
DIMINEAȚA
O lntllnire cu „Progresul", 

acasă la el, In parcul spor
tiv din „dr. St-aicovici*.

...Am stat patru ceasuri la 
„Progresul*, Înregistrând „Ul
mul" unei dimineți obișnuite 
din viața clubului. Și iată 
^pelicula",

★

O ușă de stejar masiv, o 
plăcuță pe care scrie; „SE
CRETAR*. Ciocănesc ușor. 
Intru. Din spatele unui birou 
mă privesc o pereche de o- 
chelari „umbrar.

— II caut pe tovarășul Iktfie 
Săceanu (secretarul clubului).

— E In ședință. Tot biroul 
clubului este 
instruire...
' — Durează

— De abia
E clar, 

mai tlrziu.

In ședință.

o

mult...
a început.»
să mă reîntorc

Ies In parc.

★

de fotbal numărul 
goale. Masa

„intermitente* maro-

y
Terenul 

unu... Tribune 
verde a gazonului are pe a- 
tocuri
negre. Slnt urmele solicitări
lor din toamnă. Una dintre 
ele este In atenția a doi oa
meni care trebăluiesc cufun
dați cu totul In amănuntele 
preocupării lor. Grupul, plus 
uneltele — o roabă, o gre
blă — are contur statuar. Cei 
doi slnt amenajatorii de teren 
(ce urltă formulare): Gheorghe 
Viorea ți Nicolae Cernea.

— Ce faceți?
— Gospodărim, răspunde 

primul. Greblăm locul ăsta. 
Au fost aduse Îngrășăminte 
pentru a ajuta iarba să creas
că. Și, uite, sint printre ele
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ELEVII

De
amănunte de la întrecerile disputate pînă acum.

Disputa campioni la schi
baschetbaliștilor

/

început campionatele

Cupa munților

Școlarii din Sinaia pe locul I

ÎN ÎNTRECERE
Cei mai buni sportivi din rîndurile elevilor participa în aceste zile Ic importante com

petiții cu caracter lepublican. Schiorii se întrec în pitorescul cadru a. Postăvcru ui, pentru titlurile 
de campioni republicani, și la Vîrful cu Dor (unde a avut loc „Cupa mun- or*), iar bcschetba- 
liștiî participă la Craioya la concursul republican al liceelor cu program de educație fizica. în 
rîndurile care urmează : cîteva amănunte de la întrecerile disputate pînă acum.

(liceul nr. 2 
Daniela Măr- 
Sinaia) 64,6. 

se di-pută probele de

Georgeta Bâncilă 
Brașov) 63,2; 3. 
gării (liceul nr. 1

Astăzi
slalom uriaș.

^ALEM'IN PĂUNESCU

CRAIOVA, 16 (prin telefon). 
Concursul republican al lice
elor cu program de educație 
fizică și-a început desfășurarea 
în sala Electroputere din loca
litate. In fruntea clasamen
telor y se află echipele Li
ceului nr. 1 Craiova (la băieți) 
și Liceului nr. 35 București (la 
fete), ambele neînvinse.

Rezultate : BĂIEȚI: Lie. nr. 2 
Tg. Mureș — Lie nr. 4 Galați 
68—63, Lie. nr. 1 Craiova — 
Lie. nr. 35 București 59—52, 
Lie. nr. 4 Galați — Lie nr. 4 
Oradea 63—48, Lie. nr. 1 Cra
iova — Lie, nr. 2 Tg. Mureș 
44—42, Lie. nr. 1 Craiova — 
Lie. nr. 4 Oradea 96—43 ; 
FETE: Lie. nr. 35 București — 
Lie. nr. 4 Galați 71—19, Lie. 
nr. 4 Oradea — Lie. nr. 2 Tg. 
Mureș 36—60, Lie. nr. 4 Galați 
— Lie. nr. 1 Craiova 20—35, 
Lie. nr. 2 Tg. Mureș — Lie. 
nr. 35 București 45—65, Lie. 
nr. 1 Craiova — Lie. nr. 2 Tg. 
Mureș 37—63, Lie. nr. 35 Bucu
rești — Lie. nr. 4 Oradea 
73—34.

întreceiile continuă joi și se 
încheie vineri.

POIANA BRAȘOV, 16 (prin 
telefon). — Pe pîrtiile din loca
litate au 
republicane școlare de schi. La 
întreceri au laat parte 87 de bă
ieți și 31 de fete, iar succesul 
competiției a fost asigurat nu 
numai de numeroasa participare, 
ei și de condițiile excelente de 
concurs. Intr-adevăr, organiza
torii 
a 
o 
a 
A

Intr-adevăr, „____
comisia de specialitate 

regiunii Brașov — au dovedit 
pricepere deosebită, iar vremea 
fost cit se poate de favorabilă, 
nins peste pîrtiile bătute depu- 

nîndu-se un strat de 30 de cm 
de zăpadă proaspătă și, cu toate 
că timpul a fost intermitent ee- 
țos, s-a putut concura în con
diții optime. Schiorii școlari au 
dovedit reale calități, pe prim 
plan 
elevi 
șov. 
rea“ 
mianții probei rezervate băieților, 
lată rezultatele tehniee ale primei 
zile: slalom special, băieți; 1. 
Ion Bobiț (șc. prof. Steagul roșu 
Brașov) 65,8 
blican 
(liceul 
Adrian 
Șița) ; .
(liceul nr. 1 Sinaia) 55,3 — 
pioană republicană școlară;

situîndu-se — desigur — 
și eleve din regiunea Bra- 
De subliniat și „strecura
tului reșițean printre pre-

școlar ; 
nr. 1 
Lungu 
fete :

— campion repu-
2. Nicolae Crețoi 

Brașov) 66,1 ; 3.
(liceul nr. 1 Re-
1. Elena Neagoe

cam-
2.

Ion Voinescu povestește...

în întrmpinarea Congresului U. T. C.

portivi fruntași în mijlocul tineretului
L-ați auzit vreodată povestind pe Ion 

Voinescu ? Nu ? Păcat ! Cel mai mare 
portar român din ultimii 20 de ani, ale 
cărui spectaculoase robinsonade au stîrnit 
pînă nu de mult admirația stadioanelor, 
feste un povestitor neîntrecut, cu o vervă, 
Iun temperament și o culoare în grai care 
ke fac să-l urmărești cu răsuflarea între- 
Ităiată.
L „Parcă văd și acum tabela de marcaj în 
pauza meciului nostru, cu Lutton Town, 
pi turneul întreprins în 1956, în Anglia. 
[Era 3—0 pentru ei. Eu eram rezemă. In 
lfmartă apăra Toma. O rezervă a englezilor 

atrăgea ostentativ atenția asupra sco

rului și-mi arăta, insinuant, cele cinci 
degete ale mîinii: „FIVE FOR YOU* 
(Cinci pentru dv.) — mi-a spus el zîm- 
bind... englezește... Adică cinci goluri 
o să ne dea. Cîte le înscrisesem noi la 
București. Eu eram pe jăratec... îmi venea 
să intru sub bancă de ciudă. Și a venit 
repriza a doua. Și am început să jucăm 
așa cum știam noi — C.C.A.-ul. Am bă
gat un gol, al doilea, apoi am egalat. Co
legul meu englez de pe banca rezervelor, 
intre un „ah* și un „oh*, schimba fe(e- 
fe(e. Cînd l-am înscris și pe al patrulea 
a rămas cu gura căscată. Nu-i venea să-și 
creadă ochilor. La sfîrșilul meciului —

Gimnaștii și gimnastele de la 
liceele cu program special de 
educație fizică folosesc intens 
ultimele antrenamente înain
tea concursului republican 
rezervat lor, care se va des
fășura vineri și sîmbătă la 
Cluj. Printre ei se numără 
și Stela Hieș (Liceul nr. 2 din 
Tg. Mureș). Sub supraveghe
rea antrenorului Francisc 
Mar coș. ea -retușează- exerci
țiul ia paralele.

Foto : A. Neagu

Continuînd șirul întrecerilor 
începute cu cîțiva ani în urmă, 
schiorii de la Școlile sportive de 
elevi din Sinaia. Brașov, Predeal 
și București (nr. 2) și-au dispu
tat anul acesta, pe pîrtiile de la 
\îrful cu Dor, tradiționalul con
curs dotat cu „Cupa munților*. 
Cursele au fost spectaculoase, u- 
nii concurenți dovedind perspec
tive. Rezultate: SLALOM SPE
CIAL BĂIEȚI — născufi în a- 
nul 1948: Y D. Gomulea (Bra
șov) ; 2. Cornel Radu (Sinaia) ; 
3. D. Sușteanu (Predeal) ; 1949- 
1950: 1. L. Predeleanu (Pre
deal) ; 2. V. Crețoi (Brașov) ; 3. 
FI. Dumbravă (București) ; 1951- 
1952: 1. S. Cojocaru (Brașov) ; 
2. D. Cezar (Sinaia) ; 3. Alei. 
Stănculescu (București) ; 1953— 
1954: 1. Alei. Bogdan (Sinaia); 
2. P. Ivănescu; 3. V. Aurdian

scorul final rămînînd 4—3 
pentru noi — l-am bătut pe 
umăr, i-am arătat eu tabela 
de marcaj și i-am spus: pa
tru v-am 
cinci de 
„NINE* !

