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' /,C/eca
proletar; din toate ȚĂRILE, VNIȚI-VA!

INAUGURAREA CURSULUI UNIVERSITAR

(U/L ȘL CAUZE
Întrecerile primei etape 
Spartachiadei de iaroă 

tineretului s-au încheiat.
* 
a
Ce acțiuni au întreprins 
consiliile asociațiilor spor
tive în cadrul etapei I ? Ce 
vor face în viitor? Aceste 
întrebări au constituit su
biectul raidului întreprins 
prin cîteva asociații spor
tive din orașul Rm. Sărat. 
Asociații ca, de exemplu, 
Voința, Gloria, Victoria, 
Olimpia ș.a. luînd din 
timp măsurile cuvenite, 
au reușit să organizeze e- 
tapa I a Spartachiadei de 
iarnă la mai multe ramuri 
de sport și să atragă în 
diversele întreceri un 
■sare număr de tineri. Alte 
asociații însă n-au făcut 
acest lucru. Dar mai bino 
•ă relatăm cele constatate 
pe teren.

CONCURSURI 
PE... JUMĂTATE

Primul popas l-ara făcut 
la asociația Petrolistul, 
unde din cei 200 de sa- 
lariați ai întreprinderii de 
regenerare a uleiurilor 182 
•înt membri UCFS. Tov. 
Marcel Chirițoiu, din con
siliul asociației, ne-a spus :

*•- Deși ne-am propus să 
organizăm Sparțachiada de 
iarnă la trei ramuri de 
•port, nu s-au ținut între
ceri decît la popice. Și 

eâci pe... jumătate. Din 
cei 33 de jucători trecu ți 
pe foile de concurs au 
„tras*  numai 15. La tir

înscris 42 de trăgă- 
la șah 18 jucători,

s-au 
tori, 
dar concursurile respective 
nu s-au ținut.

— Motivul ?
— La tir nu ne-a permis 

vremea, iar la șah avem 
doar două table.

— Din cîte deducem, nu 
ați avut posibilități ?

— Nu prea am avut. 
Pe viitor însă ne vom 
strădui să asigurăm con
diții mai bune. Anul acesta 
vom mări aria campiona
tului asociației, urmînd să 
avem întreceri la volei, 
handbal, fotbal și atle
tism.

Foarte bine. Aceste pers
pective nu pot scuza insă 
faptul că membrii consiliu
lui asociației Petrolistul nu 
au organizat concursurile 
pe care și le-au propus în 
cedrul Spartachiadei. Să 
sperăm că proiectele lega
te de campionatul asocia
ției vor fi realizate.

O RECAPITULARE 
NECESARĂ

De cîteva minute ne
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La Universitatea din București s-a ținut cursul inaugural de geografie turistică 
inițiat de Ministerul învățământului în 
vederea pregătirii multilaterale a viito
rilor profesori de geografie. Prima pre
legere, intitulată „Obiectul și sarcinile 
geografiei turistice’*,  a fost susținută de 
prof. dr. MIHAI IANCU, șeful catedrei 
de specialitate. Au participat studenți ai 
acestei facultăți și numeroși profesori 
geografie de la liceele din Capitală.

Cu prilejul primei prelegeri a cursului- 
universitar de geografie turistică, a vor
bit apoi prof. VALEBIU TEBEICA, mem
bru al Comisiei Centrale de Turism-AI- pinism.

ț

Azi la Brașov
Cu 1:10,4 la 100 m spate

in TuCupa orașelor tirguri
Steagul r oșu-Espanol Barcelona

CRISTINA BALABAN a obținut
cel mai valoros record

a- 
flăra în biroul inginerului 
șef Vasile Dogărescu de 
la Fabrica de țigarete. Mai 
erau de față Teodor Mă- 
crineanu, președintele aso
ciației și Gh. Pîrvu. fi
nanciarul cu care am fă
cut o recapitulare a acti
vității sportive. La Spar-

TR. IOANIȚESCU 
(Continuare în pag. a 2-a)
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BRAȘOV, 1 (prin tele
fon de la trimisul nostru). 
Iată-ne în ajunul celui de 
al treilea meci 
roșu—Espanol 
Fierberea 
intea unui 
sportiv se 
la Brașov: 
aprinse 
lui, se caută miraculosul 
„bilet în plu* “ ..

Jucătorii brașoveni sînt, 
desigur, cu gîndul la meei.

„Este un joc foarte di-

Steagul 
Barcelona. 

specifică dina- 
mare eveniment 
simte din plin 
an loc discuții 

asupra result atu -

PREGĂTIRI PENTRU A Vl-a EDIȚIE

• ÎNTRECERILE vor avea loc pe arena 
DE LA FLOREASCA • TRAGEREA LA SORȚI 
VA AVEA LOC LA VIENA • SPORTIVII 
NOȘTRI AU IN FAȚA UN BOGAT PRO

GRAM INTERNAȚIONAL

A CAMPIONATELOR
MONDIALE DE POPICE

firii și sînt sigur că spa
niolii tor lupta din răs
puteri pentru rezultat. 
ne-a spus antrenorul Sil
viu PIoeșteanu. Espanol 
este o echipă cu multe 
posibilități, cunoscută m 
Europa. Vom căuta insă si 
nu scăpăm ocazia de a 
aduce suporterilor noștri, 
iubitorilor de fotbal din 
țara noastră satisfacția de 
• ne califica în sferturile 
de finală...

In aceste zile pe adresa 
echipei brașovene au so
sit zeci și zeci de scrisori 
din toate colțurile țării, 
din București, Brăila, Baia 
Mare, Oradea etc în care 
jucătorii 
pentru 
două 
rajați 
treilea

Ieri,
teanu și Proca au stabilit

felicitați 
de acum

sînt
victoria 

săptămîni și încn- 
înaintea celui de al 
meci cu Espanol.

antrenorii Ploeș-

M. TUDORAN

(Continuare în pag. a 3-a)

Echipa de polo

al natației românești!

A Vl-a ediție a campio
natelor mondiale de popice 
va fi găzduită, după cum 
am anunțat, între 19—25 
iunie de orașul București. 
In dorința de a informa pe 
iubitorii jocului de popice 
cu o serie de noutăți or
ganizatorice, precum și cu 
ultimele amănunte legate 
de pregătirea echipelor 
noastre, am avut o con
vorbire cu tov. L Szocs, 
secretarul Federației româ
ne de popice. Prima între
bare s-a referit la lucrările 
de amenajare a arenei de 
la Floreasca.

— Baza sportivă se a- 
flă în incinta stadionului 
Voința, într-un cadru natu
ral atrăgător și corespunde 
tuturor cerințelor modeme, 
n momentul de față se 

lucrează la finisarea sălii , 
cele șase piste urmînd să 
fie turnate, conform indi
cațiilor forului internațio
nal, înainte de start, adică 
în primele zile ale lunii 
iunie.

— Alte amănunte ?
— Au început înscrieri

le țărilor participante, s-au 
tipărit afișul și primul bu
letin informativ care au 
fost trimise federațiilor 
participante, s-a stabilit ca 
între 2—4 aprilie să aibă 
loc, la Viena — cu prile
jul cursului internațional 
de arbitri — tragerea la 
sorți a ordinei intrării in 
concurs.

— Ce probe figurează 
în programul „mondiale
lor*?

— Trei 
individual 
femei și
bărbați), echipe și perechi 
(feminin 
Deci, în
na șase

— In

probe și anume: 
(100 bile mixte 
200 bile mixte

gâsesc sportivii

două loturi re- 
alcătuite in ur-

și masculin). 
total se vor decer- 
titluri.
ce stadiu de pre-

gălirc se 
noștri ?

— Cele 
publicane,
ma unor concursuri de ve
rificare, au intrai în pre
gătire.

TR. ANDRONACHE

Săptămina viitoare, iubi
torii jocului de polo din 
Capitală vor putea urmări 
primele meciuri internațio
nale din acest an. Este 
vorba de turneul pe care 
puternica formație iugo
slavă Medvesciak Zagreb 
(activează în prima divizie 
a țării) îl susține Ia Bucu
rești. Oaspeții vor juca 
trei partide cu echipele Ra
pid București. Steaua și o 
selecționată de tineret 
Capitalei.

» r»
va Juca la București

Mcdvcsciak lagrch

în septembrie l‘M4. cînd 
pentru prima oară a cobo- 
rit sub „bariera**  celor «3 
de secunde (1:12.9), Cris
tina era o speranță a na
tației române, 
că simbătă. Ia 
după 18 luni 
susținută, ea 
nu mai puțin

Iată însă 
Magdeburg, 
de muncă 
a „smuls*  
de 2,5 sec.

Ui de la atletism) atribuie 
acestei performanțe 984 do 
puncte, adică tot atîtea «te 
ar corespunde unui rezul
tat de: 61,4 aec. la 100 
m liber (eifrfi cu care s« 
putea obține loeul IV la 
J.O. de la Tokio), 2:17,0 
Ia 200 m liber, 4:51,0 la 
400 m liber (locul VI la 
Tokio), 1:19,5 la 100 m 
bras. 2:52,1 la 200 m bras,
1:07,6 la 100 ni fluture
(lfH-tll V la Tokio) sau
5:28,3 la 400 m mixt (lo-
c»l V la Tokio).

