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Steagul roșu Brașov a recuperat diferența 
de la Barcelona după un meci dramatic
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Cupa orașului București la hochei
® DAUGAVA RIGA A SOSIT TN CAPITALĂ © LOTUL OASPE-/ 

ȚILOR • AZI ESTE AȘTEPTATĂ SPARTAK PLSEN

Unul din cele mai importante 
venimente sportive interne ale 
cestui sfîrșit de săptămînă îl 
onstituie, desigur, întrecerile ce- 
ei de-a 8-a ediții a „Cupei ora- 
ului București11 la hochei pe 
.lieață. Competiția (programată 
ineri, sîmbătă și duminică la 
atinoarul artificial din parcul 
23 August11) reunește patru for- 
„Jii: Spartak Plsen, Daugava 
'.iga, București 7 (de fapt, lotul 
ostru reprezentativ aflat în pre- 
ătire pentru apropiatele campio- 
ate mondiale) și selecționata de 
meret a Capitalei (care va pleca 
î cinând la Budapesta unde va 
îtîlni selecționata similară a a- 
estui oraș).
Primii oaspeți au sosit marți 

'ara: hoclieiștii de la Daugava 
iga. Ei au deplasat un lot de 17

jucători, repartizați astfel pe 
posturi: portari: Anatoli Mițitis 
și Victor Afonin; fundași: Karl 
Apsitis, Edwald Grabovski, An
ton Kraulis, Juri Liepniș ; a- 
tacanți: Andris Buș, Andris
Hendlis, Gunar Krastînș, Ana
toli Vrșiminski, Anatoli Kuznețov, 
luri Rcps, Zigvord Salțevici, 
Verner Spade, Edvard Strauts, 
Alexander Kagbcrov și Oleg Sa
pronov.

După cum ne declara antrenorul 
formației, litri Antonov, Daugava 
Riga este o formație foarte tînără. 
avînd mulți jucători în jurul 
vîrstei de 21 de ani. Iar jucătorii 
echipei noastre, care au evoluat 
nu dc mult la Riga în compania 
actualilor noștri oaspeți, au cu
vinte de laudă mai ales privi
toare la jocul colectiv pe carc-1

practică formația sovietică. Dintre 
jucători, cci mai buni sînt tinerii 
Kuznețov și Rcps, în vîrstă dc 
20 și — respectiv — 22 dc ani. 
Pe patinoarul din parcul „23 
August44 hoclieiștii din Riga au 
făcut ieri un prim antrenament.

In cursul zilei de azi sînt aș
teptați componenții formației 
cehoslovace Spartak Plsen, care 
activează în prima ligă a cam
pionatului cehoslovac și care a 
mai evoluat la București. In rân
durile acestei echipe evoluează 
jucători cunoscuți ca: Sventek, 
Kulicek, Valența, Sykora, Wabb- 
negger. Liska.

Reamintim primele jocuri, cele 
de mîine: ora 17: București— 
București tineret, ora 19: Dau
gava—Spartak.

Al patrulea gol și... al treilea meci. Fotbaliștii spanioli privesc consternați mingea expediată 
în plasă de Goran.

Foto : P. Rontoșan

Pe pîrtii, în plin sezon de schi
LA STRAJA 

lele trecute campionatul dc 
•hi al regiunii Hunedoara. Ză- 
ida a fost din cauza

s-a desfășurat ploii, iar temperatura ridicată. 
Cîșligători: fond 15 km seniori: 
Oh. Lupaș (Energia Paroșeni), 
10 km senioare: Tereza Cato 

! Lu peni),
uriaș se- 

Alex. Acs 
Petroșeni), 

special se- 
Constantin

KM

dorel Vespremeanu (Liceul nr. 28) s-a 
rmat printre tinerii schiori ca un element 
certe perspective, il vedeți in fotografie 

atacind cu mult aplomb o poartă

Foto : A. Neagu

Lupaș (Energia
Terezn 

(Minerul 
slalom 
niori : 
(Voința 
slalom i 
niori: 
Munteanu (Energia 
Paroșeni), coborîre 
seniori: Constantin 
Munteanu. Acești 
sportivi s-au cali
ficat pentru finalele 
campionatelor repu
blicane. (ȘT. BÂi- 
LOl-coresp. regio
nal).

ÎN PITOREASCA 
STAȚIUNE SO VA
TA au avut loc în
trecerile de schi ale 
elevilor școlilor ge
nerale din raionul 
Tg. Mureș. Au par
ticipat 70 de băieți 
și fete din Sovata- 
băi, Praid, Vărga
ta, Sărățeni, Sovata- 
oraș etc. Probele au 
fost cîștigate dc 
următorii concu

rent i : băieți cobo
rîre clasele V—VI: 
/. Demeter (Sovata- 
băi), clasele VII- 
VIII : Petre Bocor

(Sovata-băi), fond clasele V— 
VI: Andrei Soci 
clasele VII—VIII:
(Sărățeni): fete coborîre : Irina 
Sai tar (Sova la-o raș). (IOAN 
PÂUȘ-coresp. regional).

LA GIIEORGIÎIENI a început 
un curs de instructori la care iau 
parte cîte cinei reprezentanți ai 
fiecărui raion din regiunea Mu- 
re.ș-Autonomă Maghiară. Cursul 
cuprinde lecții teoretice și lecții 
practice. Paralel se desfășoară 
și un curs dc împrospătare a cu
noștințelor arbitrilor de schi.

DE MÎINE PiNA» DUMINICĂ 
se desfășoară în Bucegi tradi
ționalul concurs al schiorilor 
bucureștcni dotat cu „Cupa Dru
in ari lor44.

(Sovata-băi), 
7'. Arhiin

i

'•ogramul ,,internaționalelor” de schi
finind seama de starea zăpezii și de perspectivele ei de 
■ntinere, federația de schi a stabilit următorul program de 
sfășurare a Concursului internațional al României: vineri 
februarie : slalom uriaș pe pîrtia Suiinarului de la Poiana 

tșov ; sîmbătă 26 februarie : slalom special pe pîrtia de sub 
sfericul de pe Clăbucet-Predeal; duminică 27 februarie: 
lom special pe pîrtia de sub telefericul din Poiana Brașov.
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1 mărul și
Un munte de om, utecistul Niculaie 

Ducu, conducător-auto la I.G.C. 
Sinaia, privește muntele de zăpadă 
și privirea lui e înaltă și curată ca 
această nefirească zi de februarie cu 
soare adevărat, cald.

Sîntem la Cota 1400 și schiorii alu
necă pe pîrtii cu bustul dezgolit, 
făcînd plajă. începătorii preferă te
lefericul pentru a ajunge la Vîrful cu 
Dor. Noi preferăm - înainte de a 
urca - să vorbim cu Niculaie Ducu.

A absolvit școala profesională de 
conducători-auto din Ploiești în 1965.

BRAȘOV, 16 prin telefon). — 
Stupoare în min. 21 al partidei 
Steagul roșu—Espanol, la marca 
greșeală a lui Adamaelie care a 
permis oaspeților deschiderea 
scorului... împotriva cursului jo
cului ; consternare totală mult 
mai tîrz.iu (în min. 49) cînd 
tabela de marcaj indica 2—1 în 
favoarea lui Espanol și, deci, o 
diferență de 3 goluri, ce părea 
de neremontat ! Dar în clipa 
cînd bă t rinul Di Stefano, fericit 
ca un copil, îl săruta pc Jose 
Maria, autorul golului al doilea, 
crezînd că pasionantul duel Stea
gul roșu—Espanol luase sfîrșit, 
brașovenii au mai aruncat o 
dată

La
ință
ne-a
tin nare 
pînă 
in te 
lui ! 
liștii
rul superiorității 
saltînd cu și mai 
poarta lui Carmelo. Și golul ega
lizator a venit (pentru a doua 
oară) foarte repede : în min. 52,

mănușa.
cc splendid efort de vo- 

din partea formației gazdă 
fost

Ivăncescu, avansat mult în te
ren, a șutat cu sete de la a- 
proximativ 25 de metri, balonul 
trecînd printre mîinile portarului 
spaniol, mascat de proprii săi 
apărători. Ultima jumătate de 
oră este de-a dreptul dramatică : 
stegarii încheagă acum acțiuni 
mai bine orientate, încercînd mai 
des străpungeri pc aripi, dar 
Mingorance, „libero 46-ul barcclo- 
nez, are intervenții salvatoare, de 
ultim’ moment, acordînd foarte des 
cornere. In min. 60 insă inter
venția lui asupra lui 
infiltrat în dispozitivul 
este neregulamcntară și 
Varazdinec arată hotărît
de la 11 m : Ivăncescu 
formă impecabil și, 
favoarea sa. Steagul 
și mai mult aripi.

De partea cealaltă, 
apără cu îndîrjire, 
rareori, dar periculos, 
f urile Martinez și Jose Maria. 
Acum, Di Stefano ocupă mai 
mult poziții retrase și reușește

r ACTUALITĂȚII
I
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ECHIPA DE VOLEI ZELEZNI- 
CIAR BELGRAD JOACA 

AZI LA TIMISOARA

dat să asistăm în con- 
pe acest stadion plin 

la refuz cu mult timp îna- 
de primul fluier al arhitru- 
Pe un teren greu, fotba- 
brașovenî au reînnodat fi- 

teri to riale, a- 
multe resurse

Pesearu, 
advers, 
arbitrul 
punctul 

trans
la 3—2 în 
roșu prinde

I

Espanol se 
contraatacă 

, prin vîr-

GH. NICOLAESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

„CUPA 16 FEBRUARIE44

Rapid București a cucerit trofeul Iu volei
Ieri seară în sala Floreasca 

s-au desfășurat meciurile ultimei 
etape a competiției masculine in
ternaționale de volei dotate cu 
„Cupa 16 Februarie".

