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Vizita conducătorilor
P ! \ ? P

de partid și de stat

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA1

în regiunea Banat
Tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion 

Gheorghe Maurer, Alexandru Bîrlă- 
deanu, Iosif Banc și Mihai Dalea, în
soțiți de Ion Cîrcei, prim-secretar al 
Comitetului regional Banat al P.CJt., 
și Vasile Daju, președintele Comite
tului executiv al sfatului popular re
gional Banat, au fost luni dimineața 
oaspeții locuitorilor orașului Arad.

Vizita în acest oraș; a început cu 
Uzina de vagoane. La intrarea în 
această importantă unitate a indu
striei noastre constructoare de ma
șini conducătorii de partid și de stat 
au fost întimpinați de Mihai Mari
nescu, ministrul industriei construc
țiilor de mașini, și Vasile Abrudan, 
director general al uzinei. Gazdele au 
înfățișat inalților oaspeți un scurt 
istoric al uzinei și dezvoltarea impe
tuoasă pe care a cunoscut-o în anii 
puterii populare. Conducătorii de 
partid și de stat au vizitat apoi sec
țiile uzinei unde constructorii de va
goane le-au făcut o caldă și entu
ziastă primire. Cu aceeași bucurie au 
fost primiți înalții oaspeți de către 
constructorii de mașini-unalte de la

Uzina de strunguri. Directorul uzinei, 
Marțian Fuciu, și alți specialiști de 
aici au dat oaspeților ample expli
cații în legătură cu producția de 
strunguri și cu. perspectivele de dez
voltare a uzinei, potrivit sarcinilor 
trasate de cel de-al IX-lea Congres 
al P.C.R.

După încheierea vizitei în Arad, 
conducătorii de partid și de stat s-au 
oprit la cooperativele din Vinga și 
Biled. Țăranii cooperatori au făcui 
oaspeților o primire plină de entu
ziasm și bucurie. Stînd de vorbă cu 
cooperatorii, conducătorii de partid 
și de stat s-au interesat de dezvolta
rea acestor unități agricole, de viața 
cooperatorilor, îăcîndu-le recomandări 
pentru mai buna organizare a pro
ducției, în vederea creșterii continuo 
a nivelului lor de trai.

Vizita în regiunea Banat a continuat 
în cursul după-amiezii zilei de luni, 
fnalții oaspeți au poposit la Uzinele 
mecanice Timișoara unde au fost in
formați de către ing. Gheorghe Boș-

(Continuare in pag. a 4-a)
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Ca la fiecare sfirșit de 1 
săptâminS, telefericul 1 
din Poiana Brașov « ' 
purtat și duminica aoea- ;j 
sta sule și sute de tineri 
spre Postăvar, unde au 
schiat de zor, bucurin- 
du-se din plin de frumu

sețea iernii
Foto : P. Rcmoșun
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CONFIRMĂRI DE PAR-

ROMÂNIEI

JUNIORI

b.

în ,,C.CjL“ la

Federația de specialitate 
a R.D. Germane a comuni
cat numele sportivilor care 
vor participa la tradiționa
lul concurs internațional de 
schi (probe alpine) care va 
avea loc la sfîrșitul săptă
mînii în țara noastră, la 
Poiana Brașov și Predeal. 
R.D. Germană va fi repre
zentată de Werner Stumpf, 
Manfred Korb, Siegfried 
Wittwer și Joachim Riedel, 
asistați de cunoscutul an
trenor Egon Barthel.

CAMPIONATUL ORAȘU
LUI BUCUREȘTI LA POLO

A început campionatul o- 
rașului București la polo 
juniori. In cel mai impor
tant meci, C.S. Școlar a 
întrecut Progresul cu 2—0 
(0—0, 1—0, 1—0, 0—0). Alte 
rezultate : Steaua—S.S.E. 1 
3—2 (1—0, 1—1, 0—0, 1—1),
Rapid—S.S.E. 2 3—1 (1—0,
2—0, 0—0, 0—1) ! Dinamo-
Unirea 23—0 (4—0, 7—0, 5—0, 
7—0). (C. Vasiliu-coresp.).

AZI, ȘTIINȚA TIMIȘOA
RA - RABOTNICKI

Pe blocstarturi-cei mai tineri înotători
Duminică de duminică, 

piscina acoperită de la 
Floreasca este gazda pri
mitoare a celor mai ti
neri înotători bucureșteni, 
care-și dispută cu o deo
sebită ambifie locurile 
fruntașe și diplomele pe 
care le acordă comisia 
orășenească de speciali
tate. Numai în proba de 
66 m liber a ultimului 
concurs (unul din startu
rile celor 12 serii vi-l 
prezentăm în imaginea 
alăturată) au fost p>re- 
zenți 70 de concurenți I 
Rezultatele complete ale 
întrecerilor, care au reu
nit copii din grupa 11- 
12 ani, le putefi găsi la 
rubrica noastră din pag. 
a 2-a.

Foto : T. Roiba

NAL DE SCHI AL

TICIPARE LA CON-
CURSUL INTERNAȚIO-

Cupa de iarnă": un frumos succes

al floretiștilor juniori
competiție 

adresată celor mai mici 
scrimeri (florctiștii pînă la 
vârsta de 16 ani), care 
s-a bucurat de un frumos 
succes : ,,'C U P A DE
IARNĂ" organizată de 
clubul sportiv Progresul 
din Capitală.

Programată sîmbătă 
după-amiază (floreta fete) 
și duminică dimineața (flo
reta băieți) în sala F. R. 
Scrimă de la -stadionul 
'Republicii, întrecerea a 
reunit sportivi cu un grad 
de pregătire destul de .a- 
v.ansat și, în general, ele
mente de certă perspec
tivă.

în proba feminină, Le- 
lia Irimie s-a aTătat, încă 

| de la primele asalturi, drept 
*cea mai redutabilă trăgă- 

| to are. Clasament: 1. Lelia 
Irimie (Progresul), 2. Ga- 

| briela Ștefănescu (Gloria ),

1 
I

*cea mai redutabilă trăgfi-

3. Mariana O sta fi (Viito
rul), 4. Viorica " 
(S.S.E. 1), 5. Ana Gîrdea 
(Progresul), 6. Doina Mo- 
nu (S.S.E. 1), 7. Florica 
Radu (S.S.E. 1), 8. Lumi
nița Popescu (Gloria).

Proba masculină a avut, 
în schimb, o desfășurare 
mai ...dramatică. Inițial 
favorit pornea Gabriel EJr- 
sovici, cîș ligă tor la prin
cipalul său urmăritor, Di
nu 'Cristian. Cei doi flore- 
liști pierd Insă Ia Alexan
dru Jouescu, care, pînă la 
urmă, reușește să totali
zeze cele mai multe vic
torii (5), asiguTÎndu-și 
astfel, cu totul neașteptat, 
locul I... Clasament: 1.
Alexandru Ionescu (Viito
rul), 2. Gabriel Ursovici

Draga
5.

(Progresul), 3. Dinu Cris
tian (Progresul), 4. Ște
fan Ioniță (S.S.E. I), 5. 
Gabriel Naum (S.S.E. 1), 
6. Petre Buricea (S.S.E. 1).

De remarcat prezența la 
competiție a reprezentan
ților Clubului sportiv șco
lar, Progresul, asociațiilor 
sportive Gloria, S.P.C., 
Școlii sportive de elevi 
nr. 1 și Școlii experimen
tale Viitorul. Fără justi
ficare, după noi, absența 
micilor scrimeri de la 
Știința, care ar fi putut 
candida — în ambele pro
be — la primele locuri.

Organizatorii au răs
plătit pe cei mai buni cu 
cupe și diplome.

PR06RESUL BUCUREȘTI-VOROS MHIOfl 
tenis de masă

în vederea meciului fe
minin de tenis de masă 
Progresul București — 
Voros Meteor Budapesta, 
contînd pentru semifina
la „C.C.E.“, care va a- 
vea loc joi în capitala 
Ungariei, astăzi urmează

să părăsească Bucurcștiul, 
■jucătoarele Maria Ale
xandru, Ctrtrinel I'dlea 
și Victoria Jandrescu.

Semifinala masculină 
C.S.M. Cluj — BVSC- 
Budapesta se va desfășu
ra Ia 8 martie la 'Cluj.

I
I
I

— t. st. —

SKOPLJE LA BASCHET

Azi se dispută -la Timi
șoara întilnirea masculină 
de baschet dintre echipa 
iugoslavă Kabotnicki Sko
plje și Știința din locali
tate. Oaspeții vor mai juca 
joi la Oradea cu Dinamo.

Unele probleme privind îndrumarea

Elevii noștri...
întrecerile atletice pri

lejuiesc sportivilor și, 
deopotrivă, antrenorilor 
lor numeroase emoții. 
Mai ales cînd este vorba 
de un concurs cu caracter 
republican și cînd „e- 
roii" întrecerilor sînt 
chiar speranțele atletis
mului nostru, juniorii de 
categoria a Il-a 115—16 
ani), emoțiile cresc. Pen
tru antrenori rezultatele 
elevilor lor reprezintă, 
de fapt, propriul lor 
examen.

La sfîrșitul săptămînii 
trecute, la .„Floreasca", 
unii dintre aceștia au 
trăit febra examenului, 
parcă mai intens decît 
atleții. I-am văzut cum 
priveau, muți de emoție, 
evoluția fiecăruia dintre 
elevi, cum izbucneau 
în aplauze la o încercare 
reușită. De aceea ne-am 
gîndit să Ie dăm lor cu- 
vînlul.