Totodată, trebuie să re
marcăm că noul record al 
Cristinei constituie și cea 
de a 9-a performanță eu
ropeană din toate timpuri
le după : 1. C. Caron
(Franța) 1:07,9. 2. L. Lud- 
grove (Anglia) 1:09.5. 3-4. 
C. ÎVinkel (Olanda) și J. 
Norfolk 
5-6. I. 
și A. 
1:09,9,

(Anglia! 1:09.8, 
Schmidt (R.D.G.) 
Franklin (Anglia) 
7. M. Van Vclsen 

(Olanda) 1:10,1 și 8. S. 
Lewis (Anglia) 1:10,2. Din
tre înotătoarele citate mai 
sus doar C. Caron, L. Lud- 
grove și A. Franklin au 
mai rămas în activitatea 
co in p ct i ț ion al ă. R eco r d mana 
Europei, împreună cu cele 
două reprezentante ale An- 
gliei (pe care Cristina nn 
le-a întîlnit încă) rănim 
principalele adversare ale 
campioanei noastre la „eu- , 
ro penele*  de la Utrecht. 
Nu trebuie omise însă nici 
șansele pe care le au Bri- 
citta Ilagman — Suedia 
(1:11,2). Claude Borie — 
Franța (1:10.7), 
la activ 
Cristinei 
cele ale 
U.R.S.S.
Dusseau 
Veronikăi UoUetz (1:11.3) 
și Brigittei Kohler (1:11,4) 
din R.D.G.

Iată de ce, adueînd., feli
citări Cristinei Balaban și 
antrenorului ei, prof. Be
nins Drăgușanu, ne expri
măm speranța într-o serie 

’ de performanțe și mai bune 
(pînă la recordul mondial 
mai sînt 2,7 sec.) pe care 
posibilitățile talentatei 
noastre sportive le justi
fică din plin.

A. VASILIU

care au 
o victorie asupra 
Balaban. ca și 

Nataliei Mihailova 
(1:10.5). Mar linei 

—Franța (1:11.1),
recordului republican, ob- 
ținlnd treptat 1:11,8 (22 
august 1965 Budapesta). 
1:11.0 (12 septembrie 1965 
București) și 1:10,4 (26 
februarie 1966 Magdeburg), 
ultima ei performanță a- 
dueînd-o — la 18 ani — 
în etapa consacrării.
Pentru cei neavizați trebuie 

de la început să subliniem 
că cele 70,4 sec la 100 m 
spate reprezintă cei mai va
loros record republican din 
istoria natației românești. 
Tabela internațională de 
punctaj (după modelul ce-

ACTUALITĂȚI

loc în sala Floreasca, de
pe 
la

s. 
I.

Zilberman;

SCHIORII C. TĂBĂRAȘ 
Și K. GOHN CONCU

REAZĂ IN ITALIA

Stănescu — A. Balcă; 
Constantin — Gh. Ene; 
Damian — V.
A. Popa — I. Huidu.

Azi la Floreasca
UN MECI DE VOLEI DE MARE ATRACȚIE : 

STEAUA - RAPID

(Continuare în pag. a 4-a)

Astăzi după-amiază iubitorii voleiului din Capitală au 
prilejul să asiste la un meci deosebit de important din 
cadrul campionatului republican — seria I. Este vorba de 
jocul STEAUA—-RAPID, un adevărat derbi al campionatu
lui. Echipa Rapid, neînvinsă pînă acum, va primi replica 
performerei etapei de duminică, Steaua, care a învins 
Dinamo București. Meciul are 
ora 17,30.
BOXERII JUNIORI TȘI 

DISPUTA A DOUA 
SEMIFINALA

Clubul sportiv Olimpia 
organizează duminică dimi
neață, de la ora 9.30, în 
sala Floreasca, o nouă re
uniune de box în cadrul 
semifinalelor campionatu
lui individual de juniori, 
etapa orășenească. Se vor 
disputa 15 partide la cate
goria juniori I și 6 de ju
niori n. Din programul 
galei spicuim meciurile : 
G. Pometcu — Al. Stan ; P.

Schiorii români C. Tă
băraș și K. Gohn, însoțiți 
de prof. Ion Oprea de la 
S.S.E. Brașov, au plecat în 
Italia pentru a participa, 
la sfîrșitul săptămînii, la 
un concurs internațional.



Ne scriu 
corespondenții

FILIAȘI. Paralel cu organizarea în
trecerilor din cadrul etapei a Il-a 
a Spartachiadei de iarnă a tinere
tului, asociațiile sportive din raionul 
nostru se preocupă -și de trecerea nor
melor Insignei de polisportiv. S-au 
evidențiat asociațiile sportive din co
munele Țînțăreni, Icnești, Aninoasa, 
Răcari, Brădești și Melinești, iar din 
centrul de raion Știința Filiași, Vii
torul Școala generală și Avîntul Școala 
de mecanici agricoli. Pînă în prezent 

a trecut parțial normele 800 de ti
neri și tinere.

N. CÎRSTOCEA
BRĂILA. Recent, numeroși tineri 

din Brăila și-au dat întîlnire în Sala 
sporturilor cu prilejul unei „dumi
nici cultural-sportive* *.  Primii au a- 
părut pe scenă soliștii vocala de la 
Combinatul de celuloză și hîrtie. 
Printre aceștia s-a numărat și cunos
cuta handbalist» Vasiika Pioară. A 
urmat brigada artistică a Oficiului 
P.T.T.R., după care echipa de gim
nastică a Școlii generale nr. 25 a 
făcut o reușită demonstrație. 
In încheierea programului a avut 
loc meciul de handbal feminin Voința 
Brăila—Ș.S.E. Buzău cîștigat de for
mația locală cu 11—9.

schi eu 14 participant L Întrebindu-I pe 
tor. Itiaț. președintele aso
ciației. de ce aceastl inactivitate, am 
primit miwnd răspuns :

— Pînă acBrz na a avat cine să 
organizeze concursuri. Eu sînt al trei
lea președinte care a preluat această 
muncă numm în decurs de un an. Sin- 
tem hetăriți tu de acum înainte să 
muncim în ața fel incit membru UCFS 
si fie mulțumiți de conducerea asocia
ției.

— Pentru aceasta trebuie create 
condiții ea toți membrii LCFS sl ouată 
practica sportwile preferate. Ce credeți 
că trebuie făcut ?

— Vom recondiționa, cu resurse pro
prii, echipamentul uzat, rom reamena- 
ja arena de popice, terenurile de volei 
ți handbal ți vom amenaja un teren 
de fotbal tn spatele fabricii. Toate ror 
fi rata cînd va începe campionatul a- 
sociației.

★
Ce concluzii se desprind din ede re

latate mai sus ? Lucrurile întîlnite pe 
teren dovedesc că au existat unele greu
tăți obiective în acțiunea de organizare 
a concursurilor în zilele friguroase. Dar 
tot atît de lesne se poate observa că o 
serie de neajunsuri sînt urmarea lipsei 
de inițiativă precum și insuficientului 
ajutor acordat de consiliul raional 
UCFS. S-a putut constata, de aseme
nea. că asociațiile vizitate au posibili
tăți să asigure condiții pentru desfă
șurarea unei rodnice activități compe- 
tiționale în lunile următoare. Din pă
cate, însă, multe consilii ale asociațiilor 
mai ...meditează, în loc să folosească 
timpul favorabil, să treacă la acțiuni 
concrete.

N. COSTLN
DEJ. Pe lingă asociația sportivă 

Unirea din localitate au luat ființă 
patru centre de pregătire la box, 
atletism, volei și gimnastică. Centrele 
se bucură de e largă popularitate, do
vadă numărul mare de sportivi care 
vin la antrenament (28 la box, 40 la 
atletism, 36 la volei, 32 la gimnas
tică).

A. KONTRAI
CURTEA DE ARGEȘ. — Zilele tre

cute, în sala Casei de cultură 
din localitate, a avut loc o fru
moasă demonstrație de box sus
ținută de pugiliștii asociației spor 
tive Muscelul din Cimpulung. S-au 
remarcat îndeosebi boxerii A. Simion 
—campion republican la categoria 
pană, I. Negru. I. Ivan ți I. Marin.

EMAN OIL STERESCU
VASLUI. în orașul nostru au avut 

loc —■ recent — întrecerile etapei 
raionale ale campionatului republican 
de tenis de masă — seniori. Au par
ticipat 25 de concurenți (17 băieți și 
8 fete) din asociațiile sportive Voin
ța, Constructorul, Școala agricolă. Li
ceul nr. 2 ș. a. La băieți, pe primul 
Ioc s-a clasat M. Budona, iar '.a ‘ete 
Margareta Crișu (ambii de la Vc::.: = . 
calificați pentru faza regională.

