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Tovarășii Nicolae Ceaușescu, secretar ge
nerat al C.C. al P.C.R., și Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Prezidiului Permanent și 
al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, care la invitația tovară
șului Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al 
P.C. Bulgar, președinte al Consiliului de Mi
niștri al R.P. Bulgaria, au făcut o vizită prie-

tenească de două zile în Republica Populară 
Bulgaria^ au participat la 15 februarie a. c., 
împreună cu tovarășii Todor Jivkov, Jivko 
Jivkov și Pencio Kubadinski, la o vînătoare 
organizată în regiunea Razgrad.

în aceeași zi, conducătorii de partid și de 
stat români s-au înapoiat în patrie.

(Agerpres)

Jugetal asociației I
I

in element prețios i
i

n desfășurarea activității i
portive

dunările generale de dare de seamă anuale — 
re au avut loc în majoritatea asociațiilor sportive 
• la orașe și sate — au dezbătut multiplele aspecte 
3 activității desfășurate în anul 1965, trasînd jaloa- 
:le pentru viitor. Membrii UCFS și-au spus părerea, 
au adus contribuția Ia îmbunătățirea muncii în 
est domeniu, și-au arătat preferințele pentru un 
ort sau altul. Propunerile făcute cu acest prilej se 
îlectă și în bugetele pe anul 1966 pe care adunările 
nerale le-au aprobat.
Așadar, bugetul asociației sportive pe anul în curs 
primă hotărîrea adunării generale, pe baza orien- 
rii date de către plenara Consiliului General al 
3FS din decembrie anul trecut, privind dezvoltarea 
tivității sportive de masă. Consiliile asociațiilor 
ortive au datoria să respecte întocmai hotărîrea 
unării generale, să ducă la îndeplinire sarcinile 
ibilite.
fn marea majoritate a cazurilor în adunările gene- 
e ale asociațiilor sportive membrii acestora și-au 
primat dorința de a munci cu mai multă sîrguință, 
a sprijini materia] cit mai substanțial dezvoltarea 
ivității sportive de masă. Campionatele pe aso- 
ție se bucură de multă atenție, ele fiind com
ițiile care atrag și stimulează cel mai mult ține
ai. în funcție de aceasta, membrii UCFS s-au 
entat spre organizarea întrecerilor Ia o serie de 
nuri sportive accesibile, pentru care este creată o 
’.ă materială corespunzătoare. Atletismul, fotbalul, 
leiul, ■ handbalul, gimnastica, turismul — iată ra- 
rile sportive asupra cărora s-au oprit de cele mai 
Jte ori preferințele membrilor UCFS. Consiliile 
iciațiilor sportive, birourile secțiilor pe ramură 
sport vor trebui deci să-și îndrepte atenția și 

ijinul material tocmai spre dezvoltarea campio- 
elor pe asociație și a duminicilor cultural-sportive 
mpetiții care, îndeosebi, la sate, cunosc succese
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La Școala sportivă de elevi din Pitești există o preocu
pare intensă pentru creșterea viitorilor gimnaști de perfor
manță. Iată-l pe unul dintre ei: Nicolae Constantin, elev 
în clasa a VlII-a, care a ocupat anul trecut în campionatul 
reprezentativelor de regiuni un merituos loc III. Ținuta 
lui frumoasă în timpul exercițiului la calul cu minere este 
o dovadă a perspectivelor tînărului gimnast și a muncii 

depuse de antrenorul lui, Constantin Luca
Foto : V. Bageac

99Cupa 16 Februarie44
DERBIUL RAPID-DINAMO ÎN FINALA 

TURNEULUI INTERNAȚIONAL DE VOLEI

ACTUALITĂȚI
COMPETIȚIILE DE AZI 

DIN CAPITALA

Turneul internațional 
masculin <le volei dotat cu 
„Cupa 16 Februarie" ia 
sfîrșit astăzi după-amiază, 
prin desfășurarea, în sala 
Floreasca, a meciurilor 
Steaua —- Zelezniciar Bel
grad (pentru locurile 3— 
4) și Rapid-Dinamo (pen
tru desemnarea câștigătoa
rei trofeului. Participan
tele Ia finala de azi — o 
nouă reeditare a derbiului 
voleibalistic românesc —- 
echipele Rapid și Dinamo

■ir
PLOIEȘTI. — în aceste 

zile au fost organizate în 
orașul Ploiești numeroase 
competiții sportive dotate 
cu „Cupa 16 Februarie". 
De un frumos succes s-a 
bucurat turneul masculin 
de volei care a revenit— 
după cum se știe — echi
pei divizionare Petrolul. 
O altă competiție, Ia fel de 
reușită, a fost cea de 
scrimă, pe programul că
reia au figurat două probe: 
floretă și sabie. La

au terminat amîndouă în
vingătoare cu 3—0.

în „deschidere44, Di
namo a întrecut Steaua cu 
15—8, 15—11,
Dinamoviștii au 
foarte bine.

în cealaltă 
Rapid a dispus cu 15—5, 
15—5, 15—9 de Zelezni
ciar Belgrad, care i-a re
plicat mai eficace cînd 
campionii au folosit în 
formație majoritatea rezer
velor. (c. f.)

★

15—5, 
jucat

întîlnire,

★ 
sportivi 
Petrolul

curs au luat parte 
de la S.S.E. și 
Ploiești. întrecerile de Flo
retă au revenit tînărului 
M. Constantinescu, care a 
obținut 6 victorii. Cu tot 
a-tîtea victorii s-a clasat 
pe primul loc, la sabie, 
A. Creițaru.

Petroliștii 
ria Teleajen 
concurs de

de la Rafină- 
au inițiat un 
șah care a

VOLEI. — Sala Flo
reasca, începînd de la 
ora 17: Steaua — Zeleznl- 
ciar Belgrad, Rapid — 
Dinamo (m), etapa ulti
mă a „Cupei 16 Februa- 
rle“.

RUGBI. 
tructorul, 
greșul — 
ța, meci_ ____
pei Primăverii".

BASCHET: —
Glulești, 
ora 18.30 : 
tructorul, 
Rapid (f. I), meciuri 
cadrul campionatului 
publican.
CAMPIONATUL DE 

LIFICARE LA HOCHEI 
A FOST ÎNTRERUPT
La Rădăuți s-au disputat 

două întîlniri din cadrul 
campionatului de calificare 
la hochei pe gheață : 
Constructorul București — 
Comerțul Tg. Mureș 4—3 
și Metalul Rădăuți — Șu- 
rianul Sebeș Alba 14—3, 
după care competiția s-a 
întrerupt din cauza vremii 
nefavorabile. După toate 
probabilitățile, turneul va 
continua în București, la 
o dată ce urmează a fi sta
bilită de federație.

— Teren Cons- 
ora 16,15: Pro- 
Farul Constan
ta cadrul „Cu-

Sala
începînd de la 
I.C.F. — Cons- 
Progresul —<

în 
re-:

CA-

A fost stabilit programai 
„Capei orașului București44 lu hochei

La sfîrșitul acestei săp- 
tămîni se va desfășura în 
Capitală tradiționala com
petiție de hochei pe ghea
ță: „Cupa orașului Bucu
rești", la care — pc lîngă 
cele două selecționate ale 
Bucurcștiului — vor lua 
parte și formațiile Daugava 
Riga și Spartak Plsen.

Cu hocheiștii sovietici, 
sportivii români s-au în-

Azi, la ora 15 la Brașov

Steagul roșu - Espanol Barcelona

tîlnit în cursul lunii ia
nuarie la Riga, unde vic
toria a revenit echipei 
Daugava cu scorul de 4—2 
(1—1, 2—1, 1—0). Cît 
privește formația din Plsen, 
ea este cunoscută publicu
lui bucureștean, deoarece 
a evoluat de multe ori pe 
gheața patinoarului „23 
August4*, dovedind cu fie
care prilej că este o re
prezentantă de valoare a 
hocheiului cehoslovac. Pri
mii care vor sosi în Bucu
rești sînt hocheiștii de la 
Daugava Riga, ei fiind 
așteptați astăzi dimineața.

Cît privește cele două 
loturi care ne vor repre
zenta în această competi
ție, notăm că prima gar-

nitură, întoarsă de Ia 
Torino, are o scurtă pauză, 
în timp ce selecționata de 
tineret se pregătește in
tens sub conducerea an
trenorilor Gabriel Cosman 
și Nicolae Zograffi.

Iată programul jocurilor: 
VINERI 18 FEBRUARIE 
ora 17: București I—Bucu
rești tineret; ora 19 : Dau
gava Riga—Spartak Plsen; 
SÎMBÂTÂ 19 FEBRUA
RIE, ora 17.30: Daugava 
Riga—București tineret;
ora 19,30 : București I— 
Spartak 
NICÂ 
ora 17 : 
Spartak 
București I — Daugava 
Riga.

(Continuare în pag. a 2-a)

Atac al lui Stoici (Zelezniciar Belgrad) blocat deTîrlici, 
Smerecinschi și Ganciu (Dinamo București)

Foto : Șt. Ciotloș

Plsen, DUMI-
20 FEBRUARIE, 
București tineret—

Plsen; ora 19 : ÎNSEMNĂRI

G. Bosch învingător în concursul 
de tenis din Capitală

Ieri au luat sfîrșit în
trecerile de tenis din sala 
Steaua. In ultimele jocuri, 
Gh. Boaghe a reușit să 
învingă pe C. Năstase 
(6—4, 6—I), iar G. Bosch 
a trebuit să treacă peste o 
rezistentă neașteptat de 
dîrză din partea Iui C.

