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Trimisul nostru special, RADU URZICEANU, transmite prin telex:

La Zagreb, un marc interes 
pentru meciul România—Iugoslavia
• ULTIMELE PREGĂTIRI ALE HOCHEISTILOR NOȘTRI • ANTRENORII CELOR DOUA ECHIPE
SE... ABȚIN DE LA PRONOSTICURI • MECIURI DECISIVE IERI IN GRUPA A
• CLASAMENTE... CLASAMENTE...

Trecerea de la joacă la gimnastică se face pe neobservate. Mai ales cind profesoara știe să-și 
apropie copiii, așa cum reușește Iov. Cornelia Vadas

Hocheiștii români au avut 
joi o zi de binemeritată o- 
dihnă. Cu toate acestea ei au 
luat de două ori drumul pati
noarului „Șalata”: mai întâi 
după-amiază pentru a asista 
la cele două meciuri care au 
avut loc în cadrul grupei B și 
apoi seara, tîrziu, pentru a 
face un ușor antrenament. A- 
ceastă scurtă ședință de pre
gătire, programată după ter
minarea jocului R.F. Germană 
—Ungaria a avut drept prin
cipal scop să asigure o men
ținere a regimului de efort 
impus de participarea la o 
competiție de asemenea tensi
une. In același timp, însă, an
trenorii Mihai Flamaropol și 
Ion Tiron nu au neglijat nici 
„retușarea” unora din lipsuri
le arătate de formația noastră 
în partidele disputate pînă a- 
cum.

Jn acest sens am notat fap
tul că în cele 30 de minute de 
pregătire s-a pus mai mult ac- 

t centul pe îmbunătățirea preci
ziei în pase, pe declanșarea 
contraatacurilor și pe repeta
rea unor scheme de apărare, 
insistîndu-se pe rolul atacanți- 
lor. La acest antrenament a 
participat întregul lot de ju

Campionii orașului Bacău 
la Spartachiada de iarnă
în orașul Bacău s-a desfășu

rat etapa orășenească a Spar- 
tachiadei de iarnă a tineretu
lui (etapa a III-a). Au avut loc 
întreceri la tir, haltere, șah, te
nis de masă și orientare turis
tică.

La concursul de orientare 
turistică au participat 12 echi
pe. Formația condusă de I. 
Brinzei (asociația sportivă Vic
toria II) — la băieți și echipa 
asociației C.I.L. Mărgineni con
dusă de Silvia Năstase — la 
fete 6-au clasat pe locurile I.

Pe poligonul din parcul Li
bertății au avut loc întrecerile 
de tir, la care au luat parte 23 
de trăgători. Primul loc a reve
nit lui V. Babaș (Victoria II), 
care a totalizat 42 de puncte 
din 50 posibile, urmat de R. Io- 
niță (Dinamo) cu 41 p.

La întrecerile de șah, care s-au 
desfășurat In sala olubului Di
namo, s-au prezentat 22 de con
curenți. Pe primul loc s-a cla- 

î

cători, mai puțin Vacar, încă 
nerestabilit și care nu va lua 
parte la meciul cu Iugoslavia, 
în general, hocheiștii români 
privesc această partidă cu 
calm, cu încredere în forțele 
lor, fiind hotărîți să lupte cu 
toată energia în vederea obți
nerii unui rezultat at mai 
bun.

In cursul dimineții delega
ția noastră a participat la un 
cocteil oferit de Ambasada ro
mână de la Belgrad în sala de 
recepție a complexului sportiv 
„Șalata” din Zagreb. Cu acest 
prilej, sportivii români au a- 
vut ca oaspeți o serie de dele
gații participante la întrecerile 
din acest pitoresc oraș. Printre 
invitați se aflau și jucătorii 
de hochei Iugoslavi în frunte 
cu antrenorul lor, cehoslovacul 
Vlastimil Bubnik. Sportivii ro
mâni și iugoslavi au discutat 
prietenește despre jocul lor, 
care este așteptat aci cu mult 
interes. Și dacă ținem seama 
de poziția celor două echipe 
în clasament, vom fi de acord 
că acest interes este pe deplin 
justificat. Echipa noastră, si
tuată în momentul de față pe 
locul trei a impresionat la 

sat C. Baran (C.I.L. Mărgineni). 
De asemenea, în sala clubului 
Voința au avut loc întreceri la 
haltere. Cele mai bune rezul
tate le-a înregistrat P. Mere- 
ută (Muncitorul), care a ridi
cat haltera de 90 kg. La tenis 
de masă au participat 20 de 
concurenți. Primul loc a reve
nit lui V. Hari (Combinatul 
I.R.I.C.)

Primilor clasați li s-au lami
nat diplome.

I. IANCU—coresp. reg.
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Datorită frumoasei comportări 
din acest sezon, junioara Elena 
Neagoe a fost invitată să par
ticipe la finalele campionate
lor republicane de senioare

Foto: D. Stănculescu

Primii oaspeți ai Snagovului
Caiaciștii au fost primii care și-au făcut acomodorea pe apă în noul sezon de sporturi 
nautice. în imaginea noastră sportivii clubului Dinamo au pornit voioși să revadă 

locurile unde s-au „tras* europenele. Ei se vor intîlni cu colegii lor de la Stecua 
și împreună vor face „turul de onoare' al frumosului Iac.

Zagreb prin forța sa de atac, 
prin rapiditatea acțiunilor și 
prin foarte buna organizare a 
jocului în apărare. Cit priveș
te pe hocheiștii iugoslavi, aceș
tia sînt revelația competiției, 
dovedindu-se o echipă foarte 
omogenă, dirză și care a făcut 
un mare progres tehnic. Ulti
mul lor rezultat (3—3 cu An
glia) constituie o mare surpri
ză, datorată pe de o parte am
biției cu care au jucat hoche
iștii englezi, iar pe de altă 
parte scăderii potențialului fi
zic al formației gazdă.

Școala micilor gimnaști din Arad

(Continuare in pag. a 4-a)

In toamna anului trecut, Cu
bul sportiv orășenesc din Arad 
a înființat un centru de iniți
ere în gimnastică pentru copil 
Inițiativa a fost primită cu in
teres. In prezent, în cadrul fl
ees tui centru, pătrund în .tai
nele* gimnasticii peste 100 de 
copii de la 4 la 12 ani.

„Pepiniera" arădeană are asi
gurate — prin grija C.S.O. — 
condiții materiale dintre cele

t
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Slalomul uriaș—proba inaugurală 
a campionatelor 

I ie schi
Azi dimineață, pe pîrtia Su- 

linarului din Postăvar, se dă 
startul în proba inaugurală a 
ediției 1966 a campionatelor 
republicane de schi—probe al
pine : slalomul uriaș. In conti
nuare, cei mai buni seniori ai 
tării, cărora li se adaugă câți
va juniori invitați de federație 
pe baza performanțelor din a- 
cest an, vor participa; simbătă, 
la slalom special, în Kantzer, 
iar duminică la coborire pe 
pîrtia Lupului.

Amintim că actualii dețină
tori ai titlurilor sini: N. Iovici 
(Steagul roșu Brașov) la sla
lom special, K. Gohn (Dinamo 
Brașov) la slalom uriaș 
rire, Gh. Bălan (A. S. 
Brașov) la combinată 
Bona Midoș (Dinamo 
Ia toate cele patru probe fi 
nine. 

i

și cobo- 
Armata 
alpină. 

Brașov) 
'emi-
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mai bune: o sală spațioasă, do
tată cu aparatele și materialele 
necesare procesului de instru
ire a copiilor. De pregătirea 
micuților sportivi se ocupă șase 
profesori de educație fizică. 
Grupele 6înt alcătuite după vîr- 
stă, sex și grad de 
Fetele,
lucrează o 
gimnastică 
gimnastică

Datorită 
a fiecărui 
progrese însemnate. Un obiec
tiv important al activității cen
trului îl constituie descoperirea 
talentelor care să. se dedice a- 
poi gimnasticii de performanță. 
Dacă acest obiectiv urmează 
să-și găsească confirmarea în

pregătire, 
la număr, 
săptămînă 
și o dată

mai multe 
dată pe 
sportivă 
artistică.
muncii competente 
profesor, copiii fac

foileton
Fac schimb de muză!
Cel care mi-a repartizat mie 

muza, cred că se ținea numai 
de șotii.

