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A. ȘOPTEREANU

Aspecte
clubului

ne-a per- 
ansamblu 
Un prim 
spre păs-

și de 
și du- 

finalele 
de ju- 
alpine, 
aceste 

de pîr-

Convorbirea cu antrenorii 
mis să avem o vedere de 
a activității din secție, 
punct pozitiv — orientarea 
trarea în secție doar a sportivilor
care au perspective certe și efectua
rea antrenamentelor la nivelul pre
tins astăzi de schiul de performanță. 
Este, într-un fel, explicația numărului 
destul de mic al sportivilor din secție.

tiile Postăvarului: probele alpine 
pe Sulinar și in Kantzer. fondul 
ți biatlonul în Poiana Brașov.

li-
aa

și joi vor avea loc fi- 
campionatdor republicane 

(probe alpine 
iar vineri, sîmbătă 
se vor desfășura

între 16 și 20 martie va avea loc 
la Minsk (R.S.S. Bielorusă) un 
turneu Internațional de floretă 
(fete) la care au fost Invitate și 
scrimere din țara noastră. ’

PE PRIM PLAN - CALITATEA 
EFECTIVULUI

CONCURS DEMONSTRATIV 
INTERNAȚIONAL DE PATINAJ 

ARTISTIC
Patinoarul artificial din parcul 

;,23 August’’ va găzdui sîmbătă și 
duminică un interesant concurs

1:10,7 la

100 m. BRAS !

întrecerile fiind dominate, 
băieți, de Gh, Fazekaș. 
schimb, fetele (de forțe sensibil 
esale) au dat problem» arbitri
lor care au preferat-o, în cele din 
urmă, pe Adina Caimacan pentru 
plusul de precizie arătat la „im-Intr-un concurs desfășurat asea

ră in bazinul de 25 m de la Ga
lați, înotătorul bucureștean An
gel Șoptereanu a parcurs distanța 
de 100 m bras în 1:10,7 — cea 
mal bună performanță româneas
că din toate timpurile. Vechiul 
record (de sală) aparținea timișo
reanului V. Costa cu timpul de 
1:11,5. (T. Siriopol — coresp.)

„Slăbiciunea" elevelor de 
la Școala generală nr. 51 
din raionul 23 August pen
tru gimnastică este îndeob
ște cunoscută. An de an, 
ansambluri ale grației și 
îndemânării fac deliciul 
serbărilor de sjîrșit de 
trimestru. lat-o pe profe
soara Maria Steriade, lu- 
crînd cu eleva Maria Pa- 
raschiv din clasa a VIII-a 
C sub privirile atente ale 
celorlalte eleve...

I 
I

ACTUALITĂȚI
FLORETISTELE NOASTRE PAR
TICIPA LA TURNEUL INTERNA

ȚIONAL DE LA MINSK

demonstrativ de patinaj.
vorba de o întrecere la care și-au 
anunțat participarea „artiști ai 
gheței", din U.R.S.S.. R. D. Ger
mană, R.S. Cehoslovacă și, după 
toate probabilitățile, din R.P. Un
gară. Tn programul, din care nu 
vor lipsi cei mai buni sportivi 
români, figurează exerciții libere 
și diferite numere comice.

CAMPIONATUL BUCUREȘTEAN 
DE POLO (JUNIORI)

In etapa a IV-a a campionatului 
bucureștean de polo (juniori) s-au 
înregistrat următoarele rezultate: 
Sțța^ Progresul 4—1; S.S.E. 2 

‘Unirea 30—1 ; C.S. Școlar — Di
namo 8—3; Rapid — S.S.E. 1 3—3.

De m line pînâ duminică, 
nerii schiori din țara noastră 
programate eele mai importante 
concursuri rezervate lor. Astfel, 
miercuri 
nalele 
școlare 
fond), 
minică 
campionatelor republicane 
niori și junioare (probe 
fond și biatlon). Toate 
întreceri vor fi găzduite

Dimineață frumoasă de primăvară. De fapt nu era primăvară 
(ne aflam la sfirșitul lui februarie), dar timpul o luase îna
intea calendarului... Mecanizatorii de la S.M.T. Ciocănești 
se pregăteau să-și primească oaspeții. Totul strălucea de 
curățenie, clădirile erau pavoazate sărbătorește. Și iată-i și 
pe oaspeți. Colegi de breaslă, mecanizatori de la S.M.T.-urile 
din Bogdana, Cuza Vodă și Roseți. Locurile de concurs (era, 
deci, vorba despre o Întrecere de sport), erau pregătite. 
Oaspefii au fost primiți după datină. Apoi, mecanizatorii din 
Ciocănești le-au arătat in amănunt fiecare loc de întrecere. 
Aici vor concura luptătorii, dincoace — pe podium — halte
rofilii, in sala frumos amenajată — șahiștii, iar la poligon 
trăgătorii. Au venit, să-i ajute pe organizatori și concurenfi, 
tehnicieni ai consiliului raional UCFS Călărași, profesori de 
educație îizică și instructori sportivi. Spectatorii — sosiți 
In număr mate (și nu numai din Ciocănești) — nu-și găseau 
aslimpărul. Care Întrecere va ii mai frumoasă ? Cine va 
ciștiga 7

Secretarul comitetului de partid de la S.M.T. Ciocănești a 
rostit cuxintul de deschidere. Urind succes tuturor partici- 
pantilor. Îndeosebi in realizarea unor bune performante, el 
a declarat deschisă competiția. Concurența s-au Îndreptat, 
urmați de suporteri, spre locurile de concurs. O surpriză: 
fiecare Întrecere a iost „explicată' de un proiesor de edu
cație fizică. El a comentat iazele, arătînd care sînt preci
zai..e regulamentului tntr-un caz sau altul, i-a inițiat pe cei 
prezen/i in tainele sportului respectiv. La lupte, de pildă, 
datorită explicațiilor primite, spectatorii știau de acum cile 
puncte valorează o acțiune, ce procedeu se execută.

Am omis — dar nu fără intenție — să vă spunem despre 
ce competiție este vorba. O vom iace acum...

★
La Începutul acestui an, consiliul raional UCFS Călărași, 

împreună cu asociațiile sportive din S.M.T. Ciocănești, 
Bogdana, Cuza Vodă și Roseti au hotărit ca întrecerile cam
pionatului acestor asociații să fie continuate la nivelul raio
nului. A iost întocmit regulamentul și prelucrat cu toți 
factorii interesa/i in buna reușită a acestei competiții. Din 
atenta cercetare a pteierințelor iubitorilor de sport și din 
constataiile Tăcute în privința bazei materiale existente s-a 
ajuns la concluzia că întrecerile pot ii organizate în con
diții bune ia patiu ramuri sportive: lupte (trintâ). haltere, 
tir și șah. Consiliile asociațiilor sportive — în colaborare cu 
organizațiile U.T.C. — au făcut o eficientă propagandă in 
rindul mecanizatorilor. Așa se face că la startul competi
țiilor s-au prezentat peste 550 de concutenți. La buna orga- 
nizare a competițiilor, la pregătirea concurentilor Si la des- 
fășutarea întrecerilor au contribuit numeroși profesori de fȘȚ 
educație fizică și instructori sportivi calificați, tn fiecare loc «sj 
de muncă a fost aiișat programul concursurilor cu specifi-

(Continuare în pag. a 2-a)

Speranțe îndreptățite

nocheiștii juniori în întrecere 
pentru titlul de campioni republicani

Programate pentru ieri, pri
mele jocuri ale turneului final 
al campionatului republican de 
juniori la hochei pe gheață au 
început cu mare întîrziere. 
Cauza ? In primul rînd vremea, 
a cărei schimbare bruscă a de
terminat prelungirea timpului 
afectat pentru pregătirea ghe-

ții. Nu-i mai puțin adevărat 
însă, că și administrația pati
noarului ;23 August” a acțio
nat în această situație puțin o- 
bișnuită, cu o lipsă de opera
tivitate care a produs alte și 
nedorite perturbări în desfășu
rarea întrecerii. Sperăm că a- 
ccasta nu se va mai repeta, 
mai ales că este vorba de un 
turneu final al unui campionat 
în care se întrec „speranțele' 
hocheiului nostru.

Dimineața, în locul partidei 
programate inițial, a avut loc 
un meci de baraj pentru de
semnarea reprezentantei regiu
nii Brașov. In acest joc s-au 
întîlnit echipele Flacăra Bra
șov și Știința Sighișoara. Vic
toria a fost decisă în prelun
giri. Scor final : 3—2 (2—0, 
0—1, 0—1; 1—0) pentru Știința. 
Au marcat : P. Mircea, Mosora

și Balaș, respectiv Marcu și 
Moarcăș.

In primul meci al turneului, 
Ș.S.E. nr. 2 București a învins 
Metalul Rădăuți cu 4—2 (2—1, 
1—0, 1—1). Partida a fost viu 
disputată și, din păcate, presă
rată cu multe acțiuni neregu
lamentare, ceea ce a scăzut 
foarte mult din cursivitatea jo
cului. Gheața, foarte proastă, a 
împiedicat și ea buna desfășu
rare a acestei întîlniri. Au mar
cat Fodorea 2, Minciună ' și 
Dobrescu pentru Ș.S.E. nr. 2, 
Lupășteanu și Rusu pentru Me
talul Rădăuți.