Turneul a luat sfîrșit cu vic
toria echipei RAPID BUCU
REȘTI, care în finală a dispus 
cu (ld, —10, 13, 11) de 
Dinamo București, ca urmare a 
unei evidente superiorități, în a- 
tac cît și mai ales în apărare, 
manifestând o apropiere dc va
loarea sa normală. Cei mai buni 
din echipa 
Drăgan, 
parțial, 
condus 
a atins
posibilităților 
scăderi în atac, unde i-a lipsit un

campionilor au fost 
Crigorovici, Plocon și, 

Ferariu. Dinamo, care a 
deseori pe parcurs, nu 
însă nivelul maxim al 

sale, prezentînd

muntele...
Șeful promoției. Are 20 de ani și în 
afara faptului câ își depășește lunar 
sarcinile de plan în medie cu 10°/o 
îi place sâ citească, sâ vadă specta
cole bune, într-un cuvînt să-și pe
treacă timpul liber cît mai folositor. Și 
sportul ocupă un 
preocupările sale.
- Visul meu ce! 

fotbal în formația 
care activează în 
goria C - ne mărturisește.

A mai jucat fotbal la IRTA și la 
IREB Cîrnpina, fiind o extremă dreaptă

loc însemnat în

mare este să joc 
„Carpați" Sinaia, 
prezent în cate-

l 
I
I
I
I 
I
I
I
I
I
I

titular (Cor- 
Derzei, nu 
în plus, 
comportat 

privește 
multe 

în- 
dintre 
nu a 

remarcat

principal 
iar celălalt, 

suficient.
i s-au 

ceea ce 
dublajelor, 

fiindu-le „puse4 
De la Dinamo,

trăgător 
beanu ), 
a rezolvat f 
dinamoviștii 
slab în 
organizarea 
mingi 
tre linii, 
ai cărei jucători nici unul 
corespuns integral, i-am 
uneori pc Smerecinschi, Stoian și 
mai mult. în prima 
lui, pc Cozonici.

Tn meciul pentru 
Zelezniciar Belgrad, 
mai clar, mai atent 
a întrecut în 
echipa Steaua, a cărei comportare 
a decepționat sub toate aspec
tele. Rezultatul întîlnirii i-a fost 
favorabil cu 3—0 (14, 12, 12) 
echipei oaspe, din formația căreia

«

parte a jocu-

locurile 3—4, 
printr-un joc 
și mai decis, 

mod surprinzător

cu perspective, după cîte afirmă cei 
care l-au văzut în ultimul meci cu 
„Rafinăria" Cîrnpina, marcînd unicul 
gol al echipei sale (IRTA).
- Iarna - bobul, schiul, voleiul în 

sală - toate îmi sînt la fel de dragi 
și mi-e greu să aleg între ele.

Cea mai frumoasă clipă de cînd 
este conducător-auto ? Sînt mai multe, 
Strîngerea de mînă a șefului de garai, 
tov. I. Stănciuc, și aprecierile acestuia 
după prima lună de activitate din 
viața lui, pe dificilul traseu Sinaia - 
Cota 1400. Alta ? O, dar din acestea 
are în fiecare zi cîte una. îi face o

SERGIU TEBAL

(Continuare în pag. 2-a)
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s-au detașat atacanții principali 
Stoici și Crbici. De la Steaua, 
singur Dobre a jucat constant 
bine.

C. FAUR

I
l
i

Echipa masculină de volei 
Zelezniciar Belgrad, 
participat la „Cupa 
bruarie44 desfășurată 
pitală. susține astăzi 
mișoara un meci cu _ 
ția divizionară locală Știin
ța, din seria I a campiona
tului categoriei A.

LOTUL SCRIMERILOR NOȘ
TRI PENTRU CONCURSUL 
„SPERANȚELOR" OLIMPICE, 

DE LA BUDAPESTA

care a
16 Fe- 

în Ca
la Ti-
forma-

Joi începe la Budapesta un 
interesant concurs interna
tional de scrimă rezervat 
„speranțelor*4 olimpice la 
care participă și trăgători 
români. Lotul țării noastre 
cuprinde printre alții pe I- 
leana Drîmbă, Marina Stan
ca, Rodica Văduva, Adriana 
Moroșan, Mihai Tiu, Ștefan 
Weissbdck (floretă), Alexan
dru și Nicolae Istrate, loan 
Sepeșiu (spadă), Laurențiu 
Mihăileanu, Alexandru Nilcă 
și Dan Popescu (sabie). 
Primele probe ale concursu
lui : floretă băieți și fete.

4 SCHIORI ROMÂNI CON
CUREAZĂ ÎN IUGOSLAVIA

Schiorii C. Tăbăraș, K. 
Gohn, D. Munteanu și V. 
Brenci vor concura sîmbătă 
si duminică în Iugoslavia, la 
Kranjska-Gora, în probele 
de slalom special și slalom 
uriaș ale unei importante 
competiții internaționale de 
categoria F.I.S.. I. Sportivii 
români au plecat din Capi
tală marți seară însoțiți de 
antrenorul prof. Dragoș Bur- 
ghelea.

La sfîrsitul sezonului»

internațional de EoE
V

DE VORBA CU CONDUCĂTORUL DELEGAȚIEI ROMANE 
LA CAMPIONATELE EUROPENE Șl MONDIALE

Tn ultima vreme hoherii noștri 
s-au comportat bine pe plan inter
național, fapt confirmat recent a- 
tît la campionatele europene din 
R.F. Germană (Garmiscli Parten- 
kirchen), cît și la cele mondiale 
din Italia (Cortina D’Ampezzo). 
După întoarcerea reprezentanților 
noștri ne-am adresat conducătoru
lui delegației. Dumitru Țoev, pen
tru a afla amănunte în legătură cu 
cele două competiții, precum și 
în legătură cu comportarea și pers
pectivele hoherilor români.

— Ce impresii v-au lăsat cam
pionatele europene?

— Am fost dc la început impre
sionați de primirea cordială care 
ni s-a făcut. Sosiți în R.F. Ger
mană cam târziu, ceea cc ne-a îm
piedicat să facem o recunoaștere 
bună a pîrtiei, ni s-a acordat to
tuși o manșă-pilot. Trebuie să știți 
că numărul acestor manșe este 
strict limitat. Mai mult chiar, ni 
s-a acordat și înainte de probă o 
asemenea manșă pentru echipajul 
Panțuru-Neagoe.

— Ce amănunte lemile de cla
sament ne puteți da?

— In primul rînd, reamintesc că 
din cauza vremii s-au disputat 
doar două manșe în loc de patru. 
Iată și partea superioară a clasa
mentului. cu timpurile intermediare: 
1. AUSTRIA I (Thaler—Koxeder) 
2:36.89 (1:19,05+1:17,84), 2.
AUSTRIA II (Hafer— Pichler) 
2-.31.T3 (1:18,52+1:19.21); 3.
R. F. GERMANĂi II (Pensherger- 
Wenzer) 2:38.61 (1:18.77+
1-19,84); 4. R.F. GERMANĂ, I 
zrr, --------- 2:38.65

MAREA
(IVormanu — Braun) 
(1:19,64+1:19.01); 5.
BRITANIC I (Nush—Dixon) 
2:38,68 (1:19.93+1:18,75); 6.
ROMÂNIA ( Panturu - Neagoe)
2:39,16 (1:19.38 + 1:19,78). Au
terminat cursa 26 de echipaje. 
Am dat toate cifrele pentru că se 
impun unele comentarii. Mai în- 
tîi, se vede clar că lupta a fost 
extrem 
spune. . ,
(echipajul britanic, de pildă, de
ține titluri olimpice și mondiale)

de strînsă, palpitantă, aș 
Apoi, compania „selectă46

G. RUSSU-ȘIRIANU

(Continuare tn pag. a 4-a)



.. .- LA ORIZONT. MEXICO

Citi studenti clujeni la J.O.?
E= Dragostea spectatorilor clujeni pentru culorile clubului lor univer- 
S sitar este cunoscută. Ei au manifestat, de-a lungul anilor, nu numai multă 
S pasiune, ci și îngăduință și, mai ales, răbdare, cînd evoluția „băieților" 
|H de la atletism sau înot, de la volei sau baschet, de la rugbi sau hochei 
jH Șl îndeosebi de la fotbal, nu s-a ridicat la înălțimea așteptărilor și 
=== dorințelor.

Clujul tot, de la Feleac la Hoia, din Mănăștur spre Someșeni, n-a 
= avut o bucurie mai mare de la sportivii săi decît aceea de anul trecut, 
~= in miez de vară, cînd fotbaliștii Științei s-au înapoiat din Capitală 
= cu „Cupa României" și cu cea acordată învingătorilor campionatului 
~ de juniori.

Din toamnă, însă, și pînă acum, vajnicii susținători clujeni n-au mai 
j||| fost răsfățat! cu succese de către sportivii lor, majoritatea echipelor 
= Științei avînd comportări lipsite de strălucire iar unele dintre ele pier- 
= zînd chiar poziții însemnate în rîndurile formațiilor fruntașe ale țării. 
= E lesne atunci de înțeles amărăciunea iubitorilor sportului din Cluj.

