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Vești de la corespondenți despre:

SPARTACHIADA DE IARNĂ
Zilnic, primim la redacție scrisori de la corespondenții 

noștri, referitoare la întrecerile etapei a doua a Sparta- 
chiadei de iarnă a tineretului, lată cîteva dintre aceste 
relatări :

BABADAG. 83 de tineri și 
"tinere și-au dat întîtnire în 
■ orașul1 nostru spre a-si de
semna reprezentanții pehtru 
etapa următoare a Spărta- 
chiadei de iarnă la tenis de 
masă, tir, trîntă, haltere și 

"șah. în mod deosebit s-au 
remarcat : Maria Ivanov 
(Cetatea Istria), Aurel Mi- 

.'tescu (Luceafărul Babadag), 
Radu llie (înfrățirea Cogea- 
lac), Andrei Ion (Flamura 
roșie Lunca) ș.a.

C. Dolniceanu

PAȘCANI. în comuna 
Butea din raionul nostru 
și-au disputat intîietatea 130 
de tinere și tineri sportivi 
din comunele Oțeleni, Ale
xandru Ioan Cuza și din alte 
sate învecinate. Cîțiva din
tre cîștigătorii concursurilor 
de tenis de masă, trîntă, 
gimnastică și tir: Tănase Ne-

ARBITRII MEC1ULUI-RETUR 
DE VOLEI 

DINAMO - PERNIK
Ca-
ca-
ale

Sîmbătă va avea loc în 
pitală al doilea meci din 
drul sferturilor de finală 
„C.C.E “ între echipele mascu
line Dinamo București și cam
pioana Bulgariei, Pernik. Par
tida se va desfășura în sala 
Dinamo, cu începere de la ora 
18. Arbitrul internațional de
semnat pentru acest joc de 
către comisia organizatoare a 

s competiției este M. Șamban, 
președintele Federației de vo
lei din Izrael. Acesta va fi se
condat de arbitrul internațio
nal român : N. Mateescu.

POPICARI ROMÂNI 
ÎN IUGOSLAVIA

Aseară au părăsit Capitala 
reprezentativele de popice ale 
țării noastre, care vor între
prinde un turneu de două 
jocuri în Iugoslavia, după cum 
urmează : 18 martie : Ljubljana 
—București; 20 martie: Iugo
slavia—România, la Zagreb. 
Printre alții au făcut deplasa
rea Elena Trandafir, Elena Lu- 
pescu, Maria Rus, Margareta 
Szemany, Crista Szdcs, Petre 
Purje, Cristu Vînătoru, Ion 
Micoroiu, Tiberiu Szemany. 
Sportivii noștri sint însoțiți de 
antrenorii F. Popescu și Âlex. 
Andrei.

BRUMEL S-A ACCIDENTAT 
DIN NOU

MOSCOVA 15 (Agerpres). — 
Recordmanul mondial la sări
tura în i 
mei, s-a . 
piciorul 
toamna 1 
dent de 
redeschis fractura, încercînd 
să urce, fără ajutorul cîrje- 
lor o scară în institutul „Skli- 
vosovski”, unde urma un tra
tament de hidroterapie cu e- 
xerciții de gimnastică și înot. 
Noul accident suferit de Bru
mei pune sub semnul îndo
ielii posibilitatea reintrării re
cordmanului mondial în acti
vitatea atletică. 

înălțime, Valeri Bru- 
accidentat din nou la 
drept, fracturat în 

trecută într-un acci- 
motocicletă. El și-a 

> fractura,

culai, Petru Măimihai, Ioan 
Rusu, Elena Munteanu, Gh. 
Roman etc.

C. Enea

SIBIU. De curînd, au luat 
sfirșit întrecerile de șah la 
care au participat 24 de ju
cători. Cele mai bune rezul
tate le-au obținut : Elena 
Stoian, A. Oană, A. Lupu și 
V. Moldovan. în aceste zile 
se află în plină desfășurare 
concursurile de haltere, 
trîntă, tenis de masă ș.a.

Gh. Topirceanu

CRAIOVA. în concursu
rile de haltere, tenis de 
masă, șah și popice care s-au 
desfășurat pînă în prezent 
s-au evidențiat Tudor Va- 
sile, Gheorghe Stanciu, Ște
fan Mitroi și Mihai Dumitru.

C. Marica 

Ziarul nostni a publ 
recent programul complet 
returului campionatului 
goriei A. care începe 
martie. Corespondenții 
tri nc-au informat în 
zilei de ieri despre 
rile care au loc în 
vederea întâlnirilor 
de duminică. Prin
tre altele, ei au co
municat eă antre
norii acordă o a- 
tenție deosebită de
finitivării formați
ilor înaintea star
tului. Organizatorii 
— la rindul lor — 
se ocupă (sperăm) 
de amenajarea sta
dioanelor, fac ulti
mele retușuri, pre
gătesc, cum se spu
ne, deschiderea fe
stivă a sezonului 
fotbalistic.

Amintim jocurile 
primei etape : Ști
ința Craiova—Rapid
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SUCCES ȘCOLARILOR!

Frumusețea jocului de baschet — mult îndrăgit de elevii din tara noastră — este demonstrată 
și de această aprigă dispută sub panou, in cate sint angajați nu mai pu/in de 5 sportivi...

* Foto : A. Neagu

(Citiți în pagina a 2-a a ziarului o succintă prezentare a finalelor campionatelor și 
■ concursurilor republicane școlare programate în această vacantă de primăvară)
| -------------------- -------- -- --------------------------- --------------

[ LA PUNCTELE CHEIE DE PE TRASEUL CROSULUI
Iîn parcul sportiv „23 August" din 

București, in punctele-cheie ale tra
seului campionatelor de cros au ocupat

I „poziții" antrenorii. înarmați cu binocluri 
și nelipsitele cronometre ei au urmărit

. desfășurarea celor cinci probe.

■ • Olimpiu Constantinescu-Nehoi, din
■ Roman, un om voinic cu alură de arun- 
| câtor, era numai... ochi la întrecerea ju-

Inioarelor. Urmărea cursa prin binociu și 
deși era clar că eleva sa Elisabeta Baciu 
n-avea cum să-i audă încurajările,

■ striga, poate mai mult pentru sine : „Așa,

fetițo... Fii atentă Ia coborire !._ Acum 
întinde pasul !...

La terminarea cursei își freca mîinile 
cu satisfacție. Eleva sa cîștigase detașat 
cursa de 1000 m.

• Cel mai popular dintre atleții noștri, 
Dinu Cristea, a renunțat de cîțiva ani 
la concursuri. Și tot de cîțiva ani a în
ceput să-și valorifice bogata sa expe
riență, acumulată în mai bine de un 
sfert de veac de competiții, dedieîndu-se 
pregătirii tinerilor alergători.

Duminică, Dinu a dat primul și cel 
mai greu examen al noii sale activități.

Nu știm ce-o fi simțit în timpul cursei 
elevul său Ion Dima, Cert este că Dinu 
a avut multe emoții. Se agita de colo 
pînă colo, își punea palmele streașină, 
apoi își trecea degetele prin păr. „N-ai 
văzut, Dima al meu a trecut pe la scări?... 
Al citelea era ?... Hai Ionică, da-i bă
taie

„Puștiul" lui nea Dinu, deși înfrunta 
adversari foarte puternici pentru for
țele sale, s-a avîntat fără teamă în în-

R. VILARA

(Continuare in pag. a 2-a)

pa-î/eva >
Atlefri- -bucii reș- 

teni se pregătesc 
cu sirguință pen
tru apropiatul se
zon de concur
suri. Iată-i 
ședință de 
nament in 
Herăstrău.

la o
antre- 
parcul

Foto : T. Roibu

DE AICI SE REIA 
CAMPIONATUL DE FOTBAL

bucurești: Steagul roșu Bra- 
șor—Știinj'i Timișoara; Ba
rul Consiunia—CS.M.S. lași ; 
Dinamo București—Siderur
gicul Galați; Petrolul Plo
iești - Din a mo Pitești ; Cri- 
șul Oradea—Știința Cluj; 
L . Arad—Steaua București.

la 20 
noș- 

cursul 
pregăti- 
țară In

.înghețat' de la ultima etapa a 
turului, clasamentul campionatului ca
tegoriei A se va .dezmorți' începînd 
de duminica seara. Pînă atunci, iatâ 
poziția echipelor, locurile de pe care 
ele reîncep întrecerea <

