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Spartatîiiada de iarnă a tineretului

Etapa a III-a 
in pHiiă des fășurare

Ne aflăm in plină perioadă de desfășurare a etapei a 
III-a a Spartachiadei de iarnă a tineretului. Felicitîndu-i 
pe activiștii consiliilor raionale UCFS care — planificînd 
bine activitatea — au încheiat această fază și și-au trimis 
reprezentanții la faza raională, nu putem să-i trecem 
însă cu vederea pe aceia care și acum programează încă 
întreceri din etapa a Il-a (deși nu le-au încheiat, în unele 
asociații sportive, nici pe cele din... prima). Cum s-ar 
spune, aceștia sînt codașii 1

Revenind la etapa a III-a a Spartachiadei de iarnă a 
tineretului, vom aminti că ea constituie pentru consiliile 
raionale UCFS un nou examen al capacității organiza
torice, un prilej de Îmbunătățire a experienței. Dar, prin
cipala sarcină in această perioadă revine profesorilor de 
educație fizică, antrenorilor, tehnicienilor și instructorilor 
sportivi, care au datoria să sprijine pregătirea participan- 
ților, să contribuie cu experiența și cunoștințele lor la 
buna organizate și desfășurare a întrecerilor. De asemenea, 
deosebit de important este ca acești tehnicieni ai mișcării 
sportive să urmărească cu atenție evoluția sportivilor, 
pentru a descoperi noi talente. Elementele dotate pentru 
un sport sau altul, a căror perspectivă este întrezărită 
cu prilejul întrecerilor etapei a III-a a Spartachiadei de 
iarnă vor trebui îndrumate imediat spre secțiile de per
formanță, pentru a putea continua pregătirea la nivelul 
exigentelor sportului de performantă. Fiecare activist 
sportiv va trebui să-și facă o datorie de cinste din urmă
rirea și descoperirea celor mai talentate elemente eviden
țiate de activitatea sportivă de masă.

CAMPIONII RAIONULUI
întrecerile etapei a treia a 

Spartachiadei de iarnă a ti
neretului au stîrnit un viu in- 
httes în rîndurile amatorilor 

sport din orașul Buzău. 
Astfel, numeroși spectatori au 
asistat la diferitele concursuri 
desfășurate în localitate, în ca
drul cărora au fost desemnați 
campionii raionului și orașului 
Buzău., Și nu au avut ce regre
ta. Cei peste 200 de tineri spor
tivi calificați în această etapă 
a competiției au furnizat — 
datorită bunei lor pregătiri — 
întreceri atractive. Iată tabloul 
învingătorilor.

CAMPIONII ORAȘULUI BU
ZĂU : șah — Aurora Dadirlac 
(Voința); Ion Bărbulescu (Vo
ința); trîntă în ordinea cate
goriilor : Th. Gogu (Rapid);

SI ORAȘULUI BUZĂU> 7

Ion Smidu (Rapid); Gh. Grecu 
(Rapid); S. Dumitrescu (Voin
ța); St. Pătrașcu (Rapid); Alex. 
Lupea (Rapid): tenis de masă
— Aurora Dadirlac (Voința); 
Viorel Netrepca (Progresul); 
tir — Radu Dean (I.C.H.V.); 
haltere în ordinea categoriilor
— A. Soare; A. Teodor; V 
Ceapaliga; A. Lupea; I. Lupii 
și V. Petruț.

CAMPIONII RAIONALI: gim
nastică — Știința Izvorul Dul
ce (f); A vuitul Pleșeoi (m): 
tenis de masă — Gheraldina 
Pirușcâ (Petrolul Berea). L 
Stoica (Petrolul Berea): tir — 
A. Apostoleanu (Recolta Cin- 
dești); șah — Teodora Cotiga 
(Știința Izvorul Dulce): A.
Burlacu (Unirea C.A.P. Stîlpu).

MARIN DUMITRU-coi esp.
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Replica lui Șoptereanu...

2:32,7 la 200 m bras — 
al 3-lea timp mondial al anului

doi brasiști fruntași ai țării, V. COSTA și

jNea Coji sau o...
poveste adevărată!

...Zn ziua «aceea, pus, pe 
Cristianul Mare, vîntul șuiera 
năpraznic, îndoind brazii se
culari, , spuiberind zăpadla. 
Cine oare, dintre cei pe care 
viscolul li surprinsese In ca
bane sau refugii de munte, 
s-ar fi încumetat să Înfrunte 
o asemenea stihie ?

Și totuși, iată, din cabana 
Cristian porni la un moment 
dat un om. Mai de grabă o 
nălucă. Se lansă cu schiurile 
intr-o coborire, parcă ireală, 
pe Sulinar. Era unul dintre 
„bătătorii de pîrtii", acei oa
meni care asigură concursuri
lor de schi condiții normale 
de desfășurare. Omul nostru 
cunoștea munții cu ochii în
chiși, Munții cu frumusețile 
lor, dar și cu capriciile lor...

Deodată, deși aliat In plină 
coborire, bătătorul de pîrtii 
se opii brusc. Stătu o clipă, 
parcă, pentru a se dezmetici 
după această cursă amețitoa
re. Apoi se apropie de o mo- 
gîldeafă aflată în liziera bra
zilor din vecinătatea pîrtiei 
și care li atrăsese atenția. Ce 
să fie oare ? Cind ajunse la 
cîjiva pași, inima începu să-i 
bată cu putere; la picioarele 
lui se afla un om acoperit 
mai bine de jumătate de ză
padă! „O mai fi trăind?" — 
se întrebă bătătorul de plr- 
tii gltuit de emoție. Se aplecă

.Duelul” celor
A. ȘOPTEREANU, începe să se soldeze cu rezultate de va
loare. Pină săptamina trecută, timișoreanul avea un ușor 
avantaj, punctat prin rezultatele de lrll.5 la 100 m și, res
pectiv, 2:37,7 la 200 m. Așteptam însă replica bucureșteanu- 
lui, care și-a început pregătirea specifică cu 
mai tîrziu decît adversarul

„CUPA GRIVIȚA ROȘIE" 
LA HALTERE

Duminică dimineața, înce- 
pînd de la ora 9, va avea loc 
în sala clubului Rapid un in
teresant concurs de haltere 
rezervat echipelor de juniori 
din Capitală. Și-au anunțat 
participarea echipele secțiilor 
de haltere de la Dinamo, Olim
pia, steaua, Progresul, Meta
lul și Grivița Roșie. Formația 
cîștigătoare va primi „Cupa 
Grivița Roșie”.

ARBITRUL DE BOX 
P. EPUREANU, INVITAT 

LA MECIURILE POLONIA - 
CEHOSLOVACIA

Peste cîteva zile se va dis
puta la Varșovia și Lodz dubla 
întîlnire de box dintre repre
zentativele Poloniei și Ceho
slovaciei. La aceste partide a 
fost invitat ca arbitru neutru 
Petre Epureanu.

FLORETISTII DE LA STEAUA 
PARTICIPA ÎN „CUPA 

CAMPIONILOR EUROPENI"

Ieri a părăsit Capitala echi
pa de floretă băieți a clubului 
Steaua, campioană republi
cană. care va participa la în
trecerile din cadrul „Cupei 
campionilor europeni**. Con
cursul are loc la Paris în zi
lele de 19—20 martie a.c.

Au făcut deplasarea, însoțiți 
de antrenorul Andrei Vîlcea. 
floretiștii : Ionel Drîmbă, lu- 
liu Faîb, Mihai Țiu, Ștefan 
Haukler, Ștefan Weissbdck.

CONCURS DE TENIS 
DE MASĂ PENTRU COPII 

LA CRAIOVA

Federația de specialitate a 
luat inițiativa de a organiza, în 
timpul vacanței școlare, un 
concurs de tenis de masă pen
tru copii. Este vorba de com
petiția care va avea loc vi
neri, sîmbătă și duminică la 
Craiova. Vor lua parte cei 
mai buni copii din centrele de 
inițiere din provincie și din 
Capitală Se prevede partici
parea unui număr de 34 de 
băieți și 14 fete. întrecerile au 
ca scop verificarea stadiului 
actual de pregătire a celor 
mai mici sportivi.
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In aceste zile la Craiova, ca și în alte centre din țară, se des
fășoară o intensă activitate. Boxerii fruntași efectuează ultimele 
‘pregătiri in vederea turneului de selecție care va aduce intre cor
zile ringului pe cei mai buni pugiliști ai țării la toate categoriile, 
în reuniunile care vor avea loc incepind de miine seară la Bucu
rești și Constanța.