Concursul republican al spe
ranțelor patinajului nostru artis
tic, dolat cu trofeul „Cupa Scîn- 
teii pionierului”, a continuat pe 
două patinoare. Astfel, sîmbătă, 
pe stadionul de iarnă din parcul 
„23 August", și-au prezentat re
pertoriul la „libere11 cei mai ti
neri parlicipanți (categoria 8— 
10 ani) și seniorii. Citera cu
vinte despre învingători. Copiii 
Carmen Stegărescu și Lucian 
Cozia sînt mai buni de la un 
concurs la altul, iar campionii 
tării (Elena Moiș, Marcel Co
munici și perechea Letitia Păcu- 
raru—Radu Ionian) au cucerit, 
după cum era și de așteptat, cele 
mai multe aplauze, dovedind că 
au atins punctul mărim al for
mei sportive din actualul sezon. 
Duminică dimineața, pe dreptun
ghiul de gheață artificială de la 
.. Elorea sca*, și-au disputat intii*- 
tatea juniorii de cat^gorip a II-a, 

ta 
In

puse". în sfîrșit, duminică după 
amiază au evoluat la „23 Au
gust", juniorii de categoria 1. 
Din nou Beatrice Iluștiu și 
Dragoș Sandu au întrunit sufra
giile arbitrilor si spectatorilor. 
Se cuvine să menționăm și com
portarea Cristinei Formagiu, a 
Marinelei Ciubucă, Aurica Ion, 
Rodica Dîdtl, Doina Ghișerel, 
Doina Mitricică, Mihai Stoenescu, 
Eugen Tăujan și Călin Tulpan, 
care — ca și încă mulți parti- 
cipanți cărora spațiul nu ne per
mite să le consemnăm numele — 
au contribuit la reușita acestui 
concurs.

lată primele locuri în clasa
mentele generale: senioare — E- 
lena Moiș (Dinamo Buc.) 660,5 
p; seniori — M. Comanici (Di- 

junioare 
I — Beatrice Iluștiu (Di- 
Buc.) 447,8 p; juniori cat. 
D. Sandu (Constr. Buc.) 
p; junioare cat. a Il-a — 
Caimacan (Constr. Buc.) 

p; juniori cat. a 11-a — 
Fazekaș (Dinamo Buc.) 

282,1 p ; cat. 8—10 ani: fete — 
Carmen Stegărescu (Constr. Buc.) 
187,7 p; băieți — L, Cozia

Carmen Stegărescu (Constructo
rul București)

loasă

Duminica a început sezonul oficial de rugbi. Steaua a realizat 
scorul etapei (28-0) în compania proaspetei promovate in cate
goria A, Precizia Sâcele, dar dupâ serioase eforturi : pînâ în 
min. 60 scorul părea... încremenit la 3-0. în fotografie, mij
locașul la deschidere al echipei învingătoare, Mateescu, valo
rifică printr-o pasă clasică superioritatea în tușă a înaintașilor 

săi
Foto : V, Bageac

— M.
namo Buc.) 650,9 p; 
cat. I
namo
1 — 
37$,9 
Adina 
290,6 
Gh. i

într-o speetaeu-
săritură
Foto: N. Aurel

181,9 p; perechi
Păcurarii —

(Constr. Buc.) 
seniori — Letitia
Radu Ionian (Știința Buc.) 44.7 

cat. I — Beatrice 
Fazekas (Dinamo 

ecllîpe — Dinam»

p; juniori 
Huștiu — Gh. 
Bue.) 37,9 p; 
Buc. 38 p.

TR. IOANIȚESCU

PUȚINI, DAR BUNI! PE CÎND Șl
din activitatea schiorilor de la

în schiul românesc, secția 
Dinamo Brașov deține o pondere în
semnată, dind multi sportivi loturi
lor reprezentative. Realizările și lip
surile acestei secții nu pot fi deci 
indiferente nici unui iubitor al schiu
lui. In plus, consemnarea cîtorva din
tre acestea va constitui — credem — 
un ajutor și în munca altor secții. 
Iată motivul pentru care i-am vizitat 
pe schiorii de la Dinamo Brașov, con- 
semnînd mai jos cîteva din constată
rile noastre.

Cei patru antrenori — V. Bobiț și 
Gh. Roșculeț pentru probele alpine, 
Gh. Olteanu pentru cele de fond și 
N. Bîrlă pentru sărituri — selecțio
nează riguros sportivii și insistă în 
aplicarea principiului .puțini, dar 
buni".

DAR CANTITATEA?...

Dacă ideea unui efectiv superior 
din punct de vedere calitativ călău
zește permanent pe antrenori, în 
schimb cea a numărului a fost lăsată
— din păcate — pe planul doi, ne- 
găsindu-și încă rezolvarea la Dinamo 
Brașov. Pe categorii de vîrstă, majo
ritatea componenților secției se află 
la un nivel valoric echivalent lotu
rilor republicane, dar ei sînt foarte 
puțini. Orice accidentare — iar 
schiul, prin forța împrejurărilor, este 
un sport în care indisponibilitatea 
temporară nu este un fenomen prea rar
— reduce forța de reprezentare în

MULȚI ?
Dinamo Brașov

competiții. în plus, preocuparea pen
tru calitate fiind o chestiune de dată 
relativ recentă, urmele manierei vechi 
de lucru se resimt. In normele 
care reglementează activitatea antre
norilor se prevede pentru fiecare un 
efectiv de minimum 25 de oameni. 
Dar nu toți antrenorii de la Dinamo 
Brașov au alîția schiori în pregătire. 
Dar nici nu e normal atunci ca un 
antrenor să lucreze doar cu 3—4 
oameni ! Categoric nu !

La Dinamo Brașov există în pre
zent o preocupare pentru formai ea 
de noi cadre. Dar aici se ridică o altă 
problemă.

TRECEREA
LA

DE LA JUNIORAT 
SENIORAT

în care devin seniori,In momentul 
juniorii — ridicați din propriile grupe

G RUSSU-ȘIRIANU

(Continuare în pag. n 2-a 1



Pe urmele materialelor publicate I

la Textila Botoșani— 
sportul de masă 

devine o... cunoscută
In articolul „Sportul de masă

— o „necunoscută16 la Textila 
Botoșani66, apărut în numărul 4854 
□1 ziarului nostru, a fost criticată 
slaba muncă organizatorică des
fășurată de membrii consiliului 
asociației pentru atragerea în 
sport a tineretului și — în spe
cial — a fetelor (care formează 
marea majoritate a salariaților 
90 la sută). Se arăta că întreaga 
atenție a consiliului asociației era 
îndreptată spre echipa de fotbal 
care activează în campionatul re
gional și este formată din spor
tivi de la alte întreprinderi din 
oraș.

Recent am vizitat din nou 
„Textila44. Materialul publicat a 
fost primit cu interes, s-au luat 
măsuri pentru remedierea situa
ției. Fiecare membru din condu
cerea asociației răspunde acum de 
o disciplină sportivă. De exemplu, 
Elena Simion — de atletism, 
Dumitru Crețu — de volei, Mir
cea Vicol — de turism. Consiliul 
și a întocmit un plan de muncă 
pe primul trimestru al anului. 
Multe din punctele înscrise în 
plan au și fost realizate. Astfel, 
a fost organizată o manifestare 
cultural-sportivă, la care s-au 
făcut demonstrații de tenis de 
masă, volei și gimnastică; se des
fășoară un curs de inițiere la 
șah cu aproape 40 de membri 
UCFS; a avut loc o competiție de 
volei, la care au participat echi
pele Republica — fete și Voința
— băieți; s-au inițiat cîteva con
cursuri de schi, cu participarea 
a 50 de băieți și 10 fete; au fost 
cumpărate materiale sportive pen
tru volei și fotbal: s-au încasat 
cotizații în valoare de peste 
3000 de lei ; încă 86 de tineri 
(76 fete și 10 băieți) au deve
nit membri UCFS.

Din discuțiile purtate cu noul 
președinte, Dumitru Munteanu. a 
mai reieșit că membrii consiliului 
sînt hotărîți să îmbunătățească 
în continuare activitatea sportivă 
de masă, să atragă un număr 
cît mai mare de fete în practi
carea sportului.

Condiții de îmbunătățire con
tinuă a activității sportive de 
mase există la Textila Botoșani. 
Primele rezultate și optimismul 
manifestat de membrii consiliului, 
cu care am discutat, ne-au ară
tat că sportul de masă începe 
să devină aici o... cunoscută.
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Anca Demetrescu putut opri pă
trunderea Vioricăi Nîculescu, care va 
marca încă două puncte pentru echipa 
sa. Fază din meciul Știința București— 

Voința București

După etapa fle duminică
Așa cum am prevăzut, etapa de 

duminică a campionatelor republicane 
de baschet nu a produs nici o modi
ficare în partea superioară a celor 
4 clasamente, fruntașele obținînd vic
torii facile. Excepție a făcut doar 
formația feminină Rapid București, 
care a trebuit să depună eforturi se
rioase pentru a cîștiga în fața Voinței 
Brașov. Iată, de altfel, cîteva scurte 
comentarii asupra meciurilor mai im
portante.

