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gală de box
ia „Horească"

Duminică, 
Doinânia-fiiikinda

ia Hochei
Echipa reprezentativă de ho

chei pe gheață a Finlandei, par
ticipantă la grupa A a campio
natului mondial, evoluează la 
sfîrșitul acestei săptămîni în 
Capitală. Duminică 27 februa
rie, pe patinoarul „23 August* 
se va disputa meciul România 
— Finlanda.

Probabil că luni 28 februarie 
hocheiștii finlandezi vor susține 
și un al doilea joc.

TRAGEREA LA SORTI A GRUPELOR CAMPIONATULUI

EUROPEI INTER TARI, LA FOTBAL

România in grupa a 6-a, 
cu Italia, Elveția și Cipru

Sîmbătă, de la ora 19, 
se va disputa în sala Flo- 
reasca o interesantă reuni
une pugilistică de verifi
care, în vederea apropia
tului turneu pe categorii 
de greutate. Vor urca trep
tele ringului o serie de 
boxeri dc categoria I și 
din lotul reprezentativ, 
printre care G. Ciucă, I. 
Olteanu, M. Dumitrescu, 
I. Covaci, II. Stumpf, Gh. 
Negocscu ș.a.

Așadar, ne aflăm în 
pragul celui mai important 
concurs de schi care se 
desfășoară în țara noastră 
în acest sezon. Începînd 
de mîine, schiori din 7 
țări — Bulgaria, Franța, 
R. D. Germană, Marea 
Britanie, Italia, Noua Ze- 
clandă și România — se 
vor întrece pe pîrtiile din 
Poiana Brașov și Predeal, 
în cadrul ediției 1966 a 
concursului internațional 
al României.

In cursul zilei de ieri 
majoritatea oaspeților so
siseră în țară, o parte 
dintre ci înnoptînd în Ca
pitală, de unde au plecat 
azi dimineață cu 
rul spre Poiana 
Iată ultimele înscrieri 
minale ale oaspeților, 
municate de comisia 
organizare: ITALIA
Aldo Volpe. Maurizio Vol
pe; NOUA ZEELANDĂ 
— Peter Goldstein; MA
REA BRITANIE — Char
les Palmers - Tomkinson, 
J. Palmers - Tomkinson, 
Charles De Westenholtz, 
Peter Norman. Reamintim 
că printre concurenții a- 
nunțați cu două zile în 
urmă figurează și binecu- 
noscuțiî schiori francezi 
Leo Lacroix, Pierre 
mos și Michel Arpin.

Activitatea schiorilor, 
direct legată de concurs, 
începe chiar de azi: între

orele 11—14 și 16—17 aro 
loc itecunoașterea traseu
lui dc slalom uriaș din 
Poiana. Vineri dimineața, 
de la ora 11, se va des
fășura proba de 
riaș. Sîmbătă 
concurenții și 
se vor deplasa 
deal cu autocarul 
tril primul slalom 
cîal, care arc programat 
startul Ia ora 10. La prînz, 
urmează reîntoarcerea la 
Poiana, unde în după-a- 
miaza zilei de sîmbătă, dc 
la ora 16,30, are loc re
cunoașterea traseului celui 
de al doilea slalom spe
cial. Acesta începe dumi
nică dimineața la ora 10. 
Tot duminică, la ora 14, 
învingătorii își vor primi 
răsplata în cadrul festivi
tății de premiere.

După 
program 
căruia 
probabil 
face față. Intr-adevăr, este 
un sistem de disputare al 
concursurilor frecvent uti
lizat în marile stațiuni 
clin Alpi.

Ieri a avut loc Ia Zu
rich tragerea la sorți a 
grupelor preliminare ale 
primei ediții a Campiona
tului Europei inter-țări la 
fotbal, competiție care în
locuiește fosta „Cupă a 
Europei".

In ultimul moment, fe
derația din Malta a anun
țat că nu mai participă La 
competiție, astfel incit au

rămas 31 dc țări. în aceas
tă situai ic, s-a hotărît să 
se alcătuiască 7 grupe de 
cîte 4 echipe și una de 
3. De asemenea, 
dc organizare 
cele 4 echipe 
joace toate 
grupă.

Iată acum 
grupelor:

Grupa 
slovacia,

Grupa 
Bulgaria, 
gia

Grupa 
stria, Finlanda.

Grupa 4 : R. F. Germa
nă, Iugoslavia, Albania

Grupa 5; Ungă ria, R. D. 
Germană, Olanda, Dane
marca

Grupa 6: Elveția, Ita
lia, ROMÂNIA, Cipru

Grupa 7: Franța, Bel
gia, Polonia, Luxemburg

Grupa 8: Anglia, Sco
ția, Irlanda dc Nord, Tara 
Galilor.

în cadrul seriilor se vor 
juca meciuri tur-rctur, pe 
puncte, fiecare cu fiecare. 
Echipele clasate pe primul 
Ioc în scrii se califică pen
tru sferturile de finală.

Meciurile din grupe tre
buie să se dispute în in
tervalul 1 august 1966—■ 
28 februarie 1968.

slalom u- 
dimineața 

arbitrii 
Pre- 
pen- 
spe-

la comisia 
a decis ca 
britanice să 
în aceeași

(Viitorul) a ocupat ptimul loc la 
pană (la faza pe Capitală)

Foto : A. Neagu

finale ale 
republica- 

de juniori,

întrecerile 
mpionatelor
individuale 

late la a Vl-a ediție, se 
•r desfășura sîmbătă și 
uninică în Sala sportu- 
or din Craiova. Peste 

> de tineri halterofili 
n majoritatea regîuni- 
r țării s-au calificat 
ntru finalele de la Cra- 
ja. Printre aceștia re- 
t atenția îndeosebi Gh. 
deman și Șt. Pintilie 
’inamo București), Gh. 
tciu și T. Apostol (Pro- 
esul București), L. Kato 
I.S.M. Cluj), campioni 
ediției de anul trecut.

Sînt așteptate, de ase- 
mea, cu interes deose- 
t conF stările de la

categoria ușoară 
vor participa cei 
mulți concurenți 
printre care Gh. Enciu 
(campionul categoriei), A. 
Holtzer (C.S.M. Cluj) și 
Al. Dumitra? (Galați), 
cele de la „cocoș" dintre 

Apostol, A. Kallo și 
Graduli (C.S.M. Cluj), 
la semiușoară dintre 

Dinesou (Olimpia 
București), C. Badea 
(Steaua) și O. Tănăsache 
(Galați) cît și de la cele
lalte categorii.

întrecerile încep sîm
bătă dimineața de la ora 
9 și continuă după-amia- 
ză de la ora 16 și dumi
nică dimineața de* la 
ora 9.

unde 
mai 

(18),

autoca-
Bra.șov. 

no- 
co- 
de

Actualități din handbal

componența

1 : Spania, Ceho- 
Irlanda, Turcia
2 : Portugalia, 
Suedia, Norve-

3: U.R.S.S., A.u- 
Grecia

T. 
Al.
de
C.

cum se vede, un 
foarte încărcat, 

însă este foarte 
că sportivii îi vor

Din viața secțiilor

Neglijarea muncii în perspectivă costă!
n ultimii ani, înotătorii Clubului 
ortiv Școlar din București au do
nat cu autoritate campionatele re- 
olicane de seniori și de juniori. Ei 

prezentat de fiecare dată cîteva 
rarcabile individualități (pentru 
elul general al natației noastre), 
•cum și un alt grup destul de omo- 
î, care s-a clasat în multe probe pe 
uri fruntașe. Performanța s-a da- 
at muncii plină de pasiune a celor 

antrenori (dintre cei mai buni 
e îi avem în țară), Gh. Dimeca și 
Mitrofan, care pornind-o cu mai 

Iți ani în urmă — cu cîteva grupe 
copii, au perseverat în munca lor, 
șind să ducă, pînă la urmă, pe cei 
i vrednici dintre elevi la un nivel 
>erior. Aceasta a fost situația pînă 
sezonul trecut.
Ie se întîmplă însă la ora actuală 
această secție fruntașă a natației 

mreștene ? Copiii au crescut, firește, 
ăsind băncile școlii și ajungînd în 
titutele superioare de învățămînt. 
m era și normal, efectivele grupe- 

de performeri s-au subțiat simți- 
, astfel că în momentul de față 
em număra pe degete individuali- 
ile care ar mai putea emite pretenții 
un tricou de campion. Și de unde 
iă nu de mult secția C.S. Școlar 
:a „probleme" cu aranjarea în vi
lă a numeroaselor trofee, pe care 
datorii le aduceau de la fiecare 
re competiție republicană, iat-o as- 
i pusă în situația de a-și trece în 
nul pe 1966 cucerirea a 7—8 titluri 
campioni, și acestea discutabile.
\șadar, în loc- de un pas înainte, 
i mulți înapoi. Și nu trebuie să 
colim prea mult pentru a depista 
izele. în ultimii ani, grija schim- 
ui de mîine a fost total neglijată,

Iacobini) de- 
dc copii — la

singurul antreno-r (H. 
semnat pentru grupele 
un club cu atîta prestanță în natație 
— fiind cu totul insuficient pentru 
acoperirea nevoilor minime. Iată deci 
că orientarea greșită a biroului de 
secție plătește azi tribut greu greșeli
lor săvîrșite ani de-a rîndul.