CEA MAI FRUMOASĂ ZI I

Deși mă ocup de cîți- 
va ani de atletism, măr
turisesc că cele mai mari

bucurii le-am trăit abia 
acum, în această sală. 
Echipa „Școlii sportive 
de elevi" din Arad, de 
pregătirea căreia răs
pund împreună cu an
trenorul C. Nemeș, a o- 
cupat focul
clasamentul general la 
băieți, elevii 
gistrînd cîteva rezultate 
mulțumitoare, care-mi 
dau multe speranțe.

Virgil Miller, născut în 
1951, elev în clasa a 
TX-a a Liceului nr. 4 din 
Arad, este un tînăr des
pre cure s-a mai vorbit 
și vă asigur că se va 
mai vorbi. A ocupat lo
cul doi la „triplu" și 
trei la greutate, dar pro
bele în care s-a specia
lizat sînt sulița și cursa 
de 90 mg. Anul trecut a 
fost al treilea în tară, la 
garduri, cu 12,7 sec și

secund în

noștri îrrre-

Un asalt din întrecerea micuțelor floretiste...
Foto : Șt. Ciotloș

(Continuare în pug. a 2-a)

secțiilor pe ramură de sport
Avînd în vedere fap

tul că un mare număr de 
discipline sportive se 
află în plină perioadă 
pregătitoare, în preajma 
începerii noului sezon 
competițional oficial, ne 
propunem să abordăm u- 
nele probleme leqate de 
îndrumarea și ajutorarea 
secțiilor sportive în ve
derea ridicării nivelului 
muncii lor și, implicit, a 
rezultatelor sportive din 
acest an.

Vom sublinia mai ales 
acele măsuri pe care le 
considerăm că sînt carac
teristice etapei actuale și 
care trebuie să stea, cu 
prioritate, în atenția con
siliilor cluburilor și aso
ciațiilor.

Dintre măsurile orga
nizatorice vom insista, în 
primul rînd, pe comple
tarea birourilor de sec
ții care, de-a lungul a- 
nului 1965, dintr-un mo-

în aceasta perioadă (i)

I Echipele favorite învingătoare in etapa |
I

tiv sau altul, nu au func
ționat în planul lor. 
Controalele pe teren au 
prilejuit constatarea că 
în majoritatea cazuri
lor, inactivitatea unor 
birouri de secții este 
și urmarea unei greșite 
alegeri a cadrelor, dar 
că de cele mai multe 
ori ea provine din necu
noașterea atribuțiilor și 
din lipsa de control și 
îndrumare a acestor or
ganisme. De aceea, cu 
prilejul completării bi
rourilor de secție este 
necesară o temeinică in
struire a acestora de că
tre consiliile asociațiilor 
și cluburilor în vederea 
cunoașterii atribuțiilor și 
sarcinilor ce revin birou
rilor de secjie 
actuală.

în problema 
de tehnicieni
în secții trebuie urmărite 
două aspecte și anume :

■ asigurarea număru
lui necesar de cadre 
tehnice pentru conduce
rea procesului instructiv- 
educativ, mai ales în

în etapa

cadrelor 
existente

8

a doua a „Cupei Sportul popular' 
la handbal

Citiți amănunte în pag. a 2-a

I 
I

disciplinele mal comple
xe. Încadrarea, spre e- 
xemplu, cu o jumătate 
de normă sau chiar cu 
o normă întreagă a unei 
secții de atletism în care 
se pregătesc atleți pen
tru 34 de probe repre
zintă un paleativ care 
nu poate garanta — în 
nici un caz — progrese 
în această ramură de 
sport.

Realizarea acestui de
ziderat impune la unele 
cluburi chiar o redistri
buire a funcțiilor de teh
nicieni în raport cu im
portanța unor ramuri 
sportive și cu nevoile de 
ridicare a valorii perfor
manțelor sportive.

a stabilitatea cadrelor 
de tehnicieni reprezintă, 
de asemenea, una din 
condițiile necesare unui 
randament superior în 
muncă. Numeroase secții 
fruntașe își datorează 
succesele, printre altele

ION BALAȘ 
vicepreședinte al Consi
liului General al UCFS

(Continuare in pag. a 3-a)



BOX i HANDBAL ECHIPELE FAVORITE ÎNVINGĂTOAREA

Juniorii au furnizat meciuri spectaculoase
Duminică dimineață, în sala Ca

sei de cultură a raionului T. Vladi- 
mirescu, a avut loc cea de a doua 
reuniune de box din cadrul campiona
tului individual de juniori, faza oră
șenească. Spectatorii au asistat la în- 
tîlniri viu disputate, cu dese răstur
nări de situații.

Dintre partidele care au cîștigat 
sufragiile publicului, amintim urmă
toarele: V. Silberman (Voința) — T. 
Nicolae (Semănătoarea), A. Popa (Vi
itorul) — G. Grecu (Constructorul), 
Gh. Drăgan (Dinamo) — P. Cojocaru 
(Rapid), C. Lică (Voința) — N.~ Ră
cea (Steaua), M. Stanciu (Semănătoa
rea) — D. Diaconescu (Olimpia).

Trecînd peste obișnuita perioadă de 
studiu, boxerii V. Silberman și T. Ni
colae au atacat dezlănțuit. La un 
schimb de lovituri Silberman este 
numărat. După acest „duș rece" bo
xerul de la Voința atacă continuu, 
plimbîndu-și adversarul din colț în 
colț. Ca urmare, T. Nicolae este ne
voit să abandoneze. Un meci mult

aplaudat a fost și cel dintre Popa și 
Grecu. Lovind mai clar și mai mult, 
primul a cîștigat la puncte.

In contrast cu aceste partide, dis
puta dintre I. Damian (Grivița Ro
șie) și A. Opriș (Semănătoarea) s-a 
caracterizat printr-un schimb confuz 
de lovituri, în care a excelat boxerul 
Opriș. De altfel, acesta a și fost a- 
bandonat. Nu înțelegem ce l-a deter
minat pe antrenorul pugiliștilor de 
la Semănătoarea să prezinte în ring 
un elev atît de slab pregătit ! ALTE 
REZULTATE : Gh. Drăgan (Dinamo) 
b. ab. II P. Cojocaru (Rapid), C. 
Lică (Voința) b.p. N. Răcea (Steaua), 
M. Stanciu (Semănătoarea) b. ab. III 
D. Diaconescu (Olimpia), N. Păpălău 
(Dinamo) b. ab. II N. Lazăr (Olim
pia), P. Matache (Steaua) b.p. G. 
Florescu (Viitorul), A. Iacob (Viito
rul) b.p. V. Dumitrescu (Constructo
rul), V. Ștefănescu (Viitorul) b.p. T. 
Nebunoiu (Dinamo); N. Roșu (Meta
lurgistul) b.p. N. Paraschiv (Rapid); 
P. Stănescu (Viitorul) b.p. I. Teodo
rescu (Steaua); C. Ciocan (Progresul) 
b.p. Șt. Granciu (Viitorul), M. Sesa 
(Metalul) b. ab. I N. Enache (Gri- 
vița Roșie). I. Rațiu (Dinamo) b. ab. 
I P. Vlad (S.P.C.).

M. GHIOLDUȘ -coresp.

In etapa a doua
Turneele finale ale-celei de a IX-a 

ediții a „Cupei Sportul popular" la 
handbal au prilejuit și în etapa a 
doua meciuri viu disputate, apreciate 
de numeroșii spectatori prezenți în 
sălile de la Cluj și Galați. Iată cîteva 
amănunte transmise de trimișii noș
tri :

S.S.E. Nr. 2 BUCUREȘTI 
SAU LICEUL Nr. 2 BRAȘOV?

CLUJ 21 (prin telefon). — Jocurile 
frumoase de duminică au 
azi numărul spectatorilor 
mai mare.

S.S.E. Petroșeni a făcut
partidă curajoasă, a luptat mult, pu- 
nînd deseori la grea încercare echipa 
S.S.E. nr. 2 București, dar a trebuit 
să cedeze în fața jocului mai clar, 
mai tehnic și măi complet al adver
sarelor. Jucătoarele bucureștence, 
deși au manifestat imprecizie în arun
cări, au obținut totuși o victorie me
ritată, cu 9—4 (6—1). Au înscris: 
Aurelia Butan 4, Mariana Niță, Julie- 
ta Topîrlan, Elena Savu, Ellsabeta 
Diaconu și Ștefania Oancea, respectiv 
Ioana Vlad 3 și Maria Domșa. în cea
laltă partidă, Lie. nr. 2 Brașov a ju
cat excelent, a avut inițiativa de la 
început: 6—0 în min. 17, 6—1

făcut ca 
să fie și

din nou o

a opusAspect din întilnirea care 
juniorul Petre Matache (Steaua)

G. Florescu (Viitorul) 
Foto : St Ciotloș

pe 
lui

SAH Margareta Perevoznic și Suzana Makai
pe primele locuri ale turneului feminin

Ultimele rezultate ale turneului feminin 
au adus importante precizări în clasa
ment, micșorînd considerabil numărul 
jucătoarelor care aspiră la primele locuri. 
După disputarea a 10 runde, Margareta 
Perevoznic a acumulat 7 puncte (numai 
2 pierdute), iar Suzana Makai tot 7, dar 
cu o partidă mai mult. Ultima a obținut 
cu aceasta mult dorita notă de maestră. 
Eleonora Jianu 6 p., Margareta Teodo
rescu 5‘/2 p. (3 victorii succesive), Ger
trude Baumstarck și Rodica Reicher cu 
cîte 4'/2 p., continuă să figureze în pluto
nul fruntaș, în pragul încheierii con
cursului.

