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Ma ginii a LE al PUI.
In ziua de 17 martie 1965 a avut loc ședința 

plenară a Comitetului Central al Partidului Munci
toresc; Romîn.

Plenara a examinat problemele legate de prima 
sesiune a celei de-a cincea legislaturi a Marii 
Adunări Naționale și a adoptat hotărîri corespun
zătoare.

Recent, cei mai puternici tineri din asociațiile sporti
ve ale raionului Lenin din Capitală — cîștigători ai 
fazei a Il-a a Spartachiadei de iarnă — s-âu întrecut 
la trintă, in finala pe raion. întrecerile au fost deo

sebit de spectaculoase.
în fotografie, tinerii Gh. Tănăsescu (asociația Vulcan) 
și C. Lupu (S.P.C) intr-o frumoasă acțiune de pod.

Foto : V. Bageac
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Duminică și luni,

Concursul republican de sală 
al atleților seniori

Din nou, un eveniment atle
tic se înscrie printre cele mai 
importante competiții. Dumini
că și luni (și nu sîmbătă și du
minică cum se anunțase ante
rior) se vor disputa întrecerile 
atletice din cadrul concursului 
republican rezervat seniorilor. 
Competiția va avea loc în sala 
Floreasca II și va reuni la start 
pe cei mai valoroși atleți din 
toată țara, specializați în pro
bele de sală.

Participarea limitată — de 
cele mai bune performanțe — 
va face, fără îndoială, ca lupta 
pentru recorduri să fie încunu
nată cu succes. Și sperăm 
acest lucru se va întîmpla în 
mai multe din cele 7 probe 
seniori și 5 de senioare.

că 
cît 
de

A

Concursul republican de sală 
al juniorilor, desfășurat nu de
mult, a subliniat atît frumuse
țea cît și utilitatea unor ase
menea întreceri. Numeroase 
performanțe de valoare au 
marcat atunci întrecerea juni
orilor. Cu atît mai mult aștep
tăm asemenea rezultate de la 
atleții seniori, cu cît disputa a- 
cestora este foarte echilibrată 
la multe probe și recordurile pot 
fi asaltate nu de unul ci de 
mai mulți concurenți în ace
eași probă (50 m, 55 m g, înăl
țime, prăjină băieți; lungime, 
greutate, 50 m fete).

In legătură cu apropiatele în
treceri de sală ale seniorilor, 
am dori să facem — din timp 
— o sugestie federației de spe
cialitate : dat fiind lupta foarte 
echilibrată caie se anunță în 
probele de sprint, atît la băieți 
cît și la fete, să se asigure foto
grafierea sosirilor. Ar fi o mă
sură foarte necesară !

Ancheta noastră :

„CUM SĂ LUPTĂM ÎMPOTRIVA;
EMOȚIEI EXAGERATE

OE START?"

Ne răspunde prof. 
Ștefan Stroe, asistent 
I. C. F. :
„Efecte și remedii"

CUM E PRIMAVARA? ACTUALITATEA
»\\\\\\\\\\\\\^

trei zile de „teren", 
vă spun cum e primă-

După 
pot să 
vara.

— Știm. Frumoasă ca o zînă, 
cu păr auriu rupt din soare și 
ochi albaștri ca

— Ai văzut-o
— Da. Eram 

metri înălțime, 
chis parașuta și 
tul mare de culori pe care i-l 
ofeream, primăvara a coborît 
cu mine pe Clinceni.

— Cu alte cuvinte, lancule, 
ați început activitatea la para
șutism.

— De săptămîna 
răspunde maestrul 
sportului Gheorghe

— D'aia știi cum 
măvara ! Ei, dar poate alții nu 
știu și am să încerc...

— Nu-i nevoie — mă între
rupe un grup de tineri. Mai rău 
ne faceți I

— De ce, oameni buni ?
— Fiindcă noi sîntem îndră

gostiți de drumeție și asociația 
sportivă „Carmen" nu organi
zează nici o excursie.

— Vă-nțeleg. Uite, 
vine primăvara nu 
găsesc locul.

— Și eu la fel I
— Dumneavoastră 

sînteți ?

seninul cerului, 
dumneata ?

la 2 000 de 
Cînd s-a des- 
a zărit buche-

trecută — 
emerit al 
lancu.
arată pri-

— Baschetbalistul D i k a i, 
2,02 m înălțime, pivot rezervă 
la Steaua. Toată iarna fac an
trenament și cînd vine primă
vara nu-mi mai găsesc locul în 
echipă...

— Nu m-ați înțeles. Am vrut

• r

INSTANTANEE
©

să spun că primăvara nu mai 
pot sta locuiui.

— întocmai ca băieții și fe
tițele de pe strada noastră — 
intervine locatara Maria Pascu 
din cartierul Floreasca. Joacă 
pe caldorîm șotronul și coarda, 
dar asta n-ar fi nimic. Și noi 
făceam la fel. Tot nimic n-am

zice nici de zgomotoasele în- 
tîlniri de fotbal, handbal, 
baschet, volei etc., care au loc 
pe stradă. Ce vreți, a venit 
primăvara ! Ce ne deranjează, 
însă, pe noi, sînt 
curse pe patine 
ceva de speriat !
20 de concurenți 
trele noastre, ai 
tună, că zboară 100 de avioane 
cu reacție I Că aceste entu
ziaste întreceri s-ar putea or
ganiza în noul parc sportiv al 
cartierului, asta-i altceva...

— Aveți dreptate. Uitați, am 
să fac această propunere clu
bului sportiv raional Gloria. Și 
acum, în sfîrșit, să vă spun 
cum este primăvara. Primăvara 
este, așa cum ați văzut... și 
cum ați văzut-o.

• Schiori romini

formidabilele 
cu rotile. E 

Cînd trec cei 
pe sub feres- 
impresia câ

la concursuri

internaționale
• Vineri șl sîmbătă, 

schiorii D. Munteanu, V. 
Brenci, B. Haidu, Gh. Vul
pe, Mihaela Casapu și Lia
na Blebea vor participa la 
tradiționalul concurs orga
nizat la Jahorina (Iugo
slavia) pentru cei mai buni 
juniori din Europa. Probe
le competiției: slalom spe
cial și slalom uriaș.

• Astă-seară pleacă 
Bulgaria schiorii Gh. 
lan, c.
M. Bucur pentru 
parte la „Cupa 
concurs organizat pe pîr- 
tiile de pe Vitoșa.

tn
i schiorii Gh. Bă- 
Bălan, N. Iovici și 

a lua 
Aleko”,

V. TOFAN

la Dinamo

plecat

• Cinci luptători romini
participă
la „Memorialul

eu, cînd
mai îmi

cine mai

■f

♦ Au fost stabilite datele finalelor t

„C. C. E.“ la tenis de masă
După cum se știe, în fina

lele „C.C.E.” la tenis de 
masă s-au calificat echipele 
noastre C.S.M, Cluj (băieți) 
și Voința București (fete). 
Formațiile romîne vor sus
ține partidele decisive pen
tru cucerirea trofeelor cu 
S.C. Leipzig din R.D. Ger-

mană și respectiv D.T.C. 
Kaiserberg din R.F. Germa
nă. Meciul C.S.M. Cluj — 
S.C. Leipzig va avea loc vi- , 
neri 26 martie, la Leipzig, 
iar partida Voința București 
— D.T.C. Kaiserberg se va 
desfășura sîmbătă 27 martie, 
la Brașov.

A venit primăvara!... Marangozii clubului sportiv Olimpia fac 
o ultimă toaletă ambarcațiilor, înaintea primelor concursuri de 

pe Herăstrău
Foto : I. Mihâică

Magdeburg
Echipa de polo Dinamo 

București a plecat ieri la 
Magdeburg (R.D.G.) pen
tru a participa la seria 
semifinală a „Cupei cam
pionilor europeni4*. Lotul 
campionilor noștri este al
cătuit din : Mureșanu, Fră- 
țilă, Zahan, Kroner, Grin- 
țescu, Blajek, Mărculescu, 
Novac, Fleșeriu, Popa, Mi- 
hăilescu și Zamfirescu. 
Antrenor : prof C. Korcek. 
Dinamo va juca vineri cu 
Dozsa Szolnok, sîmbătă cu 
Dynamo Magdeburg și 
duminică cu N.C.A.C. Mos
cova.

Podubniî**

• •••••••••••
e șapte terenuri neutre (mai 
puțin cel de la București), 
16 echipe și-au disputat ieri 

calificarea în sferturile de finală 
i ale „Cupei R.P.R.".

Iată rezultatele tehnice înregis
trate :

CONSTANȚA: Dinamo Bucu
rești—Petrolul 1—0 (1—0).

GALATI : C.S.M.S.—Steaua 2—1 
(1-1).

BRAȘOV : Știința Cluj—Farul 
2—1 (0—0).

RM. VÎLCEA : Progresul—Mine
rul Lupeni 2—0 (0—0, 0—0).

SIBIU : Metalul 
U.T.A. 1—0 (1—0).

