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Turneu international 
de box la București 

9

Clubul sportiv Metalul organizează între 8—7 mai, pri
mul turneu internațional de box din acest an, la care 
și-au anunțat participarea echipele Wismut Gera (R. D. 
Germană) șt L.O.Z.B. Lodz (Polonia). Meciurile se vor dis
puta în sala Floreasca. Printre pugiliștii care vor parti
cipa la acest turneu, amintim pe Sattler, Martin, Lukas, 
Juttner (Wismut Gera), Drozdal, Kardas, Prochon, Sobiech, 
Misiak (L.O.Z.B. Lodz), Davidescu, Lungu, Crudu, Stanef, 
Bădoi, M. Dumitrescu, Badea, ȘL Constantin, StăncuL 

Ghiță, Stan, Constantinescu.

INSTANTANEE DUMINICALE

Conferința organizației regionale UCFS Ploiești
Contribuția la formarea 

loturilor republicane și olimpice 
trebuie să fie mai substanțială

Gonferința organizației regionale UCFS Ploiești a 
prilejuit o amplă analiză a activității sportive din această 
regiune. Pe meleagurile ploieștene, la orașe și sate, 
mișcarea de cultură fizică și sport a cunoscut, ca in 
întreaga tară, o continuă dezvoltare, contribuind la 
întărirea sănătății oamenilor muncii, la petrecerea tim
pului liber în mod plăcut și util, la creșterea unui 
tineret viguros, capabil să îndeplinească importantele 
sarcini ce Ii stau în fată.

Ca urmare a muncii desfășurate de organele și orga
nizațiile UCFS, sportul a căpătat sensuri noi, reușind 
să atragă în mai mare măsură masele de oameni at 
muncii din regiunea Ploiești in practicarea sistematică 
și organizată a exercițiilor fizice, numărul celor ce au 
înfeles rostul activității sportive în aerul curat al sta
dioanelor fiind din ce in ce mai mare. Stau mărturie 
întrecerile de masă organizate aici, dintre care remar
căm spart'achiadele, „duminicile cultural-sportive", cupele 
pe ramură de producție ca, de pildă, .Cupa Petrolis
tului" care a devenit tradițională și se bucură de o 
mare atenție. Trebuie să spunem că s-au obținut unele 
realizări în organizarea concursurilor pentru Insigna de 
polisportiv (deși nu la valoarea posibilităților), tn con
ferință s-a arătat că în regiune, mai ales în mediul 
sătesc, e loc de mai bine. Calitatea Întrecerilor sportive 
nu a fost întotdeauna corespunzătoare ca și continuitatea în 
practicarea exercifiilor fizice a unui număr tot mai mare 
de oameni ai muncii, a masei de tineri, fiindcă procentul 
actual fată de populația regiunii este cu mult sub cerințe 
și posibilități.

An de an, de pe meleagurile prahovene s-au ridicat 
sportivi talentafi. bine pregătiți, care au făcut cinste 
sportului din tara noastră. Printre cei ale căror perfor
mante sînt mai proaspete în memoria iubitorilor spor
tului, trebuie să-i amintim pe boberii I. Panturu și N. 
Neagoe — campioni europeni, pe popicarii P. Purje, 
Gr. Vtnătoru și Dumitru Dumitru — campioni mondiali, 
pe gimnasta Elena Ceampelea, pe fotbaliștii de la Pe
trolul (campioni republicani). Sportivii ploieșteni, în pe
rioada de doi ani de la precedenta conierintă de dare 
de seamă, au cucerit 34 de titluri de campioni ai țării, 
iar 66 dintre ei au făcut parte din loturile naționale.

Aceste succese ale sportivilor din regiunea Ploiești 
sînt rodul hărniciei șt perseverentei unor sportivi 
ca cei pe care i-am citat mai sus, ca și ale altora 
(schiorii din Sinaia șt Bușteni, cicliștii juniori de la 
Petrolul, handbaliștii juniori din Buzău, voleibaliștii de 
la Liceul nr. 2 Ploiești). La realizarea succeselor lor ău

AL. CONSTANTIN

(Continuare in pag. a 4-a)

Fruntașii iși mențin locurile 

in turneul internațional de șah

In sferturile de finala 
ale „Cupei României"

la fotbal
După cum se ștte, la 3 mai, 

urmează să aibă loc meciurile 
din cadrul sferturilor de fi
nală ale „Cupei României” la 
fotbal. Două din cele patru 
localități, unde urmează să 
aibă loc aceste întîlniri au fost
stabilite de echipele interesate. 
Astfel, meciul dintre Minerul 
Baia Mare și Rapid București 
va avea loc la Timișoara, iar 
întîlnirea dintre Foresta Făl
ticeni și C.S.M.S. Iași se va 
desfășura Ia Suceava.

Urmează să se stabilească 
de comun acord, orașele care 
vor găzdui jocurile Steaua — 
Farul și C.F.R. Timișoara — 
Progresul București.

Meciul de tenis 
România — Ungaria

Din cauza vremii nefavora
bile, continuarea întîlnirii de 
tenis România — Ungaria n-a 
mai avut loc, echipa oaspe ple- 
cînd Ieri la Budapesta. Astfel, 
a fost înregistrat scorul de 2—1 
în favoarea reprezentativei ro
mâne, obținut In primele două 
zile ale meciului.

Primele meciuri de box in etapa zonală 

a concursului de calificare

Mîine. în patru orașe din țară (Iași, Oradea, Con- 
stanța, Tg. Mureș) se vor disputa primele întîlniri 
de box în cadrul etapei de zonă a Concursului re
publican de calificare (seniori). Regulamentul compe
tiției prevede ca boxerii clasați pe primele două lo
curi la fiecare categorie de greutate să poată parti
cipa la etapa de zonă a campionatului republican in
dividual. „Zonele'.* de calificări se vor încheia la 29 
aprilie.

Intransigenți, dar nu cine știe ce...
— N-ați fost oare prea 

drastici, așa dintr-o dată ? 
N-ar £i fost mai indicat să-l 
mai țineți o perioadă sub 
observație înainte de a-1 
scoate din lot ? Să-i mai fi 
lăsat o „portiță' I

— Numai „portițe" a avut 
pînă acum. N-are însă su
flet pentru echipă, nu-1 in
teresează. E un voiajor. Nu 
ne mai trebuie.

Acestea au fost primele re
lații pc care le-am primit 
în „cazul Lalu“, de la pre
ședintele asociației sportive 
Flacăra roșie, tov. Constan

Runda a 10-a, jucată ieri 
dimineața, nu a adus 
schimbări importante în 
partea superioară a clasa
mentului. Gheorghiu s-a 
mulțumit cu o remiză ra
pidă în întîlnirea cu Miti- 
telu iar Pfleger a cules și 
el o jumătate de punct în 
partida cu Ghițescu. Drimer 
a suferit un nou eșec, de 
data aceasta în fața lui 
Partoș, care acum are șan
se serioase pentru obține
rea mult doritei note de 
maestru internațional. Șooș 
l-a întrecut pe Czernîak și 
se menține în lupta pentru 
primele locuri. Partida Va- 
siukov—Ciocîltea a fost a- 

imaginea de față n-a 
fost surprinsă la me
ciul România — Cipru, 
ci la un joc mai „mic": 
Politehnica București— 
Metrrom Brașov din ca
tegoria B. Deși studen
ții au pierdut, se pare, 
trenul care trebuia 
să-i ducă spre primul 
loc în seria lor, supor
terii au venit, ca de 

obicei, „la datorie".

tin Toader. Cu cîtva timp în 
urmă, biroul secției a hotărît 
scoaterea lui Lalu din lot. 
Motivele ?

• Explicația unul „dacă**-
• Puterea contradezlegării
• E, oare, numai Lalu vinovat?

— Randamentul slab pe 
care-1 dădea, ne informează 
antrenorul Dumitru Popescu. 
Și asta ca o consecință a 
lipsei de seriozitate în pre
gătire. Se alimenta din niște 
rezerve vechi: cunoștințele 

mînată din cauza indispo
nibilității jucătorului ro
mân, în timp ce partidele 
Hennings — Ungureanu și 
Haag—Fichtl s-au între
rupt.

înaintea reluării partide
lor întrerupte, clasamentul 
arată astfel: GHEORGHIU 
7*7>>, Pfleger 6*/2, Șooș 6, 
Ghițescu, Partoș Va-
siukov (1), Drimer 5, 
Fichtl (1), Mititelu 472, 
Haag 4 (1), Gzerniak, Gio- 
cîltea (1) 37^, Hennings 
27i (2), Ungureanu 2 (2).

Astăzi se joacă runda a 
11-a, cu începere de la o- 
rele 16.30.

tehnice pe care le-a acumu
lat Ia începutul „carierei" și 
care îl țineau oarecum la 
suprafață. Totala ignorare a 

pregătirii fizice l-a lăsat în
să în drum. De aceea, în 
toate jocurile din perioada 
de pregătire a fost notat cu 
5 și chiar mai jos.

— Și v-ați hotărît să fa
ceți „curățenie" ?

— Nu ne-am fi dispensat 
de el dacă...

S-a oprit brusc. A lansat 
un „dacă' și apoi a frînt 
discuția. Am văzut că ezită; 
parcă regreta. Ce înseamnă 
în fond acest „dacă" ? Acest 
„dacă" rezumă evoluția și 
impasul unui jucător, repre
zintă „dosarul" unui caz 
care poartă ca titlu : „Fuga 
după căpătuială". Să par
curgem etapele : cine nu-și 
reamintește de Lalu, jucă-

NUȘA MUȘCELEANU

(Continuare în pag a 2-a)

Colea Răutu ar putea 
purta și un alt tifla 
în afară de acela de ar
tist emerit. El este, fără 
îndoială, și un... specta
tor... emerit, care nu 
lipsește de la nici un 
meci (nici pe ploaie!), 
comentînd cu multă 
competență și obiectivi
tate (ciad nu este, vorba 
de Rapid), fazele jo
cului. Iată-l. duminică, 
pe stadionul *23 Jm- 
$ustu, alături de acto
rul Nicu Constantin, 
schimbînd impresii ca 
ziariștii.

Luptătorii și spectatorii care ur„ 
măresc întrecerile lor au avut 
toate motivele să se felicite dur 
minică. Ce bine că acest sporf 
nu-și are „sediul" pe stadioane, 
ci in săli bine... încălzite. Dacii 
i-ar fi văzut fotbaliștii, i-ar fi in-: 
vidiat. Dar le-ar fi strîns și minat 
pentru frumoasele lor evoluții 
de la finalele campionatelor, 

republicane de lupte » ;' f

Concurs de selecție la volei
Federația de volei organi

zează astăzi și mîine. în sâla ț 
Floreasca, un concurs de se- 
lecție pentru juniorii născuți 
în anii 1951—1952. Pot parti
cipa numai jucători în înăl
țime de minimum 180 cm.

Concursul are loc azi cu 
I începere de la ora 18 și mîi- 
I ne Cu încenere de îa ora 19.



BASCHETUL ATRAGE...

Baschetul a devenit de multă vreme unul dirt 
sporturile cele mai iubite de elevi. La majoritatea 
școlilor din Capitală și din provincie bazele ■ 

sportive sînt înzestrate și cu nelipsitele terenuri dșș 
baschet. Profesorii de educație fizică au datoria de a 
crea și instrui în fiecare școală echipe de baschet atît 
pentru fete cît și pentru băieți, echipe, care apoi să fiș 
angrenate cu regularitate în competițiile rezervate eljSs 1 
vilor. Exemplele liceelor nr. 36 din București, „N. Băl* 
cescu" din Cluj, Liceul nr. 4 din Oradea și altele sînf 
reprezentative în ceea ce privește dezvoltarea acestui 
frumos sport în rîndurile elevilor. .

Tn fotografie o lecție de antrenament la Liceul „I. L- 
Caragiale" din Capitală condusă de prof. Ion Oprescu,

Text și foto i T. Roibu

X^în sportul școlar din regiunea București^

Rezultatele nu ne pot
încă mulțumi

In scopul îmbunătățirii continue a activității de educație fizică 
jri sport în școlile din regiunea București, nu de mult Comisia re
gională de educație fizică și sport școlar a analizat felul cum s-au 
aplicat Instrucțiunile comune ale Ministerului învățămîntului și Con
siliului General al UCFS, privind organizarea si desfășurarea ac
tivității de educație fizică și sport în rîndul elevilor.

Din materialele prezentate, cît șl din discuțiile purtate a re
zultat că Comisia regională, precum și comisiile raionale au ma
nifestat o mai mare preocupare în dezvoltarea sportului în școlile 
din regiune, înregistrîndu-se unele rezultate mai bune atît în con
ținutul orelor de educație fizică, cît și în cele de activități sportive^ 
la care au fost atrași mai mulți elevi.

Eficiența măsurilor practice luate s-a văzut cu prilejul cam
pionatelor republicane școlare. La fazele întrecerii s-au prezentat spor
tivi bine pregătiți, participarea a fost mai numeroasă decît în anii prece
dent. Cîteva cifre în acest sens sînt edificatoare : la campionatele 
de gimnastică ale școlilor generale, în etapa raională au participat 
64 de echipe de băieți șj 71 de fete, iar la etapa regională 14 echi
pe de băieți și 14 de fete. La campionatul republican al liceelor, în 
etapa regională au participat la handbal 15 echipe de băieți și 15 
de fete, 16 la fotbal, 10 la volei băieți. Dar, dacă față de anii 
precedenți participarea a fost mai bună, în schimb nu ne putem 
declara satisfăcuți de valoarea concursurilor, de nivelul de pre
gătire al multor sportivi și echipe.

In unele raioane, campionatul de gimnastică al școlilor gene
rale, de pildă, s-a bucurat de o atenție deosebită (Turnu Măgu
rele — ii echipe de băieți și 14 de fete, Oltenița — 11 echipe de 
băieți șl u de fete), în alte raioane însă (Alexandria, Răcari și Ur- 
ziceni)_ etapele raionale nici nu s-au organizat ! De altfel, dacă 
analizăm situația participării la etapele raionale, în comparație cu 
numărul de școli generale existente în regiune (peste 600), situația 
este necorespunzătoare. Nici la campionatul republican de volei — 
faza regională — al liceelor lucrurile n-au stat mai bine. Orașul 
Călărași, raioanele Răcari, Fetești și Oltenița n-au fost reprezen
tate la aceste campionate, iar Zimnicea. Oltenița, Lehllu si Slo
bozia la baschet.

Cum se explică această stare de lucruri ? Multi șefi ai secțiilor 
de învățămînt și președinți ai consiliilor raionale UCFS au lăsat 
ca activitatea de educație fizică din școli să se desfășoare la în
tâmplare, manifestînd dezinteres pentru buna organizare a cam
pionatelor școlare. Din analiza făcută de curînd, și din discuțiile 
purtate, a mal reieșit că în multe asociații sportive școlare proble
ma dezvoltării atletismului este neglijată. De asemenea, campio
natele asociațiilor sportive școlare nu au devenit un sistem cora- 
petițional de bază pentru elevi.

în problema asigurării bazei materiale strict necesare bunei 
desfășurări a activității sportive a elevilor mai sînt încă lipsuri 
Există în regiunea București școli generale și licee care nu și-au 
amenajai nici pînă azi baze sportive simple, atît de necesare des
fășurării, în primul rînd, a orelor de curs. Așa stau lucrurile cu 
Școala generală nr. 3 șl Școala de mecanici agricoli din Roșiori, 
școlile generale din comunele Malul Spart și Sîrbeni (raionul Titu), 
școlile generale din comunele Grădinari și Vadul Lat (raionul 
Videle), Școala generală nr. 3 și Liceul nr. 2 din Alexandria, Școa
la de Petrol-Chimie Tr. Măgurele și altele.

Se pune în mod firesc întrebarea, unde își desfășoară orele 
• de educație fizică elevij acestor școli în sezonul cald ? Care este 

conținutul orelor dacă nu există minimul necesar pentru predarea 
lecțiilor ? Unde este simțul gospodăresc al profesorilor de educa
ție fizică ? La întrebările de mai sus pot răspunde și directorii 
școlilor respective, care nu depun interes în rezolvarea acestor 
sarcini. Nici secția de învățămînt regională si nici Consiliul regio
nal al UCFS nu pot fi absolvite de critică, fiindcă nu au luat toate 
măsurile pentru lichidarea unor lipsuri ce s-au manifestat în ac
tivitatea sportivă din multe școli.

în cadrul consfătuirii s-au luat o serie de măsuri menite să 
ducă la îmbunătățirea activității de educație fizică din școlile re
giunii București. Cu sprijinul larg al secției regionale de învăță
mînt (reprezentată la consfătuire de tov. Șt. Păun, șeful secției), 
al conducerilor școlilor și consiliilor raionale UCFS, lucrurile tre
buie să se schimbe foarte mult în bine.

ROMULUS CIOACA
președintele Consiliului regional

UCFS București

(Urmare din pag. 1)

torul din perioada de... grație a ca
rierei sale ? (Dinamo Pitești). în 
anul „capotării" piteștene, Lalu nu 
poate suporta situația (cum or fi 
suportat-o oare, la timpul lor, Mîn- 
dru și Mateianu, Lereter și Răceles- 
cu?) și își recomandă veleitățile ra- 
pidiștilor. Cariera giuleșteană e însă 
fără strălucire și Lalu se decide să 
coboare o categorie — acum din pro
prie inițiativă — fiindcă cunoaște 
el un sănătos proverb popular : 
„decît coadă în... A, mai bine cap 

în... B“. își pro
pune să facă ra
vagii la Progresul 
Alexandria, dar 
cînd simte că cei 
de aici nu-1 re
cunosc ca prim 
solist, își ascute 
crampoanele pen
tru Flacăra Mo- 
reni. într-o noapte 
trăiește însă coș
marul „timpului 
pierdut' ; se des
coperă un mare 

nerealizat. Din 
drama conștiinței 
iese subit „che
marea' pentru Flacăra roșie (a se 
citi București) căreia îi oferă ser
viciile. Dar, cum se știe, un inco
rigibil călător își lasă portiță des
chisă : acceptă legitimarea la Fla
căra cu... contradezlegare. Oamenii 
au fost dispuși să—1 primească ori
cum ; aducea cu el experiența ca
tegoriilor superioare, element esen
țial pentru ieșirea din criza în 
care intrase echipa. Aportul său a 
fost „substanțial' : la sfîrșitul tu
rului, Flacăra roșie se afla pe ..res
pectabilul' loc 14, avînd însă o 
restanță la Roșiori, care îi dădea 
speranța devansării pînă pe locul 
10. Lalu, cu greutatea numelui și 
experiența sa, își asumă responsa
bilitatea de a conduce și cîștiga 
meciul. Restanța este pierdută însă 
la jalnicul scor de 3—0, iar Lalu, 
marele strateg al luptei pentru fe
lia de viață, primește nota 1. în 
urma acestui meci, a fost scos din 
lot

— Se întâmplă ca în cariera unui 
jucător să intervină o perioadă de 
cădere, să facă un meci slab. E 
cazul să-1 dăm afară din Iot ?

