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Putem privi cu încredere „europenele * ?

AZI, PE TERENUL PROGRESUL

ROMANIA-BELGIA
IN „CUPA DAVIS Vineri
Așteptată cu deosebit inte

res, întîlnîrea internațională de 
tenîs România — Belgia — 
contînd pentru turul întîi al 
celei de a 56-a ediții a „Gu
pei Davis" — programează, 
azi după-amiază, primele două 
meciuri de simplu. Cei mai 
buni jucători ai celor două 
țări vor evolua pe terenul cen
tral de la Progresul în parti
de care pot fi decisive pentru 
rezultatul final ai întregii în- 
Jîlniri.

Oaspeții vor alinia o garni
tură redutabilă, formată din 
Patrick Hombergen — cam
pionul Belgiei — Eric Dros
sart și Claude de Gronckel, 
Căpitanul reprezentativei bel
giene este dl. Henri de Co- 
ninck. lată și echipa Româ
niei. comunicată de federația 
noastră de specialitate: Ion 
Țiriac, Ilie Năstase, Petre 
Mărmureanu și Gunther Bosch. 
Căpitanul echipei: prof. Șt. 
Georgescu.

Așadar, o întîlnire care pro
mite jocuri spectaculoase, în- 
Ire tenismani cu un frumos 
palmares internațional. Jucă
torii belgieni sînt purtători ai 
unei vechi tradiții în tenis. Să 
nu uităm că Belgia a dispu
tat finala „Cupei Davis* încă 
la primele sale edilii — în 
«nul 1904 — iar mai tîrziu, 
în 1953 și 1957, a fost cam
pioana zonei europene a com-

petiției. Pe de altă parte, Ju
cătorii români slnt și ei pose
sorii unei cărți de vizită bo
gate în rezultate valoroase. 
Atît .campionul țării, Ion Țiriac, 
cit și tînărul său coechipier 
Ilie Năstase au reușit perfor
manțe care îi recomandă eu 
prisosință. Sperăm ca repre
zentanții noștri să aibă o com
portare la nivelul valorii cu
noscute.
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Protagoniștii intilnirii internaționale de tenis România— 
Belgia (de la stingă la dreapta): Ion Țiriac, Claude de 
Gronckel, Ilie Năslase, Eric Brossart, Patrick Hombergen 

văzuți de Neagu Radulescu

Ieri la prtnz, la terenul Pro
gresul a avut loc ședința teh
nică a conducătorilor celor 
două echipe. Au fost trase 
la sorți întîlnirile de simplu 
care se vor desfășura în ur
mătoarea ordine: azi (de la 
ora 14.30) : Țiriac—Drossart și 
Năstase—Hombergen; dumini-

că ; Năstase—Drossart și Ți
riac—Hombergen.
la ora 16) se va 
partida de dublu, 
respective urmînd a fi 
țațe înainte de meci.

Arbitrul principal al 
nirii este Laszlo Gorodi 
garia).

Miinc (de 
disputa 

formațiile 
anun-

ANTICIPĂRI ATLETICE

întil- 
(Un-

Ansamblu de balet ? Nu, cîțiva săritori din lotul repu
blican de atletism la antrenament. De la stingă la dreapta: 
M. Zaharin, Virginia Bonei, S. Cristescu, D. Piștalu, 
V. Dumitrescu. Foto : T. Roibu

Iată întrebarea pe care 
și-o pun, în prezent, iubi- 
lorii boxului din țara noa
stră, după evoluția pugiliș- 
tilor români la campionatul 
balcanic de la Istanbul. A- 
cesta a fost, de altfel, și 
subiectul discuției pe care 
am purtat-o marți seara, la 
aeroportul Băneasa, cu cîți- 
va dintre membrii delega
ției noastre. Chiar de la 
primele... schimburi, ni s-a 
relatat cu lux de amănun
te ospitalitatea cu care 
sportivii noștri au fost pri
miți în Turcia, despre or
ganizarea excelentă a Bal
caniadei, despre spiritul de 
prietenie care a domnit în 
tot timpul desfășurării în
trecerilor, ca și despre spec
tatorii (cifrați la aproape 
20 000, în cele 3 reuniuni) 
care i-au purtat, literal
mente spre victorie pe trei 
dintre boxerii turci.

După cum 
pa României 
cum pentru 
în această 
(1960, 1961, 1962 și ' 1967). 
Recentul succes de la Is
tanbul dovedește că boxul 
românesc continuă să de
țină întîietatea în Balcani. 
Faptul este, desigur, îm
bucurător, dar în același 
timp ne obligă la mai mult. 
Cînd facem această afirma
ție ne gîndim în primul 
rînd la campionatele euro
pene de la Roma, din luna 
viitoare.

Tocmai de aceea ne-am 
propus să atacăm problema 
„europenelor* prin prisma 
recentului campionat bal
canic. Avem sau nu vreo 
șansă la apropiatele con-

se știe, echi- 
a triumfat a- 
a patra oară 

competiție

Mihai Goanțu (stiiigo)) este declarat învingător în meciul cu 
‘oierul turc Sevinly.

fruntări de la Roma ? An
trenorii Popa, Nour și ar
bitrul Epureanu, care ne-au

R. CĂLĂRAȘANU

(Continuare In pag. a 4-a)
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Nici n-a început bine sezo
nul de concursuri al anului 
htlelic 1967 și iată că ne și 
gîndim cum vor arăta, la în
cheierea sa, listele celor mai 
buni zece performeri ai țării, 
ne gîndim la numărul total și 
la valoarea recordurilor repu
blicane, la bilanțul general al 
atletismului nostru în acest an 
prcolimpic. Și, ca oricare al
tul dintre oamenii atletismu
lui, dorim ca 1967 să în
semne... doi pași înainte (in
clusiv cel în „restantă" de 
anul trecut !) pe drumul afir
mării internaționale a sporti
vilor români.

Dar să nu ne grăbim cu 
bilanțurile, căci acum abia ne 
aflăm la ora... anticipărilor!

Pînă una alta, de la Tg. 
Mureș ne-a și sosit vestea 
primului record republican de 
seniori al sezonului. Iosif Na- 
ghi a reușit chiar de la debu
tul său în competițiile anului 
1967 să arunce discul la 57,36 
m. eu 36 cm mai mult decît 
încheiase șirul concursurilor 
anul trecut, ceea ce asigură 
premise pentru asaltul graniței 
de 60 de metri, dorită de o- 
rice discobol care se respectă 1

Antrenorul federal GIIEOR- 
CI1E ZÎMBREȘTEANU se o- 
rupă de mai multă vreme și 
de pregătirea săritorilor cu 
prăjina. Roadele unei acti

vități serioase de pregătire an 
fost materializate prin suita 
de cifre valoroase înregistrate 
de elevii săi (Petre -ista f ei 
4.30 ni. Dinu Piștalu — 
4.70 m. Eugen Simian eseu — 
4.50 rn) în concursurile des
fășurate pe teren acoperit 
Pregătirea temeinică desfășu
rată in continuarea activității 
din sală va fi concretizată, 
eîi de rurînd prin asaltul vi
guros dat recordului de 4.82

„Sper, ne-a spus Gh. Zîm- 
breșleanu, ca în următoarele 
săptămini, ștacheta recordului 
să fie urcată la 5 metri !“

Fostul săritor în înălțime 
CONSTANTIN DUMITRESCU 
răspunde de pregătirea... să
ritorilor în înălțime. Și, ju
decind după primele evoluții 
ale elevilor săi, se pare că lu-

crurile se desfășoară Ia nivelul 
dorit. Șerban loan și-a corec
tat cu 2 «cm recordul repu
blican de juniori, trecînd cu 
destulă ușurință la 2,07 m (o 
săptămînă xnai apoi, pe o ploaie 
torențială, el a reușit 2,05 m).

ROMEO VILARA
(Continuare tu pag. a 2 a)

INFORMAȚII
Ieri a părăsit Capitala, plecind pe calea aerului la Teheran, 

tovarășul Angliei Alexe, președintele UCFS și al Comitetului 
Olimpic Român, pentru a lua parte la ședința Comisiei Execu
tive a Comitetului International Olimpic cu reprezentanții comi
tetelor olimpice naționale.

★

Dl. Marte R. Gomez, membru al Comitetului Internațional 
Olimpic, consilier al Comitetului de Organizare a Jocurilor 
celei de-a XlX-a Olimpiade, care a făcut o vizită în tara noastră, 
a înmînat reprezentanților Comitetului Olimpic Român invi
tația oficială de participare a sportivilor români la Jocurile 
Olimpice de vară ce vor avea loc în Mexic între 12—27 
octombrie 1968. (Agerpres)

Sportul trebuie să devină
un imperativ al vieții moderne

Paralel cu succesele de prestigiu 
obținute în domeniul economic, social 
și cultural de către muncitorii, ță
ranii și intelectualii regiunii Hune
doara. realizări remarcabile s-au în
registrat pe aceste me
leaguri și in mișcarea 
sportivă.