CLUJ : A.S.A. Tg. 
rul Baia Mare 3—1

BUCUREȘTI : Rapid—C.F.R. Ro
șiori 5—0 (3—0).

CÎMPINA : Dinamo Pitești—Stea
gul roșu 2—1 (0—0).

Tîrgoviște —

Mureș—Mine- 
(1—0).

Surprize in
VICTORIE MERITATĂ A IEȘENILOR

„ optimile“ Cupei

C. S. M. S - STEAUA 2-1 (1-1)
GALAȚI, 17 (prin telefon 

de la trimisul nostru). — 
C.S.A1.S. a obținut victoria 
in meciul cu Steaua. O vic
torie surprinzătoare dar pe 
deplin meritată, realizată de 
o manieră pe care singur a- 
cel 2—1 de pe tabelă n-ar 
lăsa-o să se întrevadă. Fot
baliștii ieșeni și-au dominat 
copios partenerii de meci, că
rora in jocul de teri le-au 
fost superiori la toate capito
lele : fizic, tehnic, concepție 
de joc și — mai ales — do
rință de a învinge. A exis
tat și un „secret" (dacă-l 
putem numi astfel, după atita 
vreme de experimenta e a 
sistemului cu putui tundasi) 
și anume sprijinul permanent

dat de ieșeni purtătorului de 
balon, fapt care a asigurat j 
mingii o circulație derutantă 
spre poarta lui Haidu. Faza 
din care s-a deschis scorul in 
min. 26 (și care a provocat 
penaltiul transformat de Vor- 
nicu) exemplifică cit se poate 
de convingător cele spuse 
mai sus. După un schimb de 
mingi pe paHea dreaptă a 
terenului, Matei a schimbat 
brusc direcția jocului trimi- 
țind o pasă lungă, la intilni- 
re, pe aripa stingă, cu a- 
dresa... Deleanu, fundașul, 
care venise pină in careul de

G. NICOLAESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

Un meci mediocru,

DINAMO BUCUREȘTI-PETROLUL 1-0 (1-0)
CONSTANȚA, 17 (prin te

lefon). Meciul dintre Dinamo 
și Petrolul a atras pe sta
dionul „1 Mai", în ciuda 
timpului friguros, un număr 
destul de mare de spectatori. 
Aceștia au venit convinși că 
vor urinări o partidă atrac
tivă, de bună calitate. S-a 
întîmplat însă ca în zicala 
populară cu pomul și sacul. 
Căci deși în formațiile celor 
două fruntașe ale. campiona
tului nostru activează multe 
elemente ale lotului repre
zentativ, meciul nu a avut 
nici una din caracteristicile 
partidelor cu care ne-a obiș
nuit această competiție. S-a 
jucat un fotbal mediocru, 
șters, neinteresant, cu excep-

ția cîtorva momente din re
priza I, cînd meciul a animat 
puțin tribunele „înghețate". 
Tn plus, unii jucători, ca 
Nunweiller III, Florea, Fră- 
țilă, Moldoveanu ș.a. s-au 
dedat la gesturi reprobabile, 
certîndu-se și lovindu-se, 
sau discutînd deciziile arbi
trului, ceea ce a mărit nota 
de indispoziție provocaiă de 
calitatea slabă a jocului.

Justețea victoriei lui Di
namo esie incontestabilă, pen
tru că bucureștenii au jucat 
mai decis, au atacat mai 
mult și ceva mai legat, au

G. RUSCANU 
eor°so reg

(Continuare in pag. a 2-a)

între 19 și 21 martie, la 
Baku în U.R.S.S., se desfă
șoară un important turneu 
internațional de lupte cla
sice, „Memorialul Podub- 
nîi“. Țara noastră va fi re
prezentată de cinci sportivi 
tineri, elemente de pers
pectivă.

Marți, sportivii romîni au 
părăsit Capitala îndreptîn- 
du-se spre Baku. Au făcut 
deplasarea Gh. Stoiciu, I. 
Baciu, S, Popescu. FI. Cior- 
cilă și C. Bușoiu.

• Programul

„Cupei R. p. R."

Ia hochei
în cursul zilei de ieri, 

federația de specialitate a 
stabilit programul „Cupei 
R.P.R.“ la hochei pe ghea
ță. Iată cum se vor desfă
șura jocurile programate 
ia București : DUMINICA 
21 MARTIE, ora 17,30 
Steaua — Tirnava Odorhei, 
ora 19,30 Dinamo — Voința 
M. Ciuc; LUNI 22 MAR
TIE, ora 17 Tirnava — 
Voința, ora 19 Steaua — 
Dinamo; MARȚI 23 MAR
TIE, ora 17 Dinamo — Tir
nava, ora 19 Steaua — 
Voința

SPORTIVĂ



SURPRIZE IN „OPT1MILE“ CUPEI • SASE ECHIPE DIN CATEGORIA A (PETI 
MINERUL, STEAGUL ROȘU) ELIMINATE DIN 
„OPTIMILOR": C.S.M.S. IAȘI, METALUL TIRG 
CEL MAI MARE SCOR S-A ÎNREGISTRAT LA BL 
- LA RM. VILCEA • SFERTURILE DE FIN*

Rapid 5

C. F. R. Roșiori 0
Sorții au favorizat, desigur, pe Ra

pid în optimile de finală ale „Cupei 
R.P.R.", desemnîndu-i ca adversar pe 
C.F.R. Roșiori, echipă clasată pe locul 
9 în categoria B, cu o comportare mo
destă în turul campionatului. Așa stînd 
lucrurile, bucureștenii au realizat o 
victorie la scor, 5—0 (3—0) ca urmare 
a netei diferențe dintre cele două 
formații. E adevărat, oaspeții au făcut 
eforturi, dar n-au reușit să fie pericu
loși decît o singură dală cînd, la un 
corner, Andrei a scos aproape de sub 
bară o minge ce se îndrepta spre 
plasă. In rest — nici o acțiune la 
poarta Rapidului, nici un șut al ata- 
eanților roșioreni, care să le dea emoții 
suporterilor rapidiști...

După un început confuz, perioadă 
în care înaintașii rapidiști au legat 
destul de anevoie jocul, iar Dumitriu 
nu și-a găsit nici un moment locul, 
treptat-treptat fazele au început să 
capete claritate, să fie mai bine fina
lizate. In ciuda risipei de energie fă
cută de Jamaisclii, a curselor repe
tate ale lui Codreanu, sau a șuturilor 
lui Ionescu, vigilența lui Birtașu a fost 
înșelată însă abia în min. 26, cînd 
Ionescu a deschis 1 scorul. Golul a 
schimbat întrucîtva și aspectul jocului 
Rapidului: Ionescu și Dumitriu „se în
țeleg" mai bine și după numai 4 mi
nute o combinație a lor a modificat 
tabela de marcaj: 2—0 (Ionescu a șu
tat sec din careu, nelăsînd nici o spe
ranță portarului din Roșiori). In min. 
43, la o pasă trimisă în careu de 
Kraus, Birtașu a ratat intercepția și 
Codreanu a înscris de aproape, in par
tea a doua a jocului la rapidiști a spo
rit tendința spre spectacol, mai ales 
ca urmare a faptului că Dumitriu a 
jucat mult mai activ și inai inspirat. 
„Presingul" puternic exercitat de Io
nescu, Dumitriu, Jamaischi, Codreanu, 
Georgescu și Oblemenco (care l-a în
locuit pe Kraus în min. 65) are ca re
zultat o întreagă țesătură de pase și 
combinații în terehui și uneori chiar 
în careul echipei oaspe. Dar, s-a ratat 
extrem de mult. Majorarea scorului a 
intervenit abia în min. 75, cînd Co
dreanu, rămas singur cu Birtașu, a fost 
faultat de acesta din urmă. Evident, 
lovitură de pedeapsă. A transformat 
Dumitriu: 4-—0. Ultimul gol a fost în
scris de Oblemenco.

Arbitrul Ilie Drăghici (Buc.) a con
dus foarte bine echipele RAPID: An
drei (min. 78 Urziceanu)—Lupescu, 
Motroc, Dan Coe, Greavu—Jamaischi, 
Georgescu—Kraus (min. 65 Oblemen
co), Dumitriu, Ionescu, Codreanu. 
C.F.R. ROȘIORI: Birtașu (min. 78 Lă- 
zărescu)—Pintică, Guță, Adam, Marin 
(min. 46 Marinescu)-—Nițu, Dinu— 
Bogdan, Chivu, Ciofalcă, Becheanu.

C. MACOVE1

Metalul Tirgoviște 1

U. T. A. 3? 0
SIBIU, 17 (prin telefon). Drumul 

arădenilor în „Cupă" ,s-a oprit din nou, 
ca și anul trecut, la Sibiu ! Ei au fost 
învinși de Metalul Tîrgoviște cu 1—0 
(1—0) după o partidă extrem de dis
putată. Echipa aiădeană a practicat 
un fotbal de slabă factură. Si cînd 
spunem aceasta, ne referim atît la jocul 
înaintașilor care nu au putut concre-

Birtașu va fi nevoit să scoată din nou mingea din plasă...
Foto : Șt. Ciotloș

tiza nici unul din atacurile inițiate, 
cit și la mijlocașii Comisar și Chivu.

