
Azi, pe Valea lui Carp,

CAMPIONATELOR REPUBLICANE DE SCHI
azi pînă duminică, schiorii 
;i ai țării își dispută — 
Irul pitoresc al Bucegilor 
orile de campioni republi- 
i spectaculoasele probe de 

uriaș, sla- ț
special și i

re. întreceri- f .
ișteptate cu 
nteres atît de 
panți cît și de 
bșii iubitori ai 
i frumos sport, 
•ilejui o luptă 

pentru cu- 
l titlurilor.
:estea concu-
— cu șanse 

iate — nume- 
chiori dintre 
amintim pe 

aș, Gohn, Bă- 
ovici, Bucur, 
r, Ilona Mi- 
Mihaela Ghi- 

Acestora li 
adăuga, de- 
schiori mai 

dornici de 
re, al căror 
și elan pot

periență în concursurile de 
•are. Ne referim, de pildă, la 
Focșeneanu, Beniamin Hai- 

tihdela Casapu, Liana Ble- 
■ a. care chiar în acest 
au avut comportări bune, 

du-se printre fruntașii cla- 
îtelor la seniori. Interesului 

de disputa echilibrată 
a titluri, i se adaugă ca
ul de ultimă verificare a

componenților loturilor de se
niori, tineret și juniori, care vor 
participa săptămîna viitoare la 
cîteva întreceri internaționale. 
Sîntem convinși că toate acestea 

Spiridon Bălan (Voința Sinaia) va asalta locurile fruntașe ale probelor 
alpine găzduite de pirtiile din Bucegi

Foto i I. Mihăică

suplini lipsa vor face ca probele să se desfă
șoare la un nivel tehnic și spec
tacular ridicat, care să ilustreze 
munca depusă în cursul antre
namentelor din acest sezon.

Proba inaugurală a ediției 
1965 a finalelor campionatelor 
republicane este cea de slalom 
uriaș, care se dispută azi pe Va
lea lui Carp. Mîine va avea loc

'upa 8 Martie66 la tenis— 
întrecere sărbătorească
rătoarele fruntașe de tenis 
Capitală întîmpină sărbăto- 

„Ziua internațională a fe- 
'. Se dispută prima ediție 
lupei 8 Martie". Luni după 
ză, în sala Steaua, partici
pe la întrecere, purtînd bu- 
: de Hori, se aliniau în fața 
lui alb pentru a asculta cu- 
1 de deschidere rostit de fo
ia prof. ing. Suzana Gîdea, 
îdinta Consiliului Național 
emeilor din R.P. Romînă. 
idrul festiv al competiției 
întregit de un interes deo- 
pentru acest concurs inau- 

1 al activității feminine la 
participă jucătoare fruntașe, 

și multe tinere.
:easta a făcut, de altfel, ca 
tiirile din primul tur să fie 

discreția învingătoarelor, 
ie seturi au fost adjudecate 
ero .. Sanda Ciogolea a cîș- 
t cu 6—0, 6—0 în fața Anei 
i, ca și Aneta Verone in fața

Vladone. Tînăra Irina Vi- 
fata fostului nostru cam- 
a debutat cu o victorie: 
6—3 cu Marieta Mojner. 

rezultate înregistrate luni

Anei 
ziru, 
Pion, 
6-0, 
Alte
și marți după amiază: Mariana 
Rădulescu—Mihaela Nosa 6—0, 
6—1 ; Ileana Gheorghica—Atena 
Roic 6—2, 6—1 ; Cristina Ba
din — Elena Bondor 6—3, 6—4; 
Constanța Turea — Viorica Pro- 
danof 6—3, 1—6, 6—4, Aurelia 
Cîrnaru — Constanța Bădin 
6—2, 6—2; Iudit Dibar — Ioa
na Bădin 6—0, 6—1 ; Aneta 
Verone — Constanța Turea 6—2, 
6—0; Mariana Ciogolea — Ma
riana Rădulescu 6—2, 6—1.

Ieri, sferturile de finală au pri
lejuit meciuri frumoase. Rezul
tate : Eleonora Roșianu — Au
relia Cîrnaru 6—1. 6—2; Iudit 
Dibar — Sanda Ciogolea 7—5, 
6—4; Mariana Ciogolea — Ane
ta Verone 6—3, 6—4.

RD. V.

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!
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Simpozion cn sportivii fruntași
Iubitorilor sportului de la 

Comitetul de Stat al Planificării 
le-au vorbit aseară cîțiva din
tre sportivii noștri fruntași. OR
GANIZATĂ IN CINSTEA A- 
LEGERILOR DE LA 7 MAR
TIE, reuniunea a fost deosebit 
de interesantă, instructivă.

Rugbistul VIOREL MORA- 
RU, maestru emerit al sportu
lui, a vorbit despre sportul său 
preferat. Amintind faptul că în 

slalomul special, probabil pe 
„fața" mare a Văii lui Carp. 
Concurenții de la coborâre vor 
efectua sîmbătă „non-stopul", 
iar duminică vor participa la 

totcursa oficială, programată 
pe Valea lui Carp.

în încheiere, lista actualilor 
campioni i SLALOM URIAȘ : 
K. Gohn și Ilona Micloș; SLA
LOM SPECIAL: N. Iovici și 
Ilona Micloș ; COBORÎRE : Gh. 
Bălan fi Ilona Micloș; COM
BINATA DE TREI PROBE : 
K. Gohn fi Ilona Micloș.

Orele de educație fizică 
se pot desfășura și

ului, profesori de educație fizică 
din alte școli invitați la un 
schimb de experiență, precum și 
studenții Mircea Balaș, Toma 
Rădulescu, Emilian Sîrbu, Ma
rin Diaconescu și Dan Negrea 
(colegi de an cu Mircea Popescu, 
veniți și ei la ,,Gh. Șincai" în 
practică pedagogică).

Se pot ține oare lecții de e- 
ducație fizică în clasă ? După 
cîte observăm, da. Cu condiția 
ca profesorul să drămuiască 
bine spațiul de lucru și să alea
gă exerciții corespunzătoare. 
Mircea Popescu știe acest lu
cru. A hotărît să țină cu elevii 
o lecție de pregătire fizică ge
nerală : mers șerpuit printre 

bănci, mers pe vîrfuri cu ușoa- 
re îndoiri laterale și cu balan
sarea brațelor înainte-înapoi, 
pas alergător în tempo scăzut, 
joc de gleznă etc.

Văzîndu-mă înserînd în bloc
notes impresii de la ora de e- 
ducație fizică, tovarășul prof,

Școala medie „Gheorghe Șin- 
cai“. Oră de educație fizică cu 
clasa a XI-a- Spre surprinderea 
noastră, de data aceasta lecțiile 
nu sînt conduse de unul din pro
fesorii școlii, ci de... viitorul 
profesor, Mircea Popescu.-. Și, 
încă o nedumerire : lecțiile nu 
se desfășoară în sala de gimnas
tică (în prezent, aceasta se află 
în reparație), ci în clasă, prin
tre bănci !

Studentul Mircea Popescu, 
din anul IV al Institutului de 
Cultură Fizică, deși se află la 
începutul carierei de îndrumă
tor al tinerilor sportivi, este fa
miliarizat — totuși — cu pre
darea orelor de educație fizică. 
Conduce cu dezinvoltură, deși 
știe că în spatele său, profesorii 
de la I.C.F. notează în carnețele 
modul cum se... descurcă. Co
menzile sale sînt scurte, precise. 
Elevii îl înțeleg bine și execu
tă corect mișcările.

în clasă, asistență numeroasă. 
Cadre de conducere ale I.C-F.- 

ultimii 4 ani rugbiștii noștri au 
obținut unele rezultate remar
cabile (cucerirea „Cupei cam
pionilor europeni", cîștigarea 
unor partide cu echipe reduta
bile, locul I în toate edițiile 
„Cupei Păcii"), el a arătat că 
rugbiul a devenit cu adevărat 
un sport în țara noastră doar 
după Eliberare.

Maestrul emerit al sportului 
HORAȚIU NICOLAU și-a de
pănat cîteva dintre amintirile le
gate de participarea la marile 
întreceri internaționale. 1961 și 
1963 — anii cînd echipa sa, Rapid 
București, a cucerit „Cupa cam
pionilor europeni", participarea 
la campionatele europene, mon
diale și la Jocurile Olimpice — 
iată cîteva din „secvențele" ex
punerii. Maestrul sportului 
E. JENEI și dr. N. STĂNESCU 
au completat cu interesante ex
puneri această reuniune. Vor
bind despre puternica dezvolta
re a activității sportive de mase, 
despre efectele ei pozitive în 
întărirea sănătății, dr. N. Stă- 
nescu și-a „ilustrat" cuvîntul cu 
interesante filme documentare.

Simpozionul s-a bucurat de un 
frumos succes-

Intilniri internaționale ale sportivilor 
romini in luna martie

In decursul acestei luni spor
tivii romini vor lua parte la o 
serie de Importante competiții 
internaționale, care se vor desfă
șura atit la noi în țară, cit și 
peste hotare. Iată cîteva dintre

ATLETISM. Fondiștii vor lua 
parte la tradiționalul „Cros L’Hu- 
manite”, care are loc la Paris in 
ziua de 28 martie.

HANDBAL. Iubitorii acestui 
sport din capitală vor putea asis
ta la meciul revanșă dintre Di
namo București și Grasshoppers 
Zurich programat la 20 martie. Tn 
zilele de 8 și 9 martie, echipa 
feminină Mureșul Tg. Mureș va 
participa la un turneu în R.D.G.

LUPTE. O echipă de luptători 
romini va fi prezentă în zilele 
de 19—21 martie Ia Baku, în ca
drul întrecerilor tradiționalului 
„Memorial Podubnii".