DACA OLIMPIADA AR FI
TN 1966...

...și nu (din fericire!) peste doi 
ani, studenții clujeni n-ar avea, po
trivit valorii lor și cerințelor actuale, 
decît cel mult doi, trei reprezentanți 
apti să fie selecționați în lotul olim
pic a) României. Curt Socol la atle
tism, Paul Grăjdeanu la fotbal si... 
Si încă mai cine ? Poate Doru Rednic 
sau Monica Pop la volei, poate Ga- 
vril Pecsi sau Alexandru Gyorgy la 
polo, poate Ana Beșuan la atletism. 
Dar — să fim realiști — nici unul 
dintre ei, cu excepția lui Socol, n-a 
atins încă o valoare internațională 
care să-1 îndrituiască să aspire la un 
loc în lotul pentru Ciudad de Mexico.

„Noroc", însă, că Olimpiada va fi 
abia în 1968 I în felul acesta mai ră- 
mîne ceva timp (dacă va fi folosit 
cum trebuie!) pentru ca actualii 
„candidați olimpici" de la Știința 
Cluj să-și ridice valoarea sportivă la 
înălțimea pretențiilor evenimentului 
pentru care se pregătesc și lista 
aceasta — extrem de redusă la ora 
actuală — să mai poată fi comple
tată și cu alte nume.

Dar dacă Jocurile vor fi în 1968, 
anul viitor este programată, la 
Tokio, a Vl-a ediție a Universiadei 
de vara și este de presupus că Clujul 
să dea loturilor studențești ale Ro
mâniei un număr cît mai mare de 
sportivi. Dar cîți și cu ce perfor
mante ?...

In afara „olimpicilor", la nivelul 
loturilor republicane mai sînt în aten
ția federațiilor următorii sportivi de 
la Știința: Cornel Porumb (atletism), 
Horia Demian, Matei Ruhrig, Mag
dalena Wagner, Maura Popa, Doina 
Rizescu și Iuliana Sereș (baschet), Mir
cea Neșu și Nicolae Szabo (fotbal), 
Rodica Floroianu (handbal), Gabriela 
Gonosz și Arina Boroș (înot).

Cu alte cuvinte: 6 + 13 = 19! Adică 
numai 19 sportivi de la Știința Cluj 
sînt considerați — acum la început 
de sezon — ca puțind fi luați în 
seamă la alcătuirea loturilor repre
zentative. Să recunoaștem că numărul 
este extrem de mic și că nu reflectă 
nici pe departe posibilitățile de care 
dispune acest club (o mare masă de 
studenti, cadre de tehnicieni, o bază 
materială corespunzătoare, o puter
nică tradiție și, dacă vreți, simpatia 
și sprijinul moral a zeci și zeci de 
mii de iubitori ai sportului).

..Și cînd te gindești, remarca unul 
dintre vechii susținători ai Științei, 
că acum vreo zece ani clujenii dă
deau ei singuri — numai la atletism 
— mai mult de o treime din echipele 
reprezentative !"

CE SE TNTÎMPLĂ CU 
STIINTA ?

Este întrebarea pe care și-o pun 
toți clujenii (și nu numai ei!).

în zilele petrecute, recent, la Cluj, 
am încercat să ne documentăm pen
tru a putea răspunde la această în
trebare. Pentru aceasta am stat de 
vorbă cu activiști și foști activiști ai 
clubului, cu antrenori și profesori, cu 
foști sportivi ai Științei, cu „oameni 
din tribună", legați trup și suflet de 
acest club, deseori mai punctuali la 
antrenamente chiar decit unii dintre... 
sportivi.

Pentru a putea înteleqe mai bine 
ce se întîmplă la Știința, să facem o 
„fotografie" e realităților :

e? 6 SECȚII nominalizate (atletism, 
înot, polo, baschet, volei și fotbal) 
și in plus alte secții : gimnastică, 
schi, hochei pe gheață, patinaj, șah, 
rugbi, tenis de cîmp.

© 5 ANTRENORI cu normă în
treagă (Ion Arnăutu cat. I atletism, 
Andrei Șepci I — fotbal, Robert 
Cesmoc III — fotbal, Aurel Arde

leanu TII — polo, Alex. Paloșanu III
— rugbi) și alti 17 antrenori cu cîte 
o jumătate de normă: Mircea Du
mitrescu II — atletism, Elemer Sarosi 
III, Vasile Geleriu III și Alex. Șerban
II — baschet. Silviu Avram IV și 
Ion lorincz III — fotbal juniori, Ion 
Feșnic III — gimnastică, Tiberiu Rusu
III — handbal, Anton Dibernardo IV
— hochei, Zoltan Szekeli IV — pa
tinaj, Oct. Mladin I — înot, Petre 
Gotea III — schi, Mihai Breazu III,
— șah, Ion Tănăsescu III — tenis, 
Ion Scurtu II, C-tin. Bengeanu III și 
Victor Fulger II — volei.

Decatlonistul Curt Socol a înregistrat 
anul trecut un rezultat de 7 433 p, 
record republican, cu care figurează 
între cei mai buni performeri mon

diali ai probei celor... 10 probe

• 5 JUMĂTĂȚI de normă (2 atle
tism, baschet, gimnastică și înot) sînt 
„libere" de luni și luni de zile (!?!).

• DE ASEMENEA, de cîteva luni, 
clubul Știința nu mai are... secretar, 
adică tocmai acela care coordonează 
operativ întreaga activitate (!?!).

• EFECTIVELE secțiilor, cu foarte 
puține excepții, sînt reduse ca număr 
și foarte eterogene. La hochei, de 
pildă, din lot fac parte numai 2 stu- 
denți, ceilalți jucători fiind de pro
fesii diferite. Din acest motiv a fost 
foarte deficilă reunirea lor la antre
namente și (și mai dificilă) partici
parea la campionatul republican. 
Aceasta este explicația că Știința 
Cluj (cu cîțiva ani în urmă campioană 
a țării!) a fost o „figură" cu totul 
anonimă la recentul campionat.

® ÎN SECȚII figurează, cum am 
spus, sportivi putini iar dintre aceștia 
și mai putini prezintă, într-adevăr, 
perspective certe de progres. Echipa 
de rugbi, fără un ajutor concret și 
imediat, este pe cale de destrămare.

au

Tinârul și muntele
(Urmare din pag. 1)

plăcere deosebită, de pildă, să re
cunoască în pasagerii mașinii sale 
oameni deosebiți. Are numeroși prie
teni printre cei cu care a urcat spre 
liniștea cabanelor. Ingineri și mun
citori brașoveni, studenti timișoreni 
și clujeni, cooperatori, învățători și 
- bineînțeles — sportivi.

— De curînd am avut plăcerea să 
urc împreună cu membrii lotului re
publican de bob, Panțuru și Storin. 
După orele de program ne-am re- 
întîlnit pe pista de bob. Am făcut 
cîteva curse cu ei în calitate de 
ftînar al echipajului și m-aș bucura 
să pot urma exemplul colegului meu, 

De asemenea, la volei fete, cu lotul 
actual, nu se poate întrevedea o 
creștere a potențialului de joc. în 
acest caz au fost discutate unele măsuri 
de îndreptare a situației, printre care 
și promovarea a două elemente ta
lentate, cu remarcabile calități. Este 
vorba de surorile • Doina (1,79 m) și 
Minodora Meseșan (1,81 m) eleve 
fruntașe Ia Liceul cu program special 
de educație fizică.

• DESPRE ACTIVITATEA secției 
de gimnastică (sport de bază, cu pon
dere serioasă la Jocurile Olimpice) 
nu sînt prea multe de spus, Știința 
neputînd înjgheba o echipă care să 
răspundă măcar nivelului de pretenții 
al unei competiții republicane. Iar 
ca să ne gîndim la campionatele 
mondiale sau la J.O., nici vorbă I
• LA ATLETISM, cu puțină vreme 

în urmă alături de fotbal, punct forte 
în activitatea Științei Cluj, figurează 
doar cîțiva performeri, pe care-i poți 
număra pe degetele unei singure 
mîini! în scriptele secției sînt în
scriși totuși destui atleti dar de la 
care nu știe nimeni ce se așteaptă. 
Căci, ce rezultate poate obține, de 
exemplu, Valentin Jurcă dacă nu vine 
decît rareori la antrenamente ci nu
mai direct la... concurs ? Dar și asta, 
cînd are timp disponibil! Antrenorul 
Arnăutu a descoperit doi tineri cu 
mari posibilități (judecind după ga
baritul lor), frații Nistor. Unul dintre 
ei, Valter (student în anul I la me
dicină) măsoară 2 metri și cîntărește 
peste 120 kg și antrenorul crede că 
printr-o muncă continuă, de calitate, 
ar putea ajunge un bun aruncător. 
Numai să nu procedeze și el ca Maria 
Crețu (alergătoare de semifond din 
Sibiu) care, o dată intrată' la facul
tate, a abandonat complet activitatea 
sportivă.

® SECȚIA DE POLO a Științei are 
echipe de copii, juniori și seniori, 
ceea ce este foarte bine. Asemenea 
formații există, ce e drept, și la secția 
de fotbal dar promovarea propriilor 
juniori (de altfel campioni ai tării), 
s-a făcut și se face cu destulă înce
tineală.