Popovici (6—4, 10—8). 
Bosch termină pe primul 
loc în concurs cu 4 victo
rii, urmat de P. Mărmu- 
reanu și Gh. Boaghe cn 
cîte 3 v., C. Năstase 2 v., 
G. Popovici 1 v. și R. Ni- 
cuiescu 0 v.

Stefano (X), în mijlocul coechipierilor săi de la Espanol Barcelona, la cîteva minute 
după sosirea pe aeroportul Răneasa

Foto : M. Cioc

STEGARII LUPTĂ PENTRU CALIFICAREA 
TURUL IV AL „CUPEI ORAȘELOR TÎR- 

IRI" • RICARDO ZAMORA: „UN AD- 
RSAR COMUN : TIMPUL NEFAVORABIL 
TERENUL ALUNECOS..." • Dl STEFANO
CENTRUL ATENȚIEI • BĂIEȚII LUI SIL- 

I PLOEȘTEANU ' HOTĂR1ȚI SĂ REFACĂ 
NDICAPUL © ARBITRII IUGOSLAVI AU 
SIT LA BRAȘOV

BRAȘOV (prin tele
fon}. — Atenția iubitori
lor de fotbal din țara 
noastră este îndreptată 
astăzi spre orașul Bra
șov. Aici, pe stadionul 
Tractorul, la ora 15, va 
începe partida retur din
tre Steagul roșu și Es
panol Barcelona în ca
drul turului trei al „Cu
pei orașelor lîrguri".

De ieri dimineață nori 
negri și groși acoperă 
orașul, iar ploaia măruntă 
și deasă, pătrunzătoare, 
cade și Ia ora cînd 
transmit aceste rîn- 
duri. în acest decor au 
poposit în jurul prînzu- 
lui — venind de la 
București — jucătorii 
spanioli. Spre surprin
derea noastră, a tuturor 
celor ce-i așteptam în 
holul hotelului Carpați, 
caravana oaspeților s-a 
oprit mai întîi Ia sta
dionul Tractorul, unde 
au coborît 12 din cei 15 
jucători care au făcut 
deplasarea în România. 
Ei au început pe dată un 
antrenament. Sub con
ducerea antrenorului F 
Arqilla spaniolii au lu
crat cu seriozitate timp

de 40 de minute. După 
antrenament am reușit 
să stau de vorbă cu an
trenorul echipei Espanol, 
care ne-a declarat din- 
tr-un început: „Sînt în
grijorat de starea tere
nului care este foarte a- 
lunecos. Fără îndoială că 
aceasta va influenta di, 
rect și asupra frumuse
ții jocului.

Partida cu Steagul roșu 
va fi grea, iar ju
cătorii mei vor trebui 
să lupte din răsputeri 
pentru a obține un rezul
tat convenabil. în acest 
meci voi alinia urmă
toarea formație: CAR
MELO — JUAN MA
NUEL, MINGORANCE,
C. GRUIA - coresp. reg. 
(Continuare In pag. a 3-a)

Tradiții ardcșcnc
Duminică de februarie... 

Cu pomi îmbrăcați în co
joace albe de promoroacă, 
cu ferestre înflorite de 
gheață, cu ulițe pline 
de gospodari în straie 
sărbătorești. Sîntem la Dra 
gomirești-Olt, poftiți să a- 
sistăm la o tradițională 
întrecere a tineretului din 
această frumoasă și bogată 
comună argeșeană. între
cerii îi spune simplu: 
„Duminică cultural-spor- 
tivă44. Așa e cunoscută in 
întreaga țară.

Acum, pe scena mare a 
Casei de cultură din Dra- 
gomirești evoluează an

samblul de gimnastică al 
comunei. Lumea aplaudă 
entuziasmată. Ca în urmă 
cu 9 ani, la prima „dumi
nică" de acest gen organi
zată de ziarul nostru tot 
într-o comună argeșeană, 
Ia Coteana. De atunci, 
noua competiție de masă 
și-a croit drum — prin 

farmecul și frumusețea ei 
— în toate regiunile țării, 
întîi, prin comunele înve
cinate; la Curtișoara, 
Brebeni, Slătioara, Opo- 
relu... Apoi, în celelalte 
raioane (Horezu. Pitești, 
Rm. Vilcea, Drăgășani, 
Drăgănești-Olt) din regiu

nea Argeș. Iar de aici, mai 
departe. Ca orice lucru 
bun, folositor, care place.

Spuneam că în sala Ca
sei de cultură din Drago- 
mirești se aplauda la 
iscenă deschisă. Să știți 
însă că, în aceeași dumi
nică, se petreceau manifes
tări asemănătoare și în 
alte comune argeșene, 
,,duminicile cui l ural-spor
tive" bucurîndu-se de a 
frumoasă tradiție în re
giunea Argeș. Fac o pa
ranteză spre a sublinia că 
această tradiție s-a păstrat 
în ciuda unei slabe organi
zări, a unui interes scăzut 
din partea unor organe 
UCFS locale. Adică. a- 
colo unde „comuna" a or
ganizat asemenea „dumi
nici", ele au lost bineve
nite și pentru unele... con
silii raionale UCFS. Unde 
nu s-au ținut, n-a intere
sat pe nimeni, numărul 
mare al acțiunilor fiind 
„demn44 de trecut în prima 
pagină a oricărui raport 
de activitate.

Sprijin afirmația de mal 
sus cu un exemplu —

VASILE TOFAN

(Continuare in pag. a 2-a)



• Deși n-a trecut mult timp de la 
înființarea asociației sportive Elevul 
din Uricani, raionul Petroșeni, con
siliul asociației se poate mîndri cu o 
serie de realizări. Astfel, în ultima 
vreme un număr de 82 de tineri, au 
cucerit Insigna de polisportiv, dintre 
care 43 de fete. De asemenea, s-a 
Organizat un concurs de schi pentru 
depistarea unor, elemente talentate. 
Cu acest prilej s-au evidențiat M. 
Cătruță. M. Sico, Victorița Ivanov și 
Lucia Paraschiv.

S. BĂLOI -coresp.

• Trecîndu-și ultimele probe, 349 
de tineri din asociațiile sportive din 
orașul Moreni au intrat în aceste zile 
în' posesia Insignei de polisportiv. Cei 
mai mulți dintre ei fac parte din aso
ciația sportivă de la liceul din locali
tate, Școala generală de 8 ani nr. 1 
|i Școala profesională de ucenici.

GH.ILINCA -coresp.

„Cupa 16 Februarie44 HANDBAL

(Urmare din pag. 1)

•trins în fata cîmpurilor alb-negre, timp 
de două săptămînî, 40 de concurenți. 
Primul loc a revenit tehnicianului P. 
Papuc. El a dovedit cunoștințe tehnice 
avansate și o bună rezistență în finalul 
concursului. Trebuie să menționăm că 
au mai fost organizate și alte reușite 
competiții la atletism (pc teren acoperit), 
la baschet (juniori) ș.a.

M. Popescu-coresp. reg.

IAȘI. — Zilele acestea, la Iași, s-a 
desfășurat „Clipa 16 Februarie" la at
letism, la care au participat zeci de 
elevi. Iată cîteva din cele mai bune re
zultate: categoria 15—16 ani: 20 m —
1. G. Siminiuc (Șc. prof. ..R.M.R") 
6,1; 2. V. Ilîrtopeanu (Șc. prof.
„R.M.R." ) 3,2; lungime — 1. V. Ilîrto- 
peanu 5,41 m; 2. I. Baltag (Șc. prof. 
„R.M.R." ) 4,94 m; înălțime — 1. C. Ște- 
fănescu (Lie. nr. 7) 1,50 m; 2. T. Do- 
boșeru (Lie. 5) 1,45 m. Categ. 13—14 
ani, 20 m — 1. D. Apostol (Lie. nr. 
1) 3,3; 2. R. Gherghel'aș (Lie. nr. 7) 
8,4; lungime — 1. A. Enache (Lie. 
nr. 1) 4,78 m; 2. C. Pricop (Lie. nr. 
6) 4,56 m; înălțime — 1. C. Pricop 
1,40 m; 2. C. Amza (Lie. nr. 5) 
1,35 m.

Marieta Robotă-coresp.

SIGHIȘOARA. — La Școala generală 
nr. 1 din localitate a fost organizat un 
concurs de gimnastică, la care au luat 
parte 10 echipe de băieți și fete. Câști
gătorii acestui concurs au fost elevii din 
clasa VllI-a b la băieți si cl. VI 11-a la 
fete.

Bugetul asociației-un element prețios 
in desfășurarea activității sportive

(Vrmare din pag. 1)
înseninate) sau a ailor întreceri care se bucură de aprecie
rea tinerilor. în acest sens un bun exemplu îl constituie 
asociațiile sportive Voința Brăila, Liceul nr. 1 din Ploiești, 
Combinatul Chimie Craiova ș a. care au dobfndit o expe
riență pozitivă fu organizarea campionatelor pe asociație și 
a altor competiții de masă, și-au orientat fondurile bugetare 
spre crearea bazei materiale necesare disputării acestor 
competiții și au desfășurat o susținută muncă de propa
gandă. De aceea — în aceste asociații sportive — rezultatele 
obținute in antrenarea oamenilor muncii, a tinerelului in 
practicarea sportului sînt la nivelul exigențelor.

Mai sînt însă asociații sportive (exemple: Dunărea Brăila, 
Vulcan București ș.a.) care și-au consumat aproape în între
gime fondurile pe anul 1965 pentru a asigura echipament, 
deplasări costisitoare, baze sportive pretențioase și altele 
unor echipe de fotbal aflate in campionatul raional sau 
orășenesc. Deși bugetul asociației nu Îngăduie astfel de chel
tuieli, în unele cazuri activiștii sportivi preferă să... suspende 
activitatea a sute de membri (JCFS pentru a asigura numai 
unui număr de 18—20 de fotbaliști sau 10—12 voleibaliști 
un larg program competițional.