VICTOR VAS1UU
BÎRLAD. — De curind a fost în

ființat un centru de inițiere Ta box. 
condus de antrenorul Petre Botei. 
Circa 40 de copii îndeosebi din șco
lile bîrlădene, participă cu regulari
tate la orele de inițiere. Au mai fost 
Înființate astfel de centre la atletism, 
baschet și fotbal. De multă populari
tate se bucură centrul de gimnastică 
condus de prof. C. Berescu și Mar
cela Călin,

ELIADE SOLOMON

CAUZE ȘI... CAUZE
(Urmare din pag. 1)

tachiada de iarnă s-au făcui doar_  în
scrieri. masa de tenis poate fi folosiți 
numai cînd sala de ședințe e liberă, 
iar șah se joacă numai prin birouri. 
Văzînd că nu pot practica sparturile 
preferate, multi dintre membrii UCFS 
nu mai plătesc cotizația.

— Este adevărat, ne-a spus ingine
rul șef Vasile Dogărescu, sportul na 
prea merge. Einovati sintem și noi. cei 
din conducerea fabricii, că nu ne-am 
interesat de această problemă, deși am 
văzut că tovarășii din con săi ui asocia
ției nu acordă acestei activități toată 
atenția. Avem in clădirea administrati
vă o încăpere pe care o putem trans
forma într-o sală de șah. Vâ asigurăm 
că vom sprijini mai concret activitatea 
sportivă. Avem posibilități, mai ales in 
timpul terii, să organizăm concursuri 
\tn aer liber.

Intr-adevăr. la Fabrica de țigarete 
există materiale și echipament în va
loare de 20 000 lei, terenuri de volei, 
•baschet, o pistă de popice și un poli
gon de tir unde se poate desfășura e 

.’bogată activitate sportivă de masă. Tre- 
&uie însă mai mult spirit de inițiativă 
•din partea conducerii asociației spor
tive.

DOAR 14 CONCURENȚI

Ultima asociație vizitată și cea mai 
snare din Rm. Sărat a fost fabrica de 
confecții Steaua roșie, care numără peste 
1000 de membri UCFS. Ne așteptam 
ca aici situația să fie mult mai bună 
dcrît la celelalte. Cînd colo... în pe
rioada primei etape a Spartachiadei de 

s-a organizat doar un concurs de

CARNET COM PETIȚIONAL

VOLEI

Pregătirile voleibaliștilor de la Rapid
Meciurile Rapidului cu Mladost 

Zagreb, din cadrul „C.C.E.*  se apro
pie. Duminică, în sala Floreasca, re
prezentanții noștri susțin prima „man
șă*  din dubla întiinire cu campioana 
Iugoslaviei. Pentru a informa cititorii 
asupra pregătirilor voleibaliștilor de 
la Rapid ne-am adresat antrenorului 
echipei, JEAN PONOVA. care ne-a 
spus :

— Pe lingă returul campionatului, 
în atenția aoaatră au stat și apropia
tele joocri pe care le vom susține în 
„Gupa campionilor europeni*  ca

Finiș in campionatul
Capitalei

înaintea disputării ultimei runde și 
a partidelor întrerupte, în clasamen
tul finalei masculine a campionatului 
Capitalei conduc ionescu și Ott. cu 
S puncte și o partidă întreruptă între 
ei (Ionescu deține avantaj). Urmează 
Pitpink 8, Bondoc fi Toci 7 (1). Ghiz- 
davu 7. Schlesinger 6:4 {!', Andri- 
țohi (lj, Chiricnță 5 (3). Albrecht 
5, David 4’/t, Murdare 4. Bardan 3*A  
(1), Georgescu 0.

Iată o serie de rezultate mai im*  
portante înregistrate în ultimele două 
runde : Andrițoiu — Ghizdavu 1—0, 
Tucă—Pitpinic 0—1, Ott—Bardan 1-0. 
Bondoc — David 1 — 0 (runda 
XI) ; Ionescu — Schlesinger

— *&»  Albrecht — Ott O—1, Mar- 
dare — Ghizdavu 0—1. David — 
Tucă O—I, (rmria XII); Bondoc - 
Tocă Vj—'k. Mar dare — Tocă 6—1, 
David — Ott *—t. Ott — Andrițom 
: partide întrempte).

De asemenea, și întrecerea feminină 
a ajuns înaintea ultimei runde. In 
clasament conduce Veturia Sima 8’fj 
(1) puncte, urmată de Virginia Ste- 
roiu 7 ;2). Zări Karibiam S*h  (1), 
Ana Maria Murala 5- Aurelia So- 
ltuiMHioiici 5, Conatanța Rada și Ara 
Aposto’.escu 4^ etc.

Astăzi se dispută partidele întrerup
te. iar vineri se joacă ultima rundă.

T. NTCOARĂ

înaintea meciului din „C. C.E.“ „Cupa 8 Martie"-repetiție
pentru campionatele republicane de cros

Mladost Zagreb (6 martie la Bucu
rești, 19 martie la Zagreb). După me
ciul cu Mineru-l Baia Mare, luni am 
efectuat un antrenament de o oră și 
jumătate, iar marți altul cu o parte 
din jucători. Miercuri jucăm meciul 
de campionat cu Steaua, joi avem o 
nouă verificare cu Dinamo, iar vi
neri un ultim antrenament, „în fa
milie*.

— Ce lot aveați la dispoziție ?
— Drăgan, Plocon, Ferariu, Grigo- 

rovici, Pavel, Mincev, Udișteanu, Cos- 
tineșcu, Ardelea, Chezan și Gavriliță. 
Horațiu Nicolau este bolnav și deci 
indisponibil pentru primul meci cu 
echipa iugoslavă. Sperăm însă că în 
meciul-retur Nicolau va putea 
juca. Deși nu prea cunosc echipa iu
goslavă, cred într-o comportare bună 
ri «n rezultat pe măsura așteptărilor 
din partea echipei noastre, care în 
prezent manifestă o formă mulțumi
toare. (AL. CJ.

HANDBAL

Dinamo București (m) și Progresul București(f) 
au cucerit „Cupa F.R.H." 1965-1966

Eciripa Prr -.1 Bucnreștl. crștișătoarea -Cupei FJt.H.'-1966. De la stingă la 
drear" Rădescu — antrenor. Maria Vidrașcu, Lucia Nițu. Teodora
Mtramnu, Doina Sotir. Oiga Cătănoiu, Violeta Florea, Liliana Bogan. Jos : 

Coca Știrbei. Bena Mitr-M și Gabriela Velicu țlipsește Antoaneta Oțetea).
Foto : A. Neaga

TG. MUREȘ (prin telefon). — Tur
neul final femmin s-a încheiat azi 
cu victoria Progresului București, 
care in ultima partidă a întrecut, pe 
merit, cu 10—4 6—2), echipa Cons-

1 tractorul Timișoara. Jocul a plăcut
• prin fazele de gol croate. Bucureșten- 
‘ cele s-au impus prin priceperea cu
* care și-au construit acțiunile ofensi-

Ac mzr.-zt : Bogan 7. Mărnaurea- 
M 2 și Vidrașcu, respectiv Ciutac, 
Gbeo rghevici, • Kiss, Maurer.

In cealaltă partidă, S.S.E. Sibiu a 
dispus de Favorit Oradea cu 13—12 
(8—6), după un joc echilibrat, în care 
sibtencelc au avut o ușoară superiori- 
Sate, mai ales în final. Golurile au 
fost înscrise de : Chirilă 5, Topîrcea- 
nu 4, Birthelmer 2 și Bresfăleanu 2, 
respectiv Madău 4. Macsta 3, PăcHrar 
2, Sandor 2 și Dem.

In urma acestor rezultate, clasamen
tul final este următorul : 1. Progresul 
6 p: 2. S.S.E. 4 p; 3. Favorit 1 p. 
(24:30); 4. Constructorul 1 p (20:27).

I. PĂUȘ, coresp. reg.

TIMISOARA, 1 (prin telefon de la 
trimisul nostru). — Aseară au luat 
sfirșit întrecerile pentru „Cupa

TEN/S

A început „Cupa Steaua"
Tenismenii fruntași bucureșteni 

și-au început ieri concursul dotat cu 
„Cupa Steaua”. Sînt înscriși, printre 
alții, jucătorii Bosch, C. Năstase, 
Dron, D. Viziru, Boaghe, Serester, 
Popovici, în total 32 de participanți.

In prima zi a competiției, după un 
joc destul de spectaculos, cu schim
buri puternice de mingi de pe linia 
de fund a terenului, Popovici a cîș
tigat la Mocanu cu scorul de 6—2, 
6—2. Ne-am fi așteptat ca învingătorul 
să încerce să inițieze acțiuni și la fi
leu. El însă s-a mulțumit să joace 
mai mult de la distanță.

atletism

Pe aleile din parcul „23 August” 
din Capitală s-au desfășurat dumini
că întrecerile competiției feminine de 
cros dotată cu „Cupa 8 Martie". Cea 
de a VUI-a ediție a acestui tradițio
nal concurs, organizat de clubul Me
talul, a constituit un bun prilej de ve
rificare pentru apropiatele campiona
te republicane de cros de la 13 mar
tie.