Astfel, din darea de 
seamă prezentată la con
ferința organizației re

gionale a UCFS — de 
tovarășul Mircea Biriș — președin
tele Consiliului regional UCFS — 
a reieșit 
sportivii 
tluri de 
tisni) și 
atletism, 
se mîndresc, de asemenea, cu faptul 
că 3 recorduri naționale au fost stabi-

lite de sportivii din regiunea lor, că 
14 sportivi au fost selecționați in 
ioturile reprezentative, iar 18 echipe 
participă în categoriile A ți B ale 
țării.

Pe marginea conferinței organizației 

regionale a UCFS Hunedoara

că numai în anul 1963 
hnnedoreni au cucerit 2 ti- 
camp-oni balcanici (la atlc- 
15 de campioni ai țării (la 
lupte, haltere). Hunedorenii

Pe lîngă această activitate de per
formanță, numeroase acțiuni au fost 
organizate și pentru marea masă de 
tineri și oameni ai muncii. Astfel. 
Ia cea mai cuprinzătoare formă de 
întrecere sportivă — campionatul 
asociației — au participat 85 000 per
soane (cu 15 000 mai mult ca în 
1965). Ca exemple pozitive pot fi

date asociațiile Metalul Hunedoara. 
Textila Sebeș și Jiul Petroșeni, care 
an organizat campionatul la 5—7 ra
muri sportive.

La spartachiadele de vară și de 
iarnă au fost atrași nu
meroși tineri, 
dențiat 
Zlatna,
Mureșul 
Cristur.
34 000 de persoane au 

cucerit Insigna de polisportiv (12 000 
numai în 1966). Un larg ecou au 
avut și „duminicile cultural-sportive", 
numărul lor trecînd de 1 600. Ele 
s-au bucurat de un deosebit succes 
în comunele Ohaba, Mihalț, Cristur,

CORNELIU RADUȚ
fCnot inuare in vnțj. a

INTERNAȚIONAL DE ȘAH
Aseară s-a încheiat turneul 

internațional de șah din Ca
pitală. Florin Gheorghiu ne-a 
adus, în sfîrștt, satisfacția unei 
victorii românești, prima în 
cele opt ediții ale acestei com
petiții șahiste de amploare or
ganizată la noi în țară. Jucînd 
cu inventivitatea-! cunoscută, 
el s-a instalat pe primul loc în 
clasament încă din runda a 
3-a și n-a mai cedat conduce
rea pînă în ultima zi.

Dintre ceilalți jucători ro
mâni merită să fie remarcați 
maeștrii B. Șooș și C. Partoș : 
primul și-a confirmat proas
pătul titlu de maestru interna
țional, al doilea a obținut pri- 
paa sa notă de maestru inter
național.

lată acum rezultatele înre
gistrate în ultima rundă : Șooș 
— Vasiukov 1/2—1/2, Fichtl — 
Ungureanu 0—1, Mititelu — 
Hennings într., Pfleger — Czer- 
niak 1—0, Partoș — Haag 
1/2—1/2, Ciociltea — Gheorghiu 
0—1, Drimer — Ghițescu 0—1. 
In întreruptele jucate ieri di
mineață, Drimer a cîștigat Ia 

, Ciociltea (runda XI) iar partida 
Czerniak — Mititelu (runda a 
XH-a) s-a încheiat prin re
miză. i-

Clasamentul final arată ast
fel ; Gheorghiu 97?, Vasiukov, 
Pfleger 87?, Șooș 8, Partoș 77?, 
Haag 7* Ghițescu 67?, Drimer 
0, Mititelu, Hennings (1), 
Fichtl 57?, Ciociltea 47?, Czer
niak 4 și Ungureanu 37?.

TIBERIU RADULESCU
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S-au evi- 
asociațiile Aurul 
Recolta Apold, 
Șibot și Horea 
Un număr de

DUMINICĂ, BOGAT PROGRAM | 
SPORTIV LA DINAMO

Stadionul Dinamo din Capi
tală găzduiește duminică mai 
multe manifestații 
FOTBAL “ 
Ceahlăul 
ora 10.30 
B de la 
litehnica 
Sănătatea 
sul ___ «. . ...
HANDBAL, de la ora 9 : Vo- 

. ința — Tehnometal Timisoara, 
Rapid — Știința Lovrin, Steaua 
— Universitatea București. Di
namo — Agronomia Iași. : AT
LETISM. ora 12,15 : prima 
etapă a diviziei. Participă : 
Rapid. T.C F Dinam^ «’iru- 
r^sti

sportive : 
: Dinamo Victoria — 
P. Neamț (cat. B) 

; VOLEI feminin cat. 
ora 9 : Șc. sp. — Po- 

Brașov, Viitorul — 
Tîrgoviște, Progre- 

Drapelul roșu Sibiu ;

I
I
I
I
I
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Sportul trebuie să devină 
un imperativ al vieții moderne

(Urmare din pag. 1)

Baia Mare, Geoagiu și altele. Numeroase aso
ciații sportive din regiune au organizat un 
număr important de acțiuni turistice. Dru
meția a fost îmbinată cu întreceri de volei, 
handbal, jocuri distractive și programe artis
tice, care au contribuit la întărirea sănătății, 
la petrecerea în mod util, plăcut și recreativ 
a timpului liber.

Dar, așa cum s-a arătat și în darea de 
seamă și în discuții și în regiunea Hunedoara 
activitatea sportivă de masă va trebui inten
sificată și mai mult. De aceea este necesar 
să se ducă o intensă muncă de propagandă 
pentru a se convinge masele să practice siste
matic și organizat exercițiile fizice, pornind 
de la cele mai simple forme piuă la cele mai 
complexe. Organele UCFS vor trebui să pună 
Un mai mare accent pe gimnastica la domici
liu, gimnastica de înviorare în internate și 
cămine, crosuri, excursii, turism, ciclo-turism, 
tenis de masă și de cîmp, popice, șah, con
cursuri de orientare turistică etc. în funcție 
de condițiile și baza materială existente, de 
tradiții și de preferințele fiecăruia.

Unele asociații, cum sînt cele de la fabrica 
de hîrtie din Petrești, Marmora Simeria, Ex
ploatarea minieră Ghelar și altele, neglijează 
însă această activitate. In altele, ca de pildă, 
în raioanele Hațeg, Alba, Brad și Orăștie, ac
țiunile sînt sporadice. Sînt încă aproape 60 
de asociații în raioanele Brad, Orăștie, orașele 
Deva și Petroșeni care n-au încă nici un pur
tător al Insignei de polisportiv. Multe sate 
organizează slab sau de loc duminicile cultu
ral-sportive. Exemple negative în această pri
vință ne oferă asociațiile Recolta din Cricău, 
Miercurea, Sîntimbru, Vulturul Romos, Mureșul 
Băcăinți ș.a.

După cum s-a arătat în conferință, cauzele 
care au generat aceste lipsuri în activitatea 
sportivă de masă își găsesc explicația în în
cercarea de a se copia formele activității spor
tive de performanță, ceea ce a dus la îngus
tarea formelor de cuprindere a maselor în 
Întreceri. De asemenea, se poate vorbi despre 
« slabă muncă de popularizare a acțiunilor

ATLETISM

(Urmare din pag. 1)

„Pentru acest an, ne-a declarat G. 
Dumitrescu, îi planificasem lui Șer- 
ban un rezultat de 2,06 m. Depășin- 
du-se prevederile, evident că obiec
tivul lui 1967 a fost modificat. 
Cred că în acest an va fi în puterile 
lui Șerban loan să aspire la recor
dul de seniori (2,11 m). Este un 
băiat foarte conștiincios, cu multe 
posibilități. Pentru a putea face față 
cu succes cerințelor studiului — este 
student la Politehnică în anul II — 
și ale pregătirii sportive, se scoală 
zilnic la ora 5,30 ca să facă antre
nament. Seara, după cursuri, el mai 
face un antrenament. Sînt impresio
nat de dorința lui de a face ceva 
deosebit în acest an.

Virginia Bonei a avut planificat 
pentru acest an 1,63 m, dar chiar 
la primul concurs a realizat 1,66 m. 
Acum ne gîndim la... 1,70 m! Ale
xandrina Stoenescu și-a propus 1,73 
m, iar tinara Cornelia Popescu 1.63 „ u m.

De grupa sprinterelor se ocupă an- 
trenoaroa CLAUDIA SIMIONESCU : 
„Caracteristica generală a viteziste- 
lor noastre o constituie tinerețea. In 
pregătirea de pînă acum s-a pus 
accent pe lucrul specific, cu o inten
sitate sporită fată de anii trecuți, 
ceea ce mă face să cred că fiecare 
dintre ele va fi capabilă să marche
ze în acest an saltul de calitate do
rit. Mariana Goth, Aura Petrescu, 
Veronica Angliei, Sanda Angelescu 
vor putea coborî sub 12,0 s pe 100 m

Primul start pe Snagov!
Snagovul reintră în actualitate! 