Adunarea generală a apreciat just dacă asociația sportivă 
are sau nu forța materială pentru a susține în competiții 
de amploare (care necesită cheltuieli mai mari) echipe repre
zentative. în orice caz Insă, acest lucru nu se poate face 
fără a avea o activitate sportivă de masă bogată. Comparat 
cu o piramidă, sportul are Ia bază activitatea sutelor de mii 
de oameni ai muncii. Pentru ca' numeroșii iubitori ai spor
tului să aibă posibilitatea de a practica disciplina pe care 
au îndrăgil-o, consiliile asociațiilor sportive au datoria să 
se ocupe atent de organizarea campionatelor pe asociație, 
de eșalonarea acestora pe o perioadă de timp cît mai lungă, 
de asigurarea unei baze materiale corespunzătoare celor mai 
accesibile ramuri sportive, de repartizarea judicioasă a ins
tructorilor sportivi care să-i ajute pe participanți in pre
gătire și în întreceri

Bugetele asociațiilor sportive, emanație colectivă, trebuie 
să constituie un prețios ghid în desfășurarea aclivi'.ății aso
ciațiilor sportive. Nu modul cum să se abată de la ele tre
buie să-i preocupe pe membrii unor consilii ale asociațiilor 
sportive, ci respectarea lor întocmai pentru buna desfășurare 
a activității sportive, potrivit dorinței masei de membri ai 
UGL-S.

• Multe asociații sportive din ra
ionul Făgăraș, au folosit întrecerile 
Spartachiadei de iarnă a tineretului 
pentru trecerea normelor Insignei de 
polisportiv. Numai în luna ianuarie 
și-au trecut normele un număr de 126 
de tineri și tinere. De asemenea, peste 
300 de tineri sînt în curs de comple
tarea normelor. Pînă la *5 martie 
ei vor deveni purtători ai insignei.

B. STOICIU-coresp.

• Consiliul asociației sportive Fla
căra de la Școala pedagogică „Costa- 
che Negri' din Galați acordă o deose
bită atenție concursurilor pentru trece
rea normelor Insignei de polisportiv. 
Pînă în prezent au devenit purtători 
232 de elevi și eleve, iar alți 127 
mai au de trecut o probă sau două. 
Printre purtători se află fruntașii la 
învățătură Rada Nenciu, Aneta Cre- 
țu, Elena Doagă, N. Filiuță, T. An
drei și alții.

V. ȘTEFĂNESCU-coresp.

Asemenea întreceri sportive s-au mai 
organizat, în localitate, la tenis de masă 
și volei, unde au participat reprezentanți 
ai asociațiilor sportive din raionul și o- 
rasul Sighișoara

Ion Turjan-coresp.

CÎMPIA TURZII. — Clubul sportiv 
Industria sîrmei din Cîmpia Turzii a 
organizat o competiție de handbal și 
popice dotată cu „Cupa 16 Februarie", 
Au participat sportivi din 15 asociații, 
întrecerile au fost urmărite pînă în pre
zent de peste 2 000 de spectatori. In 
sferturile de finală s-au clasat echipele: 
Viitorul—Sîrma și Laborator—Metalul 
la handbal și Eleclro-Arc—Sîrma și 
Otelarul—Metalul la popice.

Petru Țonea-coresp.

FĂGĂRAȘ. — Șase formații de băieți 
și tot atîtea de fete de la școlile ge
nerale și liceele din oraș și-au disputat 
întîietatea în „Cupa 16 Februarie", com
petiție ce se organizează în fiecare an de 
către comisia orășeîiească de volei.

Întrecerile, desfășurate în sala „Ne
goiul", au dat loc la dispute intere
sante, urmărite de o „asistență școlară" 
numeroasă. Iată cîștigătorii: Ia fete— 
as. Negoiul (prof. Eufrosina Vesbianu);
2. Carpați (instructor Marin Ruță); la 
băieți — 1. Știința (instructor E. 
Schneider); 2. Luceafărul (prof. Traian 
Lancea).

S-au evidențiat elevii: Gicu Vărzaru 
(Știința), Ion Drăgoi (Luceafărul) și 
Viorica Gheorghely, Dorina Damian (Lu
ceafărul), Delia Prun duș, Maria Bărdaș 
(Negoiul), toți cu reale posibilități de 
afirmare în viitor.

Valentin Lazăr-coresp.

Tradiții
(Urmare din pag. 1) 

după părerea noastră — e 
locvent: comuna Coteana 
pe terenurile căreia s-a 
organizat prima „duminică 
cultural-sportivă" deci, cea 
care trebuia să fie în frun
tea acestor acțiuni, este în 
prezent pe ultimul loc în 
„clasamentul" neoficial al 
competiției. La fel ca și alte 
comune cu vechi tradiții 
în ceea ce privește orga
nizarea „duminicilor cul
tural-sportive".

Așadar, în aceeași zi de 
duminică, o parte din 
sportivii regiunii Argeș 
își disputau întîietatea și 
într-o altă mare întrecere 
devenită astăzi tradițio
nală. In raionul Slatina, la 
Curtișoara, avea loc „0- 
limpiada tractoriștilor" 
Aici, veniseră să-și mă
soare forțele cei mai buni 
tractoriști din Piatra Sat, 
Tîmpeni, Recea, Brebeni 
și Curtișoara. La sfîrși- 
tul concursurilor de. trîntă, 
.gimnastică, haltere, tenis 
de masă și șah, reprezen
tativa G.A.S.-ului din 
Brebeni a totalizat cel mai 
mare punctaj. Deci, con
form regulamentului nescris 
al acestei interesante com
petiții, sportivii comunei 
cîștigătoare vor avea cins
tea de a organiza iarna 
viitoare cea de a VlI-a e- 
diție a „Olimpiadei trac
toriștilor". Prima a avut 
loc tot intr-o iarnă (atunci

BASCHET

Azi, la Giulești, două meciuri 
in campionatul feminin
• Azi, de la era 18,30, se dispută 

în sala Giulești meciurile I.C.F.—Cons
tructorul și Rapid—Progresul din etapa 
I a returului campionatului republican 
feminin, seria 1.

• Federația a hotărît ca întîlnirca 
Crișul Oradea—Progresul București să 
fie omologată cu rezultatul de 0—0. 
Deci, joc pierdut pentru ambele echipe, 
care — în această situație — nu benefi
ciază nici de punctul oferit de regu
lament pentru o înfrîngere pe teren. 
Sancțiunea a fost dată deoarece în par
tida din tur Crișul, ca gazdă, nu a asi
gurat condițiile de începere a întrecerii 
la ora fixată de federație, iar Progre
sul drept „răspuns', și-a retras echipa 
de pe teren.

• Actualmente clasamentul se pre
zintă astfel:
1. Știința București
2. Voința Brașov
3. Rapid București
4. Voința București
5. Știința Cluj
6. Crișul Oradea
7. Mureșul Tg. Mureș
8. Progresul București
9. Constructorul Buc.

10. I.C.F. București

9 9 0 597—434 18
10 8 2 555—533 18

9 8 1 600—473 17
10 5 5 573—550 15

9 5 4 517—465 14
9 4 5 407—456 12
9 3 6 481—512 12
9 2 7 399—422 10
9 1 8 450—596 10
9 0 9 454—592 9

!• Duminică se vor disputa jocuri în 
etapa a Il-a a returului seriei I a cam
pionatului feminin și în etapa I a retu
rului seriei a II-a a campionatelor mas
culin și feminin. Partidele din Capitală 
sînt programate astfel: sala Floreasca, 
de la ora 8,30: Constructorul—Mureșul 
(f. I), Voin/a—Crișul ((. I), Academia 
Militară—Progresul (m. II), Știința— 
Progresul (f. 1); sala Giulești, de la 
ora 9: Olimpia—Voin/a Tg. Mureș 
(f. II); Rapid—I.C.F. (f. I).

ȘAH

La jumătatea 
turneului feminin

din Capitală
Primele runde ale turneului feminin ’ 

de șah din Capitală au scos în evidență 
forma bună a două dintre participante. 
In primul rînd este vorba de Margareta 
Perevoznic, fostă campioană a țării, care 
a realizat un scor ridicat în primele pa
tru partide susținute: 3l/2 puncte. Deo
sebit de bine se comportă și tînăra oră- 
deancă Suzana Makai. Ea a debutat cu 
o prețioasă victorie asupra unei concu
rente redutabile (Rodica Reicher), con- 
tinnînd apoi cu cîteva partide bune.

Luni dimineața s-au jucat o serie de 
„întrerupte". Finalul de piese ușoare

argeșene
tinerii tractoriști au mal 
mult timp pentru a se 

pregăti), la Recea. Inte
resant de reținut că, spre 
deosebire de „duminicile 
cultural-sportive", „Olim
piadele" se desfășoară pe 
profesii. Spre exemplu: 
„Olimpiada forestierilor" 
din raionul Cîmpulung 
Muscel, „Olimpiada sa
nitarilor" (raionul Pitești), 
„Olimpiada pietrarilor" (ra
ionul Horezu) etc. Și aici 
deschid o paranteză pentru 
a întreba de ce nu se res
pectă „edițiile" acestor în
treceri? Bunăoară, „Olim
piada sanitarilor" care a 
început să devină „clasică": 
se ține probabil, o dată 
la 4 ani!...