STEAUA — ȘTIINȚA TG. MUREȘ 
(m I) 115—60. Liderul seriei I și-a 
impus din prima repriză superiorita
tea, mai ales în lupta sub panou, 
creîndu-și un avantaj de 30 de puncte I 
La reluare. Știința (lipsită de aportul 
lui ȚEDULA, care după 10 minute de 
joc a părăsit terenul în mod inexpli
cabil !) a părut resemnată ș> nu a 
mai insistat

RAPID — ȘTIINȚA TIMIȘOARA 
(m I) 77—54. Feroviarii au atacat cu 
mult elan din primele minute, asi- 
gurîndu-și un avantaj consistent 
(31—16). Datorită acestui fapt ei au 
putut să joace mai relaxat după pauză, 
oferindu-ne o serie de combinații tac
tice, spectaculoase. (C. Popescu, co
resp.).

STEAGUL ROȘU BRAȘOV — 
ȘTIINȚA BUCUREȘTI (m I) 60—65. 
Gazdele au avut inițiativa în prima 
parte a meciului, dar n-au putut re
zista, după pauză, atacurilor pline de 
elan conduse cu multă finețe de 
Costescu. (E. Bogdan-coresp.).

FARUL CONSTANȚA — ȘTIINȚA 
GALAȚI (m I) 72—64. Farul a acțio
nat crispat în primele minute, ralînd 
mult din poziții favorabile. în partea 
a doua a meciului, însă, constănțenii 
au avut o puternică revenire și în
tr-un final pasionant, au obținut vic
toria. (E. Iencec-coresp.).

ȘTIINȚA BUCUREȘTI — VOINȚA 
BUCUREȘTI (f I) 51—30. în ciuda di
ferenței realizate, Știința a evoluat 
mai slab decît ne așteptam, mai ales 
în atac, unde studentele au irosit 
multe mingi favorabile. Voința, lip
sită de aportul Haneiorei Spiridon, a

jucat timid, combinațiile de atac fiind 
în general, lipsite de o orientare 
tactică.

PROGRESUL BUCUREȘTI — MU
REȘUL TG. MUREȘ (f I) 43—29. Bucu- 
reștencele s-au apărat cu multă sigu
ranță din primele minute, au atacat 
simplu și eficace, nelăsînd nici o 
speranță echipei mureșene. Aceasta a 
jucat neașteptat de slab, înscriind în 
prima repriză un singur coș din ac
țiune I (P. Cristian-coresp.).

VOINȚA BRAȘOV—RAPID BUCU
REȘTI (fl) 44-48. Gazdele au acțio
nat foarte curajos, conducînd la pauză 
cu 26—25 și în min. 28 cu 36—31. 
Pînă la sfîrșit însă diferența de talie 
(netă în favoarea rapidistelor) le-a 
permis bucureștencelor să recupereze 
majoritatea mingilor la panou, să ega
leze și să obțină în final o victorie 
muncită. (P. Dumitrescu- coresp.).

CRIȘUL ORADEA — CONSTRUC
TORUL 
Partida 
minute, 
condus 
Mai decise în atac și cu o precizie 
mai mare în aruncările din acțiune, 
orădencele au obținut pînă la urmă 
o prețioasă victorie pentru evitarea 
retrogradării. (I. Ghișa-coresp. reg.).

C.S.M.S, IAȘI — ȘTIINȚA CRA
IOVA (m II) 65—51. Baschetbaliștii 
de la C.S.M.S. au jucat foarte bine 
și, cu mai multă atenție în finalizarea 
acțiunilor, ar fi realizat o diterență 
confortabilă. (D. Diaconescu, coresp.).

BUCUREȘTI (f I) 58—41. 
a fost echilibrată doar 25 de 
timp în care oaspetele au si 
la diferente de 2—4 puncte.

POPICE I

Au
pentru

atle wsm

Un nou record de sală
la prăjină juniori

în sala Floreasca a avut loc prima 
zi a campionatelor Capitalei pentru 
echipele de juniori cat, I. Cu acest 
prilej, rapidistul Cristian Ivan (an
trenor C. Cotor) a trecut peste șta
cheta înălțată Ia 4,16 m, stabilind ast
fel un nou record republican de ju
niori Ia prăjină. Vechiul record îi 
aparținea colegului său de club Du
mitru Marin cu 4,14_ m.

Alte rezultate i BĂIEȚI: 55 mg : 
Fl. Drăguleț (Met.) 7,7, I. Haralamb 
(Lie. 35) 7,8, M. Ionescu (CSS) 7,9; 
triplu : Fl. Drăguleț 13,71 ; greutate : 
S. Hodoș (CSS) 14,95, M. Vizitiu 
(SSE I) 14,11,- FETE: 40 mg: G. Ne- 
goescu (Prog.) 6,4, C. Dafinescu 
(Lie. 35) 6,6,- înălțime: C. Popescu 
(Lie. 35) 1,51, C. Dafinescu 1,45. 
(N. D. Nicolae-coresp.).

• în cadrul unei curse de marș, cu 
caracter de verificare, Ilie Popa 
(Steaua) a înregistrat, pe 20 km, 
timpul de 1.32:07,0. Rezultatul este 
remarcabil pentru început de sezon 
fiind superior recordului republican 
oficia] care este de 1.33:43,0 și-i apar
ține acestui atlet.

• Clubul 
miercuri, în sala Floreasca II, intre 
orele 10-—13, un concurs de selecție 
pentru secția sa de atletism. Pot par
ticipa tineri între 12 și 16 ani.

Steaua organizează,

Cîștigătorîi primului concurs al etapei finale

fost definitivate loturile
dubla întîlnire cu Iugoslavia

Pregătirile 
fruntași, în 
care îl vor întreprinde în Iugosla
via, au luat sfîrșit. O ultimă veri
ficare a selecționabililor a avut loc 
la sfîrșitul săptămînii trecute pe 
arena rafinăriei din Cîmpina. Iată 
rezultatele : masculin : 1. P. Purje 
981 p. d. ; 2. C. Vînătoru 945 p. d. 
3. N. Blănaru 936 p. d.; 4. I. Mi-

popicarilor noștri 
vederea turneului pe

917 p. d.; 5. E. Kiss 911
6. Gh. Rădulescu 907 p. d. ; 

Semani
8. V.

coroiu
P- d.;
7. T.
bolnav) ;
9. Dumitru C.
10. L. Martina
1. Margareta I
2. Elena Lupescu 424 
Crista Szocs 418 p. d ; 
Predeanu 415 p. d.
Moldoveanu 414 p.

899 p. d. (a jucat 
. Măntoiu 893 p. d. ;

Dumitru 892 p. d. ; 
i 865 p. d. Feminin: 
Semani 441

P-
4.

d.;
3.

PUȚINI, DAR BUNI! 
PE CÎND Șl MUL ȚI?

(Urmare din pag. 1)

de copii — au de înfruntat adversari 
prea tari și condiții de concurs brusc 
îngreuiate. Lipsesc (iar acest lucru 
ar trebui să stea mai mult în aten
ția comisiilor regionale) competițiile 
pentru tineret, sensul acordat în mod 
curent noțiunii fiind acela legat de 
vîrsta de 18—21 de ani. E o pro
blemă generală, dar ani amintit-o 
pentru că în secția de care ne ocu
păm decalajul valoric juniori-seniori 
este deosebit de accentuat Este de 
prevăzut o... pauză, ale cărei dimen
siuni depind direct de felul în care 
se vor aplica măsurile menite să asi
gure o creștere eșalonată a elemen
telor tinere, de perspectivă.

CONDIȚII DE LUCRU SI PROBLEME 
DE „SPECIALITĂȚI"

Clubul a asigurat condiții de lucru 
satisfăcătoare tuturor „specialităților*. 
De altfel, antrenorii sînt în general 
buni gospodari și își drămuiesc bine 
echipamentul. De la un an la altul, 
acesta este preluat de «generația ur
mătoare*. Greutatea o constituie însă 
schiurile, care nu rezistă mai mult de 
două sezoane. Apar greutăți de ordin 
bugetar : schiurile de dimensiuni mici 
nu se găsesc în unitățile comerciale 
care pot vinde prin virament. Se 
pare că soluția firească (o simplă dis
poziție a organelor locale de resort, 
de altfel aplicată în alte părți) întîr- 
zie tocmai la Brașov, în «inima* 
schiului nostru...

I.a fondisti se pune problema unui 
antrenor de juniori. Efectivul actual 
e prea numeros pentru un singur an
trenor si nu-i dă acestuia posibili
tatea de a se ocupa cum trebuie de 
taui» categoriile de vîrstă și de cla-

sificare. Biatlonul nu se poate dez
volta chiar dacă se întrevăd talente; 
pentru că secția nu dispune de arme 
corespunzătoare. La „alpine", seniorii 
de valoare republicană sînt puțini, iar 
juniorii cu real talent de asemenea. 
Tineretul este marea problemă: lip
sește ! Singura nădejde stă într-un 
progres mai rapid și consistent al ac
tualilor juniori, pentru ca decalajul 
valoric să poată fi lichidat. La să
rituri, problemele sînt mai puțin le
gate de viața secției și mai mult de 
cea a centrelor de copii. Spre exem
plu Rîșnovul, centru din care provin 
numeroase talente, nu va putea fur
niza pe viitor săritori cu schiurile 
dacă nu se iau măsuri pentru reda
rea în folosință a trambulinei din lo
calitate.