— Dacă Lalu ar fi vrut să joa
ce, ar fi putut. El n-a avut zi 
proastă, a dovedit însă rea voință. 
Au fost faze cînd a pierdut inten

ționat mingea. De cîteva ori _ a 
aruncat-o înapoi, în propriul 
careu, facilitînd intervenția adver
sarului. De trei ori singur _ cu 
portarul a lovit mingea cu ristul 
și a dat-o în lături. Nu mi s-a 
părut de loc „curată** comporta
rea lui (opinia tov. Constantin 
Toader).

— A dezechilibrat toată echipa. 
Chiar cînd se întîmpla să fie cel 
mai slab dintr-un meci, tot dădea 
o pasă bună ; acum, nici atît. Și-a 
permis să se joace tocmai cînd 
facem echilibristică. Am avut im
presia că am fost trădați (mărtu

INTRANSIGENTA 
dar nu 
cine știe ce...

ria tov. Gheorghe Ispas, maistru 
principal, martor la meci).

— Lalule, oamenii îți pun la în
doială loialitatea ta față de echipă.

— Dacă aș avea cum să le de
monstrez cît le sînt de devotat!

— Dă-le contradezlegarea. Le 
redai astfel încrederea în tine.

Tace. Aceasta este doar arma lui. 
„Am la mine o contradezlegare" 
este formula cu care dă la cap 
oricui.

— în fond, dacă s-a decis să se 
dedice acestei echipe (cum a de
clarat-o), să-și încheie cariera spor
tivă ca jucător al Flăcării roșii, 
de ce nu înapoiază contradezle
garea ?

— Din calcul, îmi spune tov. 
Nicolae Iordache, din sectorul or
ganizatoric. „îmi dai, ți-o dan', 
ăsta e jocul pe care ni-1 face Lalu. 
Cred că și comportarea lui de la 
Roșiori a avut tot scopul de a ne... 
speria.

Nici acum nu înțeleg. Un om 
cînd urmărește un scoo caută să se 
arate „vrednic' măcar pînă și-l 
atinge. Dar Lalu ? Nici un ioc bun 
în tot turul, nici o promisiune în 
pregătiri. (Și mai emite pretenția 
unui... Constantin al echipei). Aflu 

că antrenamentul invizibil este cti 
adevărat invizibil, că preocuparea 
lui esențială în teren este aceea de 
a-și face prozeliți pentru ideile sale 
„dîrze“ (nițică discordie, puțină 
bîrfă și destul de multă băutură). 
Și-a permis, oare, Lalu să-și ia 
frîu liber în numele „personali* 
tații" sale, sau l-au scăpat dits 
mîini ceilalți ? Se pare că facem 
jocul struțului. Cu puțin timp în 
urmă, într-un raid-anchetă prin 
asociații, tovarășii de la Flacăra 
roșie ne-au asigurat că treburile 
echipei merg „îngrijorător* de 
bine, că toți sînt copiii casei. Cum 
ne furăm singuri căciula !

/ ★

Primul meci al 
returului, cel de 
pe terenul Dudești, 
cu stuful Tulcea. 
Flacăra a pîlpîit 
penibil, mereu la 
un pas de a-și dă 
suflarea. Lalu... sui 
în peluză. Privea 
seniorial echipai 
„toți nu faceți cît 
mine 1'

Patru zile mai tîrziu, „cazul La* | 
lu“ este discutat la UCFS oraș. S-a 
interesat mult de asta antrenorul 
echipei care, deși a subscris 1# 
scoaterea jucătorului din lot, I<| 
durut inima (în paranteză fie spus, 
e văr cu Lalu — chemarea sînge* 
lui I). S-a hotărît să nu i se dea 
omului la cap așa dintr-o dată. sa 
mai fie încercat.

Dau un telefon la asociație :

. — Ce părere aveți ?

— Nici să n-auzim (președintei# 
asociației) Unde este atunci intran
sigența noastră ? i

Vineri, 3 aprilie, alt telefon 1* 
asociație.

— Vreau să vă informez că,- 
deși m-ați... asigurat că Lalu nil 
pleacă la Sf. Gheorghe, totuși S 
jucat!

— Antrenorul, tovarășe, cu pro-, 
prie putere. Cînd l-am tras la răs* 
pundere s-a simțit ofensat și șl-B 
dat demisia. Apoi ■ retractat ; și-a 
luat-o înapoi.

— Și „ dv. ?

— Nici să n-auzim. Unde-i 
atunci intransigența noastră ?1 |

■ DIALOG
• CONSTANTIN MERIȘESCU din 

I Constanța ne întreabă dacă băiatul său,
în vîrstă de 14 ani, foarte bine dez- 
voltat pentru această etate, poate prac
tica sportul halterelor.

Fără îndoială că da. Specializarea 
timpurie chiar și la haltere este indicată 
de metodiști. Avem suficiente exemple 

Ide tineri care s-au inițiat în acest sport 
la 14 ani sau chiar mai devreme : F. 
Balaș, Gh. Ienciu, T. Apostol etc. La 
Constanța, băiatul dv. va avea condiții 
excelente pentru practicarea halterelor. 

IDe cîtva timp, sub conducerea antre
norului Lisias Ionescu — ne scrie co
respondentul nostru Emil Iencec — func
ționează un centru de antrenament care 

■ are o sală modern utilată (7 haltere
- olimpice, 28 de haltere mici etc.). Bă

iatul dv. se va simți foarte bine la 

aceste antrenamente pentru că marea 
majoritate a sportivilor sînt juniori. 
Deci, nu mai stati pe gânduri !

• UN GRUP de eititori din Buhuși 
ne Întreabă de ce echipa lor favorită 
de fotbal ,.Textila" — pe care sperau 
s-o vadă in „B", — se prezintă atît 
de slab în actualul campionat al ca
tegoriei G. Ne-am adresat corespon
dentului nostru Ion Vieru din Buhuși,

CU
care a enumerat cîteva cauze ale aces
tui declin (punctele de mai jos ar 
putea fi și obiectul unor discuții în 
consiliul asociației Textila); 1. Jn nu
mai 18 luni, la Textila du fost schim
bați 3 antrenori) 2. Diferitele abateri 
ale unor jucători ea Stanciu, D. Con
stantin, Gram și Anghel au fost privite 
cu o condamnabilă îngăduință. Unit 
dintre aceștia au iost scoși din lot, dar 

apoi au iost rechemați (Raik, D. Con
stantin, Anghel); 3. In scrisoare se arată 
că există cadre tinere care ar trebui 
promovate din cele două iormații de 
juniori.

• NICOLAE POPA. IAȘI — Abate
rea fotbalistului Răducanu, portarul 
echipei Rapid, a fost luată în discuția 
comisiei de disciplină în prezența aces
tuia și a tov. Neagoe, victima nervilor 
necontrolați ai acestui jucător. Răducann 
a arătat că regretă profund faptul de 
a-1 fi lovit pe tov. Neagoe înainte de 
începerea meciului C.S.M.S. — Rapid, 
cerîndu-și scuze pentru fapta lui urîtă. 
Cu aceasta însă, problema nu este în
chisă. Lui Răducanu i s-a dat un aver
tisment de natură să-l pună pe gînduri s 
la o nouă abatere va fi sancționat 
drastic.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

★

Recapitulăm ; în discuție țjjț 
jucător — precaut — cu contrai* 
dezlegare la buzunar și dispus Jjț 
șicane. Consiliul asociației decidă 

scoaterea lui din lot pe motive în* 
temeiate : antrenorul continuă 
utilizeze, contrar „intransigenței^^ 

jocurile pe care elevul său le 
sînt, în continuare, de cea ihȘij 

slabă calitate (poate nu și-a gMM.i 
încă pulsul !).

acționează el, oare, în libeță.j 
unor hotare fără... hotare îl; 

ce mai căutăm atunci în altă 
caueele care duc la „cazuri*1

Cum să clasăm „dosarul' ? 

fie vinovat numai inculpatul ?j
Nu

ta tea
De

parte
ca acela de mai sus ?!

CITITORII
-!



_ Așadar, pentru prima echipă a țării campania de primăvară 
„Cipru—Elveția— Italia" a debutat.# pe măsura dorințelor ; cu o victorie 
ia un scor (7-0) care o relansează în pasionantul duel purtat cu pu- 
ternica „Squadra Azzurra" pentru locul 1 în grupa a Vl-a a campio
natului european.

Ce se poate spune despre prima evoluție oficială a tricolorilor 
Jioștri în actualul sezon ?

Firește, comportarea unei echipe este apreciată, în primul rînd, în 
funcție de replica dată de adversar. Și din acest punct de vedere opo
ziția fotbaliștilor ciprioți s-a situat la un nivel destul de modest. Nu 
însă într-atît de scăzut, încît să știrbească din meritele jucătorilor 
noștri. Pentru că, indiferent de categoria în care plasăm fotbalul ci
priot, jocul în sine practicat de formația noastră a atins o înaltă
treaptă valorică, furnizînd, în egală măsură, spectacol și eficacitate. 

Totul a fost axat pe înscrierea golurilor (și nu-i simplu de loc, 
cînd această doleanță crease în rîndul jucătorilor noștri o stare de 
inhibiție, cînd terenul mustea de apă și cînd, în urma recentului meci 
cu Italia, adversarul promitea o rezistență puternică), scop în care „cu- 
vîntul de ordine" dinaintea partidei a fost joc colectiv, constructiv, 
ofensiv. Și, în mare măsură, indicațiile speciale date de antrenori au 
fost duse la îndeplinire : mișcarea continuă, dar rațională în teren con
jugată cu transmiterile oportune (pase tari pentru a nu fi interceptate 
de adversar sau de... băltoace) chiar de la apărători a imprimat ac
țiunilor cursivitatea dorită, dezechilibrînd pe oaspeți în permanență 
și dejucîndu-le, de la început, intențiile de exercitare a presingului.

Dar acest ansamblu a avut în persoana lui Dumitriu II un exce
lent conducător de joc. Bine pregătit fizic și în mare verve de joc, 
înaintașul rapidist si-a etalat întreaga gamă a talentului său. Cu un 
simț deosebit al plasamentului, el a putut fi „găsit" cu ușurință de 
coechipieri, oferindu-le, la rîndu-i, numeroase baloane bune de finali
zat. în plus, el a încercat, deseori, cu succes și acțiuni personale, două 
dintre ele încheiate cu goluri. Apoi, mai trebuie subliniat jocul prestat 
de cele două aripi, Martincvici și Lucescu, ultimul manifestînd un plus 
de dezinvoltură, și ca urmare a stagiului mai mare în echipa repre-

★ ★ ★

— O, dar greul abia începe...
zentativă. Amîndoi s-au demaraat cu oportunitate, și-au mărit raza 
de acțiune, nepregetînd să vină, deseori, înapoi pentru „recuperare*. 
Foarte utili și Ion lonescu, care resimte totuși perioada de stat pe tușă 
la club, din cauza accidentării la gleznă, Ghergheli, deseori al cinci
lea atacant, și Dobrin în prima repriză cînd, mult mai lucid, s-a 
descurcat cu inteligență la mijlocul terenului, furnizînd înaintașilor 
numeroase baloane.

Despre apărători ? Aprecieri pozitive pentru jocul lor în situațiile 
de atac. în rest, nefiind prea mult solicitați așteptăm partida cu repre
zentativa Elveției. Pînă atunci, deplină încredere în baza comportării 
lor din partida cu Franța în care au dus greul jocului.

G. NICOLAESCU

Și iată, acum, acest tonic 7—0 
(pentru golaverajul echipei noastre, 
comentat de „tribune4* și chiar dc 
Către unii dintre realizatorii lui.

DRAG0M1R (Petrolul) : „Cipriofii 
h-au contat. Ar fi trebuit să marcăm 
mai multe goluri. Meciul a fost, pen- 
ttu echipa noastră, un fel de cursă 

contractonometru. îmi place din ce 
în ce mai mult Dumitriu. împreună 
CU Ghergheli au fost cei mai lucizi 
oameni din formația noastră*.

DINCĂ SCHILERU (antrenor fede
ral) : „înainte de toate aș vrea să 
remarc, ca un bun cîștigat, tehnici
tatea ridicată a formației noastre. 
Această calitate este dată de prezența

ȘTIRI... ȘTIRI... ȘTIRI... ȘTIRI... ȘTIRI...
DUMINICĂ - 

EXCURSIE LA PITEȘTI

Cu ocazia meciului 
de fotbal Rapid—Dina
mo Ritești, O.N.T. A- 
genția București organi
zează în ziua de 30 
aprilie a.c. o excursie 
cu trenul la Pitești. Se 
asigură transportul și 

biletul de intrare la sta
dion.

Informații și înscrie
ri la sediul filialei din 
bd. Republicii nr. 68.

MECIURI AMICALE

UNIVERSITATEA 
CRAIOVA — SZEGED 

1 — 0 (0—0). Golul a

m liniile ei a unor jucători ca Du
mitriu, Dobrin, Lucescu, I. lonescu 
etc. Gîndindu-mă că în afara celor 
„77“ au rămas — din motive diferite 
— fotbaliști ca Badea, Pîrcălab, 
Frățilă și alții, pot spune că avem, 
la ora actuală, un standard tehnic 
care ne îngăduie să privim cu în
credere viitorul apropiat11.

ȘTEFAN COVACI : „Sînt satisfă
cut, în general, de felul cum a ac
ționat linia de atac. Mi-au plăcut 
aripile — Martinovici și Lucescu — 
și Dumitriu. Prea multe greșeli în 
ultim,a parte a meciului, greșeli care 
în fața unui adversar mai valoros 
contează mult. I. lonescu a jucat la 
întrecere cu Dumitriu ; a vrut să 
facă mai mult ca el, să dribleze, să 
fenteze și nu a reușit*.

GITEORGHE CIUCzV și SILVIU 
CR1ȘAN (studenți) : „Ne-a plăcut
foarte mult cum a jucat echipa noas
tră și în special Dumitriu, Lucescu, 
Ghergheli. Toată simpatia pentru Var- 
navas, care a făcut eforturi disperate 
să-și salveze echipa de la un scor 
și mai mare*.

COLEA RÂUTU — artist emerit: 
„Dumitriu m-a făcut astăzi să uit 
multe după-amiezi în care am plecat 
plictisit de la stadion. Este un jucă
tor emerit — și aș fi fericit să l văd 
jiicînd mereu la acest nivel. Cel pu
țin în meciul cu Italia. Nu-i așa că 
nu-i cer prea mult ?u

MIHAI IONESCU: „Eu am fost 
mai mult spectator ; doar spre sfâr
șit am avut ceva de lucru. La un 
moment dat, sub rafalele de ploaie 
și de vînt rece, aproape că îngheța
sem. S-a văzut din primul moment 
că ciprioților nu le convine terenul 
ud. Dacă n-ar fi existat atîtea ratări, 
cred că am fi realizat un scor record. 
Cu toate că a primit 7 goluri, Var- 
navas a apărat excelent*.

ANARCH IR OS GAVALAS, antreno
rul reprezentativei Ciprului: „Știam 
că ne așteaptă la București o echipă 
puternică, dar am întîlnit aici și 
cîțiva factori neașteptați care au con
curat la realizarea acestui scor de 
necrezut: mai întîi de toate gazonul 
(după cum știți, la noi terenurile sînt 
de pămînt) care, pe deasupra, mai 
era și ud; apoi ploaia rece și tem
peratura scăzută. Nu pot să nu adaug 
și accidentarea lui Ploutis în min. 8. 
I'oaste la un loc... Echipa României, 
care a jucat foarte bine, are cîțiva 
jucători de clasă*.

fost înscris în min. 70 
de fundașul Mihăilescu. 
(N. Pastrama giu— 

coresp,).

PETROLUL PLO
IEȘTI — C.S.M.S. 3—2 
(1-1).

DINAMO BUCUREȘ
TI—DINAMO PITEȘTI 
0—1 (0—1).

Siderurgistul Galați și A. S. A. Tg. Mureș 
lideri în categoria B

SERIA I

ÎN LOC DE CRONICA 
LA MECIUL OTELUL GALATI - 

DINAMO BACAU (1-1)'
La Galați a plouat o noapte și o 

dimineață întreagă. Datorită condi
țiilor improprii, meciul n-a avut ni
mic comun cu fotbalul. Mingea s-a 
oprit de nenumărate ori în noroi sau 
a plutit pe apă ca într-un veritabil 
meci de. . . polo. De altfel, ambele 
goluri c?in acest meci s-au marcat cu 
concursul. . . terenului : în min. 6 
Hulea a vrut să degajeze; mingea a 
ricoșat în poartă, iar în min. 52, 
Oțelul a egalat prin Stănculescu, 
care a ,,prins-‘ o minge împotmolită 
și a trimis-o în plasă. Și cam atît 
despre joc.

Partida a fost presărată cu mai 
multe puncte negre, de care se fac 
vinovați unii jucători, organizatorii 
și o parte din spectatori.

1. Pe teren s-au produs nenumă
rate incidente provocate de echipa 
gazdă. Jucătorul Flarescu (Oțelul) 
l-a îmbrîncit pe arbitrul Bentu, l-a 
tras de brațe cîțiva zeci de metri 
pentru a-i demonstra că mingea, la 
autogolul lui Hulea, nu a depășit 
regulamentar linia porții !

2. Jucătorii ion Ionică și Stăncu
lescu (Oțelul) l-au lovit ca niște hu
ligani pe Vătafu (care, pierzîndu-și 
cunoștința, a fost scos pe brațe de 
pe teren) în timp ce mingea era ju
cată în altă parte a terenului.

3. Pe terenul de joc au intrat nu
meroase persoane străine, iar o par_ 
te din acestea au aruncat cu obiecte 
în momentul cînd la pauză arbitrii 
se îndreptau spre cabină.

4. Pentru simplul motiv că un 
grup de suporteri dinamoviști „și-au 
permis" să-și încurajeze echipa, 
unii „admiratori" localnici i-au brus
cat și i-au pus pe fugă.

Federația de specialitate trebuie să 
pună în discuție cele întîmplate 
aici și să dicteze cele mai aspre 
sancțiuni împotriva celo’r vinovați, 
cu atît mai mult, cu cît la Galați, 
asemenea fapte nu se petrec pentru 
prima oară.

Arbitrul A. Bentu (București) nu 
a comis greșeli în arbitraj, dar s-a 
făcut vinovat de lipsă de autoritate.

(i. o )

pozna, portarul echipei Metrom, refine 
București—Metrom Brașov).

OLTUL RM. VILCEA — SIDE
RURGISTUL GALAȚI 2—2 (0—0). 
Meci de bună factură tehnică. 
Formația vîlceană a dominat cu 
autoritate, înregistrînd patru „ba
re4* și avind alte cinci ocazii foar
te clare de a înscrie. Echipa gălă- 
țeană poate să se considere mul
țumită de „remiza44 obținută în 
fața Oltului. Imprecizia în șutu
rile la poartă ca și lipsa de calm 
a înaintașilor localnici au făcut 
ca aceștia să nu poată aduce echi
pei lor victoria.