Vineri — dimineață șl după a- 
miază — se vor disputa primele 
întreceri de caiac-canoe ale se
zonului. La startul competiției 
organizată de clubul sportiv Di
namo se vor alinia specialiștii pro
belor de fond (juniori și seniori). 
Concursul ne va prilejui reîntîlni- 
rea cu mulți dintre fruntașii a- 
cestor ramuri ale sporturilor nau- 
fchge.

de masă, despre o insuficientă îndrumare fă
cută de către consiliul regional, precum fi de 
consiliile raionale și orășenești UCFS.

Numeroși purtători de cuvînt ai tineretului 
și oamenilor muncii din regiune și mai ales 
din Hunedoara, Cugir, Petroșeni. Deva, Hațeg, 
Sebeș, Brad au arătat că există mari posibi
lități de a fi cuprinși in acțiunile recreative 
de masă și mai mulți participanți.

Practicarea cu regularitate a exercițiilor fi
zice poate și trebuie să devină un imperativ 
de bază în viața hunedorenilor. Exercițiile 
fizice și sportul practicate în condițiile agen- 
ților naturali (aer, apă, soare) constituie un 
mijloc important de întărire a sănătății, de 
dezvoltare și călire a organismului, de odihnă 
activă și plăcută după orele de muncă. Cu o 
asemenea obișnuință se pot combate efectele 
nocive provocate de viața sedentară asupra 
organismului sau se stimulează o reconfortară 
organică și spirituală după un program de 
muncă fizică.

Din partea Comitetului regional al Parti
dului Comunist Român a luat cuvintul tova
rășul secretar I0ACHIM MOGA. Vorbitorul, 
după ce a scos în evidență rezultatele remar
cabile dobîndite de harnicii oameni ai muncii 
din regiunea Hunedoara în economia națională, 
a analizat critic activitatea sportivă din regiune. 
Felicitîndu-i pe cei ce au obținut rezultate 
sportive frumoase, vorbitorul a arătat că sta
diul actual de dezvoltare a mișcării sportive, 
este încă necorespunzătoar în raport cu con
dițiile create. Sarcina trasată de partid de a 
se atrage cît mai mulți oameni ai muncii și 
întreaga masă a tineretului nu a fost nici pe 
departe îndeplinită. S-au organizat puține ac
țiuni pentru oamenii muncii și tineret, con
secință a slabei inițiative manifestată de or
ganele UCFS, U.T.C., pionieri, sindicate și 
sfaturile populare.

Tovarășul Moga a arătat care sînt sarci
nile ce stau în fața tuturor organizațiilor — 
în special în fața UCFS — pentru a se 
ajunge la o înviorare a activității sportive, 
o înviorare în formă și conținut.

In încheierea dezbaterilor, a luat cuvîntul 
tovarășul AVRAM LĂPTOIU — vicepreședinte

ANTICIPĂRI... BOX

și, împreună, vor putea alcătui o 
echipă de ștafetă capabilă să încheie 
o cursă de 4x100 m în mai puțin 
de 46,0 s. în fața mea și a celor
lalți antrenori care ne ocupăm de pre
gătirea sprinterelor stau însă o se
rie de probleme destul de dificile. 
Una dintre ele, cea mai importantă, 
este legată de participarea in con
cursurile anului 1967. Aceste atlete 
constituie baza lotului nostru repu
blican nu numai la junioare, ci și la 
senioare. Ca atare, ele vor avea de 
făcut față unui program sporit de 
concursuri, ceea ce îngreuiază desi
gur menținerea formei sportive pe în
treg sezonul. Cu ajutorul celorlalți 
antrenori, al medicilor sportivi, sper 
să găsim cea mai bună rezolvare și 
pentru această problemă11.

Sezonul de concursuri este abia la 
început. Sîmbătă și duminică, în cam
pionatul republican pe echipe, cei mai 
mulți dintre atleții noștri fruntași 
vor fi la -startul întrecerilor- Prima 
ocazie, deci, pentru ca anticipările 
lui 1967 să prindă viață...

al Consiliului General al UCFS. Vorbitorul a 
scos în relief cauzele care au făcut să nu 
se obțină rezultate și mai bune în sportul de 
performanță și de masă. Una din ele este 
aceea că se subapreciază importanța practicării 
exercițiilor fizice, iar numărul celor atrași sis
tematic și în mod organizat în diferite forme 
ale educației fizice este mic în raport cu popu
lația regiunii (doar 70 000). Vina o poartă în 
primul rînd consiliile UCFS și apoi asociațiile 
sportive care se ocupă de un grup mic de 
sportivi — mai ales de echipele de fotbal — 
neglijînd activitatea cu masele de oameni ai 
muncii. La sate, multe asociații au o existență 
formală. Nu atrag tineretul în practicarea 
sportului și nu reușesc să dezvolte forme spe
cifice de activitate sportivă în concordanță cu 
tradițiile și condițiile existente.

Lipsurile manifestate în activitatea sportivă 
de masă — a arătat vorbitorul — se oglin
desc și în valoarea scăzută a campionatelor 
raionale, orășenești și regionale. O insufi
cientă atenție se acordă organizării etapelor 
de masă ale campionatelor republicane la care 
participă puține echipe și sportivi, mai ales 
la atletism, gimnastică, lupte, haltere etc. Nici 
bugetul regional nu are o echitabilă repar
tiție. în timp ce pentru fotbal se cheltuiesc 
54,8 la sută, atletismului îi revine 10,5 ; lupte
lor 3,8 ; boxului 2,3 ; gimnasticii și tirului 
0,3 ; natației 0,2 și ciclismului 0,05.

Date fiind specificul industrial al acestei 
regiuni și existența pe teritoriul ei a multor 
școli profesionale, în mod normal accentul 
trebuie să se pună pe box, lupte, haltere, gim
nastică, ciclism, sporturi cu pondere și la 
Jocurile Olimpice. Să se țină seama și de 
faptul că elevii școlilor profesionale, depistați 
și pregătiți de timpuriu, activînd în cadrul 
întreprinderii, rămîn și cadre sportive sau pe
dagogice locale, evitîndu-se astfel „importul" 
din alte regiuni.

★

Conferința organizației regionale a ales, în 
final, organele conducătoare din care fac parte 
Mircea Biriș — ca președinte al Consiliului 
regional UCFS — Daniel Chirilă și Mircea 
Miron — ca vicepreședinți.

Primele rezultate în
CONSTANȚA, 27 (prin telefon, 

de la trimisul nostru). Boxerii din 
Brașov, Giurgiu, Cimpina, Tulcea, 
Medgidia, Călărași și Plopeni s-au 
prezentat la „zona* de la Constanța, 
cu dorința fermă de a obține cali
ficarea în etapele superioare ale cam
pionatului republican. Diji păcate, am
biția de a se califica mai departe i-a 
determinat pe boxeri să neglijeze a- 
proape complet latura tehnică și 
spectaculară a partidelor. Printre cei 
care au evoluat, doar C.‘ Momoiu, 
M. Comei, P. Pîrvu și M. Sima au 
arătat că tehnica va ieși învingătoare 
întotdeauna în fata boxului în forță.

REZULTATE TEHNICE: D. Șer- 
ban (Cîmpina) b. ab. 3 V. Mircea 
(Călărași) ; C. Momoiu (Brașov) b.p. 
M. Nencu (Tulcea) ; C. Zăinescu 
(Brașov) b.ab. 3 I. Cristu (Medgi
dia) ; S. Bucurei (Cîmpina) b.p. 
Oh. Cărăușu (Giurgiu) ; Gh. Arsene 
(Brașov) b.p. Gh. Stanciu (Călă
rași) ; M. Cornel (Plopeni) b.p. K.

P. Pîrvu (Cîm- 
Banu (Brașov) ; 
b.p. N. Chiriță

PAUL IOVAN

ORADEA, 27 (prin telefon). în 
sala Armatei din localitate s-au dis
putat miercuri seara primele partide
în cadrul „zonei* concursului repu-
blican de calificare.

Iată rezultatele : Gh. Barna
(Cri șui) b.ab. 2 M. Ovidiu (Con-
structorul Hunedoara):; I. Pop (CSM
Reșița) b.p. L. Constantin (Constr. 
Buc.) ; I. Ilie (ASA Oradea) b.p. 
A. Popescu (Metalurgistul Cugir) ; 
R. Lazea (Vagonul Arad) b. ab. 2 
C. Filipescu (Steaua) ; Gh. Encu- 
lescu (Vagonul Arad) b.p. C. Kon- 
ceag (Crișui Oradea) ; Fr. Maier 
(UM Timișoara) b.p. P. Cîmpeanu 
(Metalul Buc.).

ILIE GHIȘA - coresp. principal

VCHEt

Clasamentele 
la zi în „B“

„zonele0 de calificări
Negip (Medgidia) ; 
pina) b. ab. 3 I. 
M. Sima (Giurgiu) 
(Medgidia).