Printre
Voinescu 
tineri adunați 
miază la Casa 
raionului .23 August"* s-a 
mărat și episodul de mai 
Au mai fost și altele, 
te inedite din viața < 
tul ui fotbalist, povesl 
haz, îneît nu de pa 
sala l-a întrerupt, cu 
la scenă deschisă.

Alături de maestrul 
lui \ oinescu au mai 
vitați, de către tinerii 
ionul 23 August, 
sportului Apolzan, i 
campion de atletism vaienu 
Jurcă și poloîstul Anatol Grin-

dat, 
la

cele 
celor

nene. Cu c.le 
Bucurefti fac

povestite 
peste 600 
marți după-a- 
de cultură a 

a nu- 
i sus.

momen- 
cunoscu
țite cu 
iține ori 

aplauze

de

țes cu.
Fiecare a Împărtășit fapte, 

date interesante din activitatea 
și din experiența proprie. 
Jurcă și Grințescu și-au luat 
chiar și angajamente. «Fe/i 
mai auzi în curind — a spus 
talentatul atlet — de un nou

i
I
I
I
I
I
I
I
I
I
i

duel Zamfirescu—Jurcă și de un nou re
cord la 200 m plat*. Iar A. Grințescu 
a completat: „La campionatele europene 
de la Utrecht, echipa noastră de polo va 
depăși, vă asigur, obsedantele locuri 4—5.

Consemnînd, în încheiere, deplina reușită 
a interesantei întîlniri a tineretului din 
raionul „23 August* cu cei patru sportivi 
fruntași — organizată în întîmpinarea 
Congresului U.T.G. — adresăm sincere felici
tări autorilor acestei inițiative : clubul spor
tiv Metalul 23 .August și comitetul raional 
U.T.G.

MARIUS POPESCU

I 
I 
I
I
I 
I
I 
I
I

(Predeal); 1956: 1. Gh. Nițoi
(Sinaia) ; 2. V. Ureche (Brașov); 
3. Radu Cri st ea (București) ; 
FETE. 1948: 1. Elena Donea
(Sinaia) ; 2. Simona Capriel
(București) ; 3. Maria Cîmpeanu 
(Brașov); 1949—1950: 1. Da
niela Mărgărit (Sinaia) ; 2. Do
rina Munteanu (Brașov) ; 3. Ma
ria Roșculeț (Predeal) ; 1951— 
1952: 1. Maria Sîrbu (Sinaia); 
2. Georgeta Bunea (Brașov) ; 3. 
Anamaria Ionescu (București) ; 
1953—1954: 1. Ioana Georgescu 
(București) ;
(Sinaia) ; 3. Nela Simion (Pre
deal) ; 1956: 1. Dorina Frecup 
(Sinaia) ; 2. " ,
(Brașov) ; 3. Madina
(București) ; SLALOM
BĂIEȚI 1948: 1. D. Gomulea’;
2- Cornel Radu ; 3. A. Belu
(București) ; 1949—1950:
Cristoloveanu (Brașov) ; 2.
Marinescu (Predeal) ; 3.
Sturza (București) ; 1951—1952:
1. S. Cojocaru (Brașov) ; 2. C. 
Mihai (Sinaia) ; 3. Dinu Cezar 
(Sinaia); 19d3—1954: 1. 141. 
Bogdan ; 2. P. Ivănescu; 3. V. 
Aurdian; 1956: 1. Gh. Nițoi;
2. Niculae Oprescu (București) ;
3. S. Ureche ; FETE, 1948: 1. 
Elena Donea ; 2. Maria Cîmpea
nu : 3. Simona Capriel ; 1949— 
1950: 1. Maria Șupeală (Sinaia);
2. Dorina Munteanu : 3. Daniela
Mărgărit; 1951—1952: 1. Clau
dia Mihăilescu (Brașov) ; 2. Ma
ria Sîrbu; 3. Anamaria Ionescu: 
1953—1954 : 1. Luize Niculescu 
(Sinaia) ; 2. Ioana Georgescu ;
3. Nela Simion; 1956: 1. Crăița
Marinescu ; 2. Dorina Precup ;
3. Madina Cojan.

Pe echipe: 1. Ș.S.E. Sinaia 103 
2. Ș.S.E. Brașov 118 p, 3. 
E. Predeal 165 p. 4. Ș.S.E. 
2, București 174 p.

P:

nr.

2. Simona Cosma

Crăița Marinescu
Cojan

URIAȘ

N. 
I.

A.

LUPTĂTORI ROMÂNI 
LA UN MARE TURNEU 

ÎN R. P. UNGARĂ

La 
zilele 
mare 
lupte 
care vor participa sportivi din 
Bulgaria, Polonia, ~ 
U.R.S.S., Turcia, R.D. 
Cehoslovacia, Iugoslavia 
gana.

Budapesta 
de 2, 3 .
turneu internațional 
greco-romane și libere, la ---- ------ _ ------------

România, 
Germană, 

și Un-

va avea loc 
și 4 aprilie

în 
un 
de

ECHIPA DE
A PLECAT

VOLEI RAPID
LA ZAGREB

In vederea 
din sferturile 
„C.C.E.", pe 
duminică 20 r_____ ___ __________
campioana noastră masculină de 
volei, Rapid București, a plecat a- 
seară la Zagreb. Au făcut depla
sarea, însoțiți de antrenorul 
Ponova, jucătorii : ~
rariu, Mine ev, ~_____ ,
rovici, Udișteanu, Nicolau, 
vel, Costinescu, ' ' ' 
zan, Gavriliță.

meciului retur 
de finală ale 

care-1 va susține 
martie cu Mladost;

SCHIORII
CONCUREAZĂ

J.
Drăgan, Fe- 

Plocon, Grigo- 
’ ’ Pa-

Ardelea, Che-

FONDIȘT1
ÎN POLONIA

Schiorii fondiști Gh. Cincu, 
Gh. Bădescu și Marcela Leam- 
pă, însoțiți de antrenorul C. 
Enache, au plecat ieri la Zako
pane pentru a participa la a 
XXI-a ediție a „Memorialului 
Bronislaw Czech și Helene Ma- 
rusarz“. 
niei vor 
duminică 
băieți și

Reprezentanții Româ- 
lua startul sîmbătă șl 
în probele de 15 km 
10 km fete.

litimclc știri de peste hotare
FOTBALIST ROMAN PREMIAT LA TAȘKENT

MOSCOVA, 16 (AGERPRES). — După cum transmite cores
pondentul sportiv al agenției TASS, fotbalistului român Petre 
Dragomir de la Petrolul Ploiești i s-a acordat premiul pentru 
cel mai bun mijlocaș la recentul turneu internațional de fotbal 
de la Tașkent.

WEST HAM UNITED IN SEMIFINALELE „CUPEI CUPELOR" 
I 

Ieri, la Magdeburg, a fost cunoscută ultima semifinalistă a 
„Cupei cupelor' la fotbal. Susținînd meciul revanșă, echipa en

gleză West Ham United, deținătoarea trofeului, a terminat la 
egalitate cu 1. F. C. Magdeburg s 1—1 (0—0). învingători în 
primul meci cu 1—0, fotbaliștii englezi s-au calificat în semifi
nalele competiției. Celelalte semifinaliste sînt Liverpool, Celtic 
Glasgow și Borussia Dortmund. Tragerea la sorți a meciurilor 
din semifinale va avea loc azi la Cannes.

★
Finala probei de simplu masculin din cadrul campionatelor 

internaționale de tenis de cîmp ale Columbiei de la Barran- 
quilla a durat aproape 5 ore. Victoria a revenit aush ananu- 
!ui Martin Mulligan, care l-a ’nvins cu 9-11, 6-2 7-5, 2-6, 
12-10 pe Franțois Jauffret (Franța).



MIJLOCAȘUL LA DESCHIDERE-
„DISPECER" AL LINIEI DE TREISFERTURI
întotdeauna rolul mijlocașilor în 

rugbi a fost foarte important. Iar 
începînd de acum un an, eînd s-a tre
cut la aplicarea noilor reguli de joc, 
acest rol a crescut și mai mult, așa 
cum, de altfel, au dovedit-o și jocu
rile din acest sezon. într- adevăr, din 
dorința de a favoriza jocul liniilor dina
poi, de a ajuta atacantul să-și pună 
în valoare fantezia și inițiativa per
sonală creatoare, o regulă de joc repre
zintă — în numai cîteva rînduri — 
premisa schimbării la față a acestui 
frumos sport. Anume, i se interzice 
mijlocașului Ia grămadă al echipei care 
pierde balonul la talonaj să depășească 
linia balonului în grămadă. De ase
menea, li se interzice jucătorilor din 
linia a II l-a a grămezii să se desprindă 

Pe teme actuale
pentru a-și ataca adversarii înainte de 
ieșirea balonului. Practic, echipa care 
a pierdut mingea după grămada ordo
nată nu mai poate sugruma în fașă 
atacurile inițiate de echipa adversă, 

pentru cu nu mai poate interveni in 
joc dceît după ce perechea de mijlocași 
adversă a orientat mingea așa cum a 
crezut de cuviință, nestingherită.