Ce-a putut să mă inspire 
fata asta, a fost ceva de spe
riat : încă o lună de aseme
nea inspirații și gata, sînt cu
rățat. Bunăoară, ieri. Vine la 
mine pe la zece dimineața și 
începe :

— Am un subiect colosal 
pentru tine I

— Mulțumesc — răspund — 
ești foarte drăguță, dar ți-aș 
rămtne îndatorat dacă l-ai da 
altuia.

— Nu pot. Eu sînt muza ta 
și pe tine trebuie să te inspir!

— Bine, inspiră-mă !
— Te duci și faci portretul 

unui instructor sportiv.
— Nici nu mă gindesc!
— Nu-i nimic, mă gindesc 

eu pentru tine. Fii atent la 
titlu : .Unul din cei 12 000”. 
Ce spui 7 
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viitor, prezentul oferă o certi
tudine părinților : practicînd 
de mici gimnastica, copiii vor 
crește sănătoși, puternici și ar
monios dezvoltați.

GH. NICOLĂIȚĂ — coresp.

UN NOU CURS DE INIȚIERE 
ÎN NATATIE PENTRU PRE

ȘCOLARI SI ȘCOLARI

Școala sportivă de elevi nr. 
organizează, începînd de 

nou curs
2
luni 14 martie, un
de inițiere pentru preșcolari și 
școlari la următoarele grupe 
de virstă: 4—7 ani. 8—10 ani 
și 11—12 ani.

Cursul se va desfășura zil
nic, dimineața și după-amiază, 
la bazinul S.S.E. 2 din str. 
Traian .165, raionul 23 August.

— Mai original ca ăsta nu 
cred să existe!

— Așa-i 7 Să mergem !...
Ajungem noi la .UCFS o- 

raș“, luăm dosarul cu tabelele 
de instructori sportivi și înce
pem să-l răsfoim.

— Am găsit! — spune muza 
bătînd veselă din palme. Ne 
ducem la clubul Metalurgistul!

— De ce nu la „Constructo
rul" 7

— Așa, am eu o inspirație !
— Bineee...
La .Metalurgistul”, din cei 

222 de instructori sportivi no
minalizați, școlarizați și... îna
intați la .,oraș“ cu adresa nr. 
190 — nu găsesc nici unul !

— Cum, fraților — întreb— 
tabelul ăsta înregistrat, ștam
pilat și semnat de secretarul 
clubului este făcut de florile 
mărului 7

— De...
— Nemaipomenit ! Și chiar 

n-aveți nici un instructor spor
tiv în tot clubul ?

— Avem 18. Dar ce, noi să 
trimitem 18 și „Avîntul” 565 7

Plec. In tramvai, muza lin
gă mine. De ciudă, nici nu-i 
vorbesc.

— Nu e nimic — mă încura
jează ea. Margem la clubul 
Avîntul 1

— Nu mai merg nicăieri! 
Dacă vrei, du-te singură.

— Păcat. Acolo, precis gă
seam ceva !

— Cu tine găsesc întotdea
una exact invers decît ce-mi 
trebuie.

£ VASîLE TOFAN

I (Cu,.ui>uare în pag a 2-a)



PE TEME

ACTUALE Care e cel mai bun sistem defensiv fe volei?
Jocurile de volei desfășurate în ul

tima vreme și discuțiile purtate pe 
marginea lor au scos la iveală unele 
'deosebiri de păreri în ceea ce prj- 
vește alegerea sistemului defensiv cel 
mai indicat și eficacitatea Iui. La 
mulți antrenori persistă dilema: apă
rare cu centrul doi retras, cu centrul 
doi avansat sau un sistem combinat ? 
O lămurire în această privință cre
dem că se impune.

Din capul locului, noi considerăm 
că, dat fiind prestigiul internațional 
de care se bucură voleiul românesc, 
este nevoie de o înțelegere și pre
gătire unitară și pentru jocul din a- 
părare. După cum se știe, apărarea, 
chiar și după ultimele modificări re
gulamentare (1964), nu a reușit să 
ajungă la nivelul atacului și, prin ur
mare, trebuie să i se acorde în con
tinuare atenție deosebită.

Orice sistem defensiv face parte 
din tactica apărării și el înglobează

EZISZZ3
Astă-seară, la „Floreasca“

Rapid-Medvesciak Zagreb
la polo

Formația iugoslavă de polo Med
vesciak Zagreb susține astăzi primul 
meci din cadrul turneului pe care îl 
întreprinde în țara noastră. Oaspeții 
întîlnesc echipa Rapid București, in
tr-o partidă care se va desfășura Ia 
piscina Floreasca începînd de la ora 
20,30.

Incepa turneul final
pentru echipele de juniori

Una din ultimele competiții pe care le 
va găzdui patinoarul artificial este tur
neul final al campionatului republican 
de juniori. Competiția este așteptată cu 
interes, deoarece în ultimii ani forma
țiile de juniori au prestat un joc din 
ce în ce mai bun, apropiat uneori de cel 
al seniorilor. Anul trecut, întrecerea a 
furnizat o luptă dîrză, de un bun nivel 
tehnic care a mulțumit nu numai pe 
tehnicieni ci și pe numeroși spectatori 
prezenți la meciurile tinerilor hocheiști.

Anul acesta pentru turneul final s-au 
calificat 7 echipe. clasate pe primele 
locuri în campionatele regionale; Cons
tructorul și Șc. sportivă de elevi nr. 2 
din București, Avîntul Miercurea Ciuc 
și înfrățirea Gheorghieni, Metalul Ră
dăuți, Surianul Sebeș și Flamura Brașov. 
Primele jocuri vor avea loc luni 14 
martie pe patinoarul artificial. Azi ur
mează să fie întocmit programul defi
nitiv de desfășurare a competiției- Se 
preconizează ca zilnic să se desfășoare 
trei meciuri.

POPICE 

toate principiile și acțiunile ce tre
buie puse în aplicare pentru anihila
rea atacului advers. Indiferent de sis
temul deiensiv folosit, apărarea tre
buie să fie determinată de caracteris
ticile generale ale atacului advers și, 
în același timp, să asigure cele mai 
bune condiții pentru trecerea la o- 
fensivă. Analizind atacurile efectuate 
de marea majoritate a trăgătorilor 
noștri, constatăm că loviturile se exe
cută acum din pase mai departe de 
plasă (1 m), iar în ceea ce privește 
direcția lor, predomină diagonalele. 
Adăugindu-se la aceasta faptul că ac
tualmente se admite și autodublajul. 
un număr redus de mingi aterizează 
pînă în 3—4 m de fileu. In funcție 
de aceste caracteristici, echipa care 
posedă un blocaj bun reușește să 
.dezlege’ în mare măsură problemele 
legate de dublaj și plasament in apă
rare, indiferent de sistemul deiensiv 
utilizat.

băieți sub 21 de ani. Clasament final : 
1. Gloria 1720 pd., 2. MMC.M. 
1715 p.d., 3. Rapid 1651 p.<L, 4. Me
talurgistul 1447 p.d, 5. Voința 1376 
p d. etc.

PLOIEȘTI. Campionatul direct re
gional s-a încheiat cu victoria ech’- 
pei Flacăra Cimpina, care a acumu
lat 62 de puncte, urmată în ordine 
de Petrolul Ploiești cu 60 p. Metalul 
Plopeni 54 p. Voința Ploiești 48 p. 
Record Ploiești 46 p etc. Primele doua 
formații s-au calificat in faza inter
regională. La fete, etapa regională a 
fost ciștigată de echipa Voința Plo
iești. Urmează in clasament Petro
listul Cimpina. Flacăra Cimpina ri 
Metalul Plopeni (Petre Brebeauu — 
coresp.).

ROMAN. Pe arena din localitate 
și-au disputat întiietatca echipele din 
regiunea Bacău calificate în etapa re
gională a campionatului republican 
La capătul unor partide viu disputate, 
primul loc în clasament a fost ocu
pat de .Zahărul' Roman (Dumitru 
Pădureann—coresp.).