RESURSE Șl ÎNDATORIRI

Fără a fi epuizat tot ce se putea 
spune despre secția de schi a clubului 
Dinamo Brașov, am redat aspectele 
principale din activitatea ei. O mare 
parte dintre cele puse în discuție 
reprezintă, totodată, probleme gene
ral valabile în această ramură spor
tivă, caracteristice multor secții de 
schi din țara noastră. Concluzia care 
se desprinde e aceea că există resurse 
de progres, de îmbunătățire a 
muncii, majoritatea ținînd de dome
niul organizării activității. Buna re
zolvare a acesteia, dragostea de schi 
și priceperea de a lucra intens — 
iată elementele care pot constitui o 
cheie a succesului. Ele sînt prezente 
în mare măsură la schiorii dinamo- 
viști din Brașov, la antrenorii lor și 
Ia cadrele clubului. Iată de ce sîntem 
convinși că nu peste mult timp vom 
avea ocazia să consemnăm primii pași 
mai mari pe drumul performanței.

P-
d.; a. 

Elena 
; 5. Cornelia
d.; 6. Maria

Rus 411 p. d. ; 7. Elena Trandafir 
405 p. d. ; 8. Use Schmidt 400 p. d. 
9. Ținea Baiaban 395 p. d. ; 10.
Maria Dumitru 355 p. d.

în urma acestor rezultate, pre
cum și a comportării avute în 
jocurile de control anterioare, an
trenorii F. Popescu și Alex. Andrei 
s-au fixat asupra următorilor spor
tivi din care vor alcătui, cele două 
reprezentative ale țării : masculin: 
P. Purje, C. Vînătoru, I. Micoroiu, 
T. Semani, Gh. Rădulescu, N. Blă
naru, V. Măntoiu, Dumitru C. Du
mitru ; feminin: Elena Lupescu,
Elena Predeanu, Cornelia Moldo- 

Margareta Semani, 
lise Schmidt,

Elena 
Crista

veanu, 
Trandafir,
Szocs și Maria Rus. Nu au fost decf 
selecționați : Ernest Kiss (a reali
zat cea mai mică medie în 6 jocuri 
de control), L. Martina (inconstant 
în lansarea bilei), Maria Dumitru 
(deficitară Ia capitolul pregătire fi- 
fică și tehnică) și Ținea Baiaban 
(imprecisă la „izolate" și singu
ratice").

Sîmbătă și duminică a avut loc în 
sala de la stadionul Republicii primul 
concurs al etapei finale a Campiona
tului republican individual de tenis 
de masă. Au luat parte campionii re
gionali (băieți și fete) și cele mai ta
lentate elemente tinere din diferite 
centre din țară, invitate de F.R.T.M. 
La startul competiției s-au prezen
tat 36 de jucători și 26 de jucătoare, 
absentînd nemotivat reprezentanții re
giunilor Galați (băieți), Ploiești și 
București (fete).

întrecerile s-au desfășurat sistem 
turneu, băieții în cinci grupe, iar 
fetele în patru serii. Primul clasat 
din fiecare grupă s-a calificat pen
tru cel de al doilea 
pei finale care este 
toamnă.

Iată cîștigătorii și cîteva rezultate: 
băieți, grupa I : Arjoca (Dinamo Cra
iova), Zub—Arjoca 2—0, Antal— 
Zub 2—1, 
grupa II : 
Roncea — 
Săndulescu
2—1 (în setul decisiv, Macovei a 
condus cu .18—12 și 20—18); gr. 
III: 
Lazăr 
— Iovan 
2—0; gr.
București), 
2—1; gr. 
Ancei — 
tescu — 
Stamatescu 
Ehrenfeld 
Georgeta 
gr. ÎII : Maria Corodi (C.F.R. Bra
șov), gr. IV : Hainal Corodi (C.F.R. 
Brașov).

Cele două 
în evidență,

concurs al eta- 
programat în

Arjoca — Antal 2—0;
Bucs (I.C.F. Brașov), 

. Bucs 2—1, Macovei — 
2—0! Bucs — Macovei

cu 18—12 și 20—18);
Costache (A.S.A. București), 

Costache 2—0, Costache 
2—1, Iovan — Lazăr 

IV : N. Danielis (ASA 
Danielis — Cojocaru 

V : Ancei (LC.F. Brașov), 
Bătrînescu 2—1, Stama- 

Ancel, 2—1, Bătrînescu—- 
2—1. Fete, grupa I : Ana 
(Sinteza Oradea), gr. II: 

Fuiorea (Dinamo Craiova),

TR. I.

zile de concurs au scos 
tu cviucuța, la băieți, o serie de 
partide de un bun nivel tehnic, viu dis
putate *șî echilibrate. Fapt îmbucu
rător, cu atît mai mult cu cît ma

joritatea concurenților sînt la vîrsta 
j junioratului. S-au remarcat prin cu
noștințele tehnice demonstrate, ca și 
prin concepția modernă de joc, spor
tivi ca Arjoca, Dumitrescu, frații 
Danielis, Stamatescu, Costache, în- 

I vingători în fața unor adversari 
mai experimentați. In mod deose-

bit se cuvine a fi menționată^ com
portarea tînărului ieșean 
(12 ani), un adevărat 

a înregistrat un _ _
Pregătindu-se în continua-

k Macovei 
argint viu“ 

progresși care 
simțitor.
re cu aceeași perseverență, 
vei poate aspira la rezultate mai 
bune in viitor. Turneele feminine 
s-au caracterizat prin meciuri de O 
slabă factură tehnică, cele mai 
multe dintre jucătoare — cu excepția 
surorilor Corodi și în parte, Fuiorea, 
Ehrenfeld, Spiridon, Alexandrescu— 
rezumîndu-se doar la... ținerea min
gii pe masă. Brașovencele Maria 
și Hainal Corodi sînt posesoare a 
unui joc modem, cu reale perspec
tive de progres. Trebuie însă ca 
ele să se antreneze cu sîrguință și în 
compania unor parteneri de o va
loare mai ridicată.

Urmărind competiția, am observat 
că unul din procedeele tehnice ne
glijate pînă acum în pregătire — 
serviciul cu efect — a fost folosre 
de data aceasta cu destulă eficiență. 
Ceeace înseamnă că sportivii și an
trenorii noștri trebuie să dovedească 
și pe mai departe preocupare pen
tru exersarea acestor elemente teh
nice.

In întreceri au avut evoluții meri
torii sportivi pregătiți de antrenorii 
Vasile Zamfir (Brașov), Vincențiu 
Tulcea (București). Virgil Bălan (Cra
iova) și Gabriel Simionescu (Iași). In 
schimb, am fost neplăcut impresionat 
de comportarea băieților clujeni și a 
fetelor din București ca și de elemen
te depășite de cerințele actuale ale 
tenisului de masă și trecute de vîrsta 
sportului de performanță, prezenta
te de regiunile Galați și Dobrogea.

Federația de specialitate s-a stră
duit să asigure condiții cît mai bune 
participanților (afișarea programării 
jocurilor pe mese și ore, arbitri com
petent! etc). Sala însă a fost impro
prie desfășurării unui concurs de ase
menea amploare. Ceea ce mă face 
să mă gîndesc la alte săli și orașe 
care ar fi putut găzdui aceste me
ciuri.

Poate De viitor...
Prof. MARIUS LÂZĂRESCU 
antrenor de tenis de masă

Maco-

Campionii campionilor!
(Urmare din pag. 1)

carea exactă a orei și locului de concurs. După fie
care dispută, învingătorii erau popularizați, iar re
zultatele competent comentate. S.M.T. Ciocănești s-a 
angajat să asigure întrecerilor — la care vor participa 
campionii celor patru asociații sportive — condiții 
optime. Finala a lost programată la 27 februarie la 
Ciocănești.

Acesta este, pe scurt, istoricul competiției.
• X*

tn aplauzele spectatorilor' au fost deciși învingătorii, 
cum s-ar spune campionii campionilor asociațiilor spor
tive din S.M.T.-urile raionului Călărași. Numele lor: 

Trintă (în ordinea categoriilor): Mihai Velicu (Cuza 
Vodă), Ștefan Manole (Ciocănești), Marin Dumitru 
(Bogdana), Leonida Rotaru (Cuza Vodă) și Nae Grigore 
(Ciocănești);

Haltere (in ordinea categoriilor): Vasile Stanciu ,

(Cuza Vodă), Ion Burlacu (Ciocănești), D. Constantin 
(Bogdana), I. Ivanciu (Cuza Vodă);

Șah (pe echipe): Tractorul S.M.T. Bogdana (Fl. 
Bordei, D. Miliță, N. Dragnea), Tractorul Cuza Vodă, 
Tractorul Roseți;

Tir: 1. N. Măereanu (Bogdana), 2. N. Mitu (Roseți), 
3. Gh. Taban (Roseți).