In fotografie : antrenorul dir.amoviștilor cratoveni. T>umitru 
Ciobotaru, în timpul unei lecții la mănuși cu elevul său C. Pop.

cîteva săptăinîni 
său. Aceasta nu a întîrziat

Luni, în cursa de 100 m de 
la Galați (bazin de 25 m), Șop- 
tereanu a „plecat" cu 32,7 sec 
și, a terminat ultimele două lun
gimi cu 38,0 sec. Diferența de 
5,2 sec, dintre prima jumătate 
a cursei și cea de a doua ne 
arată că cei 1:10,7 realizați de 
elevul prof. Dimeca nu repre
zintă posibilitățile sale reale. 
Fapt confirmat, de altfel, de 
excepționala cursă realizată de 
Șoptereanu a doua zi pe dis-

tanța de 200 m : 34,0 — 50 m, 
1:13,1 (39,1) — 100 m, 1:52,6 
(39,5) — 150 m, 2:32,7 (40,1) — 
200 m. De data aceasta, efor
tul a fost bine dozat și acest 
lucru explică în mare măsură 
performanța realizată, a treia 
din lume la ora actuală, după 
cea a lui G. Prokopenko 
(U.R.S.S.) 2:31,6 și G. Kiehl 
(Franța) 2:32,1.

Deci, in „duelul” Costa — 
Șoptereanu, deocamdată avan
taj net de partea lui Șopte
reanu. Ce ne rezervă brasistul 
timișorean, care de cîteva zile 
și-a început pregătirea... în aer 
liber ? Rămîne de văzut la 
sfirșitul săptămînii viitoare, 
cînd disputa Șoptereanu — 
Costa va constitui punctul prin
cipal de atracție al finalelor 
concursului republican de pri
măvară. (a.v.).

și li ridică ușor una din 
miini. încercă să-i ia jxiisul. 
„Parcă mai bate" — isi zise 
respirlnd ușurat. Iși scoase a- 
poi iularul și îi șterse fata. 
Sub crusta de zăpadă înghe
țată desluși chipul unui tînăr. 
Să tot fii avut 17—18 ani. 
Desigur, 11 surprinsese visco
lul, In plină coborire. 1st 
Dicrduse direcția din cauza 
zăpezii spulberate Și care re
dusese la zero vizibilitatea. 
Si mai grav — intrase în 
pragurile colțuroase de oia- 
tră din marginea Sulinarului. 
Unul din schiuri era numai 
așcliii. Tînărul, după acci
dent, făcuse probabil eforturi 
disperate să se ridice, să-și 
continue drumul. Dovadă—bu
cățile din schiul rupt, aflate 
pe o rază de cîtiva metri.

TIBERIU STAMA

(Continuare în pag. a 2-a)

Elevii în întrecere
Rrașovenii au dominat 

campionatele școlare de schi
POIANA BRAȘOV 17 (prin te

lefon de la trimisul nostru). 200 
de elevi s-au întrecut in cadrul 
finalelor campionatelor republica- 

; ne școlare de schi.
Mpinîi* și-au disputat azi pro- 

. ba de slalom uri a- pe Sulinar. care 
a oferit condiții excelente. Evident 

: superiori celorlalți participant!. e- 
levii brașoveni au cucerit primele 
șase locuri. La fete. în schimb, 

• victoria a revenit reprezentantei 
regiunii Ploiești, Elena Neagoe, 

‘ care însă a avut în Judit Tumori 
i o adversară redutabilă. La fond, 

trei titluri au revenit lot schiori
lor din Brașov. Alături de ei se 
cuvine a fi remarcați concurent ii 
din resiunile Suceava și cei din 

I Mureș-A. M., ultimii realizînd o

victorie nesperată dar pe deplin 
meritată la ștafeîă-fele.

Ca o apreciere generală, fina
lele ediției 1966 a campionatelor 
școlare s-au ridicat la nn nivel 
tehnic bun.

lată rezultatele tehnice:
SLALOM URIAȘ, băieți: 1. N. 

Crețoi (Brașov) 1:51.3; 2. 1. Bo
bit (Brașov) 1:52.0: 3. C. Văio- 
leanu (Brașov) 1:57.3; 4. Gh. 
Sofron (Brașov) 2:00,5; 5. 1. Voi- 
nea (Brașov) 2:01,8; 6. D. Go- 
ntula (Brașov) 2:02,5. Fete: 1. 
Elena Neagoe (Ploiești) 1:15,2;
2. Judit Tomori (Cluj) 1:15,8;
3. Georgeta Boncilă (Brașov)

1:20,3 ; 4. Mariana Andrecscu (Su
ceava) 1:22,0.

FOND, băieți, 5 km: 1. 1. Mir
za (Brașov) 20:27,0; 2. 1. Pa
puc (Suceava) 22:07,0 ; 3. A. Su- 
lai (Mureș-A. M.) 22:09,0; 4. N. 
Sfarghiu (Suceava) 22:13.0; 5. 
N. Bășa (Brașov) 22:33,0: 6. V. 
Dilioi (Brașov) 22:35.0. Fete, 3 
km: 1. Ana Clinei (Brașov) 
16,48,0 : 2. Adriana Rusii (Sucea
va) 16:50,0; 3—4. Rodica Niiă 
(Brașov) și Maria Barabaș (Mu
reș-A.M.) 16:53,0; 5. Adriana Ba
rabaș (Brașov) 16:56,0; 6. Doina 
Samoilă (Brașov) 17:00,0.

ȘTAFETA, băieți, 3X5 km: 1. 
Brașov (Mîrza-Bășa-Dihoi) 1 h 
02:02,0 ; 2. Suceava 1 h 03:33,0 ; 
3. Mureș-A. M. 1 li 07:55,0 ; fete, 
3X3 km: 1. Mureș-A. M. (Bara- 
baș-Koloși-Benedek) 49:12,0; 2. 
Brasov 49:24,0 ; 3. Suceava
50:61,0.

D. STĂNCULESCU

Srmbătă și duminică in Capitală
Concursul baschetbaliștilor

se încheie astăzi
UN ATRACTIV CONCURS INTERNAȚIONAL 
DEMONSTRATIV DE PATINAJ ARTISTIC

Amatorii reuniunilor de patinaj artistic 
vor putea urmări sîmbătă și duminică, in 
Capitală, un toarte interesant concurs in
ternațional demonstrativ, la care și-au anun
țat participarea sportivi fruntași din U.R.S.S., 
R. S. Cehoslovacă și R. D. Germană.

Din programul concursului, reiese că pe 
patinoarul din parcul „23 August” se va 
desfășura un veritabil spectacol pe gheață. 
Astfel, prima parte va fi compusă din exer
ciții liber alese, urmind ca apoi să fie pre
zentate numere comice, diferite dansuri etc.

Oaspeții sînt așteptați să sosească in cursul 
zilei de azi, urmind ca după-amiază și miine 
dimineață să facă primele antrenamente de 
acomodare.

Alături de patinatorii străini, vor evolua 
și cei mai bum sportivi români dintre care 
nu vor lipsi, desigur, Elena Moiș, Beatrice 
Huștiu, Marilena Ciubucă, Marcel Comanici, 
Dragoș Sandu, Gh. Fazekaș, perechile Le
titia Păcuraru — Radu Ionian, Liliana Geor
gescu — Dan Sâveanu ș.a.

CRAIOVA, 17 (prin telefon). 
După patru zile de întreceri viu 
disputate în cadrul concursului 
republican rezervat echipelor de 
baschet ale liceelor cu program 
de educație fizică, cele mai mari 
șanse de a intra în posesia pri
mului loc le au — în continua
re — reprezentativele Liceului 
nr. 1 Craiova la băieți și Liceu
lui nr. 35 București la fete.

Meciurile s-au desfășurat. în 
general, la un bun nivel tehnic. 
Din acest punct de vedere au 
ieșit în evidență intîlnirile din
tre echipele de băieți ale Liceu
lui nr. 1 Craiova și Liceului nr. 
35 București. Liceului nr. 2 Tg. 
Mureș și Liceului nr. 35 Bucu

rești, precum și cele dintre for
mațiile Liceului nr. 1 Craiova 
și Liceului nr. 2 Tg. Mureș.