1. Rapid 13 10 1 2 28:13 21
2. Petrolul 13 8 3 2 31:11 19
3. C.S.M.S. 13 7 3 3 19:13 17
4. U.T.A. 13 5 4 4 19:23 14
5. Știința Tim. 13 5 3 5 14:18 13
6. Dinamo Pitești 13 5 2 6 23:21 12
7. Steagul roșu 13 5 2 6 21:20 12
8. Stiinta Craiova 13 4 4 5 14:18 12
9. Știința Cluj 13 3 6 4 12:19 12

10. Steaua 13 2 7 4 18:13 11
11. Dinamo Buc. 13 4 3 6 20:22 11
12. Farul 13 4 3 6 12:19 11
13. Crișul 13 3 3 7 16:26 9
14. Siderurgistul 13 2 4 7 18:29 8

După campionatele de schi

(oftorîrca-o „proDicmă"

înronit

Finalele campiona
telor republicane, de 
seniori, desfășurate pe 
pîrtiiie Postăvarului, 
au fost dominate de 
concurenții mai expe
rimentați. In afara 
campionilor : C. Tă
băraș la slalom uriaș 
și coborire, M. Bucur 
la slalom special, K. 
Gohn la combinata de 
trei probe — la se
niori ; Ilona Micloș la 
slalom special, cobo
rire și combinata de 
trei probe, Edit Șuteu

■ la slalom uriaș — la 
I senioare, merită să-i

evidențiem și pe N.
I Iovici, H. Hannich, 
l Gh. Cristoloveanu și
■ A. Go rog, care au ma- 
j nifestat o formă bună, 
! clasîndu-se în imediata
■ re a ciștigătorilor. Dintre tineri 

am reținut pe Dan Cristea, D. 
Munteanu și M. Focșeneanu sin
gurii care s-au apropiat — chiar

: simțitor — de valoarea celor mai 
vîrstnici, iar dintre secțiile parti
cipante bine s-a prezentat cea 
a asociației sportive Carpați Si
naia (antrenor prof. I. Matei), 
care a cucerit trei titluri la se
niori (prin C. Tăbăraș și M 
Bucur) și numeroase alte locuri 
fruntașe. Cuvinte de laudă se 
cuvin și arbitrilor, care au do
vedit pricepere și putere de mun
că, asigurînd condiții bune de 
desfășurare întrecerilor.

Aceste finale au ridicat însă o

Noi purtători ai Insignei 
de polisportiv

Asociațiile sportive din ra
ionul Săveni, reg. Suceava, au 
reușit ca de la începutul a- 
nului 1966 să atragă un nu
măr însemnat de tineri la 
trecerea normelor pentru cu
cerirea Insignei de polispor
tiv. Pînă în prezent au de
venit purtători 259 de tineri 

problemă. Iată despre ce este 
vorba.

Probele de slalom special și 
slalom uriaș au avut, ca lungime 
a traseului și aranjare a porților, 
un nivel tehnic acceptabil. In 
schimb, cea de coborire a ne
cesitat unele intervenții (porți 
multe pe porțiunile grele) me
nite să tempereze viteza și ast
fel să micșoreze riscurile, deși 
traseele erau, din cauza lipsei 
de zăpadă, mai scurte ca de o- 
bicei (pe Sulinar pină deasupra 
,.zidului mic", pe Lupului pînă 
la ,.Drumul albastru"). De ce 
a fost necesară această ușu
rare a traseelor ? Motivele ni 
le-au mărturisit chiar antreno
rii și concurenții : aceștia din 
urmă nu efectuează nici o co
borire pe pîrtia Lupului și. 
deci, nu aveau siguranța că 
vor parcurge traseul în condi
ții bune. Dar, căutînd să aflăm 
de ce nu au făcut coborîri pe 
..Lupului", ni s-a răspuns că nu 
aveau nevoie, deoarece în ca
lendarul competițional al co
misiilor regionale nu au figu
rat curse pe această pîrtie. 
Faptul este adevărat și dez
văluie o greșită orientare a 
comisiilor regionale care, este 
drept, nu au programat com
petiții, dar nici nu i-au oprit 
să facă antrenamente de cobo
rire. Și atunci, ne întrebăm : 
ce au învățat antrenorii și

D. STĂNCUI.F.SCU

(Continuare în pag. a 2-a)

și tinere gradul I și 29 gra
dul II. Printre asociațiile 
sportive fruntașe în această 
direcție se află Viitorul Pe- 
tricani,- Secerișul Sîrbi, Spar- 
tac și Flamura roșie din Să- 
veni. L,a buna desfășurare a 
concursurilor au contribuit 
în mod deosebit profesorii 
de educație fizică Gabriela 
Radulescu (Petrieani), D. Un- 
gureanu (Sîrbi) ca și instruc
torii sportivi T. Hușac, V, 
Pînzaru, D. Gavriliuc.

D. VATAMANIUC — coresp.

ALEXANDRA N1C0LAU 

a invins-o pe campioana 

mondială Nona Gaprindașvili 

In turneul de șah de la Belgrad 

(Citiți amănunte în pag. a 4-a)
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SUCCES ȘCOLARILOR! r//9

an, sportul școlar din țara 
cunoaște o dezvoltare din 
mai mare. Crește neîncetat 
elevilor antrenați în prac-

An de 
noastră 
ce în ce 
numărul __ .
ticarea sistematică și organizată a 
exercițiilor fizice și a celor care se 
dedică sportului de performanță, se 
îmbunătățesc necontenit rezultatele 
tehnice, sporește numărul elevilor 
care pășind pe poarta consacrării, 
ajung să reprezinte culorile țării în 
diferite competiții internaționale. Din 
rîndul elevilor s-au ridicat atleți ca 
Mihaela Peneș, campioană olimpică 
la aruncarea suliței, Gheorghe Cos- 
tache, recordman mondial și campion 
european de juniori la aruncarea 
ciocanului, Gabriela Radulescu, Ion 
Șerban, Aura Petrescu, Iosif Naghi, 
Gheorghe Luchian și alți fruntași ai 
atletismului nostru. Demn de reținut 
este și faptul că nu mai puțin de 
8 elevi au făcut parte din lotul țării 
noastre Ia J.O. de la Tokio.

în prezent, marea majoritate a 
elevilor din țara noastră se află în 
vacanța de primăvară. Calendarul 
sportiv al elevilor prevede - în cele 
două săptămîni de vacanță — pe iîngă 
o serie de acțiuni sportive de masă 
și cîteva competiții de anvergura, 
la nivel republican.

De luni au început la Craiova me
ciurile de baschet din cadrul con
cursului republican rezervat liceelor 
cu program de educație fizică. 10 
echipe {5 de băieți și 5 de fete) își 
vor desemna în seara zilei de vineri, 
„capii de promoție" baschetbalistică. 
Printre protagoniste se numără am
bele formații ale Liceului nr. 35 din 
București, ca și cele ale Liceului nr. 1 
„Njcolae Bălcescu" din Craiova (bă-

ieți) și Liceului nr. 2 din Tg. Mureș 
(fete).

Azi și mîine, pe pîrtiile din Poiana 
Brașov își dispută întîietatea la schi 
peste 200 de elevi, în cadrul finale
lor campionatelor republicane. Atît 
în probele alpine cît și în cele de 
fond, șansele cele mai mari le au, 
desigur, reprezentanții regiunii Brașov. 
Ei vor avea însă adversari redutabili 
în elevii din Sinaia, Vatra Dornei și 
Piatra Neamț, care au dat dovadă 
întotdeauna de o bună pregătire.

Gimnasticii i s-a acordat și în 
această vacanță atenția cuvenită. 
Astfel, Clujul găzduiește vineri și 
sîmbătă concursul republican al li
ceelor cu program de educație fizică, 
iar Constanța — o săptămînă mai 
tîrziu — finalele campionatelor repu
blicane. Prima întrecere va antrena 
130 de gimnaști și gimnaste, din rîndul 
cărora se detașează ca valoare re
prezentanții centrelor din București, 
Brașov, Timișoara și Cluj. La cea de 
a doua întrecere vor lua parte

aproape de două ori mai mulfi spor
tivi, care vor concura pe categorii 
de vîrstă și clasificare sportivă, al- 
câtuindu-se numai clasamente indivi
duale. în ceea ce privește întrecerile 
gimnaștilor, pronosticurile sînt mai 
greu de făcut. Apreciem totuși că 
sportivii din București, Cluj, Timișoara, 
lași, Craiova, Rm. Vîlcea și Constanța 
se vor afla, în final, printre premianți.

Campionatele și concursurile șco
lare la nivel republican pot și trebuie 
să aibă o contribuție însemnată la 
dezvoltarea în rîndurile elevilor a 
dragostei pentru sport, să dea spor
tului de performanță cît mai multe 
cadre de valoare, capabile să obțină 
rezultate la nivelul cerințelor pe plan 
internațional.