Iată rezultatele primelor clasate : 
junioare II — 400 m : Joia Radu (Pa
latul pionierilor), Anca Lăzărescu (Vi
itorul), Elena Petru (S.S.E. II); junioa
re I — 800 m : Doina Bîrsan (Dina
mo), Florina Grigorescu (S.S.E. II), 
Valentina Nicolae (S.S.E. I), senioare 
— 1290 n : Elisabeta Bucur (Steaua), 
Cecilia Berna (Metalul), Maria Boț 
(Metalul). Trofeul a fost cîștigat de 
reprezentativa Școlii sportive de elevi 
nr. 1, care a totalizat 53 p. Pe locul 
doi s-a clasat echipa S.S.E. nr. 2. cu 
56 p.

F.R.H.” rezervată echipelor masculine. 
Trofeul a fost cucerit de Dinamo 
București, neînvinsă, urmată de 
Știința Timișoara 3 p (media de 
virslă mai mică decît a formației 
Steaua), Steaua 3 p și Dinamo Ba
cău, 0 p. Azi, în primul meci. Steaua 
a cîștigat în fața echipei Dinamo 
Bacău cu 18-17 (9-11). A fost una 
din cele mai frumoase partide ale 
turneului. De semnalat că în ultima 
secandă de joc, Sauer de la Dinamo 
a înscris un gol, dar arbitrul A. Co- 
dreanu (Timișoara) l-a anulat!? Au 
marcat : Alboaica 6, Cristian 6, Nodea
2, Todan 2, Rdșescu și Bulgaru pentru 
învingători, respectiv Pap 7, Horobăț
3, Sauer 2, Moldovan 2, Mengoni 2 
și Gheorghievici. în ultimul meci al 
competiției, Dinamo București a ju
cat mai calm, mai decis, a condus 
în permanență și a întrecut formația 
Știința Timișoara cu 15—6 (6—2). 
Au înscris i Ionescu 4, Mureșan 3, 
Fabian 3, Ivănescu 2, Popescu, Eftimie 
și Schuman pentru Dinamo, Gunesch
4, Stentzel 2 pentru Știința. A arbi
trat bine D. Purică (Petroșeni).

POMPILIU VINTILĂ

Intr-o altă partidă, Țereanu l-a în
vins pe Ungureanu ,cu 6—1, 6—3. In 
ciuda superiorității manifestate, Țe
reanu nu confirmă încă posibilitățile 
care i se întrezăreau. Cînd facem a- 
ceastă apreciere, nu ne gîndim, de
sigur, numai la evoluția lui de ieri 
(cu un adversar tenace, dar care nu 
face parte din prima categorie), ci și 
la comportările Iui anterioare.

Competiția continuă azi și mîine, 
tot în sala Steaua (calea Plevnei 114), 
de Ia ora 15,30. La aceeași oră, joi 
va începe și concursul feminin unde- 
cîștigătoarea va primi .Cupa 8 Mar
tie*.

Separat au avut loc și două cursa 
masculine : juniori cat. I — 3 000 m i 
Ion Dima (Metalul), Nic. Brînzan (Me
talul), Tudor Buturugă (Viitorul) ; 
seniori — 8000 m: Ilie Vasile (Me
talul), Mircea Spudercă (Știința), Va
lentin Florescu (Știința) etc.

NICOLAE D. NICOLAE coresp.

ti a
„Cupa Tînărul riinamovist"

Secția de tir a clubului Dinamo 
București a luat frumoasa inițiativă de 
a organiza pentru tinerii trăgători din 
Capitală un concurs la armă sport. 
La întreceri au lirat parte 79 de ju
niori din 10 aluburi și asociații sporti
ve. începătorii au concurat la proba 
de 10 focuri poziția culcat iar cei 
cu mai multe cunoștințe s-au întrecut 
la proba de 3x10 focuri.

Rezultate : armă sport 10 focuri po
ziția culcat — fete: 1. Marja Feier 
(Dinamo) 80 p, 2. Elena Zbarcea (Di
namo) 78 p, 3. Rodica Popa (S.S.E. I) 
76 p; Băieți: 1. A. Fulga (Dinama^ 
93 p, 2. G. Iordache (Dinamo) 88 p, 3. G. 
Paștea (Dinamo) 81 p. 3x10 focuri— 
fete: 1. Veronica Stroe (Dinamo) 250 
p, 2. Mariana Vasiliu (Dinamo) 248 
p, 3. Melania Radu (Steaua) 233 p ; 
Băieți : 1. Cr. Lazarovici (Dinamo) 269 
p — nou record al țării ia juniori, 2. 
L. Ionescu (Dinamo) 255 p, 3. D. Ște- 
fănescu (Dinamo) 249 p, 4. A. Neacșu 
(Steaua) 249 p. Pe echipe concursul 
și trofeul au fost cîștigate de Dinamo 
iar pe locurile următoare s-au clasat 
trăgătorii de la S.S.E. 1 și S.P.O.B.

Mai puține scuze
și mai multă muncă!

Ca prilejul Concursului internatio
nal al României, desfășurat la sfîrși- 
tul săptâmînii trecute ia Poiana Bra
șov și la Predeal, am putut urmări 
evoluția valoroșilor reprezentanți ai 
Franței care au făcut o interesantă de
monstrație de schi modern. Diittre 
sportivii români doar K. Gohn 
C. Tăbăraș au avut o comportare 
mulțumitoare, datorită în primul rînd 
dîrzeniei cu care au luptat pentru a 
cuceri un loc în partea superioară a 
clasamentelor. Ceilalți reprezentați ai 
noștri au evoluat nesatisfăcător, vă
dind insuficientă pregătire pentru a 
face față unui concurs „tare".

Am căutat să aflam explicația ne
siguranței lor, a evidentei lipse de 
rezistență pentru parcurgerea tra
seelor, dificile prin lungime și prin 
modul în care au fost marcate. Și, în 
loc de explicații serioase, am' auzit 
din partea antrenorilor scuze pe 
care le ascultăm de ani de zile: 
„străinii au mii de kilometri pe 
schiuri, au multe mijloace mecanizate 
de urcare etc.”.

Care este realitatea ? De cîțiva ani 
avem teleferic și schi-lift la Poiana 
Brașov, teleferic la Predeal $i la 
Sinaia (deci în cele mai importante 
centre de schi ale țării), iar în iarna, 
aceasta a nins din belșug neobișnuit 
de devreme, astfel că schiorii puteau 
face antrenamente încă de la începu
tul lui ianuarie. Dar care dintre an
trenori au efectuat cu schiorii sec
țiilor noastre fruntașe 25—30 de kilo
metri de coboTÎre pe zi sau cîteva 
sute de porți de slalom ? Ce i-a îm
piedicat pe antrenorii I. Casa (A. S. 
Armata Brașov), Gh. Roșculeț (Di
namo Brașov), I. Matei (Carpați Si
naia), ca să nu amintim decît pe 
cîțiva, să lucreze intens, să pună în 
practică cele învățate nu mai departe 
decît anul trecut de la cunoscutul 
antrenor francez Rene Sulpice, care a 
ținut un curs în țara noastră ? Nimic 
altceva decît comoditatea, lipsa de in
teres pentru munca de pregătire la 
un nivel cît mai înalt. Așa se face 
că de ani de zile schiul nostru este 
dominat de Tăbăraș și Gohn (bravo 
lor pentru pasiunea ce o au pentru 
schi 9, că juniorii ajunși la vîrsta 
senidrâ£ufuf Țjîefd "prin £Ogda cla
samentelor, că la „internaționale’’ 
contăm efectiv tot pe Tăbăi-aș șl 
Gohn și că majoritatea celorlalți 
schiori au evoluții sub orice critică.

Mai grav este că, dintr-o slăbiciune 
inadmisibilă, comisiile regionale se 
lasă amăgite de tînguirile antrenorilor 
și schiorilor și organizează probe pe 
trasee ușoare, cu porți puține; Ce 
poate fi tnai semnificativ decît Faptul 
că pînă la „internaționale" schiorii 
noștri nu au avut nici un concurs de 
slalom cu 60—65 de porți cu lungimi 
de 400—500 de metri sau că pînă 
acum, la începutul lui martie, nu au 
făcut nici o coborîre pe pîrtia Lupului ?

Să nu fi înțeles oare antrenorii și 
schiorii noștri că secretul performan
ței în schi, ca de altfel în orice alt 
sport, constă în MUNCA INTENSA 
DUSA CU PASIUNE ȘI CONVINGERE ?

D. STĂNCULESCU



FOTBAL

La telefon Teheran MECIURI AMICALE
(De vorbă cu antrenorul Valentin Stănescu)

Ieri dimineață, într-o convorbire 
elefonică cu antrenorul echipei 
apid, Valentin Stănescu, am aflat 
nele amănunte despre evoluția e- 
hipei bucur-eștene în Iran. După 
“tn am mai anunțat în ziarul nos- 

i de ieri, în primele două jocuri 
oidiștii au făcut meci nul (O—0) 
echipa Darai și au obținut o vic- 

•te (4—1) în fața formației Ara- 
; In continuarea turneului. Rapid 

mai susține încă două partide 
Teheran. Astăzi fotbaliștii români 

mează să întîlnească o selecțio- 
tă a cluburilor din Teheran — 
re va juca sub denumirea de 
avan 
dini echipa națională a Iranului.

iar vineri 4 martie va

— Cam merge echipa, cum se simt 
băieții ?