Iată rezultatele celei de a pa
tra zile de întreceri : Liceul nr. 
4 Oradea — Liceul nr. 1 Craio
va 30—29 (14—14); Liceul nr. 
4 Galați — Liceul nr. 2 Tg. Mu
reș 66—14 (33—6) — toate fe
minine; Liceul nr. 1 Craiova — 
Liceul nr. 4 Galați 76—53 (39— 
26); Liceul nr. 35 București — 
Liceul nr. 4 Oradea 84—23 (40 
—11) — masculine.

Competiția programează vi
neri dimineața ultimele între
ceri.

prof. V. CHETRARU
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= Ieri mă anunță 
S ppoarta" că un anume 
= Păcală dorește să stea 
Ș de vorbă cu mine.
= — .Să vină sus I —
= răspund automat, o- 
= cupat Hind pină 
= peste cap cu pro- 
= nosticurile de du- 
§ minică, la fotbal. Cînd 
= intră pe ușă cel anun- 
= tat, să cad jos nu alta: 
= vestitul Păcală în 
= carne și oase !
= — Te uiți la mine
E — începe el — ca 
= popa cînd a deschis 
= sacu' și-a dat peste 
E diacu. Adică, peste 
— subsemnatul. Știi po- 
E vestea ?
= — Cine n-o cu-
= noaște 1 Dar, luati loc, 
E vă rog 1... O (igară ? 
= — Mulțumesc, nu
= tolosesc. Sînt sportiv! 
= — Dumneavoastră ?
= — Eu. Asta încă
= n-ar fi nimic, dar mi-s
E și campion !
E — Formidabil I Ce
= subiect : „Păcală cam- 
E pion /" Sper că-mi 
E acordați un interviu ? 
E — Si două 1
= — La ce ai devenit
E campion, nea Păcală ? 
E — La masculin și
§ la feminin.
= — Imposibil I
= — Adică, eu mă tin
= de șotii, nu ?
E — N-am spus asta. 
= dar regulamentul...
E — Ei. află iubitule 
| că l-am citit din 
= scoartă-n scoarță 1 Și 
= nu te supăra matale, 
E dar toate întrecerile 
= pe care le-am ciștigat 
= sînt conforme lui.
§ — Ce întreceri, nea
E Păcală, că mă faci cu- 
= rios. zău.
= — De atletism, bas-
= chet, volei, trîntă, 
E înot, handbal, gini
și nastică...
E — Ai ieșit dum- 
= neata primul la toate 
E sporturile astea ?
= — Am ieșit 1
E — în concurs cu 
= cine ?

— Cu asociațiile 
sportive Sticla, Car
men, Electre
cord, D.G.P., Aurora... 
Am aici, în buzunar, 
o listă întreagă 1

— Iartă-mă, dar nu 
te văd jucind baschet 
sau handbal 1

— Nici eu.
— Atunci, cum zici 

c-ai ieșit pe primul 
loc ?

— Nu s-au prezen
tat adversarii!

— Și dacă se pre
zentau, pe unde sco
teai cămașa, vestite 
Păcală ?

— Exclus! Am știut 
eu pe cine să provoc 
la întrecere I Totuși, 
puține emoții am 
avut, își mai lua cite

un președinte de aso
ciație angajamentul 
că face, că drege... 
Apă de ploaie ! E și 
greu : cum să mobili
zezi tu o sută de ti
neri de Ia fabrica de 
sticlă, spre exemplu, 
și să-i duci tocmai 
vizavi, pe trotuarul 
celălalt. Ia terenul de 
sport al Casei de cul
tură ?

— Ești ironic, nea 
Păcală.

— Nicidecum. Spun 
că e greu fiindcă tot 
pe umerii acestui 
inimos consiliu cade, 
printre altele, și sar
cina financiară a aso
ciației. Or, nu mat în
casarea cotizațiilor cit 
timp cere ?

— Cum poți să 
vorbești așa. cînd 
anul trecut n-au fost 
Încasate nici jumă
tate din cotizații și 
au doar 380 de mem
bri UCFS?

— Eu mă reieream 
la anul ăsta. Și spu
neam aă e greu, gin-

dindu-mă la efortul 
ce l-a făcut, in ianua
rie, de a strînge suma 
de 25 lei. Ca să nu 
mai vorbesc de fe
bruarie, lună ce a de
pășit toate așteptările: 
un leu mai mult ca pe 
ianuarie ! Deci, 26 de 
lei. Apropo de bani, 
sau mai bine spus, de 
sacul cu bani din po- 
v"este: ai salutări de 
Ia Tîndală.

— Chiar, nici nu 
te-am întrebat, ce face 
prietenul dumitale ?

— Tot sport. El se 
ocupă însă de șah, 
teuis de masă și tu
rism.

— E campion ?
— Ți-ai găsit: Tin- 

dală campion 1 N-are 
talent. Nu știi că pe 
ce pune mina totul 
iese pe dos ? S-a 
apucat si el să pro
voace asociațiile spor
tive ale cluburilor 
Gloria și Olimpia, la 
sporturile de care-fi 
vorbeam. Prima oară, 
la turism. Se scoală 
omul cu noaptea-n 
cap, o ia voinicește pe 
jos și cînd ajunge la 
Pustnicu ori la Sna- 
gov, nimeni. Adver
sarii plecaseră cu 
O.N.T.-U1 in alte părți. 
Seara vine la mine si 
începe să tune : „Asta 
se cheamă drumeție, 
sau plimbare cu ma
șina ?“ Eu tac. El 
fierbe, tn sfîrșit, după 
ce se mai potolește: 
„Miine concurez la 
șah si tenis de masă!' 
A doua zi. pleacă 
de-acasă val-virtej. 
bate asociațiile, dar 
degeaba ! Popescu de 
la .financiar" joacă 
șah tot cu lonescu de 
la .contabilitate'. Stă- 
nescu iși dispută tra
diționala partidă îna
inte de masă cu Fili- 
pescu. Coslescu... 
Parcă dumneata nu 
știi cum se tace sport 
in asociațiile astea ? 
Dar ce, Tindală înțe
lege ? îi dă tot zor că 
și el e persoană fizică 
și trebuie să concu
reze. Eu, unul, nu-1 
văd campion /...

— Nici măcar la 
.feminin" ?

— Nici. Cel puțin 
deocamdată—

VASILE TOFAN

Jocul de popice este mult îndrăgit de tinerii și rirstnicii de la Combinatul 
de cauciuc Jilara. Iată in fotografie un aspect de la concursurile care se 

desfășoară săptăminal pe arena combinatului

Nea Coji sau o... poveste adevărată!
(Urmare din pag. 1)

Dar, biciuit de viscol și desigur 
și cu piciorul rănit (nu se putea ști 
dacă este vorba doar de simple pili
turi sau de o fractură deschisă), tină- 
rul trebuise să renunțe la acest efort. 
Sau, poate, încercase să-și adune pu
terile. Acum era adormit. Doar în 
răstimpuri gemea ușor.

Nu mai ei a timp de pierdut! In 
clipele următoare, bătătorul de pir
tii li luă pe tinăr în spinare și por
ni cu el pe pîrtie, prin viscolul care 
parcă își sporise iuria, spre dispen
sarul din Poiana Brașov. Ii ieși în 
lntîmpinare dr. Haralamb.'e Gheor-

— Nu-i nimic băiete. Principalul 
este că totul s-a terminat cu bine- 
O juiitură, chiar și o luxat ic—astea-s 
fleacuri. Altă dată, insă te sfătuiesc 
să nu mai pleci de unul singur, să 
nu te mai joci cu muntele, mai ales 
pe vremuri de iarnă. După cum ai vă
zut, nu-i de glumit 1—

Și omul nostru, bătătorul de pirtii 
Ion Cojocaru — nea Coji, cum îi 
spun schiorii și cunoscuta, căci des
pre el este vorba in această po
veste adevărată, își aprinsese o ți
gară și ieși d:n dispensar, fără altă 
vorbă—

îFiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiUHiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimi;:::;:;

Tinarului i se dădură imediat pri
mele îngrijiri medicale.

— Cîteva contuzii fără prea mare i 
importantă, zise doctorul.