„Ni s-a cerut de fiecare dată să 
cîștigăm locul I pe echipe44 — afirmă 
cei doi antrenori. Și datorită acestui

(Continuare în pag. a 3-a)

II cunosc de multă 
vreme pe profesorul si
bian D. Dobrescu. Mun
cește acum —împreună 
cu alț.i doi colegi, C. Pîr- 
vu și A. Popescu — la 
grupul școlar Indepen
dența, aproape de apa 
Cibinului.

— Ce noutăți ?
— Așteptăm returul 

campionatului de lotbal I
Frumos, n-am ce zice ! 

Trei profesori care stau 
și așteaptă marele final : 
Rapid sau Petrolul ? In 
loc să se ocupe de...

Nu găsisem, însă, așa 
cum credeam, un subiect 
de foileton. Dimpotrivă 1

★
— Vorbeam, de fapt, 

despre returul campiona
tului de fotbal al asocia
ției noastre. Crezi că nu

• In continuarea turneului său, reprezentativa noastră 
masculină evoluează astăzi la Copenhaga în compania 
selecționatei Danemarcei. Este a opta întîlnire între aceste 
două echipe naționale. In cinci din cele șapte disputate 
pînă acum, victoria a revenit jucătorilor noștri, iar în 
două handbaliștilor danezi. Duminică, reprezentativa 
României va juca la Sandfjord cu Norvegia.

o REȘIȚA 23 (prin telefon). Marți seară formația locală 
C.S.M. a dispus de Lokomotiv Magdeburg cu 19—17 (13—9), 
după un joc rapid, cu multe faze frumoase, dar și ratări 
de ambele părți. Cu excepția primelor 15 minute, cînd 
oaspeții au condus, în rest gazdele au avut inițiativa. 
Principalii realizatori : Barabaș 5, Schena 5 și Iochman 4, 
respectiv Staps 4. Au asistat 1000 de spectatori. (I. PLA- 
VIȚU, coresp.).
• Azi, Lokomotiv Magdeburg joacă la Timișoara cu 

Știința.

GUȘTERIȚA...
e interesant ? Avem 31 
de echipe care 
pentru titlu I

Intr-adevăr, e 
Dar, unde nu se 
fotbal ? Să vedem 
spune profesorul
și despre celelalte spor
turi. (Din economie de 
spațiu notez doar răs
punsurile).

luptă

ceva, 
joacă 
ce ne 
sibian

a ATLETISM : cam
pionatul asociației — 
concursuri de triatlon 
(pe stadionul Voința) — 
continuă cu etapa de pri
măvară ; numărul parti- 
cipantilor : 1 000 !

• VOLEI: campiona
tul asociației se află In 
plină desfășurare ; echi
pe In întrecere : 72!

• ALTE ACTIVITĂȚI: 
concursuri de handbal,

șah, tenis de masă, să
niuțe, orientare turistică, 
patinaj; numărul con
curentelor rămine, de 
fiecare dată, de ordinul 
sulelor.

•ir
In mînă, profesorul si

bian păstrează — griju
liu — o cutie mică, de 
carton. „Fragilul" e o 
peliculă de 2x8 mm. 
Așadar, o pasiune pentru 
cea de-a 7-a artă ?

— Nu numai pasiune. 
Fac „film", In primul 
rlnd, pentru ca sportul 
să meargă bine in școa
la noastră.

înainte de a recoman
da inițiativa sibiană, să

NOI ASOCIAȚII

SPORTIVE

DAN GÎRLEȘTEANU

(Continuare în pag. a 3-a)

Foto : Șl. Ciotloș

Sub conducerea antre
norilor Alexandru și Ro
zalia Dincă, Filip Fedulov 
și Ionel Mușat se instru
iesc în fainele atletismu
lui zeci de copii de la 
școlile și liceele qăld- 
fene.

Startul
speranțelor

La S.M.T. Sighișoara 
fost înființată o nouă 

asociație sportivă. Este 
vorba de asociația Trac
torul, care pentru înce
put numără 200 de mem
bri UCFS.
volei a șl fost înscrisă 
în campionatul raional 
și mecanizatorii speră 
într-o comportare cît 
mai bună. Au mai fost 
înființate secții de po
pice, ..................

In 
fost 
care 
foarte căutat 
de amatorii de 
nis de masă.

a

Echipa de

șah și fotbal, 
incinta stațiunii 
amenajat 
în aceste

a
un club, 
zi’e esle 

îndeosebi 
șah și le-

C. MOLDOVAN
coresp.

★
Zilele trecute salariații 

autobazei I.R.T.A. din 
Săveni au fost invitați 
să participe la festivita
tea de constituire a aso
ciației sportive Volanul. 
Cei 207 membri UCFS 
ai noii asociații vor acti
va în secțiile de volei, 
atletism, fotbal, tir, șah 
și turism, La adunarea 
de constituire mulți par- 
ticiipanți și-au manifestat 
dorința să concureze la 
cît mai multe competiții 
SDortive pe care le va 
organiza consiliul aso
ciației — Volanul.

ȘT. VATAMANIUC 
coresp.



Bilan] sportiv 
al vacanței studențești

Institutul nostru și-a creat o frumoasă 
tradiție in organizarea taberelor de va
cantă. într-adevăr, vara ca și iarna, cei 
mai merituoși dintre studenti, își petrec 
o parte din vacantă în tabere, unde li se 
oferă un bogat program de activități cul
tural-sportive menit să le asigure o odihnă 
activă reconfortantă.

Asa s-au petrecut lucrurile și de data 
aceasta, în recenta vacantă de iarnă. Nu
mai că. contrar... tradiției, n-am mai urcat 
în Bucegi, ci ne-am îndreptat spre Cibin, 
cu o tintă foarte precisă: stațiunea Pălti
niș—Sibiu. Și n-am regretat schimbarea 
rutei. Dimpotrivă, frumusețile acestui ma
siv cuprins în lanțul semeț al Carpaților 
meridionali au constituit o încîntare pen-

îru întreaga delegație — studenti și ca
dre didactice. In plus, zăpada abundentă 
așternută în stațiune și în împrejurimi a 
fost o permanentă... invitație de a ne 
avînta pe pîrtii.

Vorbind despre bilanțul vacantei, tre
buie, firește, să încep cu activitatea care 
și de data aceasta a avut cea mai mare 
pondere în programul de tabără — sportul 
prezent prin lecții de schi, concursuri de 
săniuțe, șah șl tenis de masă. O subliniere : 
de la această activitate na lipsit absolut 
nici unul din cei 110 studenti prezenti in 
tabără.

Se înțelege, schiul, sportul nr.l al se
zonului, a avut prioritate. Pîrtiile de la 
Șanta și Găujoara n-au cunoscut nici o 
clipă odihna. Intr-o parte lucrau începă
torii, în alta avansatii. La urmă și unii și 
alții s-au prezentat la... colocviul progra
mat pe pîrtia de lingă Schit, pe „speciali
tăți" i coborîre, fond, slalom special. Co
lecționarii de locuri fruntașe și... aplauze, 
studenții Gh lonescu (II geofizică), 
V. Simboian (I foraj) și Simona Teodorescu 
(IV geofizică), care au fost nevoiți să 
facă eforturi deosebite pentru a se des

prinde dintr-un lot larg de aspiranți la 
primele locuri: fotbaliștii Tr. Moldoveanu 
(IV geofizică), Fr. Ciobanu (I foraj) și 
Gh. Lazăr (ÎV foraj), gimnastul Octavian 
Micu (II foraj), atletul D. Gradin (IV 
utilaj), voleibaliștii N. Neghină (II geolo
gie), Doina Moga (II geofizică) și Marfa 
Cioca (IV geofizică), precum și baschet- 
balista Mira Borcan (III geofizică). In 
organizarea lecțiilor și a concursurilor de 
schi, colectivul catedrei de educație fizică 
(Ioana Lupan, Eugen Banciu și Eugen 
Stănescu) a primit un sprijin neprețuit din 
partea cîtorva dintre foștii noștri studenti, 
în prezent... cadre didactice în institut, 
printre care asistenții Alexandru Soare (Fa
cultatea de hidraulică) și Gonstantin Gru- 
Jinschi (Facultatea de geologie), care 
și-au trecut cu bine examenul de instruc
tori sportivi...