Metalurgiștii au atacat mai rar, dar 
periculos poarta apărată de Gaboraș. 
Singurul punct al acestei partide a 
fost înscris de extremul dreapta meta
lurgist Ionescu. In mim 7 Constan
tin (Metalul) ratează o mare ocazie 
de a majora scorul: de la numai 4 m, 
cu poarta goală in față, el a tras 
afară.

In repriza secundă arădenii atacă 
mai mult, însă șuturile lui Țîrlea (în 
min. 75 și 83) și ale lui Mețcas și 
Pantea (min. 85 și 88) sînt apărate 
de portarul Stănescu.

Brigada sibiană de arbitri alcătuită 
din I. Palade (la centru), C. Nițescu și 
Gh. Marinescu a condus satisfăcător.

U.T.A.: Gaboraș-Birău, Bacoș, Meț- 
cas, Czako-Comisar, Chivu (min. 52 
IgnaJ-Pantea, Țîrlea, Donciu. Drăgulete 
(min. 52 Chivu).

METALUL : Stănescu-Simionescu,
Dinu I. Bălăceanu, Georgescu-Nițescu, 
Dinu 11-Ionescu, Dumitriu. Constantin. 
Chiriță.

ILIE IONESCU-coresp.

Dinamo Pitești 2 

Steagul roșu 1
CÎMP1NA, 17 (prin telefon de la tri

misul nostru). Meciul Diriamo Pitești 
— Steagul roșu poate primi un califi
cativ bun. Nu atît pentru calitatea lui 
tehnică, deoarece la acest capitol s-au 
înregistrat unele scăderi (în special 
pase greșite), ci datorită ardoarei eu 
care s-a jucat, ritmului rapid și evo
luției scorului.

Dinamo a trecut prin multe emoții 
pînă la realizarea victoriei cu 2-1 
(0-0). Piteștenii nu i-au putut pre
zenta în joc pe Va lean și Dobrin, care 
s-au îmbolnăvit, iar din min. 5 nu au 
mai beneficiat nici de aportul lui 
Stoenescu care, în urma unei „întin
deri", a trebuit să părăsească teienul. 
Pentru un moment echipa se dezorga
nizase. După 10 minute însă, Dinamo 
pune totuși stăpînire pe joc și are iniția
tiva pînă la pauză. Naghi, Ionescu și 
Țurcan ratează, ultimul triniițînd cu 
capul — în min. 24 '— balonul în 
bară. In această repriză Steagul roșu 
inițiază doar 4-5 acțiuni mai bune, 
în rest rezumîndu-se la aipârare, unde 
Naghi și Campo au comis multe faul
turi.

După pauză, rolurile s-au schimbat. 
Stegarii se instalează în jumătatea 

de teren a adversarilor lor și domină 
cu autoritate. Totuși, cînd nimeni nu 
se aștepta, după o combinație specta
culoasă, Varga îl servește excelent pe 
N. Naghi și acesta înscrie: 1-0 (min. 
57). Presiunea brașovenilor se accen
tuează. Ei atacă și cu halfii și cu 
fundașii. Goran și Năftănăilă ratează 
situații favorabile. întreaga echipă a 
Steagului roșu (mai puțin . portarul) 
vine înainte. Dar, ce greșeală 1 In min. 
83 Varga trimite lung lui Naghi, 
acesta iul Țurcan și ultimul — după 
o cursă de la centrul terenului — 
driblează portarul și înscrie. în min. 
79 Varga se accidentează și este mai 
mult figurant pe teren. Brașovenii în
scriu în min. 90, cînd fundașul Eug. 
Naghi trage puternic de la 35 m. 
Șutul său îl surorinde pe Matache și... 
2—1.

Aurel Bentu — București — a con
dus bine următoarele formații:

DINAMO : Matache — Radu, Barbu, 
Ilie Stelian, Badea — Țircovnicu, 
Stoenescu (min. 5 Nuțu) — C. Io
nescu, Varga, N. Naghi, Țurcan.

STEAGUL ROȘU: Liebliardt -- 
Ivăncescu, Jenei. Campo, Eug. Naghi 
— Năftănăilă, Sigheti — Hașoti, Gaue, 
Goran, Selimesi II.

CONSTANTIN ALEXE

Știința Cluj 2

Farul Constanta 1
BRAȘOV, 17 (prin telefon). Cu 

jocul Știința Cluj — Parul Constanța 
2—1 (0—0) s-a inaugurat la Brașov 
noul sezon de fotbal. Un public nu
meros și entuziast a ținut să fie pre
zent la această partidă, atractivă dar 
al cărei nivel tehnic a lăsat de dorit.

Studenții s-au prezentat mai orga
nizat, au acționat cu mai multă hotă- 
rire și au dominat in marea majori
tate a timpului.. Ei au concretizat, de 
altfel, această superioritate prin cele 
două goluri înscrise la interval de 5 
minute de Adam (min. 58) care a 
transformat un penălti acordat la un 
fault comis asupra sa de Tilvescu, și 
de Neșu (min 63), un gol frumos 
marcat dintr-un unghi dificil. Și dacă 
după 2—0 clujenii nu ș’-ar fi permis 
citeva minute de relaxare, scorul, in 
loc să fi fost redus — așa cum s-a 
intimplat — putea fi majorat.

Constănțenii și-au bazat acțiunile în 
majoritatea timpului doar pe contra

atacuri, trăglnd destul de puțin și cu 
multă imprecizie la poartă. De-a lun
gul partidei am remarcat doar cinci 
ocazii de ale lor: Ologu (min. 3), 
Tănase (min. 10, 64, și 78) șt Tilvescu 
(min. 68) care a trimis mingea cu 
capul in bară. Unicul gol al Farului 
a fost înscris de Tănase în min. 87.

Se poate spune că partida de la Bra
șov a mărit interesul meciului de cam
pionat care se va desfășura duminică 
la Constanța, între aceleași echipe.

Arbitrul Z. Chifor — Brașov a con
dus bine.

ȘTIINȚA: Rîngheanu (min. 77
Mogtiț) — Marcu, Szoke, Anca (min. 
77 Gavrilă), Cîmpeanu — V. Alexan
dru, Suciu — Ivanșuc, Nesu, Adam. 
Szabo.

FARUL: Ghibanescu — Costin,
Tilvescu, Gref, Stancu. (min. 65 Pie
sa) — Neacșii, Zamfir — Ologu, Ba- 
lint, Biikosi, Tănase. '

C. GRUA si
P. DUMITRESCU — coresp.

Progresul București 2 
Minerul Lupeni 0 

(după prelungiri)
RM. VILCEA, 17 (prii' telefon de 

la trimisul nostru). Fără a se înscrie 
printre jocurile de mare spectacol, tn- 
tîlnirea a satisfăcut pe cei 3 000 de 
spectatori care au luat loc în tribu
nele stadionului .,7 Alai" din Rm. Vîl- 
cea.

Cu toate că pe teren se aflau două 
echipe de categorii diferite, cea care 
a atacat de la început a fost Minerul. 
Nu numai atît dar fotbaliștii din 
Lupeni pun treptat, treptat stăpînire 
pe joc, cîștigă majoritatea duelurilor, 
atacă viguros și sînt în citeva riniduri 
pe punctul de a deschide scorul. Pre
cup (min. I), Roia (min. 40) și Co- 
troază (min. 43) greșesc însă ținta. 
Repriza a doua începe tot sub sem
nul unei dominări teritoriale a fot
baliștilor din Lupeni. Din min. 56 
insă, cînd Mafteuță ia locul lui Știr
bei in mijlocul terenului, la Progresul 
se produce un reviriment. Mafteuță 
alimentează mai mult atacul și astfel 
raportul de forțe de pe teren se echi
librează. Pînă la epuizarea celor 90 
de minute ambele formații au ocazia 
să marcheze, dar Pleian, Precup,
Udroaica, Iancu ratează și astfel spre 
bucuria publicului, jocul se prelun
gește.

Deși la 0—0 se califica Minerul
(fiind echipă de categorie infe
rioară), fotbaliștii din Lupeni au
continuat să joace deschis, inițiind 
o serie de acțiuni ofensive. Dar fot
balul se joacă pe goluri. La un cor
ner bine executat de extrema dreaptă 
bucureșteană Stanciu, Iancu (min. 99) 
se ridică peste buchetul de jucători 
masați în fața porții lui Siclai și mar
chează cu capul : 1—0 pentru Pro
gresul. După acest gol, victoria Pro
gresului se... limpezește. Minerul nu 
mai ripostează cu , aceeași energie, iar 
bucureștenii atacă periculos și în min. 
103 o acțiune a lui Iancu este oprită 
neregulamentar în careul advers. Lo
vitura de 11 m este transformată de 
loniță : 2—0 (0—0, 0—0) pentru Pro

r

gresul, rezultat cu care se înche 
partida.