CATEGORIA B 
SERIA I 

MASCULIN

1. Farul Constanța 17 14 3 46:16 31
2. Electroputere Cv. 16 13 3 43:17 29
3. înainte Tim. 17 11 6 41:24 28
4. A.S.A. Sibiu 17 8 9 29:36 25
5 Ind. s. C. Turzii 16 8 8 28:33 24
6*. I. C. Arad 17 7 10 24:41 24
7. Prog. IRA Suceava 16 7 9 31:34 23
8. Prog. București 17 6 11 30:39 23
9. C.S.M. Cluj 17 5 12 27:43 22

10. Semănătoarea Buc. 16 4 12 25:41 20

FEMININ

51: 6 34 
47:21 32 
37:30 26 
33:32 26 
35:35 25 
33:35 25 
30:37 25

SERIA A II-A 
MASCULIN

1. Drapelul r. Sibiu
2. Prog București

17 17
17 15

0
2

3. Să..ăt. Tîrgoviște 17 9 8
4. Corvinul Deva 17 9 8
5. Viit. București 17 8 9
6. Tricotajul Brașov 17 8 9
7. Voința M. Ciuc 17 8 9
8. Liceal „N. Bălcescu"

Cluj 17 7 10
9. Sănătatea Arad 17 3 14

10. Voința Botoșani 17 1 16

1. I.C.F. Buc.
2. Politehnica Cluj
3. Universitatea Tim.
4. Politehnica Iași
5. Știința Petroșeni
6. Construcții Buc.
7. Universitatea Cv.
8. Universitatea Buc.
9. Pedagogic Tg. M.

10. Medicina Buc.

30:36 24 
21:43 20
7:49 9

16 15 1 47: 9 31
17 13 4 45:16 30
17 10 7 33:27 27
17 10 7 34:31 27
17 9 8 40:27 26
17 9 8 31:34 26
17 7 10 28:36 24
17 6 11 21:41 23
16 4 12 20:40 20
17 1 16 11:49 18

FEMININ

Meciul Politehnica Cluj — LC.F. 
București s-a încheiat cu victoria 
echipei clujene la scorul de 3—2 (13, 
—7, 17, —7, 12).

1. Medicina Buc. 17 16 1 49:11 33
2. Univ. Timișoara 17 15 2 49:11 32
3. Univ. București 17 12 5 42:26 29
4. Medicina Tg. M. 17 12 5 37:23 29
5. Politeh. Brașov 17 8 9 31:39 25
6. Pedagogic Pit 17 7 10 31:37 24
7. Universitatea iași 17 6 11 29:36 23
8. Polit. Galați 17 4 13 18:45 21
9. Medicina Cluj 17 3 14 17:44 20

L0. Științe econ. Buc. 17 2 15 16:47 19

HANODAL

Un clasament
neobișnuit...

în locul obișnuitelor clasamente, 
am hotârît să facem azi loc unei alte 
ierarhizări a echipelor participante la 
seria I a campionatelor republicane. 
Despre ce este vorba ? Cu acest pri
lej, vom departaja formațiile în 
funcție de... minutele de eliminare 
acumulate de-a lungul întrecerii, de 
la prima etapă și pînă la etapa a 
treia a returului Iată cum se pre
zintă aceste neobișnuite clasamente :

MASCULIN : 1. C.S.M. Reșița 16
minute ; 2—3. Rafinăria Teleajen și 
Agronomia Iași 22 min.; 4. Dinamo 
Bacău 29 min. ; 5. Politehnica Galați 
30 min. (1 jucător suspendat) ; 6. Di
namo București 36 min. ; 7, Univer
sitatea București 39 min. (doi jucă
tori suspendați); 8. Steaua 43 min. 
(doi jucători suspendați) ; 9. Dinamo 
Brașov 51 min. (doi jucători suspen
dați); 10. Politehnica Timișoara 58 
de min. (doi jucători suspendați).

FEMININ : 1. Liceul nr. 4 Timișoara 
10 min. ; 2. Voința Sighișoara 12 
min. ; 3. Rapid București 20 min.;
4—5. Rulmentul Brașov și Universi
tatea București 22 min. ; 6—7. Uni
versitatea Timișoara și Mureșul Tg. 
Mureș 28 min.; 8. Progresul Bucu
rești 34 min.; 9. Confecția București 
37 min.

După cum se vede, pe ultimele 
locuri ale acestor clasamente se află 
— surprinzător — și echipe fruntașe 
ale handbalului nostru. Această ob
servație este valabilă mai mult pen
tru întrecerea echipelor masculine, 
unde în a doua jumătate a clasa
mentului și, mai ales, în zona „re
trogradării" se găsesc Politehnica 
Timișoara, Dinamo Brașov, Steaua, 
Universitatea București, Dinamo 
București — pe scurt, cele mal bune 
secții de handbal din țara noastră. 
Dar mai merită ele acest calificativ 
dacă la capitolul disciplină și joc 
corect sînt codașe ?

S-ar putea obiecta că lupta pen
tru întîietate este mai dîrză, că men
ținerea în fruntea clasamentului im
plică uneori și un joc mai bărbătesc. 
Cum rămîne atunci cu întrecerea fe
minină, unde printre cele mai „cu
minți" echipe se află Rapid Bucu
rești, Rulmentul Brașov, Universita
tea București care sînt și în clasa
mentul... normal pe primele locuri ?

Dorim ca antrenorii echipelor noa
stre fruntașe să fie mai exigenți față 
de sportivii lor, să le impună res
pectarea adversarului, a publicului, 
să le ceară corectitudine pe terenul 
de sport. Pentru că altfel suspendă
rile vor „curge" una după alta, dacă 
ținem seama că la trei eliminări din 
joc se dictează aproape automat o 
suspendare pe o etapă. Și se poate în- 
tîmpla ca asemenea suspendări să 
conteze mai mult decît bănuim. Un 
caz concret în această privință ~ îl 
constituie echipa Steaua, care avînd 
la ultima etapă pe Gruia și Mari
nescu suspendați pentru acumularea 
a cîte trei eliminări a pierdut jocul 
de la Reșița, fiind acum la două 
puncte distanță de Dinamo Bucu
rești.

Este pentru prima oară cînd publi
căm un asemenea clasament. Spe
răm însă să fie și ultima dată...

Zilnic la Poligonul Tineretului au 
loc antrenamente de tir atît dimi
neața cît și după-amiaza. Aici vin 
cu regularitate zeci și sute de ti
neri și tinere din diferite asocia
ții si cluburi sportive ale Capi

talei.
Foto : V Bageac



0OTB AL
Bazil Marian despre turneul „olimpicilor" in R. F. a Germaniei și Franța

Z
ilele trecute s-a înapoiat în țară reprezentativa noastră 
olimpică, care, după cum se știe, în perioada de întreru
pere a campionatului, a întreprins un turneu de trei jocuri 
în R. F. a Germaniei și Franța. Bilanțul (0-0 cu Allemania 
Aachen, 0—2 și 0-1 cu combinata Sedan—R. C. Paris) este 
cu totui nesatisfăcător și în vădită contradicție cu rezul

tatele obținute de aceeași echipă la începutul anului, cînd a evoluat 
în America de sud și apoi în U.R.S.S.

lată de ce am considerat utilă o convorbire cu Bazil Marian, an
trenorul „olimpicilor".

-— Ce ne puteti spune despre 
valoarea adversarilor tntîlniti cu 
prilejul turneului ?

— Allemania Aachen, cu care 
am jucat primul meci, este o e- 
chipâ redutabilă, calificată recent 
in semifinalele „Cupei R. F. a 
Germaniei". Apoi, in Franța am 
avut ca adversară formația Se
dan (combinată cu clțiva jucă
tori de ia R. C. Paris) care ocu
pă, in momentul de fațâ, locul 5 
în clasamentul diviziei A.

— Cum explicați „descrescen- 
do-ul" in comportarea avută de 
reprezentativa olimpică de la În
ceputul anului și pină acum ?

— tn primul rind, prin schim
bările structurale ivite în lot și 
deci și in formafia de bază. Ast
fel, din lotul cu care am deschis 
„stagiunea 1987“ am pierdut pe 
Sătmăreanu, D. Nicolae, Năltă- 
năilă, Dumitriu II, Ion Ionescu. 
Frățilă (toți aceștia promovați in 
prima reprezentativă.

— Mai sînt și alte motive cate 
au condus la rezultatele slabe?

— Toate acestea, conjugate cu 
lipsa timpului minim necesar pen
tru o omogenizare cit de cit a 
formației, ne-au împiedicat să eva
luăm la nivelul dorit.

1
i

— Totuși, în cele trei jocuri e- 
chipa n-a reușit să înscrie nici 
un qol...

— Este foarte adevărat, tn afa
ră de carențele de ansamblu — 
mai evidente în cel de al doilea 
joc (mișcare insuficientă in te
ren, greșeli în execuțiile tehnice, 
in special la mijlocași) — resimțite, 
în jocul echipei, la lipsa de 
eficacitate a mai contribuit și to
cul slab prestat de înaintașii cen
trali, Iancu, Naghi și Surdan.

— Care sînt concluziile princi
pale trase la sfîrșitul turneului ?