• Și pentru că veni vorba de
echipa de fotbal, ni se pare elocventă 
părerea unui vechi simpatizant al 
clubului: „Cîștigarea, în 1965, a
„Cupei României", cred că a făcut 
un... deserviciu echipei, activității ei 
următoare. Fără a minimaliza suc
cesul formației, vreau să arăt — to
tuși — că acesta a dus la concluzia 
liniștitoare cum că toate treburile 
ar merge bine, în loc să se fi făcut 
o temeinică analiză, pe baza căreia 
să se treacă la întinerirea echipei. 
S-a spus, și pe drept cuvînt, că a 
ciștiga „Cupa" este o mare perfor
manță. Dar a le limita doar Ia „clipa 
victoriei", a te lăsa îmbătat de suc
ces, este o mare greșeală. Asemenea 
performanțe au mai realizat, cu ani 
în urmă, C.S.M. Reșița și Arieșul 
Turda. Dar ce rol joacă aceste for
mații în fotbalul românesc ?“

Din echipa de juniori a Științei s-au 
ridicat, în ultima vreme, o serie de 
talente autentice: Oprea, Simonfi, S.

Consiliul U.A.S. din Cluj, in colaborare cu consiliul regional 
al tlCFS, n-a analizat cu toată seriozitatea situația existentă în acti
vitatea clubului Știința și n-a luat măsurile care se impuneau pentru 
înlăturarea lipsurilor constatate, în lumina sarcinilor care au reieșit 
din documentele Conferinței pe țară a UCFS.

Este timpul să se treacă la o analiză totală a activității clu
bului, la luarea celor mai eficiente măsuri, căci așa cum merg 
lucrurile acum, nu pot merge la infinit!...

ROMEO VILARA

șoferul Gh. Anania, selecționat de 
curînd în lotul de începători...
- Și să știți că ceea ce își propune 

realizează - intervine în discuție to
varășa Cornelia Dumitru, impiegat 
de mișcare la I.G.T. Sinaia, secția 
transporturi, „șefa" lui Niculaie Ducu 
- cum o prezintă acesta cu respect. 
Deși foarte tînăr — are 20 de ani — 
este un exemplu de conștiinciozitate, 
perseverență și disciplină. Este printre 
cei care contribuie lună de lună la 
realizarea în bune condițiuni a pla
nului.

însemnăm - în timp ce tovarășa 
Dumitru vorbește despre cele cca. 
50-60 de curse zilnice ale mașinilor 
care urcă la Cota 1400 — că aci
depășirea planului înseamnă, de 

Bretan, Anca, Mustețea, care, deo
camdată, nu sînt folosiți cu toată în
crederea în prima formație. Dar cel 
mai bun produs — despre care toți 
clujenii vorbesc numai la superlativ 
— Damian, fostul căpitan al junio
rilor, joacă astăzi nu la Știința, ci 
la Locomotiva 16 Februarie, în... 
„oraș".

Despre echipa de fotbal ar mai fi 
încă multe de spus. Ne vom mulțumi 
să mai prezentăm doar un singur 
aspect:

— fotbaliștii Științei (ce bine ar 
fi să fie numai ei I) nu știu să tragă 
la poartă 1 Și nu știu pentru că nu 
lucrează pentru aceasta. Ei, și alții 
ca ei, trag la poartă cel mult două 
ore pe săptămînă, dar nici acestea 
integral. Două ore pe săptămînă, în
seamnă 8 pe lună I în 8 ore, oricîtă 
bunăvoință ar avea cineva, nu se 
poate forma stereotipul dinamic de 
care se tot vorbește. Pentru așa ceva 
este nevoie de sute și mii de repe
tări ! Cînd să se facă acestea ? In 
două ore de antrenament pe săp
tămînă ? Nu e cu putință I

★
Antrenorii și activiștii clubului 

Știința Cluj sînt conștienți de faptul 
că, de cîțiva ani, activitatea de per
formantă se află în declin, dar mă
surile luate n-au contribuit încă la 
îmbunătățirea situației.

Tehnicienii clubului spun, de pildă, 
că le este greu să descopere în rîn
durile studenților tineri cu reale pers
pective pentru sportul de perfomantă. 
Majoritatea celor care intră în fa
cultăți și institute vin fără o bază 
de pregătire fizică și tehnică pe care 
ar fi trebuit s-o realizeze în licee. 
Este foarte greu să alegi sportivi 
pentru activitatea de performantă 
dintre studenții care abia sar... 3 metri 
la lungime și parcurg „suta" în... 
17—18 secunde I

Alții, care au făcut ceva sport în 
liceu, își continuă activitatea, dar 
sînt numeroase exemple și de „spor
tivi" care, o dată intrati în facultate, 
abandonează sportul!...

Situația este într-adevăr destul de 
serioasă dar ne întrebăm: ce au 
făcut consiliul clubului, birourile de 
secții, antrenorii ? Care a fost legă
tura lor cu catedrele de educație fi
zică de la Institute ? în această pri
vință s-a făcut extrem de puțin.

Dar problema mai are un aspect. 
Cu cîțiva ani în urmă secția de atle
tism a Științei a strălucit prin rezul
tatele unor atleți care, de fapt, nu 
erau clujeni! Amintim pe Gabriel 
Georgescu (Focșani) și C-tin Crețu 
(Brăila) la greutate, Alexandra Sicoe 
(Slatina) la sprint, Marina Cuțui (Tr. 
Severin) și Aniela Pasciuc (Iași) la 
semilond, Grigore Cojocaru (Timi
șoara) și Aurel Palade-Ursu (Paș
cani) la semifond etc. Astăzi, prin ex
tinderea centrelor de învătămint su
perior, la Cluj vin tot mai puțini spor
tivi gata formații... Și în tot acest 
timp a existat la atletism, ca și la alte 
secții, o preocupare minimă pentru 
descoperirea și creșterea juniorilor 
proprii. Iar consecințele se văd !

• • •

fapt, transportarea unui număr sporit 
de oameni ai muncii spre ceasurile 
odihnei, ale plimbării sub soarele 
înălțimilor, ale amețitorului voiaj în 
teleferic peste geografia vacanțelor 
de o zi sau de mai multe zile în 
primitorii Bucegi.

însemnăm toate acestea pentru că 
am înțeles din discuția cu utecistul 
și sportivul fruntaș Niculaie Ducu că 
el și tovarășii lui de muncă (Cons
tantin Frățilă, Gheorghe Anania și 
ceilalți) sînt conștienți de acest lucru 
și se străduiesc ca jumătatea de ceas 
pe care excursioniștii o petrec în 
mașina ce-i poartă spre înălțimi să 
facă integral parte din vacanfa plă
cută pe care și-o doresc toți cei care,

„Cupa 16 Februarie"
BUCUREȘTI. Intră în întrecere 

pentru „Cupa 16 Februarie" și bas- 
chetbaliștii bucureșteni. Participă 
4 formații de categoria A, trei din 
seria I și una din seria a Il-a, adică 
Steaua, Dinamo, Rapid și Progresul. 
Competiția se va desfășura sistem 
turneu numai tur, în sala Giulești, 
începînd de la ora 19,30 în zilele de 
18 (Steaua — Progresul și Rapid — 
Dinamo) 23 (Dinamo — Progresul și 
Rapid — Steaua) și 25 februarie 
(Rapid — Progresul și Steaua — Di
namo). Este posibil ca în programul 
ultimei etape să intervină o modifi
care, datorită faptului că Dinamo sus
ține primul meci din returul campio
natului în ziua de 27 februarie la 
Oradea. Ar urma în acest caz ca în- 
tîlnirea Steaua — Dinamo să se dis
pute pe data de 24 februarie în sala 
Dinamo.

SUCEAVA. Zilele trecute s-a des
fășurat o competiție de handbal do
tată cu „Cupa 16 Februarie". Au par
ticipat 5 echipe masculine și 3 fe
minine. Rezultate tehnice: Peda
gogica — Viitorul 11—0, Pedagogica 
— Știința 5—3 și Știința — Viitorul 
8—1 la fete.- Pedagogica — Știința 
(chimie) 9—6, Pedagogica — C.S.O. 
7—12, Viitorul — Știința 10—10, 
Știința — Știința (chimie)) 10—8, Pe
dagogica — Știința 6—0, C.S.O. — 
Viitorul 17—8 și Pedagogica — Viito
rul 10—10, la băieți. Competiția 
fost cîștigată de Pedagogica (f) șf 
C.S.O. (m).

O întrecere similară a fost orga
nizată și la tenis de masă, cu parti
ciparea echipelor Constructorul SSCM 
1 și II din Suceava și Voința Boto
șani. Echipa oaspe a dispus cu ace
lași scor (5—0) de ambele formalii lo
cale și a cîștigat astfel trofeul pus 
în joc de comisia orășenească de 
tenis de masă Suceava. La individual 
turneul a dat învingător pe Ostafi 
(Botoșani). (C. Alexa-coresp. reg.).