Ajunse la cea de □ XVIII-a ediție, 
deci bucurîndu-se de tradiție în viața 
școlii din țara noastră, campionatele 
republicane rezervate elevilor ne pot 
aduce satisfacția 
zultate sportive.

unor frumoase re-

BASCHET

CLASAMENTE LA
Farul C-ța 
Aurul

14 4 16
14 1 13Brad

796— 37â
748—1035

18
15

MASCULIN

1. Steaua Buc. 14 14 • 1150— W 28
9. Dinamo Buc. 14 1? 2 1162— ?< SERIA A
3. Știința Cluj 14 8 6 îtn— 922 99 1. Acad. Militară 13 11 2 988—842 24
4. Rapid Buc. 14 g 6 im—ion 22 LC.F. 13 10 3 916—733 23
5. Știința Buc. 14 7 7 988—1007 21 3. C.SJ^LS. Iași 13 8 5 866—780 21
6. Știința Tg. M. 14 7 7 1963—1941 21 L Olimpia M. I. 13 8 5 920—839 21
7. Știința Tim. 14 7 7 »8— 961 21 5. Știinta Craiova 13 6 7 713—710 19
8. Știința Galați 14 6 8 »8—1093 20 6. Unio Sa tu-Mare a 6 7 721—826 19
9. Din. Oradea 14 » 9 824— 946 19 7 Prosr^sul Buc. 13 6 7 912—921 19

10. Steagul roșu 14 a 9 902— 942 19 8. Politehnica Cluj 13 5 8 958—975 18
9. Șîiinta Brasov 13 4 9 775—853 17

10. A-S.A. Bacău 13 1 12 băl—9«1 14

Viorica
Stancu

Gabor conduce in cursa 
și Elisabeta Teodorof.

(Urmare din pag. 1)

FEMININ 
Știința Buc. 
Rapid Buc. 
Voința Brașov 
Știința Cluj 
Voința Buc. 
Grisul Oradea 
Mureșul Tg. M. 

Coe struct o rol 
Progresul Buc 
IXLF.

SERIX I
U * !
13 1 !
I» « 1

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

€
5
4
4
•

t
S
9

1»

14

2S
27
24
21
2»
19
19
ÎS
17
14

și a realizat un rezultat mai

SERIA 
Iași 
Buc.

A
C.S.M.S. 
Olimpia 
Spart ac Salon ta 
A.S.A. “ ‘ 
Voința 
Știința 
Știința 
Voința
S.S.E. Satn Mare 
S.S.E. Craiova

Cluj
Tg. Mureș 
Tim 
Constanta 
Oradea

U-A
13 
U
13
13
13
13
13
13
13
13

10
10
8
8
8
6
5
5
i
1

851—70?

Debut promițător...
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Peste 120 de trăgători bucureșteni 
s-au întîlnit, sîmbătă și duminică, 
pe standurile de tragere de la poli
goanele Dinamo și Tunari, în etapa 
inaugurală a campionatului Capita
lei. A fost prima confruntare de 
amploare a anului, Ia care au par
ticipat și componenții loturilor re
publicane.

In toate probele au fost obținute 
performanțe bune. Remarcăm în
deosebi pe cele realizate de junio
rul A. Belinschi, I Tripșa, Ana Go- 
reti, L. Cristescu, Gh. Vasilescu și
L. Giușcă. Ei au și cîștigat, de alt
fel, probele respective.

Am observat însă că și de la acest 
concurs au lipsit unii trăgători frun
tași. în această situație se află și
M. Ferecatu (Dinamo). Oare Fere- 
catu are un plan de pregătire total 
diferit de al celorlalți trăgători 
fruntași ?

Iată rezultatele: pistol liber: 1. 
L. Giușcă (Știința) 551 p. 2. N. Bratu 
(Știința) 546 p, 3. I. Pieptea (Olim
pia) 545 p, 4. T. Jeglinschi (Dinamo) 
545 p, 5. T. Manicatide (Știința) 542 
p. Pe echipe : 1. Știința 2 158 p, 2. 
Olimpia 2 114 p, 3. Dinamo 2 089 p. 
Armă liberă calibru redus 60 focuri 
culcat, seniori: 1. L. Cristescu (Stea
ua) 590 p, 2. Gh. Vasilescu (Olimpia) 
590 p, 3. T. Ciulu (Steaua) 584 p, 
4. M. Antal (Știința) 583 p, 5. P. 
Șandor (Steaua) 580 p. Pe echipe : 
1. Steaua 2 332 p, 2. Olimpia 2 285 
p, 3. Dinamo 2 264 p. Armă standard 
60 focuri culcat, senioare : 1. Ana 
Goreti (Olimpia) 587 p, 2. Eda Baia 
(Știința) 585 p, 3. Rodica Hnat (Di
namo) 579 p, 4. Iudith Moscu (Di
namo) 579 p, 5. Elena Nistor 
(Steaua) 576 p. Pe echipe : 1. Știin
ța 1736 p, 2. Dinamo 1 722 p. 3. 
Steaua 1675 p. Armă standard 60 
focuri culcat, juniori: 1. A. Be
linschi (Știința) 584 p. 2. N. Ionescu 
(Petrolul Ploiești) 582 p, 3. M. Boc
cea (Știința) 577 p, 4. M. Marin (Me
talul) 576 p, 5. C. Lazarovici (Dina
mo) 575 p. Pe echipe : 1. Știința 1 726 
p, 2. Dinamo 1711 p, 3. Metalul 
1706 p. Pistol viteză : 1. I. Tripșa

(Dinamo) 591 p, 2. V. Atanasiu 
(Steaua) 589 p, 3. M. Roșea (Dinamo) 
587 p, 4. St. Petrescu (Dinamo) 
587 p, 5. M. Dumitriu (Steaua) 583 
p. Pe echipe : 1.
Steaua 2 315 p,

TENIS

Tinerii
in „Cupa

De la Consiliul Generai al UCFS
Se aduce la cunoștință că la 21 martie a. c. expiră 

valabilitatea tuturor legitimațiilor de intrare la manifesta
țiile sportive eliberate de Consiliul General și de consiliile 
locale ale UCFS.

Dinamo 2 344 p, 2.
3. Știința 2 256 p.

V.G.

sc afirmă
primăverii"

Timpul nefavorabil din ultimele 
două zile n-a permis încheierea în
trecerilor pentru „Cupa primăverii", 
începute săptămînă trecută pe terenu
rile din parcul Progresul.

în prima grupă finală, la băieți, 
s-au putut disputa pînă acum numai 
două jocuri. C. Popovici a reușit o 
victorie neașteptată asupra lui C. 
Năstase (6—3, 6—1, 6—0), iar G. 
Bosch a avut mult de furcă în par
tida cu S. Dron. de care a reușit să 
se desprindă abia în setul al cinci
lea : 2—6, 6—2, 3—6, 6—0, 6—4.

în schimb, în cea de a doua grupă, 
care trebuia să desemneze pe dețină
torii locurilor 5—8 în clasamentul 
competiției, toate jocurile s-au în
cheiat. A terminat învingător tînărul 
Codin Dumitrescu, de la Steagul roșu 
Brașov, care a învins pe I. Kerekes cu 
6—4, 7—5 și pe V. Marcu cu 6—3, 
6—4, pierzînd un singur joc, la Sân
tei : 4—6,2—6. I. Kerekes a cîștigat 
la Sântei cu 6—3, 6—4 și la Marcu 
cu 6—4. 8—6. tn sfîrșit, Sântei cîș- 
tigă la Marcu cu 4—6, 7—5, 6—4. 
Deși pe ultimul loc în grupă, tînărul 
brașovean Viorel Marcu merită apre
cieri pentru progresul arătat.

La Fete, un singur joc încheiat 
prima grupă : Mariana Ciogolea 
întrecut-o pe Eleonora Dumitrescu 
Hmiă sciiiri «kw* x 61 ■ L 0—4. In 

gi este
tei Ktm în fa 
6—2. Kan a 

i meciu

in 
a 

în 
a 

Ajmetri Kun în fața Margaretei CîjtK 
6—0, 6—2. Kun a întrerupt în avan
taj și meciul cu Hermina Zurăiăn : 
6—2, 4—3. Hermina Zurălău a cîsti- 
gat la Margareta Gîju, dar 
seturi : 6—3, 6—8, 6—0.

Poate fi remarcată și altă 
zentantă a Brașovului, tînăra 
Bucur. Participînd în grupa a 
întrecerii feminine,

în trei

trecere
mult decît promițător : locul treL

— V-a plăcut Dima ? îi întreba 
Dinu pe cei din jur. Are stofă de 
mare alergător, v-o spun eu ! E as
cultător și harnic. O să-l vedeți la 
vară, pe pistă...