— In pofida rezultatelor nefa
vorabile, cele trei jocuri ne-au 
permis totuși să verificăm un lot 
mai lărgit, din care vom reține în 
continuare pe cei care s-au evi
dențiat. Adică pe Haidu, Ivăn- 
cescu, Motroc, Florea, Deleanu, 
Năsturescu, Gydrfi și Dinu. Pe 
ceilalți îi vom mai verifica pe 
parcurs.

G. N.

Popa, portarul timișorean, retine sigur balonul. (Fază din meciul Petrolul— 
Politehnica Timișoara). Foto: 1. Popescu, coresp.

PENTRU AGENDA
DUMNEAVOASTRĂ

CE MAI AVEM DE VĂZUT

R APID : cu Dinamo Pitești (d) ; 
Steagul roșu (a) ; Universitatea Cluj 
(d); Steaua (a) ; Politehnica (a) ; 
Petrolul (d) ;

UNIVERSITATEA CRAIOVA: cu 
Steagul roșu (d) ; Dinamo Pitești 
(a); Steaua (a); Petrolul (d) ; 

Farul (a); Progresul (d) ;
STEAUA: cu U.T.A (d) ; Uni

versitatea Cluj (a) ; Universitatea 
Craiova (d) ; Rapid (d) ; Petrolul 
(a) ; Farul (d) ;

DINAMO BUCUREȘTI: cu Poli
tehnica (a) ; C.S.M.S. (d) ; Farul 
(a) ; Progresul (d) ; Jiul (d) ; 
U.T.A. (a);

FARUL : cu Jiul (a) ; Politehnica 
(d); Dinamo București (d) ; CSMS 
(a) ; Universitatea Craiova (d) ; 
Steaua (a) ;

JIUL: cu Farul (d) ; U.T.A. (a) ; 
Progresul (d) ; Universitatea Cluj 
(a) ; Dinamo București (a) ; Poli
tehnica (d) ;

PETROLUL : cu Universitatea Clu j 
(d) ; Progresul (a) ; Dinamo Pitești 
(d) ; Universitatea Craiova (a) ; 

Steaua (d) ; Rapid (a) ;
PROGRESUL: cu C.S.M.S. (a) ; 

Petrolul (d) ; Jiul (a) ; Dinamo 
București (a) ; Steagul roșu (d) ; 
Universitatea Craiova (a) ;

DINAMO PITEȘTI: cu Rapid 
(a) ; Universitatea Craiova (d) ; 
Petrolul (a) ; Steagul roșu (d) ; 
U.T.A. (d) ; Universitatea Cluj (a) ;

STEAGUL ROȘU : cu Universitatea 
Craiova (a) : Rapid (d) ; U.T.A. 
(d) ; Dinamo Pitești (a) ; Progresul 
(a) ; C.S.M.S. (d) ;

U.T.A. : cu Steaua (a) ; Jiul (d) ; 
Steagul roșu (a) ; Politehnica (d) ; 
Dinamo Pitești (a) ; Dinamo Bucu
rești (d) ;

UNIVERSITATEA CLUJ: cu Pe
trolul (a) ; Steaua (d) ; Rapid (a) ;

Jiul (d) ; C.S.M.S. (a) ; Dinamo 
Pitești (d) •

POLITEHNICA: cu Dinamo Bucu
rești (d) ; Farul (a) ; C.S.M.S. (d) ; 
U.T.A. (a) ; Rapid (d) ; Jiul (a) ;

C.S.M.S. : cu Progresul (d) ; Di
namo București (a) ; Politehnica (a) ; 
Farul (d) ; Universitatea Cluj (d) ; 
Steagul roșu (a).

(în paranteză, locurile ocupate după 
7 etape în turul campionatului).

CLASAMENTUL RETURULUI
1. Rapid (6) 7 5 2 0 11— 5 12
2. Steagul roșu (10) 7 5 1 1 8— 5 11
3. Jiul (12) 7 4 0 3 11—• 6 8
4. Petrolul (7) 7 3 2 2 6— 3 8
5. Steaua (4) 7 3 2 2 7— 6 8
6. Farul (5) 7 2 2 3 10—■ 7 6
7. Univ. Cv. (2) 7 2 2 3 10—■ 8 6
8. Politeh. Tim. (13) 7 2 2 3 11- 11 6
9. Dinamo Buc. (3) 7 2 2 3 4—• 5 6

10. Univ. Cluj (14) 7 1 4 2 5— 6 6
11 Din. Pitești (8) 7 3 0 4 8—■12 6
12. Progresul (1) 7 2 1 4 10—•13 5
13. C.S.M.S. (11) 7 2 1 4 7—14 5
14. U.T.A. (9) 7 1 3 3 4— 11 5

ION IONESCU ȘI VOINEA, 
PE PRIMUL LOC IN CLASAMENTUL 

GOLGETERILOR
14 GOLURI : I. Ionescu (Rapid) — 

4 din penalti, FI. Voinea (Steaua) —
1 pen.

13 GOLURI : Peronescu (Jiul)
12 GOLURI : Iancu (Farul)
11 GOLURI : Naghi (Dinamo Pi

tești) — 1 pen., Surdan (Polit.).
10 GOLURI : Oblemenco (Univ. 

Craiova) — 2 pen.
9 GOLURI : Dumitriu II (Rapid)
8 GOLURI : Dridea I (Petrolul) —

2 pen.
7 GOLURI : Frățilă (Dinamo Bucu

rești)
6 GOLURI : Casandra (Jiul), Șchio- 

pu (U.T.A.), Stoicescu (C.S.M.S.), 
Gane (Steagul roșu), Țarălungă (Pro- 
gesul), Badea (Petrolul), Cuperman 
(C.S.M.S.).

5 GOLURI i Haidu (Dinamo Bucu
rești), Soo (Steaua), Sfîrlogea (Univ. 
Craiova), Manolache (Farul), Oaidă 
(Progresul), V. Ionescu (Jiul), Libardi 
(Jiul).

4 GOLURI : Constantin (Steaua), 
Tufan (Farul), Țurcan (Dinamo Pi
tești), Barbu (Univ. Cluj), Martino- 
vicj (Jiul). Adam (Univ. Cluj) — 2 
pen.. Mateianu (Progresul), Gyorfi 
(Steagul roșu).

Pe stadionul U. T. A.,
într-o zi de

La stadionul U.T.A. din Arad e 
mereu animație. Fie că fac antre
namente jucătorii echipei din cate
goria A, fie că se pregătesc cei care 
peste un an, doi sau mai multi vor 
îmbrăca tricourile primei echipe.

Am fost la stadion într-o zi de 
lucru. Sub îndrumarea unui colectiv 
de antrenori pricepuți (Al. Dan — 
antrenor coordonator, maestrul 
emerit al sportului Iosif Petschow- 
ski, maeștrii sportului A. Mercea 
și Z. Farmati), cei peste 80 de copii 
și juniori care învață tainele fot
balului la centrul de la U.T.A. lu
crau de zor. Antrenorul Al. Dan 
ne-a pus in temă :

-- Cei mai mulți dintre juniori 
și copii sînt angajați în activitatea 
competițională. Echipa de juniori 
mari concurează în seria a șaptea 
a campionatului republican, unde 
ocupă locul I. Cea de-a doua for
mație de juniori mari se întrece in 
campionatul orășenesc de seniori, 
iar o altă echipă, de juniori mici, 
joacă in campionatul orășenesc de 
juniori. Centrul este prezent cu 
două ecliipe și în campionatul de 
copii al orașului.

— Cîți jucători ați promovat la 
seniori ?

— Anul trecut — doi : Șchiopu

I PRONOSPORT
lucru 1
și Domidc: anul acesta, pe Cucla. I 
Printre jucătorii de perspectivă se 
mai numără Sima. Bodca Si Dehe- | 
leanu.

— Care este orientarea în pregă. I 
tirea jucătorilor r

— In primul rind, punem un ac
cent deosebit pe tehnica individua- I 
lă. pe lovirea corectă a balonului * 
cu ambele picioare. In acest sens . 
sînt afectate un număr mare de | 
ore. In pregătirea teoretică urmă
rim cunoașterea regulamentului, a I 
sistemelor de joc, a sarcinilor pe ■ 
posturi ele.

— Cum depistați elementele pen
tru centru 2 i!

— Organizînd diferite competiții 
cu caracter de selecție. Astfel, de I 
curind, a fost organizată o între
cere, dotată cu „Cupa U.T.A.", la I 
care au participai 13 școli cu eehi- I 
pe selecționate din clasele V—VIII. 
Bineînțeles, cu copii nelegitimați.