BOX

La „Floreasca44

Un meci mai tare 
ca altul

în prezent, stăruie ideea ca o echi
pă să stăpînească ambele sisteme de
fensive de bază. Este însă foarte greu 
ca amîndouă să fie aplicate perfect, 
deoarece timpul de pregătire, oricit 
de bine ar fi chibzuit, nu îngăduie o 
instruire temeinică în acest sens. Ne 
aflăm deci în fața unei situații care 
solicită o rezolvare calitativă și ur
gentă. Așa fiind, noi apreciem că 
este recomandabilă învățarea și per
fecționarea unui singur sistem defen
siv, și anume a sistemului cu centrul 
doi retras. Acesta prezintă mai multe 
avantaje, dovedindu-se în ullimul 
timp cel mai eficace. O ij^monstrează 
echipele care-1 aplică în mod cores
punzător : Rapid, Tractorul, Steaua și 
altele, masculine și feminine. Soco
tim deci că este bine ca echipele noa
stre, indiierent de categoria în care 
sint încadrate, să-și însușească și să 
aplice acest sistem deiensiv, cu atit 

ori. Duminică dimineața, tot în saia 
Floreasca. vom asista ia finalele care 
vor desemna campionii de juniori ai 
orașului București. .Ostilitățile* tine
rilor pugilist! vor începe la ora 9. 
deoarece vor avea loc— 20 de me
ciuri

Concursuri

pe teren acoperit
PLOIEȘTI- — Ie s»la 4e 1» stadsoBel 

PeîroIrJ a loc «ra e&aews m o~
fk ier lacal. 4» peste 120 de
a de li de Ls Petr&IeL Pîimtx Li
ceele nr. 1 și tur. 2 fi SoaaJz zrr^rală. 
nr. 38 din Strejâc. Jt’WURE I;
50 m.- V. Secări •-!; Serari
5.15: gnmtafer El. Q><iarW 11.17; JU
NIOARE II: 50 au Arghel r*-9z I**- 
gime: E Breslauer 4.92; N*.
lonițl 11,19; JUNIORI I; SO D. 
Cristescu 6.2: 55 bs e : T. Popescu
8.2; lur.giae: Cristescu 6,IX Enmtole 
(7257): N. Valinireaoa lUTh JU
NIORI II: 50 m: Gh. Siiaescu - 
Voinea 6.3: buigia** : M_ Zamfir 5.76; 
greutate: \oinea 11.55; SENIORI: 50 
m: I— Bid eseu 6,1: lar.:iau: M. Cîrbra 
6.25: greutate: V. ianca 11,81. (M.
51 M 4-coresp.).

TC. MUREȘ. Sub tribuna stadionului 
-23 \ugusi" a fost inaugurată recent 
o sală pentru atletism. Cu acest prilej 
a avui loc un reușit concurs. JUNIOARE 
I : 30 m: G. Moldovan 4,6; JUNIOARE 
II: 30 m: M. Szatmari 4,6; înălțime: 
A. Covaci 1,35; greutate: I. Garpat
9,44; JUNIORI I: 30 m: D. Hristea 
4.3; înălțime: I. Burcă 1,80; lungime: 
St. Szatmari 6.04; greutate: St. Fin ta 
12.67; JUNIORI II: 30 m: I. Biro 
4,3; lungime: R. Enache 5,62. (C. ALBU 
coresp).

Campionii de juniori 
ai regiunii Hunedoara 

mai mult cu cît el prezintă două va
riante, adaptabile la orice situație de 
atac. în prima variantă, dublajul este 
efectuat de jucătorul din linia a doua 
corespunzător atacuiui și, respectiv, 
blocajului propriu ; în cealaltă va
riantă, dublajul se efectuează de că
tre jucătorul din linia întîi care nu 
participă la blocaj.

Procedîndu-se în acest fel, credem 
că aplicarea sistemului defensiv cu 
centrul doi retras va putea rezolva 
cu succes problema pregătirii unitare 
a jucătoarelor și a jucătorilor noștri 
în echipele lor de club, ceea ce va 
avea ,cu siguranță, urmări pozitive 
și pentru pregătirea loturilor noastre 
reprezentative.

prof. N. TARCHILĂ 
antrenor federal

s-a dovedii cel mai coos’ant și mai bine 
pregătit, obținînd astfel șî dreptul de 
a juca în semifinala campionatului re
publica»*. In continuare clasamentul are 
următoarea configurație: 2—3. Ott și 
Bondoc 9 p, 4—7. Schlesinger. Cliiri- 

I*il»«ini<- și Tură 8 p. 8. Ghizdavti

1 n ultima nmdă la Cons
tarea F ad- \ etsria Sima s-a clasat 
pe primul loc in întrecerea feminină 
realizing 9S\ puncte din 11 posibile. 
Pe ;>:nl doi s-a clasat Virginia Sieroiu 
cu 8 p. urmată de Zări Karibian 7.

T. NICOARĂ

Ieri la Brașov:
Știința—Rapid (m) 0-3

BRAȘOV, 10 (prin telefon)- — In 
ciuda eforturilor depuse și a însufle
țite! .galerii’ de care au beneficiat, 
studenții brașoveni au fost nevoi ți să 
cedeze joi in fața campionilor. înre- 
gistrînd astfel prima înfrîngere pe te
ren propriu din actualul campionat : 
Știința Brașov — Rapid București 
(m. 1) 0—3 (6. 10, 11). Scorurile se
turilor puteau fi mai strînse dacă tră
gătorii Științei atacau mai decis. 
Rapid a acționat sigur, manifestînd 
o bună dispoziție de joc. Meciul a 
fost în genere spectaculos și a plăcut, 
remareîndu-se Mincev (foarte eficace 
la serviciu). Dragau și Plocon de la 
Rapid, Niculescu și Chinzeriuc de la 
Știința. Partida a fost condusă bine 
de M. Bidiga (Tg Mureș), ajutat ne- 
corespunzător de V. Săndulescu (Plo
iești), care a dat multe decizii ero
nate, unele dintre ele în compensație. 
Aceasta nu a determinat însă denatu
rarea rezultatului. C. GRUIA — 
coresp. reg.).

Fac schimb 
de muză!
(Urmare din pag. I)

— Uite, recunosc, m-arn avîntat 
prea mult. Auzi: „Unul din cei 
12 000“. Schimbăm titlul. Punem 
„Unul din cei 565”, vrei ?

— Așa mai merge — răspund. Pe 
care îl alegem ?

■— Păi, știm noi care este mai 
bun ?Intrebăm la club. Și ca să nu 
ne dea o listă întreagă — fiindcă 
mulți or să fie buni — întrebăm care 
este cel mai harnic din 100. Adică, 
dintre cei trecuti pe listă de la nr. 
415 la 516.

— De ce tocmai pe aceștia ?
— Am eu o inspirație !
— Bineee...
Ajung la „Avîntul”, scot din dosar 

tabelul cu instructorii sportivi ai clu
bului și întreb :

— Nu vă supărați, dumneavoastră 
aveți 565 de instructori sportivi ?

— Avem.
— Care este cel mai bun dintre 

cei 100 de instructori cuprinși între 
numerele 415 și 516 ?

— Știți, pe nume nu vi-l putem 
da...

Iau tabelul și mă uit: 415 Buli
bașa Paul. După el: 516 Porojan 
Pavel... Deci, dintr-un condei 100 de 
instructori în plus. Ce ți-e și cu dac- 

ografete astea! Mană cerească, n 
altceva 1

Ei, cum a mers ? — mă întreabă 
curioasă muza după ce ies din club.

Nu-i răspund. De necaz, tremur tot. 
Are niște inspirații fata asta, de m-a 
speriat! i .

— Știi ce? — continuă ea — mer
gem în comuna Dragomirești. Apar
ține tot de clubul Avîntul. 42 de in
structori sportivi la handbal, 83 la 
fotbal, 38 la... I-a.m văzut eu pe ta
bel ! Crezi că nu există ?

— Ei, cum naiba să nu existe !...
— Atunci, știi ce ? Mergem aici, 

mai aproape, Ia școala tehnică sani
tară. E în drumul nostru. Are 163 
de instructori sportivi. Uite tabelul 
lor înaintat de clubul Flacăra.

— Au terminat școala de acum 
trei ani! — răspund.

— De unde știi ?
— Așa, am și eu o inspirație...
— E-te-te !
— Da, ce te miri ? Și acum mai 

mi-a venit una : fac portretul unui 
șef de comisie pentru pregătirea și 
perfecționarea cadrelor. Găsesc eu 
unul în atîtea cluburi bucureștene, 
care să instruiască cel puțin de d^uă 
ori pe an instructorii sportivi,' să-i 
activizeze, să țină o evidență clară a 
lor, să...

— Să ?
— Adică, cum „să” ?
— Să nu găsești!
— Și dacă găsesc, să fac schimb 

de muză ?
— Să !...