în condițiile existenței unui cuplu 
de mijlocași cu un bagaj tehnico-tactic 
corespunzător, această regulă favori
zează un mare număr de acțiuni o- 
fensive variate, de înalt nivel tehnic 
și spectacular, în special prin inter
mediul liniei de treisferturî. Se pot 
face atacuri pe lîngă grămadă, strînse 
sau largi, pe partea închisă sau pe 
partea deschisă, diverse combinații 
eficace cu linia a IlI-a a grămezii și 
cu ajutorul liniei de treisferturî, se 
pot face, în fine, transmiteri pe șarje 
de țrejsferturi cu mari șanse de succes. 
Evident, în combinațiile cu linia de 
treisferturî rolul principal îi revine mij
locașului la deschidere și tocmai des
pre ideea de bază a activității lui în 
atac vrem să amintim cîteva lucruri 
mai importante.

Munca mijlocașului la deschidere 
trebuie să fie un adevărat dispecerat. 
Se spune că „prin mintea și prin mina

Concurs
în urmă cu un an, fostul rugbist și 

atlet Petre Cosmănescu l-a luat de 
mînă pe Andrei, fiul său cel mare, 
și l-a adus Ia concursul de selecție or
ganizat de secția de atletism a clubu
lui Steaua. Miercuri dimineața, la

întrctcrc internațională dc cros

Duminică se va desfășura la Berlin 
o competiție internațională de cros 
la care vor lua parte și șase alergători 
români : Constantin Bloțm, Ion Că- 
praru și Gheorghe Corșatea (4 000 m). 
Ion Rusnae. Ovidiu Lupu și Dumitru 
Buiae (10 000 m).

PENTRU BUCUREȘTENI, ÎN PERSPECTIVĂ:

Un bogat program turistic
Comisia noastră de turism și alpi

nism are în planul său de muncă pe 
1966 mai multe acțiuni decît în anul 
trecut. Pentru noul sezon turistic, C3re 
va începe în curînd, s-a prevăzut or
ganizarea a numeroase excursii în 
locuri istorice, pe marile șantiere și, 
bineînțeles, în centrele turistice tradi
ționale clin cele mai pitorești locuri ale 
țării. Anul acesta se va pune un ac
cent mai mare pe organizarea acțiunilor 
turistice larg accesibile maselor de iu
bitori ai drumeției și ai naturii, cum’ 
sînt excursiile în împrejurimile Capi
talei, serbările cîmpenești, taberele de 
corturi și altele. Comisiile de turism 
ale cluburilor și asociațiilor vor fi a- 
jutate efectiv de noi în buna organi
zare a serbărilor cîmpenești, în mobili
zarea partieipanțiloF.

îndată ce vremea va permite, obiș
nuitele locuri de petrecere a timpului 
liber, cunoscute bucureștenilor, ca de pil
dă pădurea Pustnicii, parcul Mogoșoaia, 
pădurea Andronaehe etc, vor fi gata 
®a-și primească oaspeții. 

constituie
zută.

lui trebuie să treacă orice acțiune in 
atac*, Nu numai că este vorba de 
utilizarea baloanelor pe care comparti
mentul înaintării se străduiește să le 
obțină (în momentele fixe și chiar în 
alte faze de joc), dar este vorba, în 
general, de obținerea unui maximum de 
randament în atac, de a nu se rupe 
cursivitatea fazelor, de a se respecta 
spiritul jocului. încă de la fluierul 
prin care arbitrul indică grămada or
donată, de pildă, mijlocașul la deschi
dere trebuie să-și formeze o perfectă 
vedere de ansamblu a situației din te
ren. Și nu degeaba i se cer atîtea ca
lități fizice și psihice...

Fără îndoială, există situații în care 
tactic este mai recomandabilă execu
tarea loviturilor de picior în tușă. De 

obicei, scopul lor imediat 
este apropierea jocului de 
butul advers. După cum 
există, de pildă, situații 
în care partea finală o 

lovitura de picior că-
mijlocașul la deschidere a- 

vînd actualmente cea mai bună pozi
ție pentru a o executa. Cea mai mare 
parte dintre aceste baloane cîștigate 
de înaintare, trebuie însă dirijate gîn- 
dit spre linia de treisferturî. în ve
derea efectuării mult doritului (și în 
orice caz, superiorului prin eficacitate) 
atac „la mînă*.

Nu pledăm pentru jocul exclusiv prin 
„purtare*, pentru sterila folosire a 
pseudo-șarjelor, devenite din exces de 
zel. ca orice exagerare, un scop în sine. 
După cum nu putem pretinde ca mij
locașul la deschidere să rezolve toată 
activitatea de pe teren a echipei sale. 
Dar, pentru o însușire a unei corecte 
concepții de joc, pentru o amplificare 
a tendințelor deja existente de joc pe 
principiul „atacul este cea mai bană 
apărare", putem pleda cu convingere. 
Atacul nu constă și nu poate consta in 
veșnicul șut în tușă /

Problema rămîne deschisă, iar an
trenorii și jucătorii au datoria să-i 
acorde mai multă atenție în procesul de 
instruire. Avem nevoie de un campionat 
apropiat valoric și concepțional de ce
rințele modeme ale „ovulului* '

G. RUSSU-Ș1RIANU

de selecție la Steaua
sala Floreasca II, atletul Andrei Cos
mănescu (între timp a ajuns să sară 
1,85 m la înălțime) continuînd... ștafeta 
și-a adus de mînă frățiorul mai mic 
la selecția aceleiași secții de atletism.

Șerban Cosmănescu, în vîrstă de 12 
ani, a făcut dovada unor frumoase ca
lități de sprinter, iar la săritura în 
lungime a obținut 4,70 m.

Calități de sprinteri-săritori au mai 
demonstrat Viorel Bejenaru (14 ani) 
și Tudorel Stroe (15 ani), și mulți 
alți copii care, sub îndrumarea antre
norilor H. Pașovski și C. Aioanei, 
vor putea deveni peste cîțiva ani ade- 
vărați performeri.

Maestra emerită a sportului Iolanda 
Balaș a fost tot timpul în mijlocul

In vederea popularizării turismului, 
a foloaselor acestei activități, subcomi
sia de propagandă va organiza o serie 
de simpozioane, cu prilejul cărora yor 
fi prezentate puncte și trasee turistice 
mai puțin cunoscute. Pe de altă parte, 
în scopul îmbunătățirii deservirii tu
riștilor la cabanele din munți, frec
ventate de bucureșteni, comisia orășe
nească, în colaborare cu O.N.T., va con
stitui comisii obștești de control.

Au fost prevăzute și o serie de ac
țiuni pentru turiștii care iau parte la 
competiții: campionatul Capitalei și alte 
concursuri de orientare turistică. Pentru 
a înlesni participarea unui număr cît 
mai mare de tineri la aceste întreceri, 
a luat ființă un curs de inițiere în 
orientarea turistică, pe care îl frec
ventează peste 100 de tineri și tinere. 
De asemenea, vor fi pregătiți noi ar
bitri.

ALEXANDRU SÎRBU 
din Comisia orășenească 
de turism și alpinism

SE APROPIE 
RETURUL

Pe zi ce trece, echipele fruntașe — 
masculine și feminine — de handbal 
își intensifică pregătirile în vederea 
reluării campionatului. Iată cîteva re
latări ale corespondenților noștri în le
gătură cu aceste pregătiri :

• La Galați, echipele — feminine 
și masculine — ale clubului Știința se 
găsesc într-un stadiu avansat de an
trenament. Lotul masculin (antrenor 
prof. D. Sîrbu) se află în etapa pregă
tirii tactice și a jocurilor de verifi
care. Recent, el a susținut două par
tide cu echipa Cauciucul din Orașul 
Gh. Gheorghiu-Dej: în prima a pierdut 
cu 25—19, iar în a doua a cîștigat cu 
20—17. De remarcat că în lot, alături 
de jucători consacrați ca Penu, Pădure,' 
Samungi, Bîrzoî și Ionescu, au fost pro
movați patru juniori, depistați cu prile
jul întrecerilor pentru „Cupa Anilor

Și handbalistele sc află în perioada 
jocurilor amicale de pregătire și verifi
care (în primul : 8—2 cu Voința Brăi
la). Pînă la reluarea campionatului, 
ele vor mai susține cîteva întîlniri, 
printre care 
Dunării* șî 
Efectivul de 
tat cu trei 
(T. Sirio pol,

mînd locul ocupat în clasamentul seriei 
a II-a masculină. fZ. Bișnoveanu, 
eoresp.).

VOLEI

Pregătiri in vederea „europenelor" 
de tineret

încep pregătirile voleibalistelor și 
voleibaliștilor noștri in vederea cam
pionatelor europene de tineret din iu
lie de la Budapesta. In acest scop, în 
timpul vacanței școlare de primăvară. 
12 jucători și 17 jucătoare participă 
la un program comun de antrenamen
te la București. Iată componența celor 
două loturi .