Dacă diminețile, în general, erau dedi
cate sportului, în schimb după-amiezile și, 
în special, serile le consacram activităților 
cultural-educative. Țin să remarc cu acest 
prilej reușita concursului „Cine știe, cîș- 
tigă" avînd drept temă: Drumețiile în 
munți. Cîștigători i studenții Liviu Pop (IV

geofizică) — nu întîmplător este respons 
bilul secției de turism din institut — 
Dumitru Istvan (I geofizică), fruntaș la co 
cursurile de orientare turistică pe oraș 
București.

Dltlma zi de tabără o fost rezerva 
vizitării muzeului Bruckenthal. Cele văz 
te acolo au reușit să ne completeze 1 
viu frumoasele imagini din expunerea ] 
care o ascultasem, cu cîteva zile m 
înainte, despre istoria și viața culluiri 
a Sibiului și așezările din împrejurimi.

...La data cînd apar aceste rînduri, st 
denții participant la tabăra de la Păltin; 
Sibiu se află din nou la cursuri, în lab 
ratoare, pe șantiere-școală. Cu for 
proaspete, prlntr-o muncă temeinică, ins 
flețită, ei se străduiesc să învețe cit nr 
mult în domeniul specialității pe cate și-, 
ales-o pentru a deveni cadre de nădeji 
ale patriei.

ALEXANDRU IONESCU
lector universitar, șeful catedrei 

educație fizică a Institutului
Petrol, Gaze și Geologie din

București

I...
„Comisiile regionale de gimnastică să-și trăiască mai din plin viața!" 

<— a fost titlul unui articol publicat nu de mult în coloanele ziarului 
nostru. în articol se analiza activitatea unor comisii regionale în anul 
trecut. Articolul a suscitat un interes deosebit în rîndurile organelor 
UCFS, activiștilor și sportivilor. La scurt timp după apariție, am primit 
mai multe scrisori în care cei vizați arată că cele semnalate de ziar sînt 
juste și, în continuare, ne aduc la cunoștință măsurile luate pentru îmbu
nătățirea activității. în rîndurile de mai jos publicăm spicuiri din scri
sorile primite s

I 
I
1
I
I
I
I

ȘAH

0 utilă verificare de forțe
a șahului nostru feminin

LA CLUJ - MASURI CONCRETE

Comisia regională de gimnastică din Cluj, deși a obținut unele rezul
tate bune în anul trecut, totuși roadele muncii ei n-au fost pe măsura 
posibilităților. Pentru a ridica pe o treaptă superioară gimnastica, comi
sia și-a propus printre altele : „Sprijinirea comisiilor raionale de gimnas
tică prin delegarea unor specialiști care să le ajute în procesul de instruire 
și de antrenament; s-au format colective de antrenori care răspund de 
pregătirea sportivilor în vederea participării lor la diferite competiții 
prevăzute în calendar, astfel ca fiecare raion să participe cu cîte o echipă 
de băieți și una de fete la etapa pe regiune a Spartachiadei pionierilor 
și copiilor ; s-a reorganizat subcomisia de antrenori, iar subcomisiile 
și-au întocmit planuri de muncă".

SELECȚIE, CONCURSURI...

La Iași, Consiliul regional UCFS a elaborat, împreună cu comisia 
de specialitate, un plan care să ducă la înlăturarea deficiențelor semna
late. Astfel, se vor organiza concursuri de selecție din rîndurile studen
ților, iar în colaborare cu secția de învățămînt s-au luat măsuri pentru 
îmbunătățirea activității competițlonale de mase pentru elevi. în acest 
scop vor avea loc o serie de concursuri pentru depistarea de noi ele
mente talentate. Pentru popularizarea gimnasticii la casele de cultură 
ale sindicatelor 
din Iași vor fi

și ale tineretului, precum și pe stadionul „23 August" 
programate demonstrații de gimnastică.

MAI MULTĂ PREOCUPARE PENTRU GIMNASTICA MASCULINA

„în 1965 gimnastica ploieșteană a obținut unele rezultate frumoase. 
Amintim de locul trei ocupat în campionatul republican al maestrelor, 
de patru locuri I la campionatul juniorilor, precum și de selecționarea 
în loturile republicane și de perspectivă a mai multor gimnaste din 
regiune. Aceste succese au dus la automulțumire nejustificată a comisiei 
regionale de gimnastică" — se spune în scrisoarea consiliului regional 
UCFS Ploiești. Membrii comisiei regionale au trecut peste faptul că 
gimnastica masculină bate pasul pe loc și că în unele raioane specialiștii 
au o activitate redusă. Comisia regională și-a propus să înlăture lipsu
rile manifestate anul trecut și să acorde aceeași atenție și atragerii 
băieților în practicarea gimnasticii.

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

Ieri dimineață, ultima din cele 55 de 
partide ale turneului feminin de șah din 
Capitală a fost trecută în tabelul de 
rezultate. Insistînd, mutare cu mutare, 
la continuarea finalului de piese ușoare 
a partidei sale cu Marla Desmireanu, 
ieseanca Marieta lonescu a reușit să eîș- 
tlge un punct prețios, care o integrează 
în plutonul jucătoarelor aflate la mij
locul clasamentului. Iată, de altfel, cum 
arată acest clasament final, cu ordinea 
dată de sistemul Soneborn pentru de
partajarea egalităților :

1, Margareta Perevoznlc (C.S.M.S. Iași) 
77» puncte (din 10 posibile) ; 2. Suzana 
Makai (Crișul Oradea) 7 p ; 3. Eleonora 
Gogîlea Jianu (Electronica București) 
67» p ; 4. Margareta Teodorescu (Con
structorul Buc) 6 p j 5. Gertrude Baum- 
starck (Știința Timișoara) 57» p ; 6. Ro- 
dica Relcher (Electronica Buc.j 5 p ; 
7—10. Maria Desmireanu (Banca de In
vestiții), Maria Pogorevici (Petrolul Plo-

Campionatul Capitalei
Printre ultimele rezultate ale campio

natului masculin al Capitalei s-au înre
gistrat și o serie de surprize : Pitpinic— 
Bondoc 1—0 !, lonescu—Tucă 1—0 !, Ghiz-

Iești), Elena Răducanu (Banca de Inves
tiții) șl Marieta lonescu (C.S.M.S. lași) 
4 p ; 11. Heidrun Brantsch (Știința Bucu
rești) 17» p.

Revenind asupra rezultatelor turneului, 
trebuie subliniat faptul că el a consti
tuit o utilă probă de verificare a vîrfu- 
rilor șahului nostru feminin, de la start 
lipsind doar campioana țării, Alexandra 
Nicolau, șl învinsa sa din meciul pentru 
titlu, Elisabeta Pollhroniade, jucătoare a 
căror forță este cunoscută. Prin victoria 
ea în acest turneu, Margareta Perevoz- 
nie revine pe primul plan al activității 
competițlonale, marcînd prima sa afir
mare mai concludentă după cîștigarea, 
In 1962, a titlului republican. De notat 
de asemenea progresul evident al tine
rei Suzana Makai, care confirmă re
zultatele bune obținute în ultimele con
cursuri.

RADU VOIA

SCRIMĂ

FAZA I A CAMPIONATULUI
REPUBLICAN PE ECHIPE

Joi vor începe la Brașov întrecerile 
din cadrul primei faze a campionatu
lui republican de scrimă pe echipe. Par
ticipă 41 de formafii (floretă băieți 13, 
floretă fete 11, spadă 9, sabie 8), care 
nu s-au calificat, anul trecut, în fi
nala campionatului republican.

