințele, dar de așa manieră 
incit nici un moment să nu-i scă
păm din mină. Copilul meu a 
a vrut să facă sport. Am obser
vat că are inclinații, că-l pasio
nează înotul. Nu m-am opus, 
deși, sincer să fiu, la început 
mi-a fost teamă să nu se îm
bolnăvească stind prea mult în 
apă. l-am pus insă o condiție: 
să învețe bine. Și băiatul încă 
nu m-a supărat. Ce fac eu pen
tru el ? Urmăresc să respecte 
programul de zi, il ajut la lecții, 
ii selecționez filmele și emisiu
nile la televizor. Din tind in 
cind, iau legătură cu școala și 
antrenorul lui.

OCTAVIAN SIMA, recordman re
gional la triatlon, elev în clasa a 
LX-a (note numai de 10) :

^Sînt membru în biroul co
mitetului U.T.C. pe școală, fac parte 
din brigada artistică, mă pregătesc 
pentiru Olimpiada de fizică. De bună 
seamă că .se pune întrebarea ; cum 
reușesc să fac față unui program 
atît de aglomerat ? După părerea 
mea, orice elev își poate permite o 
asemenea .«performanță»., dacă știe 
să-și gospodărească acel timp de 
«rezervă», pe care îl are fiecare 
.după terminarea orelor de curs?.

Problema - 
văzută de o 
profesoară 
de matematică
Am continuat investigația noastră 

printre ■ cadrele didactice, discu'tînd 
cu profesoara de matematică Mariă 
Nicoară, de la Liceul nr. 2.

— Consider că participarea elevu
lui la activitatea sportivă trebuie 
condiționată de rezultatele la învă
țătură — ne spune domnia sa. Dar, 
există în școala noastră (și, din cîte 
cunosc, sînt situații similare și în 
alte școli din oraș) elevi-sportivi ca 
Tiberiu Stuparu, Maria Zahan, re
cordmană orășenească la atletism, 
înotătorul ion Luca, finalist al ulti
melor campionate de juniori, și alții 
care au rezultate bune în activitatea 
sportivă, însă stau prost cu învăță
tura. unii fiind chiar corigenți.

— Cum trebuie procedat în aseme
nea situație, pentru ca acești elevi, 
care fac cinste orașului dv, cu re
zultatele lor sportive, să fie sti
mulați pentru a învăța, să fie 
ajutați să înțeleagă că învățătura 
și sportul trebuie să meargă rnînă 
în mină ?

— In mod obiectiv, copiii simt ne
voia nu numai de a fi bine instruiți, 
ci sînt tentați să practice și diferite 
sporturi. De aceea, trebuie să-1 în
conjurăm cu atenție, cu căldură, să-i 
ajutăm să „rezolve* bine și învă
țătura și sportul. Cum ? Prin consul
tații suplimentare, prin conlucrare, 
la alegerea lor, cu colegi mai bine 
pregătiți, ca și prin alte metode.

Marele merit al profesorului con
stă, însă, în a ști exact de ce ele
vul său a primit note rele : pentru 
că s-a sustras de la studiu său 
fiindcă nu i se creează condiții să-și 
facă lecțiile ? Cazurile diferă. Tibe
riu Stuparu, din clasa a V-a, pro
vine dintr-o familie dezorganizată șl 
n-are cine să-1 supravegheze. In ca
zul lui, s-a luat măsura să fie in
ternat în căminul școlii. Sînt sigu
ră că, în curînd, își va îndrepta no
tele. Un alt exemplu : ion Luca este 
corigent la matematică, deși are con
diții optime de studiu acasă. Părinții 
se ocupă de el, dar pentru că prie
tenii și poate chiar antrenorul îi în
trevăd un viitor de mare sportiv, bă
iatul s-a înfumurat, a devenit vedetă, 
fiind din an in an mai superficial 
la învățătură. L-am avut ca elev în 
clasa a IX-a. La o teză, unde a tre
buit să soluționeze o problemă de 
algebră și una de geometrie, a re
zolvat pe cea mai grea (geometria) 
și după 20 de minute mi-a adus lu
crarea, dorind să plece. își făcuse 
calculul că a „împușcat* un 5, notă 
de trecere, și de ce să-și mai bată 
capul cu cealaltă problemă !? Bine
înțeles că l-am 
mai 
de 8. 
clasa a 
cuiască ___ ___ ____
dînd atenție numai sportului. Cu un 
asemenea elev, care are posibilități, 
nu e bine să fii îngăduitor. După pă
rerea mea, el trebuie sancționat și pe 
linie sportivă. Dacă iubește sportul, 
nu va renunța la el și se va puna 
pe învățătură.

reținut, ca să lucreze 
Mi-a făcut o teză 
că șî acum, în 
continuă să... pes- 
de trecere, acor-

departe.
Cred 

X-a, 
note

— Deci, considerați că nu e reco- 
mandiabil să li se aplice tuturor a- 
ceeași sancțiune : eliminarea de la 
antrenamente ?

— Desigur. Elevii să fie excluși de 
la antrenamente numai după o te
meinică consultație cu școala și fa
milia.

Un mod 
de educație 
vulnerabil
Antrenorul de înot Petre Deaa 

își pune mari speranțe în Ma
riana Matei, elevă în clasa a 
Vl-a a Școlii generale nr. 7. De 
cîtva timp, însă, n-a mai putut 
să se ocupe de ea, întrucît Ma
riana trebuie să-și îmbunătă
țească situația la învățătură. Cînd 
i-a adus la cunoștință că fata 
a luat — în trimestrul recent 
încheiat — un 4 și un 3 la ma
tematică, mama sa, Zenovia Ma

Investigînd activitatea elevului prin optica dascălului, familiei și 
antrenorului, am ajuns la concluzia că cei mai mulți copii au calități 
intelectuale pentru însușirea unui bogat bagaj de cunoștințe de cultură 
generală, fiind la fel de înzestrați și într-o serie de sporturi. Despre 
ceea ce favorizează și ceea ce poate frina progresele elevilor-sportivi 
nu se poate discuta, desigur, în mod sentențios, nu există metode tabu. 
Rînduriie de mai sus se referă doar la aspecte culese în orașul Turda. 
Avînd în vedere importanța problemei, lăsăm deschisă discuția noastră, 
așteptînd părerile cititorilor și ale celorlalți factori interesați în asigu
rarea unui climat favorabil formării elevului-sportiv.

Pagină realizată de TRAIAN IOANIȚESCU

tei, salariată la cooperativa „De
servirea" a rămas surprinsă.

— Mă mir I De 4 știam, dar 
de 3 nu... Nota 4 a primit-o cînd 
profesorul a dat-o la întreaga 
clasă.

— Ați fost la școală să vă in
teresați de situația la învăță
tură a Marianei ?

— N-am fost. Am încredere în 
fiica mea. Și apoi, nu-mi ' place 
să aibă impresia că... stau cu 
dădăceala pe capul ei.

— Se pare că îi acordați to
tală libertate de mișcare...

— O merită. Eu îmi cunosc 
bine copilul. Pină acum mi-a a- 
dus note de la 7 in sus, deși nu 
ne prea consultăm la lecții. Poate 
în ziua cînd a luat acel 3 o fi 
fost obosită, s-o fi jucat mai mult 
sau a stat seara mai tîrziu lă 
televizor. E încă mică. Cum pot 
s-o sustrag de la bucuriile copi
lăriei ?

Ne-am dat seama — din cele 
spuse de interlocutoare — că 
Mariana este lăsată să facă ce 
vrea, metodă educativă nejustifi
cată de comportarea fetei. Pen
tru că, între altele, interesîndu-ne 
de acel 4 luat „împreună cu toată 
clasa", am aflat de la profeso
rul Samoilă Ștefanie că, de fapt, 
mama nu-și cunoaște fiica, de
oarece aceasta a încercat să-și 
ascundă greșeala, mințind. Așa
dar, iată efectul negativ al for
mulei „îmi cunosc eu bine co
pilul", al lipsei de control și, 
mai cu seamă, al nealcătuirii 
unui program de zi adecvat, care 
să-i permită copilului să înde
plinească cu cinste și obligațiile 
școlare și pe cele sportive.

Misiunea 
antrenorilor
Este verificat faptul că învăță

tura și sportul se ajută reciproc, 
în legătură cu acest aspect al pro
blemei, am discutat cu antrenorul 
de atletism Iosif Patachi.

— Dragostea pentru studiu — 
ne-a spus el — stimulează imagi
nația atleților mei, le întărește 
voința de a deveni cît mai curînd 
performeri. De altfel, copiii care 
sînt sîrguincioși la școală, sînt Ia 
fel de silitori și la antrenamente. 
Am multe exemple : frații Sima, 
Vasile Armășanu, Adela Tema. Ni- 
colae Consteantea și alții sînt pre- 
mianți și în același timp sportivi 
fruntași. La rîndul său. sportul are 
o inflnență binefăcătoare asupra 
educației elevilor, mai ales a ace
lora din clasele mari, obligîndn-i 
la o viață ordonată.

— Dacă școala și familia vă 
sprijină în procesul de instruire, 
dv. cum ajutați copilul să fie u.n 
elev bun la învățătură ?

— Cei mai snulți dintre copii, 
ne spune antrenorul de înot Petre 
Deac, au două principale preocu
pări : antrenamentele și învățătura. 
Programul de pregătire este întoc
mit de așa manieră, îneît să le 
oferim elevilor suficient timp pen
tru lecții. Adică, copiii au cursnri 
dimineața, iar antrenamentele sînt 
planificate seara. Dacă vin cu lec
țiile neînvățate, copiii sînt trimiși 
acasă, lucru pe care îl știe fiecare 
părinte. Ținem legătura cu părinții, 
cu diriginții, le cerem periodic 
elevilor să ne aducă carnetele cu 
note și, cînd e cazul, aplicăm mij
loace de constrîngere, eliminîndu-i 
de Ia antrenamente, pentru a-i de
termina să-și îndrepte situația șco
lară.
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FRUMUSEȚILE PATRIEI VĂ AȘTEAPTĂ!
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„Anul turistic internațional**, car. 
*0 desfășoară pe baza rezoluției 
O.N.U. sub lozinca „Turismul — pa
șaport pentru pace**, cunoaște încă 
de pe acum o largă popularitate în 
toate țările lumii.

România, posesoare a unor obiec
tive turistice de o valoare incontes
tabilă, va fi, ca ți în anii trecuti, 
țelul călătoriei a sute de mii de 
turiști străini de pe toate meridia
nele. Animați de o legitimă curiozi
tate, aceștia vor străbate în lung și-n 
lat plaiurile noastre, spre a gusta 
pitorescul peisajului și a cunoaște 
valorile cullural-artistice făurite de-a

lungul veacurilor de talentatul nostru 
popor. Venind de la mari depărtări 
— chiar din S.U.A. sau Japonia — 
turiștii străini vor pleca pe deplin 
răsplătiți pentru oboseala unei 
de lungi călătorii, așa cum au 
răsplătiți cei care ne-au vizitat 
pînă acum.

Mulți dintre aceștia se vor 
pe însoritul nostru litoral, îmbinînd 
odihna cu vizitarea unor vestigii ale 
trecutului: cetatea Istria — mărturie 
a unei civilizații de acum două mi
lenii și mai bine — Tropheum Tra- 
jani, de la Adam Clisi —- unic prin 
măreția lui în această parte a Eu
ropei — vestigiile T omisului etc.
Alții vor prefera 
canța 
disul 
atît de frumos 
doveanu, care a îndrăgit ca nimeni 
altul acest monument al naturii. Unii 
dintre turiști vor veni pentru a cu
noaște comorile de neprețuit ale Bu
covinei : mănăstirile pictate „al fres
co", adevărate bijuterii de artă, cum 
le-au denumit străinii, la care se 
adaugă alt șirag de mănăstiri moldo
vene : Neam f u, Agffpia (cu picturile 
lui Grigorescu), Văratec etc. De cu- 
rind, o nouă arteră turistică își face 
loc intre celelalte : ea conduce la ma-

atît 
fost 
(ara

opri

vestigiile Tomisului 
să-și petreacă t>0- 

i Dunării, para
și al peștilor, 

descris de Sa-

în Delta 
păsărilor

năstirile din nordul 
Olteniei—Bistrița, Hu
rez, Tismana.

Sini turiști care-și 
alcătuiesc un veritabil 
itinerar de artă ca, dc 
pildă, S. Geist (S.U.A.), 
profesor universitar, 
care acum doi ani a 
venit să cunoască ope
ra briincușiană, por
nind de la Buzău prin 
București, Craiova, Tg. 
Jiu și Hobița, locul 
de naștere al celebrului 
sculptor. Alții, ca de 
pildă japonezul Shinje 
Roike, au venit atrași 
de arta noastră populară, 
nind să o descopere la Breaza, Făgă
raș, Cisnădie, ajungind pînă în 
Țara Oașului sau pe valea Izei. asis- 
tînd la Simbra oilor sau contemplind 
goticul maramureșan al bisericilor de 
lemn pentru ca, mergind în Apuseni, 
să asiste pe muntele Găina la ce
lebra sărbătoare folclorică. Speologii 
sau istoricii, geografii sau profesorii 
de artă își stabilesc itinerarii proprii 
căutărilor lor. Și, cu mindrie, tre
buie să spunem că țara noastră oferă 
tuturor, pe specificul preocupărilor, 
un bogat și valoros material.

Cabana Cheile

MAI MULTĂ
A TE Nț IE
CA DREL OR
TEHNICE!
(Urmară din pag. 1)

de noi secții pe ramură de sport 
(numărul lor total este 769). De 
asemenea, merită menționat faptul 
că au fost pregătiți 34 de spor
tivi pentru loturile reprezentative 
ale țării, iar 9 dintre recordurile 
republicane stabilite în 1966 sînt 
deținute de sportivi din regiune. 
Printre 
xultate 
Săliște 
libere), 
dahazi
(atletism), iar pe eichipe — Unio 
Satu-Mare și Recolta Cărei la 
scrimă, Sighetul Marmației la ra
dioamatorism etc. îmbunătățiri 
simțitoare se observă și în des
fășurarea competițiilor locale. 
Astfel, la ediția 1966 a campio
natelor regionale, raionale și oră
șenești au participat 

cu peste 7 000 
linia activității 
două competiții 
deosebit : campionatul 

sportive și cupele pe ra
de producție. Campionatul 

care a avut

tinerii care au obținut re- 
bune pot fi amintiți I. 
(box), V. Miclăuș (lupte 
El. Radu (atletism), I. Bu- 
(scrimă), Eva Lenghel

660 de for- 
de sportivi, 
sportive de 
au avut un 

aso-

mâții, 
Pe 

masă 
ecou 
ciației 
mură 
asociației, care a avut loc în 
aproape 300 de organizații UCFS 
(la 3—6 ramuri de sport —

! posibilități și preferințe), a 
într-o activitate organizată 
de tineri și vîrstnici. S-au 
dențiat în această direcție

La toate aceste 
totuși nu sînt pe 
bilităților regiunii, 
însemnată au adus 
luntari din asociații, profesorii 
educație fizică, antrenorii și 
tiviștii comisiilor 
sport. Regiunea 
mîndrește cu o 
nori și profesori de educație fi
zică destoinici, care muncesc cu 
pasiune, iar... producția lor atinge 
o valoare ridicată. Să-1 amintim 
doar pe 
Satu-Mare, 
meri de talie mondială. Pasiunea 
acestui harnic antrenor pentru 
sportul cu „armele albe**, pentru 
pregătirea sportivilor, este cunos
cută în întreaga țară. Din „se
cretele muncii** antrenorului Csi
pler arătăm doar unul — amintit 
de A. Biro, profesor de educație fi

zică din Satu-Mare 
ferinței : selecția
bază de talent, 
copii a secției de

Unio Satu-Mare 
zeci de băieți și fete, dar 
ei doar 3—4 promovează, 
în reprezentativa asocia- 

primii dintre cei mai buni).

succese, care 
măsura posi- 
o contribuție 

instructorii vo
ie 

ac- 
de 
se

pe ramură
Maramureș 

serie de antre-

Alexandru Csipler din 
care a pregătit scri-

la lucrările con- 
riguroasă pe 

(La grupa de 
scrimă a aso- 

învață

după 
atras 

mii 
evi- 

------ aso
ciațiile sportive Unio Satu-Mare, 
Știința Baia Sprie, Spartac Sighe
tul Marmației, Unirea Cehu Sil- 
vaniei, Știința Oarei, Zorile Moisei 
(raionul Vișeu), Viitorul Sălsig 
(raionul Cehu Silvaniei), Stăruința 
Berveni (raionul Cărei) și altele. 
La Satu-Mare, de exemplu, com
petiția nu s-a terminat o dată cu 
disputarea finalei pe asociație, 
campionii asociațiilor luînd parte 
în continuare la o întrecere dotată 
cu „Cupa campionilor asociațiilor 
sportive".