MASCULIN : Vraniță. Tănăsescu, 
Nilvan, Rouă, Armioa, Copaci. Trin- 
că (Timișoara), Rotaru, Stamate, L.

copiilor, dîndu-le sfaturi și căutînd să 
le insufle dragoste pentru atletism.

Așa cum arăta antrenorul coordona
tor Ion Soter, biroul secției de atletism 
a clubului Steaua și-a propus să or
ganizeze în fiecare lună cîte două 
asemenea acțiuni cu caracter de selec
ție, pentru depistarea elementelor cele 
mai talentate.

ADRIAN IONESCU

La clubul Voința din Capitală funcționează un centru de inițiere in șah pentru copii. După audierea lecțiilor 
teoretice elevii exemplifică la tablă cele învățate

Rezultatele stnt foarte promițătoare : 20 de mici jucători au și obținut clasificarea sportivă.
Foto : A. Neaga j 

-—- —i

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.

• Știința Petroșeni și-a reluat an
trenamentele încă din februarie, cînd 
întregul lot a participat la tabăra stu
dențească organizată la Pîrîul Rece. în 
vacanța de iarnă. în prezent, echipa 
(antrenor proi. D. Barabaș), pe lîngă 
cele 4 antrenamente săptămînale, sus
ține jocuri de verificare în aer liber. 
(S. Băloi, coresp.).

® în cadrul pregătirilor pentru re
tur, Metalul Copșa Mică a disputat 
sîmbătă și duminică o dublă întîlnire 
cu Știința Petroșeni. Sîmbătă, meciul 
— care a avut loc la Copșa Mică — 
s-a încheiat cu victoria la limită a 
gazdelor: 14—13. Duminică, pe tere
nul S.S.E. din Mediaș, Metalul a ob
ținut o victorie categorică : 16—4. 
Știința n-a putut face față echipei din 
Copșa Mică ; aceasta a combinat foarte 
bine, a folosit des pivoții și a inițiat 
mohe contraatacuri periculoase, confir-

DuBitresca (București), Oros (Oradea), 
Neuman (Cluj); FEMININ: Tudora, 
Szekcly. Baga, Belgea. Goia, Bălășoiu, 
Popescu. Bărbulescm Zaharescu, KIein 
(București), Dobrogeana (Constanța). 
Drăgolici (Timișoara), Demetriu, 
Pripiș (Brașov), Comaroni, Do- 
brescu (P. Neamț), T. Viruzab 
(Arad). Antrenorii care conduc 
pregătirea sînt prof. N. Mihăilescu 
(Timișoara) și prof. V. Surugiu (Bucu
rești) la lotul masculin, N. Meadu 
(București) și prof. V. Papuc (Brașov), 
la lotul feminin.

LA 24 Șl 25 MARTIE

România—Cehosteva&îa
în cadrul pregătirilor pentru „euro

penele" de volei rezervate echipelor de 
tineret, care vor avea loc în luna 
iulie la Budapesta, loturile masculin 
și feminin de tineret ale țării noastre 
vor susține, în zilele de 24 și 25 mar
tie, duble întîlniri cu selecționatele de 
tineret ale Cehoslovaciei. Meciurile 
vor avea loc în sala Dinamo.

Dimineața...
(Urmare din pag. 1)

bucalele de lemn, cioburi... Joacă 
băieții și se por lntlmpla accidente...

Griji. De un fel și de altul.

O masă, rafturi încărcate cu echi
pament și materiale. Aici e „sediul" 
secției de atletism. Un bărbat lînăr 
transcrie cu atenție niște notițe. Cif
re, date, fraze scurte. Bărbatul e an
trenorul de sprint și sărituri Dumi
tru Petrescu.

Cu o jumătate de oră înainte s-a 
terminat antrenamentul. Acum își 
transcrie în „cai netul antrenorului" 
observațiile din teren. Acolo a avut 
cu el un notes pricăjit, mototolit.

— De la ora 8,30 Ia 10,30 au ve
nit la antrenament trei băieți: Gheor
ghe Bomboi (săritor la lungime), Cor
nel Mărgineanu (triplu) și Alexan
dru Pană (sprinter). La 12, vine An-, 
ton Niculescu, un puști de mare 
talent. A cîștigat campionatul de 
sală al juniorilor „doi"... 1,78 m la 
înălțime... Vine direct de la școală.., 
E un elev foarte bun — și la școa
lă și în fața ștachetei...

Comentariul mi se pare inutil.

Deodată, liniștea parcului se des
tramă. Gershwin... Rapsodia albastră... 
Caut sursa. O cămăruță mică, lingă 
vestiarul fotbaliștilor. Pereții sînt aco- 
perifi de sus pînă jos cu fotografiile 
trompetiștilor celebri. Bineînțeles, 
locul de onoare 11 ocupă Louis Arms- 
trong. In mijlocul camerii fotbalistul 
Ion Mățăoanu. Nici n-a observat pre
zența mea. E cu totul concentrat 
asupra „rapsodiei" și mai ales asu
pra trompetei lui—

— In si bemol — cum îmi spune 
cîteva clipe mai tlrziu.

Mățăoanu e elev la școala de mw& 
zică și, acum, face „lectură particu
lară".

La ora 15 începe jocul de antre
nament cu, Constructorul...

★
Sectorul organizatoric. Marin Cara- 

ormurliu (secretarul cu probleme or
ganizatorice) și Gheorghe Zer nea 
(responsabilul comisiei de prop' un
dă) lucrează un material privi^^te
lul în care s-a făcut și se face ins
truirea cadrelor in raion. II vor pre
zenta mline la „oraș". Deci... li
niște.

Cu tovarășul secretar coordonator 
Ilarie Săceanu n-am mai stat de vor
bă. Intrase In altă ședință.



Ultimele pregătiri 
în vederea reluării campionatului

Cu 4 zile înaintea reluării campionatului categoriei A, conducerile 
secțiilor, antrenorii și, bineînțeles, jucătorii fac ultimele pregătiri. Tn ziarul 
nostru de ieri am publicat amănunte de la o parte din formațiile care du
minică vor lua startul. Azi publicăm în continuare, alte relatări ale cores
pondenților și redactorilor noștri.

„Am încredere 
în jucătorii mei...“

Fotbaliștii de Ia Steagul roșu folo
sesc din plin zilele care au rămas pînă 
la reluarea campionatului. In progra
mul acestei săptămîni sînt prevăzute 
antrenamente și un joc de verificare în 
funcție de starea terenurilor. Din dis
cuțiile avute cu antrenorul Silviu Plo- 
eșteanu am dedus că în lotul de care 
Qspune la ora actuală nu există nici o 
□disponibilitate. In plus, la pregătiri 
>articipă și Selimesi care a fost sufe- 
ind un timp îndelungat și care, mai 
suit ca probabil, își va face reintra- 
ea luna viitoare. De asemenea, antre- 
lorul echipei mi-a declarat că meciul 
e cupă desfășurat duminică la Bucu- 
ești a, fost edificator din mai multe 
unct^de vedere, dar mai ales din 
unct ere vedere psihic : jucătorii mai 
înt încă sub influența slabei compor- 
ări din al treilea joc cu Espanol Bar- 
elona.
Tocmai de aceea Silviu Ploeșteanu 

:onsideră că partida cu Metalurgistul 
. fost deosebit de utilă și a reușit să 
edea jucătorilor — într-o oarecare 
aăsură — încredere în forțele lor.

In prima etapă a returului, stegarii 
oacă acasă. Pregătirile sînt făcute, cu 
onștiinciozitate. deoarece jucătorii vor 
ă se reabiliteze în fața publicului 
rașovean.
— Un pronostic în meciul cu Știința 
jmișoara ?
— Am încredere în jucătorii mei...

C. GRUIA, coresp. reg.

Muncă intensă 
la Dinamo Pitești

Du^^„dușul" de duminică de la 
lopeni, marii după amiază conduce- 
ia secjiei de totbal a clubului Di- 
amo Pitești a analizat comportarea 
esatisiăcătoare a echipei în „Cupa 
omăniei''.
Ținînd seama de deiicientele pe 
re le-a avut echipa in acest meci, 

ședințele de antrenament s-a 
is accentul pe îmbunătățirea mobi- 
ă[ii, a vitezei de reacție și imbu- 
itătirea procedeelor tehnice de 
ză.
La unison, jucătorii piteșteni au 

arătat că doresc să aibă o compor
tare cit mai bună chiar din prima 
etapă a returului campionatului.

Iată programul de antrenamente: 
miercuri s-a lucrat pe grupe pentru 
Îmbunătățirea eficacității atacului, a 
vitezei de deplasare și a detentei. 
Astăzi echipa va susține un joc de 
verificare In compania unei formații 
de categoria C, iar vineri va avea 
loc un nou antrenament.