Golurile gazdelor au fost reali
zate de Udroaica (min. 57) și Tâ- 
bîrcă (min. 82, din 11 m.). Pentru 
oaspeți au marcat Ioniță (min. 69) 
și Adam (min. 89).

Foarte bun arbitrajul prestat de 
N. Mihăilescu — București.

OLTUL: Vișan — Mateescu, Pă- 
ciulete, Roman, Zdrenghea — 
Bratu, Filimon — Tăbircă, Mihăi
lescu, Fătu, Udroaica.

SIDERURGISTUL: Enache
Pac, Costache, Voicu, Dima — 
Ioniță, Lehăduș — Bretan (min. 

67, Bodescu), Cojocaru, Adam, 
Stătescu. (D. Roșianu — coresp.)

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
METROM BRAȘOV 1—0 (0—0). A 
înscris: Stanciu (min. 86). A con
dus bine M. Vasiliu — Ploiești. 
Pentru injurii aduse arbitrului, 
jucătorii Ochea (min. 85) și lor- 
dache (min. 89) — ambii de la 
Metrom — au fost eliminați de pe 
teren.

FLACARA MORENI — C.F.R. 
PAȘCANI 3—0 (0—0). Au marcat: 
Drăgan (min. 50 și 78) și Cimpea- 
nu (min. 52). A arbitrat bine An
ton Munich — București. (Gh. Ilin- 
ca — coresp.)

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — 
CHIMIA SUCEAVA 2—0 (1—0).
Au însers: Olteanu (min. 5) și Me- 
der (min. 83). (C. Nemțeanu —
coresp.).

POIANA CTMPINA — DINA
MO VICTORIA BUCUREȘTI 2—0 
(1—0). Au marcat: Matei (min. 10) 
și Bontaș (min. 50). A arbitrat 
bine Eugen Bucșe — Sibiu. In min. 
43, a fost eliminat (pentru lovire 
intenționată a adversarului) Feo- 
dot de la Dinamo Victoria, iar în 
min. 69, Silaghj (Poiana) a fost și 
el eliminat din joc pentru același 
motiv (Eugen Stroe — coresp.).

METALURGISTUL BUCUREȘTI 
— PROGRESUL BRAILA 4—1 
(3—0). Au înscris: Baboie (min. 5, 
min. 31 — din Hm — și min. 80), 
Pantelimon (min. 8) pentru Meta
lurgistul, respectiv Pareșcura 
(min. 82). Jocul a fost bine con
dus de Zaharla Drăghici — Con
stanța. De remarcat că Georges
cu (Metalurgistul) a ratat un 11 m. 
(Nicolae Tokacek — coresp.).

balonul. (Fază din meciul Politehnica
Foto : V. Bagcac

CLASAMENT

1, Siderurgistul Gl. 18 10 5 3 28-14 25
2. Dinamo Bacău 18 9 6 3 29-12 24
3. Chimia Suceava 18 8 5 5 16-13 21
4. Politehnica Buc. 18 9 2 7 26-22 20
5. Metalurgistul Buc. 18 8 3 7 27-21* 19
6. Din. Vict. Buc. 18 6 6 6 24-19 18
7. C.F.R. Pașcani 18 7 4 7 24-25 18
8. Flacăra Moreni 18 9 0 9 18-26 18
9. Poiana Cîrnpina 18 7 2 9 21-18 16

10. Ceahlăul P. N. 18 6 4 8 22-28 16
11. Oltul Rm. Vîlcea 18 5 5 8 15-33 15
12. Metrom Brasov 18 3 8 7 17-20 14
13. Oțelul Galați 18 4 6 8 10-17 14
14. Progresul Brăila 18 5 4 9 16-25 14

ETAPA VIITOARE : Chimia 
Suceava — Progresul Brăila, Ol
tul Rm. Vîlcea — Metalurgistul 
Buc., Dinamo Bacău — Politeh
nica Buc., Siderurgistul — Me
trom Brașov, C.F.R. Pașcani — Po
iana Cîrnpina, Flacăra Moreni — 
Oțelul Galați, Dinamo Victoria
Buc. — Ceahlăul P. Neamț.

SERIA A II-A

C. S. M. REȘIȚA — A. S. A.
TG. MUREȘ 1—1 (0—0). Cu tot
timpul nefavorabil, peste 5 000 de

CIT BAGAJUL PLIN...
Desen de Neagu Rădulescn 

spectatori au ținut să asiste la 
acest derbi. Gazdele au dominat 
în majoritatea timpului, au avut 
ocazii bune de a marca și au lă
sat impresia că vor obține o vic
torie comodă, dar înaintașii reși- 
țeni au ratat copilărește situații 
clare. S-a „evidențiat”, în acest 
sens, îndeosebi Kafka (min. 31 și 
34). In repriza secundă terenul și 
mai greu — din cauza ploii — a 
făcut ca balonul să fie controlat 
cu dificultate. In min. 75 oaspeții 
deschid scorul, la un contraatac, 
prin Pavlovici. Gazdele desfășoa
ră, din acest moment, un adevărat 
presing la poarta mureșenilor și 
egalează în min. 85, prin Arnoțchi, 
care a primit o pasă de la 
Spălățelu. In ultimele 5 minute se 
joacă numai în careul echipei din 
Tg. Mureș și în min. 87 Czako co
mite un henț în spațiul de pedeap
să, dar arbitrul O. Comșa (Craiova) 
nu acordă penalti. In minutul 89, 
Oșan (C.S.M.) ratează o mare oca
zie de gol, care putea aduce victo
ria echipei sale.

C.S.M.: Budai — Talpai, Oșan, 
Pirvan, Niculescu — Guțuli (min. 
47, Spălățelu), Varga — Mioc, Ar
noțchi, Nesterovici, Kafka,

A.S.A.: Solyom (min. 77, Stâ
ne seu) — Bartok, Balaș, Timpă- 
naru, Czako — Dodu, Ciutac — 
Lungu, Pavlovici, Siko, Dumitriu 
III.

Cu toate că nu a acordat lovi
tura de la 11 m, arbitrul O. Comșa 
a condus destul de bine. (I. Plăvi- 
țu — coresp. principal))

MINERUL BAIA MARE — GAZ 
METAN MEDIAȘ 1—0 (1—0). A 
înscris: Miculaș (min. 9). (T. To- 
hătan — coresp. principal).

MINERUL LUPENI — A. S. 
CUGIR 0—0. A arbitrat bine Ion 
Soos — Tg. Mureș. (I. Ciortea — 
coresp.)

VAGONUL ARAD — C. F. R. 
ARAD 0—1 (0—1). A marcat: Vlad 
(min. 40). A arbitrat bine Radu 
Buzdun — Buc. (Șt. Iacob — co
resp. principal).

CLUJEANA — UNIREA DEJ 
1—1 (0—0). Au înscris: Ene (min. 
48) pentru Clujeana și Zavanschi 
(min. 65) pentru Unirea. (P. Rad- 
vani — coresp.)

INDUSTRIA SIRMEI C. TUR- 
ZII — C. F. R. TIMIȘOARA 5—L 
(3—1). Au marcat: Mureșan (min. 
22, 38 și 60 — din 11 m), Husar 
(min. 24), Pirvu (min. 69), respect 
tiv Iancu (min. 45). Foarte bun 
arbitrajul prestat de Gh. Micu — 
Tg. Jiu. (P. Țonea — coresp.)

C. S. M. SIBIU — CRIȘUL 
ORADEA 2—0 (0—0). Au înscris: 
Laufceag (min. 79) și Comșa 
(min. 88). A condus foarte bine 
Mircea Biolan — Tr. Severin. (Gh. 
Topirceanu — coresp.)

CLASAMENT

1. A.S.A. Tg. Mureș 18 13 2 3 34- 9 28
2. Minerul B. M. 18 12 2 4 30-17 28
3, C.S.M. Reșița 18 11 1 6 32-21 23
4. C.F.R. Tim. 18 9 4 5 33-23 23
5. Vagonul Arad 18 10 1 7 42-16 21
6. A.s. Cugir 18 8 4 6 31-25 20
7. Clujeana 18 6 5 7 19-25 17
8. Ind. s. C. Turzii 18 6 4 8 21-26 16
9. Minerul Lupeni 18 6 4 8 20-36 16

10. Crișul Oradea 18 7 1 10 32-23 15
11, Gaz m. Mediaș 18 5 4 9 21-34 14
12. C.S.M. Sibiu 18 6 1 11 25-33 13
13. C.F.R. Arad 18 5 2 11 1G-31 12
14. Unirea Dej 18 3 3 12 17-54 9

ETAPA VIITOARE : C.F.R.
Arad — C.S.M. Reșița, C.F.R. Ti
mișoara — Clujeana, Crișul — Va
gonul Arad, Unirea Dej — A.S.A. 
Tg. Mureș, A.S. Cugir — Iod. sîr- 
mei C. Turzii, Gaz metan Mediaș 
— C.S.M. Sibiu. Minerul Lupeni— 
Minerul Baia Mare.



S-A STINS FĂCLIA OLIMPICĂ IN REGIUNEA CRIȘANA?
Conferința organizației regiona

le Crișana a constituit evenimentul 
cel mar important pentru sportivii 
și cadrele tehnice ale mișcării spor
tive din această regiune, deoarece 
a avut menirea de a analiza com
plex întreaga activitate desfășurată 
rn ultimii doi ani care au trecut de 
la precedenta conferință.

Cu acest prilej s-au scos în 
evidență rezultatele înregistrate 
de mișcarea sportivă din regiune, 
au fost analizate lipsurile exis
tente și cauzele lor, stabilindu-se 
totodată și orientarea ce trebuie 
dată activității viitoare.

In domeniul activității sportive 
de masă, un număr de aproape 
61 000 de persoane din regiune 
au devenit purtătoare ale Insig
nei de polisportiv. Peste 15 000 
au obținut insigna în anul 1966. 
în 439 de asociații — din cele 
510 existente — s-a desfășurat 
campionatul respectivelor uni
tăți, la care au participat 56 000 
de tinerj și oameni ai mun
cii. S-au organizat anual — în 
medie — 1 500 de duminici cul
tul al-sportive și 300 de acțiuni 
turistice, b-au inițiat frumoase ac
țiuni ca : dialoguri cultural-spor
tive între comune învecinate, fes
tivaluri ale tineretului și, pentru 
prima dată, competiții pe ramuri 
de producție dotate cu Cupa
S.M.T., G.A.S., C.A.P., minerilor, 
rnetalurgiștilor la atletism, fotbal, 
haltere, volei.

Sportul de performanță al re
giunii Crișana este reprezentat în 
primele categorii ale țării de 
echipele : Crișul la polo, Alumina 
(in) la volei, Dinamo (m) și 
Crișul (f) la baschet, ca și unele 
participări în etapele finale ia 
unele sporturi individuale : box, 
lupte, sărituri și scrimă. In cate
goriile secunde participă : Crișul 
la iu (nai, Spartac Salonta (f), 
lnsti'utul pedagogic (m) și Voința 
(f) Oradea la baschet, Favorit 
Oradea la handbal (f), Crișul și 
Marghita la lupte, precum și 
echipa selecționată a regiunii la 
atletism.

După această «oglindă* se mal 
pot puncta cîteva situații statis
tice care au graiul lor : 771 secții 
afiliate, 11 280 sportivi legitimați, 
3 961 sportivi clasificați, 173 an
trenori calificați, 181 profesori de 
educație fizică.

Pentru unele rezultate obținute 
în sportul de masă se pot evi
denția raioanele Criș și Oradea 
(festivaluri cultural-sportive), Be- 
îuș, Marghita, Șimleu, Salonta 
(centre de inițiere și construirea 
unor baze sportive simple), clubul 
.Crișul* (turism).

în privința spoitului de perfor
manță putem menționa doar pro
movarea echipei de volei Alumina 
în categoria A.

Raportul și discuțiile purtate, 
au arătat serioase rămîneri în 
urmă în cele mai importante do
menii de activitate. însuși consi
liul regional UCFS a apreciat că 
nu și-a adus contribuția, decît 
într-o mică măsură, la organiza
rea timpului liber, pentru întări
rea sănătății, dezvoltarea fizică și 
reconlortarea după orele de ser
viciu a tinerilor și a tuturor oa
menilor muncii.

în raioanele Gurahonț, Salonta, 
Șimleu, Aleșd, Ineu, activitatea 
de masă se desfășoară sporadic, 
cuprinzînd un număr mic de ță 
răni cooperatori, iar în orașul 
Oradea, multe asociații mari, cum 
ar fi Alumina, înfrățirea, Asbo- 
ciment, LT.O., Plastica ș.a., ne
glijează această activitate. Astfel, 
& manifestă mult formalism 
Jpperficialitate, bineînțeles,

ȘÎ
CU

Procente scăzute
I

Din numărul de locțiitori ai 
legiunii Crișana, doar 7 la sută sînt 
atrași către practicarea în forme 
organizate a exercițiilor fizice, cum 
Itr fi campionatul asociației sau di-
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ferite cupe pe ramură dc pro
ducție.

• Dintre cei circa 350 000 dc 
tineri cuprinși între 5 și 29 ani 
(adică între vîrsta începem spe
cializării sportive și aceea a ter
minării consacrării în sport), abia 
se depășește numărul de 10 000 
sportivi legitimați în secții. Cîte 
talente se ascund oare printre 
ceilalți 340 000 de tineri ?

• Procesul de instruire merge 
atît de slab, îneît numai aproape 
4 000 sportivi au putut obține o 
clasificare sportivă. In ce constă 
valoarea sportivă a regiunii, dacă 
3 416 sînt sportivi de categoria 
a IlI-a și juniori ?.

• Media de 450 sportivi pe 
raion angrenați în campionatele 
raionale, adică 6,5 la sută din 
populația raioanelor, este departe 
de a fi mulțumitoare. De exem
plu : raionul Ineu organizează 
campionate raionale la 3 ramuri 
sportive (atletism 4 echipe, hand
bal 4 și fotbal 6) ! ; raionul Ora
dea și Șimleu la 4 sporturi : 
atletism, fotbal, handbal, popice 
sau volei.

• Un număr de 123 000 elevi 
au fost neglijați în etapa pe 
școli a campionatelor republicane. 
Oare numai 7 200 elevi din școlile 
generale, profesionale și licee au 
putut fi atrași în această fru
moasă întrecere interclase și inter- 
școli 2

Atent ie la calitatea

muncii

• .Echipa de polo a regresat în 
1966 față de 1965, iar selecționata 
regiunii de atletism a retrogradat 
din A în B.

• Raportat la clasamentul va
loric republican — în sporturile 

Pe marginea conferinței 
organizației regionale UCFS Crișana

olimpice — regiunea Crișana de
ține locul 13 la seniori și 11 la 
juniori, fapt ce arată o stare cu 
totul necorespunzătoarc a sportu
lui de performanță.

• Cei 6 sportivi nominalizați la 
atletism, polo, sărituri și scrimă 
pentru J.O. din 1968 de la Ciudad 
de Mexico n-au mai putut fi 
luați în evidență de federații în 
acest an, deoarece nici unul nu a 
realizat obiectivul stabilit în 1966. 
De exemplu : Mesaroș Eva la 
100 m : planificat 12,2 — reali
zat 12,4, la 200 rn: 24,8 — rea
lizat 26,1 ; Toth Adalbert la 
400 m : planificat 49,5 — realizat 
52,2.

Sporturile olimpice neglijate

Dacă există o preocupare pen
tru sporturile neolimpice (cu toată 
valoarea lor modestă), pentru 
atletism, box, ciclism, gimnastică, 
haltere, lupte, natație, scrimă și 
tir, ea este extrem de slabă sau 
nulă.

• Orientarea dată de plenara 
din ianuarie 1965 a Consiliului 
Genefal al UCFS, de a se pune ac
cent deosebit pe sporturile olim
pice nu și-a găsit aplicarea în 
practică.

• Repartiția teritorială a spoi
turilor este departe de a fi co
respunzătoare. De atletism se poate 
vorbi numai la Beiuș și Ineu, de 
baschet și box la Salonta, iar dc 
lupte la Marghita. în rest, acti
vitatea de performanță este ca și 
inexistentă. Toată «puterea* spor
tivă este concentrată în orașul 
Oradea (! ?).

Risipă exagerată

In ultimii doi ani pentru spor
tul de performanță s-au cheltuit 
șase milioane lei. în afara pro
movării echipei de volei Alumina, 
toate celelalte echipe — deși 
aflate în plin campionat — ocupă 
locuri foarte modeste, în a doua 
jumătate a clasamentelor.

• In anul 1966 s-au cheltuit 
pentru atletism aproape 500 000 

(fără investițiile din baza mate
rială), iar rezultatul producției a 
fost... UN SPORTIV DE CATE
GORIA I !??! (Costin Margareta). 
Ce ar fi să adăugăm și cuantu
mul anilor precedenți ? Ce au de 
spus antrenorii A. Szolnai, soții 
Kiss, C. Krupka și alții, care ac
tivează de 10 ani în Oradea ?.

• Ce au de spus și cri 6 an
trenori (în special Em. Freund și 
A. Fechete) ce activează în do
meniul natației, față de cei 
aproape 300 000 lei ce se cheltu
iesc anual, fără rezultate de va
loare sau sportivi de perspectivă? 
Să fi secat izvorul talentelor, așa 
cum susțin antrenorii ? Cum se 
poate explica atunci faptul că ba
zinul este folosit doar 3—4 ore 
pe zi de circa 100 sportivi, iar 
în rest este gol ?.

• Suma de 1 000 000 lei cheltu
ită pentru desfășurarea calendaru
lui sportiv în comparație cu cei 
100 000 lei afectați pregătirii, deci 
creșterii performanțelor, nu poate 
fi o balanță echitabilă și nece
sită o restructurare a sistemului 
competițional.

Cauze cronice

Faptul că rezultatele sportive 
ale regiunii Crișana nu se ridică 
la nivelul condițiilor existente se 
explică și prin existența unor 
cauze care au devenit cronice.

• Astfel, nivelul de calificare al 
majorității antrenorilor este destul 
de scăzut. în regiune există 4 an

trenori de categoria I, 17 de a 
11-a, 64 de a IlI-a, 81 de a IV-a.

în general nu există preocupare 
pentru promovarea antrenorilor 
în categorii superioare. Din cele 
114 persoane cuprinse în evidența 
lectoratului regional participă în 
medie 15—20. N-au nici o pre
zență : Krupka (atletism), Szantai, 
Thelmainer (scrimă), Pantiș (gim
nastică), Laiceac (natație), Filip 
(polo) ș.a.

• In egală măsură influențează 
negativ boala jumătăților de 
normă. Pe lîngă cele 28 norme 
întregi, mai există încă 48 de ju
mătăți. Ele domină la atletism, 
natație, box, lupte, scrimă, fotbaL

• Prin sălile și terenurile de 
sport, mijloacele moderne de pre
gătire nu și-au găsit încă locul. 
Lipsesc halterele, sacii cu nisip, 
papucii metalici, manechinele, 
arcurile dinamometrice, băncile 
reglabile, cadrele izometrice etc.