Tradiții sportive arge- 
șene înseamnă și neuitatele 
serbări cîmpenești organi
zate cu fast și bun gust 
în pădurea Surului din 
raionul Slatina, sau în alte 
locuri pitorești ale regiu
nii. înseamnă și „O zi de 
odihnă activă pe malul Ol
tului", înseamnă atîtea și 
atîtea alte întreceri origi
nale, atrăgătoare prin în
săși tinerețea lor. Semni
ficativ ni se pare faptul 
că aceste competiții sînt 
din ce în ce mai îndrăgite 
de masele de sportivi, se 
împăniîntenesc, devenind 
tradiționale, necesare — 
am putea spune — tinerilor 
și vîrstnicilor din această 
regiune. Deci, să le acor
dăm atenția cuvenită! 

disputat de Margareta Teodorescu și 
Suzana Makai s-a dovedit egal, ca și 
cel dintre Ileidrun Brantscb șî Marieta 
lonescu. Aceste partide s-au încheiat cu 
remiză. In schimb, Eleonora Jianu a 
reușit să înscrie un punct Întreg în fața 
Măriei Desmireanu.

Runda a IV-a a programat partide in
teresante, în care au predominat, de 
asemenea, rezultatele de egalitate. Su
zana Makai, cu negrele, a făcut remiză 
cu Maria Desmireanu, după ce a avut 
mult timp inițiativa. Cu aceleași rezul
tate s-au încheiat și partidele Gertrude 
Baumstarck—Maria Pogorevici și Ilei
drun Brantscb—Eleonora Jianu. O sin
gură întîlnire decisă: Margareta Pere
voznic a folosit, în încheiere, o gre
șeală a adversarei sale, Marieta lonescu, 
terminînd învingătoare.

Aseară, în runda a V-a, s-au înregis
trat rezultatele: Jianu—lonescu 1—0, 
Pogorevici—Brantscb 1—0, Teodorescu— 
Răducanu 1—0, Reichcr—Desmireanu 
într., Makai—Baumstarck ț/2—%•

In clasament conduc Perevoznic, Ma
kai și Jianu cu cîte p. Prima are 
o partidă inai puțin jucată.

Situația în „Cupa LR.H.“
S-au limpezit apele și în „Cupa 

F.R.H.'. l.a ora actuală se cunosc șase 
din cele opt finaliste: Știința Timișoara, 
Dinamo Bacău și Steaua București (ca
lificată direct) la seniori, S.S.E. Sibiu, 
Progresul București și Constructorul 
Timișoara (calificată direct) la senioare. 
Celelalte două vor fi cunoscute după 
meciurile de sîmbătă șl duminică:

Dinamo Brașov—Dinamo București (m) 
și Favorit Oradea—Start Bolyai Tg. 
Mureș. Programul turneelor finale:

SENIORI (la Timișoara), 27 -fe
bruarie : Dinamo Bacău—Dinamo Bucu
rești sau Dinamo Brașov și Steaua— 
.Știința Timișoara; 28 februarie: Dinamo 
Bacău-—Știința și Steaua—Dinamo Bucu
rești sau Brașov; 1 martie: Dinamo 
Bacău—Steaua și Știința*—Dinamo Bucu
rești sau Brașov.

SENIOARE (la Tg. Mureș), 27 fe
bruarie: Constructorul—Favorit sau 
Start Bolyai și Progresul—S.S.E?, 28 
februarie: Constructorul—S.S.E. și Pro
gresul—Favorit sau Start Bolyai; 1 
martie: S.S.E.—Favorit sau Start Bolyai 
și Progresul—Constructorul.
SCHI

Perioada celor mai 
importante concursuri

în continuarea activității competi- 
ționale, schiul are programate în săp- 
tămînile următoare cele mai impor
tante concursuri cu caracter repu
blican. Săptămîna aceasta, de pildă, 
se vor disputa campionatele regio
nale, ultima etapă înaintea finalelor. 
Acestea sînt programate astfel : să
rituri de la trambulină 27 februarie 
la Borșa, probele de fond 6—9 martie 
la Predeal, probele alpine 11—13 
martie la Poiana Brașov.

Celelalte concursuri cu caracter re
publican vor avea loc la următoarele 
date: probe alpine 5—6 martie în 
Bucegi „Cupa României", 14—16 mar
tie la Poiana Brașov campionatele 
școlare și campionatele republicane 
de juniori; 26—27 martie la Poiana 
Brașov „Cupa A.S. Armata" ; 2—3
aprilie în Bucegi „Cupa Valea lui 
Carp" ; 9—10 aprilie în Bucegi „Cupa 
federației" ,• probe de fond : 5—6 
martie la Poiana Brașov „Cupa 
Steagul roșu", 20 martie la Rîșnov 
„Cupa Rîșnov", 27 martie la Fundata 
„Cupa federației" ; sărituri : 20 fe
bruarie la Borșa „Cupa federației", 

la Poiana Brașov «Gupa juniorilor' 
6 martie la Poiana Brașov campiona 
tul republican de juniori.

Acest program poate suferi îns< 
modificări, dacă starea zăpezii le v< 
cere.

★

Întreceri ale elevilor
LA ABRUD s-a desfășurat un reu 

șit concurs rezervat elevilor din re 
giunea Cluj, Probele au fost clștiga 
le de Maria Scrob-Abrud (fond 
Iudit Tomori-Clu j (slalom special 
Aron Szabo-C/uj (slalom uriaș) ț 
Carol Vass-Abrud (coborIre). Primii 
loc pe echipe a fost cucerit de se 
lecfionata Cluj, care a totalizat 8 
p, urmată de selecționatele raionelo 
Clmpeni 57 p, Bistrița 21 p, Turd 
12 p și Dej 8 p. La buna organizar 
a Întrecerilor o contribuție deose 
bilă au adus-o profesorii și elev 
liceului din Abrud. (M. VIRLAN- 
coresp.).

PIRTIA CLĂBUCETULUI din Prt 
deal a găzduit un concurs dispuți 
Intre elevii claselor III—VI ale Ș.S.i 
din Brașov, Sinaia și Predeal. Intreci 
rea a constat dinlr-o probă de slalo 
uriaș. Au clștigat: Crăița Marinesci 
Brașov (fete clasele III—TV), V 
Olaru- Predeal (băieți clasele III—V 
și D. Hanic-Sinaia (băieți clasele V- 
VI).

CAMPIONATUL ELEVILOR d 
regiunea Suceava s-a desfășurat 
Vatra Dor ne j și a fost dominat < 
schiorii din localitate. Clștigătoi 
probelor: slalom uriaș băieți: I. Ei 
man (Vatra Dornei). fele: Mar

Șutea (Vatra Dornei); slalom spec 
băieți: I. Eisman, fete : Maria Șut 
fond 3 km fete : Adriana Rusu (I 
tra Dornei), 5 km băieți: N. Sfar 
(Cîmpulung Moldovenesc), 3x5 
băieți: Cîmpulung Moldovenesc, 
3 km fete : Vatra Dornei. (R. FISCH 
coresp.).

ALPINISM

Prima etapă 
a Alpiniadei republica

In masivul Piatra Craiului se va < 
fășura la sfîrșitul acestei săptăi 
prima etapă de iarnă a Olimpiadei 
publicane. Pînă în prezent și-au ar 
țat participarea, urmînd a se în 
la cabana Plaiul Foii în ziua de 
februarie, 23 de echipe reprezentînd 
asociații și cluburi sportive.

La această primă etapă a coin pe t 
vor participa cei mai valoroși alpii 
din țară în număr de 70, printre 
E. Cristea, A. Irimia, Al. Floriei 
G. Enache, T. II urubeanu, N. Jil 
Alex. Stătescu, L. Biro, D. Chivu, 
Pascu etc.

Cele 10 trasee pe care vor con 
echipele sînt de gradul 3 B — 5 B 
f icul tale inclusiv (gradație de vară)

Asociațiile și cluburile sportive 
participă la etapa I a Olimpiadei r 
blicane sînt: A. S. Armata, Voința, ( 
ția si Dinamo din Brasov, Sănăt: 
I.T.B., Metalul „23 August" și Șt 
din Bucuroșii, Celuloza Zărnești, C. 
Petroșeni, Metalul Hunedoara, Ui 
Cluj și Sănătatea Arad. Majorii 
echipelor au luat măsuri de preg 
din timp și au efectuat o scrie de, 
tren a men te.

Cu cele mai mari șanse pornesi 
întrecere echipele Dinamo, A.S. Ar 
Brașov și Metalul Hunedoara. Dar 
prizele nu sînt excluse.

GHEORGHE CUBA
din Comisia centrală de tu 

și alpinism



«

PATINAJ

Puncte pentru sărituri 
și piruete...

Steagul roșu—Espanol Barcelona Pregătiri... Meciuri amicale... Antrenamente
(Urmare din pag. 1)

ALVAREZ, SABATO, RIERA, AMAS 
BOY, DI STEFANO. MARTINEZ, 
JOZE MARIA".

în continuarea discuției celebru] 
Ricardo Zamora, conducătorul tehnic 
al echipei Espanol, ne-a împărtășit 
la rîndul său unele impresii asupra 
acestei partide: „Jocul va fi foarte 
dificil pentru Espanol, din mai multe 
puncte de vedere. în primul rînd îșj 
va spune cuvîntul oboseala jucători-

in tabăra jucătorilor români dom ■ 
nește optimismul. Ei așteaptă cu în
credere întîlnîrea de azi, pentru care 
s-au pregătit sub toate aspectele, 
Dorința exprimată de jucători de a 
avea o comportare la nivel superior, 
pledează în favoarea unui rezultat 
favorabil. Gît privește formația pe 
care brașovenii o vor alinia în me
ciul de astăzi, ea nu a fost — pînă 
la ora la care transmit — definiti
vată.