De menționat că prima clasată în 
întrecerile de la Brașov va participa 
direct în finala campionatului republi
can (etapa 1, la 5 și 6 martie, în 
București). In același timp, echipele 
clasate pe locurile II—V, împreună cu 
ultima clasată la ediția 1965 a cam
pionatului republican, vor lua parte la 
un turneu de baraj, programat sistem 
tur-retur (turul în zilele de 16 și 17 
aprilie Ia Craiova, returul între 29 sep
tembrie și 2 
neul de baraj 
se va califica 
aampionatului

octombrie la Iași). Tur- 
va desemna echipa care 
în ediția 1967 a finalei 
republican.

MĂSURI, DAR PE JUMĂTATE y-

BASCHET

In revanșă: Știința Timișoara 
Rahotnicki Skoplje 73-76

TIMIȘOARA 23 (prin telefon). / 
tăzi s-a disputat meciul revanșă g 
tre Știința Timișoara și Rabotnh 
Skoplje la baschet. De data acea: 
oaspeții au cîștigat, pe merit, 
76—73 (35—31).

Ei au condus majoritatea timpul 
Studenții au egalat (45—45) și au li 
conducerea (46—45) o sinrpră da 
în min. 27. Apoi, însă, ei au slă 
ritmul de joc și Rabotnicki a cuce 
victoria.

Cele mai multe puncte au însc 
Boteschi 18, Gheorgiev 16 și Andon< 
schi 15 (R), Pușcașu 15, lonescu 
și Ivanici 15 (S). (I. Ioana, coresp.j

RUGBI
davu—Schlesinger 1—0 I, Chiricuță—Geor
gescu 1—0, Bardan—Albrecht 1—0, Mar- 
dare—Andrițolu 7i—7î, (runda X) ; Țucă— 
Andrițoiu 1—0, Bondoc—Ghlzdavu 1—0, 
Chiricuță—Bondoc 1—0 ;!, Pitpinic—David 
'Ir—'It, Andrițoiu—Bondoc 0—1 (partide 
întrerupte).

In clasament conduce A. lonescu cu 
67i (1) puncte, urmat de Ghlzdavu, Pit
pinic și Schlesinger 6, Bondoc 57s (1), 
Chiricuță 5 (1), Tucă șl Ott 47i (3), David 
47» (1) etc.

în întrecerea feminină, după 11 runde 
clasamentul are următoarea configurație : 
Veturia Simu Vlt—'/i (1), Virginia Steroiu 
7—1 (1), Zări Karlbian 57»—27» (2), Au
relia Solomonovlcl 5—3 (1),- Ana Maria 
Murafa 5—4 (1), Constanța Radu 47»—37» 
(1), 7. Ana Apostolescu 37»—37» etc.

Azi in „Cupa Primăverii''
Constructorul—știința Pctroșc

Astăzi după-amiază, pe terenul Ci 
structorul se dispută meciul de ru 
Constructorul București — Știința 1 
troșeni din cadrul etapei a Il-a 
„Cupei Primăverii". întîlnirea înci 
la ora 16,15 și va decide clasami 
tul celor două serii, precum și p: 
gramul etapei finale care v . avea 
duminică.

Printre regiunile unde gimnastica 
este la un nivel scăzut se numără și 
Crișana. De la Consiliul regional UCFS 
am primit un răspuns în care se arată 
că, pentru îmbunătățirea activității „au 
fost cooptați noi membri în comisia 
regională. Comisia reorganizată va 
îndruma și controla activitatea sec
țiilor și comisiilor raionale de gim
nastică"...

Considerăm că măsurile luate nu 
sînt suficiente pentru redresarea gim
nasticii. Ar fi cazul ca specialiștii (în 
regiunea Crișana sînt mulți profesori 
de educație fizică cu specializarea 
gimnastică) să fie activizați, să se or
ganizeze concursuri și demonstrații în 
raioane, iar centrele de copii să-și 
trăiască din plin viața.

★
în articolul susmenționat erau cita

te și unele cluburi și asociații a că
ror contribuție la dezvoltarea gimnas
ticii nu prea s-a făcut simțită, ca de 
exemplu C.S.M.S. Iași, Crișul Oradea 
?> Liceul cu program de educație fi
zică din Iași. Cum vor contribui ele 
în acest an la dezvoltarea gimnasticii ? 
N-avem posibilitatea să ne dăm pă
rerea deoarece conducerile secțiilor 
respective au preferat, pînă acum, să 
tacă... chitic.

Teatrul

în

„ARICIUL

„Barbu Delavrancea
prezintă 

premieră pe țară 

DE LA DOPUL PERFECT
comedie de Ion Băieșu

Dem Radulescu (de la Teatrul Național „1. L. Cara-
Marinescu, Traian Păruș, Constantin Rășchitor, Maria 
Bușulescu, Dominic Stanca, Adrian Petrache, Costin

în distribuție i 
giale"), Marius 
Burbea, Marius
Prișcoveanu, Daniel Constantin, Andreea Năstăsescu, Ion Niciu, Eugen 
Petrescu, Dimitrie Dunea, Dimitrie Dumitru, Lucreția Racoviță, Stela 
Moga, Gheorghe Mihalache, Vasile Dinescu, Costin Popescu, Romulus 
BărbulesCu, Aurel Tunsoiu, Niki Radulescu, Virginia Stîngaciu, Angelica 

Taxieru. Ilinca Nițulescu
Regia artistică MIHAI BERECHET (de la Teatrul Național

„I. L. Caragiale")
Decoruri i Arh. Vladimir Popov
Costume : Gabriela Nazarie
Ilustrație muzicală : Dinu Petrescu 
Plastica mișcării scenice: Vera Proca Ciortea

Biletele se găsesc la Agenția de bilete din cal. Victoriei 56, telefon 
16.79.17, între orele 10—13, la casa teatrului din șos. Ștefan cel Mare 
nr. 34, tel. 12.94.23, între orele 10—13 și 17—20, precum și la difu
zor» din întreprinderi și instituții.

» COPRODUCȚIA 
, QOMĂNO - 

FQAHCEZÂ

IN CURIND PE ECRANE

Scenariul și regia : Rene Clair

Cu : Jean Pierre Cassel, Genevieve Casile, Gyorgy Kovacs.
Richard, Philippe Avron, Fory Etterle, Marie Dubois, Florin Variliu 

Adela Mărculescu, Melania Cirje, Elena Caragiu, Dem Radulescu 
Imaginea : Christian Matras 
Muzica : Georges van Parys
Decoruri și costume : George Wakevitch în colaborare cu Marcel Bogos 

și Nelly Merola
Sunetul : ing. Oscar Coman
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Desene fie S. NOVAC I
La faza pe oraș a campiona

tului școlar de volei, care a 
avut loc în sala Liceului „N. 
Bălcescu" din Craiova, insta
lațiile nu erau pregătite. Pen
tru întinderea plasei de volei 
s-a... apelat la curelele 
pantaloni ale spectatorilor 
jucătorilor 
elev).

I
CORNEL

— Hai, băieții ///

• • • I
La magazinul de specialitate 

din Petroșeni nu se găsesc 
dectt valize de voiaj. Pentru 
procurarea de materiale șl 
echipament sportiv trebuie fă 
cut drumul pînă la Deva (1 
CIORTEA — corespondent).

I
I
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tiză. Vă prinde bine In voiajul la 
fieva I I• • • I

A.S. Metalul Tîrgoviște nu 
mal are echipă de juniori la 
fotbal. (După o scrisoare pri
mită de la I. ILIESCU).

I
I
I
I 
!
I

— Precum vedeți, scamatoria a 
reușit I Juniorii au dispărut, cu 
antrenor cu tot. Meritul nu este ai 
lndemlnării mele, ci al delăsării 
consiliului asociației 1

CINE VA URMA PE LISTA MARILOR CÎȘLIGĂLORI?
Pentru partlcipantii la sistemele Loto- 

Pronosport, anul 1966 a început cu premii 
din cele mai frumoase. Astfel, în pri
mele 15 zile ale anului au fost atribuite 
100 autoturisme de diferite mărci. In 
afară de aceste autoturisme, partlcipantii 
au mal cîștigat șl numeroase premii in 
bani.

Dăm mai jos, numai cițiva din marii 
cîștigătorl de premii în bani de la în
ceputul acestui an :

PRONOSPORT 2 ianuarie : Bogdan 
Gheorghe — București : 26.194 lei ; 9
ianuarie : lonescu Nlcolae — București : 
19.585 lei ; 16 ianuarie : Constandachi 
Eugen — București : 34.740 lei ; 6 fe
bruarie : Vigh Antoniu — Arad : 
21.489 lei.