De vorbă cu Deliu Ieri, la antrenamentul echipe: Rapid București totore porterul nostru Vasile Bageac i-a surprins pe peliculă 
pe jucătorii clubului giuleștean în plin antrenament cu balonul la... zid I

— Ce-ți mai fac puii, Deliule ?
— Care ? Cei filmați în .Oltenii 

din Oltenia* ? Au îmbătrînit ca și 
mine...

— Cum așa ?
— Am 27 de ani I De nouă ani joc 

la Știința Craiova. Nu e destul ?
— Matthews s-a lăsat de fotbal la 

50 de ani; Di Stefano e omul nr. 1 
la Espanoul Barcelona și are 40... Dar 
să lăsăm așta. Ce ai de spus despre 
campionat ?

— Vrem să-l ciștiqăm !
— ! 1
— Dar nu acum. Mai încolo, la 

anu', peste doi ani.
— Bine, Deliule, dacă tu crezi că 

se poate™
— De la toamnă avem Universitate 

aici, la Craiova. Așa că...
— In revista „Sport” ai declarat că 

în retur faceți numai 12 puncte. Adu
nate cu cele 12 pe care le aveți, rea
lizați 24. Nu e cam puțin pentru o 
viitoare campioană ?

— F. adevărat, dar acesta e pro
gramul minimal. Și acum să răspund 
la întrebarea despre retur: cred că 
vom aduna — totuși — destule puncte 
ca să nu mai avem emoții la ultima 
etapă, ca anul trecut, în meciul cu 
Progresul.

— De ce n-a „dat“ nici un gol 
Sîîrloqea în turul campionatului ?

— A vrut să joace „tactic* : făcea 
combinații cu extrema, venea înapoi 
si altele asemenea. A uitat că în 
primul an de „A* suportul lui a fost 
Eftimie, care a știut să-i pună în va
loare calitățile de șuter. Acum a în
ceput să joace la fel ca atunci cînd 
a venit la noi și marchează mereu. 
Probabil că se va profila pe post de 
extremă.

— Dar Eitimie ?
— Și-a „reparat* piciorul și acum 

zburdă. Abia aștept să-l simt lîngă 
mine și pe Marin Marcel, care s-a 
refăcut și el. Cît de mult ne-au lipsit 
amîndoi cînd erau accidentați I

— Dar despre jocul dumitaie, c« 
părere ai ?

— E mai ușor să-ți spui părerea 
despre altuL Mie mi-a plăcut întot
deauna să alerg. Faptul acesta mă 
fură și, uneori, în meciuri, mă duc 
prea în față.

— Cum .vezi” partida cu Rapid ?
— Va trebui să lupte din greu la 

Craiova. Anul trecut la Craiova, tot 
în primăvară, noi am cîștigat cu 1—0. 
Și apoi victoria ne e necesară. Am 
tras serioase învățăminte din meciul 
de la Aiud, așa că... trebuie s-o în
cepem bine.

MIRCEA TUDORAN

Pop și Matei 
și-au reluat 
pregătirile

Vești bune de la C.S.M.S. Iași : 
Pop și Matei și-au reluat antrenamen
tele și probabil că vor putea juca în 
meciul din prima etapă a returului. 
In felul acesta atacul se va înviora, 
va căpăta mai multă coeziune și fi
nalizare, ceea ce i-a lipsit la Bacău, 
în meciul de cupă cu Dinamo. In 
schimb, nu va putea fi utilizat Lupu- 
lescu, accidentat la un antrenament.

Pentru duminică, antrenorii Botescu 
și Beraru speră să alinieze uajjătoa- 
rea formație : Constantinescu — V. 
Popescu, Gheghi, Vornicu, Deleanu— 
Ștefănescu, Romilă — Matei, Pop, 
Cuperman, Incze IV (Stoicescu).

D. DIACONESCU, coresp. reg.

Programul returului campionatului categoriei C, ediția 1965-1966

Șuturi cit mai 
precise!

In vederea meciului de duminică, 
cu Dinamo București, pregătirile Si- 
derurgistuiui au avut — și au în con
tinuare — drept scop verificarea u- 
nor compartimente, ca și omogeniza
rea în condiții de joc a formației.

Pină în prezent antrenamentele au 
urmărit îmbunătățirea preciziei șutu
rilor la poartă și transmiterea paselor 
pe distante medii și mici. 'Miercuri 
pregătirile s-au făcut tot pe compar
timente, iar azi va avea loc un joc cfe 
antrenament în compania echipei Glo
ria C.F.R

ST. CONSTANTINESCU-coresp. reg.

La telefon, 
Timișoara...

Relntorși la Timișoara după meciul 
nesatisiăcător de la Medgidia, studen
ții și-au intensificat pregătirile pen
tru ca duminică, la Brașov, să pres
teze un joc pe măsura posibilităților 
reale. Din discut a avută cu antreno
rul Voroncovschi, a reieșit că în an
trenamentul de marți, care a durat 
100 de minute, s-a pus accentul pe 
îmbunătățirea vitezei de pornire și de 
deplasare.

Ieri s-a lucrat individual, iar pen
tru joi este programat un joc-școală 
cu echipa Șoimii Timișoara. Ultimul 
antrenament va avea loc simbătă. 
la... Brașov.

ȘTIRI
AZI MECI AMICAL ÎN „GIULEȘTI"

Continuîndu-și pregătirile în vederea 

primei etape a returului campionatului, 

cînd va întîlni la Craiova echipa locală 
Știința, liderul categoriei A, Rapid 

București, susține azi o partidă amica
lă, de verificare, pe stadionul Ciulești. 
Adversar: formația S. N. Oltenița, par
ticipantă în categoria C, seria Sud.

Meciul va începe la ora 15.30.

CURSURI DE ARBITRI-OBSERVA- 
TORI ÎN REG. MARAMUREȘ

Urnind exemplul Colegiului de ar
bitri al orașului București. Comisia re
gională de fotbal Maramureș a inițiat 
mai multe cursuri de arbitri-observatori 
la meciurile de fotbal. La Baia Marc 
cursul a început și Ia el participă 30 
de elevi. în cadrul lecțiilor, lectorii 
Anton Badea, Iosif Rentea, Vladimir 
Trifu ș.a. împărtășesc cursanților din 
experiența lor și fac expuneri pe mar
ginea regulamentului de joc.

Un curs asemănător a fost organizat 
și la Satu Mare. în scurt timp aseme
nea cursuri de instruire vor mai începe 
la Cărei, Siglietul Marmației și Vișeul 
de Sus.

T. TOHĂTAN -coresp. reg.

a 23 martie, concurs special Pronoexpres
Miercuri 23 martie 1966 — Loto- 
onosport organizează un nou con- 
îrs special PRONOEXPRES după 
eeași formulă ca la concursul spe
li din 16 februarie, cînd s-au distri- 
it 32 648 premii în bani și obiecte, 
valoare totală de 2 843 306 lei din 

re 852 450 lei au fost alocați din 
udul special al LOTO-PRONO- 
ORT. Dintre premiile acordate 
lintim : 10 autoturisme, două premii 

cîte 119 451 lei — unul la Tîrgo- 
?te și unul la București, 28 premii 

cîte 9 243 lei ș.a.
Concursul special PRONOEXPRES 
i 23 martie 1966 atribuie suplimen- 
• 10 autoturisme „Fiat 1300", „Re- 
ult 10 Major", „Wartburg Lux", 
iat 850" și „Trabant 601" — scutere, 
evizoare, frigidere, aspiratoare, ma- 
i de cusut, aragazuri, aparate de 
io, biciclete și alte obiecte.
)epuneți din timp buletine la con
sul special PRONOEXPRES din 
martie 1966.

F NOU CONCURS PRONOSPORT 
►ĂPTĂMÎNAL CU 13 MECIURI
ncepînd de îa 3 aprilie a.c., în 
ul concursurilor Pronosport A și 
se va introduce experimental un 
iur concurs săptămînal cu 13 me
ii.
ată de concursurile anterioare cu 
meciuri, la programele cu 13 me

ciuri șansele de cîștig cresc de 13 
ori, pentru 12 rezultate, de 6,5 ori 
pentru 11 rezultate și de 4,3 ori pen
tru 10 rezultate.

Revenim cu noi amănunte în nu
merele viitoare.

PRONOEXPRES
La tragerea concursului Pronoexpres 

nr. 11 din 16 martie 1966 au fost extrase 
din urnă următoarele numare :

33 2 16 11 23 40
Numere de rezervă : 20 46
Fond de premii : 920 278 lei din care 

141 396 Iei report Ia categoria I.
Tragerea specială va avea loc miercuri 

23 martie a.c. Ia Cluj
Premiul de 25 000 lei atribuit unei va

riante de categoria a Il-a de la concursul 
Pronoexpres nr. 10 din 9 martie 1966 a 
revenit participantului Burlacu Dumitru 
din Brăila.