• Nicolae Navasart și 
Mona, cu cronometre in
un concurs de alletism! Mai e cazul 
să spunem că 
caiac-canoe ? 
Nicolae:

— La cursa
diștilor l-am înscris și pe. 
Ștefan Pocora. în întrecere cu atletii 
a terminat pe locul 22, ceea ce nu

senioarelor, urmata de Florentina 
Foto : A. Neagu

mi se pare prea rău. De altfel, i 
această cursă a luat startul 
Gheorghe Tomiuc, campionul țării 
pentatlon modern. El a fost 
12 -lea !

în 
și 
ia 
al

soția sa 
mii ni, la

ambii sînt antrenori de 
Explicația ne-a dal-o

de 4000 m a semiion- 
caiacistu)

• Mihai Tintorescu, antrenor 
lotului republican, era mulțumit 
evoluția senioarelor. .In urmă 
citeva zile Viorica Gabor și Florentina 
Stancu se accidentaseră și participa
rea lor devenise incertă. Datorită în
grijirilor asigurate de medicii Ange
lica Lăzăroiu și Mircea Ciortea, ele 
au putut fi apte de concurs. Ba au 
mers și bine ! Cu Gabor, Teodoroi, 
Stancu, Bucur și Silai. putem forma 
o echipă redutabilă pentru Crosul 
Balcanic de la Kolarovgrad".

ai 
de 
cu

A apărut
„SPORT 

ȘI TEHNICĂ
Nr. 2/1966

(oborlrca o „problemă1 mîine.

repre- 
Felicia 
treia a 

ea a învins-o pe 
Sanda Ciogolea (6—2, 6—8, 6—4) și
pe Florica Butoi (6—I, 1—6, 7—5 .

în general, competiția inaugurală a 
activității de tenis io aer liber a avut 
darul să scoată în evidență forma 
promițătoare a cîtorva reprezentanți 
ai tinerei generații de tenismeni.

RD. V.

(Urmar/e din pag. 1) de

Mtr llgg
SI i

A apărut 
revista ilustrată

SPORT"
Nr. 5

schiorii din experiența țărilor înain
tate în schiul alpin ? Nici acum, în 
1966, nu au înțeles că antrenamentul 
de coborîre constituie unul din cele 
mai eficace mijloace de pregătire 
chiar și pentru cursele de „special" ți 
„uriaș" ? Ni se pare atît de clară a- 
ceastă problemă, îneît „erorii" antre
norilor și schiorilor nu-i găsim de- 
cît o singură explicație : comoditatea.

Iată de ce propunem colegiului cen
tral de antrenori și comisiilor regio
nale ca, începînd din sezonul viitor, 
cursele de coborîre să nu lipsească 
din programul nici unei competiții. 
Mai precis, secțiile de schi să cu- 
naască încă din toamnă că, de pildă,

la două săptămîni de la concursul 
deschidere încep probele de coborîre 
pe pîrtia Lupului. In felul acesta^ 
schiorii vor fi obligați să se pregă
tească cu toată seriozitatea pentru 
a face față acestui dificil traseu. 
Și, tot referitor la organizarea com
petițiilor, sugerăm ca probele de sla
lom special să aibă un grad de difi
cultate treptat sporit. La concursul 
de deschidere, de exemplu, să fie a- 
menajate 45—50 de porți, iar după 
două săptămîni 60—7-0 de porți, număr 
care să nu scadă pînă la încheierea 
sezonului. Socotim că este singura so
luție pentru a-i obliga pe concurenți 
să se antreneze, cît de cît, la un nivel 
apropiat de cel solicitat de schiul 
modern..

Din sumarul interesant și variat menționăm urmă
toarele :

Aviație și Cosmonautică. • Perspective pentru cam
pionatele mondiale de parașutism • Cu Traian Bur- 
duloiu despre aviație și aviatori • Avioane super
sonice • Charles Dollfus aeronaut la 73 de ani 
• Primul observator automat pe lună • Cronica 
astronautică.

Motociclism și automobilism. • Aceleași locuri,| , _____  _ _____ t. ____ ,
alte trasee • Arta de a conduce : cînd șoseaua e 
udă • „Moskvici 408" în rodaj • Formele caroseriei
• Motociclism pe gheață.

Turism-alpinism. • Cetatea alpină a Dianei • Rigla 
de orientare • Legarea în coardă.

Radioamatorism. • Stație portabilă pentru tele
ghidare • începuturile radioamatorismului în România
• Sistemul de televiziune „Secăm" • Receptor pen
tru benzile de radioamatori • Antena AS-300 • Punte 
pentru măsurarea capacităților.

Revista publică, de asemenea, numeroase reportaje, 
știri, noutăți, magazin. 32 de pagini bogat ilustrate, 
în culori.

Din cuprins :
Școlarii de azi, campionii de
RUGBI : Grivița Roșie vrea să fie din nou cam

pioană
FOTBAL : ’S-A INTÎMPLAT MÎINE... reportaj-fan- 

tezie, cu clasamentul final al campionatului 1965, 
1966.

- Cu Constantin înainte de start
- Impresii din Italia
- Apărările au (nu mai puțin) cuvîntul !
HANDBAL : Cupa „Sportul popular" în imagini
ATLETISM : Cu Erica Stoenescu, pe urmele l-olandei 

Balaș
BOX : 30 de ani în ring cu Ray Sugar Robinson (II) 
VOLEI : Studenții găiățeni după turneul de la Paris 
HOCHEI : Campionatul mondial
SCHI : în țara lui Fridtjof Nansen
MAGAZIN SPORTIV



FOTBAL

Victoria noastră!"

c am pregătit bine,

or Timișoara — Metalul Huna.

Ti_

. Severin — Electroputere Cra-
mpulung — Muscelul Cimpu-

în a- 
ordin 
lacu-
Cluț

nsebeș — Metalul Hunedoara 
va — Minerul Anina 
lan — Progresul Corabia

Jiu — Progresul Strehaia
apa a XVHI-a, 1 mai
. Jiu — C.F.R. Caransebeș 
re Craiova — Minerul Cîmpu-

în- 
cu 
cu 
re-

care 
mai 
ma;

■. Severin — Minerul Deva 
îișoara — Victoria Tg. Jiu 
nina — C.F.R. Caransebeș 
mpulung — Progresul Strehaia 
re Craiova — Progresul Co-

ălan — Electromotor Timișoara 
apa a XV-a, M aprilie 
Corabia — Minerul Anina 
împulung — C F.R. Timișoara
Strehaia —• Electroputere Cra-

ina — Victoria Tg. Jiu 
impulung — Electromotor

•ansebeș — Victoria Călan 
eva — Minerul Cîmpulung 
g. Jiu — Metalul Tr. Severin
pa a XVT-a, 17 aprilie
re Craiova — Victoria Călan 
nedoara — Minerul Deva

. Severin — C.F.R. Caransebeș 
ișoara — Progresul Corabia 
Strehaia — Muscelul Cîmpu-

apa a XlV-a, 3 aprilie 
unedoara — Muscelul Cîmpu-

„Un pronostic?

perăm să ășliyuiir

pa a XVII-a, 24 aprilie
r Timișoara — C.F.R. Timi-

TENTS BE MASĂ

DUPĂ VICTORIA C. S. IT CLUJ

A! SINT 5 ZILE PÎNĂ LA RELUAREA CAMPIONATULUI Comportare frumoasă,
dată încheiate 

întrecerea celor 
mai despart doar 
asupra ansamblurilor pe care

mai despre aceste ultime verificări 
ează...

„16"-imile 
mai bune 
cîteva zile.

declarația pe care ne-a făcut-o. 
âmtaeață, antrenorul Nicolae 
eseu de la U.T.A., referindu- 
partida pe care textiliștii ■ 
sține duminică, la Arad, cu

entru acest joc faceți pregătiri 
e ?
u, totul va decurge normal: 
miercuri și vineri antrenamea- 
spective, iar joi un meci cu 

1 Pecica. Așteptăm cu încre- 
ocul de duminică pentru că 
iele din pregătire ai fost 
n plus, în retur trebuie să a- 
comportare și mai bună de- 
rima jumătate a campionatu-

e jucători vă dau mai multe 
e?
hivu, Bacoș, Me Ic as, Coman, 
. Pantea. Tir lea.
jna va fi folosit tot fundaș ? 