Arbitrul Alexandru Alexe din Rr. 
Vîlcea a condus formațiile:

PROGRESUL: Mîndru (Cosm
min. 112) — A Constantinescu, Pe 
teanu, Știrbei (Mafteuță min. 56. 
I. Popescu — loniță, D. Popescu - 
Stanciu, Mateianu, Iancu, Udroaica.

MINERUL: Siclai — Senes, Sfaud- 
Dan, Lupan — Dodu Ad., Toia - 
Cotroază, Pleian, Ologu (Grofi 
min. 75), Precup.

TR. IOAN1ȚESCL

A. S. A. Tg. Mureș 2
Minerul Baia Mare 1

CLUJ, 17 (prin telefon). O' sur
priză, desigur, dacă ne gîndim că ad
versarii băimărenilor actirjază în „B“. 
După aspectul jocului însă, băimărenii 
pot fi mulțumiți că au scăpat cu un 
scor atît de strîns, 3-1 (1-0), deoarece 
fotbalul practicat de ei a fâst de fac
tură inferioară. Ca și în meciul w 
Progresul, cînd în repriza întîi a do
minat steril, Minerul n-a reușit nici 
un moment să depășească apărarea 
sigură a Mureșenilor. De subliniat că 
prin eliminarea lui Gheorghe Gheor- 
ghe (min. 40) pentru injurii la adresa 
arbitrului, mureșenii au jucat în zece 
oameni. Iată autorii golurilor: Dom- 
brovschi (min. 8 și 55), Gyorfy (min. 
70) pentru A.S.A., respectiv, Soo (min. 
80).

MINERUL: Vlad — Cromeli, Col- 
ceriu, Secheli, Donca — Roznai, 
Staicu — Cacoveanu, Soo, Sasu, Czako 
(Drăgan — min. 46).

A.S.A.: Soliom — Bartoc, Alecu, 
Sătmăreanu, Czako — Cosma, Csiko 
-— Țarălungă, Dombrovschi, Gheorghe 
Gheorghe, Gyorfy.

VICTOR MOREA - coresp. reg.

C. S. M. S. Iași 2
Steaua 1

(Urmare din pag. 1)

16 metri advers. Surprins, Georgesdu 
a intervenit neregulamentar, vrind1 să-l 
deposedeze și arbitrul Stavru Nicolau 
a indicat hotărît „11 m“ Din acest 
ansamblu ieșean, bine sudat, care s-a 
remarcat pe tot parcursul meciului, 
citeva individualizări se impuți: noul 
stoper Pop (calm și lucid), fundașul 
Deleanu, mijlocașul Ștejănescu, iar in 
atac Cuperman și Matei.

Ca scor Steaua a fost egală... pe 
tabelă cu C.S.M.S. timp de 75 minu
te. Ca joc însă, formația bucureșteană 
a fost de nerecunoscut. Apărarea a 
fost ușor penetrabilă, în special pe 
partea debutantului Păciulete, mijlo
cașii Crișan și Koszka au fost me
diocri, iar atacul a sclipit doar prin 

; Creiniceanu care, ■ dutâ ce In citeva.. 
rînduri si-a pus coechipierii de linie în 
poziții favorabile de șut, a revenit la 
dribling'țirile lui interminabile, sortite 
eșecului:; De altfel: slaba comportare a 
bucureștienilor poate fi ilustrată și prin 
citeva date statistice. Așa, de exemplu, 
pe tot parcursul celor 90 de minute 
militarii au șutat doar de 5 ori la

SCRISORI DE LI CITITORI

Cîștigătorn celor 20 autoturisme 
de lu Tragerea specială Loto Central a Mărțișorului

102 513 III RIMI U
PREMIILE TRAGERII LOTO-CEN- 

TRAL DIN 12 MARTIE 1965 
ÎNTREGI ȘI SFERTURI

Supliment II: 7 variante a 12.060 
iei și 6 variante a 3.015 lei; Cate
goria 1: 13 variante a 5.857 lei și 18 
variante a 1.464 lei; Categoria a Ii-a : 
32 variante a 2.397 lei și 43 variante 
a 599 lei; Categoria a III-a: 41 va
riante a 1.480 lei și 113 variante a 
370 lei ; Categoria a IV-a : 59 va
riante a 1.220 lei și 100 variante a 
305 lei ; Categoria a V-a : 77 variante 
a 971 lei și 114 variante a 242 lei; 
Categoria a Vl-a: 184 variante a
410 lei și 262 variante a 102 lei; Ca
tegoria a Vil-a : 179 variante a 435 
lei și 225 variante a, 108 lei; Cate
goria a VlII-a : 208 variante a 335 
lei și 321 variante a 88 lei.

Report supliment I 102.513 lei.

SUPLIMENTAR I LA LOTO CENTRAL
Cele 20 autoturisme de la tragerea 

Mărțișorului Loto-central au revenit, 
prin tragere din urnă, următorilor par- 
ticipanți: „Fiat 1300“ : Pușcașu Gri- 
gore din Constanța, „Fiat 1100 F“ : 
Negrea Mihai din Oradea, „Skoda- 
Octavia": Pintilii Benedict din Bucu
rești, „VVartburg-Standard" : Blănaru 
Simion din București, „Fiat 600“; Za
man Elisabeta din Sinaia, „Trabant- 
Combi" : Radu Gheorghe din Călărași, 
Kapondi Sandor din București, Popa 
Gh. Ion din Focșani, Lupu Lenuța din 
Constanța și Răduiescu Alexandru din 
București.

La 2 numere: „Fiat 1100 D“ : Do- 
gărescu Alexandru din Năvodari, 
„Wartburg-Standard" : Răduț Oprea 
din GAS Căteasca Pitești, „Fiat 600“ : 
Ionescu Florentin din Iași și Zidarii 
Nicolaife din Rin. Sărat, „Trabant- 
Combi"; Depner Gheorghe din Făgă-

9IN 19 MARTIE 1965
raș, Enache Traian din Urlați, Solcan 
Gheorghe din comun^Frasin — Gura 
Humorului, Colesniuc -Aurel din Vatra 
Dornei, Ionescu Traian din București 
și Rusu Luoreția din Gluj.

PRONOEXPRES

La tragerea Pronoexpres nr. 11 din 
17 martie a.c. au fost extrase din 
urnă următoarele numere :

42 5 41 16 44 35
Numere de rezervă: 37 17

Fond de premii : 652.828 lei
Tragerea următoare va avea loc 

miercuri 24 martie a.c. la Miercurea 
Ciuc.

Rubrică redactată de Loto-Prono
sport.

N-a fost o
Meciul de duminică dintre Dinamo 

Pitești și Farul Constanța m-a fă
cut să-mi reamintesc de o chestiune 
care s-a mai discutat și în alte 
rînduri: aceea a executării (și tran
sformării) loviturilor libere.

Este cunoscută acum faza care 
a dus la golul marcat de Stoenescu 
— din lovitură liberă (fault făcut 
de Neacșu asupra lui C. Ionescu). 
Apărătorii constănțeni au făcut cu
venitul zid pentru a micșora un
ghiul, dar Stoenescu a știut, to
tuși, pe unde să trimită balonul, 
care a intrat în plasă fără ca por
tarul să schițeze măcar vreun 
gest.

Întrebarea este: reușita 1ui Sto
enescu a fost întîmplățoare sau nu? 
Răspunsul nu poate fi găsit decît 
în acele zeci și zeci de lovituri 
libere pe care Stoenescu Ie execută 
la antrenamente, și care, în pro
porție de aproape 90% sînt per
fect realizate, transformate. (Ne 

întîmplare
amintim și de meciul de juniori 
Romînia—R. D. Germană, disputat 
anul trecut la Pitești și în care 
Stoenescu 3 marcat tot din lovi
tură liberă).

Înseamnă că jucătorul piteștean 
— ca rezultat al muncii conștiin
cioase depuse în orele de pregă
tire și în afara lor — șî-a apro
piat o tehnică bună în executarea 
loviturilor libere.

Și o asemenea siguranță poate 
fi chiar determinantă in stabilirea 
rezultatelor.,.

Problema merită să fie anali
zată, pentru că fotbalul nostru a 
suferit și suferă încă de impre
cizia jucătorilor în executarea lovi
turilor libere. Este încă amară în 
amintirea noastră ratarea acelui 
penalti la Olimpiada de la Tokio...

N1COLAE UD1ȘTEANU 
jurist

Pitești



:AUA, FARUL, U.T.A., 
E • PERFORMERELE 
A.S.A. TG. MURES © 
SINGURA PRELUNGIRE
DISPUTA LA 30 IUNIE

i Constantinescu. Unicul lor 
t înscris în mirt. 33 de FI. 