LOTO
Premiile întregi și sferturi la tragerea 

Loto din 11 martie 1966 :
Suplimentar I: 1 a 87 104 lei și 1 a 

21 776 lei; suplimentar II: 5 a 13 146 lei 
și 4 a 4 536 lei; categoria I: 2 a 29 034 lei 
și 7 a 7 258 lei; categoria a Il-a: 11 a 
5 444 lei și 36 a 1 361 lei; categoria a ni-a: 
42 a 1 953 lei și 55 a 488 lei; categoria a 
IV-a: 35 a 2 188 lei și 59 a 547 lei; cate
goria a V-a: 86 a 987 lei și 97 a 246 lei ; 
categoria a Vl-a: 157 a 524 lei șl 203 a 
131 lei; categoria a Vll-a: 163 a 487 lei 
și 241 a 121 lei; categoria a vm-a 259 a 
312 lei și 359 a 78 lei.

Premiul suplimentar I întreg în valoare 
de 87 104 lei a revenit participantei SA- 
MOILA VICTORIA din Ploiești.

Rubrică redactată de Loto-Pro- 
no sport

Etapa a XlV-a, 3 aprilie

Metalul Rădăuți — Locomotiva Iași
■ Flamura roșie Tecuci — Foresta Fălticeni 
Textila Buhuși — Petrolul Moinești

: Chimia Suceava — Metalosport Galați 
Rapid Mizil — Minobrad Vatra Domei 
Fruct export Focșani — Unirea Negrești 
Victoria Roman — Chimia Orașul Gh 

Gheorghi u-De j

Etapa a XV-a, 10 aprilie

Chimia Orașul Gh. Gheorghiu-Dej — Ra
pid Mizil

Locomotiva Iași — Fructexport Focșani 
Minobrad Vatra Domei — Victoria Ro

man
Foresta Fălticeni — Metalul Rădăuți 
Petrolul Moinești — Flamura roșie Tecuci 
Metalosport Galați — Textila Buhuși 
Unirea Negrești — Chimia Suceava

Etapa a XVI-a, 17 aprilie

Unirea Negrești — Minobrad Vatra Bor
nei

Metalul Rădăuți — Flamura roșie Tecuci 
Chimia Orașul Gh. Gheorghiu-Dej — Lo

comotiva iași
Victoria Roman — Chimia Suceava 
Fructexport Focșani — Metalosport Galați 
Rapid Mizil — Petrolul Moinești 
Textila Buhuși — Foresta Fălticeni

Etapa a XVII-a, 24 aprilie

Foresta Fălticeni — Victoria Roman 
Minobrad Vatra Dornei — Metalosport

Galați
Fructexport Focșani — Metalul Rădăuți 
Rapid Mizil — Textila Buhuși
Chimia Suceava — Locomotiva Iași 
Flamura roșie Tecuci — Unirea Negrești 
Petrolul Moinești — Chimia Orașul Gh.

Gheorghiu-Dej

Etapa a XVIII-a. 1 mai

Unirea Negrești — Textila Buhuși 
Victoria Roman — Petrolul Moinești

SERIA EST
Metalosport Galați — Chimia Orașul Gh. 

Gheorghiu-Dej
Locomotiva Iași — Minobrad V. Dornei 
Metalul Rădăuți — Rapid Mizil
Foresta Fălticeni — Fructexport Focșani 
Flamura roșie Tecuci — Chimia Suceava

Etapa a XIX-a, 8 mai

Petrolul Moinești — Fructexport Focșani 
Textila Buhuși — Chimia Suceava 
Victoria Roman — Metalul Rădăuți 
Rapid Mizil — Flamura roșie Tecuci 
Minobrad V. Dornei — Foresta Fălticeni 
Chimia Orașul Gh. Gheorghiu-Dej — Uni

rea Negrești
Metalosport Galati — Locomotiva Iași

Etapa a XX-a, 15 mai

Flamura roșie Tecuci — Metalosport Ga
lați

M^nalul Rădăuți — Chimia Orașul Gh. 
Gheorghiu-Dej

Fructexport Focșani — Minobrad V. Dor
nei

Textila Buhuși — Victoria Roman 
Unirea Negrești — Rapid Mizil 
Locomotiva Iași — Foresta Fălticeni 
Chimia Suceava — Petrolul Moinești

Etapa a XXI.a, 22 mai

Foresta Fălticeni — Chimia Suceava 
Fructexport Focșani — Flamura roșie 

Tecuci
Unirea Negrești — Locomotiva Iași 
Metalul Rădăuți — Minobrad V. Dornei 
Petrolul Moinești — Metalosport Galați 
Rapid Mizil — Victoria Roman
Chimia Orașul Gh. Gheorghiu-Dej — Tex

tila Buhuși

Etapa a XXII-a, 29 mai

Minobrad V. Dornei — Chimia Orașul Gh. 
Gheorghiu-Dej

Metalosport Galați — Unirea Negrești 

Chimia Suceava — Metalul Rădăuți 
Locomotiva Iași — Rapid Mizil
Flamura roșie Tecuci — Textila Buhuși 
Foresta Fălticeni — Petrolul Moinești 
Victoria Roman — Fructexport Focșani

Etapa a XXIII-a, 5 iunie

Locomotiva Iași — Petrolul Moinești 
Fructexport Focșani — Rapid Mizil 
Unirea Negrești — Victoria Roman 
Flamura roșie Tecuci — Chimia Orașul 

Gh. Gheorghiu-Dej
Metalosport Galați — Foresta Fălticeni 
Textila Buhuși — Metalul Rădăuți 
Minobrad V. Dornei — Chimia Suceava

Etapa a «IXIV-a, 12 iunie

Chimia Suceava — Fructexport Focșani 
Victoria Roman — Flamura roșie Tecuci 
Rapid Mizil — Metalosport Gaiati 
Petrolul Moinești — Minobrad V. Domei 
Textila Buhuși — Locomotiva Iași 
Chimia Orașul Gh. Gheorghiu-Dej — Fo

resta Fălticeni
Metalul Rădăuți — Unirea Negrești

Etapa a XXV-a, 19 iunie

Petrolul Moinești — Unirea Negrești 
Fructexport Focșani — Textila Buhuși 
Chimia Suceava — Chimia Orașul Gh. 

Gheorghiu-Dej
Locomotiva Iași — Victoria Roman 
Metalosport Galați — Metalul Rădăuți 
Foresta Fălticeni — Rapid Mizil 
Minobrad V Dornei — Flamura roșie

Tecuci

Etapa a XXVI-a, 26 iunie

Chimia Orașul Gh. Gheorghiu-Dej — 
Fructexport Focșani

Metalul Rădăuți — Petrolul Moinești 
Victoria Roman — Metalosport Galați 
Unirea Negrești — Foresta Fălticeni 
Rapid Mizil — Chimia Suceava
Flamura roșie Tecuci — Locomotiva Iași 
Textila Buhuși — Minobrad V. Dornei



NATAȚIE

Noi performanțe de valoare 
in concursul de la Galați Turneul de șah

© A. ȘOPTEREANU 2:32,7 Șl GICA MANAFU 2:56,9 U
• VL MORARU 5:09,2 LA 400 M MIXT

GICA MANAFU

BELGRAD, 16 (prin telex). — în 
runda a 7-a a turneului internațional 
feminin de șah de la Belgrad, cam
pioana Iugoslaviei, Vera Nedelkovici, 
a pierdut cu albele la șahista maghiară 
Edith Bilek, olandeza Vreken a cîști- 
gat în numai 18 mutări la Katia Jo
vanovici, iar Stadler a învins-o cu 
negrele pe Liiiak. Campioana mon-

Săptămrnă preolimpică

la Ciudad de Mexico

de lu Belgrad Cum se poate concura

(prin telefon). Gon- 
desfășurat luni și 
de 25 m din locali- 
sportivilor fruntași 

de certă valoare.
cu 2:56,9 la 200 m

GALAȚI 16 
cursul de înot 
marți în bazinul 
late a prilejuit 
alte performanțe

Gica Manafu, 
bras și Șoptereanu, cu 2:32,7 pe aceeași 
distanță, au realizat cele mai bune 
performanțe românești din istoria a- 
cestei probe. Timpul lui Șoptereanu, 
mai ales, este deosebit de valoros și 
îl instalează pe talentatul brasist

CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI
Și AVÎNTUL M. CIUC — NEÎNVINSE

Formațiile de juniori participante la 
turneul final al campionatului de hochei 
pe gheață și-au disputat ieri etapa a 
111-a. Ca și în partidele precedente 
echipele Constructorul București și Avîn- 
tul Miercurea Ciuc s-au impus prin 
jocul lor de im bun nivel tehnic, dove- 
dindu-se principalele pretendente la titlul 
de campioană a țării

Constructorul a învins marți seara, 
mult mai comod decît arată scorul li
na! : 12—5 (4—1, 6—1, 2—3) echipa 
Școlii sportive de elevi nr. 2 din Capi
tală. Ilocheiștii de la Constructorul au 
manifestat o evidentă superioritate, dar 
au comis multe greșeli în apărare. Este 
adevărat că numărul mare de goluri pri
mite de echipa Constructorul se dato- 
rește și faptului că în ultima parte a 
meciului portarul titular (Stoiculescu) 
a fost înlocuit cu tînărul Tarmazan, care 
— mai puțin experimentat — a primit 
cîteva goluri parabile. Punctele au fost 
înscrise de Moiș (3), Iordan (2), Ha- 
darag (2), Marian (2), Constantinescu 
(2) și Nuțu pentru Constructorul și 
Dobreanu (3), Fodorea (2) pentru Școa
la sportivă de elevi nr. 2 București.