HANDBAL

LOKOMOTIV MAGDEBURG
A SOSIT ÎN CAPITALĂ

• MÎINE ÎNCEPE 
„CUPA 16 FEBRUARIE"

Sfîrșitul acestei săptămîni va cu
noaște o intensă activitate handba
listică în Capitală, unde sînt progra
mate o serie de interesante meciuri 
de campionat și internaționale-

Punctul de atracție îl constituie 
competiția internațională dotată cu 
„Cupa 16 Februarie", organizată de 
clubul Rapid. După cum am anunțat, 
la această întrecere ia parte — ală
turi de formațiile Rapid București, 
Dinamo Bacău și Rafinăria Teleajen 
— echipa Lokomotiv Magdeburg, din 
prima categorie a campionatului R.D. 
Germane. Oaspeții au sosit ieri la 
amiază în Capitală, cu un efectiv de 
12 jucători: D. Deike, G. Braha, G. 
Stapf, P. Griine, R. Gerstenbruch, W. 
Fiirstenau, D. Bonicke, E. Nist, K. 
Schwenk, J. Gaik, D. Dietze și F. 
Schmalstieg. După-amiaza handbaliștii 
din Magdeburg au făcut un antrena
ment la „Floreasca".

Reamintim că turneul va începe 
mîine, de la ora 18, cu următoarele 
jocuri: Dinamo — Rapid și Loko
motiv Magdeburg — Rafinăria Te- 
Ieajen.

• După turneul de la București 
Lokomotiv Magdeburg urmează sl 
mai joace la Reșița cu C.S.M. (22 fe
bruarie) și Timișoara cu Știința (2* 
februarie).

după munca din atelier, sala de cur: 
sau birou, își dau întîlnire aci, la c 
mie patrusute de metri mai aproape 
de soare.

Cele cîteva minute pe care ni le 
rezervase Niculaie Ducu, oricît ar f 
fost de plăcute, trebuiau întrerupte 
Lîngă mașină îl așteptau noii săi prie 
teni pentru care excursia lua sfîrșit 
iar jos, în Sinaia, alfii pentru care 
vacanța va începe cu drumul aceste 
de-o jumătate de oră în companie 
unui tînăr căruia îi place să vorbeascc 
despre lucruri frumoase...

Era duminică și dacă ziua a fos 
în întregime minunată, noua noastre 
cunoștință ne-a ajutat să ne bucurăn 
cu adevărat.

Pentru că frumusețea muntelui al! 
a fost întregită cu frumusețea pilde 
muntelui acesta de om care ne zîm 
bește prin parbriz ca unor vech 
prieteni.

Pe curînd, tovarășe Ducu 1
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FOTBAL

Dinamo București a plecat în turneu PREGĂTIRI, PREGĂTIRI...

JOI '
•esene de Al. Clenciu

Handbalul din Oradea 
bate pasul pe loc. (V. 
Sere-coresp.).

Dinamoviștii bucureșteni au plecat 
ieri dimineață într-un turneu. înainte 
de plecare, pe aeroportul Bănoasa, 
am stat de vorbă cu antrenorul An
gelo Niculescu.

— Cîte jocuri veți susține și cit 
va dura turneul echipei Dinamo ?

— 5 jocuri. Durata : 16 februarie— 
1 martie.

— Unde va evolua echipa și la ce 
date ?

— Primele două jocuri sînt progra
mate In zilele de 18 și 20 februarie 
la Tripoli. Apoi In Tunisia Ia 23 și 25 
ultimul joc urmînd să aibă loc în Al
geria la 27 februarie.

— Ce urmăriți în acest turneu ?
— Turneul In sine corespunde, ca 

etapă, unei perioade precise — pre- 
competifională. In acest turneu Îm
preună cu Traian Ionescu dorim să 
finisăm și să fixăm NOUL pe care 
am Încercat sâ-î grefăm jocului echi
pei noastre.

— Puteti să ne spuneți cîteva cu
vinte despre acest NOU î

— Intli, pentru precizare, să știfi 
că nu este vorba de un NOU teoretic.

— Nu știu ce are că nu... mișcă 
loc 1

Profesoara Marieta Bar
bu de la Școala genera
lă de 8 ani din comuna 
Corlâtești scurtează ore
le de educație fizică 
pentru a prinde mașina 
de Ploiești. (Gh. Aposto- 
lescu-coresp.).

• - O oră are 60 de minute I
— Depinde ! Dacă e o oră de... 
tcație fizică ținută la școala 
istră are numai 25 de minute !
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Azi, pe stadionul Giulești
în continuarea jocurilor pregăti

toare, echipa Rapid întilnește azi în 
cadrul unui joc amical formația de 
categorie B, Dinamo Victoria. Meciul 
va începe la ora 15,15 pe stadionul 
Giulești.

Duminică 20 februarie, tot pe Giu
lești, de la ora 11, rapidiștii vor evo
lua în compania echipei Dinamo Pi
tești.

Nu. Vrem să aplicăm la echipa noas
tră elemente pe care echipele mari le 
folosesc de-acum.

— Mai concret ?
— In primul rlnd, vrem să fixăm 

„sarcinile duble" ale jucătorilor, fie
care fotbalist avlnd obligații precise 
de atac și apărare, chiar și Plrcălab. 
De asemenea, insistăm mult asupra a 
două elemente care am dori să carac
terizeze jocul echipei noastre : să fo
losim bine PRESINGUL (pe care Haidu 
și Plrcălab, de exemplu, nu știu să-l 
aplice), iar dezideratul MIȘCARE VIE, 
PERMANENTĂ, IN TEREN, să devină 
o realitate In jocul tuturor fotbaliștilor 
dinamoviști. Deocamdată, după cum 
știfi, avem jucători care iși permit 
„pauze" In timpul meciurilor ; vom 
acorda o atenjie deosebită componen- 
tilor loturilor reprezentative, pentru 
ca aceștia să-și definitiveze forma 
sportivă, să corespundă din toate 
punctele de vedere, atunci clnd vor 
fi selecționați pentru echipa natio
naid.

— Ați putea încerca o sinteză a 
ceea ce credeți că va fi stilul de joc 
al echipei Dinamo ?

— Da. O sinteză foarte... telegrafi
că. In apărare ■— joc simplu, eficace-, 
la mijlocul terenului — joc construc
tiv ; In atac — joc In adlncime, in 
mare viteză, cu schimbare permanen
tă de direefie.

— Care este lotul de jucători cu 
care plecați ?

— Lotul nostru obișnuit, din care 
nu vor lipsi Datcu, frații Nunweiller', 
Ghergheli, Popa, Plrcălab, Haidu etc.

— Vă dorim succes !

M. POPESCU

UNIREA NEGREȘTI — LOCOMO
TIVA IAȘI 1—0 (1—0)

Cele două formații de „C" din re
giunea Iași își continuă cu intensi
tate pregătirile în vederea reluării 
campionatului. Duminică, ele au sus
ținut un meci de verificare pe terenul 
din Negrești. în urma unui joc echi
librat, partida s-a încheiat cu rezul
tatul de 1—0, prin golul marcat de 
juniorul Carol în min. 35. Unirea a 
încercat în acest meci trei dintre ju
niorii săi.

I. Păuleț-coresp.
„CUPA METALUL" LA HUNEDOARA

Metalul Hunedoara (categoria C) 
a susținut, recent, un joc cu Con
structorul din localitate. Rezultat 2—0. 
în acest meci, Metalul a folosit trei 
dintre cei mai buni juniori: Gher- 
gheli, Gudulaș și Coș. Conducerea 
clubului organizează în aceste zile 
o competiție de fotbal dotată cu 
„Cupa Metalul", la care vor participa

i

La asociația sportivă 
Chimistul Baia Mare două 
mese de tenis stau nefo
losite, (I. Bondrea-coresp.).

- Uff I Iar mă luati pe nepusă- 
;ă !
- Ba pe „nepuse-mese" 1

I 
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I 
I
I 
I

Cele două săli de sport 
din Tr. Severin (Drubeta I 
și Voința) au intrat în re- | 
parații în cursul iernii și 
astfel sportivii, îndeosebi I 
șahiștii, n-au unde să-și I 
desfășoare activitatea. (M ■ 
Focșan și G. lonițd-coresp.) ■

ÎN TURNEUL DE
ROMA 16 (Agerpres). Echipele Du- 

kla Praga, Internazionale .. Milano, 
T.S.K.A. Cerveno Zname Sofia și Ju
ventus Torino s-au calificat în sfer
turile de finală ale turneului de fot
bal de la Viareggio, rezervat echi
pelor de juniori, hi meciul retur din
tre Internazionale Milano și Rapid 
București, disputat în localitatea Al- 
topascio, la sfîrșitul timpului regle
mentar de joc cele două formații erau 
la egalitate : 1—1. Italienii au ciști-

LA VIAREGGIO... ,
gat cu 6—3. mareînd 5 lovituri de la 
11 m, față de două realizate de jucă
torii români. Primul meci, după cum 
se știe, se încheiase nedecis 0—0.

Alte rezultate înregistrate în parti
dele de marți : Juventus Torino — 
Augsburg 6—0 ; T.S.K.A. Cerveno 
Zname Sofia — Bologna 1—0Nea- 
pole — Dukla 2—1 (în primul joc 
1—0 pentru Dukla, care a cîștigat la 
numărul de lovituri de la 11 m).

ȘAH

Margareta Perevoznic conduce în turneul
După o rundă a partidelor decise, în 

turneul feminin de șah din Capitală a 
urmat o rundă — a 6-a — în care au 
predominat egalitățile. încă înainte de 
epuizarea timpului regulamentar de joc, 
rezultatele de remiză erau consemnate 
aseară în partidele Baumstarck-Reicher, 
Brantsch-Makai și Ionescu-Pogorevici. 
Două dintre înttiniri au prilejuit victorii 
ale jucătoarelor cu albele. Fruntașa cla
samentului, Margareta Perevoznic, și-a 
mai adăugat un punct, întreeînd-o pe 
Eleonora Jianu. iar Maria Desmireanu a 
adus a doua înfrîngere Margaretei Teo- 
dorescu.