PRONOEXPRES 12 ianuarie : Bocșa 
Agnes — Sf. Gheorghe : 84.055 lei ; 26 
ianuarie : Chirvari Elisabeta — Oradea : 
120.000 lei ; 9 februarie : Leulescu Vasile 
— Drăgășani : 50.205 lei ; 9 februarie : 
Cartls Eugen — București : 50.205 lei ; 
9 februarie : Popi Aurel — Arad : 50.205

FOTBAL

0 frumoasă victorie internațională:
U.T.A—Vasas Budapesta

ARAD, 23 (prin telefon). — Texti- 
liștii, care au susținut miercuri după 
amiază prima întîlnire internațională 
amicală din actualul sezon în com
pania campioanei R. P. Ungare, au 
înregistrat o victorie de prestigiu. în 
cele 90 de minute ei au creat nume
roase acțiuni spectaculoase și, în a- 
ceiași timp, periculoase la poarta lui 
Varga. Prima ocazie de a deschide 
scorul se ivește în min. 29 dar Jac 
trage în bară. în min. 38 „cade* pri
mul gol: la o combinație de toată fru
musețea între Florut — Jac — 
Țîrlea, ultimul reia în plasă: 1—0. 
O altă ocazie e ratată din nou de 
Jac, în min. 42, care scapă singur dar, 
ezitînd, îi permite portarului buda- 
pestan să retină balonul.

în cea de a doua repriză oaspeții 
pornesc la atac, dar nu reușesc să 
fructifice. Astfel, în min. 54 și 62, 
Meszdli și Molnar ratează. U.T.A. 
preia inițiativa și domină pînă la 
sfîrșit. în min. 66 Donciu scapă sin
gur, îi pasează lui Țîrlea, și acesta 
înscrie cel de al doilea gol.

STEAUA BUCUREȘTI JOACA AZI LA 
ATENA, CU PĂNATHINAIKOS

încheindu-și turneul de trei meciuri 
în Izrael, echipa bucureșteană Steaua 
a evoluat săptămîna trecută în Cipru. 
Astfel, la 18 februarie militarii au în- 
tîlnit selecționata orașului Larnata, de 
care au dispus cu 3—1 (golurile bucu- 
reștenilor au fost înscrise de Voinea, 
Constantin și Raksi), iar duminică au 
jucat la Famagusta, cu selecționata 
orașului, cîștigînd cu 3—-0 (autorii go
lurilor : Constantin, Creiniceanu și 
Jenei).

Steaua va juca azi la Atena cu 
Panathinaikos și se va înapoia vineri 
la București.

DUPĂ TURNEUL DE LA
După cum se știe, între 11.11 șl 

21.11 s-a desfășurat, în Italia, la Via- 
regglo, tradiționalul turneu rezervat 
echipelor de tineret. Știrile lapidare 
privind evoluția formației noastre, al
cătuită numai din juniori, ne obligă 
să revenim cu unele amănunte, mai 
ales că o bună parte dintre jucători 
vor reprezenta culorile selecționatei 
noastre de juniori în preliminariile 
U.E.F.A. Iată cum a decurs interviul 
nostru cu antrenorul GH. OLA, care 
a însoțit pe fotbaliștii români în 
Italia ■

— Pentru început, spunet'-- 
cîte ceva despre scopul tur
neului.

— înscriind în competiție nu mai 
putm de op! echipe italiene, organi
zatorii — „Centro giovani Calciatori" 
dau prilejul elementelor tinere talen
tate să se afirme și să capete un plus 
de experiență din contactul cu for
mațiile invitate de peste hotare.

— Am dori precizări în legă
tură cu sistemul de disputare a 
competiției.

— In linii mari, Întrecerea se des
fășoară in două iaze. In prima, cele 
opt echipe italiene intllnesc pe cele 
opt formații de peste hotare. Se dis
pută două partide (tur-retur), iar În
vingătoarele se califică pentru sfer
turile de finală. Apoi, pentru desem
narea primelor patru clasate, regula
mentul prevede să se desfășoare un 
singur meci. Ciștigătoarea Întrecerii 
(la această ediție — Fiorentina) pri
mește „Cupa carnavalului", pentru 
că, am omis să vă spun, zilele turneu
lui coincid cu acelea ale „Carnavalu
lui de la Viareggio".

lei; 16 februarie : Tănase Alexandru
— Tîrgoviște : 119.451 lei ; 16 februarie : 
Penu George — București : 119.451 lei.

LOTO 14 ianuarie : Poștaru Voleu — 
București : 102.933 lai ; 21 ianuarie : Lo- 
ghin Gheorghe — Constanța : 75.929 lei ; 
28 ianuarie : Sevada Ana — Sînnicolaul 
Mare : 103.530 lei ; 11 februarie : Androne 
Gheorghe — Salonta : 95.460 lei.

Participarea constantă la sistemele 
Loto-Pronosport, poate aduce oricui ase
menea premii. Un exemplu grăitor il 
constituie participantul Penu Eugen din 
București, care își înscrie din nou nu
mele pe lista marilor cîștigătorl, cu un 
premiu de 119.451 lei obținut la prono- 
expres.

PRONOEXPRES

La tragerea concursului Pronoexpres 
nr. 8 din 23 februarie 1966, au fost 
extrase din urnă următoarele numere :
20 43 44 5 26 25. Numere de rezervă;
21 48. Fond de premii : 800.661 lei.

Vasas s-a prezentat la Arad cu for
mația completă

Arbitrul Aurel Pop — Cluj a con
dus bine următoarele echipe :

U.T.A. i Weichelt — Igna, Bacoș, 
Mețcaș, Czako II — Chivu (min. 70

Lucescu (Știința) in acțiune. (Imagine din meciul Știința București — 
Tehnomelal București, 3—1)

Foto : V. Bageac

C.F.R. ROȘIORI — PROGRESUL 
2—0 (1—0)

MINERUL ANINA — SPARTAK 
SUBOTICA 0-2 (0-1)

Peste 1500 de spectatori au asistat 
marți după-masă la meciul interna
țional de fotbal dintre formația loca
lă Minerul și echipa iugoslavă Spartak 
din Subotica. După un meci viu dis
putat, victoria a revenit oaspeților cu 
2—0 (1—0), prin golurile marcate de 
Borbei și Galevici.

Gh. Crăciunel — coresp.

— Așadar, fotbaliștii noștri au 
părăsit competiția după primul 
tur, deși n-au pierdut nici un 
Joc...

— Intr-adevăr. La sflrșilul celor 180 
de minute regulamentare ne aflam la 
egalitate cu „Inter" : 0—0 ln primul 
meci, 1—1 ln cel de-al doilea. Am

Interviul nostru

greșit-o, Insă, la transformarea pe- 
naltrurilor. Din totalul de șase, Vigu 
a fructificat numai trei, In timp ge 
Gori n-a greșit niciodată.

— Ați pomenit de Gori...
— Da. Adversarii noștri l-au utili

zat pe Gori și pe Bedin din prima gar 
nitură a Iui „Inter", ca și pe cele două 
rezerve, Sirena și Vanello, compo
nent! ai lotului de 18 jucători. Sirena 
l-a Înlocuit, plnă acum, de patru ori 
pe Faccheti, iar Vanello este copia 
fidelă a lui Corso.

— Apreciind după numărul o- 
cazillor ratate, se poate deduce 
că ineficacitatea rămîne „căi- 
cîiul lui Achlle" în jocul forma
țiilor noastre. De același luciu 
s-au plîns și antrenorii reprezen
tativei de tineret.

— Pentru că ln jocurile cu fotba
liștii italieni echipele noastre intim 
pînă aceleași dificultăți: marcaj om 
la om pe tot terenul, cu presing pu
ternic din partea Înaintașilor; jocul

Tragerea următoare va avea loc 
miercuri 2 martie a.c. orele 18,30 in 
București.

LOTO
Premiile întregi șl sferturi de la tra

gerea Loto din 18 februarie 1966.
Suplimentar I : 2 a 39.534 lei și 2 a 

9.883 lei ; Suplimentar II : 8 a 7.906 lei 
și 18 a 1.976 lei ; Categoria I : 10 a 
8.785 lei și 5 a 2.196 lei ; Categoria a 
Il-a : 13 a 5.342 lei si 22 a 1.335 lei : 
Categoria a III-a : 68 a 1.251 lei și 44 a 
312 lsi -, Categoria a iv-a : 67 a 1.216 
lei și 57 a 304 lei ; Categoria a V-a : 
139 a 564 lei șl 144 a 141 lei ; Categoria 
a Vl-a : 206 a 383 lei și 206 a 95 lei ; 
Categoria a VII-a : 349 a 225 lei și 360 
a 56 lei ; Categoria a VIII-a : 193 a
381 lei și 264 a 95 lei.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport.