«re a profitat de o ezitare 
ieșene și a reluat din apro- 

\nul trimis de Raksi la o lo- 
colț. Atît.

ritatea ieșenilor din prima 
la accentuat mult după pau- 
au avut de partea lor și 
viatului. Au dominat cate- 

' țu creat situații bune de șut 
golul victorios l-au marcat 

unei greșeli comise de fun
dalele, care a trimis defec- 
nul... acasă. Milea, atent, a 
i a prelungit mingea în gol 
tarul Haidu, ieșit în intim- 
ța în minutul 75 și ultimul 
vă s-a desfășurat mai apoi 
iul superiorității ieșenilor.

Stavru Nicolau din Con- 
condus fără greșeală această

.! Constantinescu ■— V. Po
ți, Vornicu, Deleanu (min. 46 
•seu) — ȘSjănescu, Humă— 

■joicescu, Cuperman, Milea.

A t Haidu — Georgescu, Je- 
liculae, Păciulete — Crișan, 
?Rakșj (min. 67 S. Avram), 

Voinea, Creirriceanu.
J X

io București 1
Iul Of
Jrmare din png. 1)

multe ocazii favorabile. Din- ' 
loar una a fost fructificată. / 
1 (minutul 36), care a re- 1 
/ole de la 18 in o pasă pri- < 
la Petru Emil și a înscris. J 

- ce-i privește pe petroliști, S 
iau contat în realitate decît o j 
epriză, prima, cînd au ini- C 
atacuri la poarta lui Datcu. J 
secundă, însă, jucătorii plo- x 
s-au găsit de loc. Mai ales / 

jnde singurul care s-a zbătut ț 
■eva a fost Mocanu. /
a fost condusa bine de bri- 1 

Istănfeariă Zahăria Drăgliici ( 
R. Cocoi și 1. Mihu.

,iO: Datcu — POPA, Nun-} 
il, Ivan, Stefan — Petru j 

_ POPESCU — P1RCALAB, 1 
NE II, Nunweiller VI (min. J 
J). '
UL: IONESCU - Pahonțu, S 

nu, BOC, Florea — Drago- .
60 lulias), D. Munleanu — ț 

. Dridea, MOCANU, Moldo- J
________ /

II... ȘTIRI
tUMINICĂ ÎNCEPE 
?l CATEGORIA B

cartie este prevăzută reluarea 1 
. tlui categoriei B. în prima } 
ciurului sînt programate ur- f 
meciuri : Poiana Cîmpina — 1 
jcurești. Siderurglstul Galați 1 
Roșiori Dinamo Bacău — " 

rul Brăila, Metalul Tîrgo- / 
Unirea Rm. Vjlcea. ' '
— Flacăra Moreni,

Știința Galați, ,i,, <,,, ,
— Tractorul Brasov (seria î) I 
șița — C.S.M. Sibiu, Gaz . 
diaș — Clujeana, Știința 1 
— Vagonul Arad, Jiul Pe- ’ 
•F.R. Timișoara, Ind. sîrmei <

— Minerul Lupeni, A.S. j 
Sătmăreana, A.S.A. I R. < 

Recolta Cărei (seria a II-a). / 
luminică este prevăzută re- ] 
ecerii în seriile a IV-a și a 

cadrul campionatului repu- 1 
juniori, serii care au cîte i 
Echipele din celelalte serii ’ 

>e campionatul la 4 aprilie. C

Chimia <
C.F.R. (
Știința 1

MUL DIN BUCUREȘTI

că, în Capitală, se vor dis- 
ătoarele meciuri; STADIO-
AUGUST", de la ora 14 : 
Dinamo Pitești și Dinamo 
— U.T.A. (categoria A) ;

JUL POLITEHNICA, ora 
ța București — Tractorul 
ategoria B) ; STADIONUL 
I, ora 10 : Rapid — Teh- 

. juniori).

ÎNCEPERE A MECIURILOR 
DIN PROVINCIE

pția partidei Minerul Baia 
Steaua București, care va 
ora 14, toate celelalte par- 
niate în provincie vor începe

ANCHETA ' CUM SĂ LUPTĂM ÎMPOTRIVA 
noastră , EMOȚIEI EXAGERATE DE START?

Din punct de vedere al stării de 
start sau, mai binezis, al dispozi
ției de start, echipa de volei pe 
care o antrenez îmi dă problemele 
unei situații complexe și dificile. 
Doar o mică parte dintre jucă
toare manifestă starea „gata de 
luptă", celelalte încadrîndu-se fie 
în formele negative ale acestei stări 
(apatia și febra de start), fie în 
forme intermediare.

De exemplu, o jucătoare prezintă 
simptomele : nervozitate, stare
afectivă schimbătoare, neatenție, 
presiuni abdominale, refuzul de a 
se încălzi înainte de meci, iar în 
timpul jocului cere uneori să fie 
scoasă de pe teren etc. Cu această 
jucătoare am stat de vorbă de mai 
multe ori despre cauzele compor
tării sale și desnre reftledierea lor. 
Apoi am discutat cu căpitanul și 
cu restul echipei pentru a i se crea 
un climat favorabil, caracterizat 
prin înțelegerea unor comportări 
ciudate, prin observații mai puține, 
și acestea făcute pe un ton amical 
și încurajator. Pe linia conducerii 
echipei am căutat, de cele mai

multe ori, să o stimulez, să-i sim
plific jocul, să-i perfecționez în 
special unele procedee de bază, ca 
— de pildă — preluarea din servi
ciu și ridicarea pentru atac.

O altă jucătoare prezintă înainte 
de meci și în timpul meciului agi
tație, nervozitate (cîteodată exce
sivă), tremurături ale brațelor, a- 
postrofarea colegelor etc. Pe aceas
ta am supus-o înainte de meci la 

Efecte și 
o încălzire mai lungă și mai lentă, 
cu puține intensificări, cu accent 
pe exerciții respiratorii și de suple
țe, i-am fixat un partener de în
călzire mai calm și înțelegător. 
Totodată, echipa este pregătită în- 
tr-o oarecare măsură ca în timpul 
jocului s-o trateze cu calm, tăcere 
și menajamente.

Pentru o jucătoare care prezintă 
starea de apatie înainte de meci și 
pentru altele care manifestă stări

apropiate acesteia am introdus în 
cadrul încălzirii lor Sprinturi scur
te, ridicări de jos foarte rapide, 
atac cu plasare îa distanță etc.

Mai sînt și alte jucătoare care 
vădesc stări intermediare, între 
febră și apatia de start, cu reper
cusiuni negative în meci, cum sint 
diminuarea posibilității de concen
trare, teama de eșec, joc dezorga
nizat. Acestea au și momente in 

remedii
care se agită foarte mult, joacă în 
ritm susținut o vreme, iar apoi au 
„căderi”. Pentru ele, pe lîngă unele 
din procedeele metodice amintite, 
am fixat cîte o jucătoare cu expe
riență care să le ajute. De aseme
nea, le-am pus să participe la 
antrenamente speciale în care au 
jucat mai mult și și-au dezvoltat la 
nivel mai înalt un minimum de 
procedee pentru a face față jocu
lui.

Stările de start nefavorabile 
ne-au influențat în mod negativ 
jocul în mai mare măsură la me
ciurile din deplasare. Pentru redu
cerea efectelor acestor influențe 
am folosit cu echipa antrenamente 
și meciuri de verificare în săli 
asemănătoare celor de la jocurile 
oficiale care urmau să aibă loc, cu 
stație de radio-amplificare sau cu 
public gălăgios.

în încheiere, consider însă că o 
bună pregătire tehnico-tactică di
minuează sau chiar anulează multe 
din aceste aspecte negative ale 
stării de start. De aceea, am apli
cat în pregătirea echipei metoda 
modernă de antrenament în con
diții analoge jocului. Am, de ase
menea, preocupări permanente 
pentru integrarea jucătoarelor ti
nere într-un colectiv închegat, dis
ciplinat și cu posibilități sporite de 
mobilizare.

prof. ȘTEFAN STROE 
asistent I.C.F.

antrenor al echipei de volei 
feminine G.P.B.

Cîteva săptămîni 
de bogată activitate

Departe de a se încheia, sezonul de 
Schi continuă în martie și aprilie 
printr-o serie de importante concursuri 
cu caracter republican. Cel mai apro
piat este „Cupa federației" la care 
vor lua parte toți fondiștii fruntași ai 
țării. Seniorii își vor disputa. întâie
tatea în cursa de 10 km, iar senioarele 
în ștafeta de 3x5 km, care contează 
și drept campionat republican la 
această probă. „Cupa federației" va 
fi acordată schioare! care va înre
gistra cel mai bun timp. Gazda con
cursului va fi, ca și în ațjii treeuți, 
comuna Fundata de unde s-au ridicat 
numeroși schiori fruntași. Întrecerea 
se va desfășura duminică dimineață.

Cu mult interes este așteptată de 
tinerii schiori perioada 27 martie- 
4 aprilie, în care vor avea loc trei 
importante concursuri republicane, 
toate găzduite pe pîrtiile din Poiana 
Brașov. în zilele de 27 și 28 martie 
peste 200 de elevi își vor disputa ti
tlurile de campioni republicani școlari 
la probele de fond și alpine; la 30 și 
31 martie se va desfășura a II-a etapă 
a „Cupei R.P.R." la probe alnine pen
tru juniori ; între 2—4 aprilie sînt 
programate fina'ele campionatelor re
publicane la probe alpine pentru ju
niori.