POLO. Dinamo București 
juca în turneul semifinal
„C.C.E.“, care se desfășoară între 
19 și 21 martie, la Magdeburg.

PATINAJ. Intre 8 și 10 martie

va 
al
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In „Cupa R.P.R.“ Ia fotbal

și echipele de categoria „A“
Miercuri seară, la sediul 

F.R.F., a avuf loc tragerea la 
sorți a meciurilor din șaispre- 
zecimile de finală ale „Cupei 
R.P.R." la fotbal. în această e- 
tapă intră în acțiune și cele 
14 formații din categoria A. 
lată programul meciurilor :

Recolta Cărei — Farul Con
stanța ; Marina Mangalia — 
C.S.M.S. lași; Minerul Lupeni — 
Crișul Oradea ; Metalul Tîrgo- 
viște — Știința Craiova ; Me
talul Rădăuți — Steagul roșu 
Brașov ; Știința Galați — Di
namo București ; Metalul Pi
tești — Petrolul Ploiești ; Tex
tila Buhuși — Dinamo Pitești ; 
Olimpia Oradea — Progresul 
București ; Siderurgistul Galați 
— Rapid București ; Arieșul 
Turda — Steaua București ; A.S. 
Cugir — U.T. Arad; C.S.M. Re
șița — Știința Cluj ; Victoria 
Giurgiu — Minerul Baia Mare ; 
Clujeana — A.S.A. Tg. Mureș ; 
C.F.R. Roșiori — Flacăra Mo- 
reni.

Meciurile vor avea loc sîm
bătă 6 martie, cu începere de 
la ora 14. întîlnirea dintre e- 
chipele Siderurgistul și Rapid 
se va disputa luni, 8 martie, a- 
ceasta deoarece formația bucu- 
reșteană se află în Izrael.

Romî-

de la 
pentru 
romîn,

va avea loc Ia București un con
curs demonstrativ cu participarea 
unor sportivi din R.D. Germană, 
Austria, R.S. Cehoslovacă și R.P. 
Ungară.

SCRIMA. Programul din această 
lună prevede pentru echipele de 
tineret un triunghiular R.P.R.— 
R.P.U.—R.P.P., între 23 și 26 mar
tie la București. La Budapesta (6 
și 7 martie) se desfășoară anuala 
întîlnire tradițională a floretiste- 
lor din Ungaria, Italia și 
nia.

ȘAH. La marele turneu 
Mar del Plata va participa ] 
prima oară și un șahist J 
Florin Gheorghiu.

VOLEI. în această lună vor 
avea loc’ meciurile Dinamo Bucu
rești—Dozsa Ujpest Budapesta (f) 
din cadrul „C.C.E." (14 martie la 
București și 21 martie la Buda
pesta), precum și întîlnirea Rapid 
București—T.S.K.A. Moscova (11 
martie Ia Moscova) din cadrul 
competiției similare rezervată for
mațiilor masculine.

în clasă
Victor Tibacu remarcă : I.C.F.- 
ul n-a trimis niciodată în prac
tică pedagogică studenți atît 
de bine pregătiți. M-a impre-

(Continuare in pag. 2-a)

Exerciții de îndoiri de trunchi executate de elevii clasei a Xl-a A.
Fotoi V. Bage»

ACTUALITATEA
• „Mondialele0 

de hochei pe gheață

Pe micul ecran
intermediul EuroviziuniiPrin

și Interviziunii, telespectatorii din 
țara noastră var putea vedea pe 
micul ecran cele mai impor
tante meciuri ale campionatelor 
mondiale de hochei pe gheață 
din Finlanda. Iată meciurile 
care vor fi transmise: luni 8 
martie, ora 20,30 :
S. U. A.; joi 11 
17,30: U.R.S.S. - 
sîmbătă 13 martie,
U.R.S.S. — Cehoslovacia ;
17,30: Suedia — Canada ; du
minică 14 martie, ora 14,001 
Suedia — Cehoslovacia, ora 
17,30: U.R.S.S. — Canada.

Canada — 
martie, ora

S. U. A.; 
ora 14,001 

ora

DUMINICA 14 MARTIE

• Dinamo — Ujpest Dozsa (f)

in C.C.E. la volei

Cum se știe, echipa feminină 
Dinamo București va întîlni în 
turul secund al „Cupei campio
nilor europeni" formația buda- 
pestană Ujpest Dozsa. Meciul 
prim între cele două campioa
ne îl va găzdui capitala țării 
noastre, duminică 14 martie, în 
sala Dinamo, începînd de la 
ora 18,30. !n deschidere, la ora 
17, se va juca meciul masculin 
de campionat, din prima etapă 
a returului în categoria A seria 
I, Progresul—Dinamo Bucu
rești,

• „CUPA 6 MARTIE"

LA RUODI

Competiția de rugbi, dotată cu 
„Cupa 6 Martie“, continuă mîine 
cu etapa a Il-a. Vineri se va dis
puta jocul Olimpia — Dinamo 
(de la ora 16,30 pe stadionul Di
namo), iar sîmbătă (de la ora 16) 
vor avea loc partidele : Construc
torul — Grivița Roșie (teren Con
structorul) și Steaua — Progresul 
(teren Steaua). Formația Gloria a 
fost eliminată din competiție pen
tru retragerea, nejustificată, de 
pe teren în prima etapă a compe
tiției.

Ultimele 2 runde vor decide

pe cîștigătoarea turneului

de șah de la Ploiești
PLOIEȘTI 3 (prin telefon). — 

Cu două runde înainte de sfirșit, 
patru concurente au șanse apro- 
piate pentru a se clasa pe pri
mul loc al turneului feminin de 
șah de la Ploiești. Alexandra Ni
colau și Elisabeta Polihroniade 
au totalizat cîte 7i/o puncte, iar 
Rodica Reicher și Maria Desmi- 
reanu cîte 7. Ultimele două au și 
o partidă întreruptă între ele, în 
care Maria Desmireanu deține a- 
vantaj decisiv. în ultimele runde 
sînt programate întîlnirile Rei- 
cher — Polihroniade și Nicolau 
— Desmireanu. (A. Vlăsceanu și 
Gh. Alexandrescu — corespon
denți).

SPORTIVA
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Bogată activitate internă și internațională

r Anul 1965 este un an foarte bogat în concursuri interne 
și internaționale. Luptătorii noștri vor participa la nume- 
Toase concursuri de amploare, începînd chiar din această 
lună. Astfel, între 12—19 martie, în R. P. Mongolă, are 
loc un interesant turneu internațional la libere, iar între 
19—21, sportivii de la „clasice" vor susține, la Baku, în- 
tîkiiri în cadrul marelui turneu „Memorialul Podubnîi". 
Abia reîntorși din aceste deplasări, sportivii noștri vor 
participa, atît la „libere" cît și la „clasice", la un impor
tant turneu care va avea loc la Budapesta. Aceste verifi
cări sînt deosebit de utile loturilor noastre, deoarece în 
luna aprilie (23—25) vor avea de susținut, la București, 
un foarte dificil examen. Este vorba de cea de a V-a 
ediție a Concursului internațional al R. P. Romîne, un ade
vărat campionat european, la care și-au anunțat partici
parea luptători din Anglia, R. P. Bulgaria, R. S. Ceho
slovacă, Elveția, Franța, Finlanda, R. D. Germană, R. F. 
Germană, Grecia, R. S. F. Iugoslavia, R. P. Polonă, Suedia, 
Turcia, R. P. Ungară etc. Va urma turneul internațional 
de la Budapesta pentru ambele stiluri, iar cîteva zile mai 
tîrziu (10—11 aprilie), reprezentativele de „libere" ale 
R. P. Romîne și Ucrainei vor evolua la București. Intre 
2—4 mai selecționata de tineret a R. P. Bulgaria va întîlni 
formația noastră de clasice în orașele Brăila și Galați. în 
jurul datei de 20 mai, primele noastre garnituri de „libere" 
și „clasice" susțin alte meciuri pesLe hotare. Greco-roma- 
nele se deplasează la Berlin, iar „liberele" în R.S.F. Iu
goslavia.

Cu aceasta se termină șirul verificărilor în vederea prin
cipalului obiectiv — campionatele mondiale. Sportivii noș
tri se vor pregăti de drum. Cei de la „libere" se vor de
plasa la Manchester (Anglia), iar cei de Ia „clasice" la 
Țampere (Finlanda). în cele două localități, vor urca pe 
saltele cei mai buni sportivi din lume la lupte libere (1—3 
iunie) și la lupte clasice (6—8 iunie).

Cel de-al doilea obiectiv important, care va sta în fața 
luptătorilor noștri, va fi Balcaniada care se va desfășura 
la Jambol (R. P. Bulgaria) între 9—12 septembrie. Veri
ficările pregătirii în vederea acestui eveniment se vor face 
de către loturile noastre mai mult în concursuri interne. 
Ei vor avea doar o singură „ieșire", în Grecia la 7—8 iu
lie. După Balcaniadă, luptătorii vor mai face deplasări, 
în septembrie, în R.S.F. Iugoslavia, la 23—24 oetombrie 
la Leipzig, iar în noiembrie în R. P. Bulgaria și R. S. 
Cehoslovacă. Lotul de tineret va susține și el două con
fruntări internaționale : la 15 iulie în R.S.F. Iugoslavia, iar 
la 20 iulie în R. P. Polonă.

piept cuVlădescu (Progresul) execută o aruncare peste 
partenerul său Cernău (Steaua)

Foto: T. Roîbu

sportuluiDaca ținem seamă și de faptul că fruntașii sportului 
luptelor de la noi vor participa activ și la campionatele 
republicane, pe echipe și individuale, ne dăm seama cu 
■ușurință că au un program foarte bogat. Așteptăm ca și 
rezultatele să fie pe măsura acestor condiții.