MEDIA DE VÎRSTA : 22 DE ANI
Pregătirile intense pe care le fac 

fotbaliștii tie la C.F.R. Timișoara, 
aflați la sfîrșitul turului pe primul 
loc în seria Vest din categoria C, 
au ca obiectiv principal reintrarea 
în categoria B. Privind seriozitatea 
cu care se antrenează elevii prof. 
Godeanu, putem spune că dorința 
feroviarilor se poate realiza. Trebuie 
subliniată, de asemenea, munca dusă 
pentru întinerirea lotului, media de 
vîrstă fiind acum de 
program figurează 12 
cale cu formații din 
C și din campionatul

săptămînă, prin curățirea de zăpadă 
a terenului, accentul a început să fie 
pus pe tehnică.

C. Nemțeanu-coresp.

ANTRENAMENTELE FEROVIARI
LOR DIN CARANSEBEȘ

Un salut pentru cititorii „Sportului popular". RICARDO ZAMORA

lor noștri, care sînt extenuați nu 
numai de drum, ci și de meciurile 
*in campionat (în Spania competiția 
se desfășoară din plin). Apoi, starea 
timpului de la Brașov, precum șl 
faptul că echipa noastră va avea de 
Înfruntat o formație puternică care 
„și-a vîndut scump pielea" la Barce
lona... Din aceste motive nu îndrăz
nesc să fac nici un fel de pronostic 
Desigur, terenul greu constituie un de
zavantaj și pentru români. Aș fi mul
țumit dacă echipa noastră și-ar menți
ne avansul de goluri pe care-1 are".

Fără îndoială că din echipă nu vor 
lipsi Adamache, Jenei, Naghi, Sigheti, 
Pescaru, Goran și Gydrfy.

Arbitrii iugoslavi — Stjepan Varaz- 
dinac, Iosif Horvat și Josip Ruka- 
vina — care vor conduce partida au 
sosit și ei în orașul de la poalele 
Tîmpei.

22 de ani. In 
întîlniri ami- 
categoriile B, 
regional.

V. Crioșteanu-coresp.
MUSCELUL CÎMPULUNG—OLTUL 

RM. VÎI.CEA 1—0 (1—0)
Cîteva sute de spectatori au asis

tat duminică la un meci interesant 
încheiat cu victoria echipei Musce
lul, prin golul înscris de Nedclea în 
min. 8. S-au remarcat : Nedelea, Vîl- 
ceanu, Ardeleanu (Muscelul), San
da, Mihăilescu

ACCENT
Cu toate că timpul a fost frigu

ros, fotbaliștii de la Ceahlăul Piatra 
Neamț, din categoria B, s-au 
nat în aer liber, făcînd crosuri 
exerciții de gimnastică.

Pînă în prezent, C.F.R. Caransebeș 
care participă în campionatul cate
goriei C, a efectuat pregătiri în aer 
liber și în sală. In a doua perioa
dă a lunii februarie, în afara celor 
patru antrenamente care se efectuea
ză săptămînal, în program figurează 
și meciuri de verificare. Astfel, C.F.R. 
Caransebeș, va susține jocuri în com
pania formațiilor Știința Timișoara, 
A.S. Cugir, C.S.M. Reșița, Metalul 
Bocșa, Izvorul Bocșa Montana.

M. Mutașcu și 
I. Alexandrescu-coresp.

UNIO SATU MARE — RECOLTA
CĂREI 2—0 (1—0)

Steaua din nou învinsă
TEL AVIV 15 (prin telex). Meciul 

de fotbal dintre echipele Macabi Tel 
Aviv și Steaua, disputat luni seara, a 
luat sfîrșit cu rezultatul de 1—0 în 
favoarea formației gazdă, care a în
scris unicul gol al jocului datorită 
unui penalti acordat imaginar.

Aceeași lacună — ineficacitatea -— 
a privat echipa noastră de un rezul
tat favorabil. Astfel, pe linia compor
tării din țară Voinea a ratat nu mai 
puțin de 6 ocazii clare de gol. Alte 
ocazii au fost risipite de Raksi. Crei- 
niceanu și Constantin.

Miercuri la Haifa echipa noastră 
întîlnește în meci revanșă reprezen
tativa Izraelului.

Apoi, în continuarea turneului, 
Steaua va susține două jocuri în 
Cipru și unul în Grecia unde va în- 
tîlni formația campioană Panathinai- 
kos.

ST. COVACI — antrenor

(Oltul).

PE TEHNICĂ!

antre-
Și

In ultima

Duminică, la Satu Mare, Recolta 
Cărei a susținut un meci de verifi
care în compania formației locale 
Unio. Gazdele, mai bine pregătite 
fizic, au cîști^at partida prin punctele 
marcate de Pal (miri. 20) și Erdei 
(min. 81).

POPESCU (Constructorul) 
Foto : S. Gregorian

A. Verba-coresp.

A __ A
INTI I I • • •

O dimineață cu soare de primăvară 
format duminică, la patinoarul 

întrece ri- 
patinatori (cat.

Intîlnire cu Tibi Bone. Sub tribu
na stadionului din Tq. 
teva minute înainte se 
trenamentul din ziua 
ruța în care stăm e 
Tibi 
parat „expresso" două cafele și, a- 
cum în jurul ceșcuțelor fumegînde 
se însăilează o convorbire cu refe
riri la trecut, prezent și viitor.

— Cum e, Tibi ?
— încerc marea cu degetul...
— Adică...
— Slnt la două puncte de liderul 

seriei (Jiul Petroșeni) și In retur am 
două deplasări „cheie", la Baia Mare 
și Petroșeni. In plus sau, poate mai 
aproape de adevăr, In minus Îmi 
pleacă din lot (terminînd stagiul 
militar) Alecu, Domhrovschi, Gheor. 
ghe, Tlmpănaru. Și cu toate 
aș vrea să termin pe primul

— Și atunci ?
— Atunci, plec In marea 

ră“ a returului, contlnd mai ales pe 
ambiția celor care au rămas, pe do-

Mureș. Cu cî- 
terminase an- 
aceea. Cămă- 
supraîncălzită. 

gazdă primitoare — a pre- 
.expresso" două cafele și.

rința lor de afirmare, 
nora dintre băieții cu

— Numește-i !
— Lungu, Solyom, 

Dumitriu III, Sico, Ciutac, 
Gavrilă, Bartoc și alții...

— Spune-mi ceva despre pregăti
rile pentru retur...

— Le-am Început de la 10 ianuarie. 
Plnă acum am avut 
gătirea fizică. Etapa

Interviul

pe talentul u- 
care lucrez.

Balaș, Czako,
Penzeș,

!n vedere pre- 
aceasta s-a ln-

nostru

Cri-

acestea... 
loc.

„ aven tu -

cheiat și trecem la tehnică și tactică. 
Desigur că am rezervat multe ore 
Învățării, pe „bucăți" — dacă se poa
te spune așa — a procedeelor teh
nice și tactice dar, personal, slnt 
de părere că fotbalul se Învață lucind 
și de aceea am planificat multe par
tide de antrenament. Vom juca 
acasă sau In deplasare cu Știin
ța Cluj, Gaz metan Mediaș, In

dustria slrmei Clmpia Turzii, 
șui Oradea și altele... In jocurile 
acestea Încerc să construiesc „e- 
chipajul" cu care trebuie să navi- 
găm pe marea destul de agitată a 
campionatului. Poate că, totuși...

Și foslul „dispecer" al C.C.A.-ului 
răinîne po qînduri.

— încerci să „vezi" viitorul ?... 
Surîde.
— Doresc din toată inima să clștig 

campionatul dar aș fi și mai fericit 
dacă, lntr-o zi, s-ar zice despre echi
pa noastră că joacă cel mai frumos 
fotbal. Se spune că In divizia B, ca 
să clștigi seria trebuie să fii cu două 
clase mai bun declt toți adversarii. 
Asta din motive pe care le știți: a- 
vantajul decisiv al terenului, jocul 
„bărbătesc" al gazdelor... Ei bine, În
cerc să realizez diferența aceasta de 
două clase. E foarte greu Insă din 
cauza specificului echipei noastre: 
băieții vin, iși satisfac stagiul militar 
și pleacă. Timpul e scurt pentru o 

Încerc 
orelor

Teodor Nicolae— 
premiantul celei mai tinere 

grupe de înotători

NATAȚIE

După numai ,. ,
nat primul contact cu apa, micuțul teodor Ni- 
:olae a devenit premiantul celei mai tinere 
iromoții de înotători. Ultimele concursuri pen- 
ru copii organizate de comisia orășenească de 
ipecialitate ne-au dezvăluit realele calități pe 
:are le posedă „jaguarul" (cum l-au poreclit 
olegii săi de club de la Dinamo), ce-i permit 
a ora actuală obținerea unor performanțe pe 
are le invidiază și unii dintre adversarii săi cu 
state de serviciu" mai vechi în acest sport: 
13,0 sec la 33 m liber, 27,8 sec. Ia 33 m 
:pate și 31,0 sec. la 33 m bras. Marea sa 
tasiune s-a oprit însă asupra procedeului flu- 
ure, la 
:um pe 
le 24,8

Elevul 
renează 
iăptămînă (cîte 90 de minute), fapt care nu-l 
mpiedică însă să obțină la școală numai 
iote de. zece și un singur nouă, la nuiz;că. 
Hai mult decît meritoriu cînd ai doar 9 ani...

care cel mai bun rezultat de pînă a- 
distanța unei lungimi de bazin este 
sec.
antrenorului Cristian ITăduță se an
co mare regularitate de 4 ori pe