Cupele pe ramură de producție 
au fost cele mai reușite întreceri 
sportive de masă. „Cupa mineru
lui", „Cupa forestierului", „Cupa 
comerțului", și „Cupa S.M.T." au 
deschis gustul multor tineri pen
tru sport. " 
etape •— 
gitine '— 
un mare 
din toată

Organizate pe mai multe 
asociație, raion și re- 

aceste întreceri au atras 
număr de participanți 
regiunea.

ciației 
scrima 
dintre 
anual, 
ției — 
Și nu e singurul exemplu.

Antrenoarea de gimnastică a 
C.S.O. Baia Mare, prof. Elena 
Marinescu, a reușit în ultimul 
timp (împreună cu Ana Toth și 
S. Joltvinschi) să scoată 
sport din anonimat. Micii 
naști băimăreni, alături 
din Satu-Mare (antrenor 
Felmeri), s-au și impus la 
de concursuri importante.

Mai pot fi citați și alți 
sori de educație fizică și 
nori merituoși ca, de 
antrenorii Z. Gyenes și I. Toma 
(lupte), I. Pogăciaș (box), 
A. Șepci (fotbal), A. Covaci 
(scrimă), Ecaterina Both (baschet) 
și profesorii de educație fizică 
L. Navodarschi (Sighetul Marma- 
ției), A. Biro, I. Lini (Satu-Mare). 
V. Suciu (Cărei), C. Scurtu, I. 
Turda (Baia Mare), Al. Domuța 
(Baia Sprie), A. Chiver (Somcuta 
Mare) și alții.

Dacă lista antrenorilor eviden- 
țiați am epuiz^t-o prin înșirarea 
cîtorvâ nume, lista acelora care 
stau )a polul opus este, din pă
cate, mai voluminoasă. Numeroși

acest 
gim- 

de cei 
Ileana 

o serie

profe- 
antre- 

exemplu,

antrenori de fotbal, atletism, lupte 
etc. muncesc cu slabe rezultate, nu 
promovează elementele tinere, lu- 
crînd cu sportivi „plafonați", fără 
perspective. Să luăm, de exemplu, 
atletismul. In această ramură spor
tivă de bază, recordurile regio
nale sînt — cum s-ar spune — 
la pămînt. Mai mult, 10 recorduri 
datează dc prin anii ’54—’56. Să 
arătăm la ce valoare se află 
cîteva dintre ele (recorduri de 
seniori) : 100 m = 11,3 sec. (re
cord republican 10,3 sec.) ; sări
tura în lungime — 6,50 m (rec. 
rep. 7,74 m) ; aruncarea greutății 
== 13,55 m (rec. rep. 17,42 m) ; 
aruncarea discului = 39,40 m
(rec. rep. 54,37 m) ; comparația 
s-ar putea continua...

Ne punem întrebarea, pusă de 
altfel și de unii dintre partici- 
panții la conferință : ce 
trenorii și profesorii de educație 
fizică din Baia Marc și Satu- 
Mare care lucrează în 
atletismului ? La Clubul sportiv 
orășenesc Baia Mare, de pildă, 
sînt trei antrenori cu normă în
treagă (F. Moscovici, 
și Z. ~ ’
destul 
niori, 
căror 
toare 
can la 
C.S.O. n-are

fac an-

domeniul

Fr. Bălan 
Toth) care au un număr 
de mare de elevi (11 se- 
46 de juniori), dar ale 

rezultate nu sînt satisfăcă- 
(un singur record republi- 

juniori II). De altfel, 
nici un atlet cla

sificat la categoria I (13 categ. 
a Il-a și 26 categ. a IlI-a). Acest 
lucru surprinde cu atît mai mult 
cu cît despre condițiile materiale 
de pregătire ale atleților, atît la 
Baia Mare cît și la Satu-Mare, 
se poate vorbi pozitiv.

La Liceul cu program de edu
cație fizică din Baia Mare, dintre 
cei 140 de elevi, componenți ai 
secțiilor de atletism și gimnastică, 
la ora actuală nu se poate vorbi 
decît de doi elevi cu reale cali-

I
I
I
I
I
I
I

7'oate acestea ne conduc la o con
cluzie : dacă alții vin de la mii de 
kilometri depărtare să cunoască fru
musețile patriei noastre, cu atît mai 
mult noi, localnicii, trebuie să le 
cercetăm, sa le cunoaștem, să le pre
țuim.

Drumurile patriei, cu comorile lor 
de neprețuit, ne îmbie în acest „An 
turistic internațional“ să le străbatem 
pe jos sau la volanul mașinii. Toc
mai de aceea, în acest an trebuie 
să ridicăm turismul pe o nonă treap- 
Lă, să-i dăm amploarea pe care o 
merită, să-l prețuim ca pe un ade
vărat izvor de sănătate. Motelurile, 
hanurile turistice, campingurile ne 
așteaptă. La fel cabanele munților 
unele noi, altele renovate. Cîți din- 
trei noi pot spune cu mindrie că au 
străbătut cărările Ceahlăului și Re
tezatului, Rodnei și Făgărașului, 
văile Apusenilor, că au străbătut dru
mul fără de pulbere de la Sulina la 
Cazane, că au drumețit în Maramu
reș, în Bucovina sau cercetind cetă
țile Transilvaniei ?

Să facem deci din acest „An tu
ristic internațional" un prilej de a 
cunoaște frumusețile țării noastre, 
unele din ele cu adevărat unice în 
lume.

SEVER NORAN

tați de afirmare. Recrutarea ele
vilor pentru acest liceu — arăta 
printre altele tov. A. MONȚ de 
la A. S. Minerul explorări trebuie 
să se facă cu mai multă exigență 
și, totodată, este nevoie de intensi
ficarea pregătirii atleților la orele 
de antrenament.

Unii antrenori ,cum sînt cei de 
la echipele Chimistul Baia Mare, 
Unio Satu-Mare (lupte greco- 
romane), Minerul explorări Baia 
Mare (volei), Minerul Baia Sprie, 
Rapid Satu-Mare, Minerul Borșa, 
Someșul Satu-Mare, Recolta 
nad, Sătmăreana (fotbal), 
aplică în munca lor metodele 
derne de pregătire, folosesc ju
cători îmbătrîniți, nu lucrează în 
perspectivă și formațiile respective 
trăiesc

Este 
gional 
gionale 
intensifice munca de 
și control în secții, i 
concret antrenorilor, ' 
de comisii regionale 
oameni cu tragere de inimă, ata
șați sportului respectiv, dar ei se 
pierd în lucruri mărunte, ocupîn- 
du-se mai mult de probleme ca : 
programări de meciuri și arbitri, 
rezolvarea contestațiilor etc.

ÎNCERCARE NEREUȘITA
In rubrica noastră din 19 aprilie 

a.c., sub titlul „Juniori cu... bar
bă”, sesizam încercarea necinstită 
(și din păcate reușită), a antreno
rului CONSTANTIN ALBESCU din 
Bîrlad de a folosi in mod fraudu
los, într-un meci de juniori, pe... 
seniorii Iulian și Ciobotaru.

Recidivist în materie de matra- 
pazlîcuri fotbalistice, C. Albescu 
a încercat o ..figură” similară și 
în partida Gloria Bîrlad — Side- 
rurgistul Galați. Dar, „treaba44 n-a 
mai mers, pentru că antrenorul 
gălățeniior, Alexandru Marin, vigi
lent, a remarcat și a demascat 
mistificarea. (Omul, știind cu cine 
are de-a face, era însoțit și de un 
fotograf, gata să-i imortalizeze pe 
cei doi pseudo juniori. Ca să existe 
probe î)

Din nou, cum spuneam la 19 a- 
prilie, iulian și Ciobotaru au fost 
perfect bărbieriți ca să-și ascundă 
virsta. Sperăm însă că — de data 
aceasta — antrenorul Albescu s-a... 
ras și el ’

O „RECOLTA" BOGATA...
Echipa de fotbal „Spicul14, din 

comuna Izvorul, cu stagiu în cam
pionatul regiunii București, a ju
cat, nu de mult, la Turnu-Măgu- 
rele, cu formația locală „Chimia”. 
Rezultatul : 16—0 (!) în favoarea
gazdelor.

în deschidere s-au întîlnit selec
ționatele de juniori ale celor două 
asociații. De loc... ospitalieri, mă- 
gurelenii au înscris în poarta ad
versarilor lor nu mai puțin de 11 
goluri. Scorul general a fost, deci: 
27—0 !

Poate că această informație, mai 
mult de domeniul statisticii, îi 
va interesa și pe membrii consi-

J

Taș- 
nu 

mo-

de la o etapă la alta, 
cazul ca atît organul re- 
UCFS cît și comisiile re- 
pe ramură de sport să-și 

îndrumare 
dînd ajutor 
Intr-o serie 

: activează

aa
x

In cuvîntul său, tov. ION BALAȘ, vicepreședinte al Consiliului 
General al UCES, a arătat printre altele că : „Deși activitatea sportivă 
din regiunea Maramureș a obținut unele succese, ea nu se ridică totuși 
la nivelul cerințelor actuale, cînd se cer — pe plan național — rezultate su
perioare la toate ramurile de sport. La o serie de ramuri sportive,pentru care 
sînt condiții de practicare dintre cele mai bune (atletism, natație-polo, gim
nastică și altele), dinamica creșterii rezultatelor este foarte lentă. Este ne
voie de o îndrumare mai competentă a cadrelor tehnice care se ocupă 
nemijlocit de pregătirea sportivilor. In unele secții se lucrează încă
după metode depășite, antrenamentele sînt puține la număr și neco
respunzătoare ca intensitate. Se impune organizarea mai multor com
petiții sportive locale, în care să fie atrași cît mai mulți tineri.

Organul regional UCFS — a arătat vorbitorul — trebuie să-și
îndrepte mai mult atenția spre cadrele obștești ale mișcării noastre 
sportive, spre harnicii instructori sportivi, care, îndrumați cu compe
tență, pot aduce foloase mari activității. Se pregătesc — nimic de 
zis — un număr luare de instructori, dar după ce aceștia termină 
cursurile de pregătire nu se mai ocupă nimeni de ei. Or, este știut 
că asociațiile care au instructori sportivi bine pregătiți și îndrumați 
în permanență obțin rezultate bune atît în domeniul activității de 
masă cît și în acela de performanță**.

In încheierea dezbaterilor a luat cuvîntul tov. OCTAVIAN LUȚAȘ. 
secretar al Comitetului regional Maramureș al P.C.R. : „Comparînd spor
tul regiunii noastre cu cel de acum 10—15 ani — arăta vorbitorul — 
constatăm fără îndoială un important salt calitativ. Dar rezultatele ob
ținute nu ne mulțumesc, ele nu țin pasul cu dezvoltarea generală a re
giunii, cu realizările sportului românesc. In unele ramuri sportive, ci 
de exemplu, lupte, box, schi, polo pe apă și fotbal sportivii maramure
șeni mai au multe de făcut. Organele UCFS trebuie să muncească mai 
intens, să colaboreze încontinuu cu celelalte organizații de masă, să 
îndrume cu competență cadrele tehnice și să nu uite că școala este cea 
mai importantă

Conferința 
președinte este 
I. Benga și T.

pepinieră a sportului de performanță.4*

★
a ales apoi noul consiliu regional UCFS, al cărui 
tovarășul Ioan Pop, iar vicepreședinți — profesorul 

Fechete.

liului asociației sportive „Spicul” 
din comuna Izvorul. Nu de alta, 
dar o asemenea „recoltă* de... go
luri este în măsură să provoace 
senzație. Și îngrijorare

„VOR TRECE ANII, VA TRECE 
TOAMNA DUPĂ TOAMNA..."

Cunoscutul tango al compozite- 
ruiui Gherase Dendrino pare să 
fi devenit un Jeit-motiv pentru 
membrii consiliului asociației spor
tive „Progresul4* din Reghin.

In anul 1962, la recomandarea 
consiliului raional U.C.F.S. Sfa
tul popular ai orașului Reghin 
a repartizat asociației un teren 
viran pe care (cu investiții mi** 
nore) urma să se amenajeze o 
bază sportivă. Consiliul asociației 
a primit terenul intr-un cadru 
sărbătoresc s-au ținut, probabil, 
discursuri și s-au luat — fără în
doială — angajamente. Dar, toate 
au fost uitate și asociația sportivă 
„Progresul** „beneficiază* in con
tinuare doar de un teren (aproxi
mativ) de fotbal, fără iarbă, fără 
gard, fără vestiare, fără... de 
toate.

Au trecut anii, au trecut toam
nele și cei 600 de membri ai aso
ciației sportive (cu cotizația sa zi) 
așteaptă, așteaptă...

De vină este, fără îndoială... 
compozitorul Gherase Dendrino.

DEMISIE
Am aflat că arbitrul GEORGE N. 

GHERGHE (altminteri un foarte 
bun teoretician în materie de re
gulament al jocului de fotbal), a- 
fectat de faptul că la meciul 
C.S.M.S — Universitatea Craiova a 
fost gratulat cu o singură stea de 
cronicarul nostru, V. Păunescu; 
și-a dat demisia Forul de specia
litate i-a acceptat-o imediat

Nu cumva să se răzgîndeâscă...

Șl ACUM, MINI-FOTBAL!
„Miniatura4* n-a ocolit fotbalul ! 

Copiii din raionul „30 Decembrie* 
au lăsat lumea fermecată a lui 
Liliput, optînd pentru balonul ro
tund (se putea altfel !). Dorința 
lor de a organiza un campionat 
inter-străzi (în toată regula, no
tați bine) a găsit ecou la clubul 
„Flacăra”. Și astfel, pe terenul 
din str. Nicolae Iorga, puteți ur
mări în fiecare simbătă disputele 
arzătoare ale echipelor reprezen- 
tînd 8 străzi. Asistența tehnică o 
asigură cadrele de specialitate de 
la Liceul „Mihail Sadoveanu44 in 
frunte cu mereu tinărul și pasio
natul profesor VALERIU STURZA.

O inițiativă care merită aplauze 
la scenă deschisă.

Rubrică redactată de VALERIU 
CHlOSE și DAN GARLEȘTEANU 
după scrisorile corespondenților 
noștri.
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• Unde mergem

de la 
^ora 10 și 16: Concursul republican dc primă

vară al iunioriloT mari ;
Stadionul Tineretului, de la ora 16: Faza pe 

centru a campionat ului republican universitar; 
a BASCHET. — Sala Giuîești, dc la ora 17; 

‘^^Construcții—Universitatea (f) și G.S. Școlar— 
Progresul (f) — meciuri în cadrul campiona- 

” tu!ui republican ;
7 FOTBAL — Stadionul Dinamo, de la ora 

16,15- Dinamo București—Dinamo Pitești (meci 
ami< al);

• LUPTE GRECO-ROMANE.

ATLETISM. — Stadionul Republicii,

re ase a, de la ora 9 și 16: Finalele campionate
lor republicane individuale (seniori).

TENIS. — Teren Progresul, de la ora 16: 
IntîlniTea amicală România—Ungaria (meci de 
dublu, Tiriac, Năstase—Sziksai, Szoke);

RUGBI. — Stadion Politehnica. de la ora 
17: Politehnica—Proiectantul; Stadion Cons
tructorul, de la ora 17: IPGG—Vulcan;

ȘAII. — Aula Institutului dc petrol și gaze, 
de la ora 16.30: Turneul international mascu
lin.

duminica

Sala Flo-

ATLETISM. — Stadionul Republicii, de la 
ora 8: Concursul republican de primăvară al iu- 
morilor mari:

Stadionul Tineretului, de la ora 9,30: Faza 
pe centru a campionatului republican univer
sitar;

FOTBAL. — Stadionul „23 August", de la 
ora 16,30: România—Cipru;

Stadionul Politehnica, de la ora 10: Poli
tehnica—Metrom Brașov (cat. B); Teren Glo
ria, de la ora 11: Metalurgistul—Progresul 
Brăila (cat. B) și Metalurgistul—Stuful Tul- 
cea (jun.); Teren Giuîești de la ora 9: Rapid 
G.F. Buc—Flacăra roșie Buc. (jun.) și Rapid 
G. F. Buc—l.M.U. Medgidia (cat. G); Stadion 
„23 August", teren I, de la ora 9,30: Viito
rul—Petrolul Ploiești (jun).