Programul campionatului republican pe echipe
LUPTE CLASICE, SERIA A

ETAPA I. Grupa I, la 13 martie, ia 
București: Dinamo București — Metalul 
București — C.S.O. Galați; grupa a IlI-a, 
la Brașov: Rapid București — Rulmen
tul Brașov — Steagul roșu Brașov; gru
pa a Il-a, 14 martie la Reșița: Steaua 
— C.S.O. Reșița — C.F.R. Timișoara ; 
grupa a IV-a, 14 martie, la Satu Mare: 
Viitorul — Chimistul Baia Mare — Unio 
Satu Mare.

București: Rapid
București — C.F.R. 
IV-a, 11 aprilie, la 
C.S.O. Reșița —

ETAPA A n-A. Grupa I. 27 martie, la 
București : Dinamo — C.S.O. Reșița — 
Steagul roșu Brașov: grupa a Ili-a, 27 
martie, la Galați : Rapid București — 
Chimistul Baia Mare — C.S.O. Galați; 
grupa a Il-a, 23 martie, la București : 
Steaua — Metalul bucurești — Unio 
Satu Mare ; grupa a IV-a, 28 martie, la 
Timișoara: Viitorul — Rulmentul Brașov 
— C.F.R. Timișoara.

ETAPA A IU-A. Grupa I. 10 aprilie, la 
Brașov: Dinamo — Rulmentul Brașov — 
Unio Satu Mare ; grupa a Il-a, 11 apri
lie, la Brașov: Steaua — Chimistul Baia 
Mare — Steagul roșu Brașov; grupa a 
III-a,- 11 aprilie, la
București — Metalul

JJimișoara; grupa a 
Galați: yiitorui — 
C.S.O. Galați.

ETAPA A IV-A. Grupa a IV-a, 8 mai 
la București: Viitorul — Metalul Bucu
rești — Steagul roșu Brașov; grupa I, 9 
Znai, la Timișoara : Dinamo — Chimistul 
Baia Mare — C.F.R. Timișoara; grupa a 
M-a, 9 mai, la București: steaua — Rul
mentul Brașov — C.S.O. Galați; grupa 
a m-a, 9 mai, la Reșița: Rapid Bucu
rești — C.S.O. Reșița — Unio Satu Mare.

ETAPA A V-A. Grupa a Il-a, 23 mal, 
la Baia Mare : Metalul București — 
C.S.O. Reșița — Rulmentul Brașov — 
Chimistul Baia Mare; grupa a iii-a, la 
Satu Mare: C.S.O. Galați — C.F.R. Ti
mișoara — Steagul roșu Brașov — Unio 
Satu Mare; grupa I, duminică 13 iunie, 
la București: Dinamo — steaua — Ra- 
J>id București — Viitorul.

i LUPTE LIBERE, SERIA A
ETAPA I. Grupa I, 14 martie la Bucu

rești: Rapid București — Dinamo — 
4P»S.O. Galați; grupa a U-a, 14 martie, 1—_________ _____________________________

Modificări importante 
aduse regulamentul^ 

' I

la Lugoj: Progresul București — Vago
nul Arad — A.S.M. Lugoj; grupa a 
lll-a, 14 martie, la Brașov: Petrolul Plo
iești — Steagul roșu Brașov — Rulmen
tul Brașov; grupa a IV-a, duminică 
mai la Cluj : Mureșul Tg. Mureș 
C.S.M. Cluj — Steaua.

ETAPA A II-A. Grupa I, duminică 
martie, la Arad: Rapid București — Va
gonul Arad — Rulmentul Brașov; grupa 
a Ii-a, 28 martie, la București: Progresul 
București — Dinamo — Steaua; grupa a 
ni-a, 28 ' --------
iești — 
grupa a 
Mureșul 
șov — A.S.M. Lugoj.

ETAPA A in-A. Grupa I, sîmbătă 3 
aprilie, la București: Rapid — Steagul 
roșu Brașov — Steaua; grupa a H-a, 11 
aprilie, la Cluj: Progresul București — 
C.S.M. Cluj — Rulmentul Brașov; grupa 
a lll-a, 11 aprilie, la Ploiești: Petrolul
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28

martie, la Galați: Petrolul Plo- 
C.S.M. Cluj — C.S.O. Galați î 
IV-a, 28 martie, la Tg. Mureș: 
Tg. Mureș — Steagul roșu Bra-

A.S.M.Ploiești — Dinamo — A.S.M. Lugoj; 
grupa a IV-a, 11 aprilie, la Tg. Mureș: 
Mureșul Tg. Mureș — - - - -
C.S.O. Galați.

ETAPA Â IV-A. 
la Brașov: Mureșul 
mo — Rulmentul Brașov; grupa I, 
mlnică 9 mal, la Lugoj: Rapid 
rești — C.S.M. Cluj — A.S.M. Lugoj; 
grupa a n-a, 9 mai, la Brașov: Progre
sul București — Steagul roșu Brașov — 
C.S.O. Galați; grupa a lll-a, 9 mai, la 
Ploiești: Petrolul Ploiești — Vagonul 
Arad — Steaua.

ETAPA A V-A. Duminică 30 mal, la 
București: Rapid București — 
București — Petrolul Ploiești 
șui Tg. Mureș; grupa a Il-a 
Dinamo — Vagonul Arad — 
roșu Brașov — C.S.M. Cluj; 
IH-a, la Galați: C.S.O. Galați — A.S.M. 
Lugoj — Rulmentul Brașov — Steaua.

— Vagonul Arad —

Grupa IV-a, 8 mai.
Tg. Mureș — Dina-

Rulmentul Brașov; “

C.S.M. Cluj

du- 
Bucu-

Progresul 
— Mure- 
la Arad: 

Steagul 
grupa a

Activitatea competitională la tenis de masă■ »

• Joi, vineri și sîmbătă vor avea 
loc la Brighton campionatele interna
ționale de tenis de masă ale Angliei. 
Alături de cei mai buni jucători din 
Europa participă și sportivi din (ara _ 
noastră: Maria Alexandru, Ella Con. 
stantinescu, Dorin Giurgiucă, Radu 
Negulescu, Adalbert Reti și Gheorghe 
Cobîrzaa.

după-amiază s-a desfășu- 
de la stadionul Republicii 
meciul feminin de tenis de 

dintre o combinată Voința - 
Progresul și selecționata de tineret a 
R. S. Cehoslovace. Victoria a reve
nit jucătoarelor romînce cu scorul de 
5—0. Rezultate tehnice: Catrinel Fo
lea — Simakova 2—0 (15,17), Marta 
Tompa — Pauknerova 2—0 (19,11),

• Mărfi 
rat în sala 
din Capitală 
masă <I:"‘

Orele de educație fizică 
se pot desfășura și în clasă

(Vrmare din pag. 1)

sionat dorința lor puternică de a ține
* efi-lecții 

ciență
Firește, este o mare mulțumire pen

tru noi, cadrele didactice de la I.C.F- 
— spunea tov. lector Elena Firea, me
todistul cabinetului de practică peda
gogică al I.C.F. — să constatăm că 
munca noastră dă roade. Studenții 
au reușit anul acesta, în cadrul 
practico pedagogice, să-și îmbogă
țească volumul cunoștințelor, să-și 
»«*ifice capacitatea pedagogică». At*

atractive, ie.teresante, cu 
maximă.

muncit cu pasiune, cîte 8—10 ore 
zilnic, în dorința de a intra cît mai 
repede în... miezul lecțiilor. Noi sîn- 
tem de părere că se pot face lecții și 
în condiții mai grele, în clasă, de 
pildă.

Vreau să remarc, de asemenea, că 
toate grupele noastre de studenți care 
se află în prezent în practică pedago
gică la diferite școli de 8 ani și me
dii din Capitală se bucură de apre
cierile unanime ale profesorilor me- 
todiști.

Elecnora Mihalca — Kroupova 2—1 
(—16,13,15), Catrinel Folea — Pauk- 
nerova 2—0 (10,9), Eleonora Mihalca 
— Pauknerova 2—1 (—16,18,14).

de I. KUNST-GHERMĂNESCU 
antrenor emerit, membra în Comisia 

tehnică F.I.H.
Ultimele două congrese ale Fede

rației internaționale de handbal (Ma
drid 1962 și Budapesta 1964) au ho- 
tărît importante modificări ale regula
mentului jocului de handbal, cu influ
ențe considerabile asupra tacticii jo
cului și asupra conținutului muncii de 
instruire. Forul internațional urmărește 
îmbunătățirea necontenită a jocului, 
mărirea spectaculozității, înlăturarea 
aspectelor negative care frînează dez
voltarea tehnicii și tacticii prin îmbu
nătățirea unor reguli sau chiar prin in
troducerea unor reguli noi. Modifică
rile aduse regulamentului la congresul 
de la Madrid au fost interpretate 
către Comisia tehnică din F.I.H. 
cursul internațional de arbitri de 
Paris (1963). Ele au fost cuprinse 
„Regulamentul jocului de handbal" 
părut în 1963 în Editura UCFS, 
mentat de arbitrul internațional Vasile 
Sidea.

Modificările votate la congresul de 
la Budapesta din septembrie 1964, ur
mează să intre în vigoare chiar din 
primăvara acestui an. Comisia tehnică 
a F.I.H. a stabilit textul definitiv al 
regulilor modificate și a discu'st, în 
principiu, interpretarea noilor reguli. 
Interpretarea oficială se va da la cursul 
internațional de arbitri care va avea 
loc în iulie la Piran (Iugoslavia).