2-0 (10)
Georgevici), Florut — Pantea, Jac 
(min. 63 Donciu), Țîrlea, Axente.

VASAS : Varga — Bakos, Meszdli, 
Berendi, Ihasz — Kekesi, Fichter — 
Molnar, Puskas, Farkas, Korsos.

Șt. Iacob — coresp-

Progresul a susținut marți un meci 
de verificare la Roșiori, în compania 
formației C.F.R.

Roșiorenii au cîștigat datorită li
niei de atac, care a fost mai clară în 
acțiuni și mai decisă în fazele de 
finalizare.

Bucureștenii au părut obosiți după 
meciul susținut duminică la Ploiești.

Golurile au fost înscrise de Dinu 
(min. 18) și Leahevici (min. 80).

T. Negulescu — coresp.

VIAREGGIO
cu „măturător", care acționează pe 
direcția atacului, curățind totul.

— Cum vom putea „sari' pes 
te aceste piedici ?

— Juclnd, tot mai des, cu echipe 
puternice, cu tactici și stiluri dife
rite de joc.

— Ce jucători evidenț'ați de 
la noi ?

— Pe Coman, Vigu, Anca, Pop și 
Dinu. Satisfăcător au evoluat și debu
tanta lonescu și Dincuță.

— Următoarele obiective l
— Ne pregătim intens, fiecare ju

cător la clubul său, in vederea jocu
rilor de baraj pe care le vom susține 
cu reprezentativa de juniori a 
U.R.S.S. in zilele de 3 și 10 aprilie 
a. c.

G. NICOLAESCU *

Neglijarea muncii în perspectivă costă!
(Urmare din pag. 1)

lucru ei au menținut — în grupele 
lor — sezoane în șir alături de per
formeri și mai mulți juniori de la 
care nu mai așteptau prea mare lucru, 
dar care — avînd în vedere nivelul 
scăzut al natației din provincie — le 
asigurau de fiecare dată puncte pre
țioase în clasamentul pe echipe.

Obiectivul 'mediat a fost atins și 
pentru aceasta laudele au fost adre
sate la timpul cuvenit. C.S. Școlar s-a 
situat invariabil pe locul I în mai 
toate clasamentele, dîn<V»mulți com
ponent loturilor republicane. Dar ce 
ne facem dacă am încerca să întocmim 
acum un asemenea clasament ?...

Că biroul de secție a greșit serios 
și că nici conducerea clubului nu a 
sesizat din vreme aceste lipsuri nu 
încape nici o îndoială. Surprinzătoare 
a fost însă și lipsa de curaj, de hotă- 
rîre a celor doi antrenori, care nu 
și-au impus la timp punctul de vedere, 
muilțumindu-se cu obținerea unor re
zultate imediate, dar pierzînd din ve
dere perspectiva. Cîte sute și mii de 
ore nu și-au iro-sit prof. Gh. Dimeca 
și prof. M. Mitrofan cu tineri care 
s-au oprit la limita mediocrității ? 
Oare nu era mai bine să folosească, 
în tot acest timp, bogata lor expe
riență și în creșterea grupelor de copii, 
așa cum au făcut-o cu cei cîțiva înotă
tori pe care i-au dus astăzi pe dru
mul marilor performanțe ?

GUȘTERIȚA...
(Urmare din pag. 1)

vedem cum a folosit profesorul D. 
Dobrescu cele cîleva sute de metri 
de peliculă.

— Am pornit Ia drum cu mult 
entuziasm datorat, ln mare măsură, 
și sprijinului primit din paitea prof. 
Radu Breabăn, directorul școlii și 
președintele asociației sportive „A- 
vlntul tineresc".

— Care au fost primele „producții" 
și... scopul lor ?

— Pentru popularizarea diferitelor 
sporturi și, ln general, a frumuseții 
Întrecerii sportive am filmat aspecte 
de la Intllnirea internațională d» bas
chet dintre selecționata regiunii Bra
șov și formația profesionistă AII 
Stars din S.U.A., de la campionatele 
republicane ale at'eților juniori, de 
la Întrecerea ciclistă dotată cu 
„Cupa UCECOM" etc. Pentru analiza, 
explicarea și Învățarea corectă a di
feritelor procedee tehnice am folosit 
filmele realizate la antrenamentele 
echipei feminine de volei a C.S.M. — 
realizate ln colaborare cu antrenorul 
formației, Gh. Bordescu — ca și la 
pregătirile atleților (juniori) șl fotba
liștilor (pitici) din secțiile clubului 
din orașul nostru.

îmi închipui că niciodată pe băn
cile din sala de sport a școlii Inde
pendenta n-o rămas vreun Iac liber..

★
— Și acum ?
Mîinile profesorului mîngîie cu 

gingășie cutia de carton și intuiesc 
că răspunsul va cuprinde și o frîntu- 
ră din povestea peliculei de 2 x 8 mm.

— Mi-am propus să fac un film 
despre campionatele asociației noas
tre sportive. Cred că va ajuta la 
popularizarea competiției, dar și la 
mai buna ei organizare In viitor. Am 
aici, ln cutia asta, care văd că te 
interesează, prima serie a filmului, 
l-am spus: „GUȘTERIȚA". De-abia 
aștept să-l văd... pe ecran.

★
Parcă văd forfota și entuziasmul 

schiorilor. Parcă văd sutele de copii 
cu fete îmbuiorate și parcă văd lu
minile bucuriei strălucind în ochii 
profesorului, prezent în fiecare zi, 
cu micul lui aparat de filmat.

Dar, am uitat să vă spun că la 
campionatul de schi al asociației 
„Avîntul tineresc" au participat 1 000 
de elevi 1

Si încă ceva : „Gușterita" este un 
deal foarte frumos, la numai patru 
kilometri de Sibiu...

Ce a rămas la ora actuală grupei 
de performanță a C.S. Școlar? Anca 
Trohani-Mitrofan — 21 de ani (obiec
tive pentru 1966 — 1:14,0 la 100 m 
spate, 2:43,0 la 200 m spate, 5:55,0 
la 400 m mixt și 5:22,0 la 400 m liber), 
Agneta Sterner, 17 ani (1:15,0 și 
2:58,0 la 100 m și 200 m fluture); 
Mihaela lonescu, 15 ani (1:23,0 și 
2:59,0 la 100 m și 200 m bras), Ga
briela Tărnăuceanu, 18 ani (1:10,0 și 
2:37,0 la 100 m și 200 m liber), Ga
briela Talpan, 18 ani (1:09,0 la 100 
liber), Cornelia Mogoș, 16 ani (1:29,0 
la 100 m bras), Georgeta Cerbeanu, 
14 ani (1:20,0 la, 100 m fluture), Gh. 
Dumitru, 14 ani (1:04,0 și 5:05,0 la 
100 m și 400 m liber), M. Rău, 15 ani 
(2:50,0 la 200 m fluture), Marin An
drei, 16 ani (2:37,0 la 200 m spate). 
Și cam atît.

în cele mai multe cazuri, cei amin
tiți mai sus muncesc cu multă seriozi
tate în antrenamentele zilnice, dove
dind o mare ambiție pentru continua 
îmbunătățire a performanțelor. O re
marcă specială pentru tînăra George
ta Cerbeanu, aflată într-un promițător 
progres. La celălalt pol — G. Tăr
năuceanu, G. Talpan (nu înțelegem de 
ce mai sînt menținute în grupa de 
performanță) și M. lonescu, care lip
sesc adesea de la antrenament. Mai 
poate fi ocolită acum întrebarea: 
unde sînt... campionii de altădată ai 
CLUBULUI SPORTIV ȘCOLAR din 
București ?

— a. v. —



Azi, Ia Budapesta

Progresul București-Voros Meteor, o semifinală 
mult așteptată in „C.C.E." la tenis de masă
Inaugurată cu cinci luni în urmă, 

cea de a treia ediție feminină a „Cu
pei campionilor europeni" la tenis de 
masă se apropie de ultimul act. O 
dată cu disputarea semifinalei Pro
gresul București — Voros Meteor, 
care arc loc astăzi la Budapesta, va 
fi cunosoută și cea de a doua fina
listă a importantei competiții, prima 
fiind formația vest-germană DTC 
Kaiserberg din Duisburg.