RUGBI. — Stadionul „23 August", de la ora 
14 : România A—România B; Stadion Tineretu
lui, teren IV, de la ora 11: Arhitectura—S.N.O.; 
teren II : Științe Economice—I.G.F.; Stadion 
Olimpia, de la ora 10,45: Olimpia—Aeronautica; 
Stadion Constructorul, de la ora 9,30: Construc
torul—Construcții.

LUPTE GRECO-ROMANE. — Sala Fioreasca, 
de la ora 9: Finalele campionatelor republicane 
individuale (seniori).

VOLEI. — Sala Giuîești, de la ora 9,30: 
Medicina—Universitatea Buc. (m) ; Universi- a 
tatea—Politehnica Galați (f) ;

ȘAH. — Aula Institutului de petrol și gaze, 
de la ora 16,30: Turneul Internațional mascu- W 
Un- . _

Sala Fioreasca, de la ora 19: Steaua—Rapid 0 
(“); _

HANDBAL. — Stadionul Tineretului, dc la ™ 
ora 9,30: Politehnica—Pedagogic Bacău
(f) ; Politehnica—Pedagogic Bacău (m), U- ® 
Diversitatea II—I.C.F. (m); Teren Progresul, 
de la ora 16,30: Progresul—Rulmentul Brașov 0 
(f) și Rapid—Mureșul Tg. Mureș (f);

BASCHET. — Sala Dinamo, de la ora 9. ® 
Politehnica II—Pedagogic Oradea (m), Cons
trucții—Știinta Petroșeni (m), I.C.F.—Dinamo 0 
Oradea (m) și Progresul—A.S.A. Bacău (m); 0

TENIS. — Teren Progresul, de la 
Intîlnirea amicală România—Ungaria 
Sziksai și Năstase—Szoke).

ora 9,30: 
(Tiriac—

HAHDBALt JOCURI
importante în seria I Raliul motoretelor

„Carpați“

Jocurile de handbal de la 
«fîrșitul acestei săptămîni se 
•dispută sub semnul întrecerii, 
deosebit de dîrze, din cadrul 

campionatului feminin (seria 
1), unde Rapid București are 
tin avans de un punct față 
de principala sa urmăritoare, 
Universitatea Timișoara. în a- 
uceastă etapă, bucureștencele 
wor juca acasă cu Mureșul 
ȚTg. Mureș, în timp ce studen
tele din Timișoara acumulează 
•două puncte fără... să joace, 
«deoarece Tractorul Brașov nu 
vnai participă la campionat. 
Dintre celelalte jocuri progra
mate în această etapă sînt de 
-Semnalat iubitorilor de hand- 
bal partidele Progresul Bucu
rești—Rulmentul Brașov și Li- 
iCeul nr. 4 Timișoara—Uni
versitatea București.

Dintre întâlnirile masculine 
«e profilează mai interesantă 
.«ceea dintre Agronomia Iași și 
^Politehnica Galați, derbiul co- 
•dașilor.

BASCHET
în turneul de la Cluj 

Universitatea Timișoara 
Ja a doua victorie

_-GLUJ, 21 (prin telefon, 
«de lla trimisul nostru). Scon- 
tată *ca o etapă relativ calmă, 
cea de a treia zi a turneului 
Afinai al campionatului mascu
lin Ale baschet a reușit să în
călzească „tribunele66 chiar de 
dat primul meci, care a pus

față în față formațiile Uni
versitatea Timișoara și Po
litehnica București. Timi
șorenii au cî ști gat cu 
scorul de 73—68 (31—28), 
mareînd o formă care le dă 
posibilitatea să asalteze locul 
III în clasament. Universitatea 
își datorează victoria faptului 
că a reușit să impună jocului 
ritmul cel mai convenabil, în 
timp ce studenții bucureșteni 
— epuizați probabil după e- 
forturile depuse în partida an
terioară — s-au comportat 
slab. S-au remarcat: Ionescu 
24, Ivanfci 14 de la învingă
tori, lecheli 21, Popa 12 de la 
învinși. Au condus V. Kadar 
(Tg. Mureș) și I. Krasznay 
( Oradea ).

Și al doilea meci a ținut 
treaz interesul publicului o 
bună parte din timp. Deși 
Dinamo București a dispus d& 
Rapid cu 92—70 (43—38), 
aproape 30 de minute pe ta
bela de marcaj diferențele au 
fost minime. Mai mult chiar, 
în min. 27 Rapid conducea cu 
52—51 și nimeni nu ar fi în
trezărit o victorie la scor a 
dinamoviștilor. Aceștia, însă, 
au dominat finalul partidei, 
obținînd o victorie sigură. Cei 
mai buni jucători: Novac 22, 
Albu 20, Cernea 16, Viciu 15 
de la Dinamo și Predulea 22, 
Stănescu 18, Olteanu 11 de la 
Rapid.

In ultima partidă : Steaua— 
Universitatea Cluj 89—75 
(43—32). Turneul continuă 
sîmbătă și se încheie dumini
că dimineață.

G. RUSSU-ȘIRIANU

PRIMA ETAPĂ
CĂLIMĂNEȘTI, 21 (prin 

telefon, de la trimisul nos
tru). — Prima etapă a 
concursului republican al 
motoretelor Carpați, desfă
șurată astăzi pe ruta Bucu
rești — Călimănești, s-a 
caracterizat printr-o conti
nuă luptă pentru evitarea 
penalizărilor.

Dar nu toți concurenții 
au reușit să „scape” fără a 
plăti tributul punctelor. 
Astfel, chiar din start, la 
București, I. Bobîlneanu (St. 
r. Brașov) a fost penalizat 
cu 1 p pentru greșeală la 
pornirea motoretei, M. San
ta (Steaua) a primit 2 p 
penalizare pentru că nu 
i-au funcționat pe parcurs 
luminile și claxonul, iar 
C. Pescaru (St. r. Brașov) 
a primit 15 p pentru În
târziere la capătul etapei 
(a rămas în pană de curent 
cu 6 km înainte de sosire). 
27 de alergători au sosit la 
Călimănești cu 0 p penali
zare, între care Tr. Maca- 
rie, Cr. Dovids și E. Seiler 
(Metalul), E. Keresteș, P. 
Paxino și V. Szabo (Steaua), 
Al. Oprea (Metrom Brașov), 
C. Coman, M. Termentu și 
Al. Paliev (Poiana Cîmpi- 
na), Tr. Moașa (St. r. Bra
șov).

Simbătă se va alerga e- 
tapa a II-a pe ruta Călimă
nești — Sibiu — Făgăraș 
— Brașov, iar duminică se 
va disputa ultima etapă pe 
traseul Brașov — Predeal — 
Cîmpina — Ploiești—Bucu
rești.

ION DUMITRESCU

sabona, cu Portugalia (28 
mai).

Selecționerii au alcătuit 
două formații, echilibrate ca 
valoare, care se vor înfrun
ta, într-un prim meci de
trial, duminică pe stadionul 
„23 August" începînd de la
ora 14. După cum se va ve
dea, în selecționata „albas
tră" vor apare, în majoritate, 
jucători din provincie, 
blați de cîțiva internaționali 
mai experimentați, cum 
fi Penciu, Țuțuianu, 
gomir și Șerban. Dar 
formațiile care vor fi 
site, așa cum ne-au

du-

ar 
Dra- 
iată 

folo- 
fost 

ele comunicate de către an
trenorul federal Al. Teofi- 
lovici. „ALBII": Dăiciulescu. 
(Dinamo) — Wusek (Grivița 
Roșie), Dragomirescu (Dina
mo), Irimescu, Țibuleac (Gri_ 
vita Roșie) — Oblemenco 
(Grivița Roșie), D. Nlculae 
(Progresul) — Prosi (Steaua), 
Demian (Grivița Roșie), Răș- 
canu (Dinamo) — \M. Rusu, 
V eluda (Grivița Roșie) —. 
Dinu, Onuțiu (Grivița Roșie), 
Baciu (Dinamo). „ALBAȘ
TRII": Penciu (Steaua) — 
Dragomir (Dinamo), 
(Farul Constanța), 
(Progresul), Cor avu
mo) — Crișan (Politehnica 
Iași), Florescu (Rulmentul 
Bîrlad) — M. pornpiliu (Fa
rul), Țuțuianu (Dinamo), Băl-

* • ionescu
Șerban 

(Rul- 
Mircea 

(Poli- 
V.

Cristea
Ghețu 
(Dina-

tărețu 
(Precizia 
(Steaua) 
merrtul 
(Steaua), 
tehnica Iași). 
Rusu, Șerbu, Braga (Grivița 
Roșie), Stoica (Dinamo), 
Durbac, Șt. Rădulescu și R. 
Ionescu (Steaua). Nica (Di
namo), cel mai în formă cen
tru al nostru, va lipsi, fi
ind ușor accidentat.

Regretăm absența din for
mații a ieșenilor Dăscălescu, 
Chifan și Iftîmie, a funda
șului bîrlădean Duță, a clu
jenilor Iureș și Ștefu, pen- 
tiru a nu-i numi ctecît pe cî- 
țiva dintre cei remarcați de 
curînd. Surprinde, de ase
menea, neselecționarea pe
rechii de mijlocași ai celei 
mai eficace echipe a sezo
nului (Dinamo, cu 91 de 
puncte marcate): Pilă—Giu- 
giuc, jucători prin excelență 
ofensivi. Avînd în vedere 
faptul că în partidele cu Ita
lia și Portugalia e de presu
pus că vom juca în ofensivă, 
către ademenea rugbiști ar 
trebui să se îndrepte în pri
mul rând atenția.

(Steaua) — 
Săcele),

— Mihalașcu 
Bîrlad), 
Rosenberg 

Rezerve:

în vederea alcătuirii 
echipei naționale

MÎINE, PRIMUL TRIAL 
AL RUGBIȘTILOR FRUNTAȘI

Luna mai este așteptată 
cu multă nerăbdare de 
rugbiști, deoarece ea coinci
de cu deschiderea sezonului 
internațional. în această 
lună reprezentativa țării 
noastre va debuta în noua e- 
diție a „Cupei națiunilor", 
jucînd acasă cu Italia (14 
mai) și în deplasare, la Li-

„Cupa Primăverii"

la parașutism
Sezonul sportiv aviatic a fost 

deschis și anul acesta de tra
diționala întrecere a parașutiș- 
lilor— „CUPA PRIMĂVERII". 
Concursul a avut loc pe aero
dromul Clinceni din Capitală.

Cele două probe au cuprins : 
a) Salt individual de la 600 m 
cu deschiderea imediată a pa
rașutei și aterizare la punct 
fix; b) salt individual de la 
înălțimea de 1000 m, cu des
chiderea parașutei pînă la 
2 000 m și aterizare la punct 
fix.

O bună pregătire fizică și 
teoretică a dovedit tînărul Ilie 
Neagu, care în primul salt al 
probei de 1 000 m a aterizat 
chiar în punctul fix: 0,00 m! 
Dintre fete s-a evidențiat E- 
lena Arion-Savastre. Ea a 
câștigat „proba de 600 m“, o- 
cupînd locul IV în clasamentul 
general individual. A fost un 
concurs util, o întrecere dispu
tată, un bun prilej de verifi
care înaintea viitoarelor mari 
confruntări din acest an.

Rezultate tehnice: salt in
dividual de la 600 m cu des
chiderea imediată a parașutei 
și aterizare la punct fix: 1. 
Elena Arion-Savastre — 239,7 
p, 2. Nicolae Velicu 234,8 p, 
3. Cornel Serghianu 234,5 p.

Salt individual de la 1 000 m 
cu deschiderea întîrziată a pa
rașutei pînă la 10 sec. și ate
rizare la punct fix: 1. Nico
lae Velicu — 466,7 p. (0,26 m 
și 3,07 m), 2. Ilie Neagu — 
453,5 p (0,00 m și 4,65 m), 
3. Maria lordănescu .— 443,8 
p. Clasament general : 1. Ni
colae Velicu 652,3 p. — cîș-

tigătorul „Cupei primăverii11,
2. Mircea Ciobanu 651,5 p,
3. Cornel Serghianu 635,4 p,
4. Elena Arion 615,1 p.

VASILE SEBE
maestru al sportului

Concurs internațional 
de micromodele

Duminică, în frumoasa sali
nă Slănic—Prahova, încep în
trecerile internaționale de mi
cromodele, la care și-au anun
țat participarea sportivi din 
Ungaria, Republica Federală a 
Germaniei, Cehoslovacia. Țara 
noastră va fi reprezentată prin 
două echipe: a) Otto Hintz 
și Mihai Teut (Tg. Mureș) ; 
b) Nicolae Besman (Galați) 
și Ștefan Ionescu (regiunea 
București).

Concursul va dura trei zile, 
proba la această categorie de 
micromodele fiind cea de du
rată.

Poveste tristă, 
bazele sportive

Volumul mare al activității 
sportive impune întreținerea 
bazelor sportive în cele mai 
bune condițiuni. Zilele tre
cute, am făcut o vizită în 
regiunea Hunedoara, unde 
ne-am documentat asupra 
modului în care se prezintă 
bazele sportive la ora actua
lă.

Prima escală, la Deva.
9 Stadionul „Sub cetate". 

Are o istorie cam lungă. Deși 
lucrările s-au terminat la 31 
decembrie 1958, comisia de 
recepție a fost convocată a- 
bia pe data de... 8 decembrie 
1959. Dar lucrurile nu s-au 
terminat aici. Din cauza unor 
greșeli de execuție, care per
miteau infiltrarea apei pluvia
le pe toată suprafața tribunei 
(executant T.R.C.L.H. Deva), 
beneficiarul — Sfatul popular 
al orașului Deva — a respins 
recepția. Din 1959 și pînă as
tăzi nu s-a ajuns la o înțe
legere între beneficiar și con
structor asupra înlăturării 
deficiențelor și recepționării 
lucrării.

Ca urmare, în prezent, tri
buna stadionului se află în- 
tr-o stare deplorabilă. Vestia
rele sînt distruse din cauza in
filtrațiilor apei, iar instalațiile 
sanitare și electrice sînt și ele 
complet deteriorate. Și cînd ne 
gîndim că numai construcția 
tribunei a costat 1 302 050 lei !

Ca urmare a unor neglijen
țe condamnabile, receptiona
rea lucrării a fost tergiversa
tă, astfel că stadionul din 
Deva, deși construit în urmă 
cu 9 ani,’ nu are nici pînă 
în prezent un proprietar !

Anii s-au scurs, tribuna s-a 
deteriorat, vestiarele sînt de 
nefolosit (pe parcurs ele au 
fost transformate în depozite 
de materiale ale LC.R.M.) si 
nimeni nu ia măsuri

Cine va plăti costul lucrări
lor de reparații ? Cînd va a-

LOTO • PRONOSPORT • PRONOEXPRES • LOTO
Astăzi este ultima zi în care vă mai puteli depune 

buletinele Ia concursul Pronosport nr. 16 de mîine.
In program meciul de fotbal România—Cipru pen

tru campionatul Enropei, șapte întilniri din categoria 
*'B £i cinci partide din campionatul italian categoria A.

THODIFICAREA CRITERIILOR DE PREMIERE 
LA CONCURSURILE PRONOSPORT

cererea participanților la concursul Pronosport 
de a li se da posibilitatea să obțină premii mai mari, 

S. Loto-Pronosport a Inat măsuri ca începînd cu 
concursul nr. 17 din 30 aprilie 1967 la concursurile 
obișnuite Pronosport să se atribuie trei categorii de 
jpremii:

I 13 din 13
II 12 din 13

III 11 din 13

si un premiu excepțional de 75.000 lei (din care un

autoturism) atribuit prin tragere la sorți, în aceleași 
condiții ca pînă acum.

Fondul de premii — după ce se va scădea valoarea 
premiului excepțional considerat 100% —va fi reparti
zat după cum urmează s

25 % categoria I
3O°/o categoria a II-a 
45% categoria a III-a

Plafonul minim al valorii unitare a premiilor în
tregi este de 20 lei.