încă un rezultat consemnat pe tabelul

VOLEI

Meciuri aminate în
Returul campionatului categoriei A 

(masculin seria I) începe duminică 
cu o etapă incompletă. Astfel, se vor 
juca numai patru meciuri : Dinamo 
București — Petrolul Ploiești, Știința 
Brașov — Tractorul Brașov, Știința

feminin
turneului, dar acesta din runda a 5-a : 
Maria Desmireanu a cedat fără joc par
tida întreruptă cu Rodica Reicher. O 
singură partidă a rămas neterminată, 
cea dintre Elena Răducanu și Rodica 
Reicher. Ea va fi reluată în cursul di
mineții de azi.

Iată clasamentul : Margareta Perevoz
nic 4‘/2—*/2, Suzana Makai 4—2. Gertrude 
Baumstarck și Eleoncra Jianu 3’/2—2l/a. 
Maria Pogorevici 3—3, Rodica Reicher 
2V2—iy2, Maria Desmireanu 2V2—3'/2, Ma- 
gareta Teodorescu 2—3, Heidrun Brantsch 
și Marieta Ionescu IV2—3V2, Elena Ră
ducanu Vt—3l/2.

RD. V.

etapa de duminică
Timișoara — Știința Cluj și Minerul 
Baia Mare — Farul Constanța. Par
tida Steaua — Rapid va avea loc 
miercuri 2 martie, iar Știința Galați— 
Progresul Brăila a fost amînată pentru 
o dată ce va fi stabilită ulterior.

BASCHET

Constructorul și Bapid 
învingătoare aseară

Aseară, la Giulești, în restantele e- 
tapei I a returului campionatului re
publican feminin, Constructorul și 
I.C.F. au susținut un meci deosebit 
de important pentru evitarea retrogra
dării. Actionînd mai coordonat, Con
structorul a realizat o prețioasă vic
torie cu 53—43 ( 28—23). Au marcat: 
Odobescu 11, Cherciov 16, Constanti- 
nescu 10, Rizescu și Preda cite 6, 
Vlăescu și Stamatiu cîte 2 pentru 
învingătoare, respectiv Izbiceanu 17, 
Nedelcu, Iliescu, Lorincz cîte 8, Mi- 
halca 2.

în a doua partidă, Rapid a intîm- 
pinat o rezistentă deosebită din 
partea echipei Progresul, care a con
dus la un moment dat cu 17-7, dar 
în repriza secundă experiența și-a 
spus cuvîntul și campioanele au în
vins cu 56—39 ( 26-—27). Au înscris 
Racoviță 22, Ivanovici, 11, Eckert 10, 
Chiraleu 7, Dernian 5, Diaconescu 1 
pentru Rapid, respectiv Braga 10, 
Grigorescu 8, Avachian 3, Nicolae 5, 
Zamfirache 4, Matei 2, Tita 3 și Dan- 
ciu 4.

două formații din „C“ — Victoria 
Călan și Minerul Deva — și una din 
„regiune" — Constructorul Hune
doara.

N. Sbuchea-coresp.

23 DE ANTRENAMENTE 
LA C.F.R. TIMIȘOARA

Liderul seriei Vest (categoria C) 
C.F.R. Timișoara a efectuat pînă acum 
23 de antrenamente în aer liber. Du
minică, feroviarii au susținut un meci 
de verificare cu Ceramica Jimbolia 
(campionatul regional) pe care au în- 
vins-o cu 5—0. Cu acest prilej an
trenorul echipei, prof. N. Godeanu, 
a folosit un număr mare de jucători 
cu scopul de a-i verifica în vederea 
formării unei echipe omogene pen
tru returul campionatului. în meciu
rile de verificare următoare, antre
norul ceferiștilor preconizează folo
sirea unor juniori, ca de pildă Bungau, 
Munteanu etc.

I. Jura-coresp.

Steagul roșu Brașov a recuperat diferența
de la

(Urmare din pag. 1)

sâ rezolve situații dificile datorit# pla
samentului *>ău. Ofensiva din ce în 
ce maj accentuată a formației gazdă 
se încheie cu șuturi puternice la poartă 
(Necula — min. 67, Naghi — niin. 
72), dar entuziastul public local cere 
insistent... măcar încă un gol! în uiin. 
80, fundașul lvăncescu, miercuri unul 
dintre cei mai buni jucători de pe te
ren, îl lansează pe ITașoti, acesta îl 
pune în poziție ideală pe Coran care, 
de la 5—6 metri, trimite balonul în 
plasă. Este 4—2 și bucuria „tribune
lor? este greu de redat în cuvinte. 
Steagul roșu a recuperat întregul han
dicap și luptă acum, în aceste ultime 
10 minute, pentru calificarea în semi
finale. în min. 84, stegarii sînt la un 
pas de o reușită și mai deplină, dar 
mingea trimisă cu capul de Pescaru 
(la o centrare a lui Necula) trece cu 
puțin peste bară.

l)ar nu sînt ultimele emoții prin 
care trec cele două ecl i[-e. Deoarece ta
bela de marcaț nu a rnai putut fi mo
dificată și diferența în favoarea Stea
gului roșu era exact aceea la care pier

un meci dramatic
duse la Barcelona, după un timp se 
trage la sorți —. conform regulamentu
lui „Cupei orașelor tîrguri“ — locul 
de desfășurare al celui de al treilea 
joc. Campo, căpitanul formației brașo
vene, are mai mult noroc decît 4iiera : 
meciul decisiv se va disputa la Brașov, 
piuă la 28 februarie, ceea ce ne face 
să sperăm că șansele de calificare în 
turul al patrulea al competiției — se. ■ 
mifinelele — sînt de partea formației 
Steagul roșu.

Stadion Tractorul, arhiplin (aproxi
mativ 20 000 de spectatori).

Au marcat (în ordine) : min. 21 — 
Martinez, min. 23 Pescaru, min. 
49 — Jose Maria, min. 52 — Ivăn- 
cescu, min. 60 — lvăncescu (din pe
nalii), min. 80 —- Goran.

Brigaoa iugoslavă de arbitri, Stje- 
pan Varazdinec (la centru), Iosif 
Horvat și Josip Rukavina, a condus 
excelent următoarele formații :

STEAGUL ROȘU : Adamache — 
lvăncescu. Jenei, Naghi, Zabaria — 
Pescaru, Campo — Ilașoti, Necula. 
Goran, Gyiirfi.

ESPANOL : Carmelo — Juan Ma
nuel, Alvarez, Sabate — Mingorance. 
Riera — Rodri, Boy, Di Stefano, Jose 
Maria, Martinez.

Raport de cornere : 14—4 (*i—3) pen
tru Steagul roșu.

RUGBI

Ieri, in „Cupa Primăverii11: Progresul-Farul 6-3 (3-0)
Iluzii prea mari privind spectacu

lozitatea probabil că nu și-au făcut 
prea mulți dintre... putinii spectatori 
ai partidei Progresul—Farul Constan
ța din cadrul primei etape a „Cupei 
Primăverii". Bine au făcut I Terenul 
a fost mocirlos, iar maniera de joc 
a celor două formații a fost închisă. 
Rezultatul final a fost de 6—3 (3—O) 
in favoarea gazdelor, punctele fiind 
înscrise numai din lovituri de pe
deapsă (Briceag și Craioveanu, res
pectiv Celea). In schimb, dacă despre

jocul propriu-zis e de spus doar atit, 
arbitrajul ar putea fi comentat copios 
la modul negativ. în rezumat, arbi
trul Ciobanu a reușit să dezavanta
jeze alternativ și... continuu ambele 
echipe. N-a viciat rezultatul, poate 
nici măcar scorul. Doar calitatea 
partidei! Adaus la fel de regretabil — 
„conversația" intensă și permanentă 
a tuturor celor de pe teren, precum 
și lipsa de disciplină a celor de la 
Farul, pe care antrenorul Carnabel 
trebuie să-i învețe și... regulamentul.

PRONOSPORT
Marile avantaje acordate partici- 

panților la tragerile excepționale Loto 
sînt demonstrate de premiile atribui
te la ultima tragere din 3 februarie 
a.c.

Cele 54 de autoturisme și 11 680 de 
eîștiguri în bani au înregistrat un re
cord în ceea ce privește tragerile de 
acest gen.

Participînd la tragerile și concursu
rile organizate de LOTO-PRONOS- 
PORT puteți obține autoturisme și 
alte eîștiguri in obiecte și bani.

Incepînd de miine vineri 18 fe
bruarie 1966, ora de începere a ope
rațiunilor tehnice la tragerile LOTO 
și PRONOEXPRES este de 18,30 în 
loc de 19. In urma acestei măsuri, 
participant^ vor putea cunoaște mai 
devreme numerele ieșite la trageri.

Tragerea LOTO de miine va avea 
loc la București în sala clubului Fi
nanțe Bănci din Str. Doamnei nr. 2.

PRONOEXPRES
La tragerea Concursului Special 

' Pronoexpres din 16 februarie a.c. au 
• ieșit din urnă următoarele numere :

6 16 34 10 43 40 — 29 15 
Extragerile suplimentare

I: 34 8 39 21 9 25 28
II: 22 28 48 49 39 20 42
Fond de premii : 1.990.856 lei.
Tragerea următoare va avea loc 

! miercuri 23 februarie a.c. ora 18,30 
în București.