Apoi după o cercetare mai aten- j 
tă a piciorului:

— Ei, da: și o luxație. Il transpor- I 
tâm de urgență la spital.

încet, încet, tinărul — pe nume Ion 
Stuparu din Brașov — își reveni. 
Povesti doctorului și bătătorului de 
pirtii toată întîmplarea : cum pleca
se pe o vreme capricioasă de la ca
bana Postăvar, cum îl surprinsese 
viscolul, cum stătuse în cumpănă 
să-și continue drumul sau să se 
adăpostească în hangarul telefericu
lui. Apoi: accidentul, încercarea de 
a cobori tiriș, rară schiuri. Iși amin
ti cum strigase după ajutor. Cine 
l-ar fi putut auzi? Intr-un tîrziu, ca 
prin vis, zărise un om aplecat dea
supra sa.

— Și cine m-a adus pină aici?— 
întrebă tinărul emoționat?

Doctorul îi arătă cu privirea pe o- 
mul de lingă el, bătătorul de pirtii, 
salvatorul său.

—• Dumneavoastră tovarășe 1... stri
gă tinărul, în timp ce în ochi ii mi
jeau lacrimi mari ca niște diamante.

Bătătorul de pirtii îl mîngiie ușor :

POPICE

faza interregională 
a campionatului republican 

La 27 martie: 
primele întreceri 

ale echipelor feminine
Se cunosc cele mai multe echipe ca- 

lificate în faza interregională a campio
natului republican :

• Voința Craiova (f) și Construc
torul Craiova (m) au obținut dreptul 
de a reprezenta regiunea Oltenia.

• Campionatul regiunii Argeș a fost 
ciștigat la băieți de Progresul Pitești 
cu 4946 p.d„ urmat în clasa
ment de Voința C.-Lnng cu 4391 și 
F.C. Curtea de Argeș 4204 p.d. La fete, 
victoria a revenit tot formației asocia
ției Progresul Pitești cu 1865 p.d.

• Echipele Fabricii de zahăr din Ro
man au ciștigat campionatul regiunii 
Bacău cu rezultatele de 2003 p.d. (f) 
șl 4977 p.d. (m).

• Pe arena din Giurgiu și-au dis
putat întîietatea formațiile din reg. 
București. Primele locuri, în cele două 
clasamente, au fost ocupate de echipele 
Cetatea Giurgiu cu 2604 p. d. (f) și 
5011 p.d. (m).

• Sănătatea Birnova (f) și Loco
motiva Iași (m) au obținut cele mai 
bune rezultate în întrecerile echipelor 
din regiunea Iași.

• Din reg. Cluj s-au calificat, anul 
acesta, formațiile Voința Cluj (f) și 
ind. sir mei C. T urzii (m).

In urma rezultatelor întrecerilor fe
minine, federația de specialitate a alcă
tuit următorul program al primei etape 
a fazei interregionale, programată în 
ziua de 27 martie : Voința Tg. Mureș— 
Unio S. Mare, la Cluj; Gaz metan Me-j" 
diaș—Viscoza Lupeni, la Craiova; Vo
ința Cluj—Reprezentanta reg. Suceava, 
la Tg. Mureș; Hidromecanica Brașov— 
Progresul Pitești, la Cîmpina; I. C. 
Oradea—C.S.M. Reșița, la Lupeni; La- 
romet București—Voința Constanța, la 
Ploiești; Cetatea Giurgiu—Reprezen
tanta reg. Galați, la Medgidia; Rapid 
Buc. — Sănătatea Birnova, la Roman; 
l oirtța Ploiești—Voința Craiova, la 
București; Stăruința Tg. Mureș-^-Unirea 
Roman, la Brașov.

întrecerile au loc pe arene neutre de
oarece ele sînt eliminatorii.

Loto-Pronosport
CIȘTIGÂTORII CELOR 20 AUTO

TURISME DE LA TRAGEREA MĂR
ȚIȘORULUI.

• COMPOZITORUL GEORGE 
GRIGORIU: AUTOTURISM „SKO- 
DA OCTAVIA". • ALTE 10 AUTO
TURISME LA CONCURSUL SPE
CIAL PRONOEXPRES DIN 23 MAR
TIE.

In urma tragerii la sorți a celor 20 
autoturisme atribuite la tragerea Mărți
șorului la Loto, au fost desemnați ur
mătorii cîștigători :

CATEGORIA A (3 numere din 80 
în ordinea extragerii) ;

1 „FIAT 1300“: Luca Emil — Gura- 
honț; 1 „FIAT 1100 F“: Kertesz Iosif 
— Salonta; 2 „MOSKVICI 408“: Pe- 
fruc Mircea — Suceava și Dîmban Sa
muel — București: 2 ,.WARTBURG- 
LUX'' cu radio: Purcărea Vasile — 
București și Somkuti Vasile — Bistri
ța ; 1 „SKODA-OCTAVIA“ : Stoi- 
cănescu Gh. — Băbeni ; 1 „WART
BURG" — decapotabil: Lucuția Va
sile — Brăila; 3 „WARTBURG LUX" 
fără radio : Georgescu Nicolae — Pi
tești, Pancu Florica — Brașov și 
Graur Corneliu —■ Buourești; 3 „FIAT

800* : Venczel Mihai — Oradea, Linu 
Lucreția — Reșița și Mărculescu Ște
fan — Craiova; 1 „FIAT 600“ : Mor
cov Decebal — Teleajen.

CATEGORIA C (2 numere din cele > 
3 numere extrase, indiferent ordinea 
extragerii) : M

1 „MOSKVICI 408“: Cristoloveanu 
Iosif — Codlea; 1 „WARTBURG 
LUX“ cu radio: Fiți» lancu — Bucu
rești; 1 „SKODA OCTAVIA": Geor
ge Grigoriu — București; 1 „FIAT 
850“ Ion Dumitru — București și 
1 „FIAT 600“; Scutariu Gh. — Man
galia.

CINE VOR CIȘTIGA ACESTE 10 
AUTOTURISME ?

După cele 20 de autoturisme atri
buite la tragerea Mărțișorului, Loto-Pro- 
nosport atribuie alte 10 autoturisme la 
concursul special PRONOEXPRES din 
23 martie 1966 > 1 „FIAT 1300", 1
..RENAULT 10 MAJOR"; 1 „WART- 
BURG-LUX ' -------------------
LUX" fără 
>,TRABANT

312/1“,' 1 „WARTBURG 
radio, 1 „FIAT 850“, 5 
COMBI'’.

Rubrică redactată de Loto-Pro
nosport

Com lucrez cu jucătorii de tenis brașoveni
Tinerii jucători de tenis de la clubul Steagul 

roșu din Brașov vor lua parte in acest an 
Ia concursurile de selecție în vederea parti
cipării la o serie de întreceri interne și inter
naționale. Dintre selecționabili iac parte Viorel 
Marcu, Codin Dumitrescu, Sever Mureșan, 
Ludovic Szabo și iucătoarea Hermina Zurălău, 
componentă a lotului feminin pentru Balca
niada de tenis.

Pregătirea a început la 15 noiembrie 1965 
în sala Liceului nr. 2. Pină Ia 31 ianuarie 1966, 
conform planificării, s-au efectuat 138 de ore 
de pregătire, dintre care 48 pregătire fizică 
multilaterală, 45 pregătire fizică specifică și 
45 pregătire tehnico-tactică. De menționat că 
cei patru juniori (16—17 ani) și o junioară 
(14 ani) au categoria I de clasificare și sînt 
campioni republicani la categoriile respective.

Consider că aceste performanțe reprezintă 
un criteriu obiectiv al dezvoltării calităților 
fizice la un nivel corespunzător, paralel cu 
însușirea tehnicii.

Pentru corectarea deficiențelor, în perioada 
arătată mai sus, C. Dumitrescu a ridicat 
14 250 kg ia haltere, Viorel Marcu a sărit 
la coardă de peste 10 000 de ori, Sever Mureșan 
și-a dezvoltat viteza de reacție — sprinlul pe 
IS—25 m pe parcursul a... 6 890 m, Felicia

Bucur a executat și ea peste 6 000 de sărituri 
la coardă, Hermina Zurălău a alergat în ritm 
variat 10 640 m. De asemenea, pentru perfec
ționarea loviturilor de bază, fiecare jucător a 
efectuat între 4 000—5 000 de servicii și 1 200— 
1 500 de smeciuri.