După inchelerea întrecerilor, intre sportivii pârtiei- 
panți a avut loc un interesant și util schimb de expe
riență pe teme profesionale.

★
întrecerea mecanizatorilor din raionul Călărași cons

tituie o prețioasă inițiativă. Ea poate fi extinsă în în
treprinderi și instituții, realizindu-se astfel un bogat 
program competițional pentru membrii asociațiilor res
pective. Campionii asociației vor putea învăța de Ia 
sportivii din alte întreprinderi și vor avea — în același 
timp — un obiectiv precis in pregătire. Astfel de în
treceri ■— bine organizate — contribuie direct la creș
terea interesului pentru activitatea sportivă de masă.



Se aduce Ia cunoștință că la 21 martie a. jc. expiră valabilitatea tuturor 
legitimațiilor de intrare la manifestațiile sportive eliberate de Consiliul 
General și de consiliile locale ale UCFS. MAI MULT

VOLEI

Amănunte la rezultatele de duminică
Rezultatelor înreaistrate duminică 
publicate de noi ieri le adăugăm, 
rîndurile de mai jos, unele ama

nte relatate de redactorii și co- 
hondentii noștri.
C.S.M. Sibiu — Farul Constanța (f) 
12. Fără relaxarea exagerată din 
Iul al treilea, gazdele puteau cîș- 
b cu 3—0. Ele s-au impus printr-o 
t mare eficacitate la fileu. (D. 
iLOMEI-coresp.).
Itiința Craiova — Știința Cluj (f) 
p. Nivel tehnic mulțumitor. Vic
ia localnicelor au decis-o atacu- 
I precise executate în ultima parte 
beciului (ȘT. GURGUI și T. 
ISTIN-coresp.).
lenicilina lași — Dinamo București 
11—3. Cu excepția primului set 
1-15), scorul a evoluat dramatic. 
Iseturile trei și patru, pierdute de 
Ince la 12 și la 14, Penicilina a 
Idus cu 12—5 și, respectiv 14—6 ! 
fcătirea fizică superioară a oaspe- 
|r$i plusul de experiență și-au 
|s cuvîntul hotărîtor în finalul 
[idei (MARIETA ROBOTA și L 
KERIUC-coresp.).
■artizanul roșu Brașov — Rapid 
[ireșjj (f) 0—3. Campioanele au 
[ns net, gazdele opunîndu-le o re- 
[nță mai dîrză doar în primul set 
kfANIU-coresp.).
[p. București — Metalul București 
■3—0. Victorie clară, obținută de 
agrafe în 46 de minute.
Irul Constanța — Știința Galați 
I 1— 3. Calitate tehnică scăzută, 
■I prezentîndu-se slab pregătită. 
■ SĂULEANU-coresp.ț.

rectorul Brașov — 
olul Ploiești (m) 
. Victorie mai ușoară 
t arată scorul, bra- 
fnii pierzînd setul 

exclusiv din cauza 
kiei lor reduse în 
Istă, parte a jocului 

NC A-coresp.).
pnța Cluj — Progre- 
brăila (m) 3—1. Pre- 
lea fizică nesatisfă- 
pre a studenților i-a 
bt de o victorie mai 
I S-au remarcat Ma
ni și Rednic de la 
Ița și Păunoiu de la 
Iși (ȘT. TĂMAȘ- 
|p-)-
bid București — 
la Timișoara (m) 
I 75 de minute de joc 
I determinat de com
itea necorespunză-

rajnZ Rapidului (Pa- 
r/ocon, Mincev) pune 
u atacului finalizat 
fi/ică (Știința Timi- 
I $oara).

Foto: V. Bageac

Primele meciuri din campionatul categoriei A (retur) 
in programul concursului Pronosport de duminică

cursurile Pronosport A 12 și B 
duminică 20 martie 1966 a*e 
„cap de afiș*4 meciurile din 
etapă a returului categoriei A 

pionatului nostru. în rest 6 me- 
pin camDionatul italian catego- 
k si B. Iată proaramul integral:
Itiința Craiova — Rapid 
keagul roșu — Știința Tim. 
larul — C.S.M.S. Iași 
linamo Buc, — Siderurgistul 
letrolul — Din. Pitești 
Irisul — Știința Cluj 
I.T.A. — Steaua 
lerona — Lecco 
Irani — Venezia
Iro Patria — Catanzaro 
iantova — Novara 
tonza — Genoa 
todena — Alessandria

MIILE TRAGERII SPECIALE 
-OTO A MĂRȚIȘORULUI

DIN 4 MARTIE 1966
I Premii obișnuite ta bani

mentar I : 5 variante a 36 410 Iei 
briante a 9 102 lei; Suplimentar II: 
ante a 7 516 lei și 51 variante a 
i; categoria I: 18 variante a 10 592 
8 variante a 2 648 lei; categoria a 
L variante a 2 452 lei și 159 va- 
t 613 lei; categoria a m-a: 168 va- 
k 1 089 lei și 397 variante a 272 lei: 
la a TV-a : 217 variante a 955 lei 
(ariante a 238 lei; categoria a V-a: 
fante a 783 lei și 491 variante a 

categoria a Vl-a: 371 variante a 

toare a campionilor, în a căror 
echipă Drăgan (acu zi nd dureri Ia o 
mină) a jucat — cu un randament 
inferior — doar două seturi și jumă
tate. Ceilalți rapidiști — cu mici ex
cepții — de asemenea n-au satisfăcut 
decît parțial. Ne-au plăcut Plocon. 
Grigorovici, Mincev (Rapid), lor- 
dache, Vraniță și Coste (Știința).

Steaua București — Știința Brașov 
(m) 3—1. Meciul a durat 89 de mi
nute și a oferit în marea majoritate 
a timpului o întrecere de înaltă ca
litate tehnică. spectaculoasă si 
echilibrată. Studenții brașoveni au 
dat gazdelor o replică remar
cabilă marcată in special prin 
jocul foarte variat din ofensivă. Va
rietate pe care, din păcate șt in mod 
decisiv pentru înfrângerea lor, au 
scăzut-o după două seturi, iar apoi 
chiar au abandonat-o, în favoarea 
atacurilor în forță. Steaua, prezen- 
tindu-se în genere sub nivelul aștep
tărilor, s-a apropiat de posibilitățile 
sale reale abia în ultimul set. cind 
blocajul i-a funcționat Ia valoarea 
normală, cu precizie și agresivitate. 
Brașovenii le-au facilitat aceasta prin 
șablonismul atacurilor și prin căderea 
lor sub raportul rezistentei, acționînd 
cu întîrziere în apărarea din linia a 
doua și la dublarea trăgătorilor. S-au 
evidențiat: Binda, Cristiani, Rauch 
(Steaua), Niculescu, Furtună și Bu- 
zescu (Știința).

CONSTANTIN FAUR

545 lei și 653 variante a 136 lei: categoria 
a VTI-a: 583 variante a 343 lei și 1057 
variante a 85 lei: categoria a VHI-a: 754 
variante a 261 lei și î 439 variante a 65 
leL

Premii suplimentare

A : 20 variante si 18 variante : B : 41 
variante și 57 variante; C 8797 variante 
și 14 632 variante: Categoria I: 17 variante 
și 34 variante; categoria a n-a: 52 va
riante și 119 variante; categoria a m-a: 
73 variante și 150 variante; categoria a 
TV-a: 145 variante și 328 variante; cate
goria a V-a 194 variante și 392 variante: 
categoria a Vl-a: 390 variante și 745 va
riante; categoria a VH-a: 464 variante și 
799 variante: categoria a VlII-a: 564 va
riante și 1 044 variante

★

Tragerea Pronoexpres de mîine va 
avea loc în orașul Cîmpia Turzii.

DE LA
• Săptămîna aceasta patinoarul „23 

August" este deschis pentru palinaj 
public zilnic, pînă vineri inclusiv, di
mineața între orele 10—12 și duminică 
între orele 10—13.

* Pentru concursul demonstrativ in
ternațional de patinaj artistic din 19-

Fără îndoială că meciurile de „Cupă* 
se deosebesc de cele de campionat. 
Ele au un caracter eliminatoriu, pun 
îață în față, de multe ori pină în 
ultimele etape, echipe de diferite ca
tegorii, ceea ce constituie tot a»itea 
motive de atracție, care explică de 
altfel și popularitatea de care se 
bucură această competiție, caracterul 
ei de masă.

Desigur, in cadrul .Cupei* surpri
zele sînt mai frecvente decît în cam
pionat. care este o competiție de re
gularitate. S-ar putea spune că unele 
surprize dau chiar farmec .Cupei*.

în cazul etapei de duminică a .Cu
pei României*, in care an luat star
tul toate echipele de categorie A. tre
buie insă să ținem seama și de un alt 
aspect deosebit de important și anu
me că ne qăstm cu citeva zile înain
tea reinării campionatului categoriei 
A și că însăși programarea -saispre- 
zecîmilor* cu o săptămână înainte de 
începerea returului a fost făcută in 
intenția de a ne edifica asupra sta
diului de pregătire a echipelor din 
.A*.