Am plecat de la stadion cu sen- I 
timentul că la U.T.A. există o reală ’ 
preocupare -pentru creșterea tineri- ■ 
lor fotbaliști. *

ȘTEFAN IACOB 
corespondent principal I

De ce am scris toate
Mărturisesc că simt un fel de stin

ghereală scriind despre aceste lu
cruri pe care le consideram inaccep
tabile pentru un adevărat sportiv, 
încă de pe vremea cînd eram junior. 
Pentru că, ce înseamnă, în ultimă 
instanță, să fii sportiv ? Să pornești 
la o întrecere dîrză, cinstită, să lupți 
pină la ultima picătură de energie 
pentru a-(i impune superioritatea în 
fața adversarului, ut Uitând toate pro
cedeele tehnice, tactice, toate cali
tățile fizice sau de voință. Jar, dacă 
adversarul tău este în ziua aceea mai 
puternic, mai bine pregătit, să pri
mești înfrîngerea fără resentimente, 
fără să recurgi la procedee incorecte, 
indiferent de natura lor. întreaga 
mea carieră de sportiv a stat sub 
semnul acestui fel de a înțelege no
țiunea de sportiv, al acestui mod de 

duce lupta sportivă. Și, sperînd 
că nu voi fi acuzat de lipsă de mo
destie, pot spune că am avut nume
roase si mari satisfacții, atît în în
trecerea directă de pe gazon cit și 
în raporturile mele cu marele nostru

arbitru sau judecător — cum vreți 
să-l luați — publicul.

De ce am scris toate acestea ? 
Pentru faptul că, în ultima vreme, 
citesc relatări despre aspecte care 
contravin cu totul spiritului de spor
tivitate. lucruri care se petrec în ca
tegoriile B și C (și uneori și cu 
prilejul jocurilor de „A*). Ceea ce 
s-a întîmplat la Mizil, la Galați (me
ciul Oțelul—Dinamo Bacău), la Bra
șov (partida Metrom—Metalurgistul 
București) ca și în alte localități nu 
are nimic comun cu întrecerea spor
tivă. Lucrurile mi se par cu atît mai 
grave cu cit aceste categorii — mă 
refer la B și C — sînt, sau ar tre
bui să fie „școala medie* a fotba
lului, acea treaptă intermediară în 
pregătirea fotbalistului junior pentru 
categoria A. Or. în condițiile în care 
trebuie mai mult să-li ferești picioa
rele decît să joci, e greu de crezut 
că se pot învăța sau verifica in 
practică cele învățate la antrenamen
te. Jocul dur, periculos, este una 
dintre cauzele nivelului adesea scă
zut al multor partide din categoriile

UN „RENAULT 16“ IN CADRUL 
PREMIULUI EXCEPTIONAL LA 
CONCURSUL PRONOSPORT DE 

DUMINICA, ÎN AFARA 
PREMIILOR OBIȘNUITE 

IN BANI
® Modificarea criteriilor de Pre

miere la concursurile Pronosport.
Începînd cu concursul nr. 17 de 

duminică 30 aprilie 1967, la con
cursurile obișnuite Pronosport se 
vor atribui trei categorii de pre
mii : I : 13 din 13, a II-a : 12 din 13, 
a IlI-a : 11 din 13 și un premiu ex
cepțional de 75 000 lei (din care Un 
autoturism) atribuit prin tragere la 
sorți, în aceleași condiții ca și pină 
acum.

Fondul de premii — după ce se 
va scădea valoarea premiului ex
cepțional — considerat 100% va fi 
repartizat după cum urmează : 
25% categoriei I, 30% categoriei a 
II-a, 45% categoriei a ITI-a.

Plafonul minim al valorii uni
tare a premiilor întregi este de 
20 lei.

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

Cind la o categorie nu sînt va
riante cîștigătoare (întregi sau 
50%), fondul categoriei respective 
se reportează la aceeași categorie 
la concursul următor.

în cazul cînd după atribuirea 
premiilor la nivelul plafonului ma
xim (150 000 lei) râmîn sume 
neatribuite, acestea vor fi reportate 
Ia aceeași categorie la concursul 
următor.

• Plata premiului compus din- 
tr-un autoturism „RENAULT 16" 
plus 3 500 lei în numerar (premiul 
excepțional) și 94 616 lei (categoria 
I) in total 169 616 lei, obținut de 
participantul Muntean Gheorghe 
din Hunedoara la Concursul Prono
sport nr. 15 din 16.IV.a.c. se va 
face duminică 30 aprilie 1967, in 
pauza meciului Progresul — CSMS 
Iași, care va avea loc pe stadionul 
Republicii.

• Tragerea la sorți a excursiilor 
oferite la tragerea autoturismelor 
LOTO din 18 aprilie 1967 va avea 
loc astăzi, vineri 28 aprilie, la 
București, în calea Victoriei nr. 9. 
la ora 16.

• Tragerea LOTO de astăzi va 
avea loc la București, în sala Clu
bului Adesgo din calea Șerban 
Vodă nr. 209, cu începere de la 
ora 17.45.

Rubrica redactată de Administra
ția de stal Loto-Pronosport.
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întilni sîmbătă pe stadionul Giu- . 
Iești după următorul program : | 
Dinamo I — Rapid II, Rapid I — 
Steaua I, „23 August" I — Progre- | 
sul I, Progresul II — „23 August" n. |

Meciurile, în ordinea de mai sus, 
vor începe de la ora 8,30. I

ȘTIRI ® REZULTATE • ȘTIRI
• Meciul Gloria Birlad — Texti

la Buhuși, din cadrul categoriei C 
seria Est, se va disputa sîmbătă la 
Bîrlad.

• Reîncepe campionatul inter- 
cenlre al micilor fotbaliști. Forma
țiile centrelor de copii (născuți in 
anul 1954) Rapid, ,.23 August". Bi- 
namo, Progresul și Steaua se vor

acestea ?
B și C. Accentul nu mai cade pe teh
nică, pe gin dire tactică complexă, ci 
pe forță, pe utilizarea unor mijloace 
de intimidare a adversarul ui (mij
loace care între noi fie zis nu sînt 
„rentabile* decît „acasă*).

Sincer fiind, mă nedumirește și 
atitudinea acelor spectatori (putini 
poate, dar sînt) care încurajează ast
fel de atitudini anti fotbal, antis port. 
Cui servesc ? Fotbalului în nici un 
caz. Și atunci ?

încheind, aș vrea să mă adresez 
acelor tineri din echipele de categorie 
inferioară care visează o zi în care 
să asculte, în poziție de drepți, imnul 
patriei noastre, pe stadionul „23 Au
gust* sau pe un alt mare stadion al 
lumii: dacă vreți ca visul vostru să 
se împlinească, băieți, jucați fotbal, 
căutuți ca acest sport atît de frumos 
— să nu mai aibă nici o taină pen
tru voi. Este singurul drum care 
duce spre deplina consacrare ! Iar 
dacă. într-o zi sau alta, gustați din 
cupa amară a înfringerii, gîndiți-vâ 
că poate veni alta în care victorioși 
puteți fi voi! Respectat i-vă adversa
rul pentru ca și el sâ vă respecte

pe voi ! Eliminați dintre voi pe a- 
ceia care sînt incorecți, pentru că 
sînt dușmanii fotbalului, ai voștri.

ALEXANDRU APOLZAN 
maestru emerit al sportului
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De la I. E. B. S.
Se aduce la cunoștință că la com

plexul sportiv al Tineretului a luat 
ființă un centru de tenis pentru 
amatorii care doresc să practice 
acest sport.

Acest centru își desfășoară acti
vitatea pe terenurile nou construi
te la această bază sportivă, sub 
conducerea unui antrenor.

Cei ce doresc să se înscrie sau 
să se informeze asupra condițiilor 
se pot adresa la administrația com
plexului sportiv al Tineretului din 
aleea Ștrandului nr. 1. telefon 
17.39.25 sau la telefon 22.31.01.
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Ultima etapă în trei serii I POPICARI ROMANI De vorbă cu Ichiro Ogimura, antrenorul reprezentativelor Japoniei,

din categoria B
I LA BUDAPESTA

Turneul final feminin—la Tg. Mureș
sînt

I
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Joi dimineața au părăsit Capitala, 
plecând spre Budapesta, selecționatele 
de popice ale orașului București. Au 
făcut, deplasarea următorii sportivi: 
Elena Lupescy, Tinea Balaban. Crista 
Szocs, Elena Trandafir, Margareta 
Szemanî, Cornelia Moldoveanu, Ana 

P. Purje. 0. Vînătoru, 
IL Rădulescu, Dumitru 
V. Măntoiu, A. Șuratu 

însoțite

• Sîmbătă și duminică 
programate în categoria B etape 
complete, pentru trei dintre serii 
ultima din tur. Iată și programul 
întrecerilor : MASCULIN, seria I 
(etapa a XV-a) : Voința Bucu
rești — Petrolul Ploiești, Farul 
Constanța — Progresul București, 
Unio Satu Mare — Constructorul 
Arad, A.S.A. Bacău — Comerțul
Tg. Mureș, Rapid Deva — A.S.A. » 
Sibiu (la Hunedoara) ; seria a Il-a | 
(etapa a XVIII-a) : Universitatea 
București - ‘ ”
Politehnica
București, 
Politehnica 
Cluj — 
Știința Petroseni 
mișoara ; FEMININ, 
(etapa a 
București 
Mare. Voința Tg. Mures — Viito
rul Dorohoi. Spartac Salonta — 
Școala sportivă Brașov, Școala 
sportivă Craiova — A.S.A. Cluj. 
Voința Oradea — Clubul sportiv 
școlar București : seria a II-a : 
(etapa a XVIII-a) : Arhitectura 
București — Medicina Iași, I.C.F. 
București — Pedagogic Constanta. 
Universitatea București — Medi
cina Tg Mureș, Politehnica Bra
șov — Medicina Cluj, Universi
tatea Timișoara — Construcții 
București

- Construcții București. 
Iași — Politehnica II

Pedagogic Oradea — 
Brașov, Politehnica 

Universitatea Craiova, 
Medicina Ti- 

seria I 
XVIII-a) : Progresul

— Școala sportivă Satir

I

Marcu, 
Micoroiu, 
Dumitru. 
A. Chirîla. Loturile sînt 
antrenorii F. Popescu și A. Sandu.