Ca să ocupe un loc fruntaș în marile com
petiții, jucătorul de tenis trebuie să-și dezvolte 
în cel mai înalt grad calitățile fizice, să-și de

Viteza de reacție, deplasare și execuție a 
ridicat indicii de pregătire fizică si motrică a 
jucătorului.

Prin normele de control fizice și tehnice am 
putut stabili stadiul de pregătire Ia fiecare 
jucător și ceea ce urma să mai lucrăm.

Iată cîteva norme de control al calităților 
fizice si uneie rezultate :

1. Săritura la coardă 2 minute. Sever Mu
reșan — 348 de ori; 2. Flotări brațe — Lu
dovic Szabo 32 de ori; 3. Săritura peste plasă 
(8 sărituri cu 10 m sprint) — Codin Dumi
trescu 36 de secunde ; 4. Săritura de pe loc, 
în lungime — F. Bucur 2,03 m, S. Mureșan

DIN EKPERIENfA BfUWOI

săvârșească pregătirea tehnico-tactică și psiho
logică. Rezultatele bune înregistrate de acești 
juniori în cursul anului 1965 se datoresc unei 
munci temeinice în timpul perioadei pregăti
toare.

în cadrul pregătirii specifice am pus un 
accent deosebit pe dezvoltarea vitezei (de 
deplasare, reacție și execuție), considerînd că 
această calitate fizică este cea mai importantă 
în obținerea unor performanțe de valoare. 
Pentru perfecționarea loviturilor de bază s-a 
executat un mare număr de repetări cu o in
tensitate din ce în ce mai crescută în execuție.

2,44 m ; 5. Rezistența în 10 minute (cite ture 
de sală se realizează) S. Mureșan 50 de ture 
— 2 800 m, C. Dumitrescu 2 632 m ; 6. Tra
gerea de gantere 10 kg, 50 sec — C. Dumi
trescu 35 de ori ,n 40 sec, V. Marcu 29 de 
ori în 40 sec ; 7. Viteza de reacție 4x25 m — 
S. Mureșan 3,5 — 3,4 — 3,4 — 3,4 ; C. Dumi
trescu 3,6 — 3,7 — 3,6 — 3,6.

Probe tehnice : 1. Serviciul •— procentaj din 
100 de mingi servile — norme: 80% serv. I. 
95% serv. II. Exemplu: S. Mureșan 82% 
serv. I, 91% serv II; L. Szabo 78% serv. I. 
87 % serv. II. 2. Smeciul; — procentaj la 80

de mingi, normă 80%, Dumitrescu 83%, Zurălău 
75% ; 3. Număr de retururi pe fundul tere
nului în 4 minute — diagonală și în lungul 
liniei — S. Mureșan, V. Marcu 125, Zurălău — 
Dumitrescu 119.

In concluzie, voi arăta că mărirea ponderii 
mijloacelor specifice a fost strîns legată de 
perfecțiunea procedeelor tehnice și de dez
voltarea calităților fizice.

Pregătirea în sală va continua pină la 10 
aprilie pe baza obiectivelor planificate, urmă
rind realizarea acestora pentru fiecare jucător 
în parte, pentru care s-a întocmit o îișă indi
viduală de pregătire.

Avînd în vedere că în cursul primei perioade 
pregătitoare au loc concursuri oficiale, este 
foarte greu deci ca într-o perioadă relativ 
scurtă, să fie satisfăcuți în egală măsură toți 
factorii antrenamentului.

De aceea am considerat necesar să pun 
accentul pe cele mai importante elemente, în 
funcție de lipsurile constatate.

Comparativ cu aceeași perioadă din anul 
trecut, se remarcă un volum mai mare de 
repetări și o intensitate crescută iu execuție, 
prin mărirea eficacității. Astfel, indicii de dez
voltare fizică și motrică sînt superiori față de 
1965 în ceea ce privește viieza de deplasare, 
de reacție și de execuție.

IOAN RACOV1ȚA 
antrenor la Steagul roșu-Brașov



aintea
ceperii returului

MAI SINT TREI ZILE PlNÂ LA PRIMUL FLUIER AL ARBI
TRILOR ÎN RETURUL CATEGORIEI A. INTERESUL ESTE GENE
RAL. ÎL MANIFESTĂ MASELE DE IUBITORI Al FOTBALULUI, 
ANTRENORII ECHIPELOR Șl JUCĂTORII. CU MAI PUTIN DE 
72 DE ORE ÎNAINTEA DESCHIDERII OFICIALE A SEZONULUI, 
UN GRUP DE REDACTORI Șl CORESPONDENȚI Al ZIARULUI 
NOSTRU AU CERUT PĂREREA CELOR ,,INTERESAȚI*.

IATĂ RĂSPUNSURILE :

CE DORIM... PRO MI TEM...
. MIRON DOBRESCU, 
Departamentul Gostat 

rești :

ș vrea din partea ju
nior mai multă aten- 
'ață de spectatori; să 
e mai plece de la cal- 

„marcăm un gol și 
trecem cu toată gar- 

a in apărare". In fe- 
icesta se strică spec
ul și ne taie pofta de 
1.

-admir optimismul și 
zia in joc a Rapidu- 
:red că Petrolul Iși 
pune ultimii cuvint. 
o seriozitate constan- 

mai „bătrînă" in joc. 
fișează" mai puf in, dar 
mult. Rti place elanul 
renilo^^tlar cu ela- 
'■ cu spectatorii creezi 
atmosfera unei par- 

nu și „fotbal". Clujul 
ză prea mult pe tra- 

„oraș cu fotbal 
'. Mi-e teamă să nu-i 
iscă prea tare la rea- 
noul.

isider că in sezonul 
s-a realizat mult in 

ea jocului colectiv; 
în același timp, că în 
ul campionat băieții 

mai curajoși in fata 
; să terminăm cu dile- 
iul în fazele mari și 
la de a trage.
lorii trebuie să știe 

primăvara aceasta 
mai pretențioși ca 

l : am văzut jucători 
echipe de renume și 
rafia pe care o vom 
<ș dori să-i avantaje- 
cit mai mulți dintre 

ștri. înainte de a 
lite s^^es tuturor 
ști'o^^faau să re- 
1 arbitrilor mai mul- 
Detentă".

NOU PEȚRUȚ, actor 
ntrul national „I. L. 
ale", laureat al Pre- 
de Stat i

acest retur mi-aș 
i văd Rapidul fu
el puțin la fel de 
r și In turul campio- 
•. Numai așa voi fi 
eu, și alte mii 
amăgiți, de clasicii? 
ni „pe potou" ale 
șjjilor care, anual, 

neverosimila per- 
ă de a pierde cam- 

gata cîștigate.
rai doresc ca fieca- 
să aibă cit mai moi
ne" tari, care să ne 
sufletul la gură așa

: fine în fiecare
... „Sfîntui", care 
să cavaler. O ulti- 
infă deci: aș vrea 

mai mult cavale- 
terenurile de fbt-

AMIOARA PREDES- 
dentâ la Universita- 
jrești :

iresc cu deosebit 
campionatele de 
ncă de pe vremea 

‘eaua se numea 
De ce am făcut a- 

retrospedivă ? Ca 
ztualizez perioada 
'îrf și să-i urez 
noul sezon reedi- 
erformanielor de 
rn familia mea pre- 

sirit împărțite: 
cu Dinamo, eu — 

ia. Vă dafi seama 
atractiv" este pen- 
meciul lor. Inain- 

Xpr Intllniri nai 
:ăm amical: x, 
;are dintre noi...

Doresc mai multă Încre
dere in fotbaliști, mai pu ■ 
ține jigniri aduse jucători
lor de către unii specta
tori, jocuri „curate", adică 
fără durități, mai multe 
femei In tribune și, dec:, 
mai rar refrenul: „Perche. 
perche la domenica mi laș
ei sempre solcP.

EMIL COJOCARU, lăcătuș 
la atelierele R.M.R. lași :

„Aș dori ca C.S.M.S.-u! 
să nu capete amețeala 
Înălțimilor, ci să lupte 
pentru a dovedi tuturor că 
ascensiunea sa nu a iost 
o simplă înttmplare, ci 
rezultatul unei pregătiri 
foarte bune și al ridicatei 
valori pe care, In sflrșit. 
Moldova a reușit să o aibă 
in fotbal".