întîlnirea din capitala. Ungarie] 
anunță o întrecere foarte interesantă 
între două echipe de forțe sensibil 
egale. Spunem aceasta deoarece cam
pioana țării noastre, Progresul Bucu
rești, va avea de suportat handicapul 
absenței din formație a maestrei eme
rite a sportului Ella Constantinescu — 
bolnavă. In această situație, Progre

C. Balaban, A. Soptereanu și V. Costa participă 
la marele concurs de inot de la Magdeburg

în cursul zilei de astăzi urmează 
să părăsească Capitala un grup de 
trei înotători care vor concura sîm- 
bătă și duminică la marele concurs 
internațional de la Magdeburg. Lotul 
nostru este compus din Cristina Bala
ban, Angel Soptereanu și Vasile 
Costa, care vor fi însoțiți de antreno
rul P. Lovas. Nu va mai face însă 
deplasarea recordmanul țării, Vladi
mir Morarii, care a fost sancționat de 
Federația de specialitate pentru aba
terile sale din ultimul timp.

La Magdeburg, sportivii no/ri vor 
avea ca adversari pe cei mai buni 
înotători din Olanda, Italia, Iugosla
via și R.D. Germană. Și-au anunțat 
participarea, printre alții P. Boscaini,

»IN LUMEA FOTBALULUI
PROGRAMUL CAMPIONATULUI MONDIALCARIERA sportivă a lui Vitorio Casa, 

atacant în echipa națională argenti- 
niană, părea definitiv incheiată cînd, în 
urma unui accident, jucătorului i s-a 
amputat brațul drept. Dar, la numai 35 
de zile după operație, Casa s-a prezen
tat pe teren, și-a reluat locul în e- 

, chipa clubului său pentru meciurile de 
campionat și are șanse serioase să fie 
selecționat în reprezentativa pentru cam
pionatul mondial din Anglia!

LA 54 DE ANI. belgianul Emile 
Cunst continuă să apere (cu succes) 
poarta echipei de fotbal F. C. Jonckcrs- 
hove.

UN IMPRESAR CARE DISPARE...

Echipa de fotbal Young Fellows din 
prima divizie elvețiană a plecat într-un 
turneu în America de Sud. Ajunși în 
Mexico, unde trebuiau să dispute pri
mele meciuri, elvețienii au avut surpriza 
să constate că au fost victimele unui 
impresar șarlatan. Nici aici, nici în cele
lalte state sud-americane, nimeni nu 
știa nimic despre acest turneu.

• Federația internațională de fot
bal a hotărît să ia măsuri foarte severe 
împotriva acelora care se vor face vino- 
vați de indisciplină în timpul meciurilor 
pentru C. M. din acest an. Pentru a- 
ceasta F.I.F.A. a creat o comisie dis
ciplinară specială pe perioada campio
natului mondial, care va judeca toate 
abaterile. Din această comisie fac parte 
Maduro (Curacao), Pico (Spania), Co
lombo (Argentina) și Djan (Ghana).

PELE Șl SOȚIA SA IN EUROPA

La invitația clubului de fotbal 
„Munchen Bayern" la Frankfurt pe 
Main a sosit venind cu avionul de 'a 
Sao Paulo, celebrul fotbalist brazilian 
Pele, care s-a căsătorit recent. Pele 
și soția sa Rose Mary Dos Reis Cholbi 
se află în R.F. Germană în călătorie 
de nuntă și vor rămîne aici timp de 
15 zile după care, Drobabil, vor pleca 
în Italia.

Cel mai tînăr antrenor de fotbal al 
unei reprezentative este — se pare — 
olandezul D. Kessler. El este în vîrstă 
de 33 de ani și va antrena reprezenta
tiva Olandei în următorii patru ani.

Recordul lui
Unul dintre cei mai mari

lume a fost centrul atacant austriac 
sale cariere el a susținut 753 di 
Austriei), și a marcat 1 006 
amenință nimeni. 

sul va prezenta o garnitură alcătuită 
din Maria Alexandru, Catrinel Folea 
și Victoria Jandrescu. Gazdele vor ali
nia pe Eva Koczian, Gabriela Voros 
și încă o jucătoare mai puțin cunos
cută. Evoluînd la valoarea posibili
tăților lor, sportivele noastre au 
șanse de a obține victoria și cali
ficarea în finală.

în legătură cu această partidă, unul 
din antrenorii echipei, MATEI GANT- 
NER, ne-a declarat următoarele : 
„Consider că dacă am fi prezentat o 
formație completă, nu am fi avut pro
bleme prea dificile în meciul de la 
Budapesta. Așa însă, întrecerea a de
venit echilibrată. Jucătoarele noastre 
sînt pregătite și am convingerea că 
ele vor depune toate eforturile pen
tru realizarea victoriei".

Giovannini, Fosatti, M. Sachi (Italia), 
Deekens, Schans, Hulsebos (Olanda) 
și, firește, sportivi de mare valoare ai 
țării gazdă ca Frank Wiegand, Egon 
Henninger, Klaus Matzur, Willy Mess
ner, Veronika Holetz, Heidi Pechstein 
și Rita Schumacher.

La ultimele antrenamente, cei trei 
sportivi — aflați încă în perioada 
pregătitoare — au arătat o formă pro
mițătoare. Cristina Balaban, de exem
plu a parcurs recent distanța de 800 m 
liber în 10:51,0, timp cu 40 de se
cunde inferior actualului record repu
blican 1 Este de așteptat ca și cei doi 
brasiști să obțină timpuri în jurul 
a 2:40,0.

Cum se vor desfășura și în ce orașe meciurile din turneul final al cam
pionatului mondial de fotbal ? După cum se știe, cele patru grupe au fost al
cătuite. Meciurile din grupă corespund cu optimile dc finală și vor avea loc în 
șapte orașe: Londra (grupa A), Middlesbrough și Sunderland (grupa B), 
Liverpool și Manchester (grupa C) și Sheffield și Birmingham (grupa D). In 
această etapă a campionatului fiecare echipă susține cîte un meci cu partenerele 
din grupă, după care se întocmește un clasament, iar primele două clasate din 
fiecare grupă se califică pentru etapa următoare, sferturile de finală. La egalitate 
de puncte decide golaverajul, prin împărțire. Meciurile din „sferturi" nu se 
stabilesc prin tragere la sorți, ci după un criteriu dinainte stabilit. Echipa cla
sată pe locul 1 din grupa A va întîlni formația clasată pe locul 2 din grupa C, 
echipa dc pe locul 2 din grupa A va fi opusă celei de pe locul 1 din grupa C 
ele. Formula completă este următoarea :

MECIUL 1: 1 A—2 C; MECIUL II : 2 A—1 C ; MECIUL 111: 1 B—2 
D ; MECIUL IV: 2 B—I D. Sferturile de finală se dispută în patru orașe: 
Londra, Liverpool, Sheffield și Sunderland.

Semifinalele vor opune echipele cîștigătoare în „sferturi" și anume, în
vingătoarele din meciurile 1 — III și II—IV. Aceste partide vor avea loc în noc
turnă la Londra și Liverpool la 25 și 26 iulie. învinsele din semifinale se vor 
întîlni la 28 iulie la Londra (pentru locurile 3—4). iar în finală se vor întrece, 
cîștigăloarele din semifinale, la 30 iulie tot pe stadionul Wembley din Londra.

Cu începere din sferturile dc finală, în caz dc egalitate și după prelun
giri. meciurile se vor îejuca a doua zi.

CE ESTE „ROBINSONADA?"

Un grup de cititori din Ploiești (G. 
Arsene, M. Cristea și V. Mircea) ne în
treabă ce se înțelege prin „robinsona
dă'1. Fotografia de mai sus este conclu
dentă : o săritură amplă a portarului 
(în cazul de fată brazilianul Gilmar) 
pentru a retine balonul care se îndreaptă 
„la firul ierbii" spre barele laterale, 
un reflex spectaculos. Primul portar 
care a aplicat aceste „parade" de un 
deosebit efect spectacular și eficient a 
fost cu cîteva decenii în urmă englezul 
Robinson, de unde vine și numele de 
„robinsonadă".