In cazul cînd la o categorie valoarea unitară a 
premiilor întregi este sub 20 lei, fondul de premii al 
categoriei respective se va aloca la categoria imediat 
superioară.

Cînd la o categorie nu sînt variante câștigătoare 
(întregi sau 50%), fondul categoriei respective se 
reportează Ia aceeași categorie.

In cazul cînd după atribuirea premiilor la nivelul pla
fonului maxim (150.000 lei) îămîn sume neatribuite.

acestea vor fi reportate la aceeași categorie la con
cursul următor.

LOTO din 21 aprilie 1967
88 6 10 40 90 44 52 63 53 59 70 30

FOND DE PREMII: 931.364 Iei

PREMIILE CONCURSULUI PRONOSPORT Nr. 15 
DIN 16 APRILIE 1967

Premiul excepțional : 1 variantă a 75.000 lei (1 auto
turism „Renault 16“ și 3.500 lei numerar) ; categoria 
I: 0,5 variante a 94.616 lei; a II-a: 41 a 2.884 lei; 
a III-a: 153,5 a 260 lei; a IV-a: 2996 a 47 lei.

Premiul excepțional precum și premiul de categoria 
I au fost obținute de MUNTEAN GHEORGHE din 
Hunedoara care astfel totalizează un cîștig in valoare 
de 169.616 lei.

Rubrică redactată de Administrufia de stat Loio- 
Pronosport.

dar adevărată... 
hunedorene

vea, în sfîrșit, stadionul din 
Deva un proprietar ? Credem 
că a sosit timpul să se ia 
măsurile ce se impun.
• Tot la Deva există —- 

de peste 10 ani — o școală 
sportivă. Ea are secții de 
handbal, baschet, gimnastică 
etc. Din păcate, terenurile de 
sport (volei și baschet) sînt 
degradate, iar cel de handbal 
nici măcar nu a fost amena
jat, deși posibilități există. în 
asemenea condiții poate creș
te nivelul performanțelor 1 
Desigur că nu.

© Sala de sport din Lupenl 
a asociației sportive Minerul 
prezintă un aspect «rit, este 
întunecoasă, slab dotată cu 
aparate, neîncălzită, lipsesc 
instalațiile sanitare și de ali
mentare cu apă. Aici se pre
gătesc atît boxerii cit și hal
terofilii Desigur că rezultatele 
slabe ale sportivilor sînt ur
marea acestor deficiențe. Sur
prinzător este însă faptul că 
pentru reamenajarea acestei 
săli de sport, consiliul regio
nal UCFS nu a alocat nici un 
leu.

© La Hunedoara s-a con
struit — nu de mult — o 
sală de sport modernă. Ea 
nu este însă utilizată, astfel 
ca desfășurarea procesului de 
instruire să se facă într-un 
mod corespunzător cerințe
lor fiecărei secții.
• O situație cu totul ieșită 

din comun ne-a fost prezen
tată de către consiliul regio
nal UCFS, privind destinația 
care a fost dată unor baze 
sportive. Astfel, terenul de 
volei cu zgură al asociației 
sportive Chimia Zlatna a fost 
transformat de t.a.P.l. în 
grădină de vară, iar sala de 
tenis de masă și gimnastică 
în... restaurant ’ Popicăria cu 
două piste din Cugir, prin 
„bunăvoința” C.A.P. din loca
litate, a devenit grajd pentru 
animale. Iar popicăriile din 
gara C.F.R. Șibot și gara 
C.F.R. Deva sînt acum... de
pozite de materiale, în timp 
ce poligonul de tir din Sebeș 
este folosit... ca spațiu pen
tru creșterea păsărilor !

Din cele relatate se des
prinde faptul că o serie de 
terenuri și săli de sport din 
regiunea Hunedoara, în care 
s-au investit importante sume 
de bani, se degradează sub 
privirile nepăsătoare ale ce
lor care ar trebui să le poar
te de grijă.

E de neadmis ca aceste 
bunuri obștești să fie lăsate 
la voia întâmplării, mai mult, 
să primească alte întrebuin
țări.

Se așteaptă cam de mulți 
ani ca cei vinovați să fie 
trași la răspundere. Credem 
că, în sfîrșit, a sosit momen
tul !

Problema întreținerii baze
lor sportive trebuie privită 
cu toată seriozitatea, ea a- 
vînd o maijp influență asupra 
ridicării nivelului performan
țelor sportive.

GH. CIORANU



s
(Urmare din

de duminică

pag. 1)ezonul fotbalistic in
ternațional oficial se 
deschide mîine cu 
partida România — 
Cipru, din cadrul 
campionatului Euro

pei. Iubitorii fotbalului din 
țara noastră așteaptă cu deo
sebit interes evoluția echipei 
României, care în ultima vreme 
a obtinut o serie de rezul
tate demne de relevat. In
tr-adevăr, „tricolorii" și-au în
tărit palmaresul cu victorii 
realizate în deplasare — la 
Atena și Paris.

Spre deosebire de un trecut 
nu prea îndepărtat, despre 
fotbalul românesc a început 
să se vorbească din ce în ce 
mai mult, și din ce în ce mai 
elogios, tocmai datorită bune
lor rezultate 
cătorii noștri 
național.

Consemnînd
sus la capitolul acumulări ca
litative, să trecem acum ia 
ceea ce așteptăm în continuare 
de Ia reprezentanții noștri. IN 
PRINCIPAL, DORINȚA UNA
NIMA ESTE ACEEA DE A 
CÎȘTIGA PRIMUL LOC ÎN 
GRUPA DIN CARE FACEM 
PARTE ÎN ACEASTA IMPOR
TANTĂ COMPETIȚIE EURO
PEANA. Am înregistrat cu 
satisfacție victoriile din meciu

obținute de ju
pe tărîm inter-

cele de mai

meciul 
serioasă și trebuie 
ca atare. Aș fi bucuros ca jucă
torii noștri, intrînd pe teren, să-și 
închipuie că în fața lor se află 
cea mai bună echipă din lume44.

ȘTEFAN COVACI intervine, a- 
trăgînd atenția asupra unor 
calități ale fotbaliștilor oaspeți • 
„Au o tehnică simplă dar eficace. 
Atu-urîle lor esențiale sînt pregăti
rea fizică și tenacitatea cu care se 
agață de fiecare balon și adversar. 
Sînt niște 
mai mult decît

O întrebare 
vaci :

— Cum se 
Martinovici ?

— Foarte bine. Nu uitați că a 
jucat un an la Jiul alături de 
Dumitriu. Și apoi, 
este un jucător de tip

este o treabă 
să fie privit

parteneri de întrecere 
incomozi44.
pentru Ștefan Co-

încadrează Florea

Martinovici
modern —

MECIUL
CU

Nunweiller in

CIPRU,
RAR
NU
NUMAI

A

ATIT...
rile amicale, dar vrem și vic
torii în meciuri oficiale. O 
primă ocazie o au jucătorii 
români în meciul de mîine, 
pe care nu numai că nu tre
buie să-l piardă, dar nici să-l 
cîștige oricum, ci la un scor 
concludent, golaverajul pu
țind îi in ultimă instanță ho- 
tăritor în stabilirea liderului 
seriei a Vl-a, din care facem 
parte. în această privință nu 
intenționăm să dăm 
au făcut-o antrenorii și, 
răm, la modul cel mai 
cient. Firesc, în funcție 
comportarea de mîine a 
baliștiior vom putea privi cu 
mai multă claritate șansele de 
la 24 mai din meciul cu El
veția — partidă cheie, după 
părerea noastră. O victorie în 
deplasare, la 24 mai. ne va da 
posibilitatea să tranșăm apoi, 
definitiv, pe teren propriu, 
locul întîi al seriei în meciul 
cu Italia.

Așadar, jucînd mîine cu Ci
pru, atenția trebuie și 
mult concentrată asupra parti
delor viitoare, în care 
avea adversari mult mai 
dutabili. Totodată, spre a ne 
edifica asupra posibilităților 
or viitoare, exigența față de 
ucătorii care evoluează mîine 
rebuie să fie unul din princi

palele obiective ale celor doi 
antrenori.

Și acum, cîteva cuvinte pen
tru jucători. Evoluind pentru 
prima oară în această primă
vară în ' ' 
tru, cei 
colorului 
nici un 
pe care 
de mii de iubitori ai fotbalu
lui. Echipa, în totalitatea ei, 
trebuie să-și demonstreze va
loarea și capacitatea, să 
satisfacție tuturor acelora 
căror inimi bat alături de

Haide băieți ! Avem încre
dere în voi !

CRISTIAN MANTU

sfaturi; 
spe- 
efi- 
de 

fot-

mai

vom 
re

fața publicului nos- 
„11“ purtători ai tri- 
românesc să nu uite 
moment răspunderea 
o au față de zecile

dea 
ale 
ea.

Și mai este un Iu— 
prima oară „acasă" 
cu Niki (n.n. Du
că înțelegeți la ce

— Cum e, Puiule?
— Mă simt foarte bine. Mă dis

pune și timpul, și ambianța din Iot, 
veselă, reconfortantă. Mi-a mers bine 
jocul cu Grecia și țin foarte mult 
să reîhnod firul golurilor întrerupt 
atunci, la Atena, din cauza acciden
tării Ia gleznă, 
cru: joc pentru 
Ia noi împreună 
mitriu) și cred 
r»ă gîndesc...

Pauza este întreruptă de copilul 
răsfățat al Giuleștiului, Emil Dumitriu: 
„Și eu doresc din tot sufletul ca, 
împreună cu Puiu, să alcătuim un 
cuplu demn de echipa reprezentativă. 
Avem încredere și în colegii de linie, 
de altfel cu Martinovici am mai ju
cat la Jiul; ca și în Ghergheli și 
Dobrin, care vor „opera* imediat în 
„spatele* nostru*.

Le urăm succes simpaticilor înain
tași ai Rapidului și ne îndreptăm 
spre Nunweiller III, căpitanul echipei, 
pentru care partida cu Cipru cons
tituie un eveniment deosebit: „Dumi
nică — ne spune cel mai mare dintre 
Nnnweilleri — susțin cel de al 40- 
lea joc în națională, 
eît de mult doresc ca 
de mine să se ridice 
acestei aniversări. Și
sper să ating și ...jumătatea 
în echipa

Un mic 
Meciul cu 
cea de a
primei reprezentative a

— Știți ce înseamnă 
această cifră?

_  ? ! ?
— Norma de maestru 

care, firește, obligă...
— Ne promiți cumva
-— Nu pot să spun de pe acum. 

Asta înseamnă să trădez anumite 
secrete de joc.

Vă închipuiți 
jocul prestat 
la înălțimea 
încă ceva : 

de sută
națională*.
jubileu va trăi și
Cipru înseamnă pentru el
10-a evoluție

Dobrin.

ț
*

-y

■>.. - -

%

Un „cuplu" de 23 de goluri: DUMITRIU (9), I. IONESCU, 
(14 goluri, în campionat). Miine ?

Intre timp, cercul interlocutorilor 
noștri s-a extins și prin prezența lui 
Popa, Mireca Luceseu, Mill ai lonescu, 
Ghergbefi,' Sătmăreanu, Dateu... Fie
care ține să-și spună părerea în le
gătură cu meciul de mîine. Undeva, 
gîndurile lor coincid: nu vom pre
cupeți nici un efort în acest joc care 
deschide seria întîl-nirilor oficiale din 
campionatul european.

★
Florea Martinovici care 
27 de ani o nesperată 
în echipa națională e 
dispus. Normal, nu?

4

bucuroși ca întîlnirea Cipru—Ita
lia să se fi terminat 0—Q.

Ne înțelege... și facem haz îm
preună.

DINTRE IE€I 
DE ÎNSEHNĂR1

combinativ, mereu în mișcare și cu 
„chemare* pentru gol. Deci...

Pauză. Ne așezăm pe bancă 
pentru a „studia* pe oaspeți. în
tre Ilie Oană și Ștefan Covaci 
ia loc PETSCHOWSKI, care după 
cîteva minute reînnoadă 
vorbirea : 9»Da, Ilie Oană 
dreptate : echipa noastră 
buie să ia meciul ușor. 
Nici un adversar nu 
trebuie subapreciat. încă 
din primele minute tre
buie pus pnnctul pe i, 
adică... să fie înscris go
lul care te eliberează de 
orice încătușări emoțio
nale. îmi plac ciprioții: 
sînt elastici și agili*.

Da, într-adevăr, oas
peții aleargă frumos, se 
mișcă mult.

Dar ai noștri? Ce fac la 
ora aceasta?

Ii găsim foarte repede 
pe una din aleile frumosu
lui parc intr-un moment 
de respiro, „gustînd* din 
plin farmecul acestei splen
dide dimineți de primăvară. 
Năftănăilă și Peronescu 
sînt angajați într-un mini- 
badmington pe asfalt„ Popa 
citește atent cronicheta cu 
Metalurgistul (mersi „dragă 
Cornele*...), Puiu lonescu 
îl caută (ați ghicit) 
Emil Dumitriu pentru 
partidă de... vorbă (așa 
se călește... tandemul).

Intrăm în „arenă*. Fără 
uneltele de rigoare — cre
ionul și bloc-notesul — 

care, de regulă, slinjenesc.

sub culorile 
țării.
pentru mine

al sportului

și un gol?

con-
are

inedit: ILIE O ANĂ, IOSIF
RETSCHOWSKI, ȘTEFAN COVACI — 
trei priviri tehnice îndreptate spre antre

namentul cipnoților.

In categoria B etapa a XVIII-a
va avea loc 

____ _________ anunță a fi 
viu disputate, unele rezultate putînd aduce modifi
cări în clasamente.

în seria I, Siderurgistul și Dinamo Bacău — 
principalele candidate la șefia clasamentului — se vor 
deplasa la Rm. Vîlcea și, respectiv, Galați. Adver
sarele lor, Oltul și Oțelul, vor încerca să valorifice 
din plin avantajul terenului. Tot avantajul terenului 
poate fi hotărîtor și 
rești-Metrom Brașov, 
sul Brăila și Flacăra 
lelalte două partide, 
ceava și Poiana Cîmpina 
curești, sînt deschise oricărui rezultat.

A.S.A. Tg. Mureș, are
în retur, C.S.M. 

teren propriu. în 
„acasă44 în com- 

în restul progra-

Mîine, în campionatul categoriei 
cea de a XVIII-a etapă. Meciurile

B,
se

în meciurile Politehnica Bucu 
Metalurgistul București-Progre- 
Moreni — C.F.R. Pașcani. 

Ceahlăul P. Neamț-Chimia 
Dinamo Victoria

Liderul seriei a II-a, 
„hop44 greu de trecut la Reșița. 
Reșița s-a dovedit imbatabilă pe 
schimb, Minerul Baia Mare joacă 
pania echipei Gaz metan Mediaș,
mului tot gazdele sînt favorite, dar nu sînt excluse 
și unele surprize.

Ce- 
Su- 
Bu-

un

s-a năseut
națională (Marti- 

la Urzicuța^ raio-

că, glumind. vrea
Evl-
mar- 
spu-

visează — cu ochii deschiși 
în care va îmbrăca tricoul e- 
naționale. Și eu am făcut 
Luctru, dar, sincer vorbind;

Ivănescu. 
că 

prezența

terenul
încins o

n.

Inginerul 
a reușit la 
selecționare 
foarte bine

— Sînt, ne spune Martinovici zîm- 
bind, singurul reprezentant al Ol
teniei în echipa 
novici
nul Băilești).

Avem impresia
să fenteze problema de fond., 
tăm căderea în cursă, făcînd 
caj „om la om“, dacă se poate 
ne așa.

— Ce zici de această selecționare ?
— Fiecare copil care aleargă după 

minge 
— o zi 
chipei 
același
dacă anul trecut — pe vremea a- 
ceasta — cineva mi-ar fi spus că 
voi juca în echipa națională, în 
campionatul european, aș fi crezut 
că e... Mai ales că postul meu îl 
avea ca titular pe Pîrcălab...
- Și...
— Acum, avînd toată compa

siunea pentru Pîrcălab, mă bucur 
pentru mine. Duminică voi face to
tul pentru a nu decepționa pe se
lecționeri și pe antrenorii mei, Ște
fan Coidum și Traian
I-am amintit pe ultimii pentru 
și lor„ consider, le datorez 
mea astăzi aici.