Iată rezultatele : Perevoznic — Makai 
Vs—’/î, Jianu — Pogorevici 1—0, Baum-

starck — Răducanu
Teodorescu 0—1, _______ _______
'It—’Is (runda VIII): Makai — Jianu */,—’/«, 
Teodorescu — Ionescu 1—0, Răducanu — 
Brantsch 1—0, Desmireanu — Baumstarck 
>/,—% (runda ~ 
starck 1—0, 
1—0, Reicher 
întrerupte).

Aseară, în 
Perevoznic a
Makai șl-a încheiat partidele 
pe Pogorevici. O frumoasă victorie a ob
ținut Eleonora Jianu ia Rodica Reicher.

RD. V.

TENIS DE MASĂ

*/»—’/», Brantsch — 
Ionescu — Reicher

IX); Teodorescu — Baum- 
Răducanu — Desmireanu 

— Perevoznic 0—1- (partide 

penultima rundă (a X-a), 
remizat cu Teodorescu, iar 

învingînd

baschet CLASAMENTELE
CAMPIONATELOR REPUBLICANE

„Cupa Iași66 a revenit gazdelor

A CUPEI SPORTUL POPULAR
min. 18, apoi scorul a fost 8—1, 
8—2, 8—3, 8—4, 9—4, 10—4, 11—4. 
în final, S.S.E. nr. 1, care a acționat 
în general pripit, fără forță și preci
zie în aruncări, a avut o revenire, 
dar n-a putut reface handicapul. Scor 
final; 11—6 (7—1), pentru Lie. nr. 2.

în ultima etapă — marți — se in- 
tilnesc S.S.E. nr. 2 cu Lie. nr. 2 (deci 
o veritabilă finală, ambele echipe 
fiind neînvinse) și S.S.E. nr. 1 cu 
S.SJv Petroșcni.

GH. ȘTEFĂNESCU

DINAMO BUCUREȘTI 
VIRTUALA CÎȘTIGATOARE

GALAȚI 21 (prin telefon). — Echi
pele favorite ap cîștigat și încă la 
diferente apreciabile. Totuși, partidele 
juniorilor au fost disputate, presărate 
cu numeroase faze spectaculoase. In 
prima întîlnire, C.S.S. București — 
jucînd cu mult mai bine decît în 
ajun, combinativ și folosind des con
traatacul — a dispus de S.S.E. Tg. 
Mureș cu 27—20 (15—9). Mureșenii 
au rezistat foarte bine în primele 20 
de minute, apoi au cedat. Punctele 
au fost marcate de : Dinea 10, Preotu 
9, Mihăilescu 4 și Niculescu 4, res
pectiv Ciutac 10, Brandhoffer 3, Stoi
ca, Mureșan, Szabo cîte 2 și Naghi. 
Dinamo București a învins cu 22—12 
(14—4) pe Lie. nr. 2 Brașov, dar jocul 
a fost totuși disputat și chiar dur (9

SERIA A

FEMININ SERIA I
1. Rapid 11 10 1 739—556 21
2. Știința București 10 10 0 663—477 20
3. Voința Brașov 11 9 2 621—589 20
4. Voința București 11 6 5 627—595 17
5. Știința Cluj 10 5 5 573—531 15
6. Construe. Buc. 11 3 8 557—692 14
7. Crișul Oradea 10 4 6 452—510 13
fi. Mureșul Tg. Mureș 10 3 7 534—566 13
9. Progresul Buc. 11 2 9 481—544 12

10. I.C.F. 11 0 11 541—728 11
II-A

1. Olimpia București 10 8 2 522—441 18
2. C.S.M.S. Iași 10 7 3 655—541 17
3. Voința Tg. Mureș 10 6 4 531—508 16
4. A.S.A. Cluj 10 6 4 593—580 16
5. Spartac Salonta 10 5 5 488—540 15
fî. Știința Timișoara 10 5 5 530—536 15
7. Voința Oradea 10 4 6 446—467 14
8. S.S.E. Satu Mare 10 4 6 590—622 14
9. Știința Constanța 10 4 6 574—573 14

10. S.S.E. Craiova 10 1 9 459—580 11
MASCULIN SERIA j\ II-A

3. Academia Militară 10 9 1 766—642 19
2. I.C.F. 10 7 3 683—582 17
3.XTS.M.S. Iași 10 6 4 662—601 16
4. Olimpia M.I. Buc. 10 5 5 681—655 15
5. Unio Satu Mare 10 5 5 570—620 15
6. Știința Craiova 10 5 5 546—535 15
7. Progresul București 10 4 6 691—740 14
8. Știința Brașov 10 4 6 588—635 14
9. Politehnica Cluj 10 4 6 759—746 14

10. A.S.A. Bacău 10 1 9 534—724 11

Casa de cultură a studenților din 
Iași a găzduit zilele trecute compe
tiția de tenis de masă dotată cu 
„Cupa Iași". Concursul a fost des
chis copiilor născuți în anul 1952. 
Au luat parte sportivi din Bra
șov. Tg. Secuiesc, Timișoara, Boc
șa Vasiovei, Craiova, T. Severin, 
Satu Mare și București. Cel mai bun 
s-a dovedit Corneliu Macovei — Iași 
(antrenor G. Simionescu), învingător 
în 4 din cele 7 probe. S-au mai re
marcat : Gheorghe Teodor (Bere Gri
vița București, antrenor A. Ardelea- 
nu), Gh. Naghi (Timișoara, instr, voi. 
Gh. Fikl), Marilena Tomescu (Cra
iova, antrenor V. Bălan).

Clasamente pe probe, echipe bă
ieți : 1. centrul Iași (antrenor G. Si
mionescu); echipe femei: 1. A.S.A. 
București (antrenor V. Tulcea); sim
plu băieți: 1. C. Macovei, 2. Gheor
ghe Teodor,- simplu fete: 1. Cristina 
ÎVIușat (A.S.A. București); 2. Nicoleta 
Spiridon (centrul Iași); dublu băieți: 
1. C. Macovei — D. Apostu (centrul 
Iași), 2. Drăgănuș — Vucescu (Sănă-

tatea T. Severin, instr, vol. dr. M. Pet- 
chescu); dublu fete: 1. Cristina Mu- 
șat — Cornelia Alexandrescu (A.S.A. 
București); 2. Silvia Coman — Ma
riana Stoian (Spartac 
București); dublu mixt: 1 
Spiridon — C. Macovei;
Pescăreanu — D. Apostu (centrul 
Iași). Clasament general: 1. centrul 
Iași 82 p, 2. A.S.A. București 59 p; 3. 
C.S.O. Timișoara 31.

E. IACOBI
antrenor

2.

A.S.A.
Nicoleta
Mariana

ELEVII NOȘTRI
(Urmare din pag. 1) 

al 7-lea, la suliță, cu 52,52 m. Am 
convingerea că va putea deveni un 
bun decatlonist, cu condiția să iu
bească atletismul cel puțin ca acum.

O mare plăcere mi-a prilejuit-o 
evoluția lui Dan Moșoiu, clasat al 
doilea la greutate cu 13,00 m. Acest 
foarte tînăr atlet, care n-a împlinit 
încă 15 ani, are toate calitățile să 
ajungă un bun aruncător. Rețineți 
numai amănuntul că are 187 cm înăl
țime și 78 de kilograme! Cu acest 
elev al meu a fost o mică... poveste. 
Pînă acum cîțiva ani era total oprit 
să facă orice fel de efort fizic dato
rită urmărilor unui reumatism car
diac. Tratamentul făcut, îngrijirea me
dicală ce i-a fost acordată l-au în
sănătoșit. Din 1964 i s-a permis să 
facă și ușoare exerciții fizice. Păstrez 
convingerea că deplina lui însănăto
șire i-a asigurat-o sportul. De cînd 
face sport se simte perfect și a fost 
.șters" din evidența spitalului orășe
nesc de copii. Acum lucrează bine, 
cu multă sîrguință și primele rezul
tate stau garanție pentru mare’.e lui 
talent. Rețineți-i deci numele: DAN 
MOSOIU!

prof. TRAIAN PRUNDAN

APAR ALTE

în marea masă a 
găsesc sumedenie

elevilor noștri 
de... diamante! 

Descoperite la timp, bine șlefuite, în 
scurtă vreme ele pot da o strălucire 
nouă atletismului nostru. Acum doi 
ani am văzut două fetițe la un antre
nament de gimnastică la liceul nr. 35 
din București. Aveau o remarcabilă 
îndemînare și o poziție frumoasă a 
corpului. Am întrezărit la ele posi
bilități de a deveni... atlete și am 
început să mă ocup foarte serios de 
pregătirea lor. După numai un an și 
ceva de muncă am și avut bucuria 
primelor succese. Alina Popescu a 
cîștigat acum lungimea cu 5,35 m iar 
Cornelia Popescu s-a clasat a doua 
cu 5,13 m. Duminică, la „înălțime", ele 
și-au schimbat rolurile: Cornelia a 
fost prima cu 1,52 m iar Alina, pe lo
cul doi, cu 1,49 m.

începutul este mulțumitor. Aceste 
rezultate ne dau imboldul de a des
fășura o muncă și mai bună ale că
rei roade le vom vedea la concursu
rile din aer liber.

eliminări). Deși s-a comportat mai 
slab ca în ajun 1 Lie. nr. 2 a opus o 
vie rezistență, dar a cedat în fața 
unui adversar superior ca pregătire 
și mai ales în promptitudinea con
traatacurilor și în forța de atac. Di
namo a făcut un joc excelent, chiar 
și atunci cînd rămăsese în cinci oa
meni de cîmp (în min. 36 Stoicescu a 
fost eliminat definitiv) și este virtuală 
cîștigătoare a Cupei. Au marcat: 
Dan 10, Viezure 4, Diculescu 4, Sora 
3 și Pleznicude, respectiv Oprescu 4, 
Bota 4, Coman 2 și Bidu 2. Marți se 
dispută ultimele jocuri: Dinamo — 
S.S.E. și C.S.S. — Lie. nr. 2.