Miercuri dimineață era programat jo
cul înfrățirea Gheorghieni—Știința Si
ghișoara. Partida nu a avut loc, deoa
rece sighișorenii nu s-au prezentat la 
patinoar. Considerăm că atitudinea lor 
trebuie să fie discutată de federația de 
specialitate, ale cărei măsuri discipli
nare le așteptăm. După amiază progra
mul a început cu un joc destul de echi
librat : Școala sportivă de elevi nr. 2 
București—Surianul Sebeș. Elevii au fost 
superiori în pregătire tehnică, dar au 
prestat un joc individual din care cauză 
nu au putut obține o victorie pe mă
sura dominării exercitate. Ei au cîștigat 
ou 10—2 (6—0, 1—1, 3—1), prin
punctele înscrise de Fodorea (4), Min
ciună (3), Marinescu, Bălăneanu, Do
breanu. Fentru învinși au marcat 01- 
teanu și Gotea.

In ultimul meci de miercuri Avîntul 
Miercurea Ciuc a învins Metalul Rădăuți 
cu 7—2 (4—0, 1—1, 2—1). Partida 
a fost foarte disputată, uneori chiar 
peste limitele regulamentului (s-au dic
tat nu mai puțin de 37 de minute de 
eliminare!). Gel mai recalcitrant: Jere 
t(Avîntul) care a fost sancționat o dată 

eliminare pe 5 minute, iar a doua 
<&ară ©u o eliminare 
înscris: Rigo (2), 
Ballo, Baka pentru 
pentru Metalul.

bucureștean printre cei mai buni spe
cialiști ai probei din lume. Cu noi 
recorduri republicane de sală s-au în
cheiat și 
(2:45,0 la 
(5:09,2 la 
(2:32,1 la 
de altfel, 
două zile

MASCULIN — 100 m liber : 1. D. 
Demetriad 59,0, 2. G. Gotter 59,8, 3. 
C. Georgescu 60,7 ; 200 m liber : 1. 
G. Gotter 2:09,1, 2. Demetriad 2:12,5 
(r. pers.) ; 100 m bras : 1. A. ȘOPTE
REANU 1:10,7 — rec. republican de 
sală, 2. A. Soos 1:15,7, 3. P. Teodo- 
rescu 1:16,8 (r. p.) ; 200 m bras : 1. 
ȘOPTEREANU 2:32,7 — rec. repu
blican de sală, 2. Soos 2:40,2 (r. p.), 
3. Săruleanu 2:43,7 (r. p.) ; 100 m 
spate: 1. Șerban 1:06,8, 2. Potoceanu 
1:08,5, 3. Marin Andrei 1:09,4 (r. p.) ; 
200 m spate : 1. Șerban 2:26,8, 2. Po- 
toccanu 2:27,6, 3. Marin Andrei 2:31,3 
(r. p.) ; 100 m fluture : 1. V. Moraru 
64,3, 2. M. Rău 71,8; 200 m mixt: 
1. VL. BELEA 2:32,1 — rec. repu
blican de sală ; 400 m mixt : VL. MO- 
RARU 5:09,2 — rec. republican de 
sală.

FEMININ — 100 m liber : 1. I. 
Ungur 66,4, 2. G. Tărnăuceanu
69,2, 3. E. Schuller 69,7 ; 200 m liber: 
I. Ungur 2:33,5, 2. E. Schuller 2.42,5 ; 
100 m bras: 1. G. Manafu 1:23,3, 2. 
M. Dumitrescu 1:26,9 ; 200 m bras:
1. G. MANAFU 2:56,9 — rec. repu
blican de sală, 2. M. Dumitrescu 
3:07,4, 3. A. Lambadarie 3:08,4 ;
100 m spate: A. Mitrofan 1:16,4; 
100 m fluture : 1. N. Bărbulescu
1:15,1, 2. A. Sterner 1:16,4, 3. G. Cer- 
beanu 1:21,2 ; 200 m mixt: 1. 1. UN
GUR 2:45,0 — rec. republican de sală,
2. N. Bărbulescu 2:49,0, 3. Tămău- 
ceanu 2:51,6.

cursele lui Ingrid Ungur 
mixt), VI. Moraru200 m

400 m mixt) și VI. Belea
200 m _
rezultatele tehnice din cele 
de concurs :

mixt juniori). Iată,

T. SIRIOPOL — coresp.

pe 10 minute ! Au 
Jere (2), Tamas, 

Avlntul, Rusu (2)

dială, Nona Gaprindașvili, a obținut 
victoria, la mutarea 38, în partida cu 
Jocici.

Alexandra Nicolau a amînat par
tida cu Milunka Lazarevici.

In clasament conduce maestra iugo
slavă Stadler cu 5 puncte, urmată 
de Alexandra Nicolau 4,5 puncte și 
o partidă amînată, Gaprindașvili ■—
4.5 puncte, Jocici și K. Jovanovici — 
4 puncte, Eretova și Nedelkovici ■—
3.5 puncte.

îu bune condiții

la Ciudad de Mexico?
In ultimul număr, revista „WORLD 

SPORTS”, organ al Corniței ului Olim
pic al Marii Britanii, publică sub 
semnătura primului său redactor 
Doug Gardner un articol care reia 
tema aclimatizării sportivilor ce se 
pregătesc pentru viitoarele Jocuri 
Olimpice de ia Ciudad de Mexico. Ar
ticolul se intitulează „Cînd sportul 
urcă pe înălțimi..." și din cuprinsul 
său extragem pasagiile care ni se par 
mai importante.

CIUDAD DE MEXICO, 16 (Ager- 
pres). — Cea de-a doua «săptămînă 
preolimpică internațională' se va des
fășura anul acesta la Ciudad de 
Mexico între 10 și 15 octombrie și 
va cuprinde întreceri la 9 discipline : 
atletism, baschet, canotaj academic, 
ciclism, box, gimnastică, natație, 
scrimă și volei. Este posibil ca în 
program să fie incluse și concursuri 
de iahting, lupte și hochei pe iarbă.

Campionatele internaționale

de tenis de la Alexandria
în cel de ai doilea tur al campio

natelor internaționale de tenis de la 
Alexandria, campionul român Ion 
Țiriac l-a învins pe suedezul Jahr cu 
6—4, 6—2. Celălalt concurent român, 
Ilie Năstase, a fost învins de cunos
cutul jucător australian Ken Fletcher, 
căruia a reușit totuși să-i cîștige un 
set. Rezultatul pe seturi a fost 6—3, 
1—6, 6—1 în favoarea lui Fletcher.

5 minute cu Ferenc Sido

Despre campionatele europene 
de tenis de masă de la Londra
Fostul campion mondial de tenis de 

masă, maghiarul Ferenc Sido, este acum 
Excelent cunoscător 
l-a 

dată, 
trecute, 
revedem pe Sido care

an trenor f ederal. 
al sportului care 
este de fiecare 
agreabil. Zilele 
avut ocazia să-l 
venise să urmărească partida CS.M.— 
F.S.C. Budapesta. Sido s-a arătat la fel 
de volubil precum îl știam. Subiectul 
Bineînfeles, campionatele europene de 
la Londra, din 13—20 aprilie.

— Care este în prezent, după păre
rea dv., raportul de forțe în tenisul de 
masă de pe continent ?

— In ultimele șase luni am avut 
ocazia să asist la o serie de competiții 
importante la Budapesta, Pfaga, Berlin 
și Moscova. Deci am putut să văd evo- 
luînd cele mai bune „palete"1 
ropa. Părerea mea este că nu au inter
venit schimbări prea mari în Jocul și 
în ierarhia fruntașilor. Suedezul Kjell 
Iohansson și-a mai consolidat însă po
ziția, îmbunătățindu-și atacul din re
ver, In schimb, colegul său Alser, a 
regresat. In rest, „statu quo“ 1

Fetele au devenit parcă mai ofensive. 
Mă gîndesc la Shannon, Luzova, Grin
berg, Ritdnova, surorile Karlikova. In 
privința valorilor, ele sînt sensibil a- 
propiate, cu excepția cuplului Karlikova. 
Alături de primele patru jucătoare a- 
mintite, mai menționez pe Maria A- 
lexandru, Eva Koczian etc. Alcătuirea

consacrat, Sido 
un interlocutor 
, la Cluj am

din Eu-

De mal bine de un an, Ciudad de 
Mexico a început sâ joace rolul unui or
ganism supus unei operații chirurgicale 
extrem de delicate. Doctori, oameni de 
știință, experți în educație fizică și psiho
logi examinează, experimentează, diag- 
nostichează și recomandă tratamentul 
pentru deficiența, aproape unanim recu
noscută, a orașului ales ca gazdă a J.O. 
din 1968. Practic, problema cere un sin
gur răspuns: cum se poate concura în 
bune condiții în aerul rarefiat din capi
tala Mexicului ?