Campionatul republican 
pe anul 1966

Echipe calificate 
în faza interregionala

Campionatul republican de popice 
pe echipe a ajuns în faza de zonă, 
toate regiunile desemnindu-și repre
zentantele la aceste întreceri.

BUCUREȘTI. Spre deosebire de a- 
nul trecut, actualul campionat al Ca
pitalei s-a caracterizat, in special la 
fete, printr-o aprigă luptă pentru cu
cerirea primelor locuri, echipele 
cîștigătoare fiind decise de punctave- 
raj. Iată primele locuri : feminin : 1. 
Rapid 65 p, 2- Laromet 65 p (punctave- 
raj mai slab), 3. Gloria 61 p, 4. Con
structorul 57 p, 5. M.M.C.M. 49 p ; 
masculin : 1. Constructorul I 71 p, 2 
Gloria 63 p, 3. Rapid 63 p, 4. Laro- 
met 55 p, 5. M.M.C.M. 55 p.

în etapa interregională a campio
natului republican s-au calificat echi
pele Rapid, Laromet (f), Constructo
rul I și Gloria (m). După cum se poa
te vedea, formația masculină Rapid 
București, ani de zile finalistă a cam
pionatului, a fost stopată de... puncta- 
verajul mai bun al echipei Gloria, 
care obține pentru prima oară drep
tul de a participa la o etapă supe
rioară.

Se cuvine să amintim și de cam
pionatul de tineret, care a angrenat în 
întrecerile lui 12 echipe mixte forma
te din cîte două fete și tot atîția 

Vasile Antoniu (stingă) va boxa 
mi ine cu Dumitru Minea (Metalul). 
Sperăm că metalurgistul va reuși să 
evite această— neplăcută directă 

de stingă

Simbătă, la ora 18. ne vom întîlni 
din nou în jurul ringului din sala 
Floreasca. Amatorii boxului din Capi
tală uu pot lipsi. Ii așteaptă acolo 
Puiu Nicolae, Vasile Antoniu, Dumi
tru Davidescu. Dumitru Minea. Tu- 
dose Voicu. Gheorghe Stăncuț și 
alte... .mănuși" consacrate sau care 
bat insistent la porțile consacrării.

Nouă ne este greu să desprindem 
o partidă „cap de afiș*. Vă prezentăm 
însă cîteva meciuri din program pen
tru a alege întîlnirea vedetă. Dinamo- 
vistul Dumitra Davidescu il va în- 
tilni pe Ștefan Constantin care, cu 
numai o săptămînă în urmă, prin e- 
voluția sa, și-a anunțat candidatura 
la primele locuri ale categoriei mus
că. Ștefan Ispas de la Rapid va in- 
timpina cunoscutele serii de stingă 
ale impetuosului Puiu Nicolae. An
gliei Marin (Metalul) va căuta să re
zolve o veche rivalitate cu fostul său 
coleg de la Steaua, Stumph Horst, iar 
metalurgistul Dumitru Minea intenți
onează să pună la încercare forța lo
viturilor sale în compania dinamovis- 
tului Vasile Antoniu. încercarea dum
neavoastră da a indica „meciul cel 
tare” ar fi și mai dificilă dacă spa
țiul ne-ar permite să vă anunțăm și 
celelalte partide ale programului

%
O veste bună și pentru cei care 

urmăresc întrecerile boxerilor juni-

<-anipionatul de schi ai juniorilor din 
regiunea Hunedoara s-a desfășurat pe 
pirtiile de la Straja, cu participarea re
prezentanților raioanelor Deva. Hune
doara și Petroșeni. Iată cîștigătorii pro
belor: fond 5 km juniori II : C. Co
mun (S.S.E. Petroșeni), 10 km juniori 1: 
Garrilă Nemeș (Minerul Lupeni), 5 km 
junioare: Maria Jiboc (Minerul Lupeni); 
coborire juniori 1: Gr. Cioflica (Mine
rul), juniori II: A. Rad și E. Mihuț 
(ambii S.S.E. Petroșeni), junioare: 
Ana Sic lit (Minerul); slalom special 
junioare: Rodica Pașca (S.S.E. Pe
troșeni) ; slalom uriaș juniori: Gh. 
J'elovan (Minerul Lupeni), junioare: 
Rodica Pasca.

I. CIORTEA - coresp.

A. IONESCU (TRANZISTORUL)
Șl VETURIA S!MU 

(BANCA DE INVESTIȚII)- 
CAMPIONI Al CAPITALEI

La sfîrșitul săptămîniî trecute s-au 
încheiat întrecerile campionatului mas
culin și feminin al Capitalei.

In finala masculină pe primul Ioc s-a 
clasat tînărul Adrian lonescu cu 9l/2 
puncte. Pe parcursul celor 13 runde, ei

TEATRUL „C. I. N0TTARA“
ANUNȚA

un lung turneu prin țară, în 44 de orașe, între 13 martie și 4 mai, 
cu spectacolul

„ABSENȚA UNUI VIOLONCEL" 
comedie de IRA WALACH

în românește de MIRCEA ALEXANDRESCU
fn distribuție : Migry Avram Nicolau, Val Săndulescu, Lucia Mureșan, 

Doina lonescu. Pusa Scărlătescu, Mihnea Moisescu, Lucian Dinu

Direcția de scenă : Val Săndulescu 
Regizor secund : Dan Dinulescu 
Decoruri : Mircea Marosin
Costume : Olga Scorțeanu 
Ilustrația muzicală : Ion Hetea

în prima parte a turneului spectacolul va fi prezentat în următoa
rele orașe :

13, 14 martie
15 martie Galați
16 martie Bîrlad
17 martie Iași
18 martie . Suceava
19 martie > » t B • Vatra Dornei
20 martie 1 « • » • Cîmpulung-Moldovenesc
21 martie > • • • • Rădăuți
22 martie . > « • • • Dorohoi
23 martie Botoșani
24 martie Roman
25 martie Piatra Neamț
26 martie Buhuși
27, 28 martie Bacău



EA ZI

DUMINICA IN CAPITALĂ

Jocul de „Cupă* Metalurgistul— 
teagul roșu Brașov se va disputa pe 
:adionul Republicii cu începere de la 
■a 15. i
Pe terenul Timpuri noi, la ora 10,30, 

ite programat meciul amical Flacăra 
șie București—Știința București.

NOI MECIURI DE VERIFICARE ÎNAINTEA ETAPEI DE „CUPĂ'
Șl A ÎNCEPERII RETURULUI CAMPIONATULUI

DE LA F. R. FOTBAL
|RA DE ÎNCEPERE A JOCURILOR 

DE„CUPĂ”
Toate jocurile din cadrul 16-imi- 

lor „Cupei României* vor începe 
Ia ora 15 pentru a fi timp ne
cesar în vederea eventualelor pre
lungiri.

TRIAL PENTRU COPII 
CLUBUL RAPID BUCUREȘTI

Minerul Baia Mare 
și-a alcătuit echipa 

pentru meciul cu Petrcîu!
BAIA MARE (prin telefon). — în 

ultima săplămînă, Minerul Baia Mare 
a susținut două meciuri de verificare. 
Duminică, băimărenii au jucat Ia Ora
dea, cu Cri șui (scor 1—1), iar miercuri 
au avut o nouă partidă de verificare, 
eu Recolta Cărei (scor 0—0).

In ambele meciuri, jucătorii băimă- 
reni s-au comportat bine, dovedind o 
pregătire corespunzătoare.

Iată formația probabilă pentru jocul 
de duminică, cu Petrolul, in «,16“-imile 
.Cupa României”:

Moritz (Bai) — Cromeh. Colceriu, 
Dorica, I aida — Staicu. Sasu — Mi- 
culaș, Bohoni, Soo, Dragon.

T. TOHĂTAN—coresp. reg.

Chimica Tirnăveni—•
Gaz Metan Mediaș 0-0

Centrul de antrenament pentru copii 
clubului Rapid organizează — inee- 

kd de la data de 14 martie — un 
al pe stadionul Giulești, după cum 
nează : luni 14 martie pentru copiii 
pcuți în anul 1951 : marți 15 martie 
litru copiii născuți în 1952 ; | 
breuri 16 martie pentru copiii născuți 
I anul 1953 ; joi 17 martie pentru 
»iii născuți în anii 1954—55; vineri 
I martie pentru copiii născuți în 1956. 
beția se desfășoară între orele 8-13. 
biii vor avea asupra lor „micul echi- 
lient“ compus din teniși și chiloți.