C. ANTONESCU

Clasamentul turului
campionatului feminin

Iată clasamentul campionatului femi-
nin, la încheierea turului.

1. Știința Tim. 9 8 1 0 105: 51 17
2. Mureșul Tg. M. 9 6 2 1 89: 45 14
3. Rapid Buc. 9 6 1 2 102: 71 13
4. Știința Buc. 9 4 3 2 64: 55 11 (+11)
5. Tract. Brașov 9 4 3 2 76: 70 11 (+ 6)
6. Lie. nr. 4 Tim. 9 3 2 4 67: 85 8
7. Confec. Buc. 9 3 0 6 68: 90 6
8. C.S.M. Sibiu 9 2 0 7 40: 74 4
9. Rulmentul Br. 9 1 1 7 79:105 3 (-26)

10. V-ța Odorhel 9 1 1 7 60:104 3 (-44)
Returul va începe la 3 aprilie, de data

aceasta jocurile disputîndu-se în aer
liber.

Carmen Cehanzuc (S.S.E. nr. 2)
și Teodor Nuțeanu (Dinamo) din nou pe podium

Duminică, a lost rlndul grupei de 
copii 11—12 ani să se prezinte pe bloc- 
starturile piscinei acoperite de la Flo- 
reasca. Majoritatea probelor au ofe
rit — spre satisfacția numeroșilor spec
tatori — întreceri aprig disputate, în
cheiate de regulă cu timpuri superioare 
celor înregistrate în luna ianuarie.

Carmen Cehanzuc, talentata elevă a 
prof. Maria Baciu, și Teodor Nuțeanu, 
din grupa prof. Cristian Vlăduță, au 
fost din nou „capetele de afiș“ ale ce
lor două reuniuni, dar surprize plăcute 
nc-au fost oferite și de-către Paul 
Ghindaru, Cornelia Pieptănarii, Matei 
Alexandrescu, Adrian Topală, Lucia 
Radu, Liviu Copcealău, Liliana Burlacu, 
Corina Constantinescu și Emil Mano- 
lescu. Iată și rezultatele tehnice, avînd 
între paranteze performanțele din luna 
ianuarie :

BĂIEȚI — 66 m liber: 1, T. Nuțeanu 
(Dinamo) 47,1 (48,3), 2. P. Ghindaru 
(SSE 1) 48,1 (48,7), 3. C. Voronca
(C.S.S.) 50,9; 66 m bras: 1. M. Alexan
drescu (Steaua) 58,0 (59,9), 2. A. To
pală (Steaua) 60,8 (62,4), 3. G. Po- 
povici (Din.) 61,0 (64,4), 4. Z. Gher- 
gliei (Din.) 61,2 (64,0); 133 m mixt: 
1. T. Nuțeanu 1:58,1 (2:03,9), 2. M. A-

5

lexandrescu 2:02,2, 3. E. Manolescu
2:04,1 (2:06,7), 4. P. Ghindaru 2:05,2 
(2:05,4); 66 m fluture: 1. L. Copcealău 
(Din.) 53,5 (57,6), 2. T. Nuțeanu 58,0, 
3. M. Alexandrescu 60,2 (57,9), 4. M. 
Lăzărescu (Steaua) 62,1 (67,5) ; 66 m 
spate: 1. E. Manolescu (SSE 2) 53,3 
(55,2), 2. T. Nuțeanu 54,2 (54,7), 3. 
M. Baciu (Din.) 57,8, 4. A. Crigorin 
(Din.) 58,9 (62,0); 4x66 m liber: 1. 
Dinamo 3:28,6, 2. Steaua 3:37,7; 4x66 
m mixt: 1. Dinamo 3:46,4 (3:52,4).

FETE ■— 66 m fluture: 1. C. Ce
hanzuc (SSE 2) 58,1 (59,4), 2. C. Piep- 
tănaru (Rapid) 58,1 (59,7), 3. L. Radu 
(Din.) 59,2 (60.4); 66 m spate: 1. C. 
Cehanzuc 59,0, 2. L. Radu 59,7 (60,8), 
3. Ad. Pupăzan (Din.) 60,4 (63,0), 4. 
C. Pieptfinaru 61,4 (62,1); 66 m liber:
1. C. Cehanzuc 48,5 (49,0) ; 2. C. Piep
tănarii 51,2 (52,4); 3. L. Radu 52,3; 
66 m bras: 1. L. Burlacu (Din.) 58,4,
2. C. Constantinescu (SSE 2) 59,8
(63,5), 3. M. Popescu (Din.) 60,3, 4. 
A. Anton (Din.) 60,5 (61,7) ; 133 m 
mixt : 1. C. Cehanzuc 2:03,9 (2:07,3), 
2. L. Radu 2:04,2 (2:09,0), 3. C.
Pieptănarii 2:09,0 (2:15,0); 4x66 m
mixt: 1. Dinamo 4:04,7.

S Peste 100 de participanți la campionatele regiunii Brașov

TALENTE...

Gh. Bălan (A.S.A. Brașov), dublu învingător în probele alpine disputate 
in cadrul campionatelor regiunii Brașov

Foto : D. Stănculescu

prof. ELISABETA STĂNESCU

La sfârșitul săptămînii trecute s-au 
desfășurat la Poiana Brașov campiona
tele regiunii Brașov la care au partici
pat peste 100 de schiori. Iată rezultatele 
tehnice: COBOR1RE seniori (pe Su
linar, de la cabana Cristianu Mare pînă 
la „Drumul roșu") : 1. Gh. Bălan (A. 
S. Armata Brașov) 1:39,9; 2. C. Bălan 
(A.S.A.) 1:41,1; 3. II. Hannich (Di
namo) 1:43,1; senioare (pînă la „Dru
mul lui Lehman") : 1. Ilona Micloș (Di
namo) 1:05,6; 2. Liana Blebea (A.S.A.) 
1:09,4; 3. Mihaela Casapu (Dinamo) 
1:10,1; juniori I: 1. C.
(Știința) 1:04,8; juniori II: 1. V. Va- 
nea (Dinamo) 1:04,7; junioare I: 1. 
Constanța Măzgărcanu (Știința) 1:10,1;

junioare II (pînă la „ 
Georgcta Băncilă (S.S.E 
SLALOM URIAȘ 
56 porți) ; T. 
Gh. Cristoloveanu 2:19,6 
(A.S.A.) 2:19,7 ; senioare 
cloș 2:30,0; 2. " ” "
Mihaela Casapu 
V. Alexandrescu (Dinamo) 2:34,8 ; ju
niori II (pînă 
man“) : 
2:38,0 ; junioare I: 
< ilă 2:00,6 ; junioare II :

Cișmașu Cristea (S.S.E.) 2:38,2; FOND seniori 
15 km: 1. Gh. Cincu (A.S.A.) lh05:14,0; 
2. St. Drăguș (A.S.A.) 11109:19,0; 3. 
Gh. Bădescu (Dinamo) 11110:11,0;

,Zidul marc") : 1 
Brașov) 46,6 ; 

seniori (pe Sulinar, 
Gh. Bălan 2:18,0; 2.

3. 1. Zangor 
1. Ilona Mi- 

Edit Șutcu 2:39,5; 3. 
2:45,1 ; juniori 1: 1

la „Drumul lui Leli-
1. I. Bobiț (Steagul roșu)

1. Georgeta Băn-
1. Mihaela

tineret 15 km : 1 Gh. Cercel (A.S.A.) 
lhll:35,0; 2. M. Cojari (Tractorul) lh 
12:14,0; 3. V. Nărea (St. roșu) lh
16:10,0; juniori I 5 km: I. |. Mirzea 
(A.S.A.) 23:13,0; juniori II 5 km: 1. 
1. Benga (Tractorul) 25:20,0; senioare 
5 km- I. Marcela I.canipă (Dinamo) 
21:11,0; junioare I 3 km: I. Eugenia 
Vișân (A.S.A.) 17:56,0 , junioare II 3 
km: 1. Ana Clinciu (Partizanul Brașov) 
21:24,0; ștafeta 3x10 km seniori: 1. 
Dinamo (Sfetea, Dinu, Bădescu) 2h 
12:19,0; 2. A.S.-A. 21116:32,0 ; 3. Trac
torul 21125:20,0; 3x3 km senioare: 1. 
Dinamo (Slănilă, Bogozi, Leanipă) 
57:12,0; 2. A.S.A. 11100:24.0; 3. Trac
torul 11104:17,0; juniori 3x5 km: 1. 
Dinamo (Pascu, Olteanu, Dudu) lh 
09:34,0; junioare 3x3 km: 1. Partiza
nul Brașov (Nîlă, Barabaș, Clinciu) Ui 
09:15,0. '

C. GRUIA — coresp. regional

Bulefinul zăpezii
Institutul Meteorologic ne-a comu

nicat că ieri la ora 11 stratul de ză
padă din regiunile de munte atingea 
următoarele grosimi : Sinaia — Cota 
1 500 — 33 cm, Piatra Arsă 
Peștera 85 cm, Predeal — 
32 cm, Clăbucet — sosire 
Clăbucet — plecare 52 cm, 
Brașov 9 cm, Cristianu Marc 
Țarcu 1,38 m, Cuntu 60 cm, Semenic 
82, cm, Rarău 55 cm. Zăpada 
veche, densă, umedă și grea.

Pentru săptămîna aceasta se 
vede în continuare temperatură 
cată și ușoare precipitații sub formă 
de ninsoare și lapoviță.