Cum toate aceste modificări vor fi 
puse în aplicare la noi o dată cu retu
rul campionatului republican (care 
va începe la 4 aprilie) considerăm că 
ele trebuie cunoscute din timp de către 
antrenori, arbitri, jucători și spectatori. 
De aceea., în rândurile de mai jos le 
vom reda pe cele mai importante.

ART. 1. Terenul. Punctul 1 (text 
nou) : „Terenul de joc are forma drept
unghiulară, avînd lungimea de 38— 
44 m și lățimea de 18—22 m. Laturile 
lungi se numesc linii de margine, iar 
cele scurte linii de poartă".

ART. 3. Jucătorii. Punctul 
nou) : „O echipă se compune 
jucători (9 jucători de cîmp, 
tari), dintre care cel mult 7 
(6 jucători de cîmp și 1 portar) se pot 
găsi, în același timp, pe terenul de 
joc (orice infracțiune se sancționează 
cu aruncare liberă sau aruncare de la 
7 m).

Ceilalți 4 jucători sînt jucători de 
schimb. Portarii nu pot înlocui nicio
dată jucătorii de cîmp, pe cînd un ju
cător de cîmp poate înlocui portarul".

La punctul 3 al art. 3, propozițiunea 
a treia se modifică astfel (text nou) : 
„Fiecare jucător care intră în joc tre
buie să se prezinte la cronometror 
(orice infracțiune se sancționează cu 
aruncare liberă; excepție fac prevede
rile de la art. 3, pct. 6)“.

ART. 4. Durata jocului. Punctul 5 
(text nou) : „Durata unui joc este: 
— pentru echipe masculine (seniori) 
de 2x30 min, și 10 min. pauză (în 
turnee, în general, 2 x 15 min. fără 
pauză)..." (în rest, textul articolului ră- 
mîne neschimbat).

ART. 8. Portarul. Punctul 8 (text 
nou): „Schimbarea portarului cu un 
jucător de cîmp în timpul jocului tre
buie anunțată arbitrului (sancțiune —

de 
la 
la 
în 
a- 

oo-

1 (text 
din 11
2 por- 
jucători

aruncare de la 7 m; vezi, totuși, 
vederile art. 3, pct. 1 și 6). Por 
trebuie să părăsească spațiul de p< 
înainte ca înlocuitorul lui să fi i 
în interiorul acestuia (sancțiune 
aruncare de la 7 m).“

ART. 16. Executarea aruncă 
Punctul 1 (text nou) : „Aruncarer 
începere, aruncarea de la colț și c 
carea de la 7 m se execută în > 
direcție (cu excepția aruncării d> 
7 m) în timp de 3 sec. de la fiu 
arbitrului (sancțiune — aruncare 
ră); (vezi art. 4, pct. 2, art. 11, pc 
art. 13, pct. 2 și art. 14, pct. 2).“

Același articol, punctul 2 (text n 
„Aruncarea liberă se execută în i 
direcție fără fluierul arbitrului. La 
tîrzierea jocului, la întreruperea j 
lui pentru avertisment sau dacă /■ 
a fost întrerupt din orice alt ni 
care nu este prevăzut în regulam 
arbitrul trebuie să fluiere reluarea 
cului". (Vechiul punct Zșdgâne pi 
tul 3 ș.a.m.d.).

Vechiul punct 9 din art. 17 (Arbi 
devine punctul 8 cu următorul țy 
„După terminarea timpului de el 
nare, jucătorul care reintră pe ti 
trebuie să anunțe cronometrorul".

Mai menționăm că la ART. 17, pi. ■ 
tul 14 se suprimă, că punctele 15 și 
devin 14 și respectiv 15 și că din te 
punctului 14 (nou) se suprimă cu
tele (arbitrii) de linie.

Acestea sînt modificările mai im] 
tante. Intr-un viitor apropiat — cit. 
precizări în legătură cu interpret, 
lor, precum și aprecieri asupra coi 
cințelor pe care le pot avea în de: 
șurarea jocului.

BRAȘOV 3 (prin telefon). — Numer,'- 
spectatori care au umplut pînă la 
tribunele sălii Armatei din localitate •- 
avut prilejul să asiste la jocuri viu d 
putate, echilibrate și încheiate cu i 
zultate strînse, în prima etapă a ti 
neului final al „Cupei F.R.H.“.

Știința București — Rafinăria Teleaj
22— 18 (11—7). Meci spectaculos, cu co 
binații frumoase. Bucureștenii, deși 
au avut efectivul complet, au reușit t 
tuși să fructifice numeroasele ocazii 
au învins pe merit. Au înscris: Savu ( 
Gațu (5), Marinescu (5), Bădău (3), G 
ran și Anghel, respectiv Popescu ( 
Neusatz (3), Brașoveanu (3). Oană, F> 
taru, Iliescu, Schnep, Iconaru.

Dinamo București — Dinamo Braș
23— 22 (10—13). Nu mult a lipsit ca 
acest joc să se înregistreze o mare su 
priză. Brașovenii au imprimat partid 
un ritm viu. au atacat în viteză și s-; 
apărat foarte bine. Oaspeții au lăsat ir 
presia că sînt obosiți. în primele 13 rr. 
nute scorul s-a menținut egal, dui 
care pînă în min. 47 au condus juc^ 
torii din Brașov. în final însă, buci 
reștenii au reușit să se impună și s' 
cîștige la limită. Au marcat: Moser G 
Ivănescu (5), Nica (4), Popescu (4), Hn. 
(3), respectiv Misches (5), Radu (5), R< 
senauer (3), Hubes (3), Alieșs (3). P< 
(2) Fu.lcp Meciurile continuă joi și v 
neri. (V. POPOVICI și T.“* M^NIU-cț 
resp.).

înaintea sprintului final

Tn
din
de

_^(1ALARAȘANU .

Cele mai bune echipe masculine de 
baschet din țară au ajuns la sprintul 
final al întrecerilor. Mai sînt de jucat 
meciurile ultimelor două etape, iar si
tuațiile — atît pentru calificarea în 
turneul final, cît și pentru evitarea re
trogradării — sînt încă departe de a 
fi soluționate.

Dinamo București are acum două 
puncte avans față de principala sa 
adversară, Steaua, și în cazul unei vic
torii în meciul direct, care va avea loc 
la 11 martie, dinamoviștii au toate șan
sele să redevină — după opt ani — 
campioni ai țării. Dintre celelalte for
mații, doar Știința Timișoara (perfor
mera ultimelor două etape) se mai poate 
considera calificată sigur în turneul 
final. Pentru celelalte trei locuri can
didează 5 echipe: Știința București, 
Dinamo Oradea, Rapid București, 
Steagul roșu Brașov și Știința Cluj. 
Iată cu cine mai are de jucat fiecare 
dintre ele: ȘTIINȚA BUC. cu Steaua 
și Știința Cluj (d) ; DINAMO ORADEA 
cu Știința Timișoara (d) și C.S.M.S. 
Iași; RAPID cu Farul Constanța (a) 
și Politehnica Quj (d) ; STEAGUL 
ROȘU cu Politehnica Cluj (a) si Știinta 
Tg. Mureș (d) ; ȘTIINȚA CLUJ du 
știința Buc. (a) și Farul Constanța (d).

Nu mai puțin pasionantă este și lupta 
echipelor din partea inferioară a cla
samentului pentru evitarea ultimelor 
două locuri. Sînt amenințate: Farul 
Constanța, Știința Tg. Mureș, Politeh
nica Cluj și C.S.M.S. Iași. Dintre ele, 
situația cea mai favorabilă o au cons- 
tănțenii. Pe celelalte trei echipe este 
foarte posibil ca sfîrșitul returului să 
le găsească la egalitate de puncte. In 
această situație va decide numărul vic
toriilor directe șt apoi coșaverajul di
rect. In orice caz, foarte importantă 
este, în această direcție, partida 
C.S.M.S. — Știința Tg. Mureș, care va 
avea loc la 11 martie la Iași.

FARUL CONSTANȚA — ȘTIINȚA 
TIMIȘOARA 73—61 (32—31)

CONSTANȚA, 3 (prin lelefon). 
localitate s-a disputat jocul restanță 
campionatul republican masculin
baschet dintre echipele Farul și Știința 
Timișoara. După o partidă viu dispu
tată, în care ambele echipe au condus 
în diferite perioade, victoria a revenit 
pe merit formației gazdă cu scorul de 
73—61 (32—31).

CORNEL POPA-coresp.

Luptă spectaculoasă la panou. In inia- 
ginea noastră, un duel „în trei". (Spi
ridon, Țedula și Giurgiu) din meciul

Dinamo Buc. — Știința Tg. Mureș

Foto; P. Romoșan



I

știința (raiova—AKadcmiK Solia 2-1 (0-1) Știința Craiova în „ restanță “ cu pregătirile
CRAIOVA, 3 (prin telefon). Peste 

8 000 de spectatori au fost prezențî, 
astăzi după-amiază, pe stadionul din 
localitate pentru a asista la întîlni- 
rea internațională dintre echipa locală 
Știința și Akademik Sofia. Ploaia, ce 
a căzut cu o zi înainte, a desfundat 
terenul, fapt care a avut repercusiuni 
asupra laturii tehnice a jocului.

In prima repriză oaspeții au avut 
inițiativa, organizînd dese incursiuni 
la poarta Științei. Una dintre acestea 
(min. 38) s-a încheiat cu gelul înscris 
de Ivanov. După pauză, studenții cra
ioveni preiau conducerea jocului, atacă 
neîntrerupt și se impun. în min. 78, 
Marin Marcel șutează fulgerător spre 
„păianjen" și fundașul Pancev devia
ză cu mîna balonui în corner. Arbi-

irul acordă 
transformat 
lui victoriei 
in min. 90. 
Pitești.