LOTO
Premii’e întregi și sferturi de la 

I tragerea Loto din 11 februarie 1966: j

Suplimentar I : 1 variantă întreg a 
95.640 lei ; Suplimentar II : 6 a 14.713 
lei și 2 a 3.678 lei ; Categoria I '• 
5 a 15.302 lei și 5 a 3.825 lei ; Cate
goria a Il-a : 8 a 7.501 lei și 19 a 
1875 lei ; Categoria a IlI-a : 27 a 2.656 
lei și 36 a 664 lei ; Cateqoria a IV 
42 a 1621 lei și 68 a 405 lei; Cate
goria a V-a : 86 a 877 lei și 92 a 219 
iei ; Categoria a Vl-a: 79 a 904 lei 
și 1.07 a 226 lei,- Categoria a Vll-a : 
175 a 406 lei și 240 a 101 lei; Cate
qoria a VlII-a : 202 a 348 lei și 289 
a 87 lei.

Premiul Suplimentar I întreq. în 
valoare de 95.640 lei a fost obținut 
de participantul Androne Gheorghe 
din Salonta regiunea Crișana.

Rubrică redactată de Loto Pronosport.

DE LA I. E. B. S.

; 9 Biletele pentru jocurile înterna-
] ționale de hochei pe gheață din ca

drul „Cupei orașului București", de 
vineri, sîmbătă și duminică de la 
patinoarul „23 August", se pun în 
-’«urare începînd de miine la casa spe
cială din str. Ion Vîdu.

a Săptămîna aceasta patinoarul „23 
Ausrnst" este deschis pentru patinai 
public numai astăzi, între orele 17—19 
și duminică între orele 10—13.

® La bazinul acoperit Floreasca se 
primesc înscrieri pentru cursul de ini
țiere la înot pentru copii.



STOCKHOLM. In „C.C.E.“ 
la handbal masculin, R.I.K. 
Goteborg a fost învinsă pe 
teren propriu de K.F.U.M. 
Aarhus (Danemarca) cu 
24—18 (15—7).

NEW YORK. In turneul 
de tenis pe teren acoperit 
care are loc la New York, 
spaniolul Ariila a fost eli
minat de americanul 
Froehling cu 8—6, 11—9, iar 
Pilici (Iugoslavia) a pierdut 
Ia campionul S.U.A. de ju
niori Bob Lutz cu 5-7, 4-6. 
Alte rezultate : Gisbert—E- 
dlefesen 3—6, 6—4. 12—10 ; 
Ashe — Mukerdjea 6—4, 
6—4.

TOKIO. Fostul campion 
olimpic la cat. cocoș la 
J.O. de la Tokio, boxerul 
japonez Sakural, care a 
trecut la profesionism, l-a 
învins prin k.o. în repriza 
a treia pe filipinezul Bon
nie Borromeo.

TEHERAN. Desfășurată 
la Teheran, întîlnirea de 
lupte libere dintre selec
ționatele Bulgariei șl Ira
nului s-a terminat cu re
zultatul de 4,5—3,5 puncte 
în favoarea luptătorilor i- 
ranieni.

BUDAPESTA. Reprezen- 
tativa masculină de bas
chet. a Austriei a jucat la 
Budapesta în compania se
lecționatei de tineret a 
Ungariei. După o partidă 
echjlibr-ită, victoria a re
venit echipei Austriei cu 
scorul de 71—69 (38—42).

La sfîrșitul
international

(Urmare din

se întorc din Franța cu șase victorii

Corespondență specială din Oslo
SAU NATAL!ORAȘULARTHUR ASHE INDEZIRABIL

PARIS, 16 (prin telefon). Echipa 
masculină de volei Știința Galați și-a 
încheiat fără înfrîngere turneul în
treprins în Franța, de unde revine 
în țară cu șase victorii. După cuce
rirea „Cupei Parisului", voleibaliștii 
români au mai susținut trei meciuri, 
cu caracter demonstrativ, pe care, de 
asemenea, le-au cîștigat. Sportivii

noștri au dispus, în meci revanșă, cu 
3—0 (11, 8, 7) de campioana Franței 
Asniires Sports la Le
(2, 0) de Selecționata 
și, marți, în suburbia 
teii, cu 3—0 (10, 8, 7) 
talionului Joinville, întărită cu jucă
tori de Ia Asnieres Sports.

Mans, cu 2—0 
orașului Caen 
pariziană Cre
de echipa ba-

Arthur Ashe, cel mai bun tenisman al S.U.A., ar trebui să fie o mîndrie pentru orașul 
___ )_ y.i.._ ____ I 2. Ashe n-are acces pe nici un
teren de tenis din Richmond, el nu se poate antrena în orașul în care s-a născut. 
Motivul ? L-ați ghicit, desigur. Ashe este negru, iar în statul Virginia domnește odioasa 

segregație rasială

Arthur Ashe, cel mai bun tenisman al S.U.A., ar trebui să 
său de baștină — Richmond (statul Virginia). Și totuși... /

Azi încep campionatele mondiale 
de schi probele nordice

sezonului
de bob

mărește și ea valoarea
berilor noștri. Rezultatul din Italia este 
deosebit de valoros. Nu e vorba numai 
de cîștigarea unui loc în ierarhie. Iată, 
mai întîi, spre edificare, rezultatele — 
desfășurate — de Ia „mondiale44: 1. 
ITALIA II (Monti—Siorpaes) 5:07,52 
(1:16.53+1:16.64 4- 1:16,36+ 1:17.99) ; 
2. ITALIA 1 (G. ~ 
5:10.00 
1:17.28):

performanței ho-

Gaspari—Cavallini) 
(1:17.44 4-1:17,30+1:18.07+ 
3 MARFA BRITAN IE 1 

(NunIi—Dixon ) 5:12,75 (1:18.15+
1:18.30+1:18.464-1:17,84); 4. R. F. 

GE R M X N Ă« (Pensberger-Siebert) 5: i 5.12 
(1:17,06 + 1:10.11 + 1:19.214-1:18.84); 

5. ROMÂNIA I (Ion Panțuru—Nicolae 
Neagoe ) 5:15,33 (1:18.75 4-1:18.83+
1:18.29+1:19,64). Echipajul România 
11 (Tătarii—Maftei) a suferit o de
fecțiune tehnică din cauza căreia s-a 
clasat pe locul 21. cu timpul de 5:30.27 
(1:21.58 + 1:22.07 + 1:23,054-1:22.67). 
Și tragerea la sorii a numărului de start 
ne-a fo^t defavorabilă: la ultima 
echipajul I a plecat ultimul în 
deci pe o pistă...

— Alte impresii ?...
— Cel mai important hoher al 

italianul Eugenio Monti, a dovedit că 
are pentru băieții noștri o simpatie co
legială care ne-a mișcat. De la 
și pînă la plecarea din Cortina 
pezzo s-a interesat dc tot ce ne 
A controlat personal boburile 
pentru a verifica și — eventual 
bunătăți starea lor tehnică, le-a dat băie
ților sfaturi practice utile la fiecare vi
raj a! pîrtiei. S-a purtat admirabil și 
a manifestat o dorință vie de a ne ve
dea cît mai bine clasați. A fost și pri
mul care ne-a felicitat și a apreciat 
extrem de pozitiv rezultatul.

— In privința pîrliilor ați reținut 
ceva deosebit?

— Da, în legătură cu amenajarea și, 
mai ales, întreținerea lor. Sperăm ca 
aceste învățăminte să ne servească mă
car... la anul. De asemenea, am uitat 
să vă spun, concursurile de la Cortina 
D’Ampezzo s-au 
sursa de lumină 
tre speciale dc 
lungul pîrtiei.

— Care este

manșă 
cursă,

sosire
D’Ani- 
privea. 
noastre 
-— îm-

disputat în nocturnă, 
fiind prevăzută cu fil- 
culoare galbenă, de-a

Nedelcu, llristovici, Oancea și 
—, deși insuficient antrenați în 
de concurs, și-au croit drum în 

Ta-

concluzia principală 
privind comportarea echipajelor româ
nești în acest sezon?

— După părerea mea, hoherii noștri— 
în primul rînd Panțuru. Neagoe, Tătaru, 
Maftei, 
Cotacu 
condiții
plutonul fruntaș pe plan mondial, 
ienlul lor este real și sc poate face mai 
mult, în special dacă sc vor depune 
toate eforturile pentru intensificarea an
trenamentului în țară. Am convingerea 
că, în pofida vremii, care nu nc permite 
întotdeauna să facem antrenamente a- 
decvate se va realiza mai mult, poate 
chiar în sezonul următor.

HOCHEI: Ungaria—Iugoslavia 3-2
Intr-un meci de verificare în vede

rea campionatelor mondiale, la Za
greb s-au întîlnit echipele de hochei 
pe gheată ale Iugoslaviei și Unga
riei. Victoria a revenit hocheiștilor 
maghiari cu 3—2 (2—1, 1—1, 0—0) 
prin punctele marcate de Bikar (2),

Bankuti, respectiv Hiti și Smolej. Din 
formația gazdelor au lipsit patru ti
tulari.

OSLO (prin telex). —
Specialiștii schiului „nordic" (fon- 

diști și săritori) din numeroase țări 
ale lumii s-au reunit în aceste zile la 
Oslo, pentru a participa la întrecerile 
campionatului mondial.