Brasiștii obțin rezultate promițătoare dar...
PÎNĂ LA PERFORMANTELE DE NIVEL MONDIAL MAI ESTE 

O DISTANȚA

Roadele antrenamentelor zil
nice de mare intensitate — 
singura cale de 
rea performanță 
încep să fie tot 
unii dintre îno 
fruntași. Ne referim 
sebi la brasiști, 
mai grăbiți în corectarea ac
tualelor

După 
țescu și 
avem o 
boară sub limita celor 3 mi
nute. Tînăra Gica Manafu 
(antrenor D. Mititelu) a fost 
cronometrată duminică la Ga
lați (e drept, în bazin 
m) cu 2:59,2, obținînd, 
celași timp, și la „sută** 
fo rmanță promițătoare, 
Concomitent, la Budapesta, 
concursul internațional organi
zat de federația maghiară, V. 
Costa (antrenor P. Lovas) și 
A. Șoptereanu (antrenor Gh. 
Dimeca) au terminat „cap la 
cap" în urma lui Ferenc Len- 
key — unul din cei mai buni 
specialiști europeni ai 
cronometrele indicînd 
cei doi talentați sportivi 
de 2:38,7 (în bazin de

Trebuie subliniat, din capul

a atinge ma
in natație — 
mai simțite la 
tătorii noștri 

îndeo- 
care par cei

recorduri republicane.
Sanda Iordan-Grin- 

Zoe Reznicenco, iată că 
nouă brasistă care co-

de 25 
în a- 

o per- 
1:22,8.

în

probei, 
pentru 
timpul 
33 m).

APRECIABILA

locului, că toate cele trei per
formanțe sînt destul de meri
torii pentru brasiștii noștri 
aflați în plină perioadă pregă
titoare la aproximativ 6 săptă
mîni — conform actualei pla
nificări — înaintea unui prim 
vîrf de formă sportivă. Mai 
mult chiar, este pentru prima 
oară cînd acești înotători ob
țin asemenea timpuri în luna 
februarie fără a avea 
biectiv important mai 
piat. Aceste cifre 
să întrezărim că 
Șoptereanu, cît și 
au de pe acum 
mulată pentru 
de vară
timpuri în jurul a 
2:36,0 și, respectiv, 
2:57,0. Sînt cifre bune, superi
oare 
încă 
țele 
noștri
pregăti, în continuare, 
mai mare perseverență, 
duce o luptă zilnică cu 
nometrul care este necruțător 
față de orice antrenament pier
dut, față 
misă pe 
„lungimi* 
Pînă la
ne mai sînt doar 27 de săptă
mîni... (a.v.).

un o- 
apro- 

ne lasă însă 
atît Costa și 
Gica Manafu
o

ca
să poată

bază acu- 
în sezonul 

înregistra 
2:35,0 —
2:56,0 —

actualelor recorduri, dar 
depărtate de performan- 
de valoare. Brasiștii 
au deci datoria de a se 

cu și 
de a 

cro-

de orice greșeală co- 
parcursul multiplelor 

de bazin cotidiene, 
campionatele europe-

muncă de perspectivă. Dar, 
să-l lungesc prin intensitatea 
de lucru și sper...

— Dar, băieții?
— Tocmai aici e greutatea, 

fotbaliști din generația de azi vor 
cucerească gloria cu minimum de 
forturi.

Am să-fi fac o mărturisire : eu 
știu să dansez declt tango. Poate 
pară cuiva caraghios... Dar, n-am avut 
c1nd să lnvăf. Seara veneam frlnt 
de la antrenamente. Adormeam ime
diat. Și „reuniunile" erau aminate 
mereu. Clnd n-am mai avut antrena
mente, aveam treizeci... și ceva de 
ani. Nu regret Insă nimic. Dimpotrivă.

Multi 
să 
e-

nu
sâ

....Sînt lucruri pe care tinerii fotba
liști de astăzi trebuie să le știe, pen
tru că le-o spune deschis, „bătrî- 
nește**... Tiberiu Bone

V. PĂUNESCU

- iS1 Ti

3 <

rezultatele întîlnirilor an- 
cciiipcle care alcătuiesc

Fiorentina : 1963—64 :

Programul concursurilor Pronosport A 
8 și B 8 de duminică cuprinde în în
tregime meciuri din campionatul ita
lian A și B.

Dăm mai jos 
terioare dintre 
programul :

I. Torino—
0—3 si 1—1; 1964—65: 3—1 și 0—2; 
1965-66: 1—1.

II. Brescia—Napoli: 1965—66; 0—1. 
HI. Cagliari—Varese : 1964—65 :

]—l și 2—0; 1965—66: 3—1.
IV. Catania—Internazionale : 1963— 

64: 1-2 și 1—4; 1964—65: 2—3 și 
1—5; 1965—66: 1—3.

V. Foggia—Sanipdoria : 1965—66 :
1—2.

VI. Lanerossi—Juventus: 1963—64: 
0—1 și 1—4; 1964—65: 1—3 și 1—3; 
1965-66: 1—4.

a
Floreasca, un decor inedit 
lor pe care micii
8—10 ani și juniori II) le susțineau în 
cadrul concursului de sărituri și pi
ruete, organizat de comisia orășe
nească de patinaj artistic. Deși uti
litatea unor asemenea întreceri nu 
mai trebuia demonstrată, la numai 
două săptămîni distantă de finalele 
concursului republican la aceste cate
gorii, secțiile cluburilor bucureștene 
nu s-au străduit să asigure o mobi
lizare corespunzătoare în rîndul con- 
curenți'lor, la unele categorii partici- 
pînd doar cîte unul-doi... Lista n-a 
fost „completă” decît la categoria 
junioarelor, unde Adina Caimacan a 
mai cules un loc întîi, cîștigînd cu 
autoritate trei din cele patru figuri 
din program, afară de săritura Lutz. 
unde a împărțit punctele cu Doina 
Ghișerel. Aceste două concurente se 
dovedesc, de altfel, cele mai bine pre
gătite la fiecare concurs. Mai este de 
notat că, la categoria mică a fetelor, 
Carmen Stegărescu nu s a mai dis
tanțat de restul concurentelor, greșind 
săritura Rittberger, unde a fost cla
sată a cincea. Ca o remarcă gene
rală, ni s-a părut că piruetele sînt 
mai slab lucrate dec’t săriturile.

Rezultate : FETE — cat. 8-10 ani: 
1. Carmen Stegărescu (Constructorul) 
56 puncte (loc de ordine 8); 2. Valen
tina Buciumeanu (S.S.E. 2) 52,3 (8):
3. Gabriela Voicu (Dinamo) 44,8 (12);
4. Elena Stanciu
5. Sorina Sfetcu
Cornelia Picu
Junioare II : 1.
(Constr.) 128 (4,5): 2. Doina Ghișerel 
(S.S.E. 2) 120,6 (7,5); 3. Mariana Io
nel (S.S.E. 2) 100,9 (14); 4. Adriana 
Preda (Constr.) 100,1 (16,5) ;
niela Popescu (Constr.) 98,8 
Cristina Slașomeanu (S.S.E.
(22,5). BĂIEȚI — Cat. 8—10 
Lucian 
II: 1.
(4); 2.
(8).

(Constr.) 43,1 (15) ;
(Din.) 36 (18); 6.

(S.S.E.2.) 30 (23);
Adina Caimacan

5. Da- 
(19); 6. 
2) 76
ani : 1. 
JunioriCozia (Constr.) 53,8.

Mihai Popescu (Constr.) 79
Atanase Bulete (S.S.E. 2) 64,3

RD. V.

VIL Milan—Spat: 1963—64: 1—1 și 
4—2; 1965—66: 1—1.

VIII. Roma—Atalanta : 1963—64: 
1—1 Și 0—1; 1964—65: 0—0 și 0—1; 
1965—66: 2—0.

IX. Genoa—Palermo: 1965—66:1—2.
X. Livorno—Lecco : 1965—66: 1—1.
XI. Potenza—Modena: 1965—66: 0-0.
XII. Pro Patria—Pisa : 1965—66: 

0—1.
XIII. Bologna—Lazio: 1963—64: 1—0

și 2—1; 1964—65: 2-0 și 1—1;
1965—66: 1—1.

• Tragerea concursului special Prono- 
expres de azi are loc la București, In 
sala Clubului Finanțe Bănci din strada 
Doamnei nr. 2, la ora 19.

Rubrică redactată de Lolo-Pronosport,



La întoarcerea 
hocheiștilor noștri 

de la Torino
De vorbă cu antrenorul j 

M. Flamaropol
Hocheiștii noștri, participant! la Uni

versiada de iarnă de la Torino, s-au 
întors în Capitală.

Bucuroși de rezultatul obținut (cuce
rirea medaliei de argint e o perfor
manță care merită subliniată) dar — 
în același timp — cei mai multi dintre 
ei, component! ai lotului reprezentativ, 
preocupați șl de lunga suită de între
ceri dificile care-i așteaptă în întîl- 
nirile următoare...

Antrenorul echipei, MIHAI FLAMA
ROPOL, ne comunică unele impresii:

— A fost un turneu dificil nu numai 
prin valoarea unora din echipele în- 
tîlnite (valoarea hocheiului sovietic, 
cehoslovac, canadian este unanim recu
noscută), ci si prin condițiile speciale 
în care s-a disputat, noi avznd de sus
ținut un număr de șapte meciuri în 
opt zile ! Dintre acestea, șase le-am 
jucat consecutiv.

— Care au fost cele mai grele 
jocuri ?