„11 m“. Penaltiul este
de către Dumitrescu. Go- 
a fost înscris de Anton 
A arbitrat 1. Chilibar —

<

CRAIOVA: Papuc (Va. 
Mihăilescu, Deliu, Ma- 

Bărbu- 
(Vasilescu II)

U. T. A.—Jednota
ARAD, 3 (prin telefon). După felul 

cum a început partida se părea că 
fotbaliștii arădeni vor obține o victorie 
comodă. încă de la început, localnicii 
fcaîrțtăpînire pe joc, construiesc multe 
acțiuni periculoase și in minutul 4, în 
urma unei lovituri de colț, executată 
de Domide, ei reușesc să înscrie prin 
Țîrlea.

Acțiunile se succed cu repeziciune, 
dar atacanții U.T.A. ratează situații 
clare de gol — Țîrlea (min. 11), Don- 
ciu (min. 13) etc. Apoi, încet, încet, 
jocul scade din intensitate, atacanții 
nu mai continuă ofensiva de mai îna
inte, iar apărarea „excelează" în gre-

ȘTIINȚA 
șilescu I) — 
rin 'Marcel, Dujmitrescu 

lescu (Anton), Onea ’’ 
• Plugarii, Sfîrlogea, Eftimie, Cîrciu
mărescu (Cornel Popescu).

AKADEMIK SOFIA: Valkanov — 
Pancev, Licev, Diakcv, Manolov — 
Kutuv, Iașarov, — Ivanov, Vrajev, 

Andonov (Iorgov), Petkov (Mițev).

V. CHETRARU-coresp.

în materie de atașament față de 
formația favorită, craiovenii merg la 
„baraj" cu faimoșii suporteri ai Rapi
dului. Mai ales de cînd au echipă 
în „A“... Sînt cu toții în păr cînd Ști
ința joacă acasă, iar în săptămîna care 
urmează, cei mai zeloși efectuează de
plasarea, alături de „băieți" la 
București sau la Iași, la Arad 
sau Constanța. Mai greu le-a fost în 
perioada de ...„tranziție", li vedeam, 
grupuri-grupuri, pe calea Unirii, dis- 
cutînd cu aprindere. Se rememorau faze 
întregi din partide disputate în tur, se 
calculau, joc cu joc, punct cu punct, 
posibilitățile de „supraviețuire" în 
prima categorie a țării : „Luăm un 
punct de Ia Steaua, Ia București, îi 
batem, acasă pe Crișul și Știința Cluj 
și... adio emoțiilor !“.

și din discuțiile pe care le-am purtat, 
atit cu antrenorii N- Oțeleanu și prof. 
D. Teodorescu, cît și cu o serie de 
componenți ai echipei.

S-a pornit cu stîngul de la început. 
Mai întîi au fost discuțiile purtate 
cu conducerea clubului orășenesc, care 
a pus sala de antrenament la dis
poziția fotbaliștilor la ore cu totul ne
convenabile (între 22—24 !). Apoi, nu 
toți jucătorii s-au arătat convinși de 
importanța perioadei pregătitoare, 
BAZA FORMEI SPORTIVE. Din care 
cauză, „catalogul absențelor" înre
gistra trei categorii de „cursanți": în 
prima categorie ar intra Deliu, Du
mitrescu. C. Popescu, Plugaru, Mihăi
lescu, Sfîrlogea, a căror frecvență la 
antrenamente a fost în proporție de 
peste 90%, din cea de a doua fac

Trencin 1-1 (1-1)
șeii. Profitînd de o astfel de greșeală 
(portarul Weichelt a 
din poartă), oaspeții 
Bentz în min. 21.

U. T. A.: Weichelt
Mețcas, Czako II — 
nega), Chivu — Domide, Donciu, Țîr
lea, Drăgulete.

JEDNOTA : Rihosek — Pokorny, 
Hossik, Hucovsky — Schvartz, 
zinka — Navratil, Bentz, Kluka, 
kech (Rebro), Koiss

A condus cu
dean T. Costan.

scăpări arbitrul oră-

ȘT. IACOB - coresp.

— Igna, Baco? 
Comisar (Cer-

ieșit inoportun 
egalează prin

stațiDinamo București—Progresul 2-0 (1-0)
„Amicalul" de ieri după-amiază a 

atras peste 5 000 de spectatori pe sta
dionul din șos. Ștefan cel Mare. Gaz
dele, mai bine pregătite din punct de 
vedere fizic și cu o înaintare mai 
eficace, au reușit să se impună în fața 
fotbaliștilor de la Progresul și să câș
tige partida cu scorul de 2—0 (1—0), 
prin punctele înscrise de Frătilă (min. 
21) și Pîrcălab (min. 49). în ciuda 
terenului alunecos, care a solicitat 
eforturi deosebite jucătorilor, întîlni- 
rea a fost presărată (îndeosebi în prima 
repriză) cu numeroase faze spectacu
loase. Un fapt pozitiv : frecvența mare 
a șuturilor la poartă trimise de la dis
tanță de către jucătorii celor două 
înaintări, lucru care a solicitat inter
vențiile spectaculoase ale celor doi por
tari. Un fapt negativ : pripelile din 
imediata apropiere a porții, cînd, din 
poziții favorabile, s-au ratat multe oca
zii clare (Baboe, Mateianu, Ene II, 
Frățilă etc.). Pe scurt: la Dinamo se

conturează din ce în ce mai clar echi
pa caie va lua startul în cursa cam
pionatului, în timp ce la Progresul 
mai sînt încă numeroase semne de în
trebare.

Au jucat : la Dinamo București: 
Datcu (Nunweiller V) — Popa, Nun- 
weiller III, Nunweiller IV (Ștefan), 
Ivan — Ghergheli, Petru Emil — Pîr- 
călab, Frățilă, Ene II, Nunweiller VI 
(Lucescu). Progresul: Cosma — San
du, Ioniță, Peteanu, Stanciu — D. Po
pescu, Mafteuță — Baboie (Al. Con- 
stantinescu), Mateîanu, Udroaica (I. 
Constantin), Ștefan Georgescu. Bun ar
bitrajul lui Constantin Petrea.

Rapid din nou

(—c.m.—)

victorios
în Izrael

ȘTIRI... ȘTIRI... ȘTIRI9 ■» ’

ÎN LEGĂTURĂ CU JOCU
RILE DE CUPĂ

ntru ca meciurile programate 
sîmbătă în cadrul „16"-imilor 
„Cupei R.P.R." sâ se desfășoare 
în bune condițiuni, F.R. Fotbal 
aduce la cunoștința echipelor or
ganizatoare că sînt obligate să 
curețe terenurile de zăpadă sau 
să evacueze apa de pe ele în caz 
de ploi prelungite.

Cu excepția partidelor Metalul 
Rădăuți — Steagul roșu Brașov 
(ora 15), Marina Mangalia — 
C.S.M.S. lași (ora 12) și Minerul 
Lupeni — Crișul Oradea (ora 15), 
toate celelalte meciuri sînt pro
gramate pentru ora 14.

De reamintit faptul că în caz de 
egalitate și după prelungirile le
gale de două reprize a 15 minute 
se va califica echipa care efec
tuează deplasarea.

în încheierea 
întreprins în 
București a evoluat ieri la Tel Aviv în 
compania formației Macabi. Fotbaliștii 
romîni au obținut victoria cu scorul 
de 2—0 (1—0).

★
Ieri la Russe: Dunav 

Baia Mare 3—0.

turneului 
Izrael,

pe care l-a 
echipa Rapid

Minerul

PREGĂTIRILE ARBITRILOR TIMI
ȘORENI

Și arbitrii timișoreni se pregătesc, 
teoretic și practic, în vederea jocurilor 
pe care le vor conduce în returul 
campionatelor A, B și C. De la 20 
ianuarie, Iosif Ritter, Gheorghe Osiac, 
Ștefan Birăescu, Nicolae Vîlcu, pre
cum și alți arbitri din lotul republi
can au efectuat antrenamente de pre
gătire fizică pe stadionul C.F.R. In 
sala mare a clubului sportiv orășe
nesc, arbitrii din lotul republican au 
audiat lecții cu caracter teoretic în 
vederea reîmprospătării regulamentu
lui. La începutul lunii februarie a 
avut loc un schimb de experiență 

cu colegiul de arbitri din Arad.
AL. GROS - coresp. reg.

Doctorul: — Ce înseamnă asta? V-am prescris o săptămină să 
în casă I

— Lasă, nene doctore, toată echipa e atit de „gripată'' in privința pre
gătirilor, incit o ajungem repede din urmat

Desen de Neagu Rădulescu

Joia trecută, la cîteva zile de la 
înapoierea din tabăra studențească de 
la Predeal, Știința Craiova a efectuat 
prima verificare în fața propriului 
public. Partener de joc — Minerul 
Lupeni. Mai mult de 3 000 de specta
tori au stat „ciorchine" pe cele patru 
laturi ale terenului de la Electroputere. 
Firește, în asemenea împrejurări, re
zultatul (4—2 pentru gazde) e mai 
puțin important. în cazul în speță, 
printre susținătorii lucizi ai echipei, 
jocul a provocat chiar o oarecare în
grijorare. Timp de 70 de minute sco
rul a fost egal (1—1), iar superio
ritatea tactică de partea formației 
oaspe. Scăderi de ritm (între min. 
10—25 și 45—60), precum și frecvența 
cu totul nesatisfăcătoare în trasul 
la poartă (9 șuturi în prima repriză 
și 6 în cea de a doua) concretizează 
cît se poate de c'ar slăbiciunile echipei 
în momentul de față.

Seara, pe calea Unirii, în ochii 
suporterilor acțiunile formației craio- 
vene scăzuseră simțitor...