Așadar, trei echipe din prima cate
gorie, Dinamo Pitești. Știința Timi
șoara și Știința Craiova au fost scoa
se din cursă, iar altele (unele frunta
șe) ca Rapid. Petrolul. Dinamo Bucu
rești Steagul roșu, C.S_M_S. Iași s-au 
calificat cu mare greutate, primele 
două în baza unei prevederi a regu
lamentului care, in cazul unui rezul
tat de egalitate și după prelungiri 
dă cîșfig de cauză echipei oaspe.

Există insă surprize și— surprize. 
Unele fac parte din domeniul posibi
lităților pe care Ie oferă orice joc 
de echipă și în special fotbalul. în 
„categoria* aceasta de rezultate se 
încadrează să zicem, meciurile egale 
făcute de Rapid si Petrolul, în depla
sare, în fața unor bune echipe de ca
tegoria B, care bat la porțile catego
riei A (Jiul și Minerul Baia Mare). 
Dar, dincolo de limitele surprizelor, 
supărătoare chiar, apar alte rezultate, 
cum sînt cele înregistrate la Plopeni, 
Medgidia și Aiud, unde echipe cu 
pretenții din prima categorie a țării 
(Dinamo Pitești, Știința Timișoara și 
Știința Craiova) au părăsit terenul 
învinse de echipe din campionatele 
regionale și categoria C. Toate feli
citările echipelor „mici" care au reu
șit această performanță, aruncînd in 
luptă întreaga lor ambiție, nelăsîn- 
du-se intimidate de faima formațiilor 
cu care se întîlneau. Dar cum au 
ieșit de pe teren (au îăcut acest lu
cru cu capetele plecate), fotbaliștii 
de la Știința Timișoara, de pildă, 
care nu mai departe decît acum două 
săptămîni declarau că nu sînt mulțu
miți cu locul 5 pe care îl dețin în 
clasamentul categoriei A și că aspiră 
la un Ioc mai de frunte ? Cum îl vor 
obține ? Jucînd ca la Medgidia? în 
acest caz îi așteaptă fără doar și 
poate un loc în coada clasamentului. 
Dar Dinamo Pitești, finalista de anul 
trecut a .Cupei*? Cum se simt la 
ora aceasta jucătorii din Pitești, eli- ! 
minați de fotbaliștii de la Rapid Plo
peni ? Dar cei de fa Știința Craiova ?

Spuneam la început că meciurile 
de „Cupă* au alte caracteristici decît

Totodată se vor trage la sorti și cele 
20 autoturisme de la Tragerea Măr- 1 
ușorului Loto.

PRONOEXPRES
premiile coxmrsalni Proaecxpres 

nr. 10 din 9 martie 1966.

Categoria a Il-a 1 variantă a 37.46? 
lei și 7 variante a 12.468 let Catego- , 
ria a IlI-a: 46 variante a 2-335 lei: 
Categoria a IV-a: 495 variante a 
279 Iei ; Categoria a V-a : 1278 va
riante a 10S lei: Categoria a Vl-a : 
8126 variante a 23 lei.

Report la categoria I : 141.396 lei.
Rubrică redactată de Loto-Pro

nosport.
—

I. E. B. S.
20.1 II de la patinoarul „23 Anglist”, , 
biletele se pun in vînzare începind de i 
joi la casa specială din str. Ion Vîdu. '

• La bazinul acoperit Floreasca șe , 
primesc înscrieri pentru cursul de ini- ' 
țiere Ia înot pentru eopii.

Peroaescu (Jiul) u-z ficat lac printre patru rapidisti (Jamaischi — nr ". 
freorzescu. Mo troc — nr. 3 si C. Dan) si trimite balonul cu capul spre poarta 
I» .-indră. dar bara îl salvează pe portarul rapidist. (Fază din meciul

Jiul—Rapid. 1—1, disputat duminică la Petroșeni)
Foto : Șt. Szoke — Petroșeni

cele de campionat. O caracteristică 
comună trebuie insă să existe: nive
lai tehnic al jocurilor. Din acest 
punct de vedere nu ne putem dedara 
mulțumiți nici de evoluțiile pe care 
le-au avui Steagul roșu (în primul 
rind), Dinamo București, Rapid și Pe- 
troluL Toate aceste echipe au .state" 
vechi în categoria A, iar pregătirea 
pentru campionat au făcut-o în con
diții deosebit de prielnice. Și acest 
lucru trebuia să se facă simțit chiar 
în cazul unor meciuri în deplasare, 
susținute cu formații din fruntea cla
samentului categoriei B. Fiindcă, ori
cum, există — sau trebuie să existe 
— o diferență valorică substanțială 
între aceste două categorii

Acestea sînt, pe scurt, concluziile 
care se impun după etapa de dumi
nică a .Cupei României*. Ar mai fi 
de amintit că, pretutindeni, meciurile 
au atras o asistență numeroasă. Ceea 
ce demonstrează încă o dată intere
sul spectatorilor pentru fotbal, in
teres căruia jucătorii noștri, în spe
cial cei din categoria A, de ta care, 
firesc, se așteaptă cel mai mult, tre
buie să răspundă cu seriozitate în 
pregătire, cu jocuri de calitate, de 
natură să-i mulțumească pe specta
torii de astăzi și să aducă miine în 
jurul terenurilor de iotbal noi specta
tori.

JOCURI AMICALE
FLACĂRA ROȘIE — ȘTIINȚA 

BUCUREȘTI 2—1 (1 — 1). După un 
joc frumos. Flacăra roșie a cîștiqat 
pe merit cu scorul de 2—1 în dauna 
studenților bucureșteni care au pre
zentat formația de rezerve. Punctele 
au fost înscrise de L Constantin (min. 
33) si Cuconea (min. 59) pentru Fla
căra și Goia (min. 19) oentru Stiinta.

N. Tokacek-coresp.

METALUL T1RGOVIȘTE — ME- 
TROM BRAȘOV 0—2 (0—6). Victorie 
meritată, ca urmare a unui joc mai 
bine organizat.

Tîrqoviștenii au cedat pasul în re
priza a doua, actionind dezlinat și 
dovedind și unele carențe la capito
lul disciplină. Cele două goluri ale 
brașovenilor au fost marcate de Be- 
rekmeri (min. 52) si Ardeleanu 
(min. 751

Misa Avanu-coresp.

AJS. CUG1R — OLTUL R.M. Vll.CEA 
2—2 (2—0). Echipa din Cugir a jucat 
bine în prima repriză si cu areseli 
mari de apărare in partea a doua a 
jocului. Au marcat: Mureșan (2) pen
tru gazde și Marinescu si Tăbîrcă 
pentru oaspeți.

Mihail Vilceanu-coresn.

GAZ METAN MEDIAS — IND. 
SÎRMEI C TURZII 0—1 (0—0). Oas
peții au obținui victoria prin punctul 
înscris de Rădulescu (min. 70) în 
urma unei greșeli comise de apărarea 
adversă. Echipa din Medias si-a creat 
numeroase situații de qol, dar linia de 
atac a dat dovadă de ineficacitate

Z. Rîșnoveanu-coresp.

FORESTIERA SIC-HETUL MARMA- 
ȚIEl — MINERUL LUPENI t—1 (t—0). 
Joc spectaculos, în pofida terenului 
desfundat de ploaie. Rezultat echi
tabil, ca urmare a perioadelor eaale 
de dominare. Cele două goluri au 
fost înscrise de Matiaș (min. 42) pen
tru gazde și Cotroază (min. 70) pen

Știri
DUMINICA UN SINGUR MECI 

ÎN CAPITALĂ

Etapa I a returului categoriei A 
programează în Capitală o singură 
partidă: Dinamo — Siderurgistul Ga
lați. Ea va avea loc ne stadionul Di
namo.

„OPTIMILE", LA 11 MAI

Viitoarea etapă a „Cupei Româ
niei* — optimile de finală — se va 
disputa în ziua de 11 mai. Tragerea 
la sorți a meciurilor va avea loc Ia 
o dată pe care F. R. Fotbal o va a- 
nunța ulterior.

SĂRBĂTORIRE LA JIUL PETRILA

Duminică, cu prilejul partidei Jiul 
Petrila — Rapid București din cadrul 
16-imilor „Cupei României", la Pe
troșeni a avut loc o scurtă dar sem
nificativă festivitate : portarul Gram 
a fost sărbătorit pentru 10 ani de ac
tivitate la Jiul.

tru oaspeți. Minerul Lupeni a evoluat 
si la Satu Mare unde a întrecut for
mația locală, Sătmăreana cu 2—0 
(1-0).

Vasile Godja, A. Verba-coresp.

A.S.A. TG. MURES — CHIMICA 
TiRNĂVENI 6—2 (2—1). Superiori
tate netă de partea qazdelor care 
au înscris cele 6 qoluri prin Balint 
(min. 40 și 43), Dodo (min. 51 din 
11 m), Turcu (min. 54) și Dumitriu III 
(min. 66). Pentru Chimica a înscris 
Naghi (min. 23) și Constantin 
(min. 521

C Albu -coresD.

CRIȘUL (JUNIORI) — OLIMPIA 
ORADEA 1—0 (0—0). Deși terenul 
a fost desfundat, jocul a fost de bun 
nivel tehnic. Unicul gol a fost înscris 
de Popovici, în min. 68, din 11 m.