, pentru că jucătorii pe 
aquup la Înaintare au 

iteză decit el. Și apoi, 
una jucătorii din atac sin: 
mai înapoi atunci cînd depâ- 
anumit număr de ani. In 
vă pot spune că partida 
e așteptată aici, la Arad, 
te mare interes. Prevăd un 
e spectatori...

imineață fotbaliștii de la Cri- 
dea au analizat comportarea 
lor în meciul de cupă. An- 
Ladislciu Zilahi este mulțu- 

felul în care s-a mișcat Cri- 
teren, dar are unele rezerve 
compartimentul ofensiv, mai 
a pito Iul eficacitate: „Atacai 
i-a creat ocazii clare de go\ 
șani și Mu reșan 11 au rata1, 
a rînduri, din poziții extrem 
abile",
ndu-f pe Zilahi cum își ex- 
centul mare de ocazii rata- 
a ne-a răspuns: „Am im- 

înaintașii mei simt o prea 
spundere în momentul In 
buie să iinalizeze. De aceea 
c balonul oarecum timorați 
țiile lor tehnice sint deiec- 
iu o pregătire specială 
irecție, mai mult de 
om remedia și această 
ru meciul cu Știința 
pregăti intens în cursul săp-

.Cupei României", atenția iubitorilor de fotbal se îndreaptă 
formații ale țării — returul campionatului categoriei A — 
Firește, avanpremiera de duminică 
le pregătesc. Retușurile de rigoare 
ne-au vorbit antrenorii echipelor

tăminii, 
va, joi, 
pe care 
categoria C, Olimpia 
totuși să remarc forma 
lorilor Solomon, Pojoni, 
reșan UI"

iar formația o 
după meciul 

îl vom susține

vom definiți- 
de verificare 
cu echipa de 
Oradea. Țin 
bună a jucâ- 
Suciu și bîu-

Privim cu
partida cu

optimism
CS.TS

echipei FarulDupă înapoierea
Constanța de la Fălticeni, unde a 
obținut — în 16-imile 
mâniei* — o victorie 
Forestei, ieri tov. D. 
clubului constănțean 
„Etapa de duminică
— o așteptăm cu emoție. Pregătirile 
pentru 
In toi. 
atenție 
aceste 
cizelarea procedeelor tehnice Ia unii 
jucători. In restul pregătirilor din 
această săptămlnă se urmăresc pro
bleme de omogenizare. Formaltacare 
a cîștigat duminică la Fălticeni va 
li — probabil — menținută și pentru 
confruntarea cu C.S.M.S^ Dar antre
norii se vor decide definitiv abia In 
ajunul meciului. Privim cu optimism 
partida cu C.S.M.S., care ni va fi 
însă de ioc ușoară. Jucătorii de la 
Farul doresc să aibă o comportare 
bună nu numai in această partidă, ci 
In tot returul campionatului"'.

, Cupei Ro- 
cu 3—0 în fața 
Foti, secretarul 
ne-a declarat« 
— inaiguralâ

meciul cu C.S.MS. lași sini 
Antrenorii noștri lucrează cu 
pentru „șlefuirea' echipei. In 

zile ei vor pune accentul pe

Patru jucători indisponibili
la știința Cluj

Corespondentul nostru din Cluj Vio
rel Cacoveanu a stat de vorbă ieri cu 
antrenorul secund al formației Știin
ța, Robert Cosmoc, care i-a relatat 
următoarele : „Jocul de la Oradea cu 
Crișul constituie de mai mult timp 
obiectivul pregătirilor noastre. Din 
păcate avem o serie de indisponi
bilități: Ivansuc și Grăjdeanu slnt 
bolnavi, iar Neșu și Szabo — acci
dentali. Nu știu dacă vor putea juca 
duminică. Restul jucătorilor se an
trenează zilnic. Miercuri vom susți
ne două reprize a 30 de minute cu 
juniorii, iar joi vom avea un joc- 
școală cu o lormatie din campionatul 
regional. Singurul compartiment unde 
nu avem semne de întrebare este 
apărarea, care va rămlne cea folo
sită in partida de „cupa", de la Ca
lafat. adică : Gaboraș — Szo/te, Peso, 
Anca, Cimpeanu. Sperăm, totuși, ca 
Știința să reușească o partidă bună 
la Oradea..."

SERIA VEST
Victoria Călan — Metalul Hunedoara 
Electromotor Timișoara — Minerul Anina 
Progresul Corabia — Metalul Tr. Severin 
Progresul Strehaia — C.F.R. Timișoara 
Muscelul Cîmpulung — Minerul Deva

Etapa a XIX-a, 8 mai
Metalul Hunedoara — Progresul Corabia 
C.F.R. Caransebeș — Electromotor Timi

șoara
Electroputere Craiova — Victoria Tg. Jiu 
Minerul Cîmpulung — Victoria Călan 
Minerul Deva — Progresul Strehaia
Minerul Anina — Muscelul Cîmpulung 
C.F.R. Timișoara — Metalul Tr. Severin

Etapa a XX-a, 15 mai
Victoria Tg. Jiu — Minerul Cîmpulung 
Metalul Tr. Severin — Metalul Hunedoara 
Victoria Călan — Minerul Deva
Muscelul Cîmpulung — C.F.R. Caran

sebeș
Minerul Anina — C.F.R. Timișoara 
Electromotor Timișoara — Electroputere 

Craiova
Progresul Corabia ■— Progresul Strehaia

Etapa a XXI-a, 22 mai
Progresul Strehaia — Victoria Călan 
Electroputere Craiova — C.F.R. Timi

șoara
Electromotor Timișoara

Cîmpulung
MinerijJ. Cîmpulung — Metalul Tr. Seve

rin
Progresul Corabia — C.F.R. Caransebeș 
Metalul Hunedoara Minerul Anina 
Minerul Deva — Victoria Tg.. Jiu

Etapa a XXO-a, 29 mai
C.F.R. Caransebeș — Minerul Deva 
Metalul Hunedoara — Progresul Strehaia 
Victoria T,g. Jiu — progresul Corabia
Minerul Anina — Victoria Calau

Museelul

acum spre 
de care ne 

a înlesnit antrenorilor o .ultimă pri- 
au loc în cursul săptăminii... dar 

de categoria A în rindurile care

Un semn țjc inirc&drc
la Petrolul

Pe antrenorul echipei PelroluL 
Constcmtin Cernăianu, l-am găsit in._ 
piin antrenament. „Pentru noi nu 
există joc ușor și joc greu. Pe toate 
le privim și le pregătim cu aceeași 
seriozitate. Sâptămlna aceasta ne

vom antrena aproape zilnic mai ales 
că, după dușul de Ia Plopeni, Dina
mo Pitești pregătește, probabil, o re
plică deosebit de puternică'.

Apoi, la întrebarea noastră • 
„Cum se simt băieții după meciul 
de Ia Baia Mare?“, C. Cernăianu ne-a 
răspuns următoarele: Jn linii mari, 
echipa noastră a confirmat așteptările 
mele la Baia Mare, avînd de înfrun
tat un adversar greu de depășit pe 
teren propriu. Toii jucătorii ai în
credere In posibilitățile lor
aborda returul campionatuhii cu un 
moroi ridicat. Printre cei mai în ior- 
mă se ailă Badea, care acuză 
o lovitură la genunchi. N'e străduim. 
Împreună eu medicul echipei 
sărrătoșim pînă dum

speranțe viitoare

și vo
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Ieri, Ia echipele bucurcștcne

Antrenament la echipa Steaua
Foto : N. Aurel

Cele trei „bucureștene", Rapid, 
Steaua și Dinamo, pregătesc cu gri
jă prima lor apariție în stagiunea 
de primăvară a campionatului de fot
bal.

Iată ultimele noutăti de la aceste 
trei echipe.

-ir
Antrenorul Valentin Stănescu ne-a 

anunțat cu vădită mulțumire: „Du- 
mitriu 
t abil it 
acest
— a
— că 
către
sint la fej de giele“. 

Că rapidiștii privesc cu 
riozitate meciul de la Craiova, am 
avut ocazia să ne convingem apre
ciind ritmul celor 100 de minute cît 
a durat antrenamentul de iert

Singura problemă pe care antreno
rii Valentin Stănescu și Victor Stăn- 
culescu și-o pun în alcătuirea for
mației de duminică : cine va juca ex
trema dreaptă ? Năsturescu este în 
continuare accidentat, Kraus nu este

va juca la Craiova. Este res- 
și contăm pe aportul său in 

meci dificil. Vreau să remarc 
continuat antrenorul
pentru noi, liderii, 

toate echipele, toate

Stănescu 
vizafi de 
meciurile

multă se-

complet refăcut, așa că n-ar fi ex
clusă introducerea pe acest post a 
juniorului Neagu.