★

...Sintem din nou pe 
central. Aici oaspeții au
„miuță“ de toată frumusețea, 
„recuperăm" cu dificultate pe Lui- 
zos Pandelidis, antrenorul secund 
al echipei cipriote: „Un meci 
foarte greu pentru noi, dar așa 
cum se spune pretutindeni pe 
unde se joacă fotbal — balonul 
e rotund. Echipa noastră a suferit 
modificări față de trecuta intil- 
nire cu România: Varnavas, loa- 
nou, Kettenys și Drossos. Porta
rul Varnavas (de la Nea Salami- 
na) este omul speranțelor noastre. 
A făcut minuni in meciul cu Ita
lia."

îl asigurăm că și noi am fi fost

ȘTIRI LA ZI

Meci amical: Dinamo Buc. - Dinamo Pitești
Continuîndu-și

tîlnește azi după 
dionul din Sos. Ștefan cel Mare, formația Dinamo 
Pitești.

pregătirile, Dinamo București în- 
amiază, de la ora 1^,15, pe sta-

DE LA F. R. FOTBAL
Se aduce la cunoștința tuturor antrenorilor de fotbal 

clasificați și cuprinși în evidența F.R.F. că la datele 
de mai jos, la sediile Consiliilor regionale UCFS, va 
avea loc revizuirea acestora privind cunoștințele profe
sionale : 27 aprilie — 2 mai la Timișoara, regiunea Ba
nat ; 4—5 mai la Arad, orașul și raionul Arad ; 7—10 mai 
la Oradea, reg. Crișana ; 8—10 mai la Brașov, reg. Bra
șov ; 8—10 mai Ia Bacău, reg. Bacău ; 12—15 mai la Plo
iești, reg. Ploiești ; 12—13 mai la Iași, reg iași ; 12—16 
mai Ia Cluj, reg. Cluj ; 15—16 mai la Suceava, reg. Su
ceava ; 18 mai la București, reg. București ; 18—21 mai 
la Tg. Mureș, reg. Mureș Autonomă Maghiară ; 20—31 
mai la Constanța, reg. Dobrogea ; 3—6 iunie la Baia 
Mare, reg. Maramureș ; 8—12 iunie la Deva, regiunea 
Hunedoara ; 12 iunie la Pitești, reg. Argeș ; 13—14 iunie 
la Craiova, reg. Oltenia ; 14—16 iunie la Galați, reg. Ga
lați ; 16—24 iunie la București, orașul București.

® Mîine, începe „marea cam
panie11 din această primăvară a 
speranțelor noastre. Unsprezece ti
neri vor intra în arenă hotărîți să 
devanseze forța, ambițiile și stra
tegia celor trei „armade* (Cipru, 

.Italia și Elveția), în trei bătălii 
succesive. Mîine va fi prima.

Succes pentru toate trei!
9 TRAIAN 1ONESCU (trei 

zile înainte de meciul cu 
răspunzând unei întrebări 
goare) : „Pentru Dinamo, 
(meciul cu Rapid) va fi 

'■ ca oricare altul, din acest
Și-a fast...
• în toamna lui... *65, poate că 

și dintr-un fel de sentimentalism 
am scris cîteva cuvinte frumoase 
pentru 1NCZE IV, debutant — 
pe atunci — în categoria A, la 
C.S.M.S. Era un copil simpatic 
și-mi aducea aminte de Incze II, 
tatăl său.

Și-a rămas un „copil*, confun- 
dînd terenul cu toloaca, devenind 
un fel de „domnu* Goe, care 
toarnă dulceața în galoșii musa
firilor...

Păcat !
9 Și încă ceva tot de la Iași. 

țVăzîndit-și echipa la „strimtoare*, 
; Stoicescu a reintrat nerefăcut 
complet, în special sub raportul 
capacității de efort. Strîngînd din 
dinți,, a terminat meciul în pi
cioare ; un meci în care el a ju- 

, cat bine, mai bine decît alteori 
: cînd era în plenitudinea forțelor. 
! A fost un gest...

• Frații Tică și Ninel Popescu 
(primul la Steaua, al doilea la 
Progresul) au fost adversari di- 
recți în jocul de duminică. TICÂ 
POPESCU : „A fost una dintre 
cele mai grele zile din viața mea 
de fotbalist. Fratele meu debuta 
în categoria A. Ar fi trebuit să 
fac ceva pentru el, mai ales că 
mama îmi spusese : „dacă nici tu 
nu-1 ajuți... Tică44. S-a descurcat 
însă destul de bine. Eu am fost 
bucuros că n-a înscris nici un 
gol. Vă dați seama cum ar fi ; 
venit..."

© RADU 1 
„Niki (Dumitriu II) a devenit 
mai agresiv decît un fundaș. Nu 
te mai poți „lipi* de el. Și-n 
plus, are o fentă de șopîrlă și o 
reacție de aparat de fotografiat.*

• Dialog ALECU—OBLEMEN- 
CO, cu obiect focul Steagul roșu— 
Universitatea Craiova, din 30 a- 
prilie.

Alecu (malițios) : „Iar fac rost 
de o notă peste 8, în meciul cu 
voi*.

Oblemenco (modest): „în de
finitiv, la gabaritul tău, pot juca 
și cu un ochi legat. Chiar am 
să rog doctorul să-mi acopere pe 
dreptul...*

® Antrenorul DIN CĂ SCIII- 
LERU îmi povestește: 
cei 6000 de spectatori ai 
Farul—U.T.A. (disputat 
cea), vreo trei sute își 
locuri pe o garnitură de 
garată pe linia din vecinătatea 
stadionului. Cînd mecanicul tre
nului și-a dat seama că acești că
lători neobișnuiți fac galerie pen
tru echipa arădariă a... mutat 
„tribuna* un kilometru mai în
colo*.

Simplu...VALENTIN PÂUNESCU

Rapid, 
de ri- 
derbiul 
un joc 
retur1*.

NLINfTEILlJiR : ! 
r r \ «.1 z> »> si

„Dintre 
meciului 
la Tul- 
găsiserăi 
vagoane,

4•i



s upărătoare e situația în voleiul nostru feminin 
care, în afara satisfacției cîtorva succese inter
naționale - frumoase, desigur, dor în uitima 
vreme tot mai rar și mai greu obținute — 
ne prilejuiește prea puține constatari pozitive 
atunci cînd este vorba despre competițiile 
interne, ale senioarelor sau ale junioa
relor.
calitativă, dezechilibru valoric, puține ele- 

____„__perspectivă... în schimb, puzderie de jucă
toare cu valoare submediocră, fie vîrstnice și plafonate, 
fie tinere, dar de asemenea 
sport, neînzesfrate cu cali
tățile impuse de cerințele 
actuale ale voleiului. O 
mulțime de... pitice, și la 
„A" și la „B", care „tră
iesc' doar în linia de fund, 
iar în linia întîi sînt inexis
tente, atît în atac, cît și la 
blocaj. Multe dintre ele, 
chiar prin săritură cu elan 
abia ajung cu mîinile la ni
velul benzii de sus a fi-
leului I Să 
râm ? Sînt
100 de jucătoare, cu care 
se cheltuiesc inutil sume 
mari de bani I Nemulțumi- 
loare e, din mai toate 
punctele de vedere, factura 
campionatului nostru repu
blican și extrem de slabă 
categoria B. Actualul sta
diu valoric al activității in
terne e departe de a ga
ranta o redresare bruscă.

Stagnare 
mente de

Este însă timpul să urnim
din loc „căruța' voleiului feminin 1 De bună seamă, se 
impun a fi luate măsuri energice. Pentru a le sugera, vor
bind și despre cauze, să dăm cuvîntul celor invitați în 
cadrul anchetei noastre, reproducîndu-vă esența răspun
surilor lor.

Goană după rezultate 
imediate, 

lipsă de răbdare
GH. CONSTANTINESCU, an

trenorul echipei campioane 
Dinamo București, membru ai 
colegiului central de antre
nori : „Selecția și instruirea 
iasă încă mult de dorit în 
școli, în selecție primează — 
fn genere — îndemînarea, nu 
înălțimea și calitățile fizice. 
Volumul de muncă e mic, și 
uneori foarte mic, la majori
tatea echipelor din categoria 
A. Din 10 (excepție fac Di
namo și Farul) 8 echipe au 
antrenori doar cu jumătate de 
normă, ceea ce în multe ca- 
xuri influențează negativ con
ținutul, volumul și intensita
tea antrenamentelor. O altă 
cauză a regresului o consti
tuie goana după rezultate ime
diate, lipsa de răbdare in pre
gătirea elementelor de pers
pectivă. Fiecare competiție 
este considerată de maximă 
importanță, nelucrîndu-se In 
perspectivă, neasigurîndu-se 
echipelor țării și celor de club 
un calendar internațional a- 
decvat : cel al voleiului nos
tru feminin a fost în ultimii 
10 ani în proporție de cel 
mult 35 Ia sută față de acela 
al voleiului masculin.. O par
te din măsurile de redresare 
reies clar după părerea mea 
din cele de mai sus*.

^n„A'-preapufine 
jucă toare, .

C. MUȘAT (Constanța), pre
ședintele comisiei regionale 
de volei Dobrogea, arbitru 
internațional: „La întrecerile 
din prima categorie participă 
un număr prea mic de ju
cătoare. Sînt dese cazurile, 
mai ales în provincie, cînd 
aceeași echipă ia parte și la 
campionatul republican șco
lar, și la acela ai școlilor 
sportive, și la campionatul 
de junioare, iar unele dintre 
voleibalistele acestei echipe 
activează și în formația loca
lă fruntașă de senioare. So_ 
cotesc că echipele din cate
goria A ar putea fi obligate 
să se prezinte la jocuri cu 
două formații, alcătuite fie
care, de exemplu, din cîte 9 
jucătoare, care să susțină, 
cel puțin acasă, meciuri în 
același program, partide ale 
căror rezultate să conteze 
împreună în clasament".

ftofar/zării Va/ori/or 
(a cîteft ec/v/oe

Prof. SONIA COLCERIU, 
maestru a sportului, an- 
Irenoare a grupelor de co
pile și junioare la Rapid 
București: „Grija pentru 
creșterea schimbului de 
mîine e în continuă scă
dere. Numeroși antrenori 
(multi din provincie, din

I
I

... I
lipsite de orizont în acest S

le enume-
aproximativ

E TIMPUL

NOSTRU IIMININ!

cauză că echipele bucureș- 
tene, Dinamo și Rapid, adu
nă jucătoarele de perspec
tivă sau gata formate de 
la celelalte echipe din ta
ră, pe care le descomple
tează) nu se mai preocupă 
de perspectivă. Mă declar 
împotriva monopolizării va
lorilor de către cîteva echi
pe ; ea dăunează întrecerii 
republicane".

77ix<jcă e cazat- 
stimu/are jorin.,.. 

corstrfagere !

Dr. M. ALBUȚ, arbitru 
internațional, membru în 
colegiul central de arbitri 
din F. R. Volei, sugerează: 
„1. Stabilirea unor criterii 
precise de selecționare pen
tru specificul voleiului fe
minin ; 2. Intensificarea ac
tivității în unele orașe ră
mase în urmă pe plan vo- 
leibalistic, prin crearea de 
centre cu antrenori și in
structori numiți de federa
ție, îndrumarea și contro
lul acestora fiind asigurale 
de către antrenorul fede
ral ,• 3. Revizuirea ac
tualului regulament de 
transferări, prin reducerea 
lor la maximum ; 4. Com
pletarea actualului regula
ment de desfășurare a 
competițiilor interne, cu 
obligativitatea ca fiecare 
echipă să aibă în teren 
cel puțin 4 jucătoare de 
talie corespunzătoare ce
rințelor voleiului pe plan 
mondial și obligativitatea 
ca toate echipele din ca
tegoriile A și B să aibă 
înscrise pe foaia de arbi
traj 12 jucătoare, pe care 
să le și folosească în de
cursul tuturor meciurilor 1“

Perioade lungi 
de inactivitate

Prof. GH. BODESCU, an
trenorul echipei C.S.M. Si
biu, antrenor al lotului 
republican de tineret : 
„Munca profesorilor din 
școlile sportive să fie apre
ciată și răsplătită după 
numărul elementelor selec
ționate, formate și furniza
te echipelor din catego
riile A și B, loturilor re
publicane și abia apoi 
după rezultatele obținute cu 
echipele de școlari antre
nate de ei... Sînt prea pu
ține competițiile pentru ju
nioare. Ar fi foarte utilă 
organizarea, de pildă, a 
unei „Cupe de iarnă', a 

unei „Cupe F.R.V.', a unei 
întreceri pentru reprezenta
tivele de regiuni... In ceea 
ce privește echipele pri
melor categorii: activitatea 
lor competițională e de a- 
semenea insuficientă, iar 
pauza dintre sfîrșitul unei 
ediții a campionatului (a- 
prilie-mai) și începerea ur
mătoarei (octombrie-noiem- 
brie) este inadmisibil de 

mare. Propun organizarea 
unei întreceri care să um
ple golul actual. Iar pen
tru ciștigătoarea acesteia 
— să se perfecteze un tur
neu peste hotare".

/Hainta/tâ manca, 
maimu/tapasiune 

și exigență!

Prof. DOINA IVĂNES- 
CU, maestră emerită a 
sportului, căpitana echipei 
Dinamo București, antre- 
noare la junioare : „Cu nu
mai 2—3 antrenamente pe 
săptămină (Universitatea 
Cluj, Universitatea Craio
va etc.), fără o muncă pa
sionată din partea jucă
toarelor nu se poate pro
gresa. Relativ la Îndruma
rea și controlul desfășu
rării procesului instructiv- 
educativ, pot număra pe 
degete vizitele făcute 
cu acest scop de re
prezentanții federației la 
antrenamentele echipei Di
namo : doar fn preajma 
participării noastre Ia o 
confruntare internaționa
lă.. “

N. ROIBESCU, antreno- 
ruf echipei Penicilina Iași : 
„Consider că una din cau
zele principale ale regre
sului voleiului nostru fe
minin stă in faptul că ma
joritatea antrenorilor nu 
merg cu exigența pină la 
capăt, manifestă toleranță 
față de sportivele care se 
sustrag de la o pregătire 
conștiincioasă, interesele e- 
chipelor fiind adesea sub
ordonate ambițiilor perso
nale, toanelor unora dintre 
jucătoare..."

sAfe / ■ 
eîtertf'Mef'...

* '
Prof $T. STROE, antre

norul echipei I.C.F. Bucu
rești, antrenor al lotului 
republican de senioare, 
membru în biroul federal 
și in colegiul central al 
antrenorilor, propune : „Uni
ficarea pregătirii sub rapor
tul concepției tactice la 
echipele din categoriile A 
Și B, la fel cu aceea a lo
turilor reprezentative... Or
ganizarea unui campionat 
republican școlar, cu un 
sistem similar Întrecerii 
din categoria A... Asigura
rea unui calendar competi- 
țional mai bogat pentru 
echipele reprezentative"

Prof. EUG. SCARLAT, 
antrenorul echipei C. P. 
București, antrenor al lotu
lui republican de senioare, 
membru în colegiu] central 
al antrenorilor: „Echipele 
din catețjajia A, să fie nu 
10, ci 1'2 și să susțină fie
care cile două jocuri intr-o 

etapă (tur și retur), puncte
le acumulate adifionindu-se 
in clasament... Antrena
mente zilnice ob’igatorii 
pentru echipele din 
Jucătoarelor vechi, 
exemplu, peste 27 
să nu li se mal 
transferul /“

de 
de arii, 
aprobe

Prof. RODICA
VAN, antrenoarea

ȘICLO- 
echipei

Viitorul București, membră 
a colegiului central al an
trenorilor : „Antrenorii cu 
o normă Întreagă să se 
ocupe, fn cadrul celor 20 
de ore practice pe sâptă- 
mină, și de o grupă de ju
nioare. Nu-i văd... scutiți de 
aceasta nici pe antrenorii 
cu o jumătate de normă, 
care Însumează acum, săp- 
tăminai. fn cele 2—3 an
trenamente plus meciul, 
aproximativ 8 ore de mun
că I î ! F. R. Volei nu va 
exagera de loc cerind fie
cărui antrenor de catego
ria I, a II-a fi a III-a să 
dea loturilor reprezentati
ve măcar o jucătoare la 
3 ani /... Propun, In aceeași 
ordine de idei, organizarea 
mai multor competiții pen
tru fetițe (10—1'2 ani), ju
nioare mici 112—14 ani) și 
junioare mari (14—18 ani), 
pe terenuri mai mici și fa 
fiice mai joase, in funcție 
de virstă".