Primul start, joi dimineața, în prol 
de 30 km., care se va disputa pe pir-, 
tiile de la Holmenkollen. La întrecere 
vor lua parte 66 de concurenți, repre
zen ti nd 19 țări, printre care campionul 
olimpic de la Innsbruck, finlandezul 
Eero Măntvranta (socotit aici drept 
principalul favorit), norvegianul Ilarald 
Groenningen (deținător a patru medalii 
de argint la campionatele lumii și la 
J.O.), sovieticul Igor Voroncikin (bronz 
la Innsbruck), suedezul Steffansson și 
alții. După o zi de pauză, sîmbătă se 
va disputa întrecerea feminină pe 10 km 
și proba 
70 m. In 
lelor" se
75 km 
21 febr.: 
febr.: 5 km 
26 febr.: 50 km; 27 febr.: ștafeta 
3x5 km. fele, sărituri de la trambulina 
de 90 metri.

Majoritatea concurenților, prezenti aici 
de cîteva zile, au făcut zilnic antrena 
merite pe pîrtiile de 
bulină. Timpul este 
tura oscilează între 
grade) iar zăpada, 
abundență, atinge în unele locuri gro 
simen de 2 metri. La trambulina de 
metri s-au antrenat peste 50 de schiori 
dintre care cele mai lungi sărituri le-ai 
obținut sovieticul Kovalenko (77,50 m 
și japonezul Fujisawa (76,50 
remarcat că Japonia (care se 
de pe acum la eventualitatea 
rii viitoarelor J.O. de iarnă la 
a deplasat 6 săritori de la trambulina 
și prezintă concurenți în toate probei 
,,mondialelor". In cadrul antrenamen 
telor, unul din favoriții la sărituri, fin 
landezul Veikko Kankkonen s-a acciden 
tat (fractură de claviculă) și nu va nu 
participa la concursuri. Fără campionii 
olimpic de la Innsbruck, Finlanda pierd 
o serioasă șansă la una din medalii^ 
probei.

In general, favoriții campionatelor, î 
ansamblu, sînt concurența din țării 
nordice și cei sovietici.

La actuala ediție, schiorii țării gazdi 
își leagă speranțe mari de săritorii st 
Toralf Engan (campion olimpic la tran 
bulina mare de la Innsbruck), Wirkoi 
și Grini, precum și de fondiștii Groei 
ningen, Eg gen, II jermstad și speciali; 
tul în combinată Arne Larsen.

la i 1

I

dis-

• La Vesteras (Suedia) echipa Sue
diei a învins Finlanda cu 5—2 (1—1, 
2—0, 2—1).

DIN LUMEA FOTBALULUI
PATRU SUTE DE MILIOANE DE TELESPECTATORI

Deși mai sînt aproape cinci luni pînă la deschiderea 
pionatului mondial (jocul Anglia — Uruguay 
pe stadionul Wembley) totuși, de pe acum, se simte 
resul pentru acest eveniment sportiv. După unele calcule, 
finala campionatului va fi vizionată de circa 400 000 000 de 
telespectatori ! Toate partidele vor fi televizate „în direct" 
în 42 de țări, dintre care 25 din Europa (numeroase jocuri 
vor fi transmise și de televiziunea noastră) și — pentru prima 
oară — în cîteva țări din Asia. Fără îndoială că organiza
torii sînt preocupați de aceste probleme care implică multe 
dificultăți tehnice. Una o constituie felul în care se va face 
amplasarea celor 80 de microfoane (pentru radio și tele-repor- 
teri), cîte au fost solicitate!

FAMILIA LUI BOBBY CHARLTON

în istoria sportului cunoaștem multe 
familii sportive. Dar cazul familiei 
fotbalistului Bobby Charlton de la 
Manchester United este cu totul deo
sebit. Mama lui Bobbv, Jackie Cizy 
Charlton, este fiica lui Tunner Mil- 
bern, la timpul său un vestit portar 
al echipei Leeds United. Bunicul 
mamei a fost, de asemenea, un fot
balist cunoscut, iar străbunicul a 
apărat poarta selecționatei comitatu
lui Northunberland. Și asta nu e încă 
totul! Fratele mamei lui Charlton 
s-a căsătorit cu fiica fostului portar 
al echipei Leeds United. Celălalt 
frate, George, a fost fundaș la aceeași 
echipă.

cam- 
iulie 
inte-

de 'triluri la trambulina de 
eonii nare, programul „mondia- 
prezintă astfel: 20 februarie: 

și sărituti pentru combinată:
15 km pentru combinată; 23 

fete și ștafeta 4 X 10 km.; 
km; 27 febr.:

concurs și la tram 
favorabil (tempera 

minus 3 și minus l 
care a căzut div

Tatăl Iui Bobby a jucat fotbal în- 
tr-o echipă de categorie inferioară. 
Fiul cel mare, Jack, este stoperul 
echipei Leeds United și al selecțio
natei Angliei. Al doilea fiu este 
Bobbv, extrema stingă a naționalei 
Angliei, iar al treilea, Gordon, joacă 
într-o echipă de categorie inferioară. 
Numai cel mai mic frate nu se inte
resează de loc de fotbal fiind un 
adopt al... tirului 1

La ora actuală, din lotul echipei 
reprezentative a Angliei, care se pre
gătește pentru turneul final al 
fac parte frații Bobby și 
Charlton

O NOUA FORMULA DE DISPUTARE A CAMPIONATULUI U.R.S.S.

C.M., 
Jack

Federația de fotbal a U.R.S.S. a hotărît schimbarea formulei de 
putarea campionatului unional pentru anul 1966. Astfel, clasa A va avea 
70 de echipe împărțite în două grupe : în prima grupă vor activa 19 echipe, 
din rîndul cărora se va decide echipa campioană. Grupa a doua va fi 
împărțită în 3 sub-grupe de cite 17 echipe alcătuite după criterii geogra
fice. S-a hotărît ca din grupa I să nu mai retrogradeze nici o echipă 
din cele care au ocupat ultimele trei locuri în anul 1965. în afară de 
cele 17 echipe din campionatul pe 1965 în această grupă au promovat 
din 
din 
care va cîștiga turneul campioanelor celor 3 sub-grupe.

Campionatul unional va începe la 10 aprilie, iar finala Cupei 
se va disputa în luna octombrie.

BOBBT CHARLTON

Cine va fi portarul echipei Bra- I

m). V 
gindeșt 

organiză 
Sapporo

3
ziliei în turneul final al C.M. ? Pro
babil, jucătorul Manga. Fostul titular, 
Gilmar, se pare că va fi suspendat 
de F.I.F.A. deoarece în meciul dintre
Alianza și F.C. Santos, desfășurat la
Lima, l-a lovit pe arbitrul jocului.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^
Valencia—Leeds United 0—1 (0—0). 1 

primul joc 1—1.
MUnchen I860—Servette 4—1 (disput 

marți). în primul joc 1—1.
© Tragerea la sorți a jocurilor d 

sferturile de finală va avea loc azi 
Barcelona.

grupa a Il-a echipele Ararat Erevan și Kairat Alma-Ata. 
grupa I va retrograda ultima clasată, locul ei fiind luat de

în 11166, 
formația

U.R.S.S.

La închiderea ediției

TEL AVIV, 16 (prin 
chipa de fotbal Steaua 
continuat turneul în 
miercuri, la ITaiffa, un 
reprezentativa Izraelului. 
sta, fotbaliștii români 
au cîștigat cu 4—i 
marcate de 
Micu.

telex). — E-
București și-a 
Izrael jucînd 
nou meci cu

De data acea- 
au jucat bine și 

0 (2—0) prin golurile 
lîaksi, Voînca, Negrea și

I
I
I

SVERRE OLAVSEh
ziarist

Suciu a apărat 
Apoi, Voînca a 

arbitrul de ccn- 
insistențele ar-

I,a scorul de 2—0, 
o lovitură de la 11 m. 
marcat un gol pe care 
tru l-a acordat dar la 
bitrului de tușă... l-a anulat I Nivelul 
general de pregătire a echipei a cores
puns. Cei mai buni din echipa noastră 
au fost Hălmăgeanu, D. Nicolae, Ne
grea și D. Popescu.

Echipa Steaua 
Cipru și Grecia.

își continuă turneul în

ȘTEFAN COVACI
antrenor

NUMEROASE MECIURI DE FOTBAL 
în competițiile oficiale s-au desfășurat 

numeroase meciuri de fotbal.
CUPA CUPELOR :
Atletico Madrid—-Borussia Dortmund 

1—1 (0—0) (primul 4oc).
CUPA CRASELOR TTRGURT :
Ujpesti Dozsa — F.C. Koln 4—0 (1—0). 

în primul joc 2—3. (Szentmihaly a apă
rat un penalti).

F.C. Barcelona—Hannover 96. 1—0 (1—0). 
în primul joc 1—2. Al treilea joc la Ha- 
novra la 23 februarie.

Cheslea—Milan 2—1 (2—1). în primul 
joc 1—2. Al treilea joc la Milano.

Z.K.L. Spartak Brno—Dunfermline 0—0. 
în primul meci 0—2.

® în turneul de juniori de la Vi 
reggio s-au desfășurat două meciu 
din sfciturile de finală : Fiorentina- 
Partizan Belgrad 2—1 (după prelu 
giri). Milan—Ilonved Budapesta 7— 
(în urma executării loviturilor de 
11 m). Următoarele jocuri din „sfe 
turi“ (se dispută azi) ; Internazionale- 
Dukla Praga, Juventus—T.S.K.A. Ce 
veno Zname Sofia.
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