• Conținutul pregătirii sporti
vilor are un exagerat caracter 
specific. Totul se rezumă la folo
sirea obiectivului specific (minge, 
apă, mănuși etc.), iar partea pre
gătitoare a lecției, acolo unde 
există (box : A.S. Armata și Crișul 
Oradea; scrimă: Crișul, Școala 
sportivă) e confundată cu pregă
tirea fizică multilaterală.

• Efectivele reduse ale echipe
lor îngustează baza de selecție: 

baschet ; Crișul (10), Voința (13), 

Pedagogic (12). Salonta (14), Di
namo (15) ; polo : Crișul (13) ; 

volei: Alumina (12). La aceste 
efective reduse de antrenament, 

dacă se adaugă și frecvența de 
50—70 la sută, rezultă clar si

tuația nesatisfăcătoare a sportu
lui de performanță din regiunea 
Coșurilor.

Există rezerve de redresare 

și progres

în cuvîntul rostit de tovarășul 
Dumitru Păulescu — secretar al 
Comitetului regional Crișana al 
P.C.R. — s-a arătat că munca de 
îndrumare și control pentru tra
ducerea în viață a sarcinilor tra
sate de partid s-a desfășurat slab, 
din cauză că se irosește mult timp 
în ședințe și pentru întocmirea a 
tot felul de hîrtii. Activitatea de
pusă de mulți profesori de edu
cație fizică în școli A fost lipsită 
dc eficiență, deoarece nu se văd 
încă rezultatele în sportul de per
formanță. Nici munca educativă 
nu s-a ridicat la nivelul cel mai 
înalt. în final, vorbitorul a arătat 
că în regiune există condiții și 
cadre capabile să ridice prestigiul 
sportiv al regiunii, printr-o mo
bilizare generală și fi mai bună 
valorificare a întregului fond 
existent

în încheierea lucrărilor a luat 
cuvîntul tovarășul Miron Olteanu, 
vicepreședinte al Consiliului Ge
neral al UCFS, care % tras con
cluziile conferinței. în afara pro
blemelor ridicate de darea de scamă 
și în discuții, vorbitorul a scos 
în mod mai pregnant la supra
față lipsurile esențiale care au 
existat : slabul spirit de răspun
dere — moral și material, lipsa 
de pasiune și entuziasm, formalis
mul și superficialitatea unor 
cadre tehnice și în special din 
partea activului salariat. Tovarășul 
Miron Olteanu a demonstrat în 
mod practic că există mari rezerve 
și posibilități de redresare și pro
gres ale sportului din regiunea 
Crișana. Baza materială care încă 
nu satisface pe deplin, chiar în 
condițiile actuale poate să con
tribuie la dezvoltarea sportului. 
De exemplu : există 412 terenuri 
de volei și numai 54 echipe în- 
tr-un sistem competițional, 275 
terenuri de fotbal cu 97 echipe, 
61 săli de gimnastică și nume
roase amenajări pentru atletism. 
Criticînd stilul defectuos dc muncă 
bazat pe rutină, vorbitorul a tra
sat jaloanele principale care tre
buie să stea la baza activității 
viitoare, printre care: — inten
sificarea muncii de propagandă 
în vederea convingerii cetățenilor 
de a practica cu regularitate forme 
organizate de mișcare pentru dez
voltarea fizică, întărirea sănătății 
și reconfortarea lor după orele 
de muncă ; — lărgirea mijloace
lor de recreare în timpul liber; 
— lărgirea activității competițio- 
nale locale ; — mărirea efectiveloi 
secțiilor prin formarea grupelor 
de copii, juniori și tineret, mai 
ales la sporturile olimpice ; — or
ganizarea științifică a procesului 
de instruire, punîndu-se accent pe 
folosirea instalațiilor, aparaturii 
și metodelor moderne de pregă
tire ; — necesitatea îmbunătățirii 
activității cabinetului mctodico- 
științific regional.

★

Planul de măsuri adoptat de 
conferință atestă din plin faptul 
că într-o perioadă de 2—3 ani 
sportul de performanță va fi pus 
pe «linia de plutire*, iar făclia 
olimpică, nestinsă încă, va putea 
arde puternic în regiunea Crișana

★

Conferința a ales organele con
ducătoare ale mișcării sportive 
regionale, din care fac parte 
Costică Rusu — ca președinte al 
Consiliului regional al UCFS, A. 
Tordai și I. Cîmpeanu — ca vi
cepreședinți.

CORNELIU RADUȚ

Contribuția 
și olimpice

(Urmare din pag. I) 

contribuit prin muncă neobosită antrenori 
oameni entuziaști care iși desfășoară activita. 
siune, animali de dorința de a iace o treab 
această categorie se află antrenorii I. Matei (i 
Sima (gimnastică), C. Cernăianu și N. Mari 
bal), M. Dumitrescu (volei), A. Sedamet (li 
Zosim (ciclism).

Dar, după cum s-a remarcat și in darea 
ca și în discuțiile ce au avut loc, sportul 
mantă dm regiunea Ploiești nu se situează 
cerințelor actuale, iar dacă avem in ved 
sportive de bază ca atletismul, natația, gimric 
turi care asigură tinerilor o pregătire multila 
vedea că in unele direcții treburile nu si 
nivelul unui indulgent satisfăcător. Exigentei 
rite fiindcă este vorba de o regiune cu m< 
tă{i, cu o veche tradiție in sportul românesc 
care a probat de atitea ori că poale da 
care să ne mindrim. „Producția" clubului P< 
asociațiilor sportive din regiunea Ploiești e 
S-au ciștigat 34 de titluri de campioni, dar 1 
ele sînt la juniori și la ramuri sportive 
Trebuie arătat că in doi ani in loturile 
au lost chemați doar 6o de sportivi ploieșl 
lotul olimpic figurează numai 8. în prezer, 
de sportivi de aici sint nominalizați, dinte 
pentru lotul olimpic. Destul de puțin pentru 
unde muncesc 108 antrenori (unii muncesc, 
peste oOO de profesori de educație fizică, 
238 cu caliiicare superioară. Este insuiiciei 
gindim doar la clubul Petrolul, piincipala 
sportului de performantă din regiune, club 
un număr corespunzător de antrenori și 
bază materială.

Această răminere în urmă a sportului de 
din regiunea Ploiești, pentru care consih 
UCFS a lost criticat in repetate rînduri, s 
in primul rind slabei munci desfășurate d 
și tehnicienii de aici, exigentei set, e 
instructiv-educativ, dezinteresului unor an 
depista și pregăti sportivi de certă valoar 
loc se datorește, de asemenea, controiulu. 
exercitat de conducerile secțiilor, activiștii 
trolul și organului regional UCFS. E de nt 
e posibil ca intr-o regiune ca Ploiești, undi 
și mii de elevi în școlile generale, licee și 
iesionale, multe formații să ducă lipsă de s 
trenorii au uitat, se pare, de școală, de 
nesecat de cadre și in multe secții pe râmi 
mai sini menținuți sportivi plafonați, fără 
care nu mai iac față cerințelor actuale de 
Așa stau lucrurile cu echipele de volei și 
la clubul Petrolul, cu cea de rugbi de la ( 
Ploiești, cu iormafia de box de la Metr 
Pornind de la selecție, făcută de multe o 
plare, mergind pină la calitatea procesului 
se constată că mulți antrenori nu lucrea 
pectivă, că antrenamentele efectuate de ei 
conținut științiiic deoarece și-a făcut loc ri 
fiind receptivi in lata noului. Rezultatul: 
Gh. Tătaru, I. Mihăilescu, C. Cristea, de rr 
mai dau rezultate pe măsura cerințelor.

Atletismul, natatia, gimnastica și boxul 
turi cu o slabă activitate in această regiuni 
gimnastei Elena Ceampelea, nici un sportiv 
face parte din lotul olimpic la aceste râmi 
La atletism, recordurile au o valoare loa
unele mai dăinuie de 8, 10 Și 12 ani. L(
Elena Ceampelea a rămas un caz .singula,
acest sport în școli a regresat simțitor,
multe tradiții la Ploiești Și la Cimpina
și el înapoi.

in cadrul discuțiilor au luat cuvintul
noscuți, cu multă experiență, oameni cu ti 
ca Petre Tudoran, președintele comisiei 
popice și Alexandru Răducu, președintele 
volei de la clubul Petrolul. Primul a vorbit 
voltarea sportului, despre succesele repurtc 
vreme de popicarii ploieșteni. Tov. Alexa 
a vorbit — in cuvintul său — de pasiu 
trebuie să dea dovadă activiștii sportivi, 
tant in dezvoltarea sportului. Fără dragosti 
seria aleasă, fără o dăruire totală a ai 
profesorilor de educație fizică, munca act 
da rezultatele așteptate. Profesorilor de ed 
li s-au dat ca exemple numeroși activiști 
meni care de ani de zile dăruiesc ore d 
liber organizării competițiilor sportive, inc 
rilor sportivi. Printre alfi prof, de educație fi 
Paula Abranrescu, de la Liceul din Puc. 
Necșulescu, de la Școala generală din a 
rele, raionul Teleajen. Acești tineri proiesc 
necesitatea unui sprijin mai eficient în dez 
materiale și dotarea cu echipament a și 
unei îndrumări competente a profesorilor 
fizică. Ei au criticat unele carențe in ptog 
petițiilor școlare, fiindcă de multe ori 
cont de condițiile materiale din școala re 
perioada in care erau programate aceste i 
Necșulescu arăta insuficienta documentai 
profesorilor de specialitate, a materialelo. 
reîmprospăteze cunoștințele. El amintea 
unor schimburi de experiență cu profesorii 
care au ob/inut rezultate bune. Să se < 
profesorii lecții practice și demonstrata j 
rea unor elemente nou apăiute în meto 
in raioane să vină cadre competente 
sprijinul necesar. Tov. Constantin Oană, 
al comitetului regional al U.T.C., a vorbi 
cinile organizațiilor U.T.C, in dezvoltarea 
organizarea intrecerilor sportive, in ane 
mase tot mai largi de tineri și tinere 
sportului. Vorbitorul s-a ocupat pe larg i 
ca organele și organizațiile U.T.C. să se 
corespunzător de educația sportivilor, să 
tărie manifestările de indisciplină de p 
din viața de toate zilele ale unor sportiv 
Gașpar, șeful secției regionale de învățăm 
printre altele, că sportul din școlile de 
regiunii nu e la nivelul cerințelor. Rec
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ebuie să fie mai substanțială 0 etapă viu disputată în campionatul pe echipeI
I
I
I

Recent a avut loc la Cluj etapa a 
doua a campionatului republican de 
scrimă pe echipe. Prezența pe planșe a 
formațiilor Steaua și Universitatea 
București (care au „stat" în prima 
etapă a campionatului) a făcut ca 
meciurile să fie viu disputate, mai 
ales la floretă fete și sabie. Au mai 
evoluat bine și echipele Unio Satu 
Mare (floretă băieți), Electroputere 
Craiova (spadă) și Scena Brașov 
(sabie).

Îmbucurător este faptul că nivelul 
de pregătire a echipelor participante 
a crescut simțitor față de ediția pre
cedentă a campionatului. Acest lucru 
demonstrează scorurile strinse cu care 
s-au terminat unele meciuri: Unio 
Satu Mare —■ Universitatea Buc. 8—8 
(floretă băieți); Universitatea Buc.— 
Electroputere Craiova 8—8 (spadă) ; 
Steaua — Universitatea Buc. 9—7 
(sabie). In astfel de situație vic
torioasă a fost formația care a avut 
un tușaveraj mai bun. In meciul de 
sabie dintre echipele Steaua și Uni
versitatea București, sabrerii mili
tari conduceau cu 8—7, dar Ia tușe 
stăteau mai bine studenții. Ultimul 
asalt, intre campionul Capitalei Bari
ton Budescu și campionul de juniori 
losif Budahazi, a dat emoții steliș- 
tilor. Curajul și siguranța cu care 
a acționat studentul Budahazi în a- 
cest asalt decisiv a pus la grea în-

cercare pe experimentatul Bădescu. 
In cele din urmă, Bâdescu a reușit 
prin acțiuni subtile să-l „scoală din 
mină" pe Budahazi și să puncteze 
de mai multe ori. Scor : 5—3, iar 
pe echipe 9—7.

Iată și rezultatele: floretă fete > 
Unio Satu Mare 11—5j 
S.P.O.B. 14—2 ; Univer- 

S.P.O.B. 11—5} 
S.P.O.B. 12—4;

București—Unio Satu 
Steaua -— Universi-

9—7; floretă băieți:

cerință însemnatăticării exercițiilor fizice și spoitului — 
a vieții noastre sociale.

Este inadmisibil ca în întreprinderi 
neri, întreaga activitate sportivă să se 
parea unei singure echipe într-un campionat. Asociațiile 
sportive de la Uzina de utilaj chimic Ploiești, Steaua elec
trică Fieni, Uzina de mase plastice Buzău ș.a. poartă de
sigur, răspunderea principală pentru faptul că sute de 
tineri, și mai ales fetele, au rămas încă departe de activi
tatea sportivă. Dar, se pune — în același timp — între
barea : ce-au făcut consiliile raionale și Consiliul regional 
UCFS pentru lichidarea acestor stări de lucruri ?

Este necesar ca activiștii sportivi, cadrele tehnice, pro
fesorii de educație fizică, instructorii să considere ca o 
datorie de cinste contribuția cît mai eficientă ia întărirea 
sănătății oamenilor muncii, la dezvoltarea multilaterală a 
tuturor cetățenilor. Ia organizarea cit mai plăcută și utilă 
a timpului liber. Fiecare asociație trebuie să organizeze o 
cît mai bogată și variată activitate sportivă, dezrădăcinată de 
orice tendințe de formalism și birocrație. Trebuie să des
fășurăm în rîndul părinților și copiilor, al tineretului și 
al tuturor oamenilor muncii o muncă de convingere ; să 
explicăm necesitatea practicării cu regularitate a sportu
lui. Trebuie mai bine folosite in primul rind formele 
simple de practicare a exercițiilor fizice: gimnastica de 
înviorare, turismul de masă, duminicile cultural-sportive, 
cicloturismul, demonstrațiile sportive și alte forme simple 
și larg accesibile de practicare a exercițiilor fizice, să or
ganizăm centre de inițiere in sport.

Una din preocupările principale ale Consiliului General 
al UCFS a constituit-o, în ultima vreme, îmbunătățirea 
activității sportive in școli și universități. Referindu-ne 
la regiunea Ploiești, trebuie subliniat iaptul că, îndeosebi 
după elaborarea Instrucțiunilor comune ale Ministerului 
Invățămintului și Uniunii de Cultură Fizică și Sport, există 
mai multă preocupare pentru cuprinderea elevilor în dife
rite forme de practicare a exercițiilor fizice și sportului. 
Cunoaștem și, de asemenea, apreciem și o serie de rezul
tate obținute de unele școli in organizarea activității com- 
petiționale a elevilor. Este lăudabilă munca depusă pentru 
realizarea unor baze sportive și pentru buna pregătire 
a echipelor de la Liceul nr. 1 din Buzău, de la liceele 
], 2 și Grupul școlar petrol-chimie din Ploiești, sau de la 
Liceul „B. P. Hașdeu" din Buzău. De asemenea, ne face 
multă bucurie să aflăm că în regiunea dv muncesc cu 
hărnicie, pricepere și pasiune o serie de profesori de 
educație fizică cum ar fi Mircea Enache din comuna Tres- 
tieni, raionul Cîmpîna care, fără a avea la dispoziție con
diții deosebite, a reușit să descopere și să pregătească 
cîteva atlete care au obținut rezultate mai bune decîț 
atletele din Ploiești și din alte orașe aie regiunii,

O analiză mai atentă a muncii desfășurate în acest in
terval de timp ne arată însă că activitatea sportivă din 
școli este încă departe de cerințele actuale. Din analiza 
datelor statistice întocmite în urma unui control la 4 din 
liceele orașului Ploiești — dotate cu baze sportive model 
și avînd 6—7 cadre de specialitate — rezultă că numai 
aproximativ 10 la sută din numărul elevilor practică sis
tematic, în timpul liber, diferite activități sportive. Nu 
reflectă, oare, această situație o serioasă rămînere în 
urmă care se cere grabnic lichidată ? Cu multe lipsuri se 
desfășoară încă și activitatea sportivă competițională a 
elevilor. Am să amintesc doar că gimnastica școlară, acum 
cîțiva ani pe o poziție fruntașă, este într-un evident 
regres și că locul XI ocupat în clasamentul neoficial pe 
regiuni reflectă, de asemenea, dezvoltarea cu totul neco- 
respunzătoare a atletismului școlar. Dar, așa cum au sub
liniat unii participanți Ia Conferință, astfel de lipsuri se 
constată și Ia alte ramuri de sport.

Trebuie să se acorde mai multă atenție sportului școlar 
care cuprinde un mare număr de tineri și care constituie 
principalul izvor de elemente talentate, bine dotate fizic, 
cu perspective de afirmare în sportul de performanță.

Analizînd apoi contribuția regiunii Ploiești la dezvoltarea 
activității de performanță din țara noastră, vorbitorul a 
spus : Apreciem că există în regiunea dv multe posibili
tăți, încă neîolosite, pentru ca nivelul performanțelor să 
crească în mai mare măsură, pentru ca în loturile și 

____ ________ echipele reprezentative ale țării să se numere în viitor
ini ce revin mișcării de cultură fizică și sport din țara mai mulți sportivi ploieștenî. Pînă acum, prea puțini spor- 
oastră. ‘ -------1------— *— — •—■•=—
Vorbitorul a trecut apoi în revistă cîteva din succesele 

îalizate de mișcarea sportivă în perioada care a trecut 
e la Conferința pe țară a UCFS din anul 1962, arătînd
i a crescut numărul oamenilor muncii și în special al 
nerilor care practică exercițiile fizice sau participă la 
iferitele competiții sportive de masă și că — in același 
mp — au fost obținute unele succese și în sportul de 
srformanță, reprezentanții țării noastre cucerind în acești
ii 12 medalii olimpice, 22 de titluri de campioni mon
ah, 39 de campioni europeni, 132 de campioni balcanici

11 Cupe ale campionilor europeni.
La obținerea acestor realizări — a arătat, în continuare, 
varășul ANGHEL ALEXE — și-au adus aportul și or- 
mele și organizațiile UCFS din regiunea Ploiești care, 
ib conducerea organelor și organizațiilor de partid, au 
ușit să cuprindă mai mulți oameni ai muncii, mai mulți 
ieri în practicarea organizată și sistematică a exercițiilor 
âce și sportului, obținind și unele rezultate 
ine în creșterea performanțelor la diferite ramuri spor- 
ie. Cadrele din regiunea Ploiești au, de asemenea, me
ni de a fi crescut și alți sportivi talentați care activează 
tăzi în alte regiuni, unii dintre ei iăcînd parte din echi- 
le reprezentative ale țării.
Acordăm toată prețuirea acestor rezultate, muncii ca
uterizată de pricepere și pasiune pe care au des- 
>urat-o mulți dintre activiștii sportivi, cadrele tehnice, 
ifesorii de educație fizică, instructorii și sportivii din 
jiunea Ploiești. Dar, în aprecierea generală a dezvol
ți sportului ploieștean, va trebui să vedem dacă aceste 
uitate răspund în măsura corespunzătoare posibilităților 
stente și sarcinilor actuale ale mișcării sportive din 
a noastră.
Vș vrea să amintesc că principalul obiectiv stabilit de 
nferința pe țară a UCFS din anul 1962 a fost cuprin- 
ea unor mase tot mai largi de oameni ai muncii, a 
regului tineret, în practicarea organizată a exercițiilor 
ce și sportului. Trebuie să spunem că rezultatele înre- 
Irate pînă acum nu ne mulțumesc, că în toate regi- 
le s-au constatat serioase rămîneri în urmă. Așa cum 
Bzultat din darea de seamă, ca și din cuvîntul 
;gați și invitați, 
iunea Ploiești, ca urmare a faptului că activiștii spor- 

nn au folosit toate mijloacele și metodele pentru a 
vinge masele, îndeosebi tineretul, de necesitatea prac-

țiuni comune ale M. 1. și Consiliului General 
au dus la o oarecare înviorare, dar continuă 
tatea unor conduceri de școli, cadre didactice și părinți 
că sportul ar dăuna învățăturii. Lipsa de pasiune a 
unor proiesori de educație fizică iniluențează negativ 
dezvoltarea sportului în anumite școli și licee. Secțiunea 
de învățămint va lua toate măsurile pentru Îndreptarea 
lucrurilor în așa iei incit sportul școlar din regiunea 
Ploiești să se situeze pe o poziție iruntașă, să devină 
principala sursă de elemente pentru sportul de perlor- 
manță de aici.