★
Antrenorii de ta Steaua au stabilit 

formula de echipă pentru meciul de 
duminică, de la Arad. Iat-o: Haidu— 
Petescu, Hălmăgeanu, D. Nicolae, 
Sătmăreanu — Jenei, D. Popescu — 
Creiniceanu, Constantin, Voinea, 
Raksi.

O veste bună pentru admiratorii 
talentatului portar Suciu. Deși are 
încă mîna în ghips, el și-a reluat 
antrenamentele... de atletism, deocam
dată. Se apreciază că-și va face re
intrarea 
tămînl.

Cum 
U.T.A. ? 
ră că 
care să respecte frumoasa tradiție a 
întîlnirilor U.T.A.—Steaua și să sa 
tisfacă exigențele pretențiosului pu
blic ară dan

în echipă peste 3—4 săp-

privesc jucătorii partida cu 
Meci greu dar cu totii spe- 

va fi o întîlnire spectaculoasă.

Satîsfacția calificării echipei C.S.M. 
GJuj în finala WC.C.E.“ a fost dublată, 
dnpă părerea noastră, de un fapt deo
sebit de important. Este vorba de ma
niera in care an acționat sportivii noș
tri. Reprezentanții C.S.M.-ului au reușit 
si se impună în fața unor adversari re
dutabili. folosind cu luciditate o serie 
de procedee tehnice, nepuse pînă acum 
suîicient în valoare. Iar eficacitatea 
acestor lovituri s-a concretizat prin 
peretele prețioase acumulate de-a lun
gul partidelor susținute. Cîteva exemple.

Si începem cu Giurgiucă. Prin ser
vi» scurte, cu efect, el a cîștigat 7 
ouncîc in meciul cu Kovacs și 4 la 
Rorsis. Cele 11 puncte au fost f rente 
de Ciuigîucă, fie direct din serviciu, 
ne prin încheieri decisive la mingile 
înălțate de retururile adversarilor. Dar, 
cit este de important un serviciu cu 
mult efect ne-a demonstrat și Rozsas 
in setul a] doilea al meciului cu Reti. 
I-a scorul de 19—19, Rozsas a înscris 
două puncte consecutive prin lovituri de 
servic?-. adjudecindo-și setul. Tot Giur- 
giucă ne-a arătat cît de eficace este 
topspinul, cînd acest procedeu tehnic 
este utilizat ca o „armă64 surpriză (In 
vederea scoaterii din ritm a adversaru
lui) și îi urmează o lovitură puternica. 
De cele mai multe ori, aceasta înseamnă 
punct sigur. Din asemenea situații, 
Giurgiucă a izbutit să puncteze de 10 
ori la Kovacs. Deci, din totalul de 42 
de puncte făcute de Giurgiucă la Ko
vacs, sportivul nostru a cîștigat 17 prin 
servicii și topspînuri continuate cu a- 
tacuri decisive. De altfel, tendința lui 
Giurgiucă spre mărirea incisivității lo 
viturilor sale s-a vădit și în meciul cu 
Rozsas. In întîlnîrile de pînă acum 
dintre acești jucători cînd clujeanul s-n 
ambalat într-un joc lent, de contre, vic
toria a revenit Iui 
însă Giurgiucă a „I 
Lac și a contrat cu 
mingile cu adresă, 
pentru Giurgiucă.

Evoluția lui Rcli 
loviturilor ofensive 
specialitatea lui. 
ceasta — spre deosebire de unele 
cursuri precedente — împotriva lui 
sas, Retî a făcut totul pentru a 
lifica la maximum forhandui de 
El a anihilat foarte bine și sigur 1 
pinurile jucătorului maghiar prin 
turi scurte, de rever și apoi, din 
țiile cele mai favorabile, a trecut 
atacuri imparabile. Și o deficiență, 
drept, mai veche, dar care poate să-i 
creeze neplăceri ! Reti este tentat, cînd 
conduce la scor, să nu 
cu toată seriozitatea, 
cu Rozsas, el a avut 
tent și foarte grăbit, î 
la rind.

Negulescu 
bine. Multă 
nice variate

Rozsas. La Cluj, 
tăiat1-, a intrat în a- 

hotărire. trimitînd 
Rezultatul ? 2—0

a purtat amprenta 
tari, din dreapta. 

Numai că de data a- 
con- 
Roz- 
f ruc- 
atac. 
tops- 
lovi- 
pozi- 

la 
e

mai aeționeze 
tn setul decisiv 

20—12, dar, nea- 
a pierdut 5 puncte

la Cluj, foarte 
procedee teh-

Electroputere

★
Pe extrema dreaptă a naționalei 

noastre am găsit-o optimistă, în ver
vă... declarativă. Iată ce ne-a spus 
Pîrcălab: „Vrem să facem primii pa
tru pași cu dreptul — adică victorii 
în meciurile cu Siderurgistul, Știința 
Timișoara, Steagul 
Dacă ne ies acești 
vin de la sine*.

roșu și Rapid, 
„pași", următorii

M. POPESCU

a jucat 
dezinvoltură, 
și folosite cu precizie în 

funcție de cerințele tactice, decizie în 
lovituri, iată ce a caracterizat jocul 
lui Negulescu în meciurile cu Berczik 
și Kovacs. Dar și un minus : abuzul 
de topspînuri (în seric). Sase asemenea 
suite de lovituri s-au soldat cu tot 
atitea puncte pierdute Ia Berczik (se
tul II).

Calificați în finala celei de a îrI-a 
ediții a „C.C.E.ur reprezentanții C.S.M. 
Cluj au datoria sâ continue pregăti
rile cu toată seriozitatea. Posibilitățile 
demonstrate în partida cu V.S.C. Buda
pesta ne dau speranțe pentru ea trofeul 

să rămină și anul acesta la 
Cluj.

C. COMARNISCHI

C.F.R. Timișoara — Minerul Cîmpulung 
Metalul Tr Severin — Electromotor Ti

mișoara
Muscelul Cîmpulung 

Craiova
Etapa a XXHI-a, 5 iunie

Progresul Strehaia — Metalul Tr. Severin 
C F.R. Timișoara — C.F.R. Caransebeș 
Victoria Călan — Muscelul Cîmpulung 
Victoria Tg. Jiu — Metalul Hunedoara 
Progresul Corabia — Electromotor Timi

șoara
Electroputere Craiova — Minerul Deva 
Minerul Cîmpulung — Minerul Anina

Etapa a XXH'-a, 12 iunie
Muscelul Cîmpulung — Progresul Cora

bia
Metalul Hunedoara — Electroputere Cra

iova
C.F.R. Caransebeș — Minerul Cîmpulung 
Minerul Anina — Metalul Tr Severin 
Minerul Deva — C.F.R. Timișoara 
Victoria Călan — Victoria Tg. Jiu 
Electromotor Timișoara — Progresul 

Strehaia
Etapa a XXV-a. 19 iunie

C.F.R. Timișoara — Victoria Călan 
Metalul Tr, Severin — Muscelul Cîmpu

lung
Minerul Deva — Progresul Corabia
Minerul Cîmpulung — Metalul Hunedoara 
Progresul Strehaia — C.F.R. Caransebeș 
Victoria Tg. Jiu — Electromotor Timi

șoara
Electroputere Craiova — Minerul Anina

Etapa a XXVl-a, 2S iunie
C.F.R Caransebeș — Electroputere Cra

iova
Minerul Anina — Progresul Strehaia 
Muscelul Cîmpulung — Victoria Tg. Jiu 
Metalul Hunedoara — C.F.R. Timișoara 
Victoria Călan — Metalul Tr, Severin 
Electromotor Timișoara — Minerul Deva 
Progresul Corabia — Minerul Cîmpulung

în curînd noutăti la PRONOSPORT
Cu prilejul împlinirii a 12 ani de 

la organizarea primului concurs PRO
NOSPORT, în îocul concursurilor A 
și B se va introduce experimental un 
singur concurs săptâminal PRONO
SPORT cu 13 meciuri.

La acest concurs se vor atribui cinci 
feluri de premii :

— un premiu exceptional
— Categoria I : 13 din 13
— Categoria a Il-a :
— Categoria a IJI-a î
— Categoria a IV-a;
Se alocă initial, din 

suma de 250.000 lei, în 
lui de premii al concursului respectiv.

în afară de variantele întregi se 
■vor putea depune buletine individuale 
cu taxa de participare 50% (variante 
simple, repetate sau combinate), de- 
punîndu-se minimum 10 variante pe 
buletin.