Binder

din Europa și poate chiar din 
în decursul întregii 

selecționata 
ată un record pe care deocamdată nu-1

„Bimbo*

bonihardieri"
„Bimbo" Franz Binder.

meciuri (dintre care 37 pentru 
goluri. 1

Cu cîteva ore înainte de a intra 
în competiție, participanții la cam
pionatele mondiale de patinaj ar
tistic au luat parte la antrenamentele 
oficiale pe gheața patinoarului din 
Davos, lată, într-un moment de răgaz, 
pe trei dintre patinatorii care țin 
„capul de afiș" al programului : Lud
mila Belousova și Oleg Protopopov 
- campioni olimpici, mondiali și eu
ropeni la proba de perechi - alături 
de tînărul campion al Statelor Unite, 
Scott Allen.

Foto : UPI

La închiderea
Aseară, s-au desfășurat două întîlniri 

de fotbal din sferturile de finală ale 
„C.C.E." și un meci amical interțări.

INTERNAZIONALE — FERENC- 
VAROS 4—0 (2—0)

Pe stadionul „San Siro“ din Milano, 
în fața a 60 000 de spectatori, Inter- 
nazîonale a dispus de Ferencvaros cu 
4—0. Au marcat: Jair (min. 7), Corso 
(38 și 67) și Pciro (75). Horvath a 
fost eliminat în min. 74.

Tenismenii români
la Moscova

MOSCOVA (prin telefon). — La con
cursul internațional de tenis, jucătorii 
români Mărmureanu și Năstase au ob
ținut pînă acum următoarele rezultate: 
Simplu : Mărmureanu—Alvarez (Colum
bia) 0—6, 6.—8, llie Năstase—Egorov 
(U.R.S.S.) 2—6, 3—6, Dublu: Năs
tase, Alvarez — Metreveli, Parmas 
(U.R.S.S.) 5—7, 6—4, 5—7, Mărmu
reanu, Moser—Simson, llfcld (U.R.S.S.) 
6—3, 6—2, Dublu mixt: Mărmureanu, 
Țvirina—Lihacev, Moruzova 6—1, 6—4, 
Năstase, Kivi—Barovski, Usakova 7—5, 
4—6. 7—5. în turneul de consolare.* 
Năstase—Slivelt (Anglia) 4—6, 6—8, 
Mărmureanu—Barovski (U.R.S.S.) 6—3, 
4 -6, 3—6.

Campionatele mondiale 
de schi fond

OSLO. — Ieri, în proba de 5 km 
fele, primele 3 locuri au fost ocupate 
de Alevtina Kolcina (U.R.S.S.) 17:18,0, 
Claudia Boiarcih (U.R.S.S.) și Rita 11a- 
cikina (U.R.S.S.).

Titlul de campioană Ia ștafetă băr
bați 4x10 km a revenit Norvegiei 
(2:14,27), urmată de Finlanda, Italia, 
Suedia și U.R.S.S.

înaintea startului
BELGRAD (Agerpres). — Au mai 

rămas puține zile pînă la data 
startului campionatullui mondial de 
hochei pe gheață din Iugoslavia. La 
Ljubljana, Zagreb și Jesenice — ora
șele gazdă ale întrecerilor sportive 
care se vor desfășura între 3 și 13 
martie — pregătirile sînt în toi. în 
fiecare seară în centrul orașului Lju- 
bliana se aprinde o mare firmă de 
neon cu inscripția „Hochei 1966".

La patinoarul acoperit „Tivoli" din 
Ljubliana vor avea loc întrecerile 
grupei A, care reunește echipele Ceho
slovaciei, Canadei, R.D. Germane, Fin
landei, Poloniei, S.U.A., Suediei, 
U.R.S.S. Tribunele patinoarului au 
fost lărgite, astfel că ele au acum o 
capacitate de 12 000 de locuri. Se ame
najează încăperi speciale pentru zia
riști, se instalează telefoane și tele
xuri.

în vitrinele magazinelor din oraș 
este expusă emblema campionatelor,

Revanșa, va avea loc la 2 martie, la 
Budapesta.

ANDERLECHT — REAL MADRID 
1—0

Pe stadionul „Ileysel" din Bruxelles, 
în ciuda unei dominări permanente, e- 
chipa gazdă nu a putut marca decît 
un gol. Astfel, Anderlecht a cîștigat 
cu 1—0 (1—0), prin punctul marcat 
de Van Himst în min. 2. Returul la 
9 martie la Madrid.

ȘTIRI... REZULTATE...
HELSINKI

Reprezentativa de hochei pe gheață 
a Finlandei (care va juca la Bucu
rești), a susținut la Helsinki un meci 
de verificare în compania echipei de 
tineret a Cehoslovaciei. Victoria a 
revenit hocheiștilor cehoslovaci cu 
scorul de 4—0 (1—0, 3—0, 0—0).
MOSCOVA

Returul meciului de handbal femi
nin dintre foimațiile Trud Moscova 
și H.C. Copenhaga contînd pentru 
sferturile de finală ale „Cupei cam
pionilor europeni", a revenit forma
ției H.C. Copenhaga cu scorul do 
9—7 (5—4). învingătoare și în primul 
joc (10—8 la Copenhaga), handbalis
tele daneze s-au calificat pentru se
mifinalele competiției.
SOFIA

Întîlnirea Internațională amicală 
i de hochei dintre reprezentativa 

Bulgariei și formația sovietică Torpedo 
Gorki, a revenit sportivilor sovietici 
cu 10—1 (6—0, 4—1, 0—0)
TEHERAN

Echipele de lupte clasice și libere 
ale Bulgariei se află în turneu în 
Iran. în prima întîlnire reprezentativa 
de lupte clasice a Bulgariei a întrecut 
selecționata Iranului cu scorul do 
8—0. La lupte libere s-au desfășurat 
două întîlniri. în prima, luptători’ 
iranieni au cîștigat cu scorul de 4,5— 
3,5, iar cea de a doua victorie a re 
venit echipei Bulgariei cu același 
scor.
MOSCOVA

Meciul pentru titlul de campion 
mondial la șah dintre marii maeștri, 
sovietici Tigran Petrosian, actualul' 
campion al lumii și Boris Spasski va 
începe la 11 aprilie la Moscova
BRATISLAVA

în prezent se află în turneu în 
Cehoslovacia echipa sovietică de 
hochei pe gheață S.K.A. Leningrad, 
în primul meci, hocheiștii sovietici 
au terminat la egalitate : 6—6 (2—1, 
2—1, 2—4) cu echipa Slovan Bratis
lava.

SOFIA
Meciul internațional amical de 

hochei dintre formațiile Levski Sofia 
și Pomorajanin (Polonia) s-a încheiat 
cu scorul de 5—3 (2—1, 2—2, 1—0) 
în favoarea gazdelor.
BUDAPESTA

La sfîrșitul lunii martie echipa de 
polo pe apă a Ungariei va întreorinde 
un turneu în R.A.U. în continuare 
poliștii maghiari vor evolua în An
glia, Belgia, R. F. Germană și Olanda, 
iar în luna iunie vor susține o seri ■ 
de jocuri în U.R.S.S.

in C. M. de hochei
iar peste cîteva zile se va pune în cir
culație și un timbru comemorativ.

Meciurile grupei B, în care va 
evolua și formația României, alături 
de echipele Austriei, Angliei, Elveției, 
R.F. Germane, Iugoslaviei, Norvegiei 
și Ungariei, se vor disputa la pati
noarul din Zagreb. Patinoarul de aici 
are o capacitate de 8000 de locuri.

Jesenice, oraș ce se află în apro
pierea graniței cu Austria, găzduiește 
întrecerile grupei C, la oare participă 
echipele Bulgariei, Danemarcei, Ita
liei și Republicii Sud-Africane.

Interesul față de această marc corn 1 
petiție se manifestă însă pretutindeni. 
Din Suedia, U.R.S.S., Ungaria, Fin' 
landa, Canada — peste 7000 de tu
riști au trimis cereri pentru locuri la 
hotel și bilete de intrare.

Președintele Comitetului executiv 
european al Ligii de hochei, G. Ahear- 
ne, a declarat : „Am urmărit multe 
campionate mondiale, dar nici unul 
n-a cunoscut un asemenea interes".

ediției
ANGLIA — R.F. GERMANĂ

1—0 (1—0)
La Londra, echipele Angliei și R. F. 

Germane au susținut un meci amical 
în cadrul pregătirilor pentru campio
natul mondial încheiat cu victoria for
mației engleze prin golul înscris de 
Herd în min. 41.
LA „MONDIALELE" DE PATINAJ 

ARTISTIC...
...care se desfășoară la Davos, după 
exercițiile impuse, la simplu bărbați, 
pe primul loc se află austriacul Emme
rich Danzcr cu 1194,19 p.
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