Printre alte probleme privind dezvoltarea sportului de 
masă și de performanță, hotărirea conierinței regionale 
prevede obiective importante pentru perioada 1967—1968: 
să crească numărul maeștrilor sportului, sportivii de cate
goria I să ajungă la 220, să se doboare 150 de recorduri 
regionale etc. Condiții de îndeplinire sînt, dar aceasta de
pinde de modul cum vor munci antrenorii din regiune, 
de Jelui cum vor depista elementele talentate și le vor 
pregăti, de folosirea la maximum a bazei materiale 
existente. Noul organ ales va trebui să-și mobilizeze 
toate forțele pentru ca contribuția regiunii Ploiești la 
formarea ioturilor republicane și olimpice să lie mai 
substanțială. Să-și îndrepte atenția spre 
Din constatările tăcute nu de mult a reieșit 
sută dintre elevi practică sportul in 
educație fizică, și aceasta in cazul unor 
cotate, in altele procentul iiind foarte

In cadrul discuțiilor a luat cuvîntul tov. ION SÎRBU, 
secretar al comitetului regional Ploiești al P.C.R. Sub
liniind importanța pe cate o are sportul in educarea 
și formarea omului noii noastre societăți, vorbitorul a 
relieiat unele rezultate bune înregistrate în organizarea 
și desfășurarea activității sportive de masă. După ce a 
evidențiat rezultatele bune ale unor sportivi ploieștetv. 
tov. Ion Sîrbu, a insistat asupra unor rămîneri în urmă 
în sportul de performanță. Antrenorii și proiesorii de 
educație lizică, a spus printre altele vorbitorul, au da
toria să se ocupe temeinic de depistarea și pregătirea 
sportivilor. Este necesară îmbunătățirea activității spor
tive . j școli, unde situația nu se prezintă la nivelul 
cerințelor, 
asigurarea 
aceasta 
trebuie să 
folosită în ... __ ..
nivelul asociațiilor, pînă ia etapele superioare ale cam
pionatelor republicane, trebuie să se aibă în vedere 
calitatea competiției, perspectiva obținerii unor rezul
tate bune. Pe viitor organizațiile de masă 
din regiune au datoria să sprijine în mod permanent 
consiliul regional UCFS în îndeplinirea sarcinilor ce-i 
revin. Organele și organizațiile U.T.C, au sarcini pre
cise în direcția dezvoltării sportului. Ele trebuie să 
organizeze acțiuni turistice, să mobilizeze tineretul în 
practicarea exercițiilor fizice, să contribuie la amenajarea 
de baze sportive simple, și să se ocupe de edu
cația tinerilor sportivi. Sloiurile populare au datoria să 
sprijine organele sportive in amenajarea de baze spor
tive, simple, să vegheze la menținerea celor existente, 
să se evite desliintarea de terenuri de sport cu ușurința 
cu care s-a făcut uneori acest lucru. Să se respecte 
H.C.M. Nr. 2190 din anul 1952 care interzice schimbarea 
lestinației bazelor sportive îără aprobarea prealabilă 
scrisă a Consiliului General ai UCFS. Colaborarea tuturor 
actorilor (U.T.C., sindicate, organizații de pionieri etc.), 
'rebuie să existe permanent la toate nivelurile în regiune, 
iceastă colaborare să se simtă continuu pentru ca sportul 
lin regiunea Ploiești să fie la înălțimea succeselor pe 
'.are ^amenii muncii de aici le obțin zi de zi.

In încheierea lucrărilor conierinței a luat cuvîntul 
Ov. ANGHEL AIEXE, președintele Consiliului General 
il UCFS.

„Darea de seamă și discuțiile, pe care le-am ascultat cu 
suit interes, au subliniat progresele făcute de regiunea 
’îoiești atît în activitatea sportivă de masă, în cea șco- 
ară, cît și în sportul de performanță, care reprezintă 
' importantă contribuție la îndeplinirea principalelor sar-

nu

ai UCFS 
mentali-

sportul școlar, 
că doar 10 la 

alara orelor de 
licee moi bine 
slab.

In regiune s-au făcut elorturi sporite pentru 
unei baze materiale corespunzătoare. Deși 
este încă pe măsura cerințelor tot mai mari, 
spunem că nu peste tot este întreținută și 
mod chibzuit, in activitatea sportivă de iu

unor
o situație asemănătoare există și în

mari, cu mulți ti- 
limi teze Ia partici-
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Steaua 
Steaua 
sitatea Buc. - 
Unio Satu Mare 
Universitatea 
Mare 10—6; 
tatea Buc.

Steaua — C.S.M. Cluj 10—6; Unio 
Satu Mare — Universitatea Buc. 8—8 
(a cîștigat Unio la tușe) ; Unio Satu 
Mare—C.S.M. Cluj 9—7; Univer
sitatea Buc.—C.S.M. Cluj 11—5; 
Steaua ■— Unio Satu Mare 15—1 ; 
spadă: C.S.M. Cluj — Universi
tatea Buc. 9—6 ; Steaua — Electro
putere Craiova 10—4; Steaua — 
C.S.M. Cluj 9—7 ; Electroputere Cra
iova— Universitatea București 8—8 
(a cîștigat Electroputere la o tușe) ; 
Electroputere Craiova — C.S.M. Cluj 
9—6 ; sabie : Steaua — S.l’.O.B. 
12—4; Universitatea Buc. — Unio 
Satu Mare 11—5: Steaua — Univer
sitatea Buc. 9—7 ; Universitatea 
Buc. — S.P.O.B. 11—5; Steaua — 
Unio Satu Mare 12-—4.

prof. SORIN POENARU

Activitatea medico-sportivă la Cluj
CONVORBIRE CU DR. TITUS CRISAN - MEMBRU AL FEDERAȚIEI 
INTERNATIONALE DE MEDICINA SPORTIVA - DIRECTORUL DIS

PENSARULUI MEDICO-SPORTIV

tivi din regiunea Ploiești au fost selecționați sau au făcut 
parte din echipele care ne-au reprezentat țara la com
petițiile de amploare — Jocuri Olimpice, campionate mon
diale, europene. Jocuri balcanice ș.a.

Această răminere in urmă reflectă serioase lipsuri in 
munca consiliilor raionale, a Consiliului regional DCFS, 
a clubului sportiv Petrolul și a asociațiilor sportive cu 
secții de performanță, ca și slabul aport și ineficiența 
colaborării cu toți factorii care au sarcina să sprijine dez
voltarea sportului de performanță. De altfel, Consiliul re
gional UCFS Ploiești a fost deseori criticat pentru slabă 
preocupare față de sportul de performanță, pentru tărăgă
narea in luarea unor măsuri. Este nevoie de un efort co
lectiv, de o muncă entuziastă a tuturor activiștilor spor
tivi, antrenorilor, profesorilor de educație fizică și instruc
torilor pentru ca, în viitor, contribuția regiunii Ploiești 
la afirmarea internațională a sportului romanesc să fie 
și mai mare, la nivelul posibilităților și al cerințelor mereu 
crescinde.

Pentru îndeplinirea tuturor acestor importante sarcini, 
organele și organizațiile UCFS din regiunea Ploiești vor 
trebui să-și intensifice, de asemenea, preocupările — îm
preună cu celelalte organizații de masă și organe regio
nale. raionale și orășenești — pentru ca baza materială a 
sportului ploieștean să fie cit mai mult îmbunătățită. 
Trebuie amenajate cit mai multe terenuri simple pentru 
ca un număr tot mai mare de tineri de la orașe și sate 
să aibă posibilitatea de a practica exercițiile fizice și 
sportul. In același timp, să asigurăm cu grijă și simț de 
răspundere buna întreținere a bazelor sportive existente 
și folosirea lor cit mai judicioasă.

Există toate condițiile ca sportul ploieștean să se afirme 
multilateral, să-și sporească contribuția la realizarea im
portantelor sarcini încredințate de partid mișcării de cul
tură fizică și sport. îmi exprim convingerea că prin 
munca entuziastă a tuturor cadrelof sportive, activitatea 
sportivă de masă și de performanță din regiunea Ploiești 
va înregistra noi și importante succese care să se reflecte 
puternic în progresul general al sportului românesc".

★
Contermța a ales organele de conducere, tn cadrul 

Biroului consiliului regional a fost reales ca președinte 
tov. Teodor Constantineșcu, iar ca vicepreședinți au 
tost aleși tov. Gh. Manta și D. Moldoveanu. Președinte 
al comisiei de revizie a lost reales tov. I. Petrișor.
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— Problema principală de care 
se preocupă cadrele medicale și 
profesorii de educație fizică care 
lucrează la Dispensarul medico- 
sportiv din Cluj — mi-a spus la 
începutul discuției tov. dr. Titus 
Crișan — este așa-numita echili
brare funcțională, cum îi spunem 
noi, la sportivii de performanță. 
Ce înseamnă de fapt acest lucru? 
S-a observat că practicarea sis
tematică a unor ramuri sportive 
aduce după sine modificări în 
dezvoltarea armonioasă a sporti
vilor respectivi. Dar, unele spor
turi ca : tenisul de cîmp, scrima, 
gimnastica sportivă, canotajul, 
din cauza solicitării unilaterale a 
unor mușchi și nefolosirea altora 
provoacă foarte frecvent modifi
cări la nivelul coloanei vertebra
le, scolioze și cifoze (deviații la
terale) etc. Pornind de la aceste 
observații am supus acești spor
tivi la un antrenament special de 
gimnastică medicală în scopul 
unei dezvoltări armonioase. Spor
tivii de performanță clujeni și-au 
dat seama de importanța acestei 
acțiuni — controlată de cadrele 
noastre medicale și condusă de 
către profesori de cultură fizică 
medicală — și pot spune că ma
rea majoritate a lor sînt acum 
„pacienții" noștri.

— După cite știu, activita
tea dv. nu vizează numai spor
tivii de performanță.

— Desigur. Un colectiv de me
dici și profesori de educație fi
zică de la dispensarul nostru, sub 
conducerea tov. dr. Onoriu Che- 
țeanu, se ocupă — de mai bine de 
10 ani — de proplema pregătirii 
sportive timpurii a copiilor. S-a 
observat că ajungînd în clasa a 
V-a, copiii nu au încă formate 
deprinderile motrice, nu au o ți
nută corespunzătoare, nu știu să 
meargă corect. Din acest motiv 
2 profesori de la Centrul de me
dicină sportivă au fost trimiși la 
două școli generale de 8 ani, pen
tru a preda educația fizică timp 
de un an la clasele I—IV. Rezul
tatele au fost concludente : copiii 
aceștia care au făcut sport încă 
din primele clase, s-au dezvoltat 
foarte bine, au fost mult mai să
nătoși, mulți dintre ei au prac
ticat cu bune rezultate atletis
mul, gimnastica, luptele etc. Pre- 
zentînd aceste rezultate ale noas
tre la Conferința medico-științi- 
fică în probleme de cultură fi
zică și sport din decembrie 1966 
de la Cluj, s-a hotărît ca în ora
șul nostru să se introducă expe
rimental sportul în cît mai multe 
școli generale ciclul I. în acest 
sens vreau să relev activitatea 
profesorului Fr. Lorinczy, care 
se ocupă de elevii din cîteva 
școli. Tot legat de problema spor
tului în școli și facultăți consem
nez și faptul că dispensarul nos
tru și-a asumat șl sarcina cen
tralizării scutirilor de educație 
fizică din oraș. Am pornit de la 
ideea că un copil de școală care 
frecventează cu regularitate 
cursurile poate și trebuie să 
practice la un anumit nivel exer-

ciții fizice, punîndu-se astfel evi
dent problema gimnasticii dife
rențiate în școli. Copiii care pre», 
zentau anumite maladii au fost 
împărțiți în grupe și supuși la un 
așa-numit program igienio de 
gimnastică. Scutiri totale aproape 
că nu am mai dat (numai acelora 
ieșiți de curînd din spital după 
hepatite epidemice sau celor care 
prezentau cazuri de reumatism 
acut), astfel că la ora actuală 
din peste 20 000 de elevi 
decît circa 400 care nu 
nici un fel de program 
nastică. Evidențiez în 
acțiune pe profesorii 
cație fizică de la ] 
12, Z. Muji și Pușcașu.

— Ce puteți să ne spuneți 
despre activitatea de cercetare 
de la Dispensarul pe care îl 
conduceți ?

— Bazele medicinii culturii fi
zice la Cluj, ca de altfel în în
treaga noastră țară, le-a pus 
prof. Iuliu Hațeganu care a în
ființat în orașul nostru încă din 
1930 prima Societate Medicală eu 
Aplicații la Educația Fizică, or- 
ganizînd tot atunci primul Dis
pensar sportiv. Mai tîrziu, în 1957 
tot ilustrul nostru medio a' des
chis primul curs de specializare 
în medicina culturii fizice curs la 
care au ținut prelegeri mari per
sonalități ca prof. dr. Al. Pop 
sau acad. prof. dr. Aurel Moga. 
Astfel se explică și faptul că pen
tru îmbunătățirea muncii Dispen
sarului nostru am obținut ea 
unele cadre din învățămîntul su
perior medical să primească su- 
pranormativul clinic cu locul de 
muncă la noi. Este cazul unor 
colaboratori prestigioși ca conf. 
dr. Laurențiu Tomuș — șeful ca
tedrei de fizio-patologie de la 
I.M.F., conf. dr. Barbu Cupa- 
rencu — șeful catedrei de farma
cologie, dr. Victor Pop 
lucrări 
culturii fizice, dr. Rodica Da- 
niello de la disciplina de fizio-pa
tologie. Tema majoră de cerce
tare privește PREGĂTIREA 
TIMPURIE A COPIILOR PEN
TRU SPORTUL DE PERFOR
MANȚA. Un colectiv de antrenori 
pregătește sub redacția dr. Ono
riu Chețeanu un manual intitu
lat „SPORTUL LA COPII ȘI 
JUNIORI". Din colectiv fac par
te Ion Moina și Olivia Simu 
(atletism), Carol Pop și Albin 
Morariu (gimnastică), Bela Ior- 
dachi (înot), 
bal), Viorel 
Pădureanu și 
Personal mă 
multă vreme 
de refacere după efort la spor
tivii de performanță și cea pri
vind aprecierea capacității de 
efort a sportivilor. De asemenea 
ne-am propus să ne ocupăm de 
problema educației sanitare a 
sportivilor, începînd cu un ciclu 
de prelegeri despre „cum, cînd și 
cît trebuie să mănînce un sportiv 
de performanță", precum și al
tele.

Interviu ronssnr it de 
TUDOR MIHAI

nu avem 
practică 
de gim- 
această 

de edu- 
Liceul n*

șef de
la disciplina medicina

Ștefan Naghi (fot- 
Cîrligelu (rugbi), 

I. Rășcanu (volei), 
preocupă de mal 

problema perioadei
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Steaua învinsă la Reșița!
Tn etapa de duminică s-au înregis

trat o serie de surprize în campio
natul de handbal. Una dintre aces
tea este victoria echipei C.S.M. Re
șița asupra formației Steaua, cu 4—3 
(2—-1). Partida s-a caracterizat prin
tr-o dispută dîrză pentru victorie, 
pe un teren aproape impracticabil 
și cu ploaie permanentă. Meciul a 
fost foarte echilibrat și dacă de la 
bucureșleni nu ar fi lipsit Gruia 
(principalul lor realizator) ei pu
teau cîștiga.

Reșițenii, susținuți de publicul 
spectator, au luptat pînă la epuizare 
pentru victorie pe care, pînă ia 
urmă, au obținut-o meritat. Au în
scris : Iochman 2, Barabaș și Fecîer- 
spiel pentru învingători, Roșescu, 
Goran și Savu pentru învinși. Bun 
arbitrajul lui losil Luchici — Tr. Se
verin. (I. PL.AV1ȚU — coresp.).

Rafinăria Teleajen — Universitatea 
București 9—7 (4—4). După o repriză 
egală. Rafinăria a încercat să se de
tașeze în partea a doua, dar jocul 
în apărare al studenților a fost des
tul de bun și ei au pierdut doar la 
2 puncte diferență, o partidă des
fășurată pe un teren desfundat și 
cajre a pus probleme deosebite în 
controlul balonului. (A. VLÂSCEA- 
NU r- coresp. principal).

Politehnica Timișoara — Din am o 
Brașov 16—11 (8—5). Joc tipic de
campionat în care timișorenii s-au 
apărat mai bine. Au înscris : Ivan 6, 
Șt. Covaci 2, I. Covaci 2, Guneș 3, 

Sauer I, Sauer II și Stentzei pentru 
timișoreni, Hietsch 3, Rosnauer 2, 
Pali 2, Dan, Alien, Taplan și Bening 
pentru brașoveni. Bun arbitrajul lui 
A, Munteanu-Reșița. (C. CREȚU — 
corespondent).

In partidele feminine ca surprize 
pot fi apreciate infrîngerile pe teren 
propriu ale jormațiilor Liceul nr. 4 
Timișoara, Voința Sighișoara și Pro
gresul București.

Liceul nr. 4 Timișoara — Universi
tatea București 4—5 (2—4). Studente
le au avut inițiativa încă de la în
ceputul partidei nedînd elevelor 
nici o speranță la obținerea victoriei. 
Jocul a fost influențat de starea 
foarte proastă a terenului. Au marcat 
Arghir 2, Bratie și Hrivneac pentru 
gazde, furcoi 2, Cîrligeanu, Nico
la- și Dobîrceanu pentru echipa 
oaspe. (I. STAN — coresp.).