Cu o variantă întreagă sau cu lina 
jucată .50%, se vor putea eîștiga pre
mii nînă la 240.000 lei

MECIURI DIN CAMPIONATUL 
ȚĂRII NOASTRE CATEGORIA A

13
13
13

12 din
11 din
10 din 
fond special, 
afara fondu-

ÎN PROGRAMUL CONCURSURI
LOR PRONOSPORT DE DUMINICA

în programul concursurilor PRO
NOSPORT A 12 și B 12 de duminică. 
20 martie, este cuprinsă prima etapă 
din campionatul țării noastre (retur), 
în rest 6 tntîlnirî din campionatul 
italian categoria B.

Dar iată programul acestor con
cursuri ;

I.
II.

III.
IV.
V.

VI.
VII.

VIII.
IX.
X.

XI.
XII.

5 ti in..i Craiova—Rapid 
Steagul roșu—Știința Tim. 
Farul—C.S.M.S. Iași 
Dinamo Buc.—Sid. Galați 
Petrolul PI.—-Din. Pitești 
Crișul—Știința Cluj 
U.l’.A —Steaua 
Verona—Lecco 
Trani—Venezia
Pro Patria—Catapzaro 
Mastova—Novara 
Monza—Genoa

XIII. Modena—Alessandria

Rubrică redactată de Loto-Pro- 
nosport



O inimoasa victorie a campioanei de șah a RomaniciTIMIȘOARA (prin telefon). — 
Handbalistele de la Știința s-au îna- 
poiat luni din R.D. Germană, undeau 
participat la un turneu organizat în 
orașul Leipzig și au sueținut. un meci 
la Berlin. In legătură cu aceste în- 
tîiniri ne-am adresat antrenorului e- 
chipei, prof; V. Chița, care ne-a dat 
următoarele amănunte :

l-am
la sosire.

găsit antidotul. Mai mult chiar, 
două dintre ele (Moșu și Kaspar ij 
au \iost accidentate și n-au mai 
jucat în meciurile următoare. Cit 
despre reprezentativa A. aceasta 
ne-a fost superioară și fizic (mai 
ales ca talie) și tehnic. Ea a desfă
șurat un joc rapid, combinat iv, cu 
foarte multă disciplină tactică (schim
bări derutante de locuri in acțiuni
le ofensive) și șuturi puterni 
mul meci l-am susținut la l 
T.S.C., victoria revenindu-ne 
rul de 10—7 (5—1) .

In general, consider că

ALEXANDRA NICOLAU
IN ZBOR, PE SCHIURI
In cadrul întrecerilor finale a.< 
Spartachiadei unionale de iarni 
s-au întîlnit, pe trambulina 
la Sverdlovsk, cei mai buni să
ritori cu schiurile din U.R.S.S 
Prin stil, ca și prin lungime1, 
săriturilor sale (76 și 78,5 m), 
perior s-a arătat Valeri Emc . :.l 
nov, ciștigător al titlului de ca 
pion

JINVINSO pe nonj m ppindasvilidis/Mtat
In 
de
In 
în 

ale

:e. Ulti- 
erlin. cu 
cu sco-

BELGRAD 15 (p •lex, de la co- 
a 6-a 

de șah 
„derbi* 
ală, ju- 

rindașvili, 
niaestra

novici 1—0, Bilek-Eretova 0—1. Parti- 
:-i s-a întrerupt.

V. IGNATOVICI

11 doilea rezultat românesc

ÎN ÎNTRECEREA JUNIORILOR

al Spartachiadei.
Foto : TASS

7Xr/JE ]

semne de oboseală șl. in plus, 
avut de făcut iată unui joc 
(permis de arbitraj), căruia nu i-au

turneul

!«■

Știri, rezultate

turneu

primele rezultate înregistrate: U.R.S.S, Polonii

i-a depășit net 
lalți... 6 598 de 
renii.

internațional
R. D. Germ

Claude
Leitner

loc la Cannes reuniunea Comite’ 
acest prilej se vor stabili, prin

Killy, 
(R. F.

! A 45-a ediție 
de schi-fond 
se dispută 

Suedia pe o 
de 85 ’

df'clarat că participarea 
ei la ..mondialele-4 de la 
Portillo stă sub semnul 
întrebării.

BERNA
Concursul internațional de 

Kandahar" a luat sfîrșit' la
„Ar lli 

dispui 
a red 
urmaq 
Geimd

Varșovia se desfășoară un 
pe echipe cu participarea Bulgariei,

de
100 m bras

singură victorie, la 
remize la Neamțu,

CEA DE 
a cursei 
Wasa, ce 
anual în 
distanță de 85 km, a 
fost ciștigată pentru a 
cincea oară de suede
zul Jan Ștefansson, care 

pe cei- 
concu-

PARIS
La 17 martie va avea 

executiv al U.E.F.A. Cu 
qere la sorți, semifinalele „Cupei campionilor europeni 
.Cupei cupelor" la fotbal.

celorlalte grupe : 
Finlanda, G recia ;

de fotbal. „Eu 
este posibil să 
și acest cam- 

a spus el. „în

schi dotat cu trofeul 
Mur ren (Elveția), cu 

unui nou slalom special pentru bărbați. Victoria 
cunoscutului schior francez Jean 
Herbert Huber (Austria) și Ludwig

REVISTA „Der Lei- 
chtathlet44 din R.D. Ger
mană publică o intere
santă statistică a vîrstei 
medii la care atleții au 
obținut titluri olimpice 
și recorduri '* '
Media 
variază 
de ani. 
(100 și 
este 22 
fondiști
m) între 26 și 28 de ani.

rezultate înregistrate 
runde : Mititelu — 

—*/2, Vaisman — Botez 0—1, Stan- 
Nacht '/?—'/s, Drozd — Nacu 0—1 

— Mititelu Va—‘/a, Par- 
— Vaisman Va—*/a, Neamțu — Stan- 
1—9, Reicher — Drozd i—0 (runda 
Soos — Botez ’/a—Va, Mititelu — 

Va—Va, Vaisman — Nacht 0-^1, 
— Buza 1—0 (runda III); Partos 

> V2—-Va, Nacht — Mititelu Va— 
V2, Neamțu — Vaisman Va—Va, Nacu — 
Stanciu Va—Va (runda IV).

întrecerile continuă în fiecare după- 
amiază în sala de șah a clubului Con
structorul din str. 13 Decembrie nr. 5—7.

100 m bras: I. H 
bras : M. Hoi 
100 m spate 
in liber : E. 
flatare : E.
100 m spate 
m liber: D, 
Mezinca 1:13.
(A. RUDEANU

• Cîteva dii 
zultate înregist: 
concursului 
la Oradea : 
Schwartz și P. Meer 1 
bras (jun.): P. Schwart 
m liber (jun.): J. Csikanek 68.4 
33 m bras (fetițe).: A. August 
CP. LURINCZ-coresnJ.

mondiale, 
acestor vîrste 
între 22 și 28 

Pentru sprinteri 
200 m) media 
de ani, pentru 

(5 000 și 10 000

„Primul ■ meci 
la 12 ore de 
compania iormajiei Chemie Halle, 
care, am dispus cu 10—3 (5—2). 
partidele următoare am întîlnit, 
ordine, reprezentativele B și A
R.D. Germane, in fata cărora am pier
dut cu 5—3 (3—1) și, respectiv, 12—3 
(4—1). în /ocul cu echipa B (alcătuită 
pe scheletul formației S.C. Leipzig, 
cate se pregătește pentru semifinalele
C.CE"I jucătoarele noastre au dat 

au 
dur

ne-a folosit ca schimb de e‘xperien-
ță, pentru cunoașterea joculiii prac-
ticat peste hotare și pentru rod ar ea
elementelor tinere”
în zilele următoare jucătoarele Știin-

tei își vor continua pregăt iri'.e în
vederea returului campionat ului re-
publican.

P. ARCAN, coresp. rcg.

din toate timpurile la 100 m liber
In cea de a doua reuniune a con

cursului republican de primăvară des
fășurat la Reșița, înotătorii din loca
litate au înregistrat alte performan
țe de valoare. Dintre ele trebuie să 
subliniem timpul de 57.8 sec la 160 m 
liber a! lui H. Schier (al doilea rezul
tat românesc din toate timpurile), cele 
2:42,7 ale Ancăi Andrei la 200 m spa
te— record republican de sală la ju
nioare II (de asemenea, a doua cifră 
din istoria acestei probe), ca și perfor
manța de 2:27,1 realizată de N. Tat 
la 200 m fluture. Alte rezultate : JU
NIORI II — 100 m bras : E. Strem
pel 1:21.8; 100 m spate: I. Mărgeanu 
1:10.8; JUNIOARE II 400 m mixt: 
M. Horvat 6:23,0 și Cr. Hohoiu 6:23,8;

După disputarea primelor patru runde 
ale turneului de șah din Capitală, care 
reunește o serie dintre jucătorii noștri 
fruntași, clasamentul prezintă o surpri- 
7 1:. prin prezența pe primul loc a can- 
diclatuluî de maestru Emil Ungureanu 
din Tg. Mureș. El a totalizat 3Vs puncte 
din 4 posibile, avînd ca învinși pe 
Nacht, Neamțu și Buza. O singură re
miză — cu Partos, în prima rundă. Al 
cioiiea în clasament este maestrul A. 
Gunsbr-rger, cu 3 puncte. El a cîștigat 
la Buza și Nacu. remizînd cu Reicher 
și Drozd. Maestrul Mircea Pavlov, al 
treilea în clasament după 4 runde, are 
2*/2 puncte, cu o 
Buza, precum și 
Na cu și Reicher.