— Fără îndoială, cele cu U.R.S.S. și 
Cehoslovacia. In formația sovietică au 
figurat jucători de prima categorie, de 
la echipele Himik Voskresensk și Di
namo Kiev, iar în cea cehoslovacă ho- 
cheiști de prima și a doua categorie, 
mai ales din Bratislava. Canada a fost 
reprezentată de selecționata Universi
tății din Manitoba.

— Cum s-a comportat. în general, 
formația română ?

— Consider că cel mai bun joc 
l-am făcut în prima zi, cînd am ter
minat la egalitate (1—1) cu echipa 
U.R.S.S. — care apoi avea să cîștlge 
turneul, fără înfrîngere — dar trebuie 
să subliniez și jocul bun de ansamblu 
prestat de jucătorii echipei noastre în 
întîlnirile cu Canada (5—0) si Finlanda 
(9—0). Buna pregătire fizică cu care 
ne-am prezentat în aceste meciuri ho
tărâtoare ne-a permis să ne „sufocăm" 
adversarii și să ne îmbunătățim gol
averajul. datorită căruia — de altfel 
— am cucerit locul al doilea, înaintea 
Cehoslovaciei.

Tin să mai relev faptul că am jucat 
pe patinoare acoperite, ceea ce a 
constituit la început un handicap pen
tru noi dar, pe măsura desfășurării 
turneului, ne-am acomodat foarte bine. 
La aceasta a contribuit șl faptul că. 
ajungînd cu două zile înainte de inau
gurarea competiției, am făcut cîteva 
antrenamente prealabile.

— Ce ne puteti spune despre 
comportarea jucătorilor. în parte ?

— Portarul Dumitraș a apărat foarte 
bine. El a comis unele greșeli în me
ciul cu Cehoslovacia dar, în ansamblu, 
a făcut o figură bună, fiind conside
rat unul din cei mai buni portari ai 
turneului. L intre fundași, menționez 
pe căpitanul echipei, Varga, care a 
lăsat o puternică impresie la Torino, 
prin jocul său complet, și puterea 
de luptă deosebită. In plus, el a înde
plinit bine rolul de conducător în 
teren al echipei. Excelent a jucat si 
Szabo II, care împarte primul loc în 
clasamentul golgeterilor competiției cu 
sovieticul Ceiciurin, cu cite 6 goluri 
marcate și contribuție la alte 4 (De 
remarcat că s-a ținut nu numai evi
dența golurilor înscrise ci și a pase
lor finale din care au înscris alți coe
chipieri). Partenerii săi de linie, Cala- 
mar și Szabo I, au jucat și ei bine, 
prima linie fiind „punctul forte" al e- 
chipei. Linia Bașa — Tarciu — Ștefan 
a jucat bine mai ales în jocul inau
gural al turneului, remarcîndu-se în
deosebi colaborarea dintre cele două 
aripi. Linia a treia — în nota obișnui
tă. Florescu, însă, ne-a făcut necazuri 
prin jocul său nedisciplinat, aproape în 
fiecare meci primind două-trei elimi
nări de cîte 2 minute. Un bun randa
ment l-au dat fundașii Fogoroș și Va- 
car. Au mai fost utilizați Scheau și 
Mihăilescu, care au corespuns.

Un lucru foarte îmbucurător în com
portarea echipei : o bună înțelegere și 
aplicare a jocului colectiv, de combi
nații, cu care am contracarat mai ales 
jocul forte al canadienilor și elanul 
echipei gazde.

In general, formația noastră a lăsat 
o bună impresie. Publicul torinez a 
aplaudat adesea „la scenă deschisă" — 
cum se spune, combinațiile noastre, 
iar presa a avut cronici elogioase, 
socotind echipa României drept reve
lația turneului.

RADU URZICEANU

Spartul VEȘTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
PREGĂTIRI PENTRU „TURNEUL U.E.F.A." ÎN R.P. BULGARIA

PREGĂTIRI PENTRU MONDIALELE"
DE HOCHEI DIN... 1967

VIENA 15 (Agcrpres). — Cu toate 
că întrecerile campionatului mondial de 
hochei pe gheață din acest an nici n-au 
început (1—16 martie la Ljubljana și 
Zagreb), federația austriacă se preocupă 
de pe acum de organizarea viitoarei edi
ții a acestei tradiționale competi
ții. Este cunoscut că în anul 1967 cam
pionatul mondial de hochei pe gheață 
va avea loc în Austria. Zilele acestea, 
federația austriacă de specialitate a a- 
nunțat oficial că a început pregătirile. 
Toate întîlnirile campionatului, cuprin- 
zînd cele trei grupe: A, B și C, vor avea 
loc la Ticna. Meciurile turneului A vor 
fi găzduite în Palatul sporturilor, cu o 
capacitate de 20 000 de spectatori, iar 
cele din grupa B într-o hală, unde se 
va amenaja, cu începere din martie, un 
patinoar artificial. Jocurile din grupa 6 
se vor desfășura pe patinoarul desco
perit „Moedling“.

ȘTIRI... REZULTATE...
PARIS

Comitetul de organizare a competiți
ei internaționale de tenis pentru e- 
chipele de tineret „Cupa Galea" a a- 
nunțat oficial că la ediția ^din acest 
an vor participa 20 de țări. Pentru 
prima oară s-a înscris la competiție 
echipa Angliei, fată echipele care vor 
lupta pentru cucerirea trofeului : An
glia, Austria, Belgia, Bulgaria, R.D. 
Germană, R.F. Germană, Spania, Fran
ța, Grecia, Olanda, Ungaria, Italia, 
Luxemburg, Polonia, ROMÂNIA, Sue
dia, Elveția, Cehoslovacia, Iugoslavia 
și U.R.S.S.

MOSCOVA
Continuîndu-și turneul în U.R.S.S., 

echipa selecționată de hochei pe ghea
ță a R.F. Germane a jucat la Kalinin 
cu echipa locală S.K.A. Hocheiștii so
vietici au terminat învingători cu sco
rul de 3—2 (0—1; 1—1: 2—0). Echipa
vest-germană va juca la 16 februarie 
la Kiev cu Dinamo.

NEW YORK
După cum se știe, în anul 1967 va 

avea loc primul meci atletic dintre se
lecționatele masculine ale Europei și 
Americii. S-a stabilit definitiv ca me
ciul să aibă loc în orașul canadian 
Montreal, în perioada organizării Ex
poziției Universale. Echipele vor pre
zenta la fiecare probă cîte doi atleți. 
In total vor avea loc 22 de probe, în 
care sînt incluse decatlonul și marșul. 
Echipa Americii va fi alcătuită după 
Jocurile Panamericane, programate în 
iulie 1967 la Winnipeg, în Canada.

SYDNEY

Intr-un concurs de natație desfășurat 
la Sydney, tînăra înotătoare Kathy 
Wainwright, în vîrstă de 17 ani, a sta
bilit un nou record al Australiei în 
proba de 400 m liber cu performanța 
de 4:44,0. Vechiul record era de 4:44,9 
și aparținea lui Use Konrads.

TmEUL FOTBALIȘTILOR SOVIETICI 
ÎN AMERICA DE SUD

RIO DE JANEIRO 15 (Agcrpres).— 
Echipa de fotbal a U.R.S.S., care se 
află do mai multe zile în Brazilia, a 
susținut un meci în localitatea Maringa, 
primind replica formației locale Gre- 
mio. Fotbaliștii brazilieni au repurtat 
victoria cu scorul de 3—2 (2—2). 
Gazdele au dominat în primele 20 dc 
minute ale întîlnirii, reușind să conducă 
cu 2—0 prin punctele marcate de Ro
berto (min. 12) și Edgar (min. 20). 
Echipa sovietică a inițiat / apoi cîteva 
atacuri rapide, înscriind două puncte 
prin Marisevski (min. 30) și Banisev- 
ski (min. 44). Punctul victorios al gaz
delor a fost marcat de Edgar în minu
tul 57.

Echipa sovietică a aliniat formația: 
Tașin, Ponomarev, Șestemev (Papaicv), 
Afonin, Dalinov, Voronin, Ivanov, Me- 
trevcli, Marisevski, Banisevski, Meslii.

MUNCHEN
La Kassel s-a disputat dubla întîlnire 

.internațională de handbal (masculin) 
'dintre selecționatele secunde ale R. F. 
Germane și Suediei. Primul joc s-a în
cheiat cu un rezultat de egalitate : 
19—19, iar cel de-al doilea a revenit gaz
delor cu scorul de 20—19.

BREMEN
în prima £i a turneului internațional 

de tenis în sală de la Bremen, tenismanul 
român Ion Tiriac a pierdut întîlnirea cu 
Lothar Pawlik (R.F.G.) cu scoj’ul de 
6—2, 4—6, 6—3. Tngo Buding (R.F.G.) l-a 
întrecut pe olandezul Peter Soeters cu
6—1, 6—3.

Pentru turneul de juniori U.E.F.A. din 
acest an, care se va desfășura în Iugo
slavia, Federația de fotbal bulgară a 
început din timp pregătirile. Se speră 
că se vor putea reedita rezultatele bune 
obținute în 1959, cînd tineri fotbaliști 
bulgari au cîștigat turneul, sau măcar 
cele din 1963, cînd s-au clasat pc locul 
patru.

In prezent sc află în atenția selec
ționerilor 40 de jucători. După cîteva 
meciuri de antrenament care se vor dis
puta în compania unor adversari mai

O după amiază de fe
bruarie, pe stadionul 
de iarnă din Sverd
lovsk... Termometrul a- 
rată minus 20 de gra
de... Parcă nu-ți vine 
să pleci de la gura 
sobei. Și totuși, pe a- 
ceastă vreme geroasă, 
nu mai puțin de 4000 
de iubitori de sport au 
luat loc în tribunele 
patinoarului pentru a 
asista la unul din me- 
ciurile-cheie ale cam
pionatului de hochei cu 
mingea (bandy) al 
U.R.S.S.