Voința Sighișoara — Confecția 
București €—12 (2—3). în prima par
te a partidei jocul a fost foarte echl- 
librat și se spera într-un rezultat 
strins. în repriza a doua antrenorul 
Confecției, Fiorin Ștefănescu, sesi- 
zind punctele slabe din apărarea 
adversarelor, dă indicații adecvate 
elevelor sale și acestea desfășoară 
un ioc bun și cuceresc o victorie 
pe deplin meritată și la un scor con
cludent. (C. MOLDOVAN — coresp.).

Progresul București — Rulmentul 
Brașov 8—13 (5—5). Antrenorul bucu- 
reștencelor. Radu Bădescu, a pre
zentat o echipă cu multe elemente 
tinere (încă nerodate pentru întîlniri 
de categoria A) din cauza indispo
nibilităților care au survenit în lo
tul Progresului. Cu toate acestea, 
jucătoarele d'in str. Dr. Staicovici 
au jucat de la egal la egal cu Rul
mentul Brașov și în min. 40 Progre
sul conducea încă cu 8—7. De aici, 
experiența brașovencelor începe 
j i-și spună cuvîntul șl ele reușesc 
Li ultimele minute o suită de goluri 
Lumoase, profitînd mai ales de de
ruta în care au intrat gazdele. A 
condus Nicolae Crefu (Petroșeni).

Rapid București — Mureșul Tg. 
Mureș 9—5 (5—2). Pe un teren ce s-a 
transformat pînă la urmă într-un 
adevărat patinoar, Rapidul a cîști- 
gat un meci în care adversarele lor 
au mizat doar pe eficacitatea jucă
toarei Soos. Celelalte hand'baliste de 
la Tg. Mureș nu au făcut altceva 
decît să aducă mingea din apărare 
în atac și aici Rozalia Soos a fost 
singura care și-a luat răspunderea 
înscrierii golurilor. Ea a aruncat la 
poartă de 23 de ori și a marcat toa
te cele 5 puncte ale echipei sale. A 
arbitrat bine Alexandru Albu-Bra- 
șov (P. IV.).

SPORTURI NAUTICE

Sporturile nautice 
reintră în actualitate

Desigur, este un fel de a spune că 
acest sport reintră în actualitate. Ca
notajul nu și-a oprit o clipă mo
toarele. Le-a încetinit doar,- vre
melnic, în timpul iernii,
le potrivi 1b tempoul
bacurilor. Acum, 
accelerat automat. Merg 
în plin pe Bega, „ ____
iar în curînd și pe celelalte piste 
nautice din țară.

doar,
. pentru a 
uniform al 

primăvara le-a 
din nou 

Snagov, Mureș,

Ceea ce reintră în actualitate este 
MAREA COMPETIȚIE. Cu bogatul 
ei program de întreceri felurite, cu 
revanșele și noii ei campioni, cu 
emoțiile celor care vor schimba ba
cul cu schitul ! Oficial, sezonul de 
canotaj 1967 va fi deschis de tradi
ționala întrecere dotată cu „CUPA 
TINERETULUI". Ca în fiecare an, 
ea va fi organizată - în ziua de 2 
mai pe lacul Herăstrău și va reuni 
la start canotori din toate clubu
rile nautice bucureștene. După cane* 
așa cum știm, săptămînă de săptă- 
mînă va avea loc cîte un concurs. 
Uneori chiar două, calendarul com- 
petiționial al cluburilor cu secții 
nautice fiind anul acesta foarte bo
gat.

Dar cel aj federației de specia
litate ? Pentru a vă informa în le
gătură cu acest lucru ne-am adre
sat antrenorului emerit GHEORGHE 
GIURCĂNEANU, din cadrul F.R.C.I., 
cu următoarea întrebare :
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— La ce competiții interne, cu 
caracter republican, vor participa 
canotorii în 1967 ?

— Voi începe cu cei mai tineri 
Notați : CAMPIONATUL REPUBLI
CAN DE JUNIORI. El se va desfă
șura în luna iulie (cu etape pe lo- 
calități la București. Timișoara și 
Arad) iar finala, ca de obicei, va 
avea loc pe lacul Snagov. In luna 
următoare, adică în august, tinerii 
canotori vor fi prezenți la startul 
unui alt concurs de amploare : 
„CRITERIUL SPERANȚELOR* — CU 
finala pe Snagov în sfirșit, COMPI- 
ONATUL REPUBLICAN AL SENIO
RILOR ȘI SENIOARELOR, planificat 
în toamnă — cînd se spune că se nu
mără și bobocii... Deci, în octom
brie, cu finala tot pe Snagov.

— Cîteva cuvinte despre concursu
rile internaționale la care șina a- 
nunțat prezența canotajul româ
nesc.

— Să spicuim : în luna iunie, pri
ma verificare a lotului nostru olim
pic masculin. Ea va fi făcută în 
cadrul unui CONCURS INTERNA
ȚIONAL DE CANOTAJ în Republica 
Federală a Germaniei. în aceeași 
lună, canotoarele noastre fruntașe 
vor participa la „Patrulaterul" de 
la. Praga. De aici, vîslașele vor 
pleca în Republica Democrată Ger
mană pentru a lua parte la „RE
GATA GRUNAU". La această tradi
țională regată vor fi prezenți și 
băieții (lotul olimpic), schifiștii 
luînd startul și în cadrul tradițio
nalului „patrulater". Canotajul mas
culin de la noi va fi reprezentat 
și în întîlnirile cu R.D.G. și R.S.F.S.R. 
(amîndouă în august). „Capul de a- 
fiș” al întrecerilor din anul 1967 vor 
fi, însă CAMPIONATELE EUROPE
NE DE CANOTAJ.

— Unde și cînd vor avea loc ?
— La Vichy, în Franța. între 1—3 

septembrie — întrecerile feminine, 
iar între 7—10 septembrie — cele 
masculine. Canotajul românesc fi
ind prezent la amîndouă starturi.

— O ultimă rugăminte : la ce com
petiții mai importante participă a- 
nul acesta iahtingul ?

— „CUPA MAMAIA" va deschide 
sezonul oficial de iahting. Concursul 
se va desfășura luna viitoare (20— 
27 mai) pe bacul Siutghiol, cu par
ticiparea celor mak. buni veliști din 
Polonia, R.D.G., Bulgaria și, bine
înțeles, România. Reprezentanții 
iahtingului nostru vor mai lua par
te anul «acesta la „REGATA TAL
LIN" (U.R.S.S.. 2—11 iunie) și „RE
GATA WARNEMUNDE" (R.D.G.). De 
asemenea, vor fi prezenți la PRIMA 
BALCANIADA DE IAHTING care 
se va desfășura în Grecia, între 2—6 
august. In aceeași perioadă cu între
cerile balcaniadei, în Polonia, va 
avea loc un CONCURS INTERNA
ȚIONAL, ba care vom fi prezenți în 
două probe : STAR și F.D. In fine, 
CAMPIONATUL REPUBLICAN DE 
IAHTING (1—10 septembrie) progra
mat la Mamaia, pe lacul Siutghiol.

VASILE TOFAN

HAT AT IE

Infuzie de tinerețe
9

în loturile republicane
Sezonul competițional de sală 

al înotătorilor a luat sfirșit. Cele 
mai bune rezultate obținute de 
aceștia în lunile de iarnă, ca și la 
începutul primăverii, au stat la 
baza alcătuirii loturilor noastre re
publicane, care vor fi angajate în 
cursul sezonului de vară în mai 
multe întîlniri internaționale și 
concursuri de mare anvergură. 
Iată alcătuirea lor comunicată de 
către federația de specialitate :

MASCULIN : Vladimir Moraru, 
Herman Schier, Gerhard Gotter, 
Marian Slavic, Dan Demetriad, 
Dumitru Gheorghe, Dionisie Naghi, 
Gavril Moraru (probele de craul), 
Vasile Costa, Angel Șoptereanu, 
Petre Teodorescu (bras), Zeno Giu- 
rasa, Vladimir Belea, Andrei Ma
rin, Mircea Hohoiu (spate), Alexa 
Băin, Adalbert Covaci, Mihai Rău 
(delfin), Arpad Soos, Nicolae Tat 
(mixt) ;

FEMININ : Ingrid Ungur, Ma
riana Stanciu, Arina Boroș, Edda 
Schuller, Daniela Coroiu (probele 
de craul), Cristina Balaban, Anca 
Andrei, Zita Erdeli, Ruth Hocher 
(spate), Gica Manafu, Mariana Bîr
san, Cristina Stănescu (bras), 
Agneța Șterner, Georgeta Cerbea
nu, Nicoleta Ștefănescu (delfin), 
Dorina Mezinca, Monica Horvat 
(mixt).

După cum se vede, federația s-a 
orientat în alcătuirea loturilor (în 
special cel feminin),' spre elemen
tele cu cele mai mari perspective ; 
în lotul masculin figurează 10 se
niori și 8 juniori, în cel feminin 
— 3 senioare și 10 junioare, iar 
4 selecționabili — Zita Erdeli, Ma
riana Bîrsan, Ruth Hocher și Mir
cea Hohoiu — nu au depășit încă 
vîrsta de 14 ani.

Pentru alcătuirea reprezentati

vei feminine, care la sfîrșltul lunii 
iulie va întîlni la Milano forma
țiile Italiei, Franței și Spaniei, co
legiul central de antrenori a stabi
lit un concurs de selecție în zilele 
de 3 și 4 iulie. Cît privește stabi
lirea delegației care ne va repre
zenta în luna august la „europe
nele" de juniori (15—16 ani) și co
pii (pînă ia 14 ani), aceasta va avea 
loc tot în urma unui concurs de 
selecție programat în zilele de 24 
și 25 iunie. Printre cei care candi
dează la această reprezentativă se 
află Anca Andrei, Daniela Coroiu, 
Mircea Hohoiu, Dorina Mezinca, 
Eugen Aimer, Mariana Stanciu 
(Reșița), Gica Manafu, Mariana 
Bîrsan (Galați), Zita Erdeli (Cluj), 
Ion Miclăuș (Sibiu), Petre Teodo
rescu, Dumitru Gheorghe, Geor- 
geta Cerbeanu, Cristina Stănescu, 
Mihai Rău, Mara Hahanu (Bucu
rești).

Finala campionatului 
republican universitar

AVIAȚIE [ 
sportivă:

Florin Iliescu (Institutul 
execută un salt întins la 

campionatelor republicane
Foto :

Cel mai important eveniment al 
gimnasticii noastre studențești, fi
nala campionatului republican uni
versitar, s-a desfășurat sîmbătă și 
duminică în sala Tineretului din 
Capitala. In urma concursurilor pe 
centre universitare în finală s-au 
calificat 143 de sportivi (80 de bă
ieți și 63 de fete).

Nivelul tehnic al întrecerilor a 
fost mai ridicat decît în anii tre- 
cuți, în primul rînd datorită faptu
lui că, de data aceasta, au fost 
admiși in competiție numai gim- 
naști de la categoria a II-a de cla
sificare în sus.

O frumoasă comportare au avut 
studenții de la I.C.F., Institutul 
Politehnic București, Universitatea 
Timișoara și studentele de la I.C.F. 
(singurul institut care a prezentat 
gimnaste la categoriile I și maes

politehnic București) 
întrecerile finale ale 

universitare.

tre), I.M.F. București, Universita
tea București.

REZULTATE, FETE, CAT. 
MAESTRE, individual compus : 1.

PRONOSPORT • PRONOEXPRES • PRONOSPORT
Vă prezentăm progra

mul concursului Prono
sport nr. 17, de duminică 
30 aprilie 1967 : 1 : Di
namo Pitești — Rapid ; 
II : U.T. Arad — 
Steaua ; III : Universita
tea Cluj — Petrolul ; 
IV : Farul — Jiul ; V : 
Steagul roșu — Univer
sitatea Craiova ; VI : 
Oltul R'imnicu Vîlcea — 
Metalurgistul ; VII : Gaz 
metan Mediaș — C.CtM. 
Sibiu ; VIII : Minerul 
Lupcni — Minerul Baia 
Mare ; IX : Cagliari — 
Internazionale ; X : Fog- 
gia — Napoli ; XI : 
Lazio — Mantova ; XII: 
Lecco — Brescia ; XIII: 
Milan — Juventus.

Ecaterina Llsovschi (I.C.F.) 35,25, 
2. Rodica Cheșa (I.C.F.) 34,95, 3. 
Cornelia Popescu (I.C.F.) 34,80 ;
CAT. I pe echipe : 1. I.C.F. 280,90 ; 
CAT. a Il-a, pe echipe: 1. I.M.F. 
București 262,60, 2. Universitatea
București 245,65, 3. Universitatea 
Iași 240,30 ; individual compus:
1. Henriette Țincoca (I.M.F.) Buc.) 
53,95, 2. Aneliese Jost (I.M.F. Buc.) 
53,80, 3. Lidia Themo (I.M.F. Buc.) 
53,35 ; BĂIEȚI, CAT. MAEȘTRI, 
individual compus : 1. V. Coșariu 
(Univ. Timișoara) 55,15, 2. F. Ghe- 
nadie (I.C.F.) 50,25 ; CAT. I, pe 
echipe : 1. I.C.F. 267,20, 2. Univer
sitatea Timișoara 246,40, 3. Insti
tutul Politehnic Cluj 229,60 ; indi
vidual compus : 1. Gh. Blaj (I.C.F.) 
54,65, 2. K. Kasper (Inst. Politeh
nic Brașov) 53,65, 3. I. Teodorescu 
53,60 ; CAT. a II-a, pe echipe : 1. 
Institutul Politehnic București 
270,50, 2. Institutul Pedagogic 
București 267,60, 3. Institutul Poli
tehnic Timișoara 265,20 ; individual 
compus: 1. L. Lițescu (Inst. Poli
tehnic Buc.) 55,55, 2. G. Caelide 
(Inst. Politehnic Buc.) 55,35, 3. Al. 
Ola (I.C.F.) 55,30.

Concurs 
de zbor la...

106 in 
adincimc!

SLĂNIC, 24 (prin te
lefon de la trimisul 
nostru). Ploaia rece 
care s-a cernut «îm
bată și duminică peste 
Slănic Prahova nu a 
influențat cu nimic fi
nalele campionatelor 
republicane de micro- 
modele. Și aceasta 
pentru că ,,micro-a- 
vioanele" participante 
la concurs — a căror 
greutate nu depășește
1,5 grame — au fost 
lansate în zbor la 106 
m sub pămînt, într-u- 
na din imensele gale- 

A. Neagu rii ale minei de sare
Slănic, „Sala“ (76 m 

înălțime, 120 m lungime, 32 m 
lățime, temperatura +13 grade) 
găzduiește de mai mulți ani între
cerile micromodeliștilor. Sportivii 
care s-au prezentat la start — re- 
prezentînd nouă regiuni ale țării 
— au efectuat 6 lansări, puncta
jul făcîndu-se prin adunarea ce
lor mai bune două rezultate.

Revelația concursului de la 
Slănic a fost aeromodelistul Du
mitru Diaconescu (Voința Pu
cioasa) care a condus pînă la 
ultima lansare, cînd a fost de
pășit de Mihai Teut (Tg. Mureș), 
în clasament primele 5 locuri au 
fost ocupate după cum urmează : 
1. Mihai Teut (Voința Tg. Mureș) 
31:52,0 — campion al țării ; 2. 
Dumitru Diaconescu (Voința Pu
cioasa) 27:35,0 ; 3. Nicolae Bes- 
man (Oțelul Galați) 26:27,0 ; 4. 
Traian Georgescu (Flacăra Bără-
gan) 26:15,0 ; 5. Ion Szocs (Tg. 
Mureș) 25:58,0. Durata cea mai 
lungă de zbor a fost realizată 
de Mihai Teut : 16:57,0.

• ÎN ATENȚIA CÎȘ- 
TIGĂTORILOR LA 
LOTO-PRONOSPORT

Cu prilejul sărbători
lor legale din 1 și 2 
mai 1967, plata premiilor 
la unele concursuri și 
trageri se decalează în 
felul următor :

I. In Capitală prin ca
sieriile proprii Loto- 

Pronosport

— începînd de joi 4 
mai 1967, pentru trage
rea LOTO a autoturis
melor din 18 aprilie 
1967 și pentru concursul 
Pronosport nr. 16 din 23 
aprilie 1967.

— începînd de sîm
bătă 6 mai 1967, pentru

concursul Pronoexpres 
nr. 17 din 26 aprilie 
1967.

II. In țară prin casele 
raionale C.E.C

— începînd de luni 8 
mai 1967, pentru trage
rea LOTO a autoturis
melor din 18 aprilie 
1967 și pentru concursul
Pronosport nr. 16 din
23 aprilie 1967.

— începînd d e
miercuri 10 tnai 1967
pentru concursul Prono-
expres nr. 17 din 26
aprilie 1967.

— Participanții din
mediul rural, spitale, sa
natorii și unități mili
tare, vor primi premiile 
prin mandat poștal, în

Clasamentul pe regiuni : 1. Mu- 
reș-Autonomă Maghiară 57:50,0 ;
2. București 49:01,0 ; 3. Ploiești 
44:28,0 ; 4. Oraș București 37:55,0; 
5. Galați 30:40,0.

★
Astăzi au început (în aceeași 

galerie) întrecerile concursului in
ternațional de micromodele orga
nizat de Federația română de 
aviație, la care participă sportivi 
din Cehoslovacia, Ungaria și Ro
mânia. Țara noastră ia parte la 
acest concurs cu două echipe : A 
(Otto Hintz și Mihai Tent) și B 
(Nicolae Besman și Ștefan Io
nesco).

Concursul va dura trei zile, 
proba la această categorie de mi
cromodele fiind cea de durată. 
Ca și la finalele campionatelor 
republicane, constructorii de mi
cromodele participanți la acest 
concurs internațional vor efectua 
6 lansări, întocmirea punctajului 
făcîndu-se prin adunarea celor 
mai bune două rezultate.

VIOREL TONCEANU

VOLEI

Citeva amănunte 
de la jocurile din „Au 

de duminică
Tractorul Brașov — Dinamo 

București (m) #—3. Meci nesatisfă
cător sub aspect tehnic, ambele 
echipe jucind sub posibilități. 
Dinamoviștii au cîștigat mai greu 
decît arată scorurile (11, 12, 10), 
prin specularea greșelilor comise 
de brașoveni în finalurile seturilor. șț 
(I. Stanca — coresp.).

Minerul B. Mare — Politehnica 
Brașov (m) 3—1. După 15—5 și 
15—4. .. relaxare și 12—15. Apoi 
15—8 clar. S-au evidențiat Chinze- 
riuc de la Politehnica și Covaci 
de la Minerul. (T. Tohătan — co
respondent principal).

Viitorul Bacău — Petrolul Plo
iești (m) 3—1. Victorie meritată 
a gazdelor, după Un meci care nu 
a corespuns din punct de vedere 
tehnic. De menționat actul de in
disciplină comis de jucătorul plo
ieștean loja care, după ce a fost 
înlocuit, a refuzat să reintre în 
teren la schimbarea cerută de an
trenorul echipei sale. (I. Iancu — 
coresp. principal).