GHEORGHE NEGREA, 
O.C.L. Tutunul - Unitatea 
498 :

„Anul acesta, noi. răpi- 
diștii, nu mai lăsăm cam
pionatul din mină. Prea 
îl dorim de mult, prea a 
lost grea așteptarea, prea 
frumoasă perspectiva 1 
Pentru Început, doresc 
giuleștenilor să-și mențină 
pînă la sflrșit optimismul 
care-i stăplnește acum.

SANDU VICTOR, d i recto
rul cinematografului „Re
publica" din București :

„In privința dorințelor 
pe care le-aș vrea împli
nite in returul campiona
tului, am o întreagă listă. 
Iat-o : 1. Aș vrea să văd 
fotbal adevărat nu fotbal in... 
ghilimele; 2. Aș dori ca echi
pa mea favorită, Steaua, 
să ajungă la siirșitul cam
pionatului cel puțin pe lo
cul 31; 3. Aș vrea să se 
acorde toată încrederea e- 
lementelor tinere. (Ah, ce 
juniori buni are antreno
rul Catană, Ja Steaua 1 
Oare elfi din ei o să-1 ur
meze pe Manea In echipa 
întii ?); 4. Aș dori ca jucă
torii noștri să ducă o viată 
exemplară. Apropo, cu a- 
ceastă ocazie adresez tutu
ror fotbaliștilor invitația de 
a viziona la cinematograful 
„Republica" toate filmele 
pentru tineret".

AUREL BRAGARU, asis
tent universitar la Institutul 
politehnic „Gh. Gheorahiu- 
Dej", București :

„Aș dori să văd un re
tur spectaculos, palpitant, 
cu cit mai multe meciuri 
emoționante, care să ne 
facă să trăim evoluția ce
lor 22 de actori ai drep
tunghiului gazonat. As 
dori, de asemenea, să se 
ridioe ștacheta nivelului 
tehnic al partidelor, să 
văd stopuri și pase preci
se, să văd 30 de șuturi pe 
spațiul porții și 3—4 pe 
lingă poartă si nu invers"

STAN ALECU, președin
tele Comitetului Executiv al 
Sfatului popular al orașului 
Galati :

„Ce așteptăm de Ia cam
pionat? Multe... Mai întii 
— cine nu dorește acest 
lucru ? —• meciuri frumoa
se, de calitate, ca o con
secință a pregătirii con
știincioase. Și dacă există 
pregătire de calitate laclu- 
buri și jucători care rnr-și

drămuiesc forțele, înseam
nă că vom avea și o echi
pă națională valoroasă. Să 
nu uităm că In acest sezon 
vom avea meciuri grele, 
cu adversari de valoare, 
printre care două foste 
campioane mondiale: e-
chipeie Uruguayukii și 
R.F. Germane.

Ce așteptăm de Ia due
lul Rapid — Petrolul ? O 
întrecere spectaculoasă, 
pasionantă și în care ma
rele Învingător să fie 
FOTBALUL.

Ce așteptăm de la Side- 
rurgistul, echipa noastră ? 
Din cile mi-am putut da 
seama, as iști nd la cîte- 
va antrenamente și la jo
cul de cupă de la Focșani, 
am impresia că mai sini 
destule lucruri de făcut. 
Antrenorii ar trebui să in
siste în special asupra a- 
tacuiui. Apoi, cred că e 
necesar să se cultive în 
rîndul jucătorilor dragos

AU CUV1NTUL: SPECTATORI, 
ANTRENORI, JUCĂTORI

tea pentru culorile pe care 
Ic apără: să formeze —la. 
propriu și la iigurat o E- 
CHIPĂ. Ne așteaptă jocuri 
grele, dintre care cel de 
duminică cu Dinamo. la 
București, este cel mai di
ficil. Aceasta și pentru că 
e primul. Deci este nevoie 
ca toți jucătorii să lupte 
ru multă ardoare pentru 
rezultate cit mai bune".

GH. SAVULESCU, inginer 
la TAVS Tulcea :

„Cea mai caldă dorință ■ 
in lupta pentru intiietatea 
Rapid — Petrolul, să în
vingă cel mai bun"

MIRCEA CRIȘAN, artist 
emerit :

„începe returul ? Of 1 
Iar Încep să nu mai inie 
leg nimic.

Nu pot să infeleg de ce 
jucătorul de la echipa mea 
favorită nu poate să facă 
30 de metri mai repede 
decit face adversarul 10.

De ce nu poate ca de la 
„30—40 de metri acolo" să 
tragă direct la „păianjen", 
cind noi vedem din tribu
nă ce ușor s-ar putea rea
liza aceste șuturi.

Nu înțeleg cum nu se 
poate trage de „la colt" 
direct în poartă, trăgind 
foarte simplu „cu elect".

Iar n-o să înțeleg cum 
arbitrul nu vede ofsaidul 
cind îmi convine mie si 
vede henturile care nu-mi 
convin. Și nu înțeleg de 
ce buletinul Pronosport nu 
se poate preda pînă dumi
nică la ora 21 ?"

V. D. POPA, epigramist, 
a răspuns în... patru rîn- 
duri.

Echipei mele preferate, 
Petrolul :

Cind veți juca, nici o clipită 
Să nu omiteți, dragii mei, 
Că țara noastră-i renumită 

Pe glob și prin... Petrolul eil

VALENTIN STĂNESCU si 
VICTOR STÂNCULESCU, an
trenori la Rapid București :

.Vom tace tot posibilul 
să ciștigăm campionatul. 
Returul este totdeauna mai 
pasionant decit turul, iar 
pentru noi. îndeosebi, anul 
acesta, cind luptăm direct 
pentru titlu.

Dacă vom menține cele 
două puncte și după etapa 
a treia (n.n. care progra
mează derbiul campionatu
lui Petrolul — Rapid) s-ar 
putea să scăpăm in ciștigă- 
tori. Lecția de anul trecut, 
cind am pierdut titlul la 
finiș, a fost pe cit de ustu
rătoare, pe atit de utilă, in 
încheiere vrem să vă asi
gurăm că începutul returu
lui găsește echipa noastră 
pusă Ia punct cu pregătirile 
și că jucătorii sint deciși să 
nu precupețească nici un 
efort pentru atingerea țelu
lui : ciștigarea campionatu

lui prin practicarea unui joc 
de bun nivel tehnic, cu un 
pronunțat caracter ofensiv".

SILVIU PLOEȘTEANU, an
trenor la Steagul roșu :

„Mai săltăm cîteva locuri 
în clasament 1 Și cind fac 
această afirmație angajantă 
mă bazez pe schimbarea 
care va interveni în conți
nutul jocului practicat de 
echipa mea. Mă refer Ia cir
culația mai judicioasă a ju
cătorilor pe teren cu o vi
teză sporită sub toate as
pectele. Aceasta va contri
bui, cred eu, in ultimă ins
tanță și la creșterea efica
cității".

Prof. IOSIF BUDA, antre
nor secund la Crișul :

.Vom rămine în catego
ria A! Deocamdată nu 
putem promite mai mult su- 

I porterilor noștri. Nu trebuie 
uitat că iormația noastră, 
Crișul Oradea, se află pe 
locul 13 și că lupta pentru 
evitarea retrogradării se 
anunță deosebit de grea. 
Dacă vom reuși mai mujt 
ya fi cu atit mai bine și nu 
va trebui să mire pe nimeni, 
întrucit ne-am pregătit cu 
mare atenție. Așa, de pildă, 
în dorința de a se pune la 
punct cu pregătirea fizică 
generală, băieții au efectuat 
zilnic, in luna februarie, cite 

Conducerea balonului. Moment din antrenamentul dinamoiiștilor bucureșteni 
Foto: V. Balene

două antrenamente. Numai 
în felul acesta Harșani și 
cei doi Mureșan iși vor 
păstra rezistența și in zona 
de finalizare, iar execuțiile 
lor tehnice vor putea fi 
mai corecte.

Promitem pentru retur 
și o reprofilare in organi
zarea jocului, in așa fel incit 
să desfășurăm un fotbal con- 
structiv-otensiv. Ne întoar
cem. după cum vedeți, la 
principiul că cea mai bună 
apărare este tot„ atacul. 
De altfel, in sprijinul aces
tui spirit ofensiv pe care 
vrem să-l imprimăm jocului 
am introdus recent în lot 
cinci elemente tinere, ju
niori din pepinieră proprie'.