Jucătoarele și jucătorii români vor 
în-tîlni simbătă reprezentativele Bu
dapestei iar duminică vor participa 
la un turneu individual internațional.

campioane mondiale de tenis de masă

Viteza in atac este prima calitate
a unui jucător fruntaș

Dacă Victor Barna rămine 
dintre figurile proeminente ale 
suini de masă mondial de acum 35 
de ani, japonezul Ichiro Ogimura este 
considerat ca unul dintre cei mai 
huni jucători de pe glob din ultimii 
15 ani. Devenind pentru prima oară 
campion al lumii în 1954, Ichiro Ogi-

una 
teni-

Interviul nostru
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FOTBAL PE GLOB
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GLASGOW. La Kilmarnock s-a 
disputat returul meciului Kilmar
nock — Lokomotiv Leipzig, contînd 
pentru .sferturile de finală ale „Cu
pei orașelor tîrguri” la fotbal. Fot
baliștii scoțieni au repurtat vic
toria cu scorul de 2—0 (1—0). Cum 
în primul joc Lokomotiv Leipzig 
învinsese numai cu 1—0, Kilmar
nock s-a calificat pentru semifina
lele competiției.

® In cadrul unui interviu. Jack 
Stein, directorul tehnic al echipei 
de fotbal Celtic Glasgow, finalistă 
în „C.C.E.”, a declarat : „Echipa 
noastră are șanse mari de a cîștiga 
„Cupa campionilor europeni”. Fot
baliștii noștri au timp suficient să 
se pregătească pînă la 25 mai, ziua 
finalei competiției. Așteptăm cu în
credere finala de la Lisabona, indi-

ferent dacă vom juca cu Ț.S.K.A. 
Sofia sau cu Internazionale Mila
no”.

BRUXELLES. Invingînd cu scorul 
de 3—1 (1—1) formația belgiană
Standard Liege, echipa vest-germa- 
nă Bayern Miinchen s-a calificat 
în finala „Cupei cupelor1' la fotbal, 
în primul joc, desfășurat la Mun- 
chen, fotbaliștii vest-germani cîș- 
tigaseră cu scorul de 2—0.

BUDAPESTA. Pentru a doua 
oară, echipa Gyor a cîștigat „Cupa 
Ungariei" la fotbal. In finala edi
ției din acest an, Gy6r a învins cu 
scorul de 3—2 (1—1) formația Fe- 
rencvaros Budapesta.

mura și-a înscris pe cartea sa de vi
zită nu mai puțin de 12 titluri mon
diale (5 la echipe, 2 de simplu, 2 
de dublu bărbați și 3 de dublu mixt). 
De cîtva timp însă, el a abandonat 
activitatea competitională de jucător 
dedieîndu-se muncii de antrenor, ca
litate în care a însotit reprezentati
vele Japoniei la campionatele mon
diale. Profund cunoscător al secre
telor sportului cu mingea de celuloid, 
Ogimura a fost poate cel mai nnturat 
si solicitat antrenor al recentei edi
ții a C.M. de la Stockholm. Deși 
foarte ocupat și căutat, am reușit 
totuși sâ-l sustrag pentru cîteva mi
nute din preocupările sale si să stau 
de vorbă cu acest apreciat tehnician 
și tactician al tenisului de masă. Cu 
modestia și amabilitatea care îi sînt 
caracteristice. „Ogi" — cum îl nu
mesc prietenii — a răspuns cu multă 
promptitudine invitației noastre de a 
ne fi interlocutor.

— Felicitări. Cum explicați cele 
șase titluri supreme cucerite de repre
zentanții Japoniei?

— Formația noastră masculină este 
alcătuită numai din tineri, lipsiți deanunțat, 

desfășura 
final al 
Participă

6 clasate la sfîrșitul re 
din categoria A. Iată pro- 
complet: miercuri 3 mai t 
Brașov — Voința Bucu-

i
I PE SCURT® PE SCURT

4 mai :
Voința
Voința 

vineri 5

® După cum s-a mai 
între 3 și 7 mai se va 
la Tg. Mureș turneul 
campionatului femânin. 
primele 
turului 
gramul 
Voința
rești. Mureșul Tg. Mureș — Rapid 
București. Politehnica București— 
Universitatea Cluj : joi 
Rapid — Universitatea, 
Brașov — Politehnica, 
București — Mureșul ;
mai • Politehnica — Voința Bucu
rești. Rapid —•. Voința Brașov, 
Universitatea — Mureșul ; sjkq- 

bătă 6 mai : Voința București — 
Rapid, Universitatea — Voința 
Brașov, Mureșul — Politehnica ; 
duminică 7 mai : Universitatea — 
Voința 
Voința 
Rapid.
în nocturnă pc terenul Voința (în 
caz de timp nefavorabil.
I.M.F.k

București, Mureșul —
Brașov. Politehnica — 

întrecerile vor avea loc
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MOSCOVA. In ziua a doua a 
concursului de atletism de la Soci, 
tînărul atlet sovietic Buri Kozelskj 
a cîștigat proba de 400 m garduri 
cu timpul de 51,8. Proba de triplu- 
salt a revenit Iui Viktor Kravcen- 
ko cu 16,11 m, iar aruncarea suli
ței, lui Ianis Lusis cu 79,32 m.

BERLIN. La Berlin, în primul 
meci din cadrul semifinalei 
„C.C.E.“ Ja volei feminin, Ț.S.K.A 
Moscova, deținătoarea trofeului, a 
învins pe Dynamo Berlin cu 3—1. 
Jocul retur va avea loc vineri, tot 
la Berlin.

DUBLIN. La Dublin, intr-un 
meci de verificare înaintea cam
pionatelor europene de box de la 
Roma, echipele Irlandei și Italiei 
an terminat la egalitate : 5—5.

BUDAPESTA. în vederea com
petiției internaționale masculine 
de floretă „Cupa Gaudini“, care 
va avea loc simbătă și duminică 
la București, floretiștii maghiari 
s-au pregătit intens. Din echipă 
fac parte, printre alții, Jeno Ka- 
muti, Laszlo Kamuti, Szabo, Gyar- 
mati și Furedi.

BRUXELLES. Federația belgiană 
de box a hotărit să nu deplaseze 
echipa la campionatele europene, 
care vor începe la 24 mai la Roma, 
invocind motivul că pugiliștii bel
gieni nu au experiența necesară 
unei astfel de competiții.

SAO PAULO. In cadrul unul in
terviu televizat, Pele a declarat că 
nu va mai participa niciodată la 
vreun meci contînd pentru campio
natul mondial. El a motivat acest 
lucru spunînd că adversarii joacă 
mult prea dur, accidentîndu-J.

PARIS. Reprezentativa de fotbal 
a Poloniei a susținut un meci de 
verificare la Rennes, cu formația 
locală. Fotbaliștii francezi au obți
nut o surprinzătoare victorie cu 
scorul de 6—3 (4—2).

Selecționata de box a Cubei* 
va evolua hi țara noastră
Simbătă urmează să sosească in 

Capitală echipa selecționată de box 
a Cubei. Pugiliștii oaspeți vor sus
ține două întîlniri în țara noastră 
la 4 mai la Constanța și la 9 mai 
Ia București, în compania lotului 
republican care se pregătește în 
vederea campionatelor europene 
de la Roma.

RANDY MATSON-SPRE 22 M
LA ARUNCAREA GREUTĂȚII

NEW YORK. După cum se știe, 
zilele trecute, la College Station 
(Texas), atletul american Randy 
Matson și-a corectat recordul mon
dial în proba de aruncarea greu
tății, realizind o performanță de 
21,78 m. In cadrul unei conferințe 
de presă, Matson a declarat urmă
toarele : „Eram convins că voi co
recta recordul mondial, deoarece 
la ultimele antrenamente obținu
sem aruncări foarte bune. Cred că 
pînă la sfîrșitul sezonului voi reuși 
să arunc în jurul lui 21,95 m“.

Matson este în vîrstă de 22 ani. 
El are o înălțime de 2,00 m, o greu
tate de 118 kg și este student. In

rezultat 
record- 
în 1965 

20,70 m.