Progresul Brăila — Alumina 
Oradea (m) 3—0. Brăilenii își da
torează victoria în primul rînd blo
cajului lor, care a funcționat ire
proșabil. (I. Baltag — coresp.).

Politehnica Timișoara — Politeh
nica Galați (m) 1—3. Succesul e- 
chipei oaspete l-a decis varietatea 
cu care aceasta a acționat în atac. 
Studenții timișoreni s-au rrdicat 
uneori pină la nivelul învingători
lor, dar au greșit nepermis de 
multe servicii, preluări și dublaje. 
(P. Arcan — coresp. principal).

DUPĂ JOCURILE DE DUMINI
CA, IN GRUPA MASCULINA A 
CATEGORIEI A, CLASAMENTUL 
ARATA ASTFEL : 

1. Steaua București 21 20 1 60:16 41
2. Rapid București 21 17 4 54:19 38
3. Politehnica Galați 19 17 2 55:17 36
4. Dinamo București 19 16 3 53:16 35
5. Viitorul Bacău 20 9 11 36:38 29
6. Alumina Oradea 21 7 14 28:50 28
7. Tractorul B.rașov 20 7 13 31 -.42 27
8. Minerul B. Mare 20 7 13 25:44 27
9. Petrolul Ploiești 21 6 15 24:49 27

10. Progresul Brăila 19 7 12 24:40 26
11. Politehnica Tim. 20 6 14 25:45 26
12. Politehnica Bv. 21 2 19 18:57 23

cepînd de luni 8 mai 
1967, pentru tragerea 
LOTO a autoturismelor 
din 18 aprilie 1967 și 
pentru concursul Prono
sport nr. 16 din 23 apri
lie 1967, iar pentru con
cursul Pronoexpres nr. 
17 din 26 aprilie 1967, 
începînd de miercuri 10 
mat 1967.

Se reamintește parti- 
cipanților cîștigători că 
pot ridica premiile de la 
casieriile proprii LOTO- 
PRONOSPORT și de la 
casele raionale C.E.C. 
timp de 45 zile de la 
data concursului sau 
tragerii.

Rubrică redactată de 
Administrația de stat 
Loto-Pronospoit .
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REPORTAJ CU „EROI“
Intr-o după-amiază de primăvară tivului, cu calitățile sale fizice și 

timpurie asistam, la Iași, la unul 
din antrenamentele grupei de tineri 
gimnaști, pregătită de prof. Octav Un- 
gureanu. Atunci, și în zilele următoa- 

^re, m-a impresionat dificultatea exer- 
ci (iilor executate, în raport cu vîrsta 

£ sportivilor. Grupa este alcătuită din
9 copii între 10 și 13 ani, care lu- 

^.crau zilnic la toate aparatele, însu- 
șindu-și exercițiile cuprinse în pro- 

£ gramul de concurs pentru juniorii de 
categoria a II-a și chiar de catego- 

£ria I. Explicația? Răspunde antre- 
0 norul 0. Ungureanu: „Am văzut 
^campioni olimpici și mondiali în vîr- 
^stă de 18—19 ani sau chiar mai ti- 
j^neri. Noi nu putem, adică, să facem 
^așa ceva? De ce să pierdem tim- 
^pul? Un antrenor, în viața lui, nu 
^se poate întoarce înapoi decît de 
^două sau maximum trei ori în mun
cea de realizare a unor mari perfor- 

mante. înțelegeți, nu? Mă refer la 
pacele rezultate care să-ți dea, ție, ca

antrenor, bucuria de a te fi afirmat, 
^de a fi realizat ceva în meseria ta...** 

Și a continuat, explicînd că în 
^atletism, gimnastică sau natație — 

sporturi unde performanța se află în 
£ raport direct cu personalitatea spor- 
l 

:^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^

I

psihice ridicarea unui sportiv de la 
treapta selecției și pînă la nivelul 
celor mai bune performanțe europene 
necesită, pe puțin, un timp echiva- 
lent cu 7—8 ani. In cazul unor ta
lente deosebite, s-ar putea ca această 
„normă** să fie depășită. Dar, de 
regulă, lucrurile se petrec tocmai in
vers. Evoluția performanțelor pe plan 
european și mondial, a căror fantas
tică creștere a epuizat toate ...semnele 
de exclamare, impune de cele mai 
multe ori modificarea planurilor- de 
muncă și, în consecință, amînarea de
plinei afirmări a sportivului respectiv. 
Ce să mai vorbim de faptul că an
trenorii modelează tineri în plină 
creștere și formare, fiecare cu par
ticularități de comportare deosebite, 
cu o viată personală avînd anumite 
caracteristici, cu aspirații sau preo
cupări și din alte domenii decît cel 
al sportului! Și atunci apar ezitări, 
scăderi ale potențialului de muncă, 
iar uneori, chiar renunțări. Așa îneît, 
una peste alta, apreciem că „norma** 
pentru creșterea și promovarea unui 
sportiv de certă valoare este în jurul 
a 8 ani.

Acum, să socotim în continuare.

O dată cu venirea timpului frumos, amatorii de alpinism din țara noastră 
au ieșit la primele antrenamente, pe teren. Alpinismul este sportul care 
cucerește an de an noi adepti. Să recunoaștem, munții noștri oferă nebă
nuite posibilități de practicare a acestui frumos și îndrăzneț sport.

Foto : Șt. Ciotloș

I
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Â progresat cu ceva reprezentativa noastră de polo ?
Care este părerea unui specialist străin și... unde duc animozitățile

g • • ANONIMI
Dacă un antrenor începe să lucreze 
cu spor în meserie, beneficiind și de 
o oarecare experienfă, în jurul vîrstei 
de 30 de ani, ne punem întrebarea 
cite astfel de „norme* poate face 
el în întreaga lui carieră? Veți fi de 
acord cu noi că doar două sau, în 
cazuri mai rare, trei!

Sînt de fapt socoteli aritmetice 
simple, dar, din păcate, străine de 
munca multora dintre antrenorii noș
tri. S-au întrebat oare aceia dintre 
tehnicieni ajunși sau trecuti de 
40—50 de ani ce au făcut în cariera 
lor? Cu ce se prezintă atunci cînd 
vor încheia această activitate ? Dacă 
răspunsul este negativ se vor găsi, 
poate, explicații destule. N-au fost 
condiții (in unele perioade antrenorul 
Ungureanu lucra cu căciula în cap 
din cauza frigului din sală, dar mun
cea, mergea înainte), n-am primit a- 
jutor, elevii au plecat care încotro 
(dacă nu sînt legați trainic de an
trenorul lor, de performanta pe care 
vor s-o realizeze împreună, sigur că 
pleacă) și alte asemenea lucruri. Spre 
exemplu, și autorul acestor rînduri a 
căutat o... obiecție. A întrebat pe 
antrenorul O. Ungureanu ce face în 
timpul vacantei. „Evit din toate pu-

A
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terîle ...beția repaosului. Pauzele 
lungi sînt cele mai periculoase în 
gimnastică. Deci, continui antrena
mentele. Tot 7 pe săptffmîna !* 
Pentru aceasta el a lucrat cu grijă 
încă din timpul selecției, preferind 
copiii din localitate, toți cu o situa
ție (și în prezent, excelentă!) la în
vățătură și la ai căror părinți a găsit 
înțelegerea cuvenită. Vi se pare greu, 
nu ? Sigur că-i greu... Dar altfel nu 
pot fi cucerite locurile de pe podiumul 
învingătorilor.

Ce s-ar mai putea adăuga la 
toate acestea? Da, cine sînt cei 9 
copii. Dar antrenorul a refuzat să-mi 
dea numele lor. Mi-a spus: 
„Eu nu lucrez doar pentru ă fi un 
personaj pozitiv într-un reportaj. 
Tind mai sus. Mult mai sus și pen
tru asta nu le doresc încă elevilor 
mei popularitatea. Ei o vor merita 
atunci cînd vor ajunge acolo unde 
ne-am propus să ajungem împreună. 
Atunci, da. Acum însă este prea 
devreme...*

Și astfel, reportajul meu a rămas 
fără... „eroi1* !

CALIN ANTONESCU

reînceput activitatea la oină!

vorbă cu tovarășul CONSTANTIN OPRIȚESCU, 
secretarul general

despre campionatul republican 
întrecerile

al F. R. 0.,

pentru „Cupa României**

in cadrul lotuluiexistente
Revederea cu reprezentativa de 

polo a țârii noastre, la mai bine de 
7 luni de la ultima ei ieșire oficială 
(campionatul european de la U- 
trecht), a coincis cu cele două parti
de amicale susținute împotriva 
echipei naționale a Italiei. Atîț în 
jocurile oficiale, cît și în cele trei 
meciuri de antrenament de la Cluj, 
Sportivii români s-au impus, cu 
ușurință, dovedesc că alcătuiesc, în 
continuare, o selecționată reduta
bilă, greu de învins.

Acest lucru, însă, îl cunoaștem 
de mai bine de 10 ani, de cînd 
Aurel Zahan și coechipierii săi s-au 
clasat, cu regularitate, între pri
mele 6 formații din lume, fie că 
a fost vorba de turneul olimpic, de 
campionatul european sau „Trofeo 
d’Italia". Ceea ce interesează mai 
mult, la ora actuală, este dacă 
această echipă, ajunsă la o deplină 
maturitate, mai poate acumula ceva 
pentru a se impune (și în condițiile 
unor meciuri jucate în deplasare) 
în fața eternilor ei adversari (Un
garia, U.R.S.S., Iugoslavia) și de a 
putea ataca, cu succes, un loc pe 
podiumul de premiere al poloului 
mondial. Și aceasta în condițiile 
noului regulament cînd, mai mult 
ca oricînd, o echipă de certă va
loare are nevoie nu numai de exce- 
lenți tehnicieni și tacticieni, dar și 
de foarte rapizi înotători.

Am urmărit, cu mare atenție, 
meciurile de la Cluj și București 
cu această formație a Italiei care, 
anul trecut, ne-a învins de trei ori, 
și victoriile obținute — chiar și 
aceea la trei goluri diferență (pen
tru prima oară în istoricul acestor 
jocuri) “î nu hă-ătl Surprins cjtuți 
de puțin. între cele 6 mari formații 
ale poloului mondial diferențele de 
valoare sînt, practic, foarte reduse 
și avantajul terenului, în oricare 
întilnire directă, s-a dovedit, în ul
timii ani, aproape determinant. 
Pentru a preciza, trebuie să vă 
spunem, din capul locului, că în 
cele două partide echipa noastră 
nu a fost mai puternică decît 
Cea aliniată la ultimul campionat 
european, iar evoluția ei, în ansam
blu, nu prea mult deosebită de 
cea de la Utrecht, astfel că succe
sele obținute nu se pot explica 
printr-un progres vizibil al jucăto
rilor români ci, mai degrabă, prin- 
tr-o mai bună omogenitate (calo
rică) a lotului (față de cel advers), 
ca și printr-un plus de imaginație 
In acțiunile ofensive.

Sînt însă aceste atuuri suficiente 
pentru a se putea impune într-o 
competiție de anvergură? După pă
rerea noastră, nu ; și iată de ce. 
Intr-o convorbire purtată cu antre
norul Mario Majoni, unul din cei 

O veritabilă „grămadă" în fata porții lui Merello, sau un exemplu de... 
cum nu ar trebui să se iouxa polo. Fură din ultima întilnire dintre 

sportivii români si cei italieni.
Foto: A. Neagi

mai mari tehnicieni ai jocului de 
polo din lume, acesta își exprima 
totala nedumerire față de situația 
cu totul contradictorie a „7“-lui 
românesc. „Ați avut și aveți jucă
tori Ia fel de taleniați ca oricare 
din formațiile fruntașe în arena 
mondială ; poate nu suficient de 
rapizi și cu un gabarit superior dar, 
oricum, bine dotați pentru acest 
joc. In plus, aveți șansa deosebită 
(Pe care, credeți-mă, nu o are nici 
o echipă națională de prima mină), 
de a avea toți jucătorii in același 
oraș (București), lucru care înles
nește o pregătire centralizată la ni
velul actualelor cerințe. Și, totuși, 
echipa dv, de ani de zile în aceeași 
alcătuire, nu a reușit, niciodată, 
o performanță de marc valoare. 
După părerea mea, explicația nu 
trebuie căutată decît in pregătirea 
psihologică a echipei, care are o 
mare importanță. Am impresia că 
jucătorii sînt mult prea obsedați (și 
aceasta în sens negativ) de obține
rea unor rezultate favorabile și își 
pierd, prea repede, controlul nervi
lor atunci cînd văd că victoria le 
scapă din mină".

Subscriem, întrutotul, ia conclu
zia antrenorului italian, adăugind 
ș: alte cîteva constatări personale, 
mai puțin observabile la prima ve
dere, dar cu implicații serioase în 
eficiența jocului colectiv al echipei. 
Va părea paradoxal, poate, faptul 
că deși structura reprezentativei 
noastre este cam aceeași de mai 
mulți arri, totuși, între jucătorii care 
o compun nici pînă acum nu s-a 
realizat o coeziune perfectă, fapt 
care nu dă posibilitate echipei să 
acționeze ca un tot armonios în
chegat. Existența unor grupuri mici 
(chiar și in rîndurile jucătorilor de 
la Dinamo), care manifestă mai 
mult sau mai puțin deschis o prefe
rință pentru o anume alcătuire a 
echipei, dăunează coeziunii și sub
minează autoritatea antrenorului.

Prof. Carol Corcec a căutat, în 
mai multe rînduri (poate nu întot
deauna cu suficient tact pedagogie), 
să-i apropie pe jucători, să-i facă 
să înțeleagă că atunci cînd este vor
ba de interesul echipei naționale 
trebuie să dispară orice fel de ani
mozități, de interese de club. De 
cele mai multe ori însă, încercările 
sale de a acorda un credit mai 
mare tinerilor sau de a lua măsuri 
disciplinare exemplare (vezi cazul 
Fleșeriu) au eșuat.

Din această situație, cu totul ne
prielnică atmosferei din rîndurile 
componenților lotului, s-a ajuns ca 
unii dintre jucători să nu mai res
pecte, întocmai, indicațiile tactice 
(în special) ale antrenorului, moti- 
vînd (în mod cu totul nejustificat) 

că acesta le-ar închista imaginația 
și le-ar limita personalitatea în joc. 
Lucru cu totul ireal, dacă vom lua, 
de exemplu, evoluția echipei în 
primele două reprize ale meciului 
de la București cînd, respectîndu-se 
majoritatea indicațiilor primite de 
pe margine, s-au realizat numeroa
se acțiuni variate, care au pus în 
dificultate apărarea adversă. Cînd 
însă jucătorii au vrut să-și eviden
țieze „personalitatea", echipa a re
venit, automat, la jocul învechit în 
centru, cu forțarea adversarului de 
a comite cît mai multe puncte de 
penalitate. Adică, exact la sistemul 
total depășit de așteptare a greșelii 
adversarului, și nicidecum la jocul 
constructiv adecvat cerințelor mo
derne.

Și, iatâ-ne ajunși de unde am 
pornit. A progresat, cu ceva? echipa 
noastră în ultimele luni ? Categoric 
nu ; și, în situația menținerii unor 
dispute nesănătoase intre jucători, 
pe de-o parte, ca și între jucători 
și antrenor pe de altă parte, nici 
nu se întrevăd speranțe prea mari 
de a se realiza saltul atîț de mult 
așteptat.

Firește, dacă am fi convinși că 
posibilitățile actualilor componenți 
ai reprezentativei ar fi limitate, și 
că în actuala alcătuire echipa nu 
ar putea realiza mai mult, nu am 
insista nici noi. In fond, formația 
noastră a atins un nivel lăudabil în 
ierarhia mondială dacă ținem sea
ma de posibilitățile de dezvoltare 
ale natației în general. Dar, oare, 
nu e păcat de munca conștiincioasă 
a antrenorului și jucătorilor desfă
șurată de-a lungul atîtor ani. dacă 
aceasta se oprește, implacabil, în 
fața unor probleme de ordin subiec
tiv care, printr-un efort colectiv, 
bazat pe principialitate și o justă 
înțelegere a măsurilor de orice gen, 
ar putea fi ușor înlăturate ?

Credem că această problemă me
rită toată atenția și ea trebuie să 
constituie obiectul unei serioase 
analize, atît din partea biroului fe
derației de specialitate, cît și din 
partea sectorului tehnic al Consi
liului General al UCFS.

O dată cu sosirea 
primăverii a fost re
luată și activitatea 
competițională la oină, 
sportul nostru națio
nal. Despre primele 
întreceri la această 
ramură sportivă ne-a 
pus în temă tov. 
Constantin Oprițescu, 
secretarul general al 
federației.

• Cînd a început, 
de fapt, activitatea la 
oină ?

— In. prima decadă 
a lunii curente, o dată 
cu întrecerile din ca
drul etapei I a cam
pionatului republicani 
Această etapă cores
punde, în cazul nos
tru, întrecerilor la ni
velul raioanelor și va 
angrena aproximativ 
500 de echipe.

• Ce măsuri au 
fost luate pentru a se 
asigura reușita cam
pionatului ?

— In toate regiuni^ 
le au fost trimise 0 
serie de materiale 
metodice, regulamen
tul de joc (care a su
ferit unele modificări) 
și în curind și bule
tinul tehnic al fede
rației. In același timp 
activul federației Va 
face o serie de depla
sări în teren, pentru 
a îndruma direct CO-,

misiile regionale și 
raionale.

• Din informațiile 
pe care le dețineți, 
unde apreciați că li 
s-a asigurat Întreceri
lor un cadru organi
zatoric optim ?

— In principal în 
regiunile Ploiești, 
București și Iași. In 
aceste regiuni, popu
laritatea oinei a spo
rit simțitor, îndeosebi 
în rîndul asociațiilor 
din mediul sătesc și 
în școli. Interes pen
tru reușita etapei I se 
manifestă insă șl în 
alte regiuni ca de 
pildă Bacău, Suceava, 
Dobrogea, Argeș și 
Oltenia.

• Ce altă eompeti- 
țiție se află în aten
ția iubitorilor oinei 7

— Paralel Cu des
fășurarea campiona
tului, se fac intense 
pregătiri pentru o 
competiție dotată cu 
„Cupa României" 
(fosta „Cupă a cam
pionilor regionali") «- 
junsă, anul acesta, la 
a IV-a ediție.

• Dacă vreți, elte- 
va amănunte. <4

— La întrece
rile din „Cupa Ro
mâniei" se pot înscrie

campioanele de re
giuni, desemnate anul 
trecut. Participantele 
au fost grupate în 5 
serii preliminare de 
cite 3 și 4 echipe. Cîș- 
tigătoarele seriilor se 
vor întrece intr-un 
turneu final care se 
va desfășura tur-re- 
tur. Preliminariile și 
finala „Cupei Româ
niei" vor avea loc la 
Mangalia în perioada 
de la 26—28 mai. Pînă 
la 30 aprilie campioa
nele de regiuni ur
mează să comunice 
federației participa
rea lor.