1,20 m, 
Cioplea 
47 cm;
Poiana
97 cm,

este

pre- 
ridi-



OTBAL Pe scurt
unicul echipei rarul
în R. P. Bulgaria

CONSTANȚA 21 (prin telefon). — 
pă cum se știe, între 12 și 20 fe- 
arie, Farul Constanța a întreprins 
turneu de trei jocuri în R. P. Bul- 
ia. Primul meci, disputat în ziua 
13 februarie la Toibuhin, în com- 

lia formației Dobrudja, fotbaliștii 
stănțeni l-au terminat la egalitate 
-1). In cea de-a dotiia partidă (16 
ruarie), Farul a întîlnit echipa Svet- 
ița, clasată pe Jocul al doilea în 
egoria B. Partida a luat sfîrșit cu 
toria Farului cu scorul de 2—0 
-0), prin golurile marcate de 
nolache în min. 50 și Ologu în 
i. 89.
lîmbătă 19 februarie,;la Varna, Fa- 

a întîlnit echipa Cerno More, 
id învinsă cu 1 —.0, printr-un gol 
cris în min. 88, dintr-o evidentă 
ițic de ofsaid.
n general, echipa s-a comportat 
e în acest turneu, jucătorii dove- 
d o bună pregătire fizică si tac- 
i de ansamblu.

F. FOTI 
ecretarul clubului sportiv Farul 

Constanța

EGÂTIRI... PREGĂTIRI...
i Fotbaliștii de la C.F.R. Pașcani sînt 
Iriți să se comporte cît se poate de 
î in returul campionatului. în acest 
o, pe lingă antrenamentele zilnice, ce 
desfășoară sub conducerea lui Marin 
xamlru, feroviarii susțin șl jocuri de 
ficare. Recent, C.F.R. Pașcani a evo- 

. la Fălticeni în compania echipei 
esta, pe care a întrecut-o cu scorul 
2—1. Punctele învingătorilor au fost 
■rise de Romeo Atanasiu. Duminică 
februarie C.F.R. Pașcani a jucat la 
ăuți cu Metalul. Formația gazdă a 
igat cu 2—0 (1—0).

CONSTATIN ENEA — coresp.

Antrenamentele echipei Steaua roșie 
>nta, fruntașa seriei Nord în cam- 
îatul categoriei C, se desfășoară cu 
nsitate, de trei ori pe săptămînă. 
■ți accentul se pune pe pregătirea fl- 
, joia pe joc-școală, iar vinerea pe 
lica individuală. în lot au fost pro
bați doi jucători din campionatul re- 
îal. Reamenajat din vara anului 1965, 
mul terenului din Salonta se pre- 
ă acum în perfectă stare. Iubitorii 
aiului din localitate urmăresc cu in- 
9 pregătirile echipei lor favorite.

Veselin pain — coresp.

Ceahlăul Piatra Neamț a susținut j 
linică un joc de verificare cu for- | 
ia de categoria C Foresta Fălticeni. | 
hlăul a învins cu 3—1 (2—1), la ca- i
ii unui joc viu disputat șl de bun I 
ii tehnic.

’'ele probleme privind îndrumarea 
secțiilor pe ramură de sport 

in această perioadă (I)
(Urmare din pag. 1) 

stabilității cadrelor sale (de exem- 
: Radu Huțan și Nicolae Nava- 

t la caiac-canoe. Eugen Raduch la 
hei, Constantin Nour la box etc.), 
.semenea exemple sînt în totală 
iziție cu cele relatate în coloanele 
'jilui „Sportul popular" privind sec- 
de fotbal Farul Constanja care a 
jșit" ca în 12 ani să schimbe 16 an- 
tori ! ! De aceea nici nu-i de mi- 
3 că, an de an, această secție are 
principal obiectiv... scăparea de 
ogradare I
i ceea ce privește latura „admini- 
itivă" a pregătirilor specifice^ ac- 
lei perioade, este necesar sa se 
rde toată atenția pregătirii din 
3 și în cele mai bune condițiuni 
iazei materiale pentru noul sezon, 
este puține zile comisia de baze 
nateriale a F. R. Fotbal va începe, 
în fiecare an, acțiunea de omolo- 
e a terenurilor de fotbal aparți- 
d secțiilor ce participă la campio
ni republican - categoriile A, B

ste cazul ca, atit cei ce pregătesc 
ele, cît și cei care urmează să le 
slogheze, să aplice cu mai multă 
nitate hotărirea Consiliului Gene- 
al UCFS privind existența pistelor 
atletism și buna lor întreținere, ca 
ondiție obligatorie pentru omolo- 
ea terenurilor respective.
i afara lucrărilor de completare 
de înlocuire a brazdelor, care se 
mai tîrziu (dacă nu s-au făcut în 

mnă, cum era normal I), de pe 
m se vor asigura materialele ne- 
are întreținerii terenurilor cu zgu- 
repararea lemnăriei deteriorate de 
:mperiile iernii, verificarea insta- 
ilor sanitare, lucrările de zugră- 
-. și vopsitorie și alte numeroase a- 
>enea măsuri care țin, în primul 
i, de simțul gospodăresc, dar pe 
|ă care, din păcate, unele „con-

Cu antrenorii „științelor" în tabără, la Predea
îutr-un Predeal îmbrăcat în haine de ptimăvară, i-am întîlnit zilele 

trecute pe antrenorii și pe fotbaliștii celor patru formații studențești din 
categoriile A și B — Știința Timișoara, Știința Cluj, Știința Craiova și 
Știința București — reuniți pe timpul vacanței studențești într-o tabără 
organizată de U.A.S.R. Scopul: odihnă după examene și realizarea unei 
pregătiri cît mai bune pentru campionat.

,,Pentru noi, returul începe 
de la greu la ușor!"

Cuvintele a/iarjin- antrenorului se
cund, GH. WfESCU, de la Știința 
Craiova. Și, dindu-și seama de si
tuație, jucătorii echipei muncesc cu 
rivnă pentru a atinge cît mai de
vreme o formă sportivă care, in mod 
obișnuit, se obține după ce s-au dis
putat 3—4 etape. Mai ales că (lă- 
sind la o parte meciul de cupă), in 
primul joc vor înlîlni pe Rapid.

— Și după Rapid, ne spunea prof. 
DUMITRU TEODORESCU, antrenor 
principal, în etapele următoare avem 
adversari de mina intîi: Steaua, 
Petrolul, Știința Cluj...

— Din punct de vedere tactic, ce 
plănuiți ?

— Toată lumea știe să joace Împo
triva noastră: caută să anihileze 
mai intîi cele două virfuri, pe Eftimie 
și Sfitlogea. De aceea, in acest re
tur vom veni cu un nou plan de 
joc. Am preluat tot ce am văzut bun 
în cele trei sezoane de cind jucăm 
în categoria A și am adăugat ele
mente noi pentru a face pasul valo
ric așteptat. Mai mult nu pot să vă 
spun I

Am asistat apoi la o discuție. în 
jurul tablei de joc se adunaseră toți 
fotbaliștii, atenți la manevrele tac
tice demonstrate de antrenorul Nu- 
țescu. La sfîrșit, Bitlan, Mincă și 
Ivan au rămas să se pună de acord, 
fiecare intrevăzind alte posibilități 
și contrazicindu-l pe celălalt. De 
ce ?

— E normal ca ei și alții ca ei să 
cunoască alte soluții pentru că le-au 
învățat acolo unde au mai jucat : 
Bitlan la Știința Timișoara, Mincă la 
Steaua și Ivan la Petrolul. Noi tre
buie să-i aducem pe toți la același 
numitor, ceea ce nu e ușor și de aceea 
munca noastră va ii de durată.

troale" frec cu ușurință, considerîn- 
du-Ie ca nefiind de... resortul lor I

Problema aprovizionării cu ma
teriale de tot felul constituie o altă 
preocupare ce trebuie urgentată și 
rezolvată în bune condițiuni. O bună 
aprovizionare, din timp, a secțiilor cu 
echipament și mai ales cu materialele 
de lucru necesare contribuie direct 
la ridicarea nivelului antrenamente
lor respective.

De asemenea, consiliile cluburilor 
și ale asociațiilor, pe baza prevede
rilor bugetare, este bine să facă din 
timp demersurile necesare pentru a- 
provizionare, cunoscînd faptul că o 
serie de materiale se găsesc destul 
de anevoios în rețeaua I.D.M.S.

Este regretabil faptul că materia
lele ajutătoare necesare antrenamen
tului sportiv lipsesc în foarte multe 
secții, chiar și în cele fruntașe. Este 
vorba de haltere, extensoare, bare 
fixe, porți reglabile pentru jocuri și 
multe altele care sînt, de fapt, instru
mente indispensabile pentru ridica
rea conținutului instructiv-educativ și, 
deci, a performanțelor sportive.

Este de la sine înțeles că birourile 
secțiilor trebuie să acționeze cu mai 
multă hotărîre pentru achiziționarea 
sau confecționarea, pe plan local, a 
acestor materiale ce intră în dotarea 
stadioanelor și sălilor.