ANDREI ȘEPCI, antrenor 
principal la Știința Cluj :

.Sintem conștienți de di
ficultatea jocurilor care ne 
așteaptă in partea a doua a 
campionatului. Pot să vă 

asigur, insă, că lotul nostru, 
reîmprospătat cu o serie de 
elemente tinere (juniorii 
Oprea și Barbu), s-a pregă
tit cu toată seriozitatea. 
Sperăm într-o comportare 
mai bună decit în turul cam
pionatului. Ne vom organiza 
jocul tot în cadrul sistemu
lui cu patru fundași, dar de 
o manieră ceva mai elastică, 
în sensul că în timpul ace
luiași joc vom trece de la 
o variantă la alta (de pildă, 
de la 4—2—4 Ia 4—3—3), 
după cum o vor cere cele 
două momente fundamen
tale : de atac și de apărare. 
Apreciez că in retur echipa 
antrenată de mine și de Ro
bert Cosmoc este capabilă 
să înregistreze un progres, 
furniztnd jocuri la nivelul 
competiției la care participă, 
pe măsura exigenței spec
tatorilor".

ANGELO NICULESCU, an
trenor la Dinamo București :

• Locul 11 nu este pentru 
noi ! Victoria repurtată la 
sfîrșitul sezonului în fața 
lui .Inter", de două ori cam
pioană intercontinentală, a 
însemnat un puternic suport 
moral în pregătirea pentru 
retur. împreună cu colegul 
meu Traian lonescu am luat 
din timp o serie de măsuri 
menite să repună echipa pe 
linia de plutire. în ultima 
perioadă s-a pus accentul 

pe meciuri pregătitoare și 
de verificare, care au con
tribuit in mare măsură la o 
mai bună organizare și des
fășurare a jocului construc- 
tiv-ofensiv. în partea a doua 
a campionatului sperăm să 
ne îmbunătățim sensibil 
poziția în clasament. Desfă
șurarea jocurilor va arăta 
în ce măsură ne-am pregătit 
in timpul iernii".

CONSTANTIN MATEI, că
pitanul echipei C.S.M.S. 
iași :

„Urmind o pregătire 
conștiincioasă și iuptînd din 
toate puterile pentru un fot
bal de calitate, promitem 
suporterilor noștri să ne 
menținem poziția ocupată. 
Vrem ca echipa să ioace 
bine, să se mențină in 
formă, astfel ca selecționerii 
să aibă cadre pentru echipa 
reprezentativă...".

VIRGIL MIHĂILÂ, jucător 
la Știința Timișoara :

„Am citit cu mult interes 
articolele referitoare la re
luarea campionatului, publi
cate în presa noastră, și 
mi-am dat seama că întrece
rea categoriei A este aștep
tată cu un interes deosebit. 
Cu același interes așteaptă 
meciurile de categoria A și 
spectatorii din Timișoara, pe 
care nu vrem să-i dezamă
gim. E drept, la Medgidia, 
Cimentul ne-a învins cu 
3-1. Deh, așa se întîmplă a- 
tunci cind te socotești dina
inte cîștigător... Noi am tras 
învățăminte și sperăm ca la 
Brașov să realizăm mai mult 
decît Ia Medgidia. Promitem 
acest lucru celor care du
minică de duminică asistă 
Ia meciurile noastre, celor 
care se bucură la victorii și 
se intristează atunci cînd 
Știința pierde".

PETRE VOICU, jucător la 
Siderurgistul Galați :

.Insuccesele înregistrate 
de echipa noastră în turul 
campionatului, și în specia! 
in a doua parte a lui, au 
stîrnit nemulțumirea justi
ficată a iubitorilor de fot
bal din Galați. Lipsurile 
echipei sint cunoscute de 
mult timp. Totuși, nu întot
deauna s-au luat măsuri de 
remediere. în vederea re
luării campionatului s-a 
muncit cu perseverență, s-a 
căutat crearea unui adevărat 
colectiv, care nu a existat 
in tur. Returul va fi pentru 
noi un „tur de forță", și Ie 
promitem celor care ne în
curajează că vom face tot 
posibilul ca orașul nostru să 
fie și in continuare repre
zentat în categoria A"



De azi, la Poiana Brașov,

Finalele schiorilor juniori
DE AZI PÎNĂ DUMI

NICĂ, cei mai buni ju
niori ai țării își dispută 
pe pîrtiile Poienii Brașov 
titlurile de campioni re
publicani la probe alpine, 
fond și, pentru prima 
dată, la biatlon. întrece
rile se vor desfășura după 
următorul program : vi
neri : slalom uriaș (pe 
Sulinar), 3 km junioare 
II ; 5 km junioare I ; 5
km juniori II ; 10 km ju
niori 1 ; sîmbătă : coborâre 
(pe Sulinar), ștafetele 3x3 
km junioare și 3x5 km 
juniori ; duminică : slalom 
special (în Kantzer), bia
tlon. Toate cursele de 
fond și biatlon au loc în 
Poiana Brasov.

A IX-A EDIȚIE A 
„CUPEI OLIMPIA" s-a 
disputat pe muntele Seme- 
nic pe un timp favorabil 
si zăpadă bună. Rezul
tate: SLALOM URIAȘ
(două manșe a cîte 40 de 
porți) — seniori: 1. I. 
Suciu (Știința Brașov)
122,2 ; 2. Traian Suciu
(C.S.M. Reșița) 124,2; 3.
F. Klumpfner (Olimpia
Reșița) 127,7; juniori:
1. Adrian Lungu (S.S.E. Reșița) 130,1;
2. Octavian Lungu (S.S.E.) 130,6; 3. 
Ioan Rab (S.S.E.) 137,2; junioare: 1. 
Septimia Nebunu (S.S.E.) 111,0 (traseu 
scurtat) ; fond seniori 10 km : 1. Radu 
Cuban (Olimpia) 53:01,0; 2. W. De- 
nuel (Olimpia) 54:10.0: juniori 10 km: 
1. Ion Constantin (Olimpia) 58:53,0;

Ne aflăm in plină sărbătoare a schiorilor tineri. 
Miercuri și joi și-au disputat titlurile republicane șco
larii ; azi și miine este rindul juniorilor să brăzdeze 
pîrtiile albe din Poiana Brașov in lupta pen:-a ti: iu: 
de campion.

2. A aleriu Haidu (Olimpia) 50:55.0;
3. Miiiai Cisnădie lh 03:03.0:
senioare 5 km: 1. Gertruda Denuel
(Olimpia) 38:25.0: juniori 5 km : 1. 
Ingrid Esieri (Olimpia) 36:23.0; 2. 
Rozalia Szabo (S.S.E.) 36:55.0; 3. Eu
genia Merton (&SJE.) 3 kO?.*.* (pro/.
ZORITĂ SUCIU).

hochei

scheislii români în
In primul joc: 2-2, cu o selecționată italiană

MILANO, 17 (prin telefon). — în localitate, la „Pa
lazzo di ghiaccio”, s-a disputat miercuri seară întîl- 
nirea internațională de hochei pe gheață dintre echipa 
orașului București și o selecționată italiană, în com; 
ponența căreia au intrat și doi jucători canadieni 
(Dalfyn și Ross). Partida, viu disputată și de un foarte 
bun nivel tehnic, s-a Încheiat cu un rezultat de ega
litate : 2—2 (2—2, 0—0, 0—0). Echipa română a con
dus prin punctele înscrise de Szabo I (min. 2), dintr-o 
pasă de la Făgăraș, și de Szabo II (min. 5), care a 
fructificat o frumoasă combinație realizată împreună 
cu Ionescu. Formația gazdă a egalat, în finalul primei 
reprize, prin Dalfyn (min. 15) și Ross (min. 18).

în continuarea turneului lor, hocheiștii români vor 
juca vineri seară în localitatea Bolzano, după care se 
vor reîntoarce în tară.

Turneul internațional de scrimă
I de la Minsk

MINSK 17 (prin telefon). — Joi a început în localita 
; un turneu internațional de scrimă (floretă fete) la cat 
i participă 8 echipe : U.R.S.S. cu două formații, R. S.