Un lucru este cert și anume că trata
mentul radical, schimbarea locului de 
desfășurare a Olimpiadei sau măcar a 
acelor probe care solicită în mod deose
bit rezistența aparatului cardio-vascu.ar 
este inaplicabil. Pentru aceasta este ori
cum prea tîrziu acum, cînd urmează 
fie desemnată gazda Jocurilor din 1972.

„Coborîrea” unora dintre concursuri 
nu poate fi pusă în practică. Sînt cel 
puțin zece sporturi care au probe ce pot 
fi considerate „de rezistență" : toate 
cursele de atletism pe distanțe ce depă
șesc 800 m și toate probele de înot de 
peste 100 m, concursurile de canotaj sau

3
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Revista presei străine

dePentru campionatele europene 
tenis de masă, reprezentativa mascu
lină a Suediei contează, în principal, 
pe doi jucători: Iohansson (dreapta), 
campionul continentului și Alser 
(stingă) cu toate că acesta nu s-a 
arătat în forma cea mai bună la ulti

mele concursuri

După concursurile internaționale
de la Savonna (floretă fete) și București (spadă)

Ne vorbesc antrenorii A. Vilcea și V. Chelaru
La începutul lunii martie, o parte 

dintre scrimerii noștri fruntași au fost 
prezenți la două importante con
cursuri internaționale : floretistele la 
Savonna, spadasinii la București. Am 
solicitat antrenorilor ANDREI VIL
CEA și VASILE CHELARU unele a- 
precieri asupra comportării trăgători
lor noștri în aceste competiții...

ANDREI VILCEA: „La Savonna, 
floretistele țării noastre — fără Olga 
Szabo și Maria Vicol, titulare ale e- 
chipei — au întîlnit primele garnituri 
ale Italiei, Franței și Ungariei. Com
portarea trăgătoarelor noastre la a- 
cest prim „examen" sportiv mai im
portant al anului poate fi apreciată 
ca satisfăcătoare. Ele au terminat 
victorioase meciul cu redutabila e- 
chipă a Ungariei, au pierdut la mare 
luptă în fața „4"-ului Franței (de mai 
bine de 4 ani în aceeași formulă) și, 
a reprezentativei Italiei.

Se Înțelege că floretistele țări noas
tre și In special Ana Ene, Marina 
Stanca, Ileana Drlmbă, Ecaterina Ien- 
cic și Suzana Tasi pot mai mult.Sint 
convins că ele vor reuși să arate a- 
ceasta in următoarele concursuri in
ternaționale, astfel ca pînă la campio
natele mondiale să poată ajunge la o 
mai mare omogenitate valorică".

VASILE CHELARU : „Concursul in
ternațional de spadă de la București 
11 apreciez, de la început, ca foarte 
reușit șl destul de edificator pentru 
noi. Intr-adevăr, cei mai mulți dintre 
spadasinii români au dovedit că pre
zintă posibilități certe în această pro
bă — incepînd cu tinerii Pongraț, 
Al. Istrate, Sepeșiu, Popescu și 
continuînd cu Sinco, Moldanschi și 
Husaru.

Prezența la București a unor tră
gători ca 
Musumecci,. 
via 
lui. 
cere cu o linie clasică de spadă, cu 
procedee de mare finețe (remize după 
atacuri și chiar după riposte, atacuri 
- remiză, paradă ripostă - remiză, 
tuș după remiză la oprire etc.). Lo
cul 2 pe echipe ocupat de prima noastră 
formație, înaintea echipelor Italiei și 
Poloniei, reprezintă un frumos succes.

Desigur m putem spune că am rea
lizat totul. Dimpotrivă, ne trebuie cit 
mai multe concursuri, confruntări 
multiple și cu alți spadasini valoroși 
pentru a ne Îmbogăți continuu expe
riența, procedeele tehnice Și tactice".

unui clasament constituie la ora actu
ală un lucru extrem de complicat. Să 
nu uităm, de exemplu, că englezoaica 
Mary Shannon, considerată cea mai 
bună jucătoare europeană, n-a cîștigat 
totuși nici un concurs pînă acum!...

■— Chiar și în această situație, vă 
rugăm totuși un pronostic pentru Lon
dra !

-— In momentul de fată supremația 
in . tenisul de masă din Europa nu 
mai este apanajul nici unei țări și nici 
unui jucător; poate, in afară de Io
hansson. Nu mai există deci decala
jul valoric de acum cițiva ani. La 
Londra, toate țările cu tradiție în tenis 
de masă, printre care și România, au 
șanse la primele locuri. Nu m-ar mira, 
dacă cele 7 titluri europene vor fi îm
părțite între reprezentanții a tot atîtea 
țări. La simplu femei, datorită egali
tății de forțe de care vorbeam, am cre
dința că titlul va fi cucerit de o ju
cătoare mai experimentată.

Interviu luat de
C. COMARNISCHI

de caiac-canoe de la 2 000 m în sus, pen
tatlonul modern, cel puțin jumătate din 
cursele cicliste și (de ce nu ?) boxul si 
luptele.

Desfășurarea tuturor acestor concursuri 
olimpice în alte localități decît Ciudad 
de Mexico ar fi aproape imposibilă din 
punct de vedere administrativ șl organi
zatoric, ca sâ nu mai vorbim de chel
tuielile suplimentare pe care ar trebui 
să Ie suporte atît mexicanii cît și oaspe
ții. In plus, ar contraveni hotăririi C.I.O, 
împotriva „dispersării” Jocurilor, pe can) 
înaltul for sportiv internațional a luat-o 
după experiența nefericită din 1956 cind 
întrecerile de călărie s-au disputat la 
Stockholm șl nu la Melbourne, Împreună 
cu toate celelalte.

Așa stînd lucrurile, discuțiile recente 
din cadru] Comitetului Olimpic britanic 
au avut ca bază certitudinea că Jocurile 
vor avea loc la Ciudad de Mexico. Luna 
trecută au fost examinate rapoartele 
prezentate de cei doi medici ai echipei 
olimpice și de antrenorul federal de at
letism, John Le Masurier care, împreună 
cu șase atleți, a petrecut luna noiembrie 
în capitala Mexicului.

Concluzia a fest că marea
a coneurenților olimpici vor avetWrtvoie 
de cel puțin patru săptămîni pentru acli
matizare. Performanțele obținute de „co
baii-* noștri care au alergat patru curs, 
de trei mile la interval de eîte o săptă- 
mînă, sînt edificatoare. Cei șase avea: 
ca medie a rezultatelor pe această dis
tanță timpul de 13:42,8. în primul concun 
media a fost 14:48,4 și apoi, succesiv 
14:39,5, 14:36,2 și 14:29,2. Deci, o scăcier 
de 8 la sută inițial și de 6,9 la sută, 6, 
la sută și 5,7 la sută ulterior. S-a stabi 
lit, pe de altă parte, că rezultatele sprin 
terilor nu au fost influențate negativ d 
altitudine. O serie de efecte negative al 
altitudinii, ca ; insomniile, accelerare 
pulsului, greutatea în respirație etc. ă 
fost minimalizate sau eliminate tots 
după trei săptămîni.

Un dușman mai periculos decît înălț: 
mea și care poate aduce sportivilor m; 
multe prejudicii decît aerul rarefiat est 
gastroenterita care aici nu cruță pe nl< 
un străin, pentru aceasta, se găsesc re 
medii dar măsurile de precauție trebui 
luate din timp de medicii echipelor.

Acum, că sîntem în posesia tuturo 
datelor, Jocurile din ’68 nu mai trebui 
să aducă surprize pentru reprezentanț: 
noștri și eventualele performanțe slab 
nu vor putea fi puse pe seama necunoa; 
terii condițiilor de concurs.

Dumke, Rutkowsky, 
Fiancescone și Pa- 

a ridicat valoarea concursu- 
In general a fost o intre- ȘTIRI • REZULTATE 9 ȘTIRI

PRAGA. în capitala Cehoslovaciei 
început un turneu internațional de 

atletism pe teren acoperit. în prima 
zi, cele mai bune rezultate au fost 
obținute de Tomașek (Cehoslovacia) 
și americanul Chase care, la sări
tura cu prăjina, au obținut aceeași 
performanță s 5,00 m. Proba de 1500 m 
a revenit Iui Jungwirt (Cehoslovacia) 
cu 1:50,1.

MIÎNCHEN. în sferturile de finală 
ale «Cupei orașelor tîrguri' la fotbal, 
echipa Miinchen 1860 a întîlnit la 
Miinchen, în primul meci, formația

a
engleză Chelsea. Meciul a luat sfîrși 
cu un rezultat de egalitate: 2— 
(1—1).

BERLIN. în prima zi a turneului 3 
polo pe apă de la Berlin, Dynam 
Berlin a învins formația iugoslav 
Primorac cu scorul de 11—4 (3—: 
4—0, 2—0, 2—3).

PEKIN. Reprezentativele masculir 
și feminine de volei ale R.P. Chinei 
au plecat înlr-un turneu în Japoni 
Echipele R. P. Chineze vor susține 
serie de meciuri cu selecționatele J 
poniei și echipe de club.
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