Din cuvîntul prof.
Aurel Dohincă, secretar 

general al F. R. V.
Prof. AUREL DOBINCA, 

secretar general al F. R. 
Volei : „Selecției necores
punzătoare, în urma că
reia avem sumedenie de 
jucătoare cu talie sub 
170 cm, ajungînd chiar pî- 
nă la 155 cm (Sabina De- 
ceanu — Corvinul Deva), 
153 cm și 152 cm (Elena 
Gherasim, Maria Ionescu 
— Științe economice Bucu
rești), i se adaugă pregă
tirea superficială pe care 
foarte mulți antrenori, ma
joritatea cu jumătate de 
normă, o conduc fără pa
siune, din rutină. Pentru 
mai toți antrenorii, depis
tarea elementelor cu posi
bilități reale de progres, 
selecția și individualizarea 
pregătirii rămin exclusiv 
de domeniul teoriei. Schim
barea atitudinii față de 
muncă, a concepției în a- 
ceastă privință va trebui să 
stea la baza măsurilor de 
redresare a voleiului ie- 
minin românesc, pe care 
le vom lua completîndu-ne 
ideile prin analizarea cu 
toată grija a sugestiilor 
date de „masa rotundă” 
organizată de „Sportul 
popular". în orice caz. 
deocamdată vom trece la 
sancționarea acelor secții 
de volei și antrenori care 
n-au respectat recomanda
rea făcută de federație de 
a scoale din echipele lor 
voleibalistele care nu co
respund normelor stabilite, 
valoric, ca virstă sau ca 
înălțime. Așa sînt : Fevro- 
nia Vasiie, Paula Costea, 
Florina Popovici (Farul 
Constanța), Maria Botezan 
(Univ. Cluj). Steliana A- 
mărășteanu (Univ. Craiova), 
Livia Fleșeriu, Erna Stoica, 
(Drapelul roșu Sibiu) și 
multe, multe altele'.

... și coxc/azâ/e 
noastre

Iată, în pagina aceasta, o 
seamă de idei demne de a fi 
studiate de către federația de 
specialitate. Considerăm ca 
judicioase majoritatea suges
tiilor de mai sus. Cu unele 
adaosuri pe care socotim ne
cesar a le face, precizăm și 
punctul nostru de vedere.

Mai întîi, relativ la siste
mul competițional și la... răb
dare. Sintem și noi adepții 
răbdării ; credem, însă, că e 
normal să o avem doar cu e- 
lementele de reală perspecti
vă, care merită, într-adevăr, 
așteptarea și capitalul inves
tit. Dar numărul lor, îndeo
sebi în cele 20 de echipe din 
„B“, e extrem de mic. Menți
nerea în voleiul nostru femi
nin a unei întreceri — la a- 
ceastă categorie — desfășura
tă geografic și calendaristic 
aidoma celei din »A” ne apa
re nepotrivită. Cheltuielile fă
cute pentru numeroasele de
plasări dintr-un colț intr-altul 
ai țării (Galați — Timișoaffe, 
Arad — București, București 
— Timișoara, Pitești — Iași, 
Iași — Timișoara etc.) nu 
sînt nici pe departe jus
tificate de valoarea infe
rioară a mai tuturor echipe
lor în cauză. Numai pentru 
deplasările efectuate in afara 
orașelor proprii de către cele 
30 de echipe din categoriile 
A și B in vederea meciurilor 
oficiale susținute de ele, vo
leiul nostru feminin consumă, 
de-a lungul turului și al re
turului, cam un milion de 
lei ; în medie, formațiile de 
„A* — 300 000, cele din seria 
I a categoriei B — 400 000,
cele din seria a II-a — 300 000 
lei. Repetăm, dacă valoarea 
echipelor, a jocurilor ne-ar 
îngădui nădejdile, cheltuiala 
se înțelege că ar merita să 
fie făcută ; așa tnsă, ea a- 
pare ca enormă ; sînt bani 
grei, risipiți, in definitiv, in 
sumedenie de cazuri, pentru 
adevărate plimbări. Rostul 
in continuare al categoriei 
B îl vedem. nici vorbă, 
dar într-o organizare infi
nit mai economică, nu cu 
două serii și-n sistemul cam
pionatului republicau de azi, 
derulat duminică de dumini
că pe-ntreaga arie a țării, ci 
cu echipele studențești acti- 
vînd alături de celelalte, pe 
grupe care să angreneze un 
număr mai mic de formații 
și exclusiv din regiuni limi
trofe. De altfel, apreciem că 
și în categoria A ar trebui a- 
pelat la un alt sistem compe
tițional. Cel actual, pe de o 
parte este prea costisitor în 
raport cu marele decalaj din
tre capacitățile tehnico-tacti- 
ce existent între multe echi
pe și cu interesul scăzut pe 
care-1 prezintă astfel marea 
majoritate a meciurilor, în
trecerea în general. Iar pe de 
altă parte, mai cu seamă, nu 
oferă în suficientă măsură 
condițiile de pregătire, de ro- 
dare a jucătoarelor noastre 
fruntașe in vederea marilor 
competiții internaționale, care 
se desfășoară sistem turneu. 
Ne gindim la o nouă formu
lă de campionat republican 
feminin, care să prevadă : 
participarea unui număr spo
rit de echipe prin adăugarea 
celor mai de perspectivă 6 
formații din seriile 1 și II de 
la „B“; împărțirea celor 16 
echipe in patru grupe alcă
tuite după criteriul echilibru
lui valoric și acela geografic ; 
inițial, întreceri pe grupe, în
cheiate, șî turul și returul, cu 
turnee de trei zile ; două 
turnee finale, cu participarea 
a cîte 8 echipe, primele 2 și, 
respectiv, ultimele două din 
fiecare grupă...

Starea de lucruri, sub a- 
tîtea aspecte nemulțumitoare 
în voleiul nostru feminin, o- 
bligă la acte de curaj care, 
întreprinse azi. mai pot asi
gura redresarea și progresul 
de mîine. Saltul de calitate 
dorit nu va fi cu putință fără 
o muncă mult mai susținută 
decît pină acum și nici fără 
măsuri radicale Așteptăm ca 
F. R. Volei să le ia ’

CONSTANTIN FAUR

Im jilfu

MÎINE, [A HOREASCĂ: 
Vor reedita 
voleibaliștii 
de la Steaua 
victoria asupra 
echipei Rapid?

Penultima etapă a re
turului campionatului 
de volei programează 
jocuri importante în ca
drul categoriilor A (mas
culin) și B (masculin și 
feminin).

Retine în mod deose
bit atenția meciul din
tre formațiile bucurește- 
ne de categoria A Stea
ua și Rapid. In tur, vic
toria a revenit formației 
Steaua. A fost o parti
dă foarte echilibrată, în 
care victoria a surîs pe 
rînd celor două prota
goniste.

Avînd în vedere va
loarea ambelor echipe, 
cît și poziția lor în cla
sament (locul 1 — Stea
ua și locul 3 — Ra
pid), sperăm să vizio
năm o partidă de înalt 
nivel tehnic și un fru
mos spectacol voleiba- 
listic.

Spunem acest lucru 
pentru că ele sînt re
comandate și de victo
riile obținute în etapa 
trecută : Steaua în fata 
Politehnicii Galați, la ea 
acasă, și Rapid asupra 
formației Dinamo Bucu
rești.

Intîfnirea va avea loc 
duminică în sala Flo- 
reasca, la ora 19.

De altfel, în catego
ria A masculin, fn par
tea de sus a clasamen
tului se dă o luptă foar
te strîr.să între primele 
patru clasata :
1. Steaua 20 19 1 57:16 39
2. Rapid 20 17 3 54:16 37
3. Polit.

Galați 18 16 2 52:16 34
4. Dinamo 18 15 3 50:16 33

Tot în categoria A 
masculin merită a fi sub
liniate jocurile : Tracto
rul Brașov — Dinamo 
București, Progresul Bră
ila — Alumina Oradea 
și Politehnica Timișoa
ra — Politehnica Ga
lati.

Intîlnirile mai intere
sante din categoria B 
sînt : Progresul I.R.A. 
Suceava — Electropute- 
re Craiova, A.S.A. Si
biu — C.S.M. Cluj, Po
litehnica Cluj — I.C.F. 
București (m) și Sănă
tatea Tîrgoviște — Pro
gresul București. Drape
lul roșu Sibiu — Liceul 
„N. Bălcescu" Cluj, Po
litehnica Brașov — Me
dicina București, Peda
gogic Pitești — Medici
na Tg. Mureș (f).



ȘTIAȚI CĂ...
...în ultimul clasament al 

„greilor* primul loc (după 
Cassius Clay, campion 
mondial) îl ocupă Karl Mil- 
denberger (R F. a Germa
niei) ? Locurile următoare 
sînt ocupate de Tedd 

Spencer, Joe Frazier (cam
pion olimpic la Tokio), Os
car Bonavenna, Ernie Ter
rell, Floyd Patterson, Geor
ge Chuvallo, Mankal Ra
mos, Jimmy Ellis (spar- 
ring-parlenerul lui Clay) 
și Loetis Martin.

Pe concret
Terenul „Laromel* din 

Capitală este pus nu

mai la dispoziția a 

două echipe de fotbal.

La teren, bine-nțeles, 

Au și altele acces, 
(Separat sau împreună) 

în ...peluză și tribună.

Fotbaliștilor Politeh

nicii Timișoara li se 

aduce la meci, din ne-

...recordmanul mondial la 
aruncarea greutății, Randy 
Matson, deține și cea mai 
bună performanță a anu
lui la aruncarea... discului? 
Acel 65,15 m! realizat re
cent, depășește toate arun
cările reușite de specialiștii 
probei în acest început de 
sezon.

...în Scoția s-a făcut o 
anchetă pentru a se stabili 
care este fotbalistul cu cel 
mai puternic șut ? Pc pri
mul loc s-a clasat unul 
dintre apărătorii de la Cel
tic, Tommy Gemmel. Min
gea șutată de el a atins o 
viteză de 112 km pe oră !

O
sală de ședințe, un 
președinte chemat 
să arbitreze între 
părți, acuzați, oa~ 
meni ai apărării, 
mulțime de mar

tori.
Sînt deconcertată. De ce 

am fost adusă aici ? !
Președintele concluzio

nează: „Credem că vino- 
vați de greșelile sportivi- 
Iar se fac...”.

Lumină ! Înțeleg că se 
repetă pentru un proces 
Uter ar-sportiv cu tema: 
„Cine sînt vinovați de gre
șelile sportivilor ?“. Pen
tru a da prestigiu acestei 
manifestări, au fost dis- 
tribuiți în rolurrile princi
pale sportivii de bază ai 
Brașovului. Recunosc în 
persoana președintelui pe 
voleibalistul Gheorghe Fie
raru (rol similar cu cel 
profesat în viață), omul pe 
care-l căutam. Pînă va da 
„verdictul* procesului, pre
fațez interviul: „voleiba
listul brașovean nu mai 
are nevoie de prezentare ; 
l-au recomandat îndeajuns 
cei 14 ani consacrați spor, 
tului la fileu. In plină ma
turitate sportivă (născut: 
14 august 1936), Gheorghe 
Fieraru continuă să fie, a- 
lățmri de Bărbuță, unul 
din pilonii de susținere 
ai formației Tractorul, pre
zența sa în teren consti
tuind certitudinea unui joc 
bun, a unui rezultat de 
valoare". Considerînd că 
cel mai bun biograf al său 
este... Gh. Fieraru, îl 
rugăm să-și reamintească 
începuturile:

— Fac primii pași în 
sport în ’49, atunci cînd 
hotărăsc să devin o renu
mită extremă de fotbal. 
Numai că, actul meu eroic, 
ajuns la urechile tatii, 
este aspru sancționat, el 
amenințîndu-mă totodată 
că recidiva va fi greu pe
depsită. Mă decid pentru 
tenis de cîmp dar, intuind 
în concetățeanul meu Ion 
Țiriac un adversar pericu
los, mă opresc la hotarele 
diletantismului.

Apoi ? Se răspîndise pe 
atunci faima antrenorului 
de volei Tânase, căruia 
îi cer, cu lacrimi în ochi, 
să mă accepte în sală. 
Deși nu-i eram cu nimic 
util — eram a 13-a spiță de 
la roata — și nu aveam

Cherebețiu, Agîrbiceanu.
— Cu ultirriii aveai să fii 

coechipier la Știința Cluj.

—... Perioada cea mai 
frumoasă — anii studenției 
(urmam „dreptul") — și 
cea mai fructuoasă: „eu-

— Făcusem jurămîntul că 
voi-reveni la echipa căreia 
îi datorez ascensiunea mea, 
mărturisește el.

De ia poalele Tîmpei au 
continuat plecările : Virgi
nia la „europenele" de la 
Moulhouse din ’62 (locul

Mă edific asupra celor
lalte preocupări ale fami
liei ; multă literatură de 
specialitate.

— O consult în vederea 
admiterii la doctoral, mă 
lămurește juristul Gh'eor- 
ghe Fieraru.

Gheorghe fieraru, așa cum nu-l cunoașteți
nici un atu (nu eram nici 
înalt, nici talentat), i-a 
fost milă să mă dea afa
ră. L-a impresionat (mi-a 
spus mai tîrziu) perseve
rența mea; și-a zis: „O 
să fie un „robot" necesar”. 
Primul joc mi-1 încredin-

ropenele" de la Praga (lo
cul II), „mondialele" din 
Brazilia (locul III), și... 
cunoștința cu soția.

— Terminasem I.C.F.-ui 
în '60 și profesam ca asis
tentă la Institutul medi-

IV), „mondialele" de la 
Moscova (locul VI) și tuțr- 
neul de la Paris. „El", la 
„mondialele” de la Mosco
va din ’62 (loc in) și „eu
ropenele" de la București, 
eînd România a cîștigat 
mult rîvnitul loc I.

Un plan de lecții cu data 
la zi.

— Mi-am asumat marea 
răspundere de a-i învăța 
pe cei mici legile voleiului. 
Lucrez cu 40 de copii de 
diferite vîrshe. Nu știu

„Cuartetul" Fieraru. Pentru Corina, alfabetul consti
tuie încă un mister pe care grijulia mamă 
să i-1 descifreze. Horațiu, prislea familiei,

încearcă 
este de

pe acum ager ca un... fotbalist ’ „Va fi cu siguranță 
un atacant valoros" — anticipează tatăl.

Foto : GH. CORCODEL

deatenție, echipament 
mărimi care nu cores

pund.

Toți cu fețele voioase

Vor să vadă schimb de

pase. 

Dar cînd colo, pe-ndelete, 

Văd înlli un schimb de...

ghete.

V. D. POPA

FIECARE CU PROVERBUL SĂU
Frate — frate, cam-

I pionaiul e pe gohiri! (E-
I chipele studențești).

Apa trece, golurile 
răniin (Jiul).

Cine nu are bătrîni, 
să-i cumpere (Oaidă și 
Constantin).

Jucătorului individua

list : Nici în rai nu-i 
bine singur. »

Cine ride la urmă— 
Cărei echipe de la urmă 
ti mai arde să rida?! 
(Politehnica Timișoara).

Combinații prelungi
te în fața porții : Umbli 
pe toate drumurile, nu 
ajungi nicăieri.

țează tîrziu, în *55. Se pare 
că am avut un start bun 
din moment ce n-am mai 
părăsit niciodată locul din 
echipă. în ’56 urmează se
lecționarea în lot, 
anul următor — 
mea afirmare de 
ții: campionatul 
studențesc c?e la 
Echipa României 
toate meciurile (am satis
facția să joc în toate par
tidele) și, implicit, trofeul. 
Marele cîștig personal ră_ 
mîne însă prietenia cu 
Horațiu Nicolau, Rusescu,

din Cluj,

Micro-interviuri despre fotbal
Un arhitect : Mă exta

ziez în fața unui xtac 
bine... construit.