GLORIA IO$IA — MINERUL BI
HOR 3—2 (3—2). Echipa învingă
toare, care activează în campionatul 
regional, a prestat un joc bun, în 
timp ce formația din Bihor a greșit 
numeroase pase, dovedind lipsuri în 
tehnica individuală. Au marcat: 
Benig (min. 6 și 24) și Cugla (min. 23 
autogol) pentru Gloria și Petrică (min. 
39 și 40) pentru Minerul

Ion Oprea, Paul Lorincz-coresp.

C.F.R. ROȘIORI — ȘTIINȚA BUCU
REȘTI 0—1 (0—0). Joc frumos, desfă
șurat în nota de superioritate a for
mației studențești. Golul victorios a 
fost înscris de Păiș în min. 80.

METALUL OȚELUL ROȘU — 
C.S.M. REȘIȚA 1—0 (0—0). Formația 
locală, care activează în campionatul 
regional, a obținut victoria prin golul 
înscris de Lalu (min. 88). Echipa din 
Reșița se prezintă slab la capitolul 
finalizare.

C.F.R. PAȘCANI — LOCOMOTIVA 
IAȘI 2—2 (2—1). Au marcat Atanasiu 
și Seteanu pentru C.F.R. Pașcani si 
Brindușescu (2) pentru Locomotiva.

Cr. Lăluț-coresp.



Arbitrajul decide prea mult 
în jocul de polo!

Părerea arbitrului internațional A. Seifert
Turneul efectuat în Capitală de 

echipa Medvesciak Zagreb ne-a pri
lejuit revederea cu ALEXANDER 
SEIFERT, cunoscutul arbitru inter
național de polo, care a venit la 
București în calitate de antrenor 
al formației oaspete.

Profitînd de prezența Iui A. Sei
fert la București i-am cerut păre
rea în legătură cu eventualele mo
dificări ale regulamentului — des
pre care se discută foarte mult în 
ultimul timp — privind mărirea 
spectaculozității jocului și... arbitra
jul. Iată ce ne-a declarat arbitrul 
iugoslav :

„Indiscutabil, a venit timpul să 
acționăm mai energic. Forța de joc 
a formațiilor fruntașe (Ungaria. Iu
goslavia, România, U.R.S.S., Italia) 
este astăzi foarte apropiată și — 
trebuie s-o recunosc — regulamen
tul „înlesnește* din păcate prea

mult unor arbitri să decidă o victo
rie sau alta. Problema cea mai im
portantă o constituie eliminările din 
joc, determinante în soarta oricărei 
partide unde forțele sînt echilibrate. 
După părerea mea, ar fi foarte bine 
dacă durata unei eliminări ar fi 
stabilită (ca la hochei, handbal) în 
funcție de gravitatea greșelii. De 
asemenea, cred că dacă regulamen
tul ar impune jucătorilor să mențină 
o distanță de 50 cm față de adver
sarul direct s-ar putea elimina 
multe din repetatele faulturi pe 
care le sancționăm la fiecare joc. 
Optez, de asemenea, pentru propu
nerea americanilor ca la 5 sau 6 
faulturi intr-o repriză, jucătorul să 
fie eliminat complet din joc. Toate 
aceste modificări ar aduce un real 
cîștig spectaculozității jocului de 
polo, ar uniformiza maniera de ar
bitraj" (a.v.).

BELGRAD: Alexandra Nicolau 
a învins-o pe Rujița lovanovici

BELGRAD, 14 (prin telex). — în 
turneul internațional feminin de șah 
de la Belgrad, după 5 runde conduc 
Alexandra Nicolau (România) și 
Vera Nedelkovici (Iugoslavia) cu 
cîte 3’/2 puncte, urmate de Nona 
Gaprindașvill (URSS) cu 3 puncte 
și o partidă întreruptă. In runda

a 5-a Alexandra Nicolau a cîștigat, 
cu negrele, la Rujița lovanovici. 
Eretova a învins-o pe Belamarici, 
Vreenken pe Ljiliak, în timp ce La- 
zarevici, cu albele, a pierdut la Ka- 
tia lovanovici. Partida Gaprindaș- 
vili-Stadler s-a întrerupt într-o po
ziție complicată.

Lotul fotbaliștilor maghiari 
in pregătire pentru C. M.

Selecționerul unic al reprezenta
tivei de fotbal a Ungariei, Lajos 
Baroti, a alcătuit un lot format din

Sportivi Japonezi 
evoluează în Europa

In aceste zile, jucătorii 
și jucătoarele reprezenta
tivei de tenis de masă a 
Japoniei întreprind un 
turneu in Europa. Prima 
lor „escală" a fost la 
Moscova, de unde ne-a 
sosit această fotografie, 
in care o vedem pe fina
lista ultimelor C.M. de la 
Ljubljana, tînura Norilo 
Yamanaka (dreapta), dis- 
puțind meciul de simplu 
cu Tatiiina Vasilieva, din 
echipa U.R.S.S.

Foto : TASS

28 de jucători care se pregătesc în 
vederea turneului final al C.M. Lo
tul cuprinde, printre alții, pe Gelei 
și Varga (portari), Matrai, Meszoly, 

' Ihasz (fundași), Nagy, Sipos (mij
locași), Bene, Varga, Albert, Far
kas. Rakosi, Fenyvessi (atacanți).

în luna martie acest lot va sus
ține cîteva meciuri cu echipe ma
ghiare și de peste hotare : la 16 
martie cu Dunaujvaros, la 23 mar
tie la Budapesta cu selecționata Za
greb și la .31 martie la Zurich cu 
Grasshope rs.

Cu începere din aprilie, lotul 
maghiar va juca in fiecare miercuri 
cîte un meci internațional.

Orașul Sapporo (Japonia) 
va fi gazda viitoarelor ' 

J. 0. de iarnă?
TOKIO 14 (Agerpres). — In loca

litatea Sapporo (Japonia) s-a desfă
șurat un concurs internațional de 
schi la care au participat sportivi 
din R.F. Germană, Iugoslavia, Polo
nia, Suedia, Japonia și alte țări. Pro
ba de biatlon pe 20 km a fost clști- 
gată de suedezul Sture Ohlen care 
a realizat timpul de lh 42,15. Franz 
Keller (R.F. Germană) s-a clasat pe 
primul loc la combinata nordică to- 
talizlnd 459,71 puncte urmat de ja
ponezul M. Tsuji cu 444,79 puncte. 
Proba de săritură de la trambulina 
mară a revenit lui Witke Rvzard 
(R.P. Polonă) cu un total de 230,1 
puncte.

La siîrșitul Întrecerilor, T. Dyrs- 
sen (Suedia) — membru In Comite
tul Olimpic Internațional — a decla
rat că orașul Sapporo, care după 
cum se știe și-a depus candidature 
pentru organizarea Jocurilor O- 
limpice de iarnă din 1972, posedă 
instalații sportive foarte bune. Tiz 
nlnd seama de faptul că Jocurile O- 
limpice de vară din 1972 vor ti or
ganizate probabil de un oraș din 
Europa, Dyrssen a apreciat că exis
tă șanse importante ca orașul Sap
poro să fie desemnat ca viitoare 
gazdă a J.O. de iarnă, 1972.

Campionatele de fotbal 
în tarile europene
• PRIMA ETAPA ÎN CAMPIONATUL UNGARIEI • MANCHESTER UNITED 
ÎNVINSA • BENFICA LISABONA (PORTUGALIA), F.C. CARL ZEISS JENA 
(R.D.G.) și BORUSSIA DORTMUND (R.F.G.) AU TRECUT PE PRIMELE 

LOCURI

Situația la zi în preliminariile campionatului
mondial masculin la handbal

Preliminariile campionatului mon
dial masculin de handbal se apropie 
de sfîrșit. Mai sînt de disputat opt 
partide, dar în majoritatea grupelor 
se cunosc de pe acum echipele ca
lificate pentru turneul final din 1967, 
în Suedia. După 
regulamentului, 
califică' primele 
dintr-o serie de 
retur) cîte una.
trei grupe și-au desemnat finalistele, 
situația în clasamentele respective 
fiind următoarea :

20.III) și indiferent de ordinea în care 
se vor clasa R.F.G. și Elveția, 
țări și-au cîștigat dreptul de 
ticipa la turneul final.

GRUPA C

aceste 
a par-

al Austriei și care desigur va rămîne 
superior și după meciul Norvegia— 
Cehoslovacia (la 20.III).

GRUPA D

cum se știe, conform 
din cinci grupe se 

două clasate, iar 
jocuri bilaterale (tur- 
ln momentul de față.

1 R.D. Germană
2. U.R.S.S.
3. Finlanda

o 1 
o 1 
0 4

SO: 53 t 
83: 63 S 
51:103 0

1. Danemarca
2. Polonia
3. Islanda

3201 53:46 4
4 2 0 2 82:78 4
3102 54:63 2

două echipe (la 
s-a făcut prin

GRUPA B

1. Elveția
2. R.F. Germană
3. Olanda
4. Belgia

s
4
5
4

107: 63
75: 40
56: 76
53:112

3
3
2
e

Departajarea celor 
egalitate de puncte) 
diferența de goluri (marcate și pri
mite). De remarcat că, învingînd 
Tbilisi cu 17—13, echipa 
întrerupt seria de succese 
liștilor din R.D.G.

la
U.R.S.S. a 
a handba-

Ultimul joc va avea loc la 2 aprilie 
(Islanda—Danemarca).