— Slnt mulțumit de comportarea 
echipei, jocul nostru a fost mult 
aplaudat. Deși evoluăm pe terenuri 
tari, fără gazon, ne-am acomodat și, 
ceea ce este mai important, nu a- 
vem nicj o indisponibilitate; toți 
jucătorii se simt bine, slnt sănătoși. 
In general, turneul ne este folositor 
și căutăm să „rodăm" Întregul lot, 
să-i aducem pe jucători la o formă 
corespunzătoare atit pentru reluarea 
campionatului cit și pentru viitoarele 
meciuri internaționale..."

In continuare. Valentin 
ne-a informat că meciurile 
se dispută în nocturnă și
jocul de vineri echipa se va înapoia 
acasă.

Stănescu 
din Iran 
că după

fipilfi Sovietelor Koibîșev-

Petrolul 2-1 (2-0)
c. M.

Îb cea de a doua partidă susținută 
U.R.S.S., echipa Petrolul Ploiești a 

ffinit marți la Tașkent formația 
Lplle Sovietelor din Kuibișev. Fot- 
iliștii sovietici au câștigat cu 2-1 
■0) prin punctele înscrise de Jukov 
Gețkov. Pentru ploieșteni a înscris 

oldoveanu.
Joi 3 martie, Petrolul susține o 
>uă {fetidă, de astă dată în compa- 
i echipei Pahtaktor Tașkent.

inamovistii
Stadionul Dinamo. Au trecut 18 

de la aterizarea avionului de 
Roma, care i-a adus pe dinamo- 
tii bucureșteiâ în Capitală. Deși 

după un adevărat tur de forță, 
ci meciuri jucate în 10 zile, la 
e se adaugă parcurgerea a peste 
X) km cu aproape toate mijloacele 
■.locomoție, fotbaliștii dinamoviști 

făcut ieri primul antrenament 
să.
’ grabă explicată de seriozitatea

Ato-Pronosport

ile pWla tragerea Mărțișorului

Fineri 4 martie are loc tradiționala 
AGERE SPECIALĂ LOTO A 
xRȚIȘORULUL la care se atribuie 
AUTOTURISME de diferite mărci, 
ursii simple și duble nelimitate în 
l.S.S. pe ruta Kiev-Leningrad-Mos- 
a și premii fixe în bani pentru 3 
2 numere câștigătoare în afara 
șnuitelor cîștiguri în bani.
JU UITAȚI : Azi și mîine sînt 
mele zile în care mai puteți cum- 
a bilete pentru LOTO — TRAGE- 
A MĂRȚIȘORULUI.
'ragerea Mărțișorului va avea loc 
eri la Ploiești.
• Tragerea Pronoexpres de azi va 
a loc tot în regiunea Ploiești, la 
goviște, unde se va face și plata
niului de 119.451 lei cîștigătoru- 
Alexandru Tănase din Țîrgoviște 

: a obținut acest premiu la con
ul special Pronoexpres din 16 fe- 
arie 1966.

1ATI LA CONCURSUL SUPLI- 
NTAR PRONOSPORT HOCHEI

fumai pînă sîmbătă 5 martie mal 
îți depune buletinele pentru con- 
iuI suplimentar PRONOSPORT — 
MPIONATUL MONDIAL DE 
CHEI PE GHEATĂ.
rogramul este alcătuit din cele 

interesante meciuri ale seriilor 
î B.
oncursul suplimentar PRONO- 
|RT — HOCHEI se va desfășura 
același mod ca orice concurs 

INOSPORT B obișnuit (cu taxa 
participare 3 lei varianta).
recizăm că la premiul excepțional 
va atribui un autoturism „Fiat 

indiferent de fondul de premii. 
:azul în care fondul acestei cate- 
i va fi mai mare decît 44.000 lei 
oarea unui „Fiat 850 “) cîștigăto- 
va primi în numerar și diferența 
ectivă.

rbrică redactată de Loto-Prono- 
t.

I

AZI LA CRAIOVA:
ȘTIINȚA—VAS AS 

internațional azi la Craiova, 
locală Știința întîlnește cu- 
formație maghiară Vasas Bu-

Meci 
Echipa 
noscuta 
dapesta. Este ultimul joc al fotba
liștilor de la Vasas din cadrul turneu
lui pe care-I întreprind în țara noas 
tră.

VOJVODINA NOVISAD — PRO
GRESUL BUCUREȘTI 3—« (6—•)
Echipa bucnreșteanâ Progresul s 

evoluat duminică la Nori sad. Forma
ția română a întilnit echipa Vojvp- 
dina, care activează în campionatul 
categoriei A. Victoria a revenit gaz
delor cu scorul de 3—0 (0—0).

Sîmbătâ și duminică s-au disputat 
in țară numeroase partide de verifi
care. lată amănunte transmise de co
respondenți: noștri :

VAGONUL ARAD — C.F.R. ARAD 
2—0 (1—0). Inrilnirea a prilejuit un 
joc de factura tehnică modestă. Mai 

Vagonul a controlat 
a tea timpului, cîștigînd 

punctele înscrise de 
i Moț. Șt lacob —

bucuresteni din nou acasă
eu care jucătorii și antrenorii pri
vesc apropierea returului ca și de 
amintirea unei experiențe neplăcute. 
„După cum știți, și Înaintea turu
lui ne-am Întors cu rezultate bune 
dintr-un turneu in R.F.G. — ne spu
ne antrenorul Angelo Niculescu. 
Echipa jucase frumos, rezultatele e- 
rau bune și știți ce a urmat: pregă
tire necorespunzătoare, debut penibil 
de campionat. Nu vrem să repetăm. 
Ne-a fost de-ajuns !“

Revenind la turneul abia încheiat, 
am transcris, prescurtat, concluziile 
tehnice ale antrenorilor Traian Io- 
nescu și Angelo Niculescu: „Tur
neu deosebit de util. Echipa a căutat 
să aplice ideile jocului colectiv, 
constructiv, eficace-, s-au aplicat sar
cinile „duble" (apărare-atac) de că
tre fiecare jucător; s-a reorganizat 
jocul in apărare ; nivelul de compor
tare ai echipei a crescut de la joc la 
joc ; randament mai slab in ceea ce 
privește eficacitatea, ca și In jocul 
cuplurilor sau al grupelor de jucă
tori In acțiunile de atac".

Venind vorba despre tabelele de 
marcaj, am făcut un scurt bilanț 
cifric al rezultatelor turneului echi-

3 victorii,
un
bl

bine pregătită, 
jocul in majorii: 
pe merit prin 
Schsretninger și 
corespondent).

CEAHLĂUL 
TILA BUHUȘI . .
ma repriză jocul a fost plăcut, fiind 
presărat cu numeroase faze spectacu
loase create de ambele echipe. în re
priza secundă, două greșeli ale arbi
trului Socrate Mihai — care a acordat 
cu ușurință două lovituri de la 11 m 
în favoarea gazdelor — au -provocat

P. NEAMȚ—TEX- 
4—0 (1—0). In pri-

nemulțumirea jucătorilor buhușeni. Ei 
s-au enervat și au prestat, în continua
re, un joc cu multe durități de pe 
urma căruia a avut de suferit specta
colul fotbalistic. (C. Nemțeanu — 
corespondent).

JIUL PETROȘENI — METALUL 
T. SEVERIN 5—0 (4—0). Dominînd 
autoritar, Jiul a câștigat prin punctele 
înscrise de Peronescu (2), Sandu (2) și 
Martmovici. (T. Cornea — coresp.'.

ASA. TG. MURES — GLORIA 
BISTRIȚA 5—0 (I—0). în fața unui 
public numeros, jucătorii de la 
A.S.A. au prestat un fotbal de calita
te, ciștigind detașat Cele 5 goluri au 
fost realizate de Lungu (2), Czako, Po- 
panică și Turcu. (C. Albu — coresp.).

LOCOMOTIVA IAȘI — C. F. R. 
PAȘCANI 1—I (0—0). Deși terenul 
a fost alunecos, cele două formații 
s-au dovedit bine pregătite, realizînd 
cn spectacol fotbalistic de calitate. Go- 
Inrile au fost înscrise de Atanasiu 
'C-F.R.) și Brindușescn (Locomotiva) 
din penalti. D. Diacenescn — cores
pondent regional).