Un șahi st: 90 de minute 
de gîndire ! Găsesc că nu

S-a întîmplat

în Italia
Cu puțin înainte de în

ceperea meciului de fotbal 
dintre echipele Proto Sas- 
sio și Par ran za (Italia), 
în incinta terenului au a- 
părut doi puști care purtau 
o pancartă. în momentul 
cînd cele două echipe au 
pătruns 
dat cu

e suficient pentru... unii 
jucători.

Un ceferist: îmi place 
fotbalul pentru că este un 
joc... rapid.

Un hidrocentralist: Mi-a 
plăcut... barajul din fața 
porții.

Un chirurg: Totul ar fi 
fost salvat dacă fundașul 
îl... deschidea la timp pe 
inter.

Un farmacist: De data 
aceasta, înaintarea a avut 
un atac bine... dozat.

VICTOR HÎLMU

Junior talentat, dar 
înfumurat: Vor veni
bătrînețele să-1 întrebe 
unde-s tinerelele.

Victorie la scor: Mai 
bine să-ntreacă decît 
să n-ajungă.

Galeria: Tot cocoșul 
pe gardul lui cîntă.

Mingi în poartă : Mie
rea în fagurele ei.

„Specialiștii" din tri
bune : Cite capete atîtea 
căciuli.

COCA GIOSANU
D. MAZILU

pe teren, ele au 
ochii de pancartă, 
erau scrise urmă-pe care 

toarele :
„DRAGI FOTBALIȘTI! 

VA RUGĂM CA MĂCAR 
DUMINICA ACEASTA SA 
JVC1ȚI RINE. NOI NU 
VREM SĂ AVEM DE-A 
FACE ÎN FIECARE DU
MINICA CU TĂTICI NER
VOȘI DIN CAUZA VOAS
TRĂ*.

iar 
prima 

propor- 
mondial 

Paris, 
cîștigă

co-farmaceutic 
intervine Virginia (soția). 
Jucam, în același timp, 
baschet la Știința. Cunoș
tința cu viitorul meu soț 
am făcut-o la sală, la un 
antrenament, în perioada 
cînd ne „urmăream” reci
proc, căsătoria fixînd-o 
după examenul lui de stat.

pe atunci la... Ra
pid, în timp ce eu rămăse
sem la Cluj. Abia în '62 
reușim să ne întîlnim la. . . 
jumătate din cale — Bra
șovul — și să ne stabilim 
aici.

In *63 sosește marea dar 
plăcuta „piedică” : primul 
copil — Corina. In ’66, 
barza îi aduce un frățior : 
Horațiu (similitudinea de 
nume cu renumitul jucă
tor rapidist ne indică încă 
o dată 
este 
foști 
lei).

cît de profundă 
prietenia 
echipieri

celor doi 
ai naționa-

siguranță,— Va fi, cu
fotbalist, îi prezice tatăl. 
In compensație la dorin
țele mele stopate.

nor, dar știu cît de mult 
mi-aș dori să răsară dintre 
ei un veritabil Horațiu Ni
colau.

Scurte referiri la voleiul 
brașovean :

— I-a dispărut seînteia ; 
s-a estompat entuziasmul, 
în plus, va veni timpul ca 
noi, băbrînii, să cerem 
schimbul ; mi-e frică să nu 
ne găsească descoperiți. 
Iubesc prea mult echipa 
mea ca să nu sufăr v ă- 
zînd-o, vreodată, în impas.

NUȘA MUȘCELEANU

Prietenul meu
campion

Benvenuti, 
mondial

VARIETĂȚI FOTBALISTICE
Jubileul lui lașin

Federația sovietică de fotbal se pregă
tește să-1 sărbătorească pe celebrul portar 
Lev lașin, cu ocazia celui de-al 500-lea meci 
(lașin mai are nevoie de 4 
a ajunge la acest jubileu).

De-a lungul anilor, el a 
meciuri de campionat (în
Dinamo Moscova), iar de 71 de ori 
selecționat în echipa națională.

meciuri

susținut 
poarta

pentru

250 de 
echipei 
a fost

Debutant la... 36 de ani!
Istoria fotbalistică ne oferă destule nume 

de jucători care au ajuns abia la „bătrâ
nețe* în echipa națională. La noi, poate fi

amintit, printre altele, cazul lui Lereter, 
care a îmbrăcat pentru prima oară tricoul 
echipei naționale la 31 de ani.

Recordul în materie pare să-1 fi stabilit 
insă scoțianul Ronnie Simpson, de la Cel
tic Glasgow. în 20 de ani de fotbal, el nu 
cunoscuse niciodată onoarea și 
de a fi fost selecționat in echipa 
Dar iată că, la 36 de ani, el a 
sfîrșit, în vederile selecționerilor, 
acordat... învestitura pentru unul 
mai importante 
Scoției: cel cu 
natului Europei 
la Londra !).

„Recordul" lui Ronnie Simpson nu face 
decît să confirme 
trebuie să disperi

satisfacția 
națională, 
intrat, în 
care i-au 
din cele

meciuri susținute de echipa 
Anglia, din cadrul Campio- 
(scor : 3—2 pentru... Scoția,

vorba înțeleaptă că nu 
niciodată...

Amatorii de box din țara noas
tră au așteptat cu interes întîlni- 
rea de la „Madison Square Gar
den*, în care pugilistul italian 
Nino Benvenuti ataca centura de 
diamante a americanului Emile 
Griffith, neînvins în ultimii 3 ani. 
Simpaticul Nino, fiul unui pescar 
din Triest, se bucură de frumoase 
aprecieri din partea publicului din 
București și Cluj, care l-a văzut 
cu ani în urmă „la lucru*, cînd 
încă mai purta „hermina albă* de 
amator. Atunci, pe ringul de la 
„Republicii*, iar două zile mai 
tîrziu pe cel al sălii Armatei din 
Cluj, Nino Benvenuti a încruci
șat mănușile cu Șerbu Neacșu și, 
respectiv. Ștefan Cojan. Demon
strația de scrimă pugilistică a 
impresionat pur și simplu pe 
spectatori. Specialiștii și-au dat 
imediat seama că au de-a face 
cu un mare talent, cu un boxer 
lucid, care folosește cu maximum 
de eficacitate directele, arma cu 
cel mai lung tir din box. Iar 
victoriile lui Benvenuti au însem
nat tot atîtea manifestări de pro
pagandă pentru un box tehnic, 
care în mod normal nu poate de* 
cît să triumfe în fața celui în 
„forță*.

...Pe Nino Benvenuti l-am cu
noscut în jurul ringului de la 
„Zimny Stadion*. II urmărisem 
în decurs de 9 minute de luptă 
încordată cu polonezul Walasek, 
pc care-1 „marcase* cu directele 
sale de stînga. Apoi am asistat 
la festivitatea de premiere, cînd 
Benvenuti a primit medalia de 
aur de campion european la cat.

mijlocie-mică. L-am rugat să-mi 
acorde un interviu pentru cititorii 
din țara noastră. Mă impiesio- 
nase pur și simplu corectitudinea 
din ring și stilul său elegant. 
Nino a fost apoi boxerul care a 
strîns pumnii pentru Negrea al 
nostru, ce în acea seară, la ..semi
grea*, lupta cu bulgarul Spa^ov. 
Și cînd membrii delegației noas
tre, în culmea fericirii. îl felici
tau pe Negrea pentru succes, 
Benvenuti a fost acela care l-a 
sărutat pe campionul nostru eu
ropean pentru isprava sa din 
seara de 1 iunie 1957.

Drumul lui Benvenuti nu s-a 
oprit aici. El a urcat rapid trep
tele consacrării, devenind la Ro
ma campion olimpic. Trecind la 
profesionism, el l-a surclasat pe 
spaniolul Folledo, cucerind cen
tura abandonată fără luptă de 
Laszlo Papp.

Am așteptat cu strîngere de i- 
nimă evoluția lui Benvenuti pe 
prelata ringului newyorkez. La 
sosirea în marele port american, 
Benvenuti declarase ziariștilor: 
„îmi dau seama că dacă mă bat 
fără menajamente cu Griffith nu 
am nici-o șansă*. Și Nino a apli
cat o tactică excepțională. A 
„dansat* în jurul furiosului său 
adversar, pe care l-a întîmpinat 
cu directe la figură și, după 45 
de minute de epuizantă luptă, a 
primit decizia. A fost cea de a 
72-a victorie și, fără îndoială, cea 
mai scumpă a prietenului meu. 
Nino Benvenuti, astăzi eanwr*" 
mondial.

PAUL OCH1ÂLB

Poșta magazin
COSTICĂ MUȘAT, "S.M.T. 

BUȘEȚU. — Făcând o so
coteală potrivit căreia în 
țara noastră numărul so
ților ar fi în jur de € mi
lioane și refețindu-vă la 
cele declarate despre Ion 
Ionescu de către soția a- 
cestuia — „un soț ca al
meu găsești unul la 2 mi- 
lioane“ — vreți să știți
care sînt ceilalți doi, în 
afara de lonescii ’ De fapt, 
îl căutați pe ai treilea, 
fiindcă al doilea, după pă
rerea sdției, ați fi dv ! 
Păi, din moment ce a mai 
rămas un singur loș - ..„tir
ber, mi-aș pune eu can
didatura » '

V. CASIADI, BUCUREȘTI 
— Și la hochei există „11 
metri\. vreau să spun ceva

similar acestei • sancțiuni. 
Este vorba de șutul de pe
nalitate. El survine însă 
foarte rar (la Viena nu

s-au înregistrat decît 2 ca
zuri), așa că nu e mare 
âfacere să fii gazdă Pe 
cînd la fotbal...

M. TIBIRCA, COMUNA 
BORDENI — Față de desele 
întreruperi ale jocului care 
survin la fotbal, socotiți că 
ar fi necesar să se înre
gistreze cu ajutorul crono- 
metrelor timpul EFECTIV 
de joc. Este o propunere 
mai judicioasă decît mul
te din cele ce s-au făcut 
la „masa rotundă" de la 
Monaco.. -

I A C O B D. STELIAN, 
BUCUREȘTI. — Ați și ui
tat ? înainte de a juca la 
Universitatea Cluj, Gabo- 
raș a fost legitimat la 
U.Ț.A. înaintașii clujeni 
își amintesc de acest lu
cru !

UN GRUP DE BOLNAVI 
DE- LA SPITALUL DIN 
BUZĂU. — în ediția 1957 
— 1958 • Petrolul a cîștigat 
campionatul țării datorită 
superiorității la golaveraj. 
La puncte, a fost la ega
litate (27) cu Steaua și cu

Politehnica Timișoara. Un 
prilej de reflecții pentru 
cei care, fericiți de vic
torie, consideră un gol în 
plus ca un fel de... mărun
țiș. Apropo : și în Campio

natul Europei se ține 
seamă de golaveraj !

NICOLAE I O N E S C U, 
DÎRSTE. — Campionatul 
de fotbal a fost întrerupt 
între anii 1942—46. Ca a- 
tare, nu se poate vorbi 
de echipe de A sau de 
B în această perioadă. 
Este adevărat însă că Tr. 
Severin a avut atunci o 
formație valoroasă, C.F.R. 
(cu Beke, Pavlovici. mi se 
pare și Bindea), care a și 
cîștigat ediția 1942—1943 a 
„Cupei României", învin- 
gînd în finală pe Sportul 
studențesc cu 4—0.

ING. CONSTANTIN MI- 
TROAICA, BUCUREȘTI. — 
Ați cîștigat î N-or fi toți 
fotbaliștii de Ia Universi
tatea Craiova olteni get- 
beget, din cei cu cite 24 de 
măsele, dar Oblemenco 
este. El s-a născut la 13 
mai 1945 la Corabia, iar 
primul carnet de legitima

re l-a avut la Electrica 
C.F.R. Craiova. Un timp 
a jucat și la Tractorul Co
rabia, de unde a trecut la 
Rapid. Acum, a revenit 
la... matcă.

DRAGOȘ VIOREL, CON
STANȚA. — 1. „La turneul 
U E.F.A., în grupa de la 
Constanța, a evoluat în 
echipa Spaniei un jucător 
mărunțel, însă foarte ta
lentat. După cîte îmi aduc 
aminte — deh, eram mai 
mic cu 5 ani — (N.R. of ! 
și noi !) se numea Maria
no sau așa ceva. Oare a 
ajuns un jucător bine co
tat în Spania ?“ în echipa 
Spaniei n-a evoluat atunci 
nici un jucător cu numele 
de Mariano sau cît de cît 
asemănător cu aceșta. Dacă 
vă referiți, pdate, la Pa
rada, aripa dreaptă, aces
ta a strălucit ca Rennye 
și a... dispărut tot ca el- 
Fotbalul nu e un joc al 
„piticilor”. Și oricîte ex

cepții s-ar putea cita, ele 
rămîn tot... excepții.

ION POȘTAȘI
Ilustrații de N. CLAUD1U



Delegația de partid și guvernamentală

a R. P. Bulgaria și-a încheiat vizita

in țara noastră
ȘAPTE BOXERI ROMANI

■I

în finalele campionatului balcanic de la Istanbul
(Urmare din pag. 1)

O gardă militară Stde salve de artilerie.
prezentat onorul. Tovarășii Todor Jivkov și 
Nicolae Ceaușescu au trecut în revistă garda 

de onoare.
Inalții oaspeți tși iau un călduros rămas 

bun de Ia conducătorii de partid și de stat 
ai țării noastre, de la șefii misiunilor diplo
matice acreditați în Republica Socialistă 
România, de la celelalte persoane oficiale, 
precum și de la oamenii muncii aflați pe 
aeroport.

Un mare grup de pionieri ti înconjoară 
pe conducătorii de partid și de stat ai celor 
două țări și le oferă buchete de flori.

Tovarășii Todor Jivkov, Nicolae Ceaușescu 
și Ion Gheorghe Maurer își string călduros 
miinile, se îmbrățișează.

De pe scara avionului, 
Jivkov și ceilalți membri 
partid și guvernamentale
persoanele oficiale prezente, răspund acla
mațiilor și uralelor miilor de 
aflați pe aeroport.

La ora 14,30 nava aeriană 
fiind escortată pînă la graniță
eu reacție ale forțelor noastre armate.

Festivitatea de la aeroport a fost trans
misă direct de posturile noastre de radio 
și televiziune.

tovarășul Todor 
ai delegației de 

bulgare salută

bucureșteni

a decolat, 
de avioane

ISTANBUL 21 (prin tele
fon), 
mâni 
seara treptele ringului, în 
cadrul 
canlc, 
le învingători. Șansele e- 
chipei noastre de a 
ediția din acest an 
caniadei au crescut, 
foarte mult.

Gîju a încrucișat 
șile cu Garvolov (Bulgaria),

- Cei 5 boxeri ro- 
care au urcat joi

campionatului bal- 
au terminat meciuri-

cîștiga 
a Bal- 
astfel,

mănu-

(Agerpres) Penarol joacă

Egalitate (1-1)
m prima zi
a întîlnirii
de tenis

ROMANIA-

UNGARIA
în așteptarea apropiate

lor meciuri din „Cupa Da
vis”. sportivi, oficiali și- 
spectatori fac de ieri după 
amiază o utilă „încălzire” 
pe terenurile din parcul Pro
gresul. Frima noastră re
prezentativă de tenis se 
întrece cu cea a Ungariei, 
într-un meci care respectă 
fidel protocolul așteptatei 
competiții.

Cel mai bine acomodat. 
In prima zi, a părut cam
pionul 
a luat 
meciul 
nisman
a căutat să anihileze de la 
început periculoasele lo
vituri lungi ale acestuia, 
nelăsindu-i nici o clipă ini
țiativa. Țiriac a condus de 
la cap la cap în toate cele 
trei seturi, cu un singur 
moment mai dificil în cel 
de al doilea cînd, la scorul 
de 5—4, nu și-a fructificat 
serviciul, intrînd în pre
lungiri, rezolvate 
prompt în favoarea
Scor: 6—2, 7—5, 6—2 pentru 
Tiriac.

fxact la antipod s-a 
tuat evoluția celui de

țârii. Ion Tiriac. El 
foarte „în serios" 

său cu tînărul te- 
maghiar P. Szoke,

insă
sa.

si-
al

Rezultatul de 1—1 cil care a 
luat sfîrșit meciul dintre In- 
ternazionale Milano și Ț.S.K.A. 
Sofia - produs, cum era și 
firesc, o deosebită satisfac
ție tn rîndurile iubitorilor de 
fotbal din Bulgaria. Bucurie 
dar și... surpriză ! In actuala 
ediție a „C.C.E." nici o echipă 
nu reușise scor egal cu In
ter pe San Siro. Pe de altă 
parte, faptul este cu atît mai 
surprinzător cu cit formația 
T.S.K.A. Sofia deține actual
mente doar locul 4 în cam
pionatul tării (cu 25 p — go
laveraj 29:27).