În partidele bilaterale situația este 
următoarea :

UNGARIA. în prima etapă a cam
pionatului (ediția 1966) s-au înregis
trat rezultatele: Gyor — Diosgyor 
1—0, Ujpesti Dozsa — Ozd 7—0, Fe- 
rencvaros — Salgotarjan 3—0, Hon- 
ved — Dorog 3—2, Tatabanya — 
Csepel 1 — 0, Dunaujvaros — M.T.K. 
1—0, Vasas — Pecs 2—2.

ANGLIA. Manchester United a fost 
învinsă în etapa de sîmbătă 1 Învin
gătorii de la Lisabona, în meciul cu 
Benfica, au fost întrecuți cu 2—0 de 
Chelsea, pierzînd astfel locul 2 din 
clasament. Alte rezultate importante : 
Liverpool — Tottenham 1—0, Leeds 
— Leicester 3—2, Burnely — New
castle 1—0. Poziția primelor

6
6
9

PORTUGALIA. Cu patru etape îna 
inte de terminarea campionatuZu^ 
Benfica a trecut în fruntea clasa 
meniului. Campionii Portugaliei ai 
întrecut în etapa a 22-a pe Leixoe: 
cu 2—0, în timp ce Sporting a pier 
dut un punct la Belenenses (1—1). 
clasament:
1. Benfica
2. Sporting
3. F.C. Porto

22
22
22

16
15
12

4
5
6

Cea

GRUPA E

Iugoslavia—Israel. în prima .man
șă" iugoslavii au cjștigat cu 23—11, 
astfel că virtual sînt calificați (retu
rul Ia 20.111).

I:

indiferent 
meciuri

. de re- 
viitoare

2 65:24
2 59:18
4 3<29

31
3:
31

mai mar

1. Liverpool
Leeds

3. Burnley
4. Manchester

2.
33 22
30 16
32 17 

United
31 14

5
8
6

11 6

clasate :
68:28 
58:27 
63:39

61:42

49
40
40

39

în această serie,
zullateie celor trei
(Belgia — Olanda la 12.III, R.F.G.—
Elveția la 19.III și R.F.G.—Belgia la

1. Ungaria
2. Franța
3. Spania

3
3
<

2
1
0

de

Bjorn Wirkola
a sărit 146 m!
OSLO, 14 (Agerpres). — Cu pri

lejul unui concurs de sărituri cu 
schiurile, desfășurat pe marea tram
bulină de la Vikersund, norvegia
nul Bjorn Wirkola a reușit o sări
tură de 146 m, întrecînd astfel cu 
1 m vechiul record mondial stabilit 
anul trecut de Peter Lesser (R.D.G.) 
pe trambulina de la Kulm (Austria).

1 a 61:41
2 0 46:36
1 3 57:67

5
4
1

disputatUltimul meci rămas
(Ungaria—Franța la 19.111) interesează 
numai ca prestigiu pe cele 
chipe, întrucît ambele sînt 
lificate.

S.U.A.—Canada. Echipa americană a 
ieșit învingătoare în prima întîlnire, 
dar la mi«ă diferență: 26—24. Cana
dienii au șanse în retur.

SPANIA (etapa de duminică): Real 
Madrid — Atletico Bilbao 2—0, Va
lencia — Atletico Madrid 1—2, F.C. 
Barcelona — Malaga 4—0, Pontevedra 
— Espanol 3—0, Sabadell — Elche 
3—4. Primele clasate :
1. Real Madrid 27
2. Atletico Madrid 27
3. F.C. Barcelona 27

R. D. GERMANĂ, 
surpriză a etapei a XVII-a s-a inre 
gistrat la Berlin, unde fruntașa cla 
samentului F.C. Vorwărts a fost îi 
vinsă cu 3—0 de Hansa Rostock. Alt 
rezultate: F.C. Carl Zeiss Jena - 
Chemie Leipzig 1—0; Chemie Hall 
— Wismut Aue 1—1 ; F.C. Karl Mar 
Stadt — Dynamo Berlin 0—0. Pr 
mele clasate :
1. F.C.

2. F.C.

3. F.C.

Carl Zeîss Jena
17 10

Vorwârts Berlin
17 10

Karl Marx Stadt
17 10

3

2

2

4

5

5

30:16

32:20

20:21

două e- 
deja ca-

se cu-Din celelalte două grupe 
noaște doar prima echipă calificată, 
lupta continuînd — la 
pentru locul al doilea:

golaveraj —

GRUPA A

R.A.U.—Tunisia. Aceasta din 
și-a anunțat neprezentarea.

urmă

Deci, pînă la ora actuală sînt cali
ficate : România, Suedia, Japonia (di
rect), Cehoslovacia, R.F.G, Elveția, 
RJJ.G, U.R.S.S., Danemarca, Ungaria, 
Franța și R.A.U.

1.
2.
3.

Cehoslovaci* 
Norvegia 
Austria

3
3
4

3 6 0 72:42
102 44:44
103 63:93

6
2
2

După toate probabilitățile, pe locul 
secund se va clasa eshipa Norvegiei, 
datorită golaverajului mai bun desît

VIITOARELE CAMPIONATE EUROPENE DE BOX
VOR AVEA LOC LA ROMA

(Agerpres). — 
al Asociației in-

VARȘOVIA, 14
Comitetul executiv 
ternaționale de box amator (AIBA) 
și-a încheiat lucrările. Comitetul a 
hotărit ca viitoarele campionate

europene să aibă loc în 1967 la 
Roma. S-a propus, printre altele, 
crearea unei noi categorii — su- 
per-grea — pentru boxerii care cîn- 
tăresc peste 88 de kg.

17
15
15

de

5 5 45:26
8 4
6 6 48:23

48:20
39
38
36

a 2-

duminică):
— Austria Klagenfurt 3—2,
- Wiener Neustadt 4—1, 

Austria Salzburg 1—0,

AUSTRIA (etapa
L.A.S.K.
Graz
Schwechat
Admira — Wiener Sportklub 2—0, 
Simmering — Wacker Innsbruck 
1—2, Rapid — Vienna 0—0, Kapfen
berg — Austria 0—0.
1. Admira 16
2. Rapid 16
3. Austria 16

Primele clasate:
10 5 1 28: 8 25
9 6 1 34:11 24

11 2 3 33:11 24

R. F. GERMANĂ (etapa 
Rezultatele echipelor fruntașe: B 
yern Milnchen — Borussia .Moncht 
gladbach 5—2, F.C. Nurnberg — S.1 
Karlsruhe 3—0, Hamburg S.V. — B 
russia Dortmund 1—1, F.C. 
Munchen 1860 3—1. Primele
1. Borussia Dortmund

24
2. Bayern Munchen

24
3. Munchen 1860 23
4. F.C. Koln 24

Koln 
clasat-

15

16
14
14

7 2 54:25

4
6
4

57:24
48:25
50:29

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI
• Proba de dublu mixt din ca

drul turneului internațional de te
nis de la Cairo a fost cîștigată de 
cuplul american al soților Carole 
și Clark Graebner, care au întrecut 
în finală cu 9—7, 4—6, 7—5 pe
rechea Helga Niessen (R.F.G.), Ion 
Țiriac (România).

• Alte rezultate din concursul de 
atletism de la Lahore (Pakistan) : 
5 000 m — Dalkilîc (Turcia) 
14:39,5 ; maraton — Ismail Ackay 
(Turcia) 2h47:14,l ; 100 m 
Steward (S.U.A.) 10.4; 1500 
Foreman (S.U.A.) 3:49,4.

• In „C.C.E.* la baschet masculin 
în returul semifinalei echipa Zadar

a fost învinsă pe teren propriu de 
T-SK.A. Moscova cu 
40).

87—84 (42—

de cros al 
Dutov, care

• Jim 
m —

• Noul campion 
U.R.S.S. este Nikolai 
a parcurs cei 14 km în 41:29,7 fiind 
urmat de campionul de anul trecut 
Leonid Ivanov cu 41:32,2. La femi
nin titlul de campioană a revenit 
Verei Muhanova, care a parcurs dis
tanta de 1000 m în 2:52,8.

• După șase etape, în cursa ci- 
clistă Paris—Nisa, pe primul loc se 
află rutierul francez Raymond Pou- 
lidor, urmat la 36 sec. de Jaques 
Anquetil.

• Printre participanții celei de 
27-a ediții a turneului internați 
nai de șah de la Mar del Piața 
află numeroși mari maeștri, prin' 
care Vasili Smîslov, Wolfgang UI 
mann, Samuel Reshevsky, Laj 
Portisch.

• In semifinalele >,Cupei Eur 
pei“ la box echipa U.R.S.S. a înti 
cut la Belgrad cu 14—6 selection: 
Iugoslaviei. Returul va avea 1 
la Moscova. Cealaltă semifinală 
dat cîștig de cauză echipei Polon: 
care — după cum s-a anunțat — 
eliminat selecționata Irlandei. Se p 
vede deci o finală între echipe 
U.R.S.S. și Poloniei.
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