Iată și celelalte 
în primele patru 
Soos 
citi - 
(runda I): Botez 
tos — Vaisman 
ciu 
H): 
Partos ’ 
Stanciu 
— Soos

Neamțu
*/2—

O ANCHETA menită 
să desemneze primele 
10 sportive franceze a 
dat cîștig de cauză îno
tătoarei * ‘ ‘ 
ron, cu 
Ea este 
sament 
rielle . ________
Goitschel Interesant de 
notat că Christine 
Goitschel, campioană 
olimpică la slalom^ a 
suferit recent o fractură 
la picior, fiind indispo
nibilă pentru cel puțin 
două luni. Medicii au

Christine Ca- 
95°/o din voturi, 
urmată în da

de surorile Ma- 
și Christine

HOCHEI

IERI. REZULTATE NORMALE

întrecerea ceh 
juniori ale h<x 
nuat ieri pe pai 
gust44 în conditi 
ganizatorice 
ziua precede 
despre rezu: 
cîteva cuvin 
meci de lui 
tîrzie : Avintul M 
șoara. Victoria i- 
M. Ciuc cu scor 
4—0). Au înscris Jere 
her 2 și Eros 1.

Etapa de marți a î 
cu un joc echilibrat, 
Sebeș, cu o mai mare forță 
dispus de Știința Sighișoara 
de 5—1 (2—1, 1—0, 2—0).

După-amiază, înfrățirea Gheorghie 
cîștigat ia mare luptă in fața ec 
Metalul Rădăuți : 5—4 (1—2, 2—0, 
Scorul acesta a fost în cea mai 
parte consecința diferenței de va 
dintre portarii celor două echipe. Punc
tele au fost înscrise de Kerciu 2. Sze- 
kely 1, Kemenes 1, Erseni 1 pentru în
frățirea și de Tiron 2, Rusu 1 și Cunes- 
cu 1 pentru Metalul.

Azi au loc jocurile înfrățirea Gheor- 
ghieni — Știința Sighișoara (ora 3). 
Ș.S.E. 2 București — Surianul Sebeș, de 
la ora 17, și Avintul M. Ciuc — Metalul 
Rădăuți de la ora 19. (C. A.).

este un

mentat desfășurarea 
campionatului mondial 
de hochei a fost și un 
reprezentant ai ziarului 
„Noul Sudan*'. „Nici nu 
vă închipuiți cită atrac
ție exercită sportul asu
pra tineretului din pa
tria mea și cu cit inte
res urmăresc ei acest 
campionat, deși numă
rul celor care au asis
tat vreodată la un meci 
de hochei pe gheață 
este infim4*, a declarat 
ziaristul sudanez colegi
lor săi iugoslavi.

Au fost stabilite grupele 
campionatelor europene de tenis de mas

LONDRA, (Agerpres). La Lon
dra a avut loc tragerea Ia sorți pen- 
:rj alcătuirea grupelor competiției pe 
echipe din cadrul campionatelor eu
ropene de tenis de masă, care se vor 
desfășura între 13 și 20 aprilie în 
capitala Angliei. în competiția mas-

PELE DEZMINTE !
mană, a dezmințit ziariștilor informa
țiile apărute în mai multe ziare că va 
părăsi clubul 
Real Madrid

Santos pentru a juca la 
sau Internazionale Milano. 

„Eu sînt brazilian, iu
besc Brazilia și mă 
simt bine în țara mea. 
Voi rămîne în Brazilia 
pe care nu o voi părăsi 
niciodată44, a declarat 
Pele.

în continuare Pele 
și-a exprimat speranța 
că echipa Braziliei ar 
putea cîștiga pentru a 
treia oară campionatul 
mondial 
cred că 
cîștigăm 
pionat44, 
fotbal însă nu este nici
odată nimic sigur44.

culină, echipa ROMÂNIEI va ji 
în grupa a 4-a alături de echij 
AUSTRIEI și SPANIEI. Iată cord 
nența celorlalte grupe : grupa 
Suedia, Finlanda, Belgia, BulgaJ 
grupa a 2-a : Iugoslavia, Luxembl 
Elveția și Italia ; grupa a 3-a : J 
hoslovacia. Olanda, Grecia, Jefl 
grupa a 5-a: Ungaria, Franța, 3 
tugalia, Țara Galilor ; grupa a u 
R.F. Germană, Polonia, NorvcJ 
grupa a 7-a : U.R.S.S., Danemal 
Scoția, Guernsey ; grupa a 8-a : 
glia, R.D. Germană. Malta, InlaJ 

în competiția feminină, selecțioa 
ROMÂNIEI va evolua în grup] 
3-a, împreună cu echipele OLANI 
și LUXEMBURGULUI. Gomponj 

grupa 1 : Ani 
grupa a 2-a : I 

garia, Norvegia, Elveția ; griîpa a 4 
Cehoslovacia, Danemarca, Irlarl 
grupa a 5-a : U.R.S.S.. Belgia. I 
tria ; grupa a 6-a : R.F. Germl 
Suedia, Scoția ; grupa a 7-a : R| 
Germană, Iugoslavia, Guernsey ; I 
pa a 8-a : Polonia, Spania. Țara I 
Iilor.

Din fiecare grupă se califică I 
tru turneul final echipa învingătJ 
Apoi, cele 8 echipe vor fi repartl 
în două grupe a cîte 4

VARȘOVIA
La ”

sabie
R. F. Germane, Ungariei, U.R.S.S. și Poloniei (cu două ecl 
Iată
11— 5; Ungaria — R. F. Germană 13—3; Polonia I — Buld
12— 4; Polonia I — R. F. Germană 11—5; Polonia I 
R. D. Germană 14—2 ; Bulgaria — R. D. Germană. 9—7.

RON CLARKE_______
adevărat recordman al... 
recordurilor. Din 1963 
pînă în prezent a sta
bilit 21 de recorduri 
mondiale în aer liber și 
unul în sală. Impresio
nant este și ____
sul Iul Michel Jazy :: io 
recorduri __Jl_:_
(dintre care 3 în sală).

palmare-

mondiala

PRINTRE cei aproxi
mativ 500 de reporteri 
și crainici care au co-

ÎN ACEST sezon, ti
nă ra Gabriele Thiele 
(17 ani), membră a clu
bului Dynamo Berlin, a 
trecut de două ori peste 
ștacheta înălțată la 
1,70 m.

O iază interesantă de la un meci din campio
natul de hochei 
echipei Ț.S.K.A., 
posesia pucuiui..

al U.R.S.S., în care portarul 
încearcă zadarnic să intre in

SVERDLOVSK
Au luat sfîrșit Întrecerile de schi din cadrul finalei 

tachiadei unionale de iarnă. Ultima probă — 50 km 
revenit lui Ivan Utrobin cu 3h08:51,0, urmat de Ai 
Naseckin 3hll :l,0 și Viaceslav Vedenin 3hl2:58,0.

Î.FACCHETTI — scrie 
ziarul „Nepsport” din 
Budapesta — va fi în 
curînd cel mai bun fot
balist al lumii. Funda
șul de la Inter, desco-

are 
obișnuite 
fotbalist : 

de

perit de Herrera, 
calități puțin 
pentru un 
avînd o înălțime
1,88 m el aleargă suta 
de metri în 10,7 (!) aco
peră tot terenul, fiind 
foarte eficace și în

atac. Și notați : are 
doar 24 de ani”. După 
cum relevă ziarul, Fac- 
chetti duce o viață 
sportivă exemplară și 
este unul dintre cei mai 
disciplinați jucători.

PARIS

Competiția internațională de ciclism Paris — Nissa a 
sfîrșit cu victoria rutierului francez Jacques Anquetil, c i 
cîștigat ultima etapă Antibes — Nissa (167 km) in 4h I 
în clasamentul final Anquetil este urmat la 48 sec. de Pod 
și la 1:47 de italianul Adorni.
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