Ziarele din Sofia, ca și — 
de altfel — comentariile trans
misiei televizate a meciului, 
relevă tactica bună defensivă 
folosită de formația bulgară : 
plimbarea mingii, apărarea su- 
pranumerică — „arme" 
care a fost ținută In 
una dintre cele mai bune 
chipe de club din lume. Este 
lăudat apoi calmul jucătorilor 
de la T-S.K.A.î care nu s-au 
descurajat nici atunci cînd, 
din minutul 33, au rămas în 
inferioritate numerică.

Dind de o echipă car?" și-a 
apărat fiecare șansă cu o ex
cepțională îndîrjire. Inter nu 
șl-a găsit nici un moment ca
dența. Golul egalizator mar
cat de Tanev (acesta a execu
tat o lovitură liberă și min
gea revenită din zid a fost 
reluată tot de el in plasă), 
i-a enervat și mai mult pe 
milanezi și, în ciuda domină
rii lor teritoriale, ei n-au reu-

cu 
șah 

e-

în Europa
Echipa de fotbal Penarol 

Montevideo, cițtigătoarea 
,,Cupei intercontinentale" ți-a 
început turneul in Europa 
jucind la Borna în compania 
formației italiene A.S. Roma. 
Victoria a revenit fotbaliștilor 
de la Penarol cu scorul de 
2—1 (1—0).

pe care l-a învins detașat 
la puncte. Pugilistul bulgar 
a încercat nenumărate la
terale puternice, dar Gîju 
a eschivat cu măiestrie, 
păcălindu-și deseori adver
sarul. Arbitrii 
vinqător în 
ta < „
Mihai Goanță 
Sevinli (Turcia), unul din
tre cei mai reputați pugl- 
liști din această țară. Re
prezentantul nostru a cău
tat lupta de Ia semidistan- 
ță, folosind cu succes uper
cuturi de stingă Ia corp 
și față. Sevinli a reușit 
cîteva lovituri de întîmpi- 
nare, serii la cap și la față, 
dar Goanță a eschivat de
seori, trimițindu-și adver
sarul în corzi, cîștigînd ast
fel în unanimitate.

Anul trecut, Ia București, 
Kiriakov (Bulgaria) a reu
șit să-J învingă pe Hodo
șan la puncte. Cei doi 
boxeri s-au întîlnit de data 
aceasta pe un ring neutru. 
A ciștigat Hodoșan. după 
ce în repriza secundă boxe-

l-ati dat în- 
unanimitale. 

categoria semiușoară, 
a boxat cu

rul bulgar a fost trimis la 
podea. Schimburi puternice 
între Chivăr și Kirkov (Bul
garia), la categoria mijlo
cie. După un infim avantaj 
acumulat de Kirkov în 
prima repriză. în rest me
ciul a fost la discreția 
boxerului român, care a 
și reușit în ultima repriză 
să-si trimită adversarul Ia 
podea. Victoria a fost acor
dată Iui Chivăr, în unani
mitate. Și Mariuțan a cîș- 
tigat în unanimitate meciul 
cu Petrov (Bulgaria), fiind 
net superior. Astfel. în fi
nala campionatului balca
nic. care va avea loc sîm- 
bătă seara, s-au calificat 
7 puqiliști români. Iată 
proqramul reuniunii finale: 
Engin (T) —Gruiescu ;_Gîju
— Ibrahimovic ~ ~
|T) — Dolev
— Vujic (I) ; 
Daractiev (B) :
Sandal (T) ; Todorovici (I)
— Nazif (T) ; Chivăr — 
Premns (I) ; Giacaloglu (T)

Stancov (B) ; Mariuțan
— Strelenovici (I)

(I) ; Tatar
(B) * Goant^ 
Antoniu — 
Hodoșan —

Tiriac ia o minge

doilea echipier al reprezen
tativei, Ilie Năstase. Fără 
să se orienteze tactic în 
meciul cu experimentatul A. 
Szikszai, expunîndu-se în 
tot cursul partidei la atacu
rile sale decisive cu voie 
de dreapta, Năstase ne-a 
oferit spectacolul versatil 
al cîtorva mingi excepțio
nale, urmate însă de gre
șeli în serie. O mică de
ziluzie. Sperăm că ea va fi

Turneul de tenis
de ia Catania

La Catania (Italia) te 
dispută competiția interna
țională de tenis dotată cu 
,-,Cupa primăverii". In sfer
turile de finală ale probei 
de simplu, sovieticul A. Me- 
treveli — cîțtigătorul recen
tului turneu de la Palermo 
— l-a eliminat pe chilianul 
Cornejo. Alte rezultate : Mul
ligan—-Majoli 6-1, 6-1; Leius 
—Pinto Bravo 6-4, 6-1; Pie- 
trangeli—Spear 6-4, 3-6, 6-2.

șit să marcheze golul victo
riei.

Ț.S.K.A. a cîștigat pînă a- 
cum de 11 ori campionatul 
țării, dar niciodată echipa 
n-a obținut calificarea în se
mifinalele „C.C.E.". Acum, 
ea se află la numai o jumă-

echipa
Acum,

dificilă

ștearsă 
zile de 
câtor, j

la fileu
Fe>to : A. Neagu

i in următoarele două 
: talentatul nostru ju- 
ieri învins fără drept 

de apel: 2—6, 3—6, 0—6.
într-un joc al echipieri

lor de rezervă, Bosch este 
condus (la întreruperea par
tidei) cu 6—4, 2—6, 4—6 de 
Barany.

Intîlnirea România — Un
garia continuă azi și miine, 
la Progresul.

RADU VOIA

C
- w ■ w Trimisul nostru la C. M. de tenis de masă

C. COMARNISCHI, ne relatează

Reprezentanții Japoniei 
au cucerit 6

din cele 7 titluri
Dublul Maria lAlexandru și Dorin Giurgiucă 

între primele patru
fășurare : se încheie ultimele 
semifinale la probele de du
blu. Intr-una 
semifinale, la 
s-au aflat și 
noștri Maria 
Dorin Giurgiucă. Ei au reușit 
să ajungă între primele patru 
perechi din lume, învingînd 
în „sferturi" cuplul soților 
Diane si Eberhard Scholer. tn 
semifinale ei au întîlnit doi 
adversari ale căror nume se 
recomandă de la sine : Fu
kazu (campioană mondială la 
simplu femei) șî Kimura (de
ținător al titlului suprem la 
dublu mixt, alături de Seki, 
în 1985 la Ljubljana). Cum era 
și normal, sportivii japonezi 
au obținut victoria.

Dintre partidele feminine de 
simplu, multă curiozitate a 
stîrnit si cea dintre Rudnova 
și Alexandru Deși debutase 
promițător. Maria Alexandru 
nu a putut să profite de fap
tul că Rudnova se arătase 
foarte nervoasă la început. 
Alexandru a condus cu 19—17 
și 20—18. dar setul I a revenit 
lui Rudnova cu 23—21. Repre
zentanta noastră a avut su
ficientă adresă în dirijarea 
minglțc-r- însă nu a încercat 
să-sî deranjeze adversara și 
prin lovituri ofensive. Setul 
următor a fost cîștigat dis
tanțat de Rudnova, mobilă și 
excelentă tn atac. în cel de 
al treilea set, Alexandru fă
cea impresia că se va im
pune: a condus cu 7—3. Ega
lată însă Ia 8—8, 
treptat, loviturile 
nit nesigure, iar 
luat un avans 
puncte, care n-a 
recuperat.

A atras atenția 
sebit sfertul de finală SchOler 
(R.F.G.) — Kim Clan Ho 
(R.P.D. Coreeană), de Ia sim
plu masculin. La capătul 
unui meci de mare luptă, ex
trem de spectaculos, care a 
întrerupt pentru cîteva clipe 
chiar desfășurarea celorlalte 
jocuri, victoria a revenit lui 
Scholer. Acesta nu a mai re
zistat puțin mai tîrziu rit
mului „infernal»» impus în 
semifinală de Hasegawa, ce- 
dînd clar. AI doilea finalist 
la simplu bărbați: japonezul 
Kono (victorie In dauna lui 
Kimura). De altfel trebuie 
spus că după ce au cucerit 
titlurile la cele două probe 
pe echipe, reprezentanții Ja-

din lume
vl- 

i la 
cea 
silit

STOCKHOLM 21. — Este 
neri după-amiază și piuă 
începerea primei finale, 
de simplu bărbați, mai 1 
— acum cînd telefonez — 
Încă trei ore, dar la Isstadion 
meciurile se află in plină des-

dintre aceste 
dublu mixt, 
reprezentanții 
Alexandru și

Partide decisive in C. M. de baschet

PRAGA 21 Agerpres — Ziua a doua a turneului final 
al campionatului mondial feminin, de baschet a programat 
una dintre partidele decisive pentru obținerea medaliilor 
de aur, cea dintre selecționatele U.R.S.S. și Cehoslovaciei. 
După o primă repriză echilibrată, la capătul căreia baschet
balistele sovietice aveau avantajul minim de un coș (22-20). 
ele s-au impus cîștigînd în final cu scorul de 62-52. In 
urma acestei victorii, reprezentativa U.R.S.S. a făcut un 
pas important în drumul spre cîștigarca titlului suprem, 

în celelalte două meciuri, Coreea de sud a învins cu 
81-60 (29-24) echipa Japoniei, iar R.D. Germană a între
cut cu 58-51 (29-21) echipa Iugoslaviei.

în clasament conduc U.R.S.S. și Coreea de Sud cu cîte 
6 puncte, urmate de R.D. Germană cu 5 puncte, Cehoslova
cia 4 puncte, Japonia și Iugoslavia cu cîte 3 puncte.

senzaționale derute a 
echipa 
„Cupa 

Fă- 
. .. _ , merite

și... culpe, putem spune că 
Ț.S.K.A. a luptat cu mult 
curaj și că a plecat din Ita-

mai ,
lui Inter, de cînd 
milaneză evoluează în 
campionilor europeni", 
cînd abstracție de

Ecouri după marea surpriză din semifinalele „C.C.E." 
la fotbal : Inter - Ț.S.K.A. 1-1

La o jumătate de pas de finală I 
Punctul de vedere italian...
Corespondențe speciale pentru „Sportul popular"

tate de pas de finală ! Este 
o ocazie unică, pe care iubi
torii de fotbal din Sofia o 
așteaptă cu nerăbdare să fie 
fructificată.

La 26 aprilie, pe stadionul 
^Vasil Levski" din capitala 
Bulgariei, vom vedea dacă 
aceste speranțe vor deveni 
realitate.

TOMA HRISTOV
(Sofia, prin telefon)

Stadionul San Siro din Mi
lano a fost martorul celei

lia cu un punct prețios, care-i 
va fi foarte util pentru re
vanșa de la Sofia.

Unii comentatori al meciu
lui — cum este cel al „GAZ- 
ZETTEI DELLO SPORT” — 
acuză pe oaspeți pentru jo
cul lor uneori prea viguros 
si tactica defensivă strictă. 
Tn schimb, „STADIO“-Bo- 
logna își manifestă admira
ția față de jucătorii bulgari 
care, scrie ziarul ..... au ară
tat că sînt posesorii unei

viteze surprinzătoare, au un 
bun control al balonului, 
joacă degajat, luptă cu dîrze- 
nie". Contribuția esențială 
la rezultatul de egalitate o 
au însă jucătorii de la In
ter, care — trebuie să spunem 
— au dezamăgit total. „E- 
chipa lui Herrera a jucat la
mentabil" — transmite agen
ția italiană ANSA, iar ,,COR- 
RIERE DELLO SPORT" adop
tă o tăcere semnificativă a- 
supra modului în care au 
evoluat cele două echipe, re- 
zumîndu-se strict la 
meciului.

Arbitrul austriac 
janis a prelungit cu 
nute, fapt care a 
multe comentarii. Se 
că Ț.S.K.A. a hotărît 
înainteze un raport 
U.E.F.A. în legătură cu 
ceastă prelungire, precum 
cu părtinirea pe care arbi
trul ar fi manifestat-o 
de echipa gazdă.

Pronosticurile italiene 
ce privește meciul retur 
mai degrabă pesimiste: 
xistă temerea că, - * 
propriu, fotbaliștii 
ar putea să uzeze și 
mult de jocul în forță, 
subliniază faptul că pînă a- 
cum Ț.S.K.A. nu a pierdut 
acasă nici un meci în „Cupa 
campionilor"!

CESARE TRENTINI

, ea a slăbit 
ei au deve-
Rudnova a 
de cîteva 

mai putut fi
filmul

Wlacho
5 ml- 
produs 

■ pare 
să 
la 
a- 
?i

față

în 
sînt 

e- 
pe teren 

bulgari 
mai 

Se

(Bologna, prin telex)

în mod deo-

poniei au reușit un tur de 
forță jucînd între ei în patru 
din cele cinci finale ale pro
belor individuale. Doar la 
dublu bărbați se poate spune 
că s-a înregistrat o surpriză, 
finala urmlnd să se dispute 
între perechi europene.

Ultimele rezultate : SIMPLU 
BĂRBAȚI sferturi de finală ; 
Kono — Pak Sim II 3—0, Ki
mura — Miko 3—2, Scholer
— Kim Cian Ho 3—2 (—20,
—18, 19. 15, 21), Hasegawa — 
Korpa 3—0:
— Kimura 
Scholer 
sferturi 
Wright 
xandru 
risawa 
manaka 
finale
3—0. _________ ____ ,_____
3—2 ; DUBLU BĂRBAȚI sfer
turi de finală ; Amelin, Go
moskov — Barnes, Neale 3—0, 
Miko, Stanek — Korpa, Wecko 
3—1, Alser, K. Johansson — 
Cion Dok Ci, Yun Rian Hon 
3—2, Hasegawa, Kono — Lem
ke, Vater 3—0; semifinale : 
Alser, Johansson — Hasegawa, 
Kono 3—1, Amelin, Gomoskov
— Miko, Stanek 3—2 ; DUBLU 
FEMEI sferturi de finată : 
Fukazu. Yamanaka — Pai- 
siarv, Balaișite 3—1. Koczian, 
Jurik — Pirc, Stojcic 3—2, 
Rudnova, Grinberg — Wright. 
Smith 3—0. Morisawa. Hirota
— Simon. Bucholz 3—0 : semi
finale : Fukazu, Yamanaka — 
Koczian, Jurik 3—1, Mori
sawa, Hirota — Rudnova, 
Grinberg 3—2 ; DUBLU MIXT 
sferturi de finală : Hasegawa, 
Yamanaka — Alser, 1 
hansson 3—0, Amelin, 
nova — Miko, Luzova 
Giurgiucă, Alexandru — 
ler, Diane Scholer 3—1, 
mura, Fukazu — Neale, Smith 
3—1; semifinale : Kimura, Fu
kazu — Giurgiucă, Alexandru 
3—0 (9, 12, 17), Hasegawa. Ya
manaka — Amelin, Rudnova 
3—1.

semifinale : Kono 
3—1, Hasegawa — 

3—0: SIMPLU FEMEI 
de finală : Fukazu — 

3—0, Kudnova — Ale- 
3—0 (21, 12. 15), Mo- 

— Geissler 3—0. Va- 
— Luzova 3—0: semi- 
Fukazu — Rudnova 

Morisawa — Vamanaka

Eva Jo- 
Rud- 
3-2, 

SchO- 
Ki-

★

FINALELE simplu femei : 
Sachiko Morisawa — Naoko 
Fukazu 3—1 (18, —15, 18, 17);
simplu bărbați : ' Nobuhiko 
Hasegawa — Mitsuru Kono 
3—2 (8, —19, —20, 14, 10); dU- 
blu femei : Morisawa, Hirota 
— Vamanaka, Fukazu 3—0 
(19, 17, 20); dublu bărbați s 
Alser, K. Johansson — Ame
lin, Gomoskov 3—2 (IS, —19, 
13, —12, 20); dublu mixt Hase
gawa, Vamanaka — Kimura, 
Fukazu 3—1 (15, 20, —19, 14).
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