Ultimele competiții ale seniorilor 
vor avea loc îa jumătatea lunii aprilie, 
în Bueegi. La 10—11 aprilie se va 
disputa etapa a II-a a „Cupei R.P.R.", 
iar la 17—18 aprilie concursul pentru 
„Cupa federației", care va încheia ac
tivitatea oficială a specialiștilor probe
lor alpine. .

PATINAJ
S-a încheiat concursul începătorilor

După mai multe amînări, cauzate 
uneori de lipsa arbitrilor iar alteori de 
temperatura ridicată, competiția rezer
vată sportivilor clasați de la locul 5 
în jos în concursurile din actualul 
sezon și copiilor remarcați la școala 
de patinaj a continuat duminică cu 
figurile impuse și s-a încheiat luni 
cu exercițiile libere.

CLASAMENTE GENERALE : cat. 
sub 7 ani fete ; 1. Doina Mitricică 
(S.S.E. nr. 2) 54,7 p; 2. Cornelia 
Ghișerel (S.S.E. nr. 2) 24.5 p ; 3. Ioana 
Voia (Șc. de patinaj) 21,3 p ; cat. 7—8 
ani fete: 1. Valentina Buciumeanu
(S.S.E. nr. 2) 51.8 p ; 2. Alice Ambruș 
(Constructorul) 37,4 ; băieți: Âtanasie 
Bulete (S.S.E. nr. 2) 65,8 p ; 2. Dan 
Panait (Constructorul) 54,1 p ; căt. 
9—10 ani fete: 1. Lidia Lozovschi
(Dinamo) 46.6 p ; 2. Paula Chiriță
(Constructorul) 44,5 p ; 3. Gabriela Ion 
(S.S.E. nr. 2) 41,7 p ; cat. 11—12 ani 
fete : 1. Doina Bigică (Constructorul) 
80,2 p ; 2. Constanța Gheorghiță (Ști
ința) 74,3 p ; 3. Natalia Radețchi
(S.S.E. nr. 2) 66,8 p ; băieți: 1. Dan 
Ionescu (Constructorul) 60,8 p ; 2. Mir
cea Ion (S.S.E. nr. 2) 41,1 p ; 3. An
drei Barbasch (S.S.E. nr. 2) 37,8 p ; 
junioare cat. a 11-a : 1. Anca Beli
(S.S.E. nr. 2) 154,3 p ; 2. Sanda Pe
trescu (S.S.E. nr. 2) 107,4 p ; 3. Ma
ria Sfetcu (S.S.E. nr. 2) 105,1 p.

CLASAMENT PE ECHIPE : 1.
S.S.E. nr. 2 160 p., 2. Constructorul 
73 p.; 3. Dinamo 25 p.; 4. Știința
17 p. ; 5. Steaua 10 p.

în încheiere vrem să subliniem ini
țiativa S.S.E. nr. 2, de a organiza un 
asemenea concurs deschis sportivilor 
începători. Nu putem însă trece peste 
faptul că organizatorii nu au asigurat 
toate condițiile ..necesare desfășurării 
întrecerilor. De exemplu, la ultima reu
niune n-a existat cronometru, timpul 
mareîndu-se după... ceasul de mină al 
crainicului. De asemenea, nici arbitrii 
11-au acordat atenția cuvenită compe- 
fîfîbî absent ind sau venind cu întîr- 
ziere la patinoar.

VOLEI
Meciul Dinamo—Metalul (f) 

a fost aminat
In legătură Cu plecarea echipei noas

tre campioane feminine mai devreme 
cu o zi la Budapesta pentru meciul re
tur Ujpesti Dozsa — Dinamo Bucu
rești de duminică 21 martie din CCE, 
partida Dinamo — Metalul, care tre
buia să se joace ieri diipă-âmiază. a 
fost amînată la o dată ce se va fifca 
ulterior- . r

Voleibalistele de la Ditiamo Bucu
rești urmează să plece s$re capitala 
Ungariei în cursul zilei de ăzi.

■tnSA simt. caua spue sssiun

DE CAMPION.! REPUBLICANI

București, 18-21 martie,

SCRiMERll JUNIORI ÎȘI DISPUTĂ TITLURILE

Tncepînd de azi și pînă duminică 
inclusiv, „speranțele" scrimei noastre 
participă la ultimul act al campiona
telor republicane pentru juniori. Pe 
planșele instalate, de data aceasta, în 
sala Recolta din Capitală vor urca a- 
proape 250 de tineri trăgători — flore- 
tiști și floretiste, spadasini și sabreri ; 
250 de trăgători din rîndul cărora an
trenorii vor trebui să aleagă pe cei mai 
buni în vederea concursului triun
ghiular de tineret Ungaria—Polonia— 
Piomînia, de săptămîna viitoare și, în 
perspectivă, pentru campionatele mon
diale ale „speranțelor". Este, de aceea,

explicabilă preocuparea acordată de 
fiecare trăgător pregătirii sale, la fel 
ca și nerăbdarea cu care se așteaptă 
primele asalturi.

Programul finalelor a fost stabilit 
astfel :

• JOI: sabie și floretă băieți (ca
tegoria a II-a).

• VINERI : spadă și floretă fete (ca
tegoria a II-a).

• SÎMBATA : floretă masculină.
• DUMINICĂ : floretă feminină.
Concursurile încep la orele 8 și con

tinuă de la orele 16.

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

DINAMO PITEȘTI și DINAMO BUC.— 
UT.A., din 21 martie de pe stadionul 
„23 August“, biletele se găsesc la caseie 
obișnuite.

Pentru întîlnirea internațională de 
handbal (m) DINAMO — GRASSHOP
PERS ZURICH din 20 martie, de la sala 
FloreasGa, sînt valabile următoarele per
mise eliberate de UCFS/CG : roșii și 
maro în piele, albastre în dermatin NU
MAI ale membrilor biroului F.R. Hand

bal, gri în dermatin NUMAI ale mem
brilor comisiilor de handbal și maeștri- 
lor sportului la handbal, gri în derma
tin ale antrenorilor emeriți și maeștri
lor emeriți ai sportului, verzi în der
matin, însoțite de delegații în limita 
locurilor rezervate fiecărui ziar la masa 
presei.
• Patinoarul artificial din parcul „23 

Augusteste deschis pentru patinaj pu
blic azi și sîmbătă orele 17—19 și dumi
nică orele 10—13 și 15—17.

Pentru asigurarea igienei bucale folosiți una din pastele speciale ț

MĂRGĂRITAR Șl PERLA
CU O AROMA PLĂCUTA 4

CLOROFILA
CU CONȚINUT DE CLOROFILA CARE EXERCITA O ACTHJNE 

DEZODORIZANTA Șl RĂCORITOARE
Pe lî-ngă ingredienții obișnuiți, conțin și anumitb jiubstanțe aaffv0»ii' 

cu efect antiseptic.
Prin utilizarea lor zilnică, sînt prevenite caria dentără și pingivifelef, ■ 
Curăță dinții și lasă P senzație plăcută de prospețime și 'dȘ'

răcorire.



.Floreasca“simbătă® Proqramul

miine seară

„C.C.E.“ LA HLNDDAL MASCULIN,

© Grasshoppers Ziirich sosește

impetuoși,

ȘTIRI
FEMININ DE ȘAH 

LA BELGRAD
TURNEUL

DE

Simplificare sau
nu mai este fotbal. Nu, desigur nu. 
Helen io Herrera vrea să se suprime 
ofsaidul. Pentru ce oare, din moment 
ce această regulă nu mai există în 
„calcio"? In 90 de minute s-a fluierat 
ofsaid de trei ori și de fiecare dată

sărăcire?
la F.I.F.A. n-au decît să ași 

orice meci din campionatul IU:
Se merge spre’ 

radicală a fotbalu 
urmat exemplul itali.

r uimita ae vremea primăvăratică din ultimele zile handbaliștii de la 
Dinamo au ieșit în aer liber pentru „încălzirea" dinaintea antrenamentului. 
De la stingă la dreapta: Redl. Bădulescu, Ivănescu Ionescu, Nica. Hnat. 

Cost ache II și ComanCostache 1. Covaci.

Foto: 1. Mihăică

Un atac „frontal" la adresa lui 
Helenio Herrera este publicat in
tr-un număr recent al revistei fran
ceze „M1ROIR SPRINT". Jacques 
Ducret, autorul articolului, specta
tor la meciul Torino—Intemazio- 
nale 0—0, scrie sub titlul „A- 
CEASTA NU A1AI ESTE FOTBAL!" 
următoarele :

...Un meci din campionatul italian 
este o încleștare frenetică, exaltată, 
o înfruntare de atleți 
conștienți de forța lor; dar aceasta

REVISTA PRESEI STRĂINE

atacantul aflat în culpă (cu totul ac
cidental) rămăsese plasat între linia 
de „16“ și cea de fund, în imediata 
apropiere a

Era vorba să fie organizat un meci 
demonstrativ între echipe mari, fără 
regula ofsaidului. Lucru inutil. Domnii

portarului advers.

de 
la 
Vor fi edificați, 
transformare 
dacă va fi 
Herrera vorbește despre o simplific^ 
noi spunem — sărăcire. S-a sfîrșit 
jocul colectiv, s-a sfîrșit cu place 
combinațiilor subtile care, ca la și 
se încheie cu aducerea în poziție 
mat a adversarului.