★
Așadar, cu două săptămîni înaintea 

jocului cu Steaua — căreia ...suporte
rii craioveni îi și luaseră un punct — 
Știința este în restanță cu pregătirile. 
Nu e o constatare prilejuită, întîm- 
plător, doar de verificarea cu Minerul 
Lupeni, ci purul adevăr, ieșit la iveală

parte M. Vasilescu, Papuc, Geleriu, 
Anton, Onea, Bărbulescu, Bîtlan, Ma
rin Marcel cu o frecvență de 50—60%, 
iar din ultima categorie, Ganga, Efti- 
mic, Lungan și Cîrciumărescu, a căror 
frecvență a fost sub 10%. Este locul 
să spunem că la baza acestor nume
roase absențe, făcute în etapa I a pe
rioadei pregătitoare (6.1—4.II), au stat 
o serie de motive obiective (pentru ju
cătorii aflați în sesiune de examene și 
care le-au promovat) și pur subiective 
pentru ceilalți. Iată dar trei grupe de 
fotbaliști (în cadrul aceleiași echipe) 
reunite pe timpul vacanței în tabăra 
studențească de la Predeal, gata să

abordeze împreună etapa a II-a a pre- 
gătirilor (4.II—18.11). Sarcina prin-: 
cipală care se impunea — aducerea ju- 
cătorilor aproape la același nivel în 
ceea ce privește pregătirea — nu s-a 
putut realiza din următoarele motive : 
s_a forțat pregătirea fizică specială 
(neținîndu-se seama că pregătirea fizi
că generală era realizată neuniform), 
s-a lucrat negradat, punîndu-se ac
centul, de la început, pe intensitate și' 
nu pe volum, cum ar fi fost indicat. 
Toate acestea, la care s-a adăugat, 
și... absența medicului, au condus la 
unele dereglări fiziologice și îmbol-' 
năviri în rîndurile jucătorilor: Geleriu, 
Bîtlan, Bărbulescu, Eftimie, Onea (toți 
componenți ai „U-"-lui de bază), Ganga, 
Lungan și Cîrciumărescu. Multe zile 
la rînd, atît la Predeal cît și la îna
poierea în Craiova, majoritatea jucă-, 
torilor mai sus-amintiți au stat în 
afara pregătirilor, deoarece n-au res
pectat indicațiile medicului. Chiar la 
meciul de joia trecută, disputat pe 
un timp umed și răcoros, ei au fost 
prezenți, pe tușă îmbrăcați destul de 
„subțire". Astfel stînd lucrurile, devin 
firești întrebările: sînt sau nu sînt 
bolnavi acești jucători ? Dacă da, 
cine le-a permis să nesocotească sfatu
rile date de medic ? Este chiar atît 
de neimportant pentru antrenori faptul 
că linia (titulară) de mijloc — Băr
bulescu, Bîtlan — continuă să pri
vească de pe margine jocurile de ve
rificare ale echipei ? Ca să nu dăm 
decît un exemplu...

Au mai rămas puține zile pînă la 
14 martie, dată la care e programată 
prima etapă a returului. Sarcini din
tre cele mai importante se ridică în 
fața antrenorilor, a medicului, pre. 
cum și a tovarășilor care alcătuiesc 
biroul de secție Ei vor trebui să ate
nueze, cît mai este posibil, această 
rămînere în urmă, trecînd de urgență 
la o serie de măsuri cu caracter teh
nic și organizatoric. Astfel, ciclul de 
pregătire săptămînal va trebui să cu
prindă și antrenamente individuale 
sau pe grupe de cîte 2—3 jucători, 
cu fotbaliștii „restanțieri". De aseme
nea, să se treacă la curățirea de zăpa
dă a terenului central (pe care Ști
ința n-a mai călcat de la ultimul joc 
oficial de campionat) și, în sfîrșit, să 
fie urmărit cu strictete regimul de 
viață particular al fotbaliștilor. Nu
mai așa se va mai putea repara cîte ceva 
din greșelile săvîrșite pînă acum, numai 
așa jucătorii Științei Craiova vor putea 
împlini speranțele zeloșilor lor supor
teri.

G. NICOLAESCU

Surprize în turneul de baraj!...
Zilele trecute în sala de Ia „Ju

ridice", echipele clasate pe pri
mele două locuri în turneul de califi
care desfășurat recent la Cluj, campioa
nele orașului București și formațiile care 
au retrogradat în ediția precedentă 
a campionatului — în total 16 — au 
fost prezente la un turneu de baraj.

Ml ULTIMA IA LA TRAGEREA MĂRȚIȘORULUI
120000 lei un premiu la

Mîine 5 martie are loc tradiționala 
TRAGERE SPECIALA LOTO CENTRAL 
A MĂRȚIȘORULUI, care se va desfășu
ra la București.

La această tragere specială se atribuie 
20 AUTOTURISME în afara premiilor o- 
bișnuite în bani, dintre care 10 AUTO
TURISME pentru două numere.

Atriouirea celor 10 autoturisme de la 
extragerea de 3 numere se va face prin 
tragere la sorți, variantelor clștigătoare

Loto Central șl î8 581 lei report la tragerea Mărțișorului
Ia categoria A, atit de pe biletele întregi 
cit și de pe biletele sferturi (obișnuite 
și abonamente).

In afara autoturismelor se mai atri
buie excursii cu autocarul în Republi
ca Populară Ungară și Republica Socia
listă Cehoslovacă, televizoare, magneto- 
foane, frigidere, aparate de radio, ma
șini de spălat rufe, plcupuri ș.a.

Plafonul maxim al premiilor în bani 
este de 120 000 lei și este neimpozabil.

20 AUTOTURISME
MOTOCICLETE 
TELEVIZOARE 
FRIGIDERE 
CĂLĂTORII 
IN STRĂINĂTATE

NU UITAȚI : Azi este ultima zi în care 
mai puteți cumpăra bilete la TRAGE
REA MĂRȚIȘORULUI LOTO CENTRAL.
• Marți seara a plecat din București 

un nou grup de clștigători la Sportex- 
pres șl TRAGEREA REVELIONULUI 
LOTO CENTRAL, care face o excursie 
pe itinerariul Praga — Leipzig — Ber
lin — Dresda — Budapesta — București. 
Excursia va dura pină la 14 martie 1965.

PRONOEXPRES
La tragerea Pronoexpres nr. 9 din 3 

martie 1965, au fost extrase din urnă ur
mătoarele numere :

44 17 27 42 35 46
Numere de rezervă : 8 41
Fond de
Tragerea

București.
Premiile ____________ ______  .

turi de la tragerea din 26 februarie 1965. 
Premiul suplimentar r: 1 sfert a 120.000 

lei; Premiul suplimentar II: 14 a 5.916 
lei și 13 a 1.479 lei; Categoria I: 7 a 11.340 
lei șl 8 a 2.835 lei; Categoria a Il-a: 13 
a 5.443 lei și 23 a 1.360 lei; Categoria a 
IlI-a: 28 a 3.024 lei și 23 a 756 lei; Cate
goria a IV-a: 48 a 1.752 lei și 41 a 438 lei; 
Categoria a V-a: 105 a 800 lei și 90 a 200 
lei; categoria a Vl-a: 150 a 527 lei și 174 
a 131 lei; categoria a Vil-a: 133 a 591 lei 
și 158 a 147 lei; Categoria a VUI-a: 223 
â 354 lei și 259 a 88 lei.

Cîștigător al premiului suplimentar I 
sfert în valoare de 120.000 lei, participan
tul loanovici Bela din Arad.

Rubrică redactată de Loto—Prono
sport.

premii : 660.987 lei. 
următoare va avea loc în
Loto-central întregi și sfer-

Echipele câștigătoare în fiecare probă 
au obținut dreptul de participare la 
actuala ediție a campionatului repu
blican.

Proba de floretă masculină a re-, 
venit echipei C.S.M. Cluj (antrenor 
Ad. Gurath) victorioasă cu 9—2 a-J 
supra formațiilor Petrolul Ploiești și 
Universitatea București și cu 9—3 
asupra Crișului Oradea.

La spadă, turneul s-a încheiat ca 
calificarea nescontată a echipei Pro
gresul București (antrenor N. Mari
nescu) : 6—9 cu C.S.O. Craiova, 9—6 
cu Universitatea București și 8—5 —•: 
mare surpriză 1 — cu C.S.M.S. Iași.

La floretă feminină, din nou vic
torie clujeană, a sportivilor de la 
C.S.M. (antrenor Ad. Pelegrinni) : 
9—4 cu Crișul Oradea și 8—8 (victor 
rie la tușe) cu Știința București.

în fine la sabie, favorita probei, 
Crișul Oradea, a pierdut posibilitatea 
de a se califica, prin înfrîngerea su
ferită în fața Științei București, cu 
6—9. Cîștigînd și meciul cu Știința 
Tg. Mureș (cu 9— 5), echipa Știința 
București (antrenori C. Georgescu și 
I. Rădulescu) a obținut calificarea.

în acest fel, echipele care vor par-, 
ticipa la actuala ediție a campionat 
tului republican sînt următoarele :

FLORETA MASCULINA: Steaua 
București, Știința București, Progresul 
București, Știința Tg. Mureș, Unio 
Satu Mare și C.S.M. Cluj ; FLORETA 
FEMININA : Steaua, Progresul, Unio, 
S.P.C., Știința Tg. Mureș și C.S.M» 
Cluj ; SPADA: Steaua, Știința Bucu- 
rești, Petrolul Ploiești, C.S.M. Cluj, 
Crișul Oradea și Progresul; SABIE î 
Steaua, S.P.C., Știința București, Pe- 
trolul Ploiești, Unio și C.S.M. Cluj.