1964 a cîștigat medalia olimpică 
de argint la Tokio, cu un 
de 20,20 m. El a devenit 
man mondial prima oară 
(9 aprilie), cînd a aruncat
Apoi a realizat 21,05 m, 21,51 m și 
21,78 m. După J.O. de la Tokio, 
Matson n-a suferit decît o singură 
înfrîngere: în fața lui Steinhauer, 
în cadrul unui concurs Pe teren 
acoperit disputat în acest sezon. 
Matson este, de asemenea, un ex
cepțional aruncător de disc. El de
ține a doua performanță mondială 
la această probă, cu un rezultat de 
65,15 m.

experiența concursurilor. De aceea, 
cînd am venit la Stockholm, nu eram 
de loc siguri de succes. Dar — și 
cu puțin noroc — am cîștigat. Mă 
bucur mult. La noi în Japonia, la 
plecare, se spunea că actualul lot de 
băieți este — în general — cel mai 
firav. Hasegava, Kono și Kagimoto 
au dat însă satisfacție. Mai mult 
chiar, aș putea afirma că ei au jucat 
cu 150 la sută mai bine în compara
ție cu valoarea lor normală.

— Și pentru că vorbiți despre 
băieții dv., există vreo deosebire între 
jocul lor și cel al reprezentanților 
R.P.D. Coreene ?

— De la început trebuie să vă 
spun că nu împărtășesc Părerea spe
cialiștilor din Europa că sportivii nord- 
coreeni sînt mai buni ca noi. Eu 
cred că sîntem egali. De altfel, me
ciurile susținute cu jucătorii sovie
tici, români sau suedezi au fost une
ori nyii. dificile decît cele împotriva 
sportivilor din R.P.D. Coreeană. A- 
ceștia manifestă o siguranță mai 
mare în lovituri, dar se depărtează 
de masă. Jucătorii noștri atacă mai 
hotărit și stau mai aproape de masă. 
Cu ani în urmă, cei din generația 
fostului campion mondial Tanaka și 
a mea acționau cu lovituri ofensive 
decisive, de lingă masă. Apoi. cei' 
care au venit, după noi au acordat 
importantă mai mare efectelor care 
se imprimau mingii. în prezent, are 
loc o revenire la prima variantă.

— Ce impresii v-au lăsat actualele 
campionate mondiale?

— în general, nivelul de foc a fost 
mai ridicat. în schimb, valoarea vîr- 
furilor este mai scăzută. Băieții e- 
fectuează schimburi mai spectaculoase 
de mingi, dar cu o viteză mai mică 
decît înainte. Cît privește fetele, 
sportivele japoneze sînt mai bune ca 
la Ljubljana în 1965. Jucătoarele din 
Europa însă — cu excepția celor so
vietice — au rămas la standardul 
cunoscut.

— Legat de răspunsul pe care l-ați 
dat la această întrebare, care este 
părerea dv. privind evoluția viitoare 
a tenisului de masă ?

— Jocul va continua să se iuțeas
că. dar schimburile de mingi vor fi 
totuși mai numeroase.

— Ați urmărit desigur șî pe ju
cătorii români. Aveți de făcut vreo 
observație ?

— Fetele dv. au o valoare bună 
și ele se pot impune si pe viitor, 
în privința băieților, de multi ani 
consider că Negul eseu este un talent 
deosebit. N-am înțeles încă de ce în 
atîta timp n-a ajuns un mare jucă
tor, chiar campion. Giurgiucă este 
foarte bun în jocul cu efecte, nu 
însă și în viteză. Or, eu cred că 
viteza în atac trebuie să fie prima 
calitate a unui jucător care aspiră să 
ajungă în fruntea ierarhiei interna
ționale de tenis de masă.

— în sfîrșit o ultimă întrebare, 
poate cam indiscretă : se 
aveți intenția să redeveniți 
activ. Care-i adevărul ?

— PermitețUmi să am și 
cretele mele...

— Mulțumesc. Nu insist.
cerea e un răspuns...

muie că 
jucă tor

eu se-

Și tă-

C. COMARNISCHI
5SDEX7

PUTEM PRIVI CU ÎNCREDERE „EUROPENELE"?
(Urmare din pag. 1)

succesele 
la campionatele 
mai multi fac-

care vor cădea 
în tragerea la

la o

Nosievici (Steaua) s-a dovedit unul 
dintre cei mai în forma jucători in 
turneul final masculin de la Cluj, 

lată-l în plină acțiune.
Foto: R. Wagner-Cluj
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fost interlocutori la această dis
cuție, condiționează 
boxerilor români 
continentale, de 
tori, și anume :

— „pista" pe 
boxerii noștri 
sorți ;

— valoarea și numărul viito
rilor participant! ;

— folosirea judicioasă a tim
pului care a mai rămas pînă la 
primul sunet de gong.

Sînt, desigur, condiții „sine gua 
non", care îi vor putea ajuta pe 
pugiliști să urce spre vîrful pira
midei europene, sau — dimpotri
vă — îi vor lăsa la poalele ei. 
Ion Pcpa susține că cele mai 
mari șanse de a cuceri o meda
lie de aur le are Constantin 
Ciucă. „Musca 
nit un boxer 
E] posedă în 
lovitură care 
antrenorul —

> are
' noastră a deve- 
aproape complet, 
prezent o anume
— ne asigură 

nu iartă. Un alt

sat o impresie deosebită. Are, 
ceea ce se cheamă „inimă de 
boxer", e curajos, lovește variat 
și din toate pozițiile. Trebuie, 
însă, să-și dezvolte forța în lo
vituri și — lucru foarte impor
tant — să fie mai atent în lupta 
de aproape. Ion Covaci n-a co
respuns. Lipsit de orientare tac
tică. el s-a aruncat deseori In 
atac și nu a știut să se anropie 
cu pași mărunți de adversar. Gb. 
Chivăr posedă calități fizice deo
sebite, e curajos, dar încă prea 
pasiv. El ezită să lovească, deși 
are forță și viteză de execuție. 
Vasile Mariutan a boxat sigur 
pe el. datorită experienței com- 
petitionale

Arbitraiele „largi 
chiar prea „largi"), 
Petre Epureanu. au 
tate meciurilor, fapt 
trebuit. la realizarea 
colo nasionante.

este 
cu- 

și 
el

pretendent 
și Nicolae Gîju.
noștințelor 
tortei de 
poate înreqistra la 
ces de prestigiu. î 
rilor pe care Ion Popa ..îi vede' 
cu șanse, se mai adaugă Vasile 
Ăntoniu, Gheorghe Cbivăr și 
Ion Monea. Toți aceștia, ca și 
ceilalți care vor pleca la Roma, 
vor face o ultimă verificare cu 
prilejul întîlnirii România — 
Cuba, care va avea loc la 
resti în prima decadă a 
mai.

Și acum să revenim la 
niada de la Istanbul Au consti
tuit, oare. întrecerile balcanice un 
criteriu edificator de verificare ? 
Interlocutorii noștri susțin că da. 
Boxerii din echipele Iugoslaviei. 
Turciei și Bulgariei, prezenti în 
sala „Sergv Saray". au fost par
teneri redutabili pentru pugiliș
tii noștri Majoritatea partidelor 
au fost extrem de dîrze. boxerii 
au luptat cu o ardoare deosebi-

sale 
lovire

medalie <
Datorită 
tehnice 

mai mari, 
Roma un suc- 

n rîndu] boxe-

Bijcu- 
lunii

Balca-

tă, gîndurile purtîndu-i, desigur, 
spre... Roma. Cum s-au compor
tat reprezentanții noștri ?

Constantin Gruiescu a dovedit 
mult curaj, cunoștințe tehnice a- 
preciabile. El greșește însă a- 
runeîndu-se necontrolat în atac, 
din care cauză „luftează* dese
ori. în plus, nu se descurcă în 
lupta de aproape. Mihai Goantă 
si-a meritat locul în echipă. El 
l-a învins pe unul dintre cei 
mai valoroși boxeri turci (Se- 
vinly) și, deși a pierdut partida 
cu iugoslavul Vujic (două nea
tenții l-au „costat"), a dovedit că 
se poate conta pe el Pînă cînd 
i-a fost spartă arcada. Ovidiu Go- 
rea se afla în avantaj în 
cu turcul Tatar, 
tehnic, dar n-are 
forță.

Vasile Antoniu
conomicos, sigur pe el. Este însă 
destul de uniform în lovituri, 
preferîndti-le mai mult pe cele 
la fată. Cu toate că n-a devenit 
campion balcanic. Hodoșan a 13-

meciul 
Fsle un boxer 
încă suficientă

a acționat e-

(uneori 
relatat 

cursivi- 
a con- 
specta-

ne-a 
dat 
care 

unor
Deciziile dicta

te de Pospișil (Cehoslovacia) Ka- 
life (Liban). Nihat Istiman și Ah
med Comerț (Turcia). Birz.ik (Iu
goslavia) si Deicev (Bulgaria) au 
făcut ca titlurile balcanice să 
intre — cu adevărat — în po
sesia celor mai valoroși boxeri.
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