De la șah, am coborît la subs
ea să jucăm popice. Cîștigă cine 
veste mai tare. Toate acestea n-ar' 
atît de triste, atît de alarmante 
gusturile diferă și, în epoca noasț 
— ...dacă pe de altă parte, jocul în n 
nieră italiană n-ar fi axat exclui. 
pe defensivă. El sugrumă, 
spectacolul... După scurgerea celor 
de minute, publicul a fluierat, furi . 
înșelat din nou“.

REZULTATE ȘTIRI

OtTlOÎ

Zilele acestea, sălile Dinamo și F’o- 
reasca au cunoscut o activitate febrilă, 
în mod obișnuit 
roși tineri se 

ramuri sportive, 
parcă inimația 
Această notă a 
de pregătire a 
viști. i".
semifinalelor „Cupei can.pionilor eu
ropeni" Deși — cum se știe — ei 
au cîștigat meciul de la Zurich la o 
diferență apreciabilă (19 — 11). totuși 
campionii noștri n-au slăbit de loc 
ritmul antrenamentelor. Ei au lucrat 
intens pentru îmbunătățirea pregătirii 
fizice, pentru perfecționarea procedeelor 
tehnice și a contraatacului, au exersat 
diferite scheme tactice sau au susținut 
meciuri de verificare Marți de pildă, 
dinamoviștii s-au antrenat timp de

în aceste săli nume- 
pregătesc în diferite 
Dar în ultima vreme 

a fost mai mare, 
imprimat-o activitatea 

_ . handbaliștilor dinamo- 
aflați înaintea ultimului meci al 

„Cupei

FOTBAL 
PE 
GLOB

La închiderea ediției, ne-au sosit re
zultatele meciurilor disputate aseară în 
no5 irnă :

In C.C.E.. Real Madrid — Benfica 
Lisabona 2-1 (1-1). In primul meci: 
5-1 pentru Benfica. Echipa portugheză 
s-a calificat în semifinale. In meci re
vanșă. Liverpool a terminat la egali
tate, 0—0, cu F. C. Koln. Se va juca 
al treilea meci la Rotterdam.

două ore la „Floreasca". iar o garni
tură secundă (cu Bogolea, Bădulescu, 
Mureșan și Costache I) a disputat o 
partidă de antrenament.

Seriozitatea și conștiinciozitatea cu 
care se pregătesc dinamoviștii dove
desc dorința lor de a reedita sîmbă'ă 
succesul de ia Zurich și — mat ales 
— aceea de a se prezenta în plenitu
dinea mijloacelor lor în finala compe
tiției cu campioana Iugoslaviei. Med- 
veșciak Zagreb, la 3 aprilie.

în ce privește pe handbaliștii clu
bului Grasshoppers Ziirich, aceștia vor 
sosi vineri seară cu avionul. însoțiți 
de un numeros grup de suporteri. 
Sîmbătă ei vor face un antrena
ment în sala Floreasca. Din lotul 
care va face deplasarea nu vor lipsi 
cunoscuții internaționali Altorfer (de 
44 ori selecționat în echipa națională), 
Seiler (40 ori), Schmid (36 ori), 
Walder (19 ori), portarii Wettstein 
(17 ori) și Funk (14 ori). De aseme
nea, în sala Floreasca vor evolua și 
Gulden (internațional norvegian). 
Rene Landis (selecționat de 16 ori în 
echipa S.U.A.) și Palme (internațional 
austriac), toți trei fiind stabiliți în 
Elveția. De remarcat că Gulden este 
și internațional la fotbal, jucînd de mai 
multe ori în echipa Norvegiei.

Intîlnirea Dinamo — Grasshoppers 
se va disputa la Floreasca de la 
ora 19. în deschidere, la ora 17,30 — 
un meci interșcolar: S.M. nr. 13 
„Mihai Viteazul" — S.M. nr. 7 „I. L. 
Caragiale".

7-a a turneului interna- 
de șah de la Belgrad, 

Margareta Teodorescu a făcut remiză 
cu Asenova, după ce ciștigase partida 
întreruptă la Vujanovici. lucind cu ne
grele împotriva iugoslavei Stadler, 
maestra romlnă Elisabeta Polihroniade 
a întrerupt intr-o poziție ce-i oferă 
șanse de victorie Milunka Lazarevici

In runda a 
țional feminin

a invins-o pe Lillak, lidera clasamentu
lui, iar olandeza Hemskerk a pierdut 
la Rufița lovanovici

Clasament: 1. Liliak 4,5 (1) punc
te; 2. Bilek 4 (2) puncte; 3. Polihro- 
niade 4 (1) puncte; 4. Teodor eseu 4 
puncte; 5. Asenova 3,5 (I) puncte; 
6—7. K- lovanovici, Hemskerk 3 (I) 
puncte; 8—9. Lazarevici, Stadler 2,5 
(3) puncte etc. La turneu participă 14 
jucătoare.

Turneul internațional de lupte libere
de

• Gh. Tăpălagă

ULAN-BATOR, 17 (prin 
Turneul internațional de 
din capitala R.

la Ulan-Bator
pe locul

telefon). — 
lupte libere 

P. Mongole a luat

„MARELE PREMIU AL SLOVACIEIl««

A FOST CiȘTIGAT DE SCHIORUL
ELVEȚIAN SPRECHER

(prinTATRANSKA LOMN1CA. 17 
telefon). Cursa de slalom uriaș din ca
drul concursului dotat cu „Marele pre
miu al Slovaciei" s-a încheiat cu vic
toria elvețianului Sprecher (1:35,25), 
urmat de austriacul Stiifferd (1:37,14). 
Schiorii romîni au ocupat următoarele 
locuri: 7. K. Gohn 1:41,12; 9. C. Tă
băraș 1:41,46. Trofeul „.Marele premiu 
al Slovaciei" a fost cucerit de 
cher, care a totalizat cel mai 
punctaj la combinata de două 
în acest clasament, C. Tăbăraș 
locul 7. iar K. Gohn locul 11.

Spre- 
bun 

probe, 
ocupă

1
sfîrșit. La întreceri au participat spor
tivi din 7 țări. Printre concurenți s-au 
aflat și mulți luptători de 
mondială, ca Ivanițki și 
(U.R.S.S.), Holoși și Varga 
Ungară). întrecerile au fost de un ri
dicat nivel tehnic. Echipa Steaua s-a 
clasat pe locul 4 și putea obține un loc 
mai bun dacă nu s-ar fi ivit unele han
dicapuri neorevăzute. (Din cauza 
timpului nefavorabil au ajuns la Ulan- 
Bator chiar în ajunul concursului, iar 
în timpul meciurilor, I. Popescu s-a 
accidentat).

In clasamentul pe categorii sportivii 
noștri au ocupat următoarele locuri : 
cat. 52 kg.: Gh. Tăpălagă (1); cat. 
57 kg.: P Coman (5); cat. 63 kg.: 
Al. Geantă (4); cat. 70 kg.: I Chirilă 
(5); cat. 78 kg.: I. Popescu (4); cat. 
97 kg. A. Balog (3) și cat. grea St. 
Stîngu (4). Pe echipe, 
are următoarea înfățișare :
2. R. P. Bulgaria, 3. R P. Ungară. 
4. R. P. Romînă, 5. R. P. Mongolă, 
6. R. S. Cehoslovacă.

valoare 
Gurevici 

(R. P.

clasamentul
1. U.R.S.S.,

CURSA ciclistă Pariat.’-Nisa (1286; 
km în 8 etape) a fost cîșțigată la 
tuaia ediție de francezul Jacques l 
quetil. Ultima etapă, Draguignan 
Nisa, a revenit la sprint belgianu 
Spruyt. —

• Cu prilejul unui concurs de ha'^ 
desfășurat la Moscova, sportivii soi 
tici au depășit două recorduri moncL 
le. La categoria „ușoară", Evgh 
Katzura a realizat la „împins" 141 ■ 
kg depășind cu 500 gr vechiul 
cord care-i aparținea. „Cocoșul" Pi 
Kim a realizat la stilul „smuls" 110,1 
kg Performanta sa este superioară 
500 gr recordului oficial

AU LUAT sfîrșit întrecerile interi 
ționale de schi pentru „Memoria 
Bud Werner" desfășurate în stațiur 
americană de sporturi Vail (Colorac 
cu participarea celor mai buni schi 
din Franța, Austria și S.U.A. In u 
ma zi s-a disputat proba de slalom 
riaș, cîștigată de francezul Jean CI; 
de Killy, cronometrat în 1.43,41 (j 
tia a măsurat i 609 m — 400 m diferi 
ță de nivel — 66 de porți). Pe lo 
doi s-a clasat austriacul Gerh: 
Nenning — 1:44,69, iar pe locui 1 
francezul Michel Arpin — 1:45.32. 
proba feminină, primul loc a reve 
la egalitate lui Marielle Goits. 
(Franța) și Jean Saubert (S.U.A.), c 
noinetrate în același timp 1:53,58. Chi 
tine Goitschel (Franța) s-a clasat 
Jocul trei cu 1.54,26.