S-ar putea ca unele dintre proble
mele subliniate în acest articol să 
stîrnească nedumeriri, deoarece mulți 
dintre tehnicieni (inclusiv o parte a 
acelora care se ocupă cu îndruma
rea și controlul antrenamentelor) sînt 
tentați, deseori, sâ considere că obli
gația lor profesională se limitează 
strict la conținutul lecțiilor de antre
nament. Or, practica a dovedit, de 
mult, că cele mai frumoase intenții, 
cele mai frumoase planuri, neînsoțite 
și de măsurile practice necesare, ră- 
mîn simple... dorințe 1

Și acum, cîteva noutăți privind e- 
fectivul: din echipă nu mai fac parte 
Geleriu și Onea ; Marin Marcel, re
făcut după accidentul suferit, a luat 
parte pînă azi la vrea 10 antrena
mente ; Eftimie este și el apt de joc, 
astfel că „motorul" echipei va face 
din nou cuplu cu Sfirlogea. în rest: 
Papuc, Vasilescu I, Mihăilescu, De
liu, Mincă. Ivan, Dumitrescu, M. Băr- 
bulescu, Bitlan, Plugatu, Vasilescu I1, 
Anton, Cîrciumărescu, V. Ioncscu, 
Strîmbcanu, Gavrilă.

Șapte juniori în lotul Științei Cluj
Da, da, 7 I Nici mai mult, nici 

mai puțin : 7 I Aceasta lasă să se în
trevadă o schimbare de concepție — 
mai bine mai tîrziu decît niciodată! 
— a secției și a antrenorilor. Cine 
slnt cei 7 ? Nume mai vechi : Anca, 
Mustățea, Țegean, Oprea, Tarcu-, 
nume noi: Barbu (atacant) și Cal
mar (apărător). Cei mai mulți dintre 
ei crescuți in pepiniera clujenilor.

Despre pregătiri ne-au vorbit cei 
doi antrenori: ANDREI ȘEPCI și 
ROBERT COSMOC.

— S-a lucrat mai intens ca altă 
dată: crosuri contra-cronometru (cei 
mai iuți: Adam și Neșu), s-au folo
sit benzi de cauciuc, centuri cu greu
tăți de plumb, mingi medicinale, hal
tere de cite 30 kg.

— Intimpinati și unele greutăți în 
munca de pregătire?

— Da, mingile alb-negru făcute la 
București la „Flacăra roșie" se de
formează foarte repede, iar o coman
dă de ghete de fotbal făcută la Re
ghin este onorală abia după trei 
luni!

— Ce promiteți pentru retur spec
tatorilor clujeni ?

— Jocuri de calitate, în general 
o comportare pe măsura tradiției 
Științei noastre.

Crosuri de 8000 de m!
Aceasta este„porția" ce le revine 

uneori la antrenamente fotbaliștilor 
de la Știința Timișoara. Antrenorii 
C. VORONCOVSCHI și I. IONESCU 
nu sînt însă pe de-a întregul mulțu
miți :

— Noi am planificat ca la Predeal 
să facem cu totul altceva, dar a tre
buit să restructurăm planurile potri
vit condițiilor de aici: am lucrat pe 
alei, pe șosele, am făcut crosuri 
pentru că terenul e impractica
bil.

— Cu ce lot ați lucrat ?

După surprizele înregistrate între 
echipele italiene incluse în programul 
concursurilor PRONOSPORT de du
minică 20 februarie a.c., iubitorii 
Pronosportului așteaptă cu nerăbdare 
programul concursurilor A9 și B9 
din această săptămînă.

Dar iată programul integral al a- 
cestor concursuri :

I. Napoli—Milan
II. Atalanta—Cagliari

III. Florentina—Lanerossi
IV. Internazionale—Foggia
V. Lazio—Roma

VI. Sampdoria—Brescia
VII. Spăl—Bologna

VIII. Varese—Torino
IX. Lecco—Potenza
X. Livorno—Genoa

XI. Monza—Palermo
XII. Reggiana—Venezia

XIII. Juventus—Catania
UN AUTOTURISM „FIAT 850“ 

LA „CONCURSUL SUPLIMENTAR 
PRONOSPORT HOCHEI"

Cu prilejul campionatului mondial 
de hochei pe gheață, LOTO-PRONO- 
SPORT organizează un concurs supli
mentar PRONOSPORT.

Acest concurs se va desfășura în 
același mod ca orice concurs PRO
NOSPORT B obișnuit (cu taxa de 
participare de 3 lei varianta).

— Am avut la dispoziție pe : Sic- 
lai, P. Popa, Roman — portari, Sur- 
dan, Petrovici, Răcelescu, Hodrea, 
Pîrvu, Speriosu — fundași, Lereter, 
Grizea, Mihăilă, Rus, Morovan — 
mijlocași, Cotormani, Loncer, Regep, 
Mițaru — atacanti. Din lot mai fac 
parte M. Popa, R. Lazăr și Humel- 
nicu. Primii doi au fost reținuți de 
examene la Timișoara, iar Humelnicu 
a suferit o operație de menise.

— Sint și nume noi in lot...
— Juniorii Rus, Hodrea și Pirvu au 

fost promovați după terminarea tu
rului.

La Predeal, timișorenii au lucrat 
intens: două antrenamente pe zi, 
fiecare cu alt caracter. In plus — pa
tru jocuri de verificare.

— Cum vedeți returul ?
— Foarte dificil : majoritatea me

ciurilor grele le avem in deplasare. 
De aceea dăm o atenție deosebită 
pregătirii. Vrem să nu avem... emoții 
în finalul campionatului și să ne 
menținem simpatiile cîștigate.

Un loc mai bun ? De ce nu ?
Pe locul IV in prima serie a cate

goriei B, cel mai bun ocupat vreo
dată, Știința București speră să a- 
jungă și mai... în față.

— Cunoaștem posibilitățile echipei, 
ne spuneau la unison antrenorii ION 
VOICA și ȘTEFAN MIU, și de aceea 
Încercăm, dacă se poale, să urcăm 
mai sus.

— Ce zic jucătorii?
— De acord cu noi. De aceea, lu

crează cum de puține ori i-am vă
zut. De la începutul pregătirilor am 
făcut mai mult de 25 de antrenamen
te. La București, am lucrat in sală cu 
mingi de tenis și cu mingi de fotbal, 
cu corzi medicinale ; Ia Predeal — 
doar pregătire fizică și cîteva jocuri.

— Cum veți juca in retur ?
— Așa cum am mai spus și altă 

dată, vom căuta să Îmbinăm elanul, 
specific echipelor studențești, cu teh
nica. Intenția noastră este să ne im
punem un stil propriu de joc. Avem 
extreme valoroase (Lucescu, Cior- 
noavă), dar cu asta n-am rezolvat 
problema atacului. Noi nu uităm că, 
in ceea ce privește numărul de 
goluri marcate (doar 15), sintem pe 
locul 10 în serie. în schimb, sintem 
a doua în ceea ce privește apărarea : 
echipa a primit doar 12 goluri.

— Toți jucătorii au trecut exame
nele ?

— Aproape. O joc, Cicu, Lucescu 
și Rămureanu sînt studenți fruntași, 
dar avem și restanțieri: Vasilescu și 
Manta. Ei vor fi in atenția noastră 
și în ceea ce privește pregătirea șco
lară.

★
Aici a luat sfîrșit dialogul nostru cu 

antrenorii „științelor". O dală cu re
luarea campionatelor va începe dia- 
iogul lor cu spectatorii...

MIRCEA TDDORAN

Capul de afiș al acestui concurs 
suplimentar îl constituie un autotu
rism „Fiat 850“ oferit la premiul ex
cepțional.

Programul concursului :

I. România—Norvegia
(camp, mondial B)

II. U.R.S.S.—R.D. Germană
(camp, mondial A)

III. România—Ungaria
(camp, mondial B)

IV. Polonia—Suedia
(camp, mondial A)

V. România—Austria
(camp, mondial B)

VI. Suedia—U.R.S.S.
(camp, mondial A)

VII. Canada—Cehoslovacia
(camp, mondial A)

VIII. U.R.S.S.—Canada
(camp, mondial A)

IX. Cehoslovacia—Suedia
(camp, mondial A)

X. România—Iugoslavia
(camp, mondial B)

XI. U.R.S.S.—Cehoslovacia
(camp, mondial A)

XII. Suedia—Canada
(camp, mondial A)

XIII. România—Anglia
(camp, mondial B)

Rubrică redactată de Loto-Pronosport. 

de la 
corespondenți

• Asociația sportivă Carpați din Sinaia 
a organizat — zilele trecute — etapa 
pe asociație a Spartachiadei de iarnă. 
De un succes deosebit s-au bucurat în
trecerile de săniuțe, la care au participat 
80 de tineri. Printre cîștigători s-au 
numărat: V. Duță, I. Giurcă, S. Dumi- 
t racile, I. Burtea și I. Stănescu.

NICOLAE BUCUR

• Și la Bistrița zăpada a căzut din 
abundență, spre bucuria amatorilor de 
schi. Asociația sportivă Victoria a 
organizat întrecerile din cadrul Spar
tachiadei la probele de schi — fond și 
coborîre. Cei mai buni au fost: E. Se
cției la fond și l. Pop la coborîre, ei 
clusindu-se pe primul loc din 80 de 
concurenți.

ION TOMA

© Întrecerile de volei din campiona
tul școlar au prilejuit o aprigă dispută 
la Tîrndveni. Echipele participante (3 
de fote și 5 de băieți) au realizat me
ciuri interesante. Pc primul loc s-au 
clasat echipele liceului nr 1.

ION HASAȘIU

• 10 de amatori ai alpinismului frec
ventează un curs de instructori sportivi 
organizat de comisia orășenească din 
Cîmpulung Muscel. Pentru o mai bună 
însușire a materialului predat se folo
sesc și numeroase diafilme. Un prim 
.,rod“ : afilierea la federația de specia
litate a două noi comisii de la aso
ciațiile Sănătatea și Uzina Electrică.

VIOREL POPESCU

• O nouă asociație sportivă a luat 
ființă la Sighișoara. Este vorba de aso
ciația Gloria de la țesă toria de bumbac 
Tîrnava. Pentru început asociația nu
mără 643 de membri UCFS care vor 
activa în secțiile de handbal, popice, 
șah, gimnastică, fotbal, tir. Iosif Si- 
mion a fost ales președintele ace.-tei noi 
asociații.