Chimia Făgaraș —

Rulmentul Brașov 5-0 (1-0)

FĂGĂRAȘ (prin telefon). — Jucătorii 
făgărășeni și-au depășit net adversarii 
în repriza a doua, căști• ind la un scor 
care ne scutește de alte comentarii. Au 
înscris Cosma, Feher, Secheli (2) și 
Damian.

V. LAZĂR—coresp.

Deși a încercat de mite ori poarta. lor. Ionescu n-a marcat ieri 
nici un gol. Ială-l in iotograiie intr-o pozilte caracteristică. (Fa2ă din 
meciul Rapid București — Tehncmetal București 9—0).

Foto: ȘL Ciotloș

Rapid — Tehnometal 9-0 (6-0)

TIRNĂVENI (prin telefon). — Joc 
de factură tehnică modestă, caracteri
zat prin pripeală în acțiuni, pase la 
adversar. imprecizie în șuturile Ia 
poartă. In schimb, s-au remarcat apă
rările.

IOAN DUCAN—coresp.

Semne de întrebare la Dunărea Giurgiu
Echipa de fotbal Dunărea Giurgiu, 

tare participă in campionatul cate
goriei C, a pierdut duminică, pe 
leren propriu, cu 4—0 in fata Știin
ței Bileurești. Ca și în celelalte me
ciuri susținute în ulti
ma perioadă, jucătorii 
Ke la Dunărea s-au
prezentat sub orice cri- 
lică la capitolul pre-
fătire fizică. Pe bună dreptate su- 
iorterii giurgiu veni își pun întrebarea: 
lare este rezultatul celor 39 de an- 
Irenamente efectuate sub conducerea 
Intrenorului Costică Marinescu ?
I Unii jucători talentați, ca Gori, 
mnghelescu, Cojocaru, Cafea și Pe-

NOTE

nescu, au fost figuranți pe teren i 
datorită lipsei de pregătire fizică, ( 
Pe de altă parte, consiliul asocia- 
ției Dunărea a promovat o serie de 1 
juniori cu o pregătire inferioară și 

care — bineînțeles — 
nu dau randamentul 
scontat. '•

Timpul care a mai 
rămas pină la înce- ' 

perea returului trebuie folosit 
mai judicios pentru ca toți compo
nent ii echipei Dunărea să atingă un 
bun nivel de pregătire, iar formația 
să facă față competiției la care ia 
parte.

T. BARBÂLATÂ-coresp. J

9—0! Acest scor nu se datoreșxe 
orrai joc de slabă calitate din partea 
Tehnometal a Iul, ei exclusiv deosebitei 
pofte de joc manifestată de liderul ca
tegoriei A. Numeroși spectatori prrzenți 
ieri in tribunele de la Giulești i-au 
văzut pe rapidișli realizînd o bună cir
culație de balon ( mai ales în prima 
repriză), cu schimbări derutante de 
tempo și construind acțiuni încheiate 
cu șuturi puternice. Datorită neresta- 
bilirii lui Năsturescu și a indisponibi
lității lui Kraus, accidentat, antrenorii 
echipei din Giulești au prezentat o li
nie de atac altfel alcătuită ca de obi
cei, dar la fel de incisivă : Codreanu — 
Dumitriu — Ionescu — Oblemenco. Co
dreanu a făcut cîteva curse de toată 
frumusețea iar Oblemenco a fost și el 
foarte activ, lucru dovedit și prin go
lurile înscrise.

Deși după pauză Rapid a folosit mulți 
jucători tineri, calitatea jocului nu a 
scăzut.

Lucruri destul de frumoase — păs- 
trînd proporțiile — a arătat și Tehno
metal, care nu a avut însă ce face în

fața unui adversar câruia i-a mers 
totul.

Cde 9 golan au fost înscrise de 
Dumitriu (min. 9 și 11), Georgescu 
(min. 15), Codreanu (min. 28 și. 40), 
Oblemenco (min. 29, 76 și 82, ultimul 
din penalti) și Adrian Popescu (min. 
76)-

în prima repriză RAPID a folosit pe: 
Andrei — Lupescu, Motroc, C. Dan, 
Greavu — Dinu, Georgescu — Codrea
nu, Dumitriu, Ionescu, Oblemenco. în 
timpul jocului au mai fost întrebuințați: 
Râdacanu, Gitejan, Mihai, Mitroi, M. 
Popescu. Jamaischi și Ad. Popescu.

TEIINOMETAL: Catrina (George) — 
Richard (Pândele), Miloș, Mihalache, 
Simionescu (Popescu) — Andrei (Co
jocaru), Cristian (TeodGrescu) — Ca- 
coveanu, Nicolae (Mehedințeanu), Dobre 
și Florea.

M. TUDORAN

C.S.M. Sibiu -
Știința Craiova 0-1 (0-0)

SIBIU, 10 (prin telefon). — Pregă- 
tindu-se în vederea partidelor de du
minică din cadrul „Cupei României", 
cele două formații și-au verificat 
pregătirile. Știința a învins pe merit, 
practicînd un joc mai bun. Golul a 
fost înscris de Cîrciumărescu (min. 
60), dar studenții au mai ratat două 
mari ocazii prin Ionescu și Eflimie.

Deși a susținut și miercuri un meci 
de verificare (4—2 cu Metalul Copșa 
Mică), C.S.M. s-a comportat mai bine 
decît în partidele anterioare.

ILIE IONESCU și
IANCU BOȚOCAN - coresp.

A.S.A. Tg. Mureș—Crișul Oradea 3-2 (2-1)
TG. MUREȘ. 10 (prin telefon).

Pregătirile lotului de juniori
cadrul pregătirilor pentru meciu- 
de baraj dinaintea Turneului 

F.A, lotul nostru de juniori a sus- 
I ieri după-araiază, pe unul din te- 
rile de la stadionul „23 August* 
[Capitală, două meciuri de verii i- 
I Astfel, în timp ce pritna g3mi- 
I a întîlnit echipa Dinamo Obor cu 
I a terminat la egalitate (2—2), 
Ide a doua și-a încercat forțele cu 
lația Abatorul de care a dispus cu 
L Golurile juniorilor au fost în- 
b de Lupulescu și Pop în prima

partidă, de ^eagu (2). Nitâ, Bil:boari 
și Marin în cea de a doua.

Deși au arătat poftă de joc, juniorii 
s-au arătat — în general — insuficient 
pregătiți din punct de vedere fizic, ri- 
dicînd un serios semn de întrebare asu
pra calității antrenamentelor efectuate 
pină acum. De asemenea, ei au ratat 
multe ocazii de gol.

Așteptăm viitoarele evoluții ale junio
rilor noștri care. împreună cu antrenorii 
lor. vor trage desigur învățăminte din 
cele două partide de ieri.

Dinamo Vicîoria București —
€. f. R. Roșiori 0 0

Meciul a fost anosL Din putinele 
faze plăcute, doar 2-3 s-au încheiat 
cu ocazii mai clare de gol, dar ratate.

După meci, pe fata antrenorului 
bucureștean Dumitru Nicolae se pu
tea citi nemulțumirea pentru jocul 
slab prestat de elevii lui. Punctul ne
vralgic a fost înaintarea. Oaspeții 
nu au reușit deci! să se apere și nu 
au arătat ceva deosebiL

De notat că organizatorii, deși au 
anunțat că meciul se va disputa pe 
terenul de la velodrom, unde erau 
tribune, au revenit ulterior asupra 
hotăririi și l-au mutat pe terenul n, 
impinzit cu smocuri de iarbă care au 
Îngreuiat mult controlul balonului, 
‘ar spectatorii — pe drept cuvînt ne
mulțumiți — au urmărit partida în 
picioare. în plus, la ora începerii, 
plasele de la porți nu erau încă mon
tate—

Crișul a făcut ultima verificare îna
intea sezonului oficial azi, la Tg. Mu
reș, în compania formației locale. Jo
cul frumos realizat de A.S.A. a im
presionat în mod plăcut publicul. E- 
chipa militară a insistat in cea mai 
mare parte a jocului, spre deosebire 
de Crișul care a jucat fără vlagă, 
surprinsă parcă de replica dîrză a gaz

delor. Doar în ultimele 15 minute 
orădenii au reușit cîteva acțiuni fru
moase.