In competiția masculină, echipa A' 
triei a ocupat primul loc cu 104 pui 
te, urmată de cea a Franței cu 92 pu 
te și a S.U.A. — 55 puncte. La fei. 
nin au cîștigat schioarele franceze, c. 
au totalizat 62 puncte (Agerpres).

• Intr-un meci internațional 
minin de volei disputat la Berlin, ec 
pa Dynamo Berlin a învins cu sco 
de 3—0 echipa poloneză AZS Varșov 
Meciul s-a disputat în cadrul comp< 
(iei „Cupei campionilor europeni"

în „Cupa cupelor", în primul 
din sferturile de finală echipa 
țiană Lausanne a fost învinsă pe 
propriu de West Ham United. Scor : 
2—1 (1—0). Returul va avea loc la 
23 martie la Londra.

Dinamo Zagreb — F.C. Torino 1—2 
{s-a calificat F.C. Torino).

meci 
elve- 
teren

Tn „Cupa orașelor tîrguri" s-au dis
putat două meciuri. La Budapesta, în 
meci-retur echipa Ferencvaros a în
vins cu 1—0 (1—0) formația A. S. 
Horn a și s-a calificat în turul următor. 
Singurul punct ai partidei a fost mar
cat de Albert. După cum se știe, în 
jocul de la Roma victoria a revenit 
tot echipei maghiare (2—1). Tn al trei
lea meci, echipa spaniolă Atletico Bil
bao a întrecut formația scoțiană Dun
fermline cu 2—1 (1—0). In primele 
întîlniri victoria a revenit cu 1—0 e- 
chipei scoțiene și cu 1—0 formației 
spaniole.

în turul ăl patrulea al competiției 
se vor întîlni următoarele echipe : 
Terencvaros—Atletico Bilbao și Man
chester United cu învingătoarea dintre 
F. C. Barcelona și Strasbourg. (Al trei
lea joc dintre Barcelona—Strasbourg 
se dispută azi). Echipele Atletico Ma
drid și învingătoarea din meciul Ju
ventus Torino—Lokomotiv Plovdiv se 
califică direct în semifinale.

Olanda 2—I.

se află în 
un

ÎN PRELIMINARIILE CAMPIONA
TULUI MONDIAL: Tara Galilor — 
Grecia 4—1.

Irlanda de Nord —
★

Echipa U.R.S.S. care
V.S.F, Iugoslavia a mai susținut 
■meci. Jucînd cu echipa din categoria 
a doua. Maribor, fotbaliștii echipei gazdă 
au repurtat victoria cu 1—0.

a,

CALEIDOSCOP
BOXERUL Antony Villanue

va din Filipine, în vîrstă de 
18 ani, care a obținut o me
dalie de argint la Olimpiada 
de la Tokio, intenționează să 
abandon?ze acest sport și să 
devină actor de cinema. El a 
și făcut primul pas în aceas
tă direcție. S-a internat într-o 
clinică unde și-a făcut o., 
perațîe estetică la nas !

ÎNTRE 8. și 15 mai pe tra
seul Paris — Viena se va În
fășură un raliu pentru auto
mobile construite înainte de

o-

des-

anul 1915. Vor participa 60 de 
autovehicule reprezentind
Franța, Italia, Elveția, Marea 
Britanle și alte țări.

TOȚI jucătorii brazilieni din 
prima categorie a campiona
tului s-au asigurat pentru su
me destul de ridicate în ca
zul unor „accidente de după 
joc". Povestea lui Coutinho a 
constituit un semnal de alar
mă. După un meci în care a- 
cesta a marcat mai multe go
luri, suporterii, în entuzias
mul lor, 1-ău aruncat în sus, 
iar în cădere el și-a fracturat 
un picior ! în urma acestui 
accident Coutinho nu a înca
sat nici un ban de la asigu
rări. Abia atunci s-a văzut că 
asigurarea jucătorilor are va
labilitate doar pînă la fluierul 
final al arbitrului ! Ei au 
ționat în consecință.

FRANTISEK PLANICKA, 
numitul portar cehoslovac
vîrstă de 60 de ani) care a a- 
părat poarta echipei Slavia 
Praga de peste 1 000 de ori și 
pe cea a naționalei de 74 de 
ori, povestește că la începutul 
activității sale de fotbalist i 
s-a spus : „D-ta ești prea mic 
de statură și nu vei ajunge 
niciodată un bun portar”.

FOSTUL antrenor principal 
al reprezentativei de fotbal a
R. F. Germane, Sepp Herber
ger, se află în prezent în
S. U.A., unde predă antrenori
lor un curs de fotbal.

ac-

re- 
(in

FANGIO va lua startul în 
apropiatul tur automobilistic 
al Argentinei, la volanul unei 
mașini Renault-Gordini. Nu 
este însă vorba de faimosul

Juan Manuel 
de... țiul acestuia 
cum se vede, tine 
pe urmele tatălui

automobilist. 
Fangio, ci 
care, după 
să meargă 
său.

CITEVA 
de culoare 
tați de la meciul de fotbal din
tre echipele Olympia Johan
nesburg și Capetown City, din 
cadrul Ligii naționale, in ur
ma unui ordin ai autorităților 
rasiste sud-africane. Toate 
chipele din., 
sint compuse 
albi !

sute de spectatori 
au fost îndepăr-

e-
Liga națională 

din jucători

olimpic la pro- 
1500 m, neoze- 

a în-

CAMPIONUL 
bele de 800 și 
elandezul Peter Snell, 
ceput să scrie o carte consa
crată carierii sale sportive. Ea 
poartă titlul : „Cursa 
milă, paradisul meu«.

PRIMUL concurs de 
uriaș „în nocturnă1* s-a
șurat în Franța la Solaise, în 
Val d’Isere, pe o pîrtie ilumi
nată de proiectoare puternice. 
Concursul a avut un succes 
atît de mare, incit s-a hotărît 
repetarea acestui gen de în
treceri.

curînd filmul, care are o du
rată de trei ore și este în cu
lori, va fi prezentat în majo
ritatea țărilor participante la 
Olimpiadă, premiera europea
nă fiind programată la 12 a- 
prilie, la Atena.

GUVERNUL algerian a dis
pus eliminarea echipelor de 
fotbal Mc Oran și Mouloudia 
Algier, din ,-\mpionat, pentru 
atitudinea y ^Sportivă mani-' 
festată t&eători, în 
dintre e±e.

meciul .

CU OCHII pe tratatele de medicină și in timpul micului 
dejun... Așa iși incepe ziua campionui mondial de patinaj 
artistic, cam zece luni pe an. Alain Calmat (in fotografie) a 
avut grele probleme de rezolvat cu împărțirea timpului său, 
intre patinoar și facultatea de medicină din Paris — pe care 
urmează s-o absolve anul viitor. învingătorul de la Colorado

slalom 
desfă-

IN PREZENȚA împăratului 
Japoniei și a membrilor cor
pului diplomatic, la Tokio a 
avut loc premiera filmului 
consacrat desfășurării ultimei 
ediții a Jocurilor Olimpice de 
vară. La acest film, realizat 
de regizorul Kon Ichiwara, a 
lucrat o echipă alcătuită din 
556 tehnicieni și operatori, 
care au folosit 103 camere de 
luat vederi și au filmat 120 
de kilometri de peliculă. în

Springs a reușit totuși. Ne da explicația chiar Calmat : „Dacă 
sint acum în formă excelentă, aceasta se datorează in spe
cial profesorilor mei de la facultate, care au făcut totul pen
tru ca să pot împăca sportul cu învățătura. De altfel, ei 
mi-au mărturisit că doreau foarte mult ca eu să cîștlg 
titlul...”.

SONIA HENIE a fost invl- 
tată să participe la festivită
țile organizate la St. 
cu prilejul împlinirii a 
ani de la înființarea 
renumite stațiuni de 
Bineînțeles că, o dată 
vitația, i-a fost trimis și bile
tul de avion tur-retur. Fosta

Moritz 
100 de 
acestei 
iarnă, 

cu in-

regină a gheții, azi în etate 
de 52 de ani, a cerut insă să 
i se trimită și al doilea bilet 
de călătorie pentru... soțul ei 
în fața acestei pretenții și ți- 
nînd seama și de faptul că 
Sonia Henie dispune de o a- 
vere importanta, organizatorii 
au renunțat la prezența ei.
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