AL 1000-LEA GOL!

Multi dintre ei, su
porteri ai echipei lo
cale S.K.A. Sverdlovsk, 
aveau un motiv în plus 
pentru a încuraja pe 
favoriții lor. In avan
cronica meciului, ziarul 
local anunțase că sta
tistica tuturor partici
părilor anterioare ale 
echipei la campionatele 
unionale arată pentru 
hocheiștii din Sverd
lovsk, impresionanta 
sumă de 998 goluri mar
cate 1 încă două și se 
va face mia...

O EXPOZIȚIE SPORTIVĂ LA PEKIN

Cu ocazia celei de-a doua ediții a Jocurilor Naționale din R. P. Chineză s-a 
deschis la Pekin o interesantă expoziție din domeniul sportului. In sălile expo
ziției vizitatorii au făcut cunoștință cu numeroase realizări ale sportivilor Chinei 
populare. Standurile au cuprins fotografii, tabele de recorduri, grafice ale dez
voltării sportului de masă și de performanță.

O sală specială a fost rezervată producției de materiale și echipamente spor
tive. Au fost expuse avioane sportive, ambarcații, motociclete, mingi, rachete, 
fileuri, sulițe, discuri, diverse aparate pentru atletism și gimnastică, biciclete de 
curse, patine, schiuri ș.a.

MULTE ELEMENTE TINERE ÎN ECHIPA DE SCHI A
R. D. GERMANE

In vederea apropiatelor campionate 
mondiale de schi-probe nordice, care 
vor avea loc la Oslo, federația de spe
cialitate din R.D. Germană a procedat 
la o masivă întinerire a lotului. 

modești, sînt perfectate jocuri interna* 
ț ion ale cu Grecia, Turcia și U.R.S.S. 
Antrenorii Konov și Iozov se bazează 
mult pe faptul că juniorii pe care-i au 
în grijă vor participa în cadrul clubu
rilor lor la antrenamentele seniorilor și 
vor avea astfel prilejul să învețe de la 
jucătorii experimentați. Se va cere an
trenorilor din prima categorie să utili
zeze cît mai mult în formațiile dc 
seniori pe juniorii din lotul U.E.F.A. 
în felul acesta, ei vor fi mai bine pre
gătiți și vor acumula mai multă expe
riență.

Jucătorii de la S.K.A. 
Sverdlovsk nu și-au 
dezamăgit simpatizan- 
ții. Ia meciul cu tradi
ționalii lor rivali din 
Habarovsk, ei au ata
cat în forță și mica 
minge de cauciuc A 
PERFORAT poarta oas
peților nu de două, ci 
de șapte ori. Scor fi
nal : 7—4 pentru Sverd
lovsk. Să mai adăugăm 
că autorul golului 2 
atacantul A. Izmodenov 
— a primit drept amin
tire o frumoasă cupă.

La proba de sărituri la trambulină, 
alături de binecunoscutul Dieter Neuen
dorf, fac parte din lot 2 sportivi tineri : 
Horst Queck și Bernd Karwofski. Pen
tru combinata nordică, se pregătește de 
asemenea o „garnitură “ întinerită. Fi
rește. nu va lipsi Rainer Dietei, schior 
experimentat (el a cucerit pentru prima 
oară titlul dc campion al țării sale acuiir 
zece ani și a participat la 3 ediții ale 
mondialelor), dar maturitatea lui va fi 
completată de elanul unor schiori mai 
puțin consacrat) ca Roland Weisspflog, 
Joachim Winterlich, Gunther Flaugel.

Pentru fond se așteaptă rezultate 
bune de la Gerhard Grimmer (30 km) și 
Kurt Albrecht (50 km).

• ••••••••••••.•«•a

Echipa reprezentativă de hochei a 
R. S. Cehoslovace, una din cele mai pu
ternice din lume, se pregătește intens 
în vederea apropiatelor campionate mon
diale, de la Ljubljana. In fotografie, dej 
din titularii formației, Jirik și Meixner 
(echipament de culoare închisă), în tim
pul unui meci cu Suedia, cîștigat cu 
3—2.

CE AU PIERDUT acești 
oameni? Nimici Sînt pur și 
simplu niște suporteri gri
julii ai echipei lor, 
Monchengladbach, care ac
tivează în prima ligă a 
campionatului de fotbal al

R.F. Germane. Văzând că 
terenul de joc este deterio
rat, în pauza meciului 
Monchengladbach—S. G. 
Karlsruhe ei s-au anga
jat să... bătătorească ga
zonul cu picioarele.

IN ȘCOLILE din Fran
ța a fost introdusă o nouă 
metodă pentru răsplăti
rea succeselor la învăță
tură : elevii fruntași pri
mesc cărți sportive cu 
autografe ale campioni
lor. Sînt solicitate mai a- 
les semnăturile lui Michel 
Jazy și ale înotătoarei 
Christine Caron. Directo
rul unui colegiu din Pa
ris a declarat că de la 
introducerea acestui sis
tem de premiere elevii 
sînt mai silitori ca îna
inte.

UN INCIDENT neplă
cut s-a petrecut recent 
pe aeroportul din Lima. 
Printre miile de suporteri 
care îl așteptau pe Pele 
s-a strecurat și un hoț 
de buzunare. Acesta, 
..profitînd" de înghesuia
lă, i-a sustras portofelul 
lui Pele din buzunar, dar 
„perla neagră” a observat 

numaidecît, dîndu-1 pe 
mîna poliției. Bineînțeles 
Pele a primit portofelul 
care nu conținea decît... 
cinci dolari !

RECORDMANUL mon
dial Valeri Brumei și-a 
reluat antrenamentele ! 
Deocamdată însă locul de 
antrenament nu este pis

CALEIDOSCOP
ta de atletism și groapa 
de sărituri ci... bazinul 
de înot. La recomanda
rea medicilor el înoată 
timp de 15 minute (erau!) 
la fiecare antrenament.

RENUMITUL antre
nor australian Percy Ce- 
rutty (în vîrstă de 72 
de ani !) a descoperit un 
nou talent în probele de 
fond. Este vorba dc at
letul Laurie Toogod, în 
vîrstă de 20 de ani, care 

a alergat recent 4:02,4 
pe o milă și 8:45,0 pe 2 
mile. Specialiștii conside
ră că Toogod va fi un 
demn urmaș al lui Herb 
Elliot.

IN SCOPUL răspândi
rii în rîndurile tineretu
lui a dragostei pentru 
sporturile nautice, în

S.U.A. a luat ființă un 
institut special (Fundația 
națională pentru canotaj). 
Prima mare acțiune a a- 
cestei fundații este susți
nerea participării S.U.A. 
la campionatele europene 
de la Bled din acest an. 
După cum se știe regu
lamentele F.I.S.A. prevăd 
că la „europene" pot par
ticipa și canotori din alte 
continente.

ECHIPA de fotbal To
rino deține un record pe 
care nu l-a egalat nici 
altă formație italiană : a 
dat 10 jucători echipei I- 
taliei la meciul cu Unga
ria (4—3) din 11 mai 
1947. Singurul jucător de 
la alt club : portarul Sen- 
timenti IV.

CONFORM UNEI 
STATISTICI PUBLICA
TE RECENT, atletis
mul este sportul cel 
mai popular în U.R.S.S. 
numărînd 6 397 000 spor
tivi legitimați. Pe locu
rile următoare se situează 
voleiul cu 5 586 000, schiul 
cu 5 397 000 și fotbalul 
cu 2 994 000.

DUPĂ ENRIQUE FI- 
GUEROLA, atletismul 
cuban se mîndrește cu o 

nouă mare vedetă : un 
tînăr de 17 ani, Hermes 
Ramirez, a alergat „suta" 
în 10,2, învingîndu-1 pe 
Figuerola în cadrul unui 
concurs care a avut loc 
Ia Havana. Cum un alt 
sprinter, Montalvo, „mer
ge" regulat 10,4 se crede 
că la J.O. Cuba va pre
zenta o puternică ștafetă 
de 4x100 m.

FEDERAȚIA de fotbal 
a Uruguaiului i-a propus 
lui Helenio Herrera să 
conducă echipa urugua- 
iană între 15 iunie și 1 
august a.c. Herrera a ce
rut o remunerare de 550 
dolari pe zi ! In fața a- 
cestei sume, uruguaienii 
au preferat să-l angajeze 
pe brazilianul Viera.

O COMISIE de specia
liști financiari s-a pro
nunțat împotriva propu
nerii municipalității din 
Stockholm de a găzdui 

J.O. de iarnă din 1972. 
Costul construcțiilor și a- 
menajărilor necesare O- 
limpiadei s-ar ridica la 
minimum 30 de milioane 
de coroane, sumă pe care 
Suedia nu este dispusă 
s-o aloce.

SPECIALIȘTII italieni 
constată cu îngrijorare 
că nivelul boxului amator 
italian este în continuă 
scădere. După Olimpiada 
de la Roma, cînd țara 
gazdă a cîștigat trei me
dalii de aur, a început 
declinul. Este adevărat că 
boxerii italieni au obținut 
la Tokio două titluri de 
campioni olimpici, dar 
tinerii italieni care prac
tică acest sport sînt din 
an în an mai puțini. După 
Tokio s-au afirmat foarte 
puține talente și majori
tatea acestora intenționea
ză să treacă în curînd 
la profesionism.
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