FLACĂRA ROȘIE BUCUREȘTI — 
FLACĂRA MORENI 0—1 (0—0). Cî- 
teva sute de spectatori au fost prezenți 
duminică dimineața la „Timpuri noi“. 
Partida a plăcut prin dinamismul ei, 
dar nivelul ei tehnic a fost destul de 
scăzut S-au trimis multe mingi la 
adversar, s-au făcut numeroase greșeli 
tehnice elementare. Bucureștenii au 
jucat cu mult elan (în special în re
priza secundă) nefiind cu nimic mai 
prejos decît oaspeții. De remarcat că 
antrenorul Eugen Iordache a folosit 
19 jucători la Flacăra roșie. Elemen
tele tinere încercate au dat satisfacție. 
Unicul gol a fost înscris de Albină 
(min. 60). A arbitrat bine Uie Dră- 
ghici-Bucureștî (N. Tokacek — cores
pondent).

re
de 

ac-

de fundași. Cel mai bun adver- 
selecționata Algeriei. Cel mai 
adversar: selecționata Libiei". 
sfîrșitul antrenamentului, în

pei Dinamo: 5 meciuri 
2 meciuri nule. 5 aoluri înscrise, 
singur gol primit. Evident, un 
lanț pozitiv.

Pentru amatorii de superlative, 
dăm următoarea listă întocmită 
antrenorii dinamoviști: „Cel mai
tiv jucător al turneului: Lică Nun- 
xveiller. Cel mai eficace: Ene. Cel 
mai util: Șteian. Cel mai spectacu
los: Radu Nunweiller. Cel mai frumos 
șut la poartă : Popa (I). Cel mai bun 
joc : la Alger. Cel mai slab joc : 
la Sfax. Cel mai bun compartiment : 
linia 
sar : 
slab

La
mijlocul jucătorilor.

Pîrcălab și-a desfăcut prima scri
soare din cele 12 pe care le-a pri
mit de la simpatizanții săi. „Eu le 
citesc și... logodnica mea le răs
punde" — ne spune el glumind. Nelu 
Nunweiller declară : „A fost un tur
neu folositor, cu efecte — sperăm 
— bune".

Așadar, dinamoviștii și-au reluat 
antrenamentele cu spor și voie bună.

M. POPESCU

(Urmare din pag. 1)

următoarea formație: Adarnachp. —
Irăncescu, Jenei, Alecu, Naahi — Pes
carii, Campo — Hașoti, Necula, Goran, 
Gyorfi. 
lecu în 
nav

Încă 
șovenilor: 
meciului, 
examen din anul V la Tehnologia ex
ploatării și a luat nota 9. Felicitări. 
Marți după-amiază foștii jucători ai 
Steagului roșu au făcut o vizită actua
lilor jucători. Au fost prezenți: Fusu- 
lan, Ghifă. Bîrsan, Zaharia I, Meszarof, 
Seredai ș.a. Urarea (la care ne aso
ciem și noi) : VICTORIE l

Incepînd de marți, de la ora prînzu- 
lui, se află la Brașov și echipa Espa- 
nol Barcelona, în a cărei formație apare 
înaintașul Re, împrumutat de la F. G.

După cum se vede, apare A- 
Iocul lui Zaharia care este bol-

amănunte din tabăra bra- 
dimineața, în ajunul

două 
marți 
Necula și-a dat penultimul

Barcelona (regulamentul competiției per
mite împrumutul de jucători între echi
pele din același oraș).

Di Stefano, grijuliu, se preocupă de 
fiecare pas al jucătorilor și împreitBă 
cu Riera, căpitanul echipei, ne-a anunțat 
următoarea formație: Carmelo — Juan 
Manuel. Mingorance. Granero — Sabote, 
Riera — Rodri, Re, Di Stefano, Jose 
Maria, Martinez.

Deci, cu două excepții (Granero și 
„împrumutatul" Re), formația spaniolă 
este aceeași oa în urmă cu două săp- 
tămîni. Reiese clar că oaspeții au făcut 
totul pentru a-și apăra șansele și vor 
face acest lucru și pe teren. Calificarea 
brașovenilor nu va putea fi, deci, obți
nută decît prin luptă dîrză.

Arbitrii elvețieni, care vor conduce 
meciul, au sosit și ei la Brașov. In- 
tîlnirea va începe la ora 14,30.

Modul cum se desfășoară procesul instructiv- 
educativ se oglindește în rezultatele obținute de 
sportivi în întreceri.

Comparând performanțele boxerilor români de 
acum vreo 10 ani cu cele din ultimul timp, ca și 
felul cum au decurs antrenamentele în aceste pe
rioade, voi încerca, în cele ce urmează, să des
prind cîteva concluzii.

Cei mai mulți dintre pugiliștii noștri care s-an 
impus pe ringurile internaționale au dovedit o 
conștiinciozitate remarcabilă în pregătire. Gh. Ne
grea, Nicolae Linca, Mircea Dobrescu, Gheorghe 
Fiat, Eustațiu Mărgărit au fost exemple grăitoare 
în acest sens. Ei începeau primii antrenamentul 
și-l continuau pînă cînd rămâneau... singuri în șalăi 
Deseori, antrenorul era nevoit să intervină pentru 
a-i determina să-și încheie lecția. îmi amintesc că 
Gheorghe Negrea exersa de sute și chiar de mii 
de ori anumite procedee tehnice : lovitura directă, 
lovitura de dreapta la figură sau upercutul de 
stingă la ficat. Acestea au devenit apoi „armele" 
de bază ale semigreului nostru, care l-au ajutat 
să se ridice pe cea mai înaltă treaptă a boxului 
amator continental.

Asemenea exemple există și azi dar, din păcate, 
ele sînt foarte puține. Vasile Antoniu, bunăoară, 
este un astfel de exemplu. La venirea lui în Bucu
rești, Antoniu era un puncher prin excelență, care 
putea produce surprize, cu condiția să-și „nime
rească" adversarul, bagajul său de cunoștințe teh
nice fiind pe atunci foarte sărac. Doi ani mai 
tîrziu, la campionatele europene de la Berlin, An
toniu a fost apreciat ca unul dintre cei mai teh
nici boxeri 1 Explicația este simplă. La clubul Di

namo, el a depus — timp de doi ani — o muncă 
asiduă pentru corectarea deprinderilor greșit însu
șite, s-a antrenat cu perseverență pentru însușirea 
de noi cunoștințe tehnice.

Dar, așa cum scriam mai înainte, astfel de exem
ple sînt destul de rare. Unii boxeri arată prea 
puțină pasiune pentru procesul instructiv-educativ. 
Volumul de muncă în secții, chiar și în cele mai 
importante, este mult prea mic față de cerințele

DISCUȚII

actuale. Mulți dintre boxerii noștri vin în sală 
doar pentru a efectua cele cîteva reprize prevă
zute în programul de antrenament al zilei respec
tive și cu asta... gata! Cu o asemenea concepție 
nu se poate realiza aproape nimic.

Există și o altă tendință care face ca perfor
manțele pe plan internațional să nu fie întotdeauna 
la nivelul așteptărilor. în momentul în care un 
boxer a ajuns la un nivel de pregătire care-1 si
tuează pe o poziție fruntașă pe țară, la categoria 
respectivă, el nu se mai pregătește temeinic, cu 
aceeași dragoste pentru realizarea de rezultate va
loroase pe plan mondial. De exemplu, Ion Monea, 
un boxer cu calități fizice excepționale, se mul
țumește — de mai mulți ani — cu titlul de cel mai 
bun din țară, fără ca să se străduiască, în con
tinuare, să înregistreze rezultate cît mai bune și

în marile întreceri internaționale. Și, ce este mai 
trist, Monea nu este singurul caz 1

Acestea sînt cîteva din cauzele care au deter
minat rezultatele slabe pe plan internațional din 
ultimii ani.

Ne mai despart doi ani și cîteva luni de viitoa
rea mare confruntare a boxerilor amatori din în
treaga lume, Jocurile Olimpice de la Ciudad de 
Mexico. Dacă pînă acum 8—10 ani unii boxeri, 
dotați excepțional din punct de vedere fizic, pu
teau să se afirme pe plan internațional, chiar și 
fără o instruire la cel mai înalt grad, azi acest 
lucru nu mai este posibil. Pînă ce sportivii noștri 
și antrenorii lor nu vor înțelege pe deplin acest 
lucru, performanțele valoroase vor întîrzia.

Față de această situație, biroul Federației române 
de box, în ședința de analiză a activității pe anul 
1965, a dezbătut printre altele și problema felului 
cum se desfășoară procesul instructiv-educativ și a 
stabilit măsurile cuvenite.

Colegiul central de antrenori a discutat pe larg 
această problemă și concluziile vor fi comunicate 
tuturor antrenorilor din țară.

Numai printr-un volum mult mai mare de muncă 
în cadrul procesului de instruire, astfel ca efortul 
fizic să meargă pînă la limita maximă (medicul 
va aprecia aceasta 1), boxerii noștri vor putea rea
liza performanțe ridicate. Posibilități există 1 Avem 
elemente excelent dotate din punct de vedere fizic 
și deosebit de talentate, capabile să reediteze .și 
să întreacă succesele înaintașilor lor.

ION POPA 
antrenor
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înaintea „startului" 
campionatului mondial de hochei

DE PE TERENURILE DE FOTBAL
• FINALA „C.C.E." SE VA DISPUTA LA LISABONA • ECHIPA 
U.R.S.S. ÎNVINGĂTOARE IN CHILE • IN „CUPA CUPELOR"- 

HONVED-LIVERPOOL 0-0
LISABONA 1 (Agerpres). — S-a 

stabilit ca finala „Gupei campionilor 
europeni" la fotbal să se desfășoare la 
11 mai la Lisabona. Secretariatul fe
derației portugheze de specialitate a 
avizat U.E.F.A. că în cazul că echipa 
Benfica Lisabona se va califica pen
tru finală nu va juca pe terenul său. 
Finala va fi programată pe alt stadion: 
Sporting sau Alvalade. Echipa Benfi
ca dispune de stadionul Luz.

SANTIAGO DE CHILE 1 (Ager
pres). — Continuîndu-și turneul în 
Chile, echipa de fotbal a U.R.S.S. a 
întîlnit la Santiago selecționata țării 
pe care a învins-o cu scorul de 2—0 
(1—0). Meciul a fost urmărit de 
80 000 spectatori

BUDAPESTA. Aseară s-a desfășurat 
pe „Nepstadion", în fața a 30 000 de 
spectatori, primul meci dintre Homed 
Budapesta și F. C. Liverpool din sfer
turile de finală ale „Cupei cupelor". In 
prima repriză jocul a fost echilibrat: 
în cea de a doua, gazdele au avut cî
teva ocazii pe care le-au ratat. Astfel, 
meciul s-a încheiat cu un scor alb. 
A arbitrat austriacul Vlahoianis. Retu-

rul va avea loc la 8 martie, la Liver
pool.

★

„Cupa campionilor Americii de Sud*  
se desfășoară în acest an după un nou 
sistem. Din fiecare țară participă cîte 
două echipe (campioana și cea de a doua 
clasată) împărțite în două grupe (bra
zilienii nu au fost de acord eu acest 
sistem și nu s-au înscris în competiție). 
In grupa I conduc Nacional Montevi
deo cu 6 p (din 4 jocuri) și Penarol 
Montevideo tot cu 6 p (5 jocuri), ar
mate de Municipal La Paz m S p (din 
3 jocuri). In grupa a Il-a conduce 
Universitario Lima cu 8 p (din 5 jocuri) 
urmată de River Plata cu 4 p (3 jocuri) 
și Lara Caracas

Turneul final 
a campionatului 
decembrie 1967. 
mara (Etiopia), 
nizează a doua 
pionilor Africii*  
echipe. Campioana primei 
Camerun — ve califici < 
finale.

4 p (4 jocuri).
al eelei de a 6-« edilii 
Africii va avea Ioc iu 
Ia Adis Abeba și As
in acest an se erge- 
ediție a .Capei cass

ia care s-aa Înscris 14 
i edilii — Orix 
direct la sckî-

(Urmare din pag- 1)

în momentul de fală, selecționabilii 
își continuă antrenamentele în cadrul 
secțiilor cluburilor și asociațiilor sportive 
după un program indicat de federație. 
Colectivul de antrenori urmărește în 
meciurile din cadrul campionatului re
publican pe echipe, comportarea spor
tivilor vizați pentru mondiale.

— Cele două loturi sînt definitive sau 
vor fi luați în considerare și jucătorii 
•au jucătoarele care se vor remaTca în 
etapele superioare ale campionatului pe 
echipe ?

— ..Ușile11 loturilor sînt deschise tu
turor popicarilor care se vor impune. 
De altfel, Maria Dumitru (Ploiești), 
Maria Rus (Reșița), Use Schmidt (Bra
șov), Niaulâe Blănaru (Cîmpina) și 
Ludovic Martina (Tg. Mureș), care au 
dovedit în ultima vreme o bună preci
zie în lansarea bilei, pot intra in ve
derile antrenorilor. Ei vor fi încercați 
in concursurile de selecție ale reprezen-

aii elleva

tatii elor țării noastră 
tele întreceri cu o sene de 
formații din Europa.

— Vi rugim si ne iadh 
dintre aceste întîlniri.

— Ăo 18 martie: Ljubljana—Bs.ca- 
rești. la Ljubljana; 20 ezartie: Iuta- 
slavia—România la Zazreb; 90 cprîlie: 
București—Buda'zesta. la Reșița: 24 
aprilie: R. F. Cee »ionâ—lîosâă. ia 
Pirmasens; 27 aprilie: Halle—Bucu
rești, la Halle. Toate acestea sint d^bie 
întîlniri (masculine și feminine).

La cele spuse de secretarul federa
ției trebuie si adiuzim fi turneul pe 
care îl va întreprinde în tara noastri. 
în luna mai, cunoscuta echipă germani 
Motor Jena.

După cum se vede, sportivii noștri 
fruntași au. în așteptarea easpioru.- r 
mondiale, bogat profrara interaa’jo- 
nal, în urma eiraia vor fi aJdtuite cele 
două formații ea re ne >or reprezenta 
la cei mai mare competiție de popice 
din lume.

Festivitatea dc deschidere a campio
natului mondial de hochei pe gheață 
— ediția 1966 — va avea loc mîine 
în Palatul sporturilor „Tivoii*  din 
Ljubljana, o sală modernă, care poa
te găzdui 12.000 de spectatori. După 
deschiderea oficială, se va dispu
ta meciul dintre echipele U.R.S.S. 
și Poloniei, care inaugurează 
cea de-a 32-a ediție a cam
pionatului lumii. In același timp, 
festivități asemănătoare vor avea loc 
și la Zagreb, „sediul*  jocurilor din 
grupa B, ca și în mica localitate de 
munte Jesenice, unde vor juca echipe
le celei de-a treia grupe.

Desigur, atenția iubito
rilor de hochei de peste 
hotare sc îndreaptă, în 
primul rînd către parti
dele din grupa A, în ca
re joacă reprezentativele 
U.R.S.S- Cehoslovaciei, Canadei, Sue
diei. S.UA, R.D. Germane. Finlandei 
și Poloniei. Din capul locului, trebuie 
sa arătăm insa că și în cadrul acestei 
grupe se poate face o subdiviziune va
lorică, patru formații (U.R.S.S., cla
sată pe primul loc la Stockholm. Inns
bruck și Tampere . Cehoslovacia. Sue
dia fi Canada, detașinduie față de 
celelalte patru concurente, atît prin 
prisma clasamentelor in edițiile anteri
oare cit yi prin aceea a rezultatelor 
obținute pînă acum in actualul sezon. 
In orice cat. e cvasi-cert ca dintre 
aceste patru echipe se va alege și in 
acest an campioana lumii, titlu la care 
aspiră ce eele te. multe șan**  i°r* 
mația sovietică.

Iubitorii hocheiului de la noi vor fi 
începi nd de mîine, cu gîndu- 
Zagreo, unde echipa Romă mei 

întrecere deose- 
capătul căreia 

în grupă 
acel loc 

la J. O. 
baza rezuîta- 

pre-

numai 0—4 reușit în fața U.R.S.S. la 
Moscova), Norvegiei (învinsă acum 
zece zile doar cu 4—3 și 3—2 de 
Suedia), Elveției ți chiar Iugoslaviei. 
In legătură cu această ultimă forma
ție trebuie să ne gîndim că, deși noi 
am învins-o cu regularitate în ultimii 
ani, de data aceasta va fi un ad
versar mult mai dificil, jucînd pe te
ren propriu și făcînd pregătiri cu to
tul deosebite în vederea competiției 
pe care o găzduiește. Celelalte 3 e- 
chipe din grupa B sînt Austria, An
glia (e formație aproape necunos

COMENTARIUL NOSTRU

cută nouă, deoarece n-a jucat nici 
un meci internațional în actualul 
sezon) și Ungaria (pe care am între
cut-o relativ ușor de cîteva ori în 
această iarnă, dar care la Universia
da de la Torino a dat destul de mult

de lucru jucătorilor noștri, învingă
tori cu 2—1).

In fine grupa C. Prevăzută inițial 
pentru 5 echipe, această grupă s-a re
dus la 3, prin retragerea Franței și 
Bulgariei. In aceste condiții, adver
sara noastră din barajul de la Bucu
rești, Italia se prezintă ca favorită.

Așadar, mîine «tartul ! Toate cal
culele noastre »înt, bineînțeles, «îm
ple... calcule, pe care competiția 1« 
poate răsturna. Intr-o întrecere Bfe 
lvngă durată pot interveni atîtcă 
„necunoscute", care >ă contrazică aș
teptările, îneît orice pronostic trebuii 
făcut cu un serios procent de rczerveJ 
Un lucru e sigur. Campionatele monl 
diale de hochei din acest an stîrnesfl 
un interes deosebit și vor ține „capul 
de afiș*  pe agenda competițională 
mondială pînă la sfîrșitul săptămri 
nii viitoare.

RADU URZICE

ȘTIRI, REZULTATE

re 
bl

oessgri'r. 
rile spre

angajează intr-c 
de dificilă fi Ia
cânta sâ obțină 
loc mai bun decit 

pe care s-a clasat 
•a Innsbruck. Pe 
tr din acest sezon, principal 
âesți Ia locurile fruntașe, adversarii 

cei au:. dif:cili ai reprezentativei noas
tre. se anunță echipele R.F. Germane 
pe care o recomandă mai ales acel

.■aut.