Golurile au fost înscrise de Ba- 
laban (min. 11 și 50) și Dumitriu III 
(min. 43 din 11 m) pentru A.S.A., 
Harșani (min. 16) și Mureșan III (min. 
63) pentru Crișul.

C. ALBU - coresp.

Indisponibilități la C. S. M. S. Iași
IAȘI (prin telefon). — C-S.M-S. a 

susținut miercuri un joc de antrenament 
în compania echipei Locomotivei Iași, 
pe care a întrecut-o cu 1—0 (0—0). 
După cum arată și scorul, evoluția 
C.S.M. S.-uIui n-a fost de natură să 
mulțumească. Atacul a tinut prea mult 
balonul, așarînd sarcina apărării adverse. 
Unicul punct al partidei a fost înscris 
de Incze IV în min. 78. Mai trebuie 
spus că jucătorii Pop și Matei, titulari 
ai formației, n-au putut fi utilizați, 
fiind bolnavi.

a solicitat-o și mai mult deâL Loco
motiva. Scor: 1—1 prin golurile înscrise 
de Incze IV și, respectiv, Nicoară. 
C.S.M.S. a utilizat formația: Constan- 
tinescu — V. Popescu, Malschi (Gheghi), 
Vornicu, Deleanu — Ștefănescu, Ro- 
milă — Incze IV, Humă, Cuperman, 
Stoic eseu.

D. DIACOțîESCU —coresp. reg.

N. TOKACEK - coresp.

După cele 90 
C.S.M.S. a mai

de minute 
jucat două

de joc. 
reprize

Metalul Tîrgoviște —

„scurte* cu formația de juniori, care
Poiana Cîmpina 1-1 (1-0)

Pronoexpresul 

premiilor mari

De la începutul anului, Pronoex- 
presul a atribuit premii in bani si o- 
biecte în valoare de peste 8 milioane 
let

Concursul special PRONOEXPRES 
din 16 februarie a atribuit 10 autotu
risme dintre care 2 au fost cîștiqate 
pe variante de categoria a IR-a.

In continuare, concursul special 
PRONOEXPRES din 16 februarie a a- 
tribuiî mii și mii de premii în obiecte 
și bani.

Performanta câștigătorilor de pre
mii în bani o deține medicul stoma- 

tn'.og GEORGE PENU din București, 
care a organizat un colectiv de par
ticipare puternic. Folosind buletine 
combinate, acest colectiv a reușit să 
obțină o suită cu adevărat impresio
nantă de premii;

— un premiu de cateqoria I
— cinci premii de categoria a III-a
— două premii de categoria a IV-a
— douăzecișicinci premii de catego

ria a V-a
— două premii de categoria a Vl-a 
Totalul premiilor încasate de colec

tivul premiatului GEORGE PENU se 
ridică la 128 207 lei.

Performera nr. 2 a Pronoexpresu- 
lui în această perioadă este partici
panta ELISABETA CHIRVARI din O- 
radea care la concursul PRONOEX
PRES obișnuit din 28 ianuarie a ob
ținut pe o variantă de categoria I pre
miul maxim de 120 000 lei.

Succesele înregistrate pină acum, 
deschid concursurilor PRONOEXPRES 
următoare perspective dintre cele mai 
frumoase.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.

TiRGOl'IȘTE (prin telefon). — A 
fost o întîlnire spectaculoasă in care e- 
chipele au dovedit o bună pregătire fi
zică. Ultimele 20 de minute de joc au 
fost presărate cu numeroase faze de e 
feet, din păcate rămase fură... efect pe 
tabela de marcaj, deoarece înaintașii ce
lor două echipe au fost net dominați 
de apărări, care au jucat foarte bine.

Cele două goluri au fost înscrise de 
C. fonescu II (Metalul) si Bontaș 
( Poiana ).

O notă nedorită de nesportiritate, la 
sfirșitul meciului. C. Ionescu ll și Ma
tei (Poiana) s-au lovit reciproc si au 
fost eliminați de pe teren.

M1ȘU AVANU —coresp.



„Turneul ne-a permis 
o utilă verificare 

a lotului”
nanflDolișfii noștri s-au Înapoiat

in Capitală
Selecționata noastră masculină de 

handbal s-a înapoiat miercuri în Capitală, 
venind dintr-un lung și fructuos turneu 
prin mai multe țări (R. D. Germană, 
Danemarca, Norvegia ți Islanda).

Ieri, am avut o discuție cu 
antrenorul emerit I. Kunst-Gliermănescu, 
pe care l-am rugat să ne vorbească des
pre acest turneu, precum și despre ul
timele două partide, susținute în Is
landa.

— „Turneul — a spus antrenorul 
principal al reprezentativei — ne-a per
mis o utilă verificare a lotului, a po
tențialului de luptă și de joc al hand- 
balișlilor noștri fruntași, aflafi în pre
gătire pentru campionatul mondial din 
ianuarie 1967. In același timp, parti
dele disputate cu acest prilej au ajutat 
la cristalizarea formației de bază. To
tuși, turneul a arătat că sînt necesare 
și unele remanieri în lot. Mă gîndesc 
intre altele la creșterea capacității de 
finalizare, prin includerea a încă unui 
jucător înalt, cu forță de șut. îmbucu
rător este faptul că portarul Redl și-a 
revenit, căpătînd din nou încredere în 
forțele sale, și că tînărul Penu a trecut 
cu succes aceste examene dificile. In 
Islanda s-au mai remarcat în mod deo
sebit Otelea, Gruia și Moser ultimul 
marcînd o accentuată revenire de formă".

Venind vorba de jocurile cu Islanda, 
l-am rugat pe interlocutorul nostru să 
ne dea cîteva amănunte, lată-le:

— „l-a Reykjavik, echipa s-a corn 
portal pe linia ascendentă manifestată 
in acest turneu. Reprezentativa Islan- 
dei, însă, alcătuită în general din jucă
tori înalli, cu o mare forță de șut, 
extrem de ambițioși și foarte „tari" în 
apărare, a constituit pentru noi un ad
versar surprinzător de puternic, care 
ne-a pus in dificultate. In primul meci, 
de pildă, scorul a alternat la început 
mai mult în favoarea gazdelor (9—8 la 
pauză, apoi 11—8... 12—12... 15—-12... 
15—15). In finalul partidei, după ce am 
luat conducerea cu 16—15, handbaliștii 
noștri au reușit să se „desprindă", ob
licând in cele din urmă o victorie mun
cită. Al doilea meci a fost mai greu. 
Jucătorii noștri, e drept, l-au luat cum 
ușor; dar și islandezii l-au abordat de 
parcă ar fi fost vorba de un meci de 
campionat, incit am asistat la un joc de 
uzură, la o luptă aprigă și epuizantă. 
Am condus cu 5—2 și 6—3, dar in 
continuare scorul a oscilat: 6—6... 8— 
11 la pauză, 10—11... 11—14... 14—14, 
15—14, 16—14 și 16—15 (mirt. 59). 
Deci, o victorie dificilă, reușită datorită 
unui mare efort de voință al jucătorilor 
noștri, l'oarte bun arbitrajul, in ambele 
partide, al norvegianului K. Nilsson".

★

După o scurtă perioadă de repaus, 
jucătorii își vor relua activitatea la du
hurile lor, alături de colegii aflați în 
pregătire pentru returul campionatului 
republican, care — după cum se știe 
— va începe la 3 aprilie. In aceeași 
perioadă, antrenorii lotului își vor cris
taliza concluziile turneului și pe baza 
lor vor întocmi planul viitor de pregă
tire a reprezentativei.

Alexandra Nicolau conduce 
in turneul de șah de la Belgrad
- NONA GAPRINDAȘVILI ÎNVINSĂ ÎN PRIMA RUNDA 1 -

BELGRAD 10 (prin telex de la co
respondentul nostru). Campioana de 
șah a României, maestra internațio
nală Alexandra Nicolau a debutat 
victorios în turneul internațional fe
minin de șah care se desfășoară în ca
pitala Iugoslaviei. Ea a acționat ener
gic în fața primei sale adversare, 
șahista iugoslavă Belamarici, care a 
rezistat cu succes doar în primul sta
diu ai partidei. Plusul de experiență 
al Alexandrei Nicolau s-a arătat însă 
decisiv, ea obținînd pînă la urmă pri
mul său punct în întrecere.