ION TURJAN

• Pentru prima dată la Școala ge
nerală din comuna Drașov, raionul 
Sebeș, a fost organizat un concurs de 
tenis de masă și șah pe clase și apoi 
finala pe școală. întrecerile au stîrnit 
un interes deosebit constituind astfel 
un început de bun augur. Eleva Maria 
Rusii (clasa VUI-a) a cucerit locul l 
la tenis de. masă.

ION MOLDOVAN

• în fiecare miercuri arbitrii timișo
reni de fotbal ian parte la un curs de 
perfecționare organizat de către comisia 
orășenească de fotbal. Printre partici- 
panți i-am întîlnit pe Ritter, Retezan, 
Osiac, Blau, Sanda, Zbercea, Birăescu 
și Popa.

ION JURA

• Tot la Timișoara s-a deschis — 
recent — o școală de arbitri de fotbal 
la care participă 36 de cursanți. Pro
gramul cuprinde un ciclu de 33 de lec
ții care vor fi predate de cei mai buni 
arbitri din regiune. In ajutorul expune
rilor se vor prezenta filme și diafilme.

ION SÎRBU

• Luptătorii lugojeni fac intense pre
gătiri în vederea începerii activității 
competitionale. In loturile celor două 
echipe — una de „greco-roinanc“ și alta 
de „libere** — au fost promovați o se
ric dc tineri talentați. De pregătirea 
lor se ocupă antrenorii G. Luca, 1. 
Horvath și S. Covaci.

C. OLARU

• Elevii grupului școlar al Combina
tului siderurgic Hunedoara desfășoară 
o susținută activitate sportivă. Au fost 
realizate și unele, rezultate promițătoare. 
Astfel, la atletism, elevii N. Oprea și 
I. Pogea au alergat 100 m în 12 sec. 
iar B. Gladovschi a aruncat greutatea 
la 11,80 m. Echipa de volei este cam
pioană regională la juniori iar echipa 
de baschet ocupă locul II în campiona
tul orășenesc.

MIHAI VLAD

• Peste 100 de elevi de la școal? 
generală din comuna Nisiporești raionul 
Roman, au trecut probele pentru cucerirea 
Insignei dc polisportiv. Printre noii 
purtători ai Insignei se află și elevi 
fruntași la învățătură ca: M. Tălmăcel, 
L. Anton, E. Pal, Angela Barticel, Te
reza Gherghclaș ș.a.

GEORGE GROAPĂ



Vizita conducătorilor 
de partid și de stat
în regiunea Banat Activitatea la hochei și schi Pregătirile echipei Austriei pentru C.M. de h«

(Urmare din pag. 1) al C.C. al partidului a recomandat

neag, directorul uzinei, despre reali
zările acestei mari unități construc
toare de mașini care în ultimii patru 
ani și-a sporit producția de mai bine 
pe patru ori. Vizitînd secțiile uzinei 
conducătorii de partid și de stat se 
Interesează de utilajele care sint pro
duse aici și recomandă constructo
rilor de mașini să folosească bine 
spațiile de producție și să acorde o 
atenție deosebită îmbunătățirii cali
tății produselor.

Ee la Uzinele mecanice oaspeții se 
îndreaptă către Universitatea din Ti
mișoara. Aici, vizitează laboratoarele 
și mica expoziție care se aîlă la unul 
din etajele clădirii, și care cuprinde 
proiectele de sistematizare a orașului 
Timișoara. Apoi, participă la o îrrtîl- 
nire cu cadrele didactice și studenti 
din acest important centru universitar. 
Au luat cuvîntul cadre didactice și 
studenți.

In încheiere, primit cu însuflețite 
aplauze, ia cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care felicită cadrele di
dactice și pe studenți pentru realiză
rile obținute și subliniază necesitatea 
continuării muncii de instruire și e- 
ducare a tinerei generații pentru for
marea de cadre de specialiști necesari 
în toate sectoarele economiei națio
nale. Evidențiind rodnica activitate 
științifică desfășurată în centrul uni
versitar timișorean, secretarul general

ca 
această importantă muncă să fie În
dreptată spre aplicarea celor mai noi 
cuceriri ale tehnicii în producție - 
condiție esențială a mersului nostru 
înainte.

în încheierea vizitei în regiunea 
Banat, conducătorii de partid și do 
stat au luat parte la o întîlnire cu 
activul de partid și la o masă tovă
rășească.

Au rostit cuvîntări reprezentanți ai 
organelor locale de partid, de stat și 
obștești, ai întreprinderilor și institu
țiilor timișorene, precum și ai unor 
unități agricole socialiste din regi
une. Salutat cu puternice aplauze a 
luat apoi cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Seara, înalții oaspeți au părăsit 
Timișoara, indreptîndu-se spre Bucu
rești

• Schioara Nancy Greene (Canada) 
a cîștigat proba de slalom uriaș din 
cadrul concursului international de la 
Mont Sainte (Canada). Ea a realizat 
77 sec 42/100, fiind urmată în clasa
ment de Christi Haas (Austria) — 77 
sec 81/100. Proba ele combinată a reve
nit austriecei Christi Haas

• In localitatea Pistoia (Italia) au 
continuat întrecerile de sebi pentru 
„Cupa Foemina**. Proba feminină de 
slalom special a revenit sportivei Fer
nanda Bochatay (Elveția), care în cele 
două manșe a realizat 94 sec. 64/100. 
Christine Goitschell (Franța) a fost 
descalificată, deoarece a ratat o poartă.

★

Vizita conducătorilor de partid și de 
stat .in regiunea Banat s-a Încheiat. 
Peste tot pe unde au poposit, Inalții 
oaspeți au fost intimpinați de oa
menii muncii cu bucurie și entuziasm. 
Ei și-au dovedit încă o dată cu acest 
prilej atașamentul față de politica în
țeleaptă a partidului și guvernului 
care conduc întregul popor cu pași 
siguri spre făurirea unui viitor 
minos.

• In primul meci al finalei „Cupei 
campionilor europeni4* la hochei pe 
gheață, la Ffissen (R.F.G.) echipa ceho
slovacă Z.K.L. Brno a învins cn 6—4 
(2—2, 1—0, 3—2) pe E. V. Filssen. In 
cadrul finalei au loc patru meciuri. Cea 
de-a doua întîtnire se va desfășura la 
Obserstdorf (BFG). Celelalte două jwuri 
vor avea loc la Brno.

• In prezența a peste 4 000 de spec
tatori, la Geneva s-a desfășurat intîl- 
nirea internațională de hochei pe 
gheață dintre echipa Elveției și o selec
ționată sovietică. Ilocheiștii sovietici, în 
rîndul cărora nu au evoluat jucătorii 
din prima reprezentativă a U.R.S.S., au 
terminat învingători cu scorul de 1—0 
71—0 ; 0—0: 0—0).

„Avem jucători valoroși,
dar ne lipsește omogenitatea".,

Corespondență specială
din Viena

Greutatea cea mai mare In pre
gătirile hochei? tii lor austrieci pen
tru campionatul mondial constă In 
lipsa unor antrenamente In comun. 
Antrenorul cehoslovac Hanzel care 
pregătește echipa Austriei nu a reu
șit să iacă — cu 3 săptămîni Înain
tea C.M. — nici un antrenament cu 
întregul electiv al lotului. Motivul? 
Pe de o parte jucătorii provin din 
diferite centre și concentrarea lor 
este dificilă, iar pe de altă parte, 
cluburile, care sînt angrenate în di
ferite competiții interne și externe, 
nu-și dau asentimentul pentru trimi
terea jucătorilor lor. Si e păcat că 
lucrurile se Intîmplă așa. Lotul aus
triac cuprinde cîțiva hocheiști de 
certă clasă internațională, cu o mare 
experiență, bum patinatori și teh
nicieni. Dar, lipsindu-i omogenitatea, 
echipa nu poate da un randament 
superior.

Naționala de hochei a Austriei 
este formată pe scheletul campioanei 
tării, KJaaeniirrtei 
care In acest sezon 
mă destul de bună, 
ționat sini Intllnirile 
pionilor europeni" dinți e Klagenfur
ter A.C. și campioana Cehoslovaciei, 
Z.K.L. Brno, o formație de valoare

AthJetik - Club, 
a arătat o tor- 

Demne de men- 
dm „Cupa cam-

mondială. O dată la Klagenfurt 
dată la Brno, campioana Austri 
cedat fa limită, la același scor: 
In celelalte două partide, diferei 
fost evidentă In favoarea adver 
lor : 2—7 și. 3—11.

Cel mai bun jucător din națio 
Austriei este fără îndoială canadi 
Saint del John, care nu de mu 
căpătat cetățenia austriacă. El se 
marcă printr-un joc bărbătesc și 
eficacitate deosebită, chiar cînd 
tllnește adversari de o certă vc 
re. Saint del John este urmat 
Adolf Bachura (fundaș) care a 
val doi ani In campionatul de c 
tori al Canadei și este, de pești 
ani, titular al reprezentativei . 
triei. Căpitanul echipei este Wi 
Znehnalik (recordman în ce p'rR 
selecționările în echipa renteze 
tivă). Acesta alături de Saint 
John este considerat cel mai 
tehnician al formației.

In actualul sezon reprezenta 
Austriei a susținut doar trei 1 
niri, avlnd un palmares medic 
A terminat la egalitate (2—2) 
fost învinsă (2—5) pe teren pro 
de Elveția și 
(la Jesenice) 
prezentativei 
rezultat este

a cîștigat în depla 
cu 4—3 în fața 

iugoslave. Acest u 
mai valoros.

LOTUL...

ȘTIRI... PÎZTITAIE

Ard Schenk luase un start bun*teren

s^er-

la „europenele de tenis! Ard Schenk (Olanda) distanțîndu-se pe 500 
căzut pe gheată. După următoarele două probe 
trecut in fruntea clasamentului general, dar pe 
rezista compatriotului său Kes Verkherk, căruia 

ii revine titlul suprem

pentru 
campionilor

Această lază dramatică a campionatelor mondiale de patinaj viteză de 
Goteborg ni-1 prezintă pe 
de sovieticul Ani Antson, 
ale întrecerilor, Schenk a
10 000 m el n-a mai putut

bună 
aco-

OSL.G
în cadrul campionatelor mondiale 

de schi fond de la Oslo s-a disputat 
ieri proba de fond 15 km în cadrul 
combinatei. Pe primul loc s-.a clasat 
elvețianul Alois Kaelin în 52:12,9 ur
mat de norvegianul M. Svenssen și 
R. Poehland (R. D. Germană).

După această probă, a foSt alcătuit 
clasamentul general al combinatei, 
care arată astfel : 1. Georg Thoma
IR. F. Germană) 445,09 p. 2. Fr. Kel
ler (R. F. Germană) 443,44 p. 3. Alois 
Kaelin /Elveția 1 441,21 p.
BERLIN

Cu prilejul unui concurs de atletism 
desfășurat pe teren acoperit, cunoscutul 
recordman .Juergen May (R.D. Germa
nă) a obținu* un remarcabil rezultat în 
proba de 1 S00 m cu timpul de 3:41,9. 
Această performantă este apreciată ca 
una dintre cele mai bune din lume pen
tru concursurile de sală. May a ■fost 
cronometrat și in proba de 1 milă, ob- 
țlnind timpul de 8:58.2 (cea mai ‘ 
performantă europeană me 
pent).
ZURICH

Intf-un Joc retur contînd 
turiîe de finală ;ale „Cupei 
europeni” ia handbal (masculin) Honved 
Budapesta a dispus cu scorul de 22—13 
(10—3) de Grasshopers Zurich. învingă
tori și în primul meci, handbaliștii ma
ghiari s-au calificat pentru semifinalele 
comoetitiei.

...Austriei pentru C. M. este urn 
torul : PORTARI — Pregl, H.Ubt 
(ambii de la Klagenfurter Â.C.); FU 
DAȘI — Edi Mossmer (Innsbr.ucl 
E.V.), Knoll (Kitzbiihel), Bacht 
(Wiener E. V.), Schager, Felferi 
(toți de la K.A.C.), ÎNAINTAȘI 
Kalt, Puschnig, del John, Kdr 
Kaki (toți de ia K.A.C.), Weinga 
ner, Znehnalik, Kirchberger (4 
de la Wiener E.V.), Wechselberc 
(Innsbrucker E.V.), Bachler (Ki 
buhel).

Iată formația aliniată In ac 
tă partidă, în care au figurat 
mai puțin de 9 jucători din ec 
campioană, Klagenfurter A. 
Pregl; Bachura, Felfernig; K 
Schager; Kalt, Puschnig, del J< 
Kaki, Wechselberger, Konig,- Ba’ 
Znehnalik, Weingartner.

In linii mari, această este foi 
ția de bază pe care Austria o 
prezenta și la campionatul moi 
din Iugoslavia. Pretențiile la c 
campionat nu pot fi mari, atlta 
cit au existai lipsuri în ce priv 
omogenizarea și „cizelarea" ech
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ZAGREE
în primul meci al finalei „Cupei cam

pionilor eirroponi“ la polo "pe apă, echi
pa Partizan Belgrad a învins cu scorul 
de 5—3 (1—1 ; 2—0 ; 1—1 ; 1—1) pe Dy
namo Magdeburg (R D.G.). Returul va 
avea loc la 26 februarie la Magdeburg.

NEW YORK
Turneul internațional de tenis pe te

ren acoperit de la Salisbury (Maryland) 
a revenit lui Charles Pasarell, care în 
finală l-a învins cu 12—10 ; 10—8 ; 8—6 
pe Ron Hofniberg.

•în urma acestui succes, -Pasarell a 
fost declarat campion internațional de 
tenis ;pe teren acoperit al S.U.A.

BREMEN
In finala probei feminine din cadrul 

turneului internațional de tenis de sală 
de ia Bremen, Ann 'Haydon (Anglia) a 
dispus cu scorul de 7—9, 6—4. 6—3 de 
Niessen (R.F. Germană).

ALGER
Federația algeriană de fotbal organi- j 

zeazâ in zilele de 30 șl 31 martie un 
mare turneu internațional la care au 
fost invitate să participe formațiile : i 
Nantes (Franța). Internazionale Milano, 
A.C. Milan, F.C. Neapole, Juventus To- , 
rino (Italia), Real Madrid, F.C. Barcelona 
(Spania) și Vasco da Gama (Brazilia). 
Urmează ca peste cfteva zile echipele 
invitate să confirme participarea la a- 
ceaStS competiție.

NUMEROȘI LIDERI ÎNVINȘI

In campionatele din Spania, Belgia 
și Portugalia, liderii au suferit în- 
frîngeri.

In campionatul spaniol, Real Ma
drid a fost învinsă în deplasare de 
Elche cu 1—0 ! E. C. Barcelona a 
jucat cu Sabadell în deplasare, unde 
a terminat eu un scor alb, iar Atle
tico Madrid a învins pe teren pro
priu pe Saragossa cu 3—‘0. Espanol a 
terminal la egalitate cu Majorca (1-1) 
ocupind locul 9 în clasament cu 21 
p. Poziția echipelor fruntașe :
Atletico Madrid 24 .12 8 4 40:18 32
F. C. Barcelona 24 14 4 6 43:22 32
Real Madrid 23 14 4 5 37:26 32

★
In campionatul portughez, derbiul 

Lisabonei a fost cîștigat de Benfica, 
•care a învins pe liderul campionatrflui, 
Snorting, cu 2—0
Sporting 19 14 3 2 54:17 31
Benfica 19 13 4 2 51:23 30

★
Si în campionatul Belgiei echipele 

fruntașe au fost învinse. S. C. An-
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LONDRA 21 (Agerpres). - ,pî nă în prezent
campionatele europene de tenis de jțări. 
masa, ce se vor desfășura la Londra Tragerea la sorți a grupelor v
între 13 și 20 aprilie, și-au anunțat vea loc la 14 martie.

derlecht a fost întrecută cu 1—0 de 
Tilleur, iar Beerschot a pierdut cu 
2—1 meciul cu Daring.
S. C. Anderlecht 2’1 17 2 2 59:10 36 
Beerschot 21 11 6 4 29:20 28

★
In Franța, echipa Nantes, care con

duce cu autoritate în clasament, a 
pierdut 1 punct. In derbiul campio-

PERSPECTIVE IN „CUPA ORAȘELOR 
TlRGURI"

Activitatea competițională fotba
listică din ultima săptămînă a fost 
din nou bogată și interesantă. De data 
aceasta, pe prim plan s-au situat me
ciurile revanșă din „Cupa orașelor 
tîrguri" care, în unele cazuri, nu au 
putut decide echipele calificate în 
sferturile de finală.

natului ea a terminat la egalitate 
(2—2) cu Bordeaux. Alte rezultate : 
Valenciennes — Monaco 2—0, An
gers — Lille 2—1, Sochaux—Rennes 
3—2, St. Etienne—Strasbourg 1—0, 
Stade Francais — Rouen 0—‘0, Lens— 
Nîmes 1—1, Toulouse — Nice 2—1, 
Lyon — Red Star 0—0. După 25 de 
etape, Nantes are 40 p, Bordeaux 
și Valenciennes cite 35 p, St. Etien
ne 30 p. etc.

La Brașov, Steagul roșu a învins 
pe Espanol tot la două puncte di
ferență, astfel că va avea loc un al 
treilea meci — la 2 martie — 
la Brașov. Invingătoarea — și spe
răm ca ea să fre Steagul roșu — va 
întîlni pe câștigătoarea celui de al 
treilea joc dintre Hannover 96 și F.C. 
Barcelona, meci care se va disputa 
la 23 februarie, la Hanovra. Teoretic, 
avantajul este de partea echipei gazde.

Alte jocuri din „optimi" urmea

ză să-și desemneze învingătorii 
al treilea meci : Milan — Chelse 
Milano (dată nefixată încă) și S 
gossa — Heart Of Midlothian ( 
martie la Saragossa). In primele 
ciuri Milan și Chelsea și-au în 
țit victoriile (2—1 și .1—2) iar 
ragossa și Midlothian au termina 
două ori nedecis (3—3 și 2—.2).

Munchen 1860 n-a avut prob 
dificile cu Servette Geneva (1 — 
4—1), iar Dunfermline a trecut 
tul de ușor de Spartak Brno ( 
și 0—0). Performerele jocurilor 
miercuri au fost Ujpesti Dozsa 
după ce a fost învinsă ■ de I 
Koln cu 3—2 a surclasat-o în 
cu 4—0 într-o partidă în care 
a marcat 2 goluri) și Leeds Ui 
(care a cîștigat la Valencia la li 
— 1—0 — după ce pe teren pre 
nu a făcut decît scor egal — 1

• Cu un deosebit interes sînt a 
tate cîteva evenimente fotbalistic 
miercuri. In C.C.E. Anderlecht 
Real Madrid (la Bruxelles) și Im 
Ferencvaros (la Milano) — pri 
meciuri. La Londra, în meci an 
Anglia întîlnește echipa R.F, Gern
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