In legătură cu fi
nala ediției din 1967 a 
„Cupei României” tov. 
Oprițescu a ținut să 
ne precizeze că orga
nizatorii (in speță, 
comisia, de oină a re
giunii Dobrogea) au 
luat o serie de măsuri 
speciale menite să 
asigure succesul de
plin al acestei tradi
ționale competiții, re- 
amenajînd terenurile, 
îngrijindu-se de popu
larizarea acțiunii prin 
presă, radio și televi
ziune. De reținut fap
tul că și în acest an 
sprijinul organe
lor Sfatului popular 
al orașului Mangalia 
se face simțit din 
plin. Activiștii spor
tivi dobrogeni nu vor 
să-și dezmintă faima 
de bune gazde 1



Cursei Păcii
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poloncză a pârtiei- 
Franța la competiția 
ale orașului Sedau", 
a cișlÎKat ultima eta-

a 20-a oară consecutiv, elita ciclismului amator își va da înttlnire 
tradiționalei competiții rutiere „Cursa Păcii", programată între 10 
Pregătirile viitorilor participanți se află în toi. Ia'ă-1 pe unul din-

în aceste zile de primăvară au 
loc pretutindeni in Europa antre
namente, curse de selecție, pregă- 
tiri în vederea celei de a 20-a edi
ții jubiliare a „Cursei Păcii", Var
șovia - Berlin - Praga.

Cicliștii cehoslovaci s-au între
cut într-o cursă de trei etape. în
cheiată la Plsen cu o probă contra- 
cronometru. O formă bună a de
monstrat fostul ciștigător al „Cursei 
Păcii", Jan Smolik. El a învins de
tașat la contracronomctru, reali- 
zind, pe distanța de 34 kilometri, 
timpul de 48:37,9. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Daniel Grac la 
47,1, Pavel Dolezal Ia 1:44,1, Miio- 
slav Novak la 2:03, Ladislav Hel
ler la 2:40. Echipa Cehoslovaciei

_ Prima confruntare internațională 
din acest an a reprezentativei noastre 
masculine de gimnastică, desfășurată 
la Sofia, în compania echipei bulgare, 
s-a încheiat cu victoria gazdelor la 
o. diferență de 0,05 puncte. La indi
vidual rompus gimnastul nostru 
Anton Cadar a obținut primul loc. 

Sînt necesare cîteva considerații 
privind desfășurarea concursului și 
comportarea formației noastre. între
cerea a început la sol. Reprezentantul 
nostru Aurel Gruin a luat un start 
bun (nota 8,75), lucru care ne-a fă
cut să sperăm într-o comportare bună 
la acest aparat. S-a întîmplat însă 
altfel. Marcel Sîmîon a obținut o 
notă mai mică decît de obicei (8,65), 
iar. AI. Silaghi a ratat finalul exer
cițiului. Și ceilalți sportivi români au 
avut deficiente în privința ținutei și 
amplitudinii execuțiilor. Din exerci
țiile Iui Gh. Tohăneanu și E. Buh 
au lipsit combinațiile de mai mare 
valoare. Gimnaștii bulgari au lucrat 
Ia sol cu o ținută mai bună, cil rin 
dinamism mai pronunțat. Exercițiile 
lor au cuprins linii acrobatice valo
roase, terminate prin salturi cu în
toarceri de 360°. Gazdele au luat 
conducerea.

La al doilea aparat — calul co 
minere — avantajul gimnaștilor bul
gari a crescut la 1.55 puncte. Mareei 
Simion, Ludovic Buh și Gheorghe 
Tohăneanu au ratat exercițiile, obți- 
nînd note sub 9,00 puncte. Gompo- 
nenții echipei bulgare, deși nu au 
avut exerciții deosebit de valoroase, 
au lucrat cu amplitudine și c« si
guranță.

Spre satisfacția noastră, după acest, 
aparat sportivii noștri s-au mobilizat, 
recuperînd, la inele și la ' sărituri, 
0,55 de puncte din handicap. Ea 
înels. Anton Cadar a cucerit primul 
loo, CU 9,50 p. Cn excepția lui Aurel 
<3 ruin și a Iui AI. Sllaghi, toți gim
naștii români au obținut note peste 
0,00. Ea sărituri, echipa noastră a 
totalizat 46,15 puncte față de 45,80 
ale formației gazdă, Anton Cadar și 
Al. Silaghi împărțind primul loc cu 
9,40 p.

Ea paralele, dîn nou ne-au întrecut 
sportivii bulgari, dîn cauza neatenției 
cu care au evoluat Marcel Simion și 
ludovic Buh. înaintea ultimului apa
rat ei conduceau cu 1,05 p.

a Ea 
’ reușit 

rentă, 
nerea victoriei. Nu puteau decît să 
regrete zecimile pierdute la alte a- 
parate... Faptul că 6h. Tohăneanu a 
primit o notă mai mică decît merita, 
nu. scuză înfrîngerea.

în 'conclnzie, trebuie să arătăm că 
gazdele au prezentat o echipă cu reale 
per* pective.

Considerăm că tn componența’ echi
pei noastre vor trebui aduse îmbu
nătățiri sub aspectul selecției. Exer
cițiile trebuie să conțină mai multe 
elemente grele și combinații maî di
namice. Să nu irităm că echipa Bul
gariei nu se află în fruntea ierarhiei 
mondiale. Raționamentul este simplu: 
fiind învinși de ei, noi ne aflăm și

• mai departe de plutonul fruntaș. So
luția: muncă tot mai multă și mai

• serioasă.

bară fixă, gimnaștii noștri an 
să reducă mult această dife- 
fiind doar Ia un pas de obți-

FRANCISC LOVI
secretar general adjunct al F.R.G.
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își va continua pregătirile in Ita
lia, unde va lua parte la „Marele 
premiu al orașului Roma’ și la 
alte întreceri.

Selecționata 
pat recent în 
„Cele 3 zile 
Marian Kegel
pă, dar nici unul din component)' 
formației poloneze nu s-a clasat 
în primele locuri. Clasamentul ge
neral a avut în frunte pe amatorii 
francezi Jean Carlo și Caltiau, ul
timul selecționat in reprezentativa 
Franței pentru „Cnrsa Păcii". Li
derul echipei franceze va fi Claude 
Guyot, fratele Iui Bernard Guyot, 
cîștigătorul de anul trecut al 
„Cursei Păcii".

Cicliștii din R.D. Germană s-au 
antrenat timp de o lună pe șose
lele Algeriei. A fost un antrena
ment de rezislență, cu participări 
la curse de trei sau patru etape 
alături de cicliștii din Algeria. Iu
goslavia, Franța. Din Iotul R.D. 
Germane, fac parte, printre alții, 
Klaus Ampler, Mickein, Peschel, 
Hoffman, Lux, Dippold.

Lotul sovietic a participat, în 
împrejurimile orașului Soci, la 
tradiționala cursă de selecție pe 
etape. înaintea ultimei etape con
ducea tinărul Vitali Tkacenko, ur
mat de Alexei Petrov, Ghenadi Le
bedev, Anatoli Olizarenko. Iuri 
Pomimov, Gainan Saidhujin și 
Stanislav Sepel.

Rezultatele 
Monaco, 
interes 

balului 
avut 
mai 
vește 
care 
După 
și-a propus, în principal, să 
sească metodele cele mai eficiente 
de creștere a atacului, să ia mă
suri oportune pentru a reda fot
balului caracterul său ofensiv. 
(Celelalte probleme discutate ca. 
de 
de

din 
darul 

mare...

iubitorii 
întreagă, 

o 
ce

a crizei 
rege".

fot- 
au 
și 

pri-

reuniunii de la 
așteptate cu mult 

de 
lumea
să creeze 

confuzie în 
căile de rezolvare 
amenință „sportul 
cum se știe, „masa rotundă" 

gă-

pildă, modificarea sistemului 
desfășurare a competițiilor eu-

Pentru
startul

25 mai.
tre favoriții întrecerii, ciclistul Klaus Ampler din reprezentativa R. D. Ger
mane, pe care-I vedem aci intrînd în fruntea plutonului pe poarta stadionu- | 
lui din Leipzig la capătul unei recente curse de verificare, pe distanța de
208 km. pe care a cîștigat-o cu timpul de 5h 05:52.

VARȘOVIA (prin telefon). — 
Duminică au continuat întrecerile 
din cadrul întîlnirii bilaterale de 
scrimă România — Polonia, eu 
proba de floretă (băieți și fete) in
dividual. Intr-o companie valoroa
să, în frunte cu Czimmerman, Ba
lon, Skrudlik, Woyda, sportivii 
noștri au obținut o splendidă vic
torie, clasîndu-se pe primele locuri. 
Realizatori : familia Drîmbâ, Ilea
na și Ionel, au terminat neînvinși. 
Bine s-au mai comportat Marina 
Stanca și luliu Falb venind pe 
locurile secunde. Clasament : flo
retă fete : 1. Ileana Drîmbă (Româ
nia) 8 v ; 2—3. Marina Stanca (Ro
mânia) și Czimmerman (Polonia) 
6 v (egalitate la tușe) ; 4. Ana Ene 
(România) 5 v ; 5. Fukala (Polo
nia) 3 v ; 6. Kratara (Polonia) 3 v ; 
7. Zimbicka (Polonia) 3 v ; 8. Ploch 
(Polonia) 2 v; 9. Elsner (Polonia) 
1 v ; floretă băieți : 1. Ionel Drîm
bă (România) 7 v; 2. Iuliu Falb 
(România) 5 v; 3. Woyda (Polonia) 
4 v; 4. Rujicki (Polonia) 4 v; B. 
Skrudlik (Polonia) 4 v; 6. Mihai 
Tiu (România) 2 v; 7. Tănase Mu- 
reșanu (România) 1 v; 8. Koje- 
zowski (Polonia) 1 v. Scrimecii 
noștri se întorc marți în țară pe 
calea aerului.

I
Foto : Zentralbild |

(1—4—3—3). Este evidentă, pentru 
toată lumea, involuția Pe care o 
trăiește fotbalul modern. In fața 
acestui pericol s-a născut un pu
ternic curent de opinii în întreaga 
lume, care a decretat fotbalul... bol
nav. Și specialiștii s-au întrunit 
Ia Monaco pentru a „fabrica" pi
lula necesară vindecării lui. Din 
păcate, după cîteva zile de dez
bateri, s-a ajuns la concluzia că 
nu au fost studiate cu atenție po
sibilitățile de „vindecare". Orice so
luție propusă și-a găsit un revers 
de natură să contribuie și mai mult 
la întărirea apărării și la slăbirea a- 
tacului. S-a propus, de pildă, des-

După „masa rotundă
dc la Monaco, nimic nou

ropene, au o importanță secundară 
și deci nu formează obiectul comen
tariului nostru).

Spuneam că fotbalul trece prin- 
țr-o serioasă criză, mai ales în ce 
privește latura lui spectaculară, 
criză determinată de accentul

I mare care se pune pe apărare și
■ neglijarea atacului. Intr-adevăr,

I
i
I
I
I
I

evoluția fotbalului arată o dispro
porție între cele două comparti
mente. In timp ce linia de atac 
se reduce simțitor ca număr de 
jucători și că valoare, apărarea 
se întărește continuu, contribuind 
la scăderea numărului de goluri. 
Cei 5 atacanți au devenit cu vre
mea 4, ca urmare a apariției sis
temului 1—4—2—4, iar în momentul 
actual se tinde spre 
unei extreme (și, mai 
eliminarea amîndurora, 
intenționează să facă
sey), deci spre consolidarea siste
mului cu numaj 3 vîrfuri de atac

eliminarea 
recent, la 

după cum 
Alf Ram-

ființarea ofsaidului 
favorizare a jocului 
s-a ridicat obiecția 
unde se joacă cu „1 
dul este practic inexistent. Și to
tuși, această ■ țară este patria be
tonului, aici se înscriu cele mai 
puține goluri. A existat și propu
nerea ca ofsaidul să nu fie total 
exclus din regulament, ci să 
mînă valabil pentru suprafața 
pedeapsă (mărită cîtva). Dar 
cest lucru a fost experimentat 
International Board la Edinbourg, 
fără un rezultat edificator. Confu
zia s-a accentuat la Monaco. Re
prezentantul clubului Napoli, Ca- 
napella, spunea: „Dacă regulamen
tul este perimat, trebuie adaptat 
noilor cerințe. Dar cum? Să se 
suprime ofsaidul ? înseamnă să se 
creeze un nou fotbal. Să se în
mulțească penaltiurile? Ar însem
na să Ie reducem caracterul dra
matic'*.

ca mijloc de 
ofensiv. Dar 
că în Italia, 

.libero", ofsai-

râ
de 
a- 
de

Tn consecință, sînt necesare 
schimbările, dar... să nu se schim
be nimic — ar fi spus „ghepardul" 
lampedusian.

Mulți au susținut mărirea spa
țiului porții, măsură absolut ne
cesară — după părerea lor — da
torită creșterii valorice a porta
rului față de data cînd au fost 
stabilite dimensiunile porții. Dar 
contraargumenlul a venit prompt: 
oare ceilalți jucători n-au evoluat 
și ei? Instructorul francez Geor
ge® Boulogne a venit cu propune
rea ca poarta să măsoare 10 m în 
lărgime și 3 în înălțime! Prin mă
rirea porții nu se rezolvă mare 
lucru: se vor înscrie mai multe 
goluri, dar tot apărarea se va în
tări, riscul fiind mai mare în a- 
cesț caz. Și fotbalul nu scapă de 
microbul apărării. Atacarea regu
lilor de joc — s-a conchis la re
uniune — nu rezolvă problema. 
Liberii, reprezentantul clubului 
River Plata, considera, în contrast 
cu Boulogne, că „mai important 
este ca regulile să fie respectate, 
decît modificate". Iar fostul inter
național cehoslovac Masopust a- 
răta, prin intermediul lui Urban, 
reprezentantul clubului Dukla Pra
ga, că „se joacă pentru a cîștiga și 
acest lucru este propriu sportului. 
Orice hotărire exterioară nu schim
bă nimic. Nu sînt, deci, partizanul 
modificării regulilor fundamenta
le (ex: ofsaidul), dar nu exclud pe 
cele mărunte: renunerea balonului 
în joc cu piciorul, de la tușă, 
locuirea jucătorilor etc."

După atîtea dezbateri fără 
zultat, specialiștii au hotărît să 
cheie „masa rotundă". Anul 
itor, se va reedita conferința, 
fi ea mai fructuoasă? Rămîne 
văzut...

în-

re- 
în- 
vi-
Va
de

AUREL BREBEANU
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Fotbal pe glob
• La Budapesta s-a disputat 

duminică meciul internațional 
amical de fotbal dintre echipele 
Ungariei și Iugoslaviei. Gazdele 
au obținut victoria cu scorul dc 
1—o (1—0), prin punctul marcat 
în minutul 26 de Bene, tn con
tinuare, s-a desfășurat, la lumina 
reflectoarelor, întîlnirea dintre se
lecționatele jle juniori ale celor 
două țări, 
ghiari au 
scorul de

• După

Tinerii fotbaliști ma- 
terminat învingători cu 
2-1 (1-1).
24 de etape, în cam 

plonatul portughez de fotbal con
duce Benfica 
puncte. O 
Academica 
35 puncte, 
Guimaraes 
zultate 
bal — 
Beira 
Braga 
1—0 ;

• Campionatul spaniol de fot
bal (ediția din 1966—1967) s-a 
încheiat cu victoria echipei Real 
Madrid, care a totalizat 47 dc 
puncte. Pe locurile următoare s-au 
clasat Barcelona cu 42 puncte, 
Espanol 37 puncte, Atletico Ma
drid cu 35 puncte, Saragossa cu 
34 puncte etc. Au retrogradat 
Coruna și Hercules. Au promovat 
Real Sociedad și Malaga.

Lisabona cu 89 
urmează în ordine : 

37 puncte, F.C. Porto 
Sporting 27 puncte și 
24 puncte. Cîteva rc- 

ctapa a 24-a : Setu-din
Benfica 3—2 ; F.C. Porto— 
Mar 2—0 ; Guimaraes — 
2—1 ; Cuf — Sporting 
Varzim — Atletico 5—0.

„OLIMPICII" DIN NOU 
ÎNVINȘI

PARIS. Selecționata olimpică 
de fotbal a României a susținut 
un al doilea meci în Franța, ju- 
cînd la Sedan meciul revanșă cu 
formația locală. Gazdele au ob
ținut victoria cu scorul de 1—0 
(0—0) prin golul marcat de Le
vasseur, în minutul 70. Tn primul 
joc, fotbaliștii francezi cîștigascrâ 
cu 2—0.

I PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT 
I

I
I
I
I
I

MAGDEBURG. în bazinul acoperit din Magde
burg a luat sfîrșit întîlnirea internațională de 
natație dintre echipele R. D. Germane și U.R.S.S. 
Au cîștigat cu scorul de 129—88 puncte înotă
torii sovietici. în ultima zi de concurs, au fost 
stabilite două noi recorduri europene. Astfel, Ro
land Matthes (R.D.G.), în vîrstă de 16 ani, « 
parcurs distanța de 200 m spate în 2:11,2 și 100 m 
spate în 59,8 sec, rezultate care constituie noi 
recorduri ale Europei.

NEW YORK. Invingînd în finală pe compatrio
tul său Tony Roche cu 6—2, 7—5, 6—3, tenîs- 
manul australian John Newcombe a cîștigat proba 
de simplu bărbați din cadrul turneului internațio
nal de la Houston (Texas).

PARIS. Turneul internațional de spadă „Charles
Martel", desfășurat la Poitiers, s-a încheiat cu un 

învingători 
Nikancikov

învins cu scorul

dublu succes al sportivilor sovietici, 
pe echipe și la individual (prin Alexei 
— 3 v).

BUDAPESTA. Ea' Budapesta s-a desfășurat 
întîlnirea amicală de box dintre reprezentativa 
Gubeî, care întreprinde un turneu în Europa, și o 
selecționată maghiară. Oaspeții an obținut victoria 
cu 14—6.

BRUXELLES. Competiția internațională de ci
clism Paris—Bruxelles rezervată amatorilor a fost 
Cîștigată de francezul Ravaleau. Ultima etapă Con
vin—Bruxelles (155 km) a revenit polonezului 
Maggiera în 4 h 12 min.

AMSTERDAM. In „Gupa Națiunilor" la tugbi,

duminică, la Amsterdam, Spania s 
de 14—5 echipa Olandei.

MADRID. în finala turneului 
țepis de la Madrid, Erik bundșuist ( 
învins pe Ray Emerson (Australia) cu 3 .
6—3, 6—4

ROMA. Turneul Internațional de tenis de la 
Gatania a fost cîștigat de australianul Martin 
Mulligan Ia simplu bărbați, iar finala probei de 
dublu mixt a revenit perechii sovietice Eejus—

In bazinul orașului italian Varese s-a disputat 
dnbftf întîlnire internațională de natație dintre echi
pele de juniori și juntoarc ale Italiei și U.R.S.S. 
Oaspeții au cîștigat cu scorurile de 97—59 și, res
pectiv, 88—58 puncte.

internațional de 
(Suedia) l-A,
3—6, 6-3/
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