Prima etapă a turului campionatu- 
lui republican pe echipe va avea lofi 
la Satu Mare, între 1—4 aprilie.. .y



ACTUALITATEA INTERNAȚIONALĂ
A început campionatul mondial 

de hochei pe gheață
Cu meciul de baraj Norvegia — R.F. 

Germană pentru desemnarea echipei 
ce va evolua în grupa A, a început 
ieri campionatul mondial de hochei pe 
gheață din acest an, programat în 
Finlanda. Această partidă s-a încheiat 
cu scorul de 5—4 (2—4, 1—0, 2—0)
în favoarea hocheiștilor norvegieni, 
astfel că în grupa A vor evolua repre. 
zentativele U.R.S.S., Suediei, Ceho
slovaciei, Canadei, S.U.A., Finlandei, 
R.D. Germane și Norvegiei. In grupa 
B se vor întrece următoarele echipe i 
Elveția, Polonia, Iugoslavia, Austria, 
Anglia. Ungaria și RF. Germană.

întrecerea propriu-zisă va începe 
astăzi. Toate jocurile grupei A vor 
avea loc la Tampere, iar la Turku, 
Pori și Rauma se vor desfășura jocu
rile grupei B. Pentru găzduirea în 
bune condițiuni a jocurilor grupei A, 
la Tampere a fost construit un nou 
stadion. Este așteptată cu justificat 
interes lupta dintre principalele can
didate la titlul suprem, echipele 
U.R.S.S., Suediei, Cehoslovaciei și Ca

nadei, clasate în această ordine pe pri
mele locuri la ultimele două ediții ale 
competiției.

In „C.C.I." la polo:

Dinamo București 
în grupa de la Magdeburg

De ieri se cunoaște cu certitudine 
componența celor două grupe semi
finale în „C.C.E." la polo. Astfel, 
DINAMO BUCUREȘTI va evolua la 
Magdeburg, alături de N.C.A.G. Mos
cova, Dinamo Magdeburg și Dozsa 
Szolnok. în cealaltă grupă, de la Ge
nova, se vor întrece Partizan Belgrad, 
Pro Recco Genova, H.A.M. (R.F.G.) 
și Barcelona. Primele două clasate în 
cele două grupe își vor disputa turneul 
final la Milano.

Fotbaliștii iugoslavi vor să
Reprezentativa de fotbal a Iugo

slaviei a ocupat la trecutul campio
nat mondial din Chile locul IV și 
a avut șanse să cucerească și una 
dintre medalii... Jocurile Olimpice de 
la Tokio au constituit, însă, un insuc
ces pentru fotbalul iugoslav. Echipa 
noastră avea de apărat un titlu olim
pic dar, după cum se știe, ea n-a reu
șit să se califice nici măcar în tur
neul final.

Viitorul campionat mondial din An
glia ar trebui să confirme bunul re-

(Zambata,

Știri • Rezultate • Știri • Rezultate • Știri
PATINAJ ARTISTIC: în stațiunea 

de sporturi de iarnă Colorado Springs 
au început campionatele mondiale de 
patinaj artistic la care participă spor
tivi și sportive din 12 țări. în proba 
feminină individuală, după trei exer
ciții obligatorii conduce Christine Hai
gler (S.U.A.) — 541,9 puncte, urmată 
de canadiana Petra Burka — 541,4 
puncte și campioana europeană Regi
ne Heitzer (Austria) — 533,6 puncte. 
La dansuri, perechea cehoslovacă Eva 
și Pavel Roman se află 
76,5 puncte după două 
gatorii.

LUPTE : Selecționata 
de lupte clasice, aflată 
U.R.S.S., a întîlnit la 
R.S.S. Bieloruse. Victoria 
gazdelor cu 6—2. Alionescu, Gabor, 
Țăranu și Martinescu au terminat la 
egalitate cu adversarii lor. Ieri, în meci 
revanșe, cele două echipe au terminat 
la egalitate : 4—4. Gh. Stoiciu a cîș- 
tigat la puncte, Alionescu, Popescu, 
Gabor, Ciorcilă, Țăranu și Martinescu 
a făcut meciuri nule, iar Turturea a

în frunte cu 
exerciții obli-

bucureșteană 
în turneu în 
Minsk echipa 

a revenit

se reabiliteze

SEK.ULARAT

lecționată. Unii dintre ei
Secularaț) nu s-au refăcut încă de pe 
urma unor accidente.

— V-ați întocmit cumva o listă mai 
largă a candidaților ? — l-am întrebat 
pe antrenorul Tirnanici. _

— Nu ne-am hotărît încă, cu toate 
că îi avem în vedere și pe uliii fot
baliști care au jucat atît în Chile cit 
și în Japonia.

— Vor juca în echipă și tineri sau 
veți acorda credit fotbaliștilor mai bă- 
trîni ?

— Am ținut și voi ține la următo
rul principiu : cine va fi în formă mal 
bună, acela va fi chemat să joace sub

Scrisoare din Belgrad

culorile Iugoslaviei, indiferent dacă 
este tînăr sau bătrîn.

La întrebarea noastră care va fi tac
tica și tehnica pe care le vor alege 
antrenorii pentru jocurile din Anglia, 
dacă iugoslavi; vor trece de calificări, 
Tirnanici a declarat: „Tactica va de
pinde — în general — de adversarul 
împotriva căruia vom juca. Noi sîn- 
tem pentru un joc ofensiv, spectacu
los și plin de imaginație, pentru sti
lul iugoslav, care de fapt ne-a adus 
și cele mai înalte satisfacții. Sîntem

adversari hotărîți ai oricărui joc de
fensiv".

Nu de mult selecționerul Tirnanici 
a trecut prin toate centrele fotbalis
tice, ca Sarajevo, Zagreb și Belgrad 
în care activează cei mai mulți can
didați pentru echipa națională. în 
ceea ce privește Belgradul, aici sînt 
oarecum cunoscuți viitorii jucători ce 
vor fi chemați în națională: Stoiano- 
vici, Durkovici, Popovici, Ciop, Cebi- 
naț, Costici, Secularaț, Melici, Giaici 
(Steaua roșie), Skoblar, Samargic! 
(OFK Beograd), iar din alte cluburi 
sînt amintiți jucătorii: Zambata, Ko- 
besciak, Brncici, Vukoe, Cebinaț, 
Krali...

într-o ședință desfășurată recent, se
lecționerul Tirnanici s-a fixat asupra ur
mătorilor candidați din care va fi alcă
tuită echipa Iugoslaviei pentru jocul 
cu Franța din 18 aprilie : portari: 
Skorici, Ciurkovici, Stoianovici, Pante- 
lici, Radovici ; fundași: Belin, Iusufi, 
Vuiovici, Durkovici, Fazlaghici; mijlo
cași : Nelici, Vasovici, Miladinovici, 
Rașovici, Top, Radakovici ; înaintași : 
Samargici, Kobeșciak, Skoblar, Blaje- 
vici, Giaici, Vukoe, Kovacevici, Seku- 
laraț, Smailovici, Osim, Zambata, Ga
lici, Jerkovioi, Drăciei, Kostici, Pavlici, 
Lazarevici, Angelkovici, Moisov.

pierdut la puncte. în afară de concurs, 
Baciu a obținut o victorie la puncte.

PATINA) VITEZA: Desfășurat la 
Gorki, campionatul unional masculin 
de patinaj viteză s-a încheiat cu vic
toria lui Eduard Matusevici care a to
talizat la multiatlon 182,458 puncte. 
Fostul campion european, Ants Ant- 
son, a ocupat locul doi, iar Viktor Ko- 
sicikin locul trei.

TENIS : Ion Țiriac și Ilie Năstase 
au sosit la Cairo, unde în zilele de
5— 14 martie vor participa la campio
natele
R.A.U. 
anunțat participarea 55 de 
jucătoare din 17 țări.

• Marți și miercuri a 
continuat la Moscova 
turneul internațional de 
tenis pe teren acoperit, 
în turul al doilea al com
petiției, Parmas (U.R.S.S.) 
a dispus de Petre Măr- 
mureanu cu scorul de 6-1,
6— 1.

NATAȚIE : în ziua a 
treia a campionatelor de 
natație ale Australiei, au 
fost înregistrate următoa
rele rezultate : masculin : 
110 yarzi liber: David 
Dickinson 55,6 ; 110 yarzi 
fluture : Gerrard 1:01,5 ; 
1650 yarzi : John Pick 
17:04,4.

internaționale de tenis ale 
La această competiție și-au 

jucători și

ATLETISM : Cu prilejul unui con
curs de atletism, atletul american Bil 
Pemelton a obținut la săritura cu pră
jina 5,02 m (cea mai bună performan
ță mondială de sală a sezonului).

• Atletul Ron Clarke a stabilit un 
nou record mondial în proba de 10 
mile, cu rezultatul de 47:12,8 (v.r, 
47:26,8 aparținea lui Batty — Anglia).

HOCHEI PE GHEAȚA CU MIN
GEA : După cum am mai anunțat, lă 
Moscova s-a încheiat 
campionatul mondial 
gheață cu mingea, cu 
zentativei U.R.S.S. în 
pect din întîlnirea U.R.S.S.—Finlanda#

zilele trecute 
de hochei pe 
victoria repre- 
fotografie : as-

VLASTIMIR IGNATOVICI 
corespondentul nostru

Echipa Romîniei pe locul II in proba de biatlon 
din cadrul concursului armatelor prietene

Sportivii romîni participant la con
cursul de schi al armatelor prietene, 
desfășurat în localitatea Kavgolovo de 
lîngă Leningrad, au avut o compor
tare remarcabilă în proba de biatlon. 
In clasamentul oficial pe echipe ei 
au ocupat locul al doilea, după echipa 
U.R.S.S. și înaintea selecționatelor mi
litare ale Poloniei și R.D. Germane. 
Iată clasamentul: 1. U.R.S.S. 4hl9:28,0 
(52 puncte la tir) ; 2. ROMINIA
4h35:46,0 ( 51); 3. Polonia 4h37:12,0 
(48) ; 4. R.D. Germană 4h41:25,0 (50); 
5 Cehoslovacia 4h49:45,0 ( 45) ; 6. 
Bulgaria 5h25:01,0 (39) ; 7. Mongolia 
5h30:00,0 (46j.