Printre rezultatele primei runde fi
gurează și o mare surpriză. Campioana 
mondială, șahista sovietică Nona Ga
prindașvili, a debutat cu o neașteptată 
înfrângere în fața fostei campioane iu
goslave, Milunka Lazarevici. E drept, 
Gaprindașvili a avut avantaj la înce
putul partidei — ea inițiase chiar un 
puternic atac asupra rocadei adverse — 
dar în momentul hotărîtor al partidei, 
campioana mondială a ales un plan 
inexact de continuare, irosindu-și plu
sul de inițiativă și permițînd Milun- 
kăi Lazarevici să contraatace victorios.

Alte rezultate din prima rundă a 
turneului : Bilek (Ungaria) — Stadler

(Iugoslavia) 0—1, Nedelkovici (Iugo
slavia) — Vreeken (Olanda) 1—0. 
Partidele Eretova (Cehoslovacia) — 
Katarina Iovanovici (Iugoslavia) și Ru- 
zica Iovanovici — Ljiljak (ambele Iu
goslavia) s-au întrerupt.

Și în runda a doua, campioana 
României a dat dovada forței sale 
de joc. întîlnind pe Edith Bilek, câș
tigătoarea ediției de anul trecut a 
întrecerii, Alexandra Nicolau a ata
cat cu hotărîre poziția pieselor ne
gre ale adversarei, a forțat o pă
trundere printr-un interesant sa
crificiu de turn, cîștigînd la muta
rea 44.

în celelalte partide : Ljiljak — 
Gaprindașvili 0—1, Vreeken — R. 
Iovanovici 1—0, K. Iovanovici — 
Nedelkovici 1—0, Stadler — Eretova 
%—Vj, Iocici — Belamarici */2—JA- 
Lazarevici a fost liberă.

în fruntea clasamentului se află 
Alexandra Nicolau cu 2 puncte, ur
mată de Katia Iovanovici și Tereza 
Stadler cu cite iy2 p.

V. IGNATOVICI

DIN SPORTURILE DE IARNĂ
SVERDLOVSK. Proba de combinată 

nordică din cadrul întrecerilor finale 
ale Spartachiadei de iarnă a U.R.S.S. 
a luat sfîrșit cu victoria lui Evgheni 
Loghinvov, care a totalizat 457,70 p. 
Cursa de 15 km din combinata nor
dică a revenit lui Haliand cu 54 :55. 
La biatlon, învingător a ieșit Vladimir 
Melanin care a realizat pe cei 20 km 
ai probei, timpul de 1 h 26 : 53.

PRAGA. Cursa de 5 km femei din 
cadrul concursului internațional de schi
de la Harrachow (Cehoslovacia) a luat 
sfîrșit cu victoria norvegianei Aufles, 
care a obținut timpul de 22 : 29. Pe lo
curile următoare s-au clasat Paulu-
sova (Cehoslovacia) 22 :37 și 
(Norvegia) 22 : 3S.

Modre

pesteBERLIN. — In prezența a
6 000 de spectatori s-a desfășurat la 
Apolda (R. D. Germană) cea de-a treia 
ediție a motocrosului internațional de 
iarnă la care au participat motocicliști

Jocurile
9

LEIPZIG 10 (Agerpres). — In pri
mul joc al turneului internațional fe
minin de handbal de la Leipzig, Ști
ința Timișoara a jucat cu echipa Hal- 
loren din Halle, pe care a învins-o 
cu scorul de 10—3 (4—2). In cea de 
de a doua partidă, handbalistele ro
mâne au fost întrecute cu 5—3 (4—1) 
de selecționata secundă a R.D. Ger
mane, care a învins consecutiv și pe 
Halloren cu scorul de 10—5 (5—1).

Pregătirile atleților din R. P. Ungari
Atleții fruntași din R. P. Ungară 

au folosit din plin lunile de iarnă 
pentru a se pregăti în vederea cam
pionatelor europene, care se vor 
desfășura în august la Budapesta. An
trenamentele lor s-au desfășurat 
pe... „Nepstadion!" Și totuși spor
tivii au fost feriți de intemperiile 
specifice acestui anotimp. Soluția 
a fost găsită prin amenajarea u- 
nei piste cu zgură pe culoarele aco
perite ale stadionului, avînd o lun
gime de 600 m. Unele porțiuni sînt 
în linie dreaptă și măsoară 30, 40 
și 60 m.

Dintre atleții fruntași care s-au

pregătit aici amintim de compont 
tele ștafetelor de 4x100 m (Bab 
Rozsnay, Csutoras, Bodor) și 4x40C 
(Rabai, Mihalfy, Gyulai, Csutorc 
iar dintre atlete remarcăm pe I 
meshazine, Heldt, Kovacs, Such, K 
pâine.

Recent, după efectuarea unui . 
trenament, Zarandi Laszlo — care 
ocupă de pregătirea sprinterelor — 
anunțat că forma sportivă a sprin 
rei Nemeshazină este promițătoai 
pe 60 m, ea a alergat 7,2 sec. (r 
record maghiar pe teren acoperit, 
două zecimi mai bun decît veci: 
record).

Știri, rezultate
3 J

din Cehoslovacia, Elveția, Franța, 
R.D. Germană, R.F. Germană. Danemrca 
și U.R.S.S. întrecerile au fost dominate 
de sportivii din R.D. Germană care s-au 
clasat pe primele trei locuri la cele două 
categorii. Iată clasamentele: Clasa 250 
cmc.: 1. Paul Friederichs 2 puncte; 2 
Kiev 5 puncte; 3. Wolff 11 puncte; 
clasa 500 cmc. : 1. Ilelmhold 2 puncte ; 
2 Eisner 5 punct; 3. Haupt 9 puncte 
(toți din R. D. Germană).

CAIRO. S-au disputat primele trei 
jocuri din sferturile de finală ale pro
bei de simplu masculin din cadrul 
campionatelor internaționale de tenis 
ale R.A.U. Iată rezultatele : Lundquist 
(Suedia) — Ismail Tefei (R.A.U.) 
6—2, 3—6, 6—4, 6—2 ; Graebner 
(S. U. A.) — Montrenaud (Franța) 
6—3, 6—3, 7—5 ; Fletcher (Australia) 
— Lejus (U.R.S.S.) 6—2, 6—3, 6—2. 
A mai rămas să se dispute meciul din
tre campionul român Ion Țiriac și so
vieticul A. Metreveli, după care ur
mează semifinalele competiției.

HELSINGBORG. în cea de a doua 
întîlnire dintre reprezentativele de te
nis de masă ale Japoniei și Suediei, 
sportivii japonezi au obținut victorii 
categorice : 5—0 la masculin și 5—1 
la feminin. De remarcat că Kjell Jo
hansson, campionul eutopean, a fost 
învins în ambele jocuri susținute de 
către japonezii Takashi și Hazegawa.

ANVERS. în meciul masculin de 
baschet din semifinalele „Cupei cam
pionilor europeni" (grupa B) dintre 
echipele Racing C’uh de Malines și 
Slavia Praga baschetbaliștii belgieni 
au terminat învingători cu scorul de 
104 —91 (63—53).

MUNCHEN. Cea de-a treia ediție 
a concursului internațional de gimnas
tică de la Ludwigshafen (R. F. Ger
mană) va începe în ziua de 2 aprilie. 
La întreceri și-au anunțat participarea 
campionul olimpic la cal cu mînere.

iugoslavul Miroslav Cerar, japone 
Takizawa, norvegienii Aage Storh 
și Erik Rosengren vest-germanul I 
lip Furst și alți gimnaști de vale

PARIS. Cea de-a doua etapă a cu 
cicliste „Paris—Nisa", desfășura:ă c 
tracronometru pe o distanță de 66 
între Montceau Les Mines — Ma: 
a luat sfîrșit cu victoria cic' • 
francez Annaert cu 1 h 50 : 36. In 
samentul general conduce 
Pingeon cu 9h21 .01, urm..: la 
sec. de belgianul Merck.

BRUXELLES. — La 20 mart - 
avea loc la Rabat competiția 
țională „Crosul Națiunilor". Echipa 
giană va avea în frunte pe ei; - 
atleți Gaston Roelants, campion >: 
pic la 3 000 m obstacole și înL: s 
al crosului de Ia Sao Paulo, 
Clarck, Jean Pierre Celloye și Leon 
reels.