Bielorusă, R.S.S. Ucraineană, R. D. Germană, Poloni 
I I Bulgaria și România. Azi și vineri este programat co 
i cursul individual iar slmbătă și duminică vor avea 1< 

întrecerile pe echipe. Participarea la acest turneu es 
foarte valoroasă. în primele serii reprezentantele noa 
tre, au înregistrat cîteva succese. Astfel Adriana M 
roșan a realizat trei victorii (Samușenko 4—1, Gri 

■ 4—3 și Ivatina 4—2). Ea a reușit să se califice în s
nile din eliminările directe. Iudit Haukler a reușit și < 
să obțină în serii trei victorii, calificîndu-se. Ana Ei 
a obținut de asemenea, două victorii, asigurîndu-și c 
lificarea în eliminarea directă. Celelalte două repreze 
tante ale noastre Manuela Chira (1 v) și Rodica Vădu' 
(0 v) n-au reușit insă să se califice.

DIN LUMEA FOTBALULUI
Precizări In ce privește schimbarea regulamentului

Remize in serie...
I

Foarte mul Le remize în turneul șahiști- | 
lor noștri fruntași... Fenomenul este > 
cunoscut și nu mai reprezintă de multă 
vreme un element inedit, atunci cînd se 
dispută la noi un concurs de antrena
ment sau verificare. Dar chiar dacă este 
în parte justificabil, faptul că maeștrii 
noștri preferă să nu-și ia riscuri in
tr-un asemenea concurs pune la îndo
ială chiar valoarea acestei întreceri, me
nită să scoată în lumină stadiul de 
pregătire a acelor jucători care intră în 
vederile selecționării pentru viitoarele 
competiții de anvergură.

De pildă, ce concluzii poate trage un 
antrenor privind cum maestrul Gh. Mi- 
titelu „colecționează" remiză după re
miză, ajungi nd deocamdată la cifra 6, 
după tot atîtea runde disputate... Am 
dat un exemplu, care nu este desigur 
singurul, numeroși alți participant la 
turneul care se desfășoară în sala Con
structorul avînd o tendință precisă de 
a evita lupta deschisă, preferind tac
tica de „așteptare”.

Sînt desigur și excepții. Astfel, M. 
Nacu a cîșligat frumos în fața fostului 
lider E. Ungureanu, învins pentru pri
ma oară în acest concurs într-o parti
dă care a continuat, după întrerupere, 
într-un final de piese ușoare, unde în
vingătorul a valorificat cu precizie avan
tajul unui pion în plus. B. Soos a 
obținut prima victorie — în runda a 
5-a — cîștigînd o partidă cu compli
cații, la E. Nacht. La a doua victorie 
se află M. Pavlov, învingător asupra 
ultimului clasat C. Drozd.

lată alte rezultate din rundele a 5-a 
și a 6-a : Stanciu—Reicher J/2—ll2> 

Botez—Parlos */2—V2» Mititelu—Neamțu 
*/2—y2, Vaisman—Buza 0—1 ; Reicher- 
Ungureanu i/2—Gunsberger—Pavlov 
*/2—V2, Nacht—Botez %— Neam- 
țu—Soos % — 3/2, Buza—Mititelu J/2— 
*/2, Nacu—Vaisman 0—1.

Conduc, după 6 runde, Pavlov și Un- 
gureanu cu cîte 4 puncte, urmați de 
Gunsberger cu 3% puncte și o partidă 
mai puțin. pp y

Victorii la scor ieri
în turneul juniorilor

Ieri, în turneul final al campiona
tului republican de lunîori la hochei 
pe gheată, arbitrii meciurilor dispu
tate pe patinoarul .23 August* au 
consemnat victoriile categorice ale 
echipelor care aspiră la unui din 
locurile fruntașe.

în prima partidă, dimineața, Con
structorul București — care, după 
părerea noastră, este formația cea 
mai omogenă ca valoare — a dispus 
de echipa înfrățirea Gheorghieni cu 
scorul de 24—3 (9—1, 5—1. 10—1). 
După cum rezultă și din rezultatele 
pe reprize, învingătorii au avut o 
oarecare scădere in repriza secundă, 
ceea ce. a permis jucătorilor din 
Gheorghieni să reziste mai ușor. Au 
marcat : Iordan 5, Moiș 5, Constanti- 
nescu 4, Marian 4, Nuțu 3. Steinberg, 
D. Pană și Hadarag, respectiv Torok. 
Secheli și Kemenes. Acest meci a 
lost restanță din prima etapă.

Tot dimineața s-a jucat și meciul 
S.S.E. nr. 2 București — Știința Si
ghișoara. Scor final: 15—2 (3—0. 
7—0, 5—2). Mai buni tot timpul bucu- 
reștenii și-au concretizat mai evi
dent superioritatea în repriza a doua 
cînd au jucat colectiv. Autorii golu
rilor : Bălăneanu 6, Fodorea 4, Min
ciună 2, Nicula 2 și Slașomeanu, res
pectiv Constantin și Loghin.

După-amiaza, Avîntul Miercurea 
Ciuc, una din candidatele la primul 
loc, a întrecut cu 19—0 (5—0, 8—0, 
6—0) pe Șurianul Sebeș. Au înscris: 
Jere 5, Rigo 3, Haidu 2, Barta 2, Ju- 
rek 2, Derzsi, Eros, Tamas, Ballo și 
Bomher.

Aseară, Constructorul — Metalul 
Rădăuți 27—1 (5—0, 15—0, 7—1).

Turneul continuă azi cu meciurile: 
Metalul Rădăuți — Știința Sighișoara 
(ora 8), Constructorul — Șurianul 
(ora 17,30) și Avîntul — înfrățirea 
(ora 19,30).

Recent, Comisia arbitri a F.I.F.A., a 
făcut citeva propuneri interesante pri
vind schimbarea unor articole din regu
lamentul jocului de fotbal. Unele dintre 
aceste modificări le-am publicat recent. 
Acum, le prezentăm integral. Iată cele 
4 modificări preconizate și o precizare 
privind ofsaidul.

1. Fiecare echipă să poată folosi în me
ciurile oficiale (inter-țâri. inter-club uri) 
un lot de 13 jucători. Doi dintre aceștia 
pot înlocui orieind in timpul meciului pe 
oricare uralar al echipei, in afară de 
jucătorul eliminat. Jucătorul înlocuit nu 
mai poate intra pe teren in timpul ace
lui meci

2. Portarul care ajunge in posesia balo
nului va trebui să degajeze după efec
tuarea a ce! mult 4 pași.

X Se interzice atacul portarului în ca
reul mie.

4. Grosimea barelor porții va fi limi
tată : barele vor avea o lărgime de mi
nimum 10 cm și maximum 12 centimetri. 
Urmează să fie stabilită și forma lor : 
patrate. eliptice sau rotunde, precum și 
materialul din care să fie construite (alu
miniu. lemn, fibre sintetice)

• Să rămînă in vigoare actualele re

guli ale ofsaidului, deoarece experiențele 
făcute (cu desființarea acestei reguli) nu 
au dat rezultatul scontat.

★
Rămîne de văzut dacă International 

Board-ul (singurul for in drept să modi
fice regulamentul) va face aceste schim
bări. Precizăm că International Board 
este- alcătuit din 8 reprezentanți : 4 mem
bri ai unor federații naționale de fotbal 
din Marea Britanie (Anglia, Scoția, Tara 
Galilor. Irlanda de Nord) și 4 delegați 
din partea F.I.F.A. : Sir Stanley Rous, 
prof. Andrejevici, A. Lindenberg și Koe 
Ewe Teik (fiecare reprezentant are drept 
de vot). Pentru a se adopta modifică
rile, este necesară o majoritate de cel 
puțin trei sferturi din voturi. Deci, pen
tru ca propunerile de mai sus ale comi
siei de arbitri a F.I.F.A. să fie ratificate, 
va fi nevoie neapărată de 6 voturi pen
tru. în cazul cînd în ședința din 11 iunie 
de la Llanduno (Tara Galilor) se vor 
adopta modificările, ele vor intra în vi
goare de la 1 august 1966, dată care mar
chează începerea sezonului internațional 
de toamnă : campionatul european inter- 
țări, competițiile europene rezervate for
mațiilor de club etc.

FACCHETTI, un jucător de bazi 
din reprezentativa Italiei.