Proba de patrulă s-a încheiat cu ur
mătoarele rezultate: 1. U.R.S.S.
lh27:01,0; 2. Cehoslovacia lh30:li,0; 
3. Polonia lh33:26,0; 4. Mongolia 
lh34:18,0; 5. ROMINIA lh35:16,0; 6. 
Bulgaria lh38:23,0; 7. R.D. Germană 
lh41:23,0.

Clasamentul final al concursului !
1. U.R.S.S. 39 p, 2. Polonia 31 p, 3. 
Cehoslovacia 30 p, 4. ROMINIA 28 p, 
5. R.D. Germană 24 p, 6. Mongolia 
22 p, 7. Bulgaria 22 p. De subliniat 
faptul că sportivii romîni au participat 
doar la trei probe (biatlon, patrulă 
și ștafeta 4x10 km) din cele cinci 
care au alcătuit concursul.

Aseară—în competițiile 
europene de fotbal

-Inter s-a calificat 
in semifinalele „C.C.E."

nume de care se bucură reprezenta
tiva Iugoslaviei, care s-a numărat în
totdeauna printre fruntașele din Eu
ropa. Noua noastră formație, alcătu
ită atît din jucători noi cît și din cei 
din „vechea gardă" va trebui — la 
„mondialele" din 1966 — să-și recîș- 
tige renumele pierdut în ultimii ani.

Pentru aceasta va trebui trecut mai 
întîi primul obstacol: preliminariile. 
După cum se știe, iugoslavii formează 
o grupă de calificare împreună cu 
Franța, Luxemburg și Norvegia. Se
lecționata Franței este, neîndoios, cea 
de la care ne așteptăm la cele mai 
„neplăcute" surprize.

Pînă la înapoierea reprezentativei 
iugoslave de la Tokio selecționer unic 
a fost Liubomir Lovrici, fostul portar 
al reprezentativei, acum redactor șef al 
ziarului „Sport“-Beograd. După demi
sia sa, conducerea primei echipe a 

.fost preluată de oameni noi: Tima- 
nici, fost selecționer unic, și antrenorii 
IMilianici (Belgrad), Gheghiei (Sara
jevo), Antolkovioi (Zagreb) și Cirici 
l(Belgrad). Cu excepția lui Cirici, care 
în prezent este angajat ca antrenor în 
Izrael, ceilalți se ocupă efectiv de a- 
llegerea și pregătirea jucătorilor pen
tru echipa națională. Rolul hotărîtor 

' îl are Tirnanici, care colaborează însă 
cu ceilalți antrenori.

Anul acesta, primul „duel" din ca
drul preliminariilor campionatului 
mondial îl constituie partida cu Fran
ța, de la 18 aprilie, programată la 
Belgrad. înaintea acestui meci selec- 
ționabilii vor avea un singur antre
nament, la 10 martie la Belgrad. Se
zonul de fotbal este abia la început. 
N-am avut ocazia să-i văd la lucru 
pe toți fotbaliștii propuși pentru se-

PRIMUL congres Internațional de 
psihologie sportivi va avea loc la 
Roma între 20 și 24 aprilie a.c. sub 
președinția profesorului Ferrucio 
Antonelli. In cursul lucrărilor ce se 
vor desfășura la sediul Institutului 
de medicină sportivă profesori, antre
nori și medici din 31 de țări vor 
prezenta aproximativ 500 de rapoarte 
și comunicări.

INTRE ÎS șl 15 martie în stațiunea 
americană de sporturi de iarnă Vail 
se va desfășura meciul triunghiular

ED11H ZIMAIERAIAN 
de schi Franța—Austria—S.U.A. 
derația austriacă a selecționat 
prim lot de schiori, din care

Fe- 
un 

fac
parte Tradul Hecher, Edith Zimmer
mann. Karl Schranz și alții.

FEDERAȚIA de hochei a R.F. Ger
mane a propus crearea unei „Cupe 
a campionilor europeni" la hochei 
pe gheață, care ar urma să se des

fășoare cu începere din sezonul vi
itor. Proiectul figurează pe ordinea 
de zi a congresului Ligii internațio
nale de hochei care se va ține la 
Tampere.

ZIARUL algerian „Le Peuple" a- 
nunță apropiata înființare a unei fe
derații algeriene de rugbl. Sportul 
cu balonul oval devine tot mai cu
noscut în Algeria, numeroase întll- 
niri fiind programate între diferite 
echipe regionale.

INTRUCIT în centrul New York- 
ului nu mal există loc pentru con
struirea de terenuri sportive, consi
liul municipal al orașului a hotărît 
amenajarea unor terenuri de tenis 
pe acoperișurile a cinci zgirie nori.

NU mai puțin de 29 de orașe din 
Suedia s-au oferit să găzduiască me
ciurile campionatelor mondiale de 
handbal în sală programate între 5 
și 14 ianuarie 1967 în Suedia. La a- 
ceste campionate vor lua parte e- 
chipe reprezentative din 16 țări.

CUNOSCUTA artistă Italiană de ci
nema Sofia Loren se dovedește a fi 
și o redutabilă jucătoare de tenis de 
masă. Recent, în cursul unei pauze 
a actorilor care lucrau la un film, 
Sofia Loren a întîlnit pe trei dintre 
cele mai bune jucătoare din Roma 
șl le-a învins pe toate 1

CUNOSCUTUL jucător de hochei 
pe gheață cehoslovac maestrul eme
rit al sportului Vlastimll Bubnik, s-a 
retras din activitatea competițională 
internațională. El va continua insă 
să joace în echipa sa de club, ZKL 
Brno.

REPREZENTATIVA de baschet a 
Perului este „dominată" de familia 
Duarte. Intr-adevăr, în echipă evo
luează patru frați : Enrique, Ricardo, 
Luis și Paul.

PROFESORII de la clinica univer
sitară din Basel (Elveția) au comuni
cat câ, după încercări îndelun
gate, au fabricat un preparat cu 
ajutorul căruia se va put-a sta
bili cu ușurință dacă un sportiv s-a 
dopat. Preparatul a fost experimen-

tal cu succes în timpul mai multor 
competiții sportive. El stabilește cu 
o precizie de 0,000001 gr. dacă spor
tivul a luat un doping.

De Un BUN renume se bucură 
printre iubitorii sportului din Italia 
frații Menichelli. Franco este un ex
celent gimnast (la J. O. de 1» ^okio

a cucerit medalia de aur la sol), iar 
Giacomo evoluează cu mult succes 
pe postul de inter-stînga în cunoscu
ta echipă torineză, Juventus. In fo
to : Franco Menichelli.

ZILELE trecute a Încetat din viață, 
în vîrstă de 86 ani, Lady Swaythling 
— donatoarea cupe» ce se oferă echi
pelor masculine de tenis de masă 
care cîștigă campionatul mondial. 
Lady Swaythling a fost mama actua
lului președinte al federației interna
ționale de tenis de masă, Ivor Mon
tagu.

Aseară, la lumina reflectoarelor s-au 
desfășurat mai multe meciuri în ca
drul competițiilor oficiale europene de 
fotbal.

• „CUPA CAMPIONILOR EURO
PENI" : La Glasgow, în meci retur 
din sferturile de finală s-au întîlnit 
Glasgow Rangers și InternazionaJe. 
Victoria a revenit echipei scoțiene
1—0 (1—0), dar Inter s-a calificat în 
semifinale deoarece a obținut victo
ria în prima partidă cu 3—1. Aseară 
fotbaliștii scotjeni au dominat majori
tatea timpului, iar Internaționale a 
recurs la un joc strict de apărare. 
Unicul gol a fost înscris în min. 8 de 
Forrest.

Meciul Liverpool — F. C. Koln a 
fost aniînat din cauza zăpezii.

• „CUPA CUPELOR" : In primele 
jocuri din sferturile de finală, Legia 
Varșovia—Miinchen 1860 0—4 (0—0)1

Returul are loc la 17 martie la 
Munchen. F. C. Torino — Dinamo 
Zagreb 1—1 (1—1). Au marcat Simoni 
(T) și Lamzo (D). Returul la 24 mar
tie la Zagreb.

★
• Ieri, la Belgrad, echipa U.R.S.S. — 

care se pregătește în prezent în ve
derea^ preliminariilor campionatului mon
dial în R.S.F. Iugoslavia — a susținut 
un meci cu formația Steaua roșie. Me
ciul s-a încheiat cu un scor egal 2—2, 
(la pauză, 1—0 pentru formația so
vietică). Au marcat Metrevelli, și 
Kazakov pentru oaspeți, respectiv, 
Prlincevici și Galici. Echipa U.R.S.S. 
va mai juca la Split, Sarajevo 
Niș.

• _ Tn preliminariile campionatului 
mondial, grupa a XIII-a — subgrupa 
C. — Mexic a dispus în deplasare la 
San Pedro cu 1—0 de reprezentativa 
Hondurasului. Returul va a.vea Ioc azi.

• Meci amical la Brema (R.F.G.): 
Werder Bremen — Dozsa Ujpest 3—0.

_ • Turneul de juniori de la Viareg- 
gio : Ferencvaros — Milan 1—0 (pen
tru locurile 3—4).

ȘÎ
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