BERLIN. — Conform regul: 
disputării campionatului mondial 
șah (individual), R. D. Germană 
dreptul să-și trimită trei reprezen: 
la turneul zonal din acest an. Fedei 
de specialitate din R. D. German 
stabilit că unul din aceștia să fie 
rele maestru internațional olf$ 
Uhlmann. Pentru celelalte două lc 
s-a hotărît organizarea unui turneu 
selecție la care vor participa mae 
internaționali Reinhard Fuchs și 7 
gang Pietzsch, Zinn, Golz, lleit^ 
și Nuekirch.

LA ZAGREB, UN NARE INTERES
PENTRU MECIUT ROMANIA IUGOSTAVIA

(Urmare din pag. 1)

unele pro-Am încercat să solicit 
nasticuri privitoare la rezultatul a- 
cestui joc. Dar atît antrenorul Bub- 
nik, cit și conducătorul tehnic al for
mației noastre Flamaropol au amî- 
nat răspunsul pînă... vineri seara ! 
Să așteptăm, deci, pînă atunci...

★
Ieri în cadrul grupei A s-au dis

putat două jocuri importante, ale 
căror rezultate au influențat hotărî- 
tor lupta pentru cucerirea titlului de 
campioană a lumii și a Europei. în 
primul meci s-au întîlnit selecțio
natele Canadei și Cehoslovaciei, care 
au oferit miilor de spectatori o în
trecere echilibrată, pasionanta pînă 
în ultimele secunde de joc. Victoria 
a revenit hocheiștilor cehoslovaci cu 
scorul de 2—1 (1—0, 0—0, 1—1). Sco
rul a fost deschis de echipa Ceho
slovaciei în minutul 12 într-un mo-

ment cînd formația canadiană avea 
doar trei jucători pe gheață ! în a- 
ceastă situație Jirik Holik a fructi
ficat una din ocazii. Repriza secun
dă a fost extrem de dinamică, fa
zele au abundat la ambele porți, dar 
scorul nu s-a mai modificat. în ul
tima parte, canadienii au atacat mai 
insistent și în min. 49 Boiurbonais a 
egalat, profitînd și de faptul că e- 
chipa cehoslovacă era în inferiori
tate numerică. Ultimele minute au 
fost dramatice. Canadienii au rămas 
mai bine de un minut în trei ju
cători, dar rezultatul s-a menținut 
egal. Cînd mai erau 20 de secunde 
de joc Pryl a adus victoria echipei 
sale cu un șut din apropiere.

Cea de a doua partidă, dintre se
lecționatele Uniunii Sovietice și Sue
diei, a furnizat un joc la fel de 
echilibrat, încheiat cu un rezultat 
de egalitate : 3—3 (0—0, 2—2, 1—1). 
în prima repriză, după o perioadă 
de dominare a formației sovietice,

CUM A PIERDUT BENFICA 
EA LISABONA CU 5—1

Ora puțin obișnuită (2 noaptea) la 
dare a luat sfîrșit întîlnirea revanșă 
oin sferturile de finală a „C.G.E.* la 
fotbal dintre Benfica Lisabona și 
Manchester United nu ne-a permis 
să publicăm în ziarul de joi și cîteva 
amănunte asupra partidei cîștigate de 
oaspeți eu 5—1 (3—0) I

Englezii au început jocul intr-un 
ritm susținut. In numai 14 minute ei 
au condus cu 3—0 prin punctele mar
cate de Dunne (min. 6), Best (min. 8) 
și Connolly (min. 14). După pauză, 
Eusebio a redus din handicap (min. 
51) dar in final oaspeții au revenit 
din nou în atac, înscriind alte două 
goluri prin Connolly (min. 78) și 
Bobby Charlton (min. 87).

Fără îndoială că înfrîngerea «ampi- 
enilor Portugaliei cu 5—1, pe teren 
propriu, reprezintă una din cele mai 
mari surprize din istoria competiției;

Tur de orizont în fotbal
Cu meciurile de miercuri s-a com

pletat lista echipelor semifinaliste ale 
„C.C.E." : Internazionale, Manchester 
United, Partizan Belgrad și Real Ma
drid. Programul semifinalelor îl vom 
cunoaște la 16 martie, după tragerea 
la 6orți de la Nice sau Cannes.

gentinei cu echipa Austriei (A și B). 
După aceste meciuri fotbaliștii argen
tinieni urmează să joace cu echipele 
R.S. Cehoslovace, Irlandei și Portu
galiei.

REPREZENTATIVA ARGENTINEI 
ÎNTREPRINDE UN TURNEU 

ÎN EUROPA

CAMPIONATELE DE FOTBAL 
ÎN TARILE EUROPENE

• După 21 etape, în campionatul 
Portugaliei, Sporting și Benfica sînt 
la egalitate de puncte: 34.

• în campionatul Elveției, F. C. 
Zurich se află pe primul loc cu 25 p., 
urmată de Lausanne cu 19 p. și Ser- 
vette cu 17 p.

La începutul lunii aprilie, echipa 
de fotbal a Argentinei va pleca în 
Europa pentru a susține mai multe 
întîlniri. In zilele de 12 și 15 aprilie 
fotbaliștii argentinieni vor juca la 
Madrid într-o dublă întîlnire cu echi
pa Real Madrid. De asemenea o du
blă întîlnire va susține echipa Ar-

• Formația Vojvodina Novisad, 
eare duminică a dispus cu 2—0 de 
Vardar, continuă să conducă în cla
samentul campionatului iugoslav. Par
tizan Belgrad a învins pe Sarajevo 
eu 1—0, Iar Steaua roșie a fost între
cută cu 2—1 de Zelezniciar.

• După 15 etape, în campionatul 
austriac pe primele locuri 6e află la 
egalitate de puncte (23) echipele Ad
mira șl Rapid Viena.

• Echipa Nantes conduce în cam
pionatul Franței avînd 42 p. și este 
urmată de Bordeaux eu 38 p. Liderii 
au cîștigat duminică cu 1—0 la Lille 
printr-un gol marcat din penalii.

• După a treia etapă a returului 
campionatului R. D. Germane, F. C. 
Vorwărts ocupă primul loc cu 22 p, 
fiind urmată de F. C. Carl Zeiss Tiena 
și F. C. Karl Marx Stadt ®u cîte 21 p.

în campionatul R. F; Germane 
conduce Boiussia Dortmund cu 36 p 
(din 23 jocuri), urmată de Mânchen 
1860 eu 34 p (din 22 jocuri).

care a ra.tat cîteva situații c 
hoeheiștii suedezi au o revenire 
temică și în ultimele minute de 
pierd două mari ocazii de a det 
de scorul prin Tumba Johan sso 
Lars Nilssen. în repriza secund; 
nu vor mai rata. în minutul 28, 
echipa sovietică era în inferior 
numerică prin eliminarea lui f 
șinov, Nike Johansson deviazi 
plasă un puc și scorul este de 
pentru Suedia. Puțin mai tîrzr. 
min. 31, un atac foarte frumo 
suedezilor se încheie cu un gol 
cat de Lars Nilssen. Replica ho 
iștilor sovietici nu întârzie și pe, 
Alexandrov (min. 35) și Star? 
(min. 36) readuc egalitatea pe 
bela de marcaj. Ultima repriză 
butează cu un gol realizat de 
ner (min. 42). Se părea că ec 
Suediei va obține victoria, dar a 
rile hocheiștilor sovietici sînt 
mai insistente și în min. 52 Fi 
reia în poartă un puc respin 
Holmquist, excelentul portar su

Ca urmare a acestor rezultat 
grupa A clasamentul este urmat;

s-au

5
5
5
5
5
5
5
5

5
4
4
3
2
1
0
0

jucat
— Elveția

0 
1 
0
1 
0 
0
0 
0

0 
0
1
1
3
4
5
5
ieri

29: 
45:
29:
23:
82
92
82
42

1. Cehoslovacia
2. U.R.S.S.
3. Canada
4. Suedia
5. R.D. Germană
6. Finlanda
7. S.U.A.
8. Polonia

în grupa B
meciuri: Norvegia 
(2—0, 1—1, 1—0); R.F. German 
Ungaria 1—0 (1—0, 0—0, 0—0).

După aceste meciuri 
este următorul s

clasam;

1. R.F. Germană 6 6 0 0 31:
2. Norvegia 6 4 0 2 26:
3. România 5 4 0 1 20:
4. Iugoslavia 5 3 1 1 16:
5. Austria 5 2 0 3 21:
6. Elveția 6 1 0 5 18::
7. Ungaria 6 1 0 5 18:
8. Anglia S 0 1 4 13::
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