CALEIDOSCOP
LA FEDERAȚIA internațio- 

nală de atletism sînt afiliate 
în prezent 140 de federații na
ționale. Acest număr constituie 
un record, cu care nu se poate 
mîndri nici o altă federație in
ternațională. Locul doi îl de
ține federația internațională de 
fotbal — 117 țări afiliate.

DACA în U.R.S.S. atletismul 
este sportul cu cel mai mare 
număr de adepți, el ocupă 
doar al treilea loc în S.U.A.,- 
fiind precedat de fotbalul a- 
merican (822 000 de jucători) și 
baschet (674 000 de 
#70 000 de americani 
atletismul.

ÎN S.U.A. a fost fabricat re
cent un nou material sportiv 
pentru amatorii sporturilor de 
iarnă. Este vorba de o barcă 
cu motor care se deplasează 
cu aceeași ușurință pe apă, 
gheață, zăpadă sau pe tere
nurile înmuiate din cauza 
dezghețului. Ea poate fl folo
sită și pentru salvarea alpiniș- 
tilor.

ac

BERLIN. Selecționata masculină de 
baschet a R.D. Germane, care se pre
gătește în vederea efectuării unui tur
neu în Glia, a susținut la Berlin un 
joc de verificare ou echipa Institu
tului de cultură fizică din Moscova. 
Baschetijaliștii germani au obținut 
victoria cu icorul de 91—66 (49—32).

• Aflată în turneu în R.D. Ger
mană, echipa feminină de handbal 
C.K.D. Praga a evoluat la Rostock în 
compania formației locale S.C. Empor. 
Gazdele au terminat învingătoare cu 
9-5 (3-2).

DURBAN. Gu prilejul unui concurs 
internațional de natație desfășurat la 
Durban. tînăra înotătoare Karen 
Muir (Africa de sud) a cîștigat proba 
de 440 yarzi liber în 4:52,6. Pc locu
rile următoare s-au dasat Diana Lu- 
dorf Af. S.) — 4:52.8 și Kathie Fer
guson (S.UĂ.) 4:54.9. Recordul mon
dial *1  acestei probe este de 4:45,4 
și aparține lisei Konrads (Australia).

BUENOS AIRES. Tradiționalul 
maraton nautic disputat între Her- 
mandarias și Parana, de-a lungul a

jucători), 
practică

CICLISTUL italian Italo Zi- 
Holi, care a participat la eursa 
de 6 zile de la Milano, a pier
dut cite C kg în fiecare noapte, 
dar în timpul zilei recupera 
dte 4 kg, grație timpului 
repaus pentru alimentație. 23-

Moli. care are • constituție fi
ravă. a fort supranumit «.fa
chirul*  de eătre cunoscutul 
ciclist francez Darigade.

SPORTIVUL maghiar 
Varga este, desigur, cei 
vîrsmlc practicam al gimnas
ticii la aparate din lume. Cei 
M de ani pe car» îi poartă nu 
l-au împiedicat să facă o de
monstrație excelentă, cu multe 
elemente dificile, în fața unui 
public care a umplut pînă la 
refuz sala de sport din De
brețin.

MECIUL de atletism Turcia— 
Suedia eare »e ▼*  disputa in 
Tuna mai va furniza noi date 
despre influența altitudinii a- 
rupra performantelor. tntru- 
cft va avea loc intr-o localitate 
din Turcia la 2 OOO m.

Iată cum vede caricaturistul 
sibilitățile de relaxare pentru

polonez Josef Kaczmarczyk po- 
cicliștii curselor de mare fond..

IN pragul împlinirii vlrstei 
de 30 de ani. Roy Qnerson, 
„decanul- tenismenilor austra
lieni, nu intenționează să pă
răsească marile competiții. 
Recent, el a adăugat încă un 
trofeu impresionantei sale co
lecții, elștigînd (pentru prima 
oară I) titlul de campion al 
Australiei pe terenuri cu zgu
ră. După acest nou succes, 
Emerson a declarat : sAnul 
acesta vreau să realizez 
suită completă de victorii 
Roland Garros, Wimbledon 
Forest Hills I...*

IN PISCINA olimpică da

88 km, a fost eîștigat de înotăton 
italian Giulio Travaglio care a fa 
cronometrat în 9h23:16.

BUDAPESTA. Intr-un meci intei 
național de hochei pe gheață deșii 
jurat la Budapesta echipa selecționai 
a R.P. Ungare a învins cu scorul e 
10—3 (2—1, 5—0, 3—2) echipa Di 
nemarcei.

GARMISCH PARTENKIRCHE? 
In stațiunea de sporturi de iarnă c 
la Garmisch Partenkirohen (R.F. Ge 
mană) 
nai de 
Z.K.L. 
tineret 
slovaci 
•corul

BRUXELLES. La Bruxelles a avî 
loc dubla întîlnire internațională • 
volei dintre reprezentativele Belgd 
și echipele clubului iugoslav Steal 
roșie Belgrad. La masculin, victor 
a revenit echipei belgiene ou scor 
de 3—2 (11 — 15, 15—9, 10—15, 15— 
15—9) iar la feminin voleibalistă 
iugoslave au terminat învingătoare I 
S—0 (10. 7, 8).

NEĂPOLE. Australianul Mart 
Mulligan a cîștigat turneul intern 
țional de tenis de la Neapole, învii 
gîndu-1 în finală pe Nicola Pietral 
geli (Italia) cu 6—3, 4—6, J—5. Prl 
ba de dublu bărbați a revenit c| 
pilului Mulligan-Merflo, învingător 1 
fața perechei Pietrangeli—Crotta I 
3—6, 6—4, 6—4.

PARIS. Proba de dublu mixt ii 
cadrul campionatelor internaționale I 
tenis — pc teren acoperit — ale Frai 
ței a fost cîștigată de perechea Al 
Haydon (Anglia) — Robert CartJ 
ohael (Australia) care, în meciul J 
oisiv, a întrecut cuplul Medeline fl 
gel (Suedia) — Daniel Gontet (Franj 
cu 4—6, 8—6, 6—3.

s-a disputat meciul internați! 
hochei pe gheață dintre eehip 
Bratislava și o selecționată t 
a U.R.S.S. Hocheiștii ceh< 
au terminat învingători « 

de 7—3 (3—1, 1—0, 3—2).

LA ÎNCHIDEREA EDIT!

Handbaliștii noștri 
din nou învingători 
în Norvegia

la 
$1

nou sport numit 
.water-baschet“ (o combinație 
de polo pe apă cu baschet). 
Acest nou joc durează 20 de 
minute, cele două echipe fiind 
alcătuite din dte 5 jucători. 
La fiecare extremitate a ba
zinului se află montat un coș 
unde jucătorii trebuie să pla
seze balonul pentru a înscrie 
puncte. Meciul demonstrativ a 
fost urmărit cu mare interes, 
însă specialiștii s-au declarat 
sceptici în ee privește viitorul 
acestui nou joc.

atletism (dintre acestea, 
unele erau neoficiale). Pînă nu 
de mult, un singur record — 
eel deținut de Penti Nikula la 
săritura cu prăjina în sală — 
rămăsese în „țara celor o mie 
de lacuri”. Recordul aparține 
acum americanului Perinei.

P« 
pe 

fostul campion mon- 
schi Toni 
acum de
de teatru 
distribuit

la
Tokio au avut loc demonsfera-

ÎNAINTE d*  cel de al doilea 
război mondial, Finlanda deți
nea 33 de recorduri mondiale

DUPĂ oe a cules succese 
ecran și in înregistrările 
discuri, 
dial șl olimpic de
Sailer iși pregătește 
butul și pe scenele 
din Viena. El este 
intr-un rol important al piesei
.Moartea unul comis-voiajor" 
de Arthur Miller.

OSLO 1 (prin telefon). — Rep 
zentativele de handbal ale Nor] 
giei și României au susținut mt 
un nou meci, de data aceasta I 
Oslo. Ca și în prima partidă, v 
toria a revenit handbaliștilor 
mâni, cu un scor mai conclude 
19—8 (7—2). Conduși cu 1—0 (nJ 
5), sportivii noștri egalează în n 
12 și se distanțează apoi, minut] 
minut (min 46 scorul era 15—■] 
realizînd o victorie spectaculos 
pe deplin meritată.

In echipa noastră au jucat: Pț 
(min.
H 2, 
Hnat, 
tîicu. Pentru gazde 
Schoenfeld, Graver, Graf—Wane 
T. Hansen, Uthberg, Cappelen

A arbitrat suedezul Larssen.
In zilele de 5 și 6 martie ecl 

noastră va juca în Islanda.

55 Redl) — Iacob 2, Costa 
Oțelea 2, Gruia 5, Mozen 
Gațu, Nica 2, Marinescui 

au înscJ

I. KUNST — GHERMĂN
antrenor emerit
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