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IN CARTAREA
CARIII

DE SPORT...
Ce loc ocupă cartea de 

specialitate în bibliotecile 
cluburilor sportive din Ca
pitală ? Dar celelalte ti
părituri cu tematică spor
tivă ? Iată două întrebări 
pe care am căutat să le 
lămurim printr-o vizită 
In trei cluburi din Capi
tală.

N e-«m îndreptat, mai 
spre parcul 

Staico-
Intii,
din str. Dr. 

viei, nnde se află sediul 
„PROGRESULUI", 
nu se poate vorbi — de
ocamdată — de o bi
bliotecă cu caracter spor
tiv. Cele cîteva cărți da 
sport, răzlețite prin dife
rite birouri arată că pînă 
acum nu a existat o pre
ocupare serioasă pentru a 
pune la dispoziția celor 
dornici cartea de sport.
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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, VNIȚ1-VA!

p

Prin cîteva ciuntiri
Bucur cștcnc

Sînt, totuși, temeiuri să 
credem că acest obiec

tiv va fi realizat, în
}-ine, în anul curent. 
Ce ne îndreptățește să 
afirmăm acest lucru ? 
Faptul că pe ’66 a fost 
prevăzută în bugetul clubu
lui o sumă corespunzătoa
re (5 000 lei) pentru achi
ziționarea de cărți și publi
cații periodice cu caracter 
sportiv. De asemenea, faptul 
că de cîteva luni a început 
organizarea unei documen
tări sportive. De pe acum 
colecția „Teoria și practica 
culturii fizice", buletine 
ale federațiilor etc. au o- 
cupat jumătate din raftu
rile unui dulap, anume des
tinat acestui scop. Rîndui- 
te, la zi, am găsit și bro
șurile trimise cu regulari 
late de secțiile 
ale UCFS: 
și rezultate 
„Sportul peste 
„Retrospectiva 
limpică", „Antrenamentul 
în alergare" sînt ulti
mele publicații primite și 
—' ^jnicru îmbucurător 
popularizate printr-un 
nunț plasat la loc vizibil. 
Publicațiile sînt cercetate 
tu regularitate de antreno
rii clubului (cei mai ac
tivi în această privință: 
P. Moldoveana, Gr. Ava- 
chian. E. Denichi și spor
tivii T. Apostol, Gh. Enciu, 
A. Popescu etc.).

După cum se poate ve 
dea, „Progresul"... nu a 
putut da răspuns satisfăcă
tor decît la a doua între 
bare. Totuși, sînt condiții

N. MARDAN
(Continuare în pag. a 2-a)

tehnice 
„Recorduri 
sportive", 

hotare", 
atletică o-

a-
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DUMINICA,
LA BRAȘOV :

Intllnîre Internațională
de lupte libere

Continuîndu-șl pregă
tirile în vederea mari
lor competiții interna
ționale din acest an 
luptătorii bucureșteni 
vor întîlni duminică 
după-amiază, în sala 
Armatei din Brașov, pe 
cei din reprezentativa 
Sofiei. Dintre sportivii 
noștri vor evolua 
Geantă, I. Popescu, 
Stîngu (Steaua), 
Cristea (Dinamo) 
alții.
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Rapid - Steaua : o „restanță" așteptată cu interes și care a prilejuit o între
cere frumoasă. Steaua, beneficiara unei victorii recente în fața dinamoviștilor, a 
„încercat" din nou dar... Citiți amănunte în legătură cu această partidă în cronica 
noastră din pagina a 2-a. în imaginea de mai sus, o fază din joc. Drăgan (Rapid) 
se înalță și trage peste blocajul adversarilor, realizînd un nou punct pentru 
echipa sa.

Foto : T. Roibu

Hocheiștii români
au plecat la Zagreb

Selecționata de hochei 
pe gheață a țării noastre 
a părăsit ieri dimineață 
Capitala plecînd pe calea 
aerului la Zagreb, unde 
va lua parte la întrece
rile din cadrul grupei B 
a campionatului mondial. 
Hocheiștii români au dis
putat — după cum se 
știe — un ultim joc de 
verificare cu reprezenta
tiva Finlandei. An
trenorii Mihai Flamaro- 
pol și Ion Tiron au de
finitivat formația care a 
făcut deplasarea la Za-

Ne scriu corespondenții:

LA ASOCIAȚIA SPOR
TIVA SONDA I.S.E.M, 
din Ploiești s-a desfășurat 
în ultimul timp o intensă 
activitate pentru antrena
rea tinerilor în trecerea 
probelor Insignei de poli
sportiv. Astfel, 55 de ti
neri s-au prezentat la star
tul ultimelor concursuri, 
26 dintre ei reușind să 
îndeplinească normele și să 
intre în posesia insignei. 
Printre noii purtători se 
numără mecanicul Fr. I- 
lieș, electricianul V. Fur- 
nea, strungarul G. Avram 
și tractoristul I. Buliman 
care sînt totodată și frun
tași în producție.

I. ION-coresp.
PESTE 2500 DE TI

NERI ȘI TINERE din ra
ionul Sf. Gheorghe au de
venit în 1965 purtători ai 
Insignei de polisportiv. A- 
sociațiile sportive Făclia și 
Progresul din Sf. Glieor-

ghe, Olimpia-Baraolt, Cera
mica - Feldioara, Agriculto- 
rul-Angheluș, “ 
Gliichiș și 
dențiat în 
retului la 
îndeplinire 
prezent un 
tineri iau parte periodic la 
întrecerile organizate pen
tru cucerirea insignei.

GH. BRIOTĂ-coresp.
ÎN PRIMELE ZILE DE 

PRIMAVARA 150 de elevi 
de la asociația sportivă 
Știința din Pașcani au de
venit purtători ai insignei. 
In felul acesta numărul 
membrilor asociației, care 
poartă pe piept insigna a 
ajuns la 300. Peste puțin 
timp alți 400 de elevi își 
vor trece ultimele probe. 
Printre purtători se numără 
elevii M. Caba, N. Popa, 
D. Podaru, I. Beraru și al
ții.

C. ENEA coresp.

Progres ul- 
altele s-au evi- 
atragerea tine- 

concursurile de 
a normelor. In 
număr mare de

greb. Iată 
cători care 
țara noastră 
mare competiție : Dumi- 
traș, Sofian (portari), Cza- 
ka, Ionescu, Varga, Va- 
car, Făgăraș (fundași), 
Szabo I, Calamar, Szabo 
II, Pană, Florescu, Stefa
nov, Bașa, Ferenczi, Ște
fan și Tarciu (atacanți).

înainte de plecare am 
stat de vorbă cu cei doi 
antrenori, care ne-au de
clarat că toți componenții 
lotului sînt în momentul 
de față în formă și că 
speră să obțină un rezul
tat cît mai bun. Verifi
carea din partida cu re
prezentativa Finlandei — 
participantă la grupa A 
— a fost foarte utilă, în 
special pentru că primele 
jocuri la Zagreb vor fi 
și cele mai grele, echipa 
noastră întîlnind trei for
mații fruntașe ale acestei 
grupe : Elveția, R.F. Ger-

pe cei 17 ju- 
vor reprezenta 

în această

Este

se
că
va

cu succes, 
dimineață.

prima garnitură 
ultimul antrena-

m

SFIRȘIT DE SEZON ATLETIC
In sală

Pe agenda celor mai 
competiții de atletism ale 
figurează, în zilele de 5 
concursul republican în sală rezer
vat seniorilor; de fapt, ultimul din 
seria întrecerilor oficiale înaintea se
zonului în aer liber. Din acest motiv 
este ușor de înțeles că acest con
curs este așteptat cu deosebit inte
res atît de atleti cit și de antrenori, 
pentru că rezultatele ce vor fi reali
zate acum vor oglindi munca depusă 
în pregătirea de iarnă.

La întrecerile din sala Floreasca II 
vor participa cei mai buni atleți se
niori și o serie dintre juniorii care 
s-au impus în concursurile prece
dente. Participarea se face însă pe 
baza anumitor performante standard 
realizate anul trecut și în primele 
două luni din acest an: BĂRBAȚI: 
50 m — 6.0 (10,9 în aer liber), 55 mg
— 8,0 (15,2), înălțime — 1,91, prăjină
— 4,00, lungime — 7,00, triplu—14,50, 
greutate — 14,00. ciocan de 16 kg — 
fără standard : FEMEI : 50 m — 6,8 
(12,5), 40 mg — 6,5 (11,8), înălțime — 
1,55, lungime — 5,50, greutate — 
12,00.

Concursul va începe sîmbătă de la 
ora 16 (săritura cu prăjina este pro
gramată la ora 13) și va continua du
minică de la ora 9.

importante 
anului 1966. 
și 6 martie

în fotografia alăturată : AURA PE
TRESCU cîștigătoarea concursului re
publican de sală pentru juniori cat. 
I. una dintre favoritele cursei de 
50 m. (Foto A. Neagu).
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mană și Norvegia, 
vorba, deci, după cum ne 
spuneau cei doi antrenori 
de un examen foarte 
rios, pe care sperăm, 
selecționata noastră îl 
absolvi

Marți 
timp ce 
efectua
ment, au venit de la Bu
dapesta tinerii noștri ho- 
cheiști. La sosire, antre
norii G. Cosman și N. 
Zografi ne spuneau că 
reprezentativa de tineret 
a țării noastre a jucat 
excelent în capitala Un
gariei. In txel de al doilea | 
meci, cînd a învins nu
mai cu 3—1. ea a întâl
nit o formație modificată 
față de primul joc, in 
echipa gazdă intrînd și o 
serie de jucători din pri
ma garnitură a Ungariei. 
(Citiți ultimele amănunte 
despre campionatul mon

dial în pagina a 4-a)
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Ieri, la Brașov

Steagul roșu a ratat calificarea in sferturile 
de finală ale „Cupei orașelor tirguri

Espanol Barcelona a ciștigat

U

BRAȘOV. 2 (prin telefon 
de la trimisul nostru). — 
Fotbaliștii de la Steagul 
roșu au ratat ieri marea 
ocazie pe care au avut-o 
de a se califica în sfer
turile de finală ale „Cupei 
orașelor Tirguri**  1 Asta, 
după ce în urmă cu două 
săptămîni reușiseră de 
două ori să recupereze un 
handicap de 3 goluri, ob- 
ținînd în final o victorie 
care i-a adus la egalitate 
•eneralâ de goluri cu Espa
nol Barrel

Jucind 
.calculele 
victoria 
Și sutele

oua.
și acasă, toate 
hîrtiei*  indicau 
echipei noastre, 
de mii de iubi

ră re au 
televizor 
■^r dea para

N. MARTINESCU PE PRIMUL LOC
in marele concurs de lupte

Federația de lupte 
Suedia a organizat în 
lele de 25, 26 și 27 
bruarie un mare 
la care 
cei mai buni luptători 
continentului 
saltelele 
de sport 
steras 
sportivi 
Norvegia, 
marca, Turcia, Grecia, 
R. D. Germană, R. P. Un
gară, și Suedia.

din 
zi- 
fe- 

concurs 
au fost invitați 

ai 
nostru. Pe 

instalate In sala 
din 
s-au 
din

, Finlanda, Dane- 
Turcia,

orașul Wa- 
întreeut 

România,

Nicolae Martinescu a do
vedit o bună pregătire teh
nică, reușind să-și întrea
că toți adversarii de Ia 
categoria 97 kg, inclusiv 
pe medaliații cu „argint" 
la campionatele mondiale 
și J.O. — Kiss (Unga
ria) și respectiv Svensson 
(Suedia).

întrecerile au avut drept 
scop verificarea stadiului 
de pregătire înaintea cam
pionatelor europene de la 
Essen (R. F. Germană).

radio. au așteptat cu în
cred ere această victorie.

Cu alît mai regretabilă 
a apărut. In aceste circum
stanțe, înfringerea suferită 
azi de fotbaliștii de la 

noș- 
com-
curs

fotbaliștii i 
Steagul roșu, ultimii 
tri reprezentanți în 
petițiile europene în 
de desfășurare.

Formația brașoveană mi 
s-a apropiat nici un mo
ment de jocul prestat a- 
rum două săptămîni. ” 
adevărat, tabela de 
caj ar fi putut indica 
pentru Steagul roșu 
in primul minut, 
Gyorfî a șutat slab și 
portarul spaniol a putut să 
rețină: dacă nu atunci, 
scorul ar fi putut arăta 
1—0 în minutul 8, cînd 
Necula s-a pripit și a tras 
pe lingă bară dintr-o po
ziție extrem de favorabilă. 
Dar cu asta Steagul roșu 
a terminat acțiunile clare 
care puteau să-i aducă 
victoria. In continuare ju
cătorii brașoveni, și în
deosebi înaintașii, au prac
ticat un fotbal fără nici o 
idee tactică. în care pasele 
laterale, prin care nu se 
cîștiga un metru de teren

cu 1-0 (0-0)
spre poarta lui Carmelo, aP- 
temau cu mingi aruncat© 
pe sms, fără adresă, san 
cu adresă la... adversar. 
Jocul slab al înaintării 1-1 
scos în evidență și faptul 
că, practic, omul care*  s-a 
văzut cel mai mult în ac
țiunile de atac a fost... 
fundașul Ivăncescu, care a 
căutat să suplinească Iip-

Este 
mar- 
1—0 
chiar 

dar

M. TUDORAN

(Continuare în pag. a 3-a)

Concurs dc patinaj
artistic pentru copii

Patinoarul Floreasca 
va găzdui vineri, sîm- 
bătă și duminică un con
curs de patinaj artistic, 
dotat cu trofeul „Cupa 
Constructorul", rezervat 
copiilor din secțiile clu
burilor bucureștene și de 
la centrele de inițiere. 
In programul care va în
cepe în fiecare zi de Ia 
ora 7,30 figurează exer
ciții impuse și liber 
alese.

Duminică a luat sfârșit 
campionatul de volei al 
școlilor tehnice bucureș- 
tene la care au partici
pat 12 echipe masculine 
și 8 feminine. Pe locu
rile I s-au clasat echipe-

le Școlii tehnice de me
trologie (antrenor, prof. 
Cornel Cotor) la băieți și 
Școlii tehnice sanitare 
(prof. Jana Maria Cara- 
pancea) la fete.



Corespondenții ne scriu
despre întrecerile etapei 
a H-a a Spartachiadei 

de iarnă
f întrecerile etapei a doua a Spar- 
Ttachiadei de iarnă a tineretului se 
află în> plină desfășurare. Iată cîteva 
vești de la corespondenții noștri.
u CONSTANTA. în localitate . s-a 
'desfășurat fa-a pe grupe de asociații, 
la care au participat sportivii cali
ficați la tenis de masă și șah. O com
portare bună au avut șahiștii A. Ma- 
noliu (C.F.R. Constanța). V. Codrea- 
nu (Sănătatea Eforie Nord), Rada 
Lazăr (I.T.C.) precum și jucătorii de 

i tenis de masă Uie Constantinescu 
((Victoria Eforie Sud), Constantin 
’Geldagi (Voința Constanța), Maria 
îGrigore (Albatros) și Elena Orgula 
. (Delfinul).

CORNEL POPA

■ MIERCUREA CIUC. Pe o pîrtie 
^amenajată în împrejurimile orașului 
■și-au disputat întîietatea, la schi 30 
.de asociații sportive.

B. SEBOK

BUZĂU. în comuna Stîlpu, din ra
ionul nostru, s-au întîlnit sportivi din 

„asociațiile Partizanul Monteoru, Iz- 
; bînda Sărățeanca, Știința Izvorul 
1 Dulce, Spicul G.A.S. Stîlpu etc. Au 
ffost mult apreciate întrecerile de gim
nastică, spectatorii aplaudînd echipele 

- dt băieți și de fete ale asociației 
* Știința Izvorul Dulce, clasate pe pri- 
. mele locuri. S-au mai evidențiat șa
hiștii Alexandru Burlacu și Ion Rusu. 

, ambii din comuna Stîlpu și jucătorii 
de tenis de masă Nicolae Stegarii flz- 

■ bînda Sărățeanca), Gh. Pătrășcioiu 
(Știința Izvorul Dulce) ș.a.

VASILE DRAGOMIR

ORĂȘT1E. 72 de tineri și-au dis
putat întîietatea în concursuri de tir, 
șah, tenis de masă, trîntă și orien
tare turistică. Cei mai bine pregătiți 
s-au dovedit a fi reprezentanții aso
ciațiilor sportive Dacia, Voința 
I.R.L.L., Viata Nouă și Constructorul.

VIRGIL BETEA

MORENI. La concursurile de po
pice și tenis de masă au participat 
jucători din asociațiile sportive din 
oraș și satele învecinate. învingăto
rii : Elena Scurtu (Știința Moreni) și 
Răzvan Săvulescu (Tinârul petrolist) 
Ia tenis de masă și loan Andreescu 
(Flacăra Moreni) la popice..

De ia această etapă a Spartachia
dei de iarnă au absentat reprezentanții 
asociațiilor Stejarul Valea Lungă Gor- 
go’a, Recolta Vișinești, Cricovul 
Dul ce Edera ș.a. Cauza neprezentării 
sportivilor constă în lipsa de preo
cupare a consiliilor asociațiilor spor
tive precum și a profesorilor de edu
cație fizică din comunele respective.

GH. ILINCA

în căutarea cărții de sport...
(Urmare din pag. /)

ca în scurtă vreme să putem primi un 
răspuns mulțumitor și la prima. Pînă 
atunci, o recomandare : antrenorii și 
sportivii care se pregătesc în parcul din 
Dr. Staicovici pot să consulte lucrările 
de sport aflate la biblioteca raionului 
V. I. Lcnin, care-și are sediul chiar în 
clădirea clubului.

i acum să facem un popas 
pe str. Colței. la „VOINȚA* *,  
unde am stat de vorbă cu 

a Pentru întîlnirea internațională 
volei din cadrul „Cupei campionilor eu
ropeni” (m) dintre echipele RAPID — 
MLADOST ZAGREB, de duminică 6 mar
tie din sala Floreasca, biletele se pun în 
vînzare începînd de mîine la casa spe
cială din str. Ion Vidu.
• Astăzi și sîmbătă, între orele 17 și 

19 și duminică între orele 10—13 și 16—18, 
patinoarul „23 August” este deschis pen
tru PATINAJ PUBLIC.

• La bazinul acoperit Floreasca se 
primesc înscrieri pentru cursul de ini
țiere ia înot pentru copii.

tov. Aurel Cugereanu. șeful comisiei de 
propagandă. La „Voința*  am găsit toate 
publicațiile amintite mai sus, colecții 
de ziare și reviste, un început de evi
dență prin fișe individuale de cititori 
(cel mai activ dintre ei — antrenorul 
de atletism Crist ache Burta) si o fru
moasă bibliotecă. Dar, aceasta din urmă 
cu lucrări de literatură sau beletristică, 

i Pentru că cele 80 de volume cu caracter 
tehnic care — așa cum ni se spune — 
au existat cu un timp în urmă în bi
bliotecă, s-a\i cam risipit pe la... abo-bliotecă, s-au cam 
nați. Astăzi, doar cîteva titluri sportive 
mai pot fi zărite 
(am numărat vreo 10, și acestea foarte 
vechi ca apariție).

— Ce e de făcut, îl întrebăm pe tov. 
Cugereanu, pentru completarea fostei 
biblioteci ?

— înainte de a răspunde, trebuie să 
recunosc că purtăm o serioasă vină. Nu 
am urmărit la timp restituirea cărților 
și nu am organizat o evidență prin fi
șele de cititori. " 
acest lucru. 
răm“ 
privește completarea billmteeii. 
asigurat pe de o parte ijh 
buget și pe de altă parte un contract 
cu sasa din librării, pentru a ni se lur-

prin geamul vitrinei

De-abia acum facem 
Vom încerca să „recupe- 

to-ate volumele împrumutate. Cît 
completarea hi! Imteeii, ne-am 
pe de o parte uu fond in

Rapid a obținui o nouă victorie: 3-1 cu Steaua Realizări și perspective
Rapid era neînvinsă, iar Steaua ob

ținuse duminica trecută o victorie pre
țioasă în fața echipei Dinamo. Cu aceste 
rezultate s-au prezentat cele două for
mații ieri după-amiază în sala Flo
reasca, în meciul lor restanță din cadrul 
campionatului.

Rapid, cu experiența acumulată de-a 
lungul anilor, a apărut aceeași echipă 
solidă matură care nu se intimidează 
de adversar cu una cu două. Ea a în
ceput meciul sigură pe propriile posi
bilități, a punctat precis și cu mult 
calm și s-a detașat în primul set. Steaua 
a lăsat impresia că victoria obținută 
duminica Lrecută i-a copleșit pe 
componenți ai echipei. Succesul 
tunci îi obliga la o comportare 
de bună, dar această îndatorire 
pășit posibilitățile 
primul set componenta ei aproape 
n-au schițat nimic, pierzînd în mod 
tegoric: 15—5. Pînă la jumătatea 
tului doi, nil s-a produs nici o schim
bare pe teren și Rapid conducea cu 
7—1. Insă cîteva greșeli ale lui Gri- 
go ro viei, Drăgan șî Mincev (șuturi în 
bandă sau în blocaj) au redat încre
derea jucătorilor de la Steaua, le-au 
permis să acționeze mai relaxat, și sco
rul a devenit egal la 10, apoi la 11 și la 
12. Meciul abia de acum începe să în-

la 
a 

tinerei echipe.

lineriî 
de a- 

fel 
de- 
In 
ci 
ca
se

COPIII LA STARTUL CONCURSULUI DE PRIMĂ VARĂ
întrecerile celei de a XIV-a ediții a 

concursului republican de primăvară în 
bazin acoperit vor începe Ia sfîrșilul a- 
cestei săplămîni (cînd este programată 
etapa orășenească), finalele urmînd să 
se dispute între 24—27 martie Ia pis
cina Floreasca din Capitală.

Pentru prima oară în istoria acestor 
întreceri, concursului republican i s-au 
adăugat și probe pentru copii, fapt care 

Puncte de vedere

se înscrie pe linia măsurilor luate de 
federația de specialitate pentru încura
jarea și stimularea pregătirii celor mai 
tineri înotători. Vom putea urmări deci, 
în această lună, 
copii 
care se vor afla — 
tivă — în fața unui 
sportivă.

Subliniind 
regulamentul 
publican, nu

pe cei mai talentați 
ai secțiilor noastre de natație, 

în perioada respec- 
prim vîrf de formă

nouă prevedere din
re-

această 
tradiționalului concurs 
ne putem esplica Insă u-

niza toate noutățile din Editura UCFS. 
Totodată, s-a hotărit ca un tovarăș din 
cadrai sectorului tehnic să răspundă 
pe viitor de bunul mers al acestei ac
tivități.
Tt-kȚ e-am îndreptat spre stadionul Ti- 

a vedea cum 
„CLUBUL 
păcate și 

. în pers-

e-am înd t 
neretului pentru 
stau lucrurile si la 9

SPORT IV ȘCOLARA. Din ' 
aici am dat de o bibliotecă...
pectivâ, cele cîteva cârti de sport exis
tente fiind cu totul insuficiente față de 
solicitări si necesități. Secretarul 
tehnic al clubului, Eugen Fleșariu, proas
păt în această funcție, recunoaște că bi
bliotecii sportive nu i s-a acordat aten
ția cuvenită. Primim asigurarea că in 
cîteva luni se va face tot ce este po
sibil pentru înlăturarea acestei deficien
te. Un prim pas : de evidenta cărților 
cu temă sportivă se 
vistă a clubului, tov. 
Volumele sînt, însă.
sească...

va ocupa o acti- 
Eugenia Bulugiou. 
așteptate să so-

★
Făcînd un bilanț al scurtului nostru 

raid, ajungem la concluzia că publica
țiile zilnice sau periodice de sport își 
găsesc locul cu regularitate în cadrul 
documentărilor cluburilor sportive bucu- 
reștene, spre deosebire de cărțile cu 
temă sportivă. care sînt încă rare 
în bibliotecile vizate. Și este regretabil, 
deoarece 
trenorii 
de mici 
conceput 
existe o 
completă, necesară împrospătării 
cunoștințe teoretice ale antrenorilor și 
sportivilor.

orieit ni s-ar argumenta că an- 
sau sportivii fruntași dispun 
biblioteci personale, nu este de 
ca la sediul cluburilor să nu 
documentare sportivă cît mai 

unor

scorul a evo-
8—3, 11—7,

Echilibrul se

călzească tribunele, fazele frumoase sînt 
create de o parte și de alta a fileului. 
Steaua „dă drumul® Ia atac, blocajul 
îi funcționează mai bine, iar în linia 
a doua nu mai pierde mingi ușoare. Ac- 
ționînd astfel, ea reușește să cîștige cel 
de al treilea set, în care 
luat astfel: 0—1, 7—1.
11—11, 11—14, 12—15. 
prelungește și în setul următor (3—1,

8—7, 10—9). De aici însă, 
rapidiștilor este determi- 

unei prețioase vîc-

3_4, 5—5, 
maturitatea 
uantă în obținerea 
toni cu scorul de 3—1 (15—5, lo—13,
12—15, 15—10), după o oră și -15 de 
minute de ioc. Victoria echipei Rapid 
este pe deplin meritată și îi consoli
dează poziția de lider al clasamentului.

Steaua ne-a dovedit din nou (în ciu
da înlrîngerii din acest meci) că este o 
echipă de viitor, că peste puțin timp 
va reintra în grupul fruntașelor voleiului 
nostru. Este una dintre cele 
formații din campionat.

Cei mai buni jucători în 
ieri au fost Plocon, Drăgan, 
(Rapid), Poroșnicu, Rotaru și Cristiani 
(Steaua). Sub nivelul meciului s-a. si
tuat arbitrajul cuplului Em. Costoiu și 
iV. Mateescu (Buc.).

mai tinere

meciul de
Grigorovici

CONSTANTIN ALEXE

Clasamentele
nele deficiențe ale modului 
în care se vor desfășura 
viitoarele întreceri. în pri
mul rînd este vorba de or
ganizarea probelor doar pe 
trei categorii de vîrstă. 
juniorii mari fiind obligați 
să concureze alături de se
niori. In acest fel, regula
mentul dă posibilitate sec

țiilor să-și „acopere® unele 
lipsuri pe care le au fie la 
o categorie de vîrstă, fie 
Ia .cealaltă. Totodată, regu 
lamentul competiției preve
de aceleași standarduri de 
participare și pentru juniori 
I și pentru seniori (!). 
Astfel, se va înlesni parti
ciparea, în finală, a unor 
seniori care înoată 100 m 
liber în 1:02,5, 400 m liber în 5:00,0 
100 m spate în 1:12,0 sau 100 m fluture 
în 1:10,0, timpuri care nu reprezintă nici 
o valoare în natația de performanță și 
sînt departe de nivelul onui concurs 
republican. Adăugind și faptul că in

Un nou turneu
în Capitala

La puține zile după încheierea tur
neului feminin de șah, Capitala găz
duiește din nou o întrecere a vârfu
rilor noastre șahiste. începînd de la 
11 martie, se vor întrece cei mai buni 
șahiști ai noștri (excepție făcînd Fi. 
Gheorghiu, campionul țării, precum și 
maeștrii internaționali V. Ciocîltea și 
Th. Ghițescu) în cadrul unui intere
sant turneu de verificare. Iată lista 
participanților : M. Nacu. M. Pavlov, 
E. Nacht, V. Georgescu. Em. Reicher, 
C. Botez, C. Partos, B. Soos, A. Giins- 
berger. Ș. Neamțu, A. Buza, Tr. Stan- 
ciu, Gh. Mititeln, E. Ungureanu, C. 
Drozd și V. Vaisiaan.

De la I.E.B. S

| SCRIMA

la Dinamo Brașov

iar. doar la nivelul competiții- 
nivel orășenesc.
însă, că din toamna anului 
din inițiativa organelor locale

La Brașov, scrima s-a bucurat cu 
cîțiva ani în urmă de multă prețui
re. Un grup de tineri entuziaști, în 
frunte cu ing. Mihai Ticușan, reușise 
să pună bazele unei secții de perfor
manță pe lîngă clubul sportiv Dinamo 
din localitate. Dar, lipsind preocupa
rea pentru creșterea elementelor 
tinere, secția a intrat, treptat, în
tr-un quasi-anonim at, scrimerii de 
la Dinamo Brașov făcîndu-și apariția 
foarte 
lor de

Iată 
trecut 
ale UCFS, scrima a fost readusă pe... 
linia de plutire. Secția a fost reorga
nizată, tot pe lîngă clubul Dinamo, 
și încadrată cu un antrenor: prof. 
Vlad Rohoni — maestru al sportului, 
fost campion republican de sabie și 
multiplu internațional.

De la numirea sa la Dinamo Bra
șov, noul antrenor a făcut unele lu
cruri bune: mai întîi, o triere a 
scrimerilor existenți» reținînd doar 
pe cei care mai prezintă unele pers
pective și, paralel, o largă acțiune de

Petie Teodorescu (14 ani), o speianță a clubului 
Steaua, pe cate-l vom revedea la stîrșitul acestei 
săptămîni în prima etapă a concursului republi

can de primăvară
Foto : T. Roibu

în- 
co

programul întrecerilor au fost prevăzute 
și probe de... 200 m mixt, practic im
posibil de organizat într-un bazin de 
33 m, ajungem la concluzia că la 
tocmirea regulamentului respectiv < 
misia de competiții a federației nu a 
ținut seama de linia dezvoltării gene
rale a natației noastre.

lată de ce credem că în timpul care 
a rămas, în special pînă la desfășura
rea întrecerilor finale, regulamentului 
acestei importante competiții trebuie să 
i se aducă unele îmbunătățiri cu aju
torul cărora concursul republican de 
primăvară, această primă verificare a 
tuturor forțelor de care dispune natația 
noastră, să se poată desfășura în cele 
mai bune condiții și să constituie o o- 
glindă a muncii desfășurate în această 
iarnă în secțiile de performanță. 

ADRIAN'VASILÎU

PETRE SALCUDEANU Q Regia: MIRCEA MUREȘANScenariul :
O PRODUCȚIE A STUDIOULUI CINEMATOGRAFIC „BUCUREȘTI

selecție. Antrenorul a mers prin 
școli, a stat de vorbă cu elevii, cu 
profesori și părinți. A organizat apoi 
primele concursuri, cu caracter de 
popularizare. în momentul de față 
la Dinamo Brașov există o secție de 
copii și juniori alcătuită din 50 de 
trăgători. Unii dintre aceștia — Dan 
Popovici, Vlad Șerban, Nidia Barbu, 
Mihaela Crăciun — s-au și făcut re
marcați aflîndu-se printre cîștigătorii 
concursurilor organizate (bilunar) pe 
oraș.

în același timp, cu preocuparea 
pentru elementele tinere, antrenorul 
se străduiește să formeze și un lot de 
seniori pentru performantă. Astfel, 
cu sabreril Ticușan, Mezei și Klug, 
cu care lucrează aproape zilnic, an
trenorul a și pus bazele unei echi
pe, care recent, a reușit să se cali
fice în finala campionatului republi
can. Floretistul Petre Habală și spa
dasinul Constantin Micu vor contri
bui, desigur, și ei la cristalizarea unui 
lot de performantă pus pe... fapta, 
mari.

Salu’ăm reorganizarea secției de 
scrimă de la Dinamo Brașov și nă
dăjduim că prezența ei se va face 
simțită în cît mai multe concursuri 
și competiții oficiale.

T. ST.

MASCULIN

I. Steaua Buc. 12 12 0 967:755 24
2. Dinamo Buc. 12 10 2 1 001:786 22
3. Știința Tim. 12 7 5 819:816 19
4. Știința Cluj 12 7 5 922:800 19
5. știința Tg. M. 12 7 5 935:846 19
6. Rapid Buc. 12 6 6 947:898 18
7. Știința Galați 12 6 6 869:964 18
8. Din. Oradea 12 5 7 721:811 17
9. Știința Buc. 12 5 7 843:879 17

10. St. r. Brașov 12 4 8 791:830 16
11. Farul C-ța 12 3 9 665:842 15
12. Aurul Brad 12 0 1 2 632:885 12

SERIA A II-A

1. Ac. Mii. Buc. 11 1 0 1 84«r95 21
2. I.C.F. 11 8 3 764:626 19
3. Olimpia M.I. Buc. 11 6 5 762:721 17
4. C.S.M.S. Iași 11 6 5 718:661 17
5. UNIO Satu Mare 11 6 5 635:679 17
6. Știința Craiova 11 5 6 599:609 16
7. Progresul Buc. 11 5 6 751:796 16
8. Știința Brașov 11 4 7 647:700 15
9. Politehnica Cluj 11 4 7 825:827 15

10. A.S.A. Bacău 11 1 10 578:805 12

FEMININ — SERI.A I

1. Rapid Buc. 12 1 1 1 799:610 23
2. Știința Buc. 11 1 1 0 737:542 22
3. Voința Brașov 12 9 3 686:663 21
4. Știința Cluj 12 6 6 671:621 18
5. Voința Buc. 12 6 6 673:654 18
6. Mureșul Tg. M. 12 5 7 623:644 17
7. Constr. Buc. 12 4 8 606:739 16
8. Crișul Oradea 11 4 7 506:570 14
9. Progresul Buc. 12 2 10 528:593 13

10. I.C.F. 12 0 12 580:773 12

SERIA A II-A

1. C.S.M.S. Iași 11 8 3 722:588 19
2. Olimpia Buc. 11 8 3 569:508 19
3. Voința Tg. M. 11 7 4 585:546 18
4. A.S.A. Cluj 11 7 4 671:638 18
5. Știința C-ța 11 5 6 640:628 16
6. Voința Oradea 11 5 6 485:503 15
7. Știința Tim. 11 5 6 588:614 16
8. Spartac Salonta 11 5 6 524:579 16
9. S.S.E. Satu Mare 11 4 7 645:688 15

10. S.S.E. Craiova 11 1 10 497:634 12



ari Schranz, unul dintre cele mai bune .produse' ale școlii austriece 
de schi

Votavafoto — Viena

CUVINTUL SPECIALISTULUI

m trebuie învățat schiul alpin?

s 5 I £ A A

- ÎNSEMNĂRI DUPĂ CURSUL INTERNATIONAL 
DE LA ST. CHRISTOPH (AUSTRIA) -

Recent s-a desfășurat în localitatea 
Si. Cristoph din Austria un curs inter
național al profesorilor de schi, or
ganizat de Ministerul educației Na
ționale al Austriei, Cursul a fost con- 
pus de prof. Ștefan Kruckenhauser, 
bnul din teoreticienii școlii austriece 
pe învățare a schiului, ajutat de o 
brupă de cinci profesori, demonstranți 
pe mare valoare și pedagogi cu 
pastă experiență in predarea schiu- 
ui. La acest curs, la care au luat 
parte reprezentanți din 12 țări din 
Europa și din Asia, au participat și 
Boi profesori români : Ion Serindei, 
pntrenor federal și semnatarul aces
tor rînduri
I Desfășurarea cursului a arătat de
osebirile reale existente între metoda 
Lustriacă și cea franceză, actualmente 
principale protagoniste ale tehnicii 
Ichiului alpin. Aceste deosebiri por- 
[esc de la faptul că școlile naționale 
[in aceste țări au acordat în mod 
[iferit rolul principal anumitor însu- 
liri (localizînd tehnica schiului la ni- 
lelul unor articulații), iar altor miș- 
lări un , rol secundar. Școala fran- 
leză, dTZ pildă, acordă o importanță 
tiare participării întregului organism 
Inclusiv bustul și brațele) la execu- 
|a unor procedee tehnice mai pre- 
fcnțioase, cum ar fi cristianiile, spre 
leosebire de școala austriacă unde 
le tinde spre localizarea mișcării nu
na! la nivelul picioarelor, rezervînd 
Justului doar un rol compensator.de 
lehilibru
I Se înțelege că, pfecînd de la a- 
lasfă deosebire fiecare școală - pe 
Baza experienței proprii - și-a creat 
I metodică precisă și unitară pentru 
lira respectivă, diferită însă doar ca 
l>rmă, nu și ca esență, de cealaltă. 
ILuînd drept criteriu participarea și 
■aziția bustului pentru declanșarea 
■iei cristianii, școala franceză a 
■eat tehnica cristianiilor ușoare, rea- 
late prin „rotația" bustului. O ma
tern dinamică, ăecontractată și eco- 
fcmică de a schia. Școala austriacă 
I localizat mișcările numai la nive-
■ picioarelor și acordă importanță 
Bor poziții exacte de coborîre obli- 
B, rezervînd bustului o poziție de 
Bntrarotație sau de „opoziție", care 
B constituie compensația dinamică 
B împingerii laterale a corzilor, a- 
Bcă a cristianiei. Acest mod de a 
Bhia asigură un control riguros al 
Bezel, o mai mare siguranță, dar 
Bsă impresia unui efort de concen- 
Bre și rigiditate.
■ *

Rubrică redactată de Loio-Rtono- 
sport.

■în fond, deosebirea nu este esen- 
Bilă, deoarece mișcările se supun a- 
Bleiași legi biomecanice, dar cu 
Brijin mecanic diferit : în primul caz
■ energia cinetică a bustului în 
Bșcare, iar în al doilea caz pe miș- 
Brea compensatorie de opoziție a 
■stului. Metoda austriacă recoman-
■ ca poziție fundamentală o atitu- 
Bio mai înaltă, în care singura ar- 
■ulație flexată sînt genunchii, în 
■ip ce metoda franceză învață pe 

elevi o flexare generală moderată a 
triplei articulații gleznă-genunchi- 
șold.

Cam de 20 de ani încoace calea 
directă de învățare a cristianiilor pa
ralele prin evitarea plugului, ocoli
rii în plug și ștem-cristianiei a deve
nit primordială în metoda franceză, 
în timp ce teoreticienii și metodiștii 
din Austria se străduiesc să demon
streze că plugul, ocolirea din plug și 
ștem-cristiania sînt mișcări naturale 
care dau siguranță și încredere ele
vului, care-i permit accesul în orice 
teren, că reprezintă o succesiune lo
gică în învățare și că nu împiedică 
și nici nu întîrzie cu nimic pe elev 
să ajungă la visul său - evoluția de 
schi paralel, apropiat și corect.

Deși alte elemente, ca folosirea ba
lansului, a schimbului de muchi, a 
repartizării greutății corpului etc, sînt 
asemănătoare în cele două metode, 
aplicarea lor la deosebirile semna
late au creat specificul școlilor res
pective, remarcabil în special la ni
velul învățării și mai puțin la nivelul 
competiției, unde tehnica este uni
versală și este aproape imposibil să 
integrezi stilul marilor schiori în teh
nica vreunei școli sau alteia.

Adîncirea artificială a deosebirilor 
reale existente între cele două școli 
are moi mult un aspect publicitar și 
comercial, fiecare străduindu-se ca 
prin intermediul performanțelor ob
ținute de schiorii țării respective să 
cucerească locul prim în turismul de 
iarnă internațional, să dovedească 
superioritatea metodei, să asigure 
rentabilitatea sutelor de hoteluri și 
pensiuni, schi-lifturi și teleferice, a 
zecilor de școli de schi din stațiunile 
de iarnă și să dea de lucru miilor de 
monitori profesioniști, să asigure pre
ponderența industriei naționale de 
schiuri și echipament specific.

Fără îndoială că cele două metode 
se bazează pe o vastă experiență 
practică și teoretică peste care nu 
se poate trece. Dar observatorul o- 
biectiv poate constata totuși lipsa de
osebirilor de ESENȚĂ și deci posibi
litatea completării unei metode cu 
cealaltă sau chiar a integrării unor 
elemente tehnice specifice unei școli 
cu metodica celeilalte spre a forma 
o școală completă, unitară și univer
sală de inițiere în schi.

Cursul a demonstrat o dată în plus 
că preluarea elementelor tehnice și 
metodice înaintate trebuie făcută 
fără rezerve, cu prelucrarea și apli
carea creatoare la condițiile specifi
ce în care urmează să fie folosite. 
Este, deci, și o sarcină a școlii lomâ- 
nești de schi să prelucreze creator 
noutățile tehnice și metodice consta
tate pentru elaborarea unei metode 
și terminologii unitare, care să con
stituie fundamentul teoretic al schiu
lui de turism și de performanță din 
tara noastră.

Prof. MIHAI BÎRA 
antrenor.

INIMĂ TÎNĂRĂ
De vorbă cu antrenorul I. Petschovschi

L-am intîlnit recent pe maestrul eme
rit al sportului, losif Petschovschi.

- - Ce faci „ Peciu ?
— Aștept campionatul, îmi pregătesc 

echipa.
— Pe cine antrenezi acum?
— Pe Minerul Bihor. Activează in 

seria Nord a categoriei C și ocupă, după 
cum ști li, locul 4.

— Ci te va cuvinte despre echipa pe 
care o antrenezi.

— Ce să vă spun ? Am un lot for- 
mat din 17 jucători ■ Necula, Gonea, 
Cimpeanu, Cuda. Manea, Nemet. Pet
schovschi li, Kedreș. Drăgoi, Tu doran, 
Petrică, Comoroni. Dinu Ion. Andras, 
Drâ ghici, Bule și Mrrceo. Dintre ei, Se
en la, Bule și Kedreș sini tineri ca 
reale perspective.

î mpreună
cu Vărzan.

cu antrenorul secund, fan
am început antrenamentele

zilnice la 20 ianuarie, susțimud pină 
acum și citera meciuri de verificare.
Pom mai avea, pină la primul joc ofi
cial, cîteva meciuri de verificare: cu 
Aurul Brad, Recolta Cărei, Știința Cluj 
si U.T.A.

— Adversari puternici l
— Desigur. După părerea mea seria 

noastră este cea mai puternică din ca
tegoria C.

Steagul roșu a ratat calificarea in sferturile 
de finală ale „Cupei orașelor tirguri"

(Urmare din pag. 1)

șurile manifestate de atacanți. EI are 
meritul de a fi executantul singurului șut 
pe poartă — cu adevărat periculos — 
reținut cu greu de Carmelo. Dar. cu un 
șut nu se poate cîșliga un meci I

Am crezut că cele 10 minute de 
pauză, ca și indicațiile antrenorilor, vor 
avea darul să ne aducă în teren o „altă“ 
echipă, aceea de acum două săptămîni. 
5i, in primele 10 minute, am avut a- 
ceastă impresie. Ivăncescu se remarcă 
din nou în minutul 47, execiitînd cu si
guranța lui obișnuită o lovitură liberă 
care se soldează cu o fază palpitantă 
în careul advers. Balonul ajunge în 
piciorul lui Gyorfi, dar atacantul bra
șovean greșește ținta și mingea trece 
la 2 metri de poartă!

In jocul lor, spaniolii se bazează pe 
contraatacuri. Prin deschideri lungi, ei 
surprind în cîteva rînduri descoperită 
apărarea noastră. Așa s-a întimplat și 
in min. 54, cînd R6 — infiltrat în sis
temul defensiv al Steagului roșu — 
șutează din întoarcere (mai mult îm
pinge balonul) spre poartă. Adamache 
sesizează prea tîrziu direcția mingii, se 
aruncă, dar nu o mai poate împiedica 
să se strecoare în poartă.

Treziți la realitate, brașovenii se „a- 
runcă“ spre poarta oaspeților. La înain
tare, antrenorul Ploeșteanu operează două 
modificări: Hașoti trece pe stingă și

Azi, ultima zi la tragerea specială a Mărțișorului
Mîine are loc tragerea specială 

Loto a Mărțișorului la care se atri
buie 20 AUTOTURISME, excursii 
nelimitate în U.R.S.S. și premii fixe 
în bani pentru 3 și 2 numere cîști- 
gătoare, în afara obișnuitelor premii 
în bani.

Au mai rămas cîteva ore pentru 
cumpărarea biletelor.

— Cum „merge*. „ Petschovschi II?
— Este un jucător bine dotat și bun 

tehnician, intervine în discuție iov. A- 
lex. Galoș, responsabilul tehnic al echi
pei. A jucut și în categoria B. Ne pu
nem mari speranțe în el și in Nemet. 
Amindoi sînt mijlocași.

— Și pină unde mers speranței*  dv.?
— Cu lotul pe care-l avem — con

tinuă Petschovschi — și ca condițiile 
pe care ni le asiztiri asociația sportir-i, 
țintim locul l. Dorim să promovăm în 
divizia B l

— Ce alte echipe au șanse la locul 
l în această serie ?

— 5: S
prietenul meu Darok, Metalul Cop sa 
Mică. Progresul Reghin si Ocna
Mureș.

— Cili ani ai w Peri*  ?
— După buletin ar fi 44. dar dură 

rum mi simt si_  25 e area mult- Zirz-
biti ? htrrba'i-i pe jucătorii pe care-i 
antrenez ce rirstă îmi d>tu...

— O dorință ?
— Ne-ur bucura pe toti cei din ora

șul nostru daci echipe de categoria A 
ne-ar face cite o vizită-

GH. GLISIC1

Gyorfi pe dreapta, însă randamentul 
este același. In min. 56 Goran cen
trează de pe stînga dar nimeni nu in
tervine în traiectoria balonului, iar în 
minutul următor Pescaru are mingea la 
picior și e deposedat tocmai în mo
mentul cînd se afla într-o poziție fa
vorabilă. în min. 60, Steagul roșu bene
ficiază de trei cornere, toate rămase 
fără rezultat.

Jocul se desfășoară o vreme îndeosebi 
la mijlocul terenului și Espanol are o- 
cazia să-și mărească diferența. De data 
aceasta (min. 66), Adamache este atent 
și prinde șutul puternic expediat de a- 
celași Re.

Pe măsură ce ne apropiem de fluierul 
final Steagul roșu mărește tempoul... 
Ultima fază pe care o notăm în carnet 
este cea din min. 74 cînd Campo, Ne- 
cula, Hașoti și Goran trag pe rînd la 
poartă, dar nu reușesc să înscrie.

A arbitrat corect elvețianul Othmar 
Huber.

ESPANOL: Carmelo — Juan Ma
nuel, Mingorance, Granero — Sabate, 
Riera — Rodri, Idigoras, Re, Martinez, 
Jose Maria.

STEAGUL ROȘU s Adamache — I- 
văncescu, Jenei, Alecu, Naghi — Pes
caru, Campo — Hașoti, Necula, Goran, 
Gyorfi.

PRONOEXPRES

La tragerea concursului Pronoex- 
pres nr. 9 din 2 martie a.c- an fost 
extrase din urnă următoarele numere:

1 19 41 36 45 12

Numere de rezervă : 27 20

ȘTIINȚA CRAIOVA- 
VASAS BUDAPESTA 

2-0 (1-0)
CRAIOVA, 2 (prin telefon). Peste 

7 000 de spectatori au urmărit întîl- 
nirea amicală de fotbal dintre echipa 
studenților craioveni și canjDioana 
Ungariei — Vasas Budapesta. La ca
pătul unui meci dinamic, victoria a 
revenit echipei locale cu scorul da 
2—0 (1—0|. Partida a început cu 
acțiuni ^>ectaculoase întreprinse de 
jucătorii români care reușesc în mi
nutul 8 să înscrie prin V. Ionescu. în 
continuare, domină jucătorii de la 
Știința care folosesc mult extremele, 
reușind să se apropie în repetate 
rinduri de poarta apărată de Varga,

Jucătorii maghiari desfășoară un 
joc tehnic, dar in fata porții joacă cu 
mingi înalte, respinse toate de către 
Mincă și Ivan.

în repriza a doua, echipele au scă
zut ritmul de joc. La început au do
minat oaspeții, dar cele cîteva șuturi 
expediate la poartă nu t-au înșelat pe 
Papuc. Cel de al doilea gol este înscris 
de fundașul Berendi, in propria-i 
poartă ia o învălmășeală.

Pină la sfîișitul meciului inițiativa 
aparține fotbaliștilor de la Știința, 
care nu mai pot insă majora scorul 
datorită dîrzeniei cu care se apără 
fotbaliștii de la Vasas.

Meciul a fost condus foarte bine de 
arbitrul N. MIHÂILESCU (Bucu
rești J.

Au jucat formațiile : ȘT1INTA 
CRAIOVA : Papuc — Mihăilescu, 
Mincă, Ivan, Deliu — Strimbeanu, 
Bărbulescu — Sîîrlogea, Eftimie. V. 
Ionescu (Vasilescu II din min. 70), 
Cîrciumărescu.

VASAS: Varga — Bakos, Mezoli, 
Berenedi, Ihasz — Kekesi, Fiszter — 
Molnar, Pali, Farkaș, Korsos.

ȘT. GURGUI și R SULȚ 
coresp.

Știri
JOCUL RAPID — DJAVAN A FOST 

AMINAT DIN CAUZA PLOU
Aseară trebuia să se dispute la Te

heran meciul de fotbal amical din
tre formațiile Rapid București și Dja- 
van (de fapt o selecționată a clubu
rilor din Teheran), Deoarece în 
cursul zilei a plouat torențial, par
tida a fost amînată pentru duminică, 
în acest fel programul ultimelor două 
jocuri pe care echipa Rapid le sus
ține în Iran este următorul : la 4 
martie cu selecționata Iranului și ia 
6 martie cu formația Djavan.

PROGRESUL BUCUREȘTI —
RADNICKI SOMBOR 1—0 (1-0)
în continuarea turneului pe care-l 

întreprinde în R.S.F. Iugoslavia, e- 
chipa bucureșteană de fotbal Proqre- 
sul (liderul seriei I a categoriei B) 
a întîlnit marți după amiază formația 
Radnicki Sombor. La capătul unui 
meci viu disputat fotbaliștii bucu- 
reșteni au învins cu scorul de 1—0 
(1—0). Golul victoriei a fost marcat 
de Viorel Mateianu.

Fond de premii : 827.701 lei.

Tragerea următoare va avea loc 
miercuri 9 martie 1966 orele 18,30 în 
București.

LOTO

Premii întregi și sferturi de la tra
gerea LOTO din 25 februarie 1966 :

Suplimentar I : 1 a 81.193 lei și 
1 a 20.298 lei ; suplimentar II : 5 a 
17.650 lei și 3 a 4.412 lei ; catego
ria I: 10 a 7.960 lei și 11 a 1.990 lei; 
categoria a Il-a : 27 a 3.122 lei și 26 
a 780 lei ; categoria a IlI-a : 33 a 
2.218 lei și 51 a 554 lei; categoria 
a IV-a : 43 a 1-698 lei și 67 a 424 
lei ; categoria a V-a : 92 a 894 lei 
și 86 a 223 lei ; categoria a Vl-a : 
202 a 405 lei și 194 a 101 lei ; ca
tegoria a VII-a 197 a 402 lei și 220 
a 100 lei ; categoria a VIIl-a : 259 
a 306 iei și 290 a 76 lei.

Cîștigător la premiul suplimentar 
I întreg: COSTACHE ION din 
Ploiești.

compensator.de


Trimisul nostru special, RADU URZICEANU, transmite:

Hocheiștii români au sosit la Zagreb,
unde vor începe azi întrecerile grupei B a campionatului mondial Au fost desemnați arbitrii

Primul meci al echipei române: cu selecționata Elveției
După o călătorie de cîteva ore cu 

avionul, lotul de hochei pe gheață 
al țării noastre a sosit la Zegreb, 
unde timp de șapte zile își vor dis
puta întîietatea cele 8 echipe parti
cipante la grupa B a campionatului 
mondial. Imediat după ce am ajuns 
am putut constata că orașul trăiește 
din plin acest important eveniment 
sportiv. în vitrinele magazinelor sînt 
expuse fotografii ale echipelor parti
cipante, iar pe străzi sînt arborate 
steagurile celor 8 țări : Anglia, Aus
tria, Elvețila, R. F. Germană, Norve
gia, România, Ungaria și 
în sălile de cinematograf 
filme și diapozitive care 
regulamentul jocului și îi 
lief frumusețile.

La ora cînd telefonez 
8 echipe sînt prezente la 
fac ultimele pregătiri în vederea pri
melor jocuri care vor avea iloc mîine 
(n. r. a'zi). Selecționata țării noastre, 
după ce a lunt parte la recepția ofe
rită tuturor participanților de către 
primăria orașului Zagreb, a efectuat 
la ora 20 un antrenament de acomo
dare pe patinoarul „Salata" care va 
găzdui jocurile din qadrul grupei B. 
După această ședință de pregătire 
antrenorii au stabilit formația care 
va întîlni în prima partidă selecțio
nata Elveției : Dumitra; — Varga, Va-

Iugoslavia ; 
se prezintă 
comentează 
scot în re-

toate cele 
Zagreb și

car; Czaka, Ionescu — Szabo I, 
Calamar, Szabo II; Pană, Florescu, 
Ștefanov; Bașa, Ferenczi, Ștefan.

în legătură cu acest meci am avut 
prilejul să stau de vorbă cu dl. 
Friedl Mayer, președintele comisiei 
tehnice a federației elvețiene de 
hochei pe gheață- Acesta mi-a de
clarat că echipa elvețiană se pre
zintă mai bine pregătită decît la 
edițiile anterioare. în sprijinul afir
mațiilor sale, tehnicianul elvețian a 
spus că în ultimele meciuri de veri
ficare (cu selecționata S.U.A.) care 
au avut loc în zilele de 24 și 25 
februarie, și care s-au încheiat cu 
același rezultat de egalitate : 3—3, 
hocheiștii țării sale au manifestat o 
formă bună. La convorbirea noastră 
a asistat și antrenorul echipei, cana
dianul Andre Girard, care mi-a co- 
nunicat formația pe care o va alinia 
în meciul cu România : Mayer — 
Wespi, Fiirer; Spielmann, Hugenet — 
P. Liithi, U. Liithi, H. Liithi; Berry, 
Weber, Keller; Ehrensperger, Heini- 
ger Miilebach.

Programul complet al primei zile 
de întrecere este următorul: ORA 10: 
Norvegia — Anglia; ORA 13 Elve
ția — România; ORA 16 : R. F. 
Germană — Austria ; ORA 19 : 
Iugoslavia — Ungaria.

Echipele din Grupa A, care-și dis
pută titlurile de campioană mondială 
și europeană, se vor întrece la Ljubl
jana pe patinoarul acoperit „Tivoli*.

Hocheiștii sovietici au produs 
o puternică impresie în meciul de 
antrenament susținut ieri seară, cînd 
au învins cu scorul de 21—1 o selec
ționată iugoslavă. într-un alt joc de 
verificare, reprezentativa S.U.A. a dis
pus cu 2—1 de selecționata Canadei.

Celelalte participante : Cehoslova
cia, Suedia, R. D. Germană, Finlan
da. Polonia au făcut antrenamente 
de acomodare. în Grupa A se joacă 
astăzi meciurile : U.R.S.S. — Polo
nia ; Cehoslovacia — R- D. Germană; 
Suedia — Finlanda ; Canada — 
S.U.A.

La Jesenice în Grupa C. participă 
trei echipe : Italia, Danemarca și Re
publica Sud-Africană.

turneului final al C.M. de fotb
Comisia de arbitri de pe lingă Fe

derația internațională, întrunită re
cent la Barcelona, a desemnat arbi
trii care vor conduce meciurile în 
turneul final. Selectionarea n-a fost 
de loc ușoară. Ea a revenit unei co
misii alcătuite din Andrejevici (Iugo
slavia), Alvarez (Argentina), Linden
berg (Elveția), Brant (Suedia), Latî- 
șev (U.R.S.S.) și Pedro Escartin (Spa
nia). Dintre cei 141 candidați din 81 
de țări au fost selecționați 31 de ar-

condu 
Cornii 
din f 
câmp: 
favoa 

arbi

Handbaliștii români au lăsat
o impresie frumoasă la Oslo
Fotografia alăturată înfățișează un 

moment din meciul de handbal Ro
mânia—Norvegia, disputat marți sea
ra la Oslo și terminat, așa cum am 
anunțat, cu victoria echipei noastre 
la scorul de 19—8. Este minutul 32 
si Gruia se înalță spectaculos pentru 
a arunca la poartă peste cei doi ju
cători norvegieni (în echipament de 
culoare închisă), între care se află 
Oțelea (nr. 12). Gruia va arunca și 
va marca, majorînd scorul la 8—2. 
Iar pînă la urmă el va înscrie încă 
trei goluri, contribuind la acest net 
succes al echipei noastre reprezenta
tive, într-un meci (televizat în direct) 
în care a întîlnit un adversar dispus 
să-și apere cu dîrzenie șansele.

Jucătorii norvegieni, care — după 
mărturisirile lor — au abordat cu 
teamă partida de la Sandefjord, au 
început-o cu mult curaj pe cea de 
la Oslo și în min. 
să ia conducerea, 
care au căutat să 
mai mult atacul, desfășurat totuși în 
ritm rapid. S-au izbit însă de apăra
rea noastră foarte bună, în care Penu 
și apoi Redl au apărat excelent șu
turi puternice. Din min. 12 însă, cînd 
Moser a egalat, inițiativa a trecut în

5 au reușit chiar 
printr-un joc în 
prelungească cît

Pe trambulina 
de la Kristianstadt

OSLO 2 (Agerpres). —
în localitatea Kristianstadt (Norve

gia) s-a desfășurat un concurs inter
național de sărituri cu schiurile de 
Ia trambulină. Victoria ă revenit 
sportivului polonez Ryzard Witke, 
care a totalizat 212,3 puncte, săritu
rile sale măsurînd 71 m și 72 m. Pe 
locurile următoare s-au clasat Toralf 
Engan (Norvegia) cu 211,4 puncte 
(71 m și 70,5 m) și Pjotr Wala (Po- 

Șilonia) cu 206,6 puncte (70,5 m
70.5 ml.

CAMPIONATELE MONDIALE
DE SĂNIUȚE AO EOST CONTRAMANDATE

Federația internațională de săniuțe 
(skeleton) a stabilit ca întrecerile cam
pionatelor mondiale din 1967 să se desfă
șoare în zilele de 18 și 19 februarie la 
Hamerstrand (Suedia). Campionatele eu
ropene sînt programate anul viitor în 
zilele de 28 și 29 februarie la Koenigses 
(R.F.G.).

Anul acesta campionatele mondiale de 
săniuș de Ia Friedrichroda (R.D.G.) n-au 
avut loc din cauza timpului ‘
care a deteriorat ‘ “
Forul 
ceasta 
viitor 
(4—5 
(11—12

internațional 
localitate să 

campionatele 
februarie) și 
februarie).

călduros 
pîrtia de concurs, 
a stabilit ca în a- 
se desfășoare anul 

europene de juniori 
„Cupa Națiunilor1!

• La Paris a avut loc întîlnirea 
triunghiulară de haltere dintre echi
pele de tineret ale Bulgariei, Italiei 
și Franței. Franța a dispus de Italia 
cu 4—3, iar Bulgaria a învins atît 
Franța cît și Italia cu același scor: 
5—2.

mod clar de partea echipei noastre. 
De la 2—1 (min. 15, Costache II) sco
rul a ajuns la 14—2 (min. 41), 15—3 
(min. 46), 16—5 (min. 50), 17—7 (min. 
55) și 19—8 (min. 60), prin Moser, 
care a încheiat astfel seria golurilor 
echipei, deschisă tot de el.

Atît înainte, dt și după pauză, 
handbaliștii noștri au avut lungi pe
rioade cînd au dominat cu autoritate 
echipa norvegiană, care a prezentat 
aceeași formație ca și la Sandefjord.

i — cum 
antrenorul 

Kunst-Gher- 
la crearea

Respectarea disciplinei tactice 
ne sublinia la telefon 
principal al lotului, I. 
mănescu — a contribuit 
unui avantaj substanțial, care a per
mis jucătorilor noștri să joace re
laxat și să creeze faze de mare spec
taculozitate, ceea ce le-a atras aplau
zele la scenă deschisă ale numeroși
lor spectatori. De altfel, după meci, 
echipa a fost călduros felicitată de 
conducătorii federației norvegiene.

La acest meci, ca de altfel și la 
celelalte două (cu Danemarca și Nor
vegia) a asistat, ca observator, an
trenorul echipei reprezentative a Sue
diei, Curt Wadmark. Telefoto : N.T.B.

DE PE TOATE MERIDIANELE
NUNTA LUI PELE

inte-

bitri din 25 de țări care vor 
meciurile din turneul final, 
a selecționat cîte un arbitru 
care țară prezentă la aceste 
nate, 6 arbitri englezi (o 
pentru țara gazdă) și cîțiva
neutri cu reputație internațiom 
(din Iugoslavia, Izrael, Scoția, Cel 
slovacia etc.). Numeroși arbitri i 
lecționați sînt cunoscuți în țara n< 
stră, ei conducînd jocuri ale ui 
formații românești: Finney (Angli 
Schwinte (Franța), Dienst (Elveți 
Rumianțev (Bulgaria), Askenasy ( 
rael), Zecevici (Iugoslavia). Zsolt (I 
garia) etc. Printre ceilalți arbitri mi 
ționăm pe Marques (Brazilia), 
Bello (Italia), Campo (Portugal 
Bahramov (U.R.S.S.), Codesal (U 
guay), Kreitlein (R.F.G.).

Ce meciuri vor conduce aceșțyi 
bitri ? Deocamdată nu au fost făc 
programările arbitrilor. Ele vor fi 
finitivate după 9 iulie a.c.

Agenția U.P.I. ne furnizează 
resante amănunte asupra căsătoriei 
lui Edson Arantes do Nascimento 
(cunoscut în lumea întreagă sub un 
singur nume — .Pele') cu Rosemary 
dos Reis Cholby. Ceremonia căsăto
riei a avut loc la 21 februarie în casa 
lui Pele din orașul Santos într-un ca
dru strict familiar și... secret. Ca do
vadă, ora cînd urma sa aibă loc 
nunta nu a fost anunțată în presă 
și nici măcar comunicată cercului de 
prieteni și simpatizanți ai clubului 
Santos. Nunta a avut loc dimineața 
la ora 8 I în ciuda orei matinale, nu 
mai puțin de 200 de prieteni ai lui 
Pele s-au postat în fața casei încer- 
cînd să forțeze Intrarea, păzită de 
polițiștii aduși special pentru a asi
gura ordinea. «Apărarea*  a avut 
cîștig de cauză și la nuntă au asis
tat doar 60 de persoane. Inclusiv fo
tografi, ziariști și operatori de tele
viziune. Soția lui Pele — în vîrstă de 
21 de ani — care a fost vînzătoare 
într-un magazin de discuri — este 
fiica unui docher din Santos. După 
cum am anunțat, în prezent, Pele îm-

preună cu soția sa se află într-un vo
iaj In R. F. Germană și Italia

NOl CROSE DE HOCHEI

Un fabricant american de articole 
de sport a adus o inovație care pro
voacă disperarea portarilor de ho
chei pe gheață. Ei a lansat pe piață 
o crosă a cărei suprafață de lovire 
nu mai este netedă ca pînă acum, ci 
se termină cu o ușoară curbă. Prin 
această modificare, aparent lipsită 
de importantă, se obțin efecte cu to
tul neașteptate. Pucul zboară in di
recții surprinzătoare, se ridică subit 
sau coboară atit de brusc incit por
tarilor nu le mai rămine nici o po
sibilitate de a-i calcula traiectoria. 
Federația americană de hochei pe 
gheață a studiat această inovație 
deocamdată, a luat hotărirea de 
nu interzice crosele curbate.

O parte dintre cei mai buni jucă
tori de hochei pe gheață din Canada 
și America au atins un grad atit de 
Înalt de perfecțiune în folosirea cro- 
sef noi, incit un grup de portari s-a 
reunit in vederea unei acțiuni de pro
test. Ed. Giacomin, portarul echipei 
Rangers, declară: «Dacă pucul este 
lovit cu crosa de tip nou, 1 se im
primă un zbor atît de dezordonat In
cit, cel puțin acum, Ia început, ne

este imposibil să evităm golul. întru- 
cît regulamentul de hochei pe gheață 
precizează numai mărimea lamei cro- 
sei dar nu pomenește nimic despre 
forma ei, protestele noastre conți a 
inovației rămîn deocamdată inope
rante...*

Știri, rezultate
în sferturile de finală ale „Cu 

campionilor europeni" la fotbal s 
desfășurat ieri două partide.

La Praga, în primul meci, ech 
Sparta a repurtat o surprinzăto 
victorie în fața formației Parti; 
Belgrad: 4—1 (1—1)1 Scorul a f 
deschis în min. 16 de iugoslavi p 
Hasanghici. Apoi gazdele au pus s 
pînire pe joc și au marcat de pa 
ori prin Kvasnak, (min. 22, 57 și 1 
Mașek (min. 75). Returul va avea 
la 9 martie la Belgrad.

Echipa Internazionale din Mik 
a susținut aseară la Budapesta 
ciul revanșă cu Ferencvaros. Parti 
a luat sfîrșit cu un rezultat eg 
1—1 (1—0). Golurile au fost marc 
de Novak (din penalti) în min. 31 
Domenghini în min. 62.

învingătoare în primul meci 
4—0, Internazionale s-a calificat 
semifinalele „C.C.E.*.

într-un joc contînd peft^u „Ci 
balcanică" — ediția 196b,’ la Sc 
Lokomotiv a terminat la egalit 
3—3 (1—1) cu A.E.K.

• în meci retur contînd pei 
sferturile de finală ale „Cupei c 
pionilor europeni" la handbal (r 
culin), echipa K.F.U.M. Aarhus a 
vins formația suedeză RIK Gotel 
cu scorul de 26—16 (13—5). învi 
tori și în primul joc ou 22—16, h. 
baliștii danezi s-au calificat în s 
finale.

• într-un meci internațional 
hochei pe gheață disputat la Kla< 
furt (Austria), reprezentativa R.P. 
lone a învins echipa Austriei cu 
rul de 8—2 (1—0, 4—0, 3—2).

• în cadrul turneului pe car 
întreprinde în Norvegia, echipa 
minină de handbal Bohemians p 
a învins cu 7—0 (3—0) forrr 
Hjamarn și cu 10—5 (6—4) ec 
Elverum.

La închiderea ediției
în

bal s-au desfășurat aseară mai multe 
partide.

competițiile europene de fot-

Și,
a...

• In „Cupa cupelor

Borussia Dortmund — Atletico Ma
drid 1—0 (1—0). în primul joc: 1—1. 
A marcat Emerich (în min. 15). Bo
russia s-a calificat pentru semifinale.

• în „Cupa orașelor tîrguri".
Partide decisive pentru calificarea în 
sferturi de finală.

Hannover 96 — F. G. Barcelona 
1—I (1—0), după prelungiri. Au mar
cat : Bandura, respectiv, Pujol. Prin

tragere la sorți s-a calificat F 
Barcelona. (în primele meciuri 
și 0—1).

Leeds United — Ujpest Dozsa 
(4—0). Primul joc 
finală. Returul: Ia 
pesta.

TURUL CICLIST

din sferturih
9 martie la B

AL SARDINI

Etapa a IV-a a turului ciclist 
Sardiniei a fost cîștigată de franc 
Stablinslri. în clasamentul ger 
conduc Vicentini, Battestini (air.: i 
lia) șî Anquetil (Franța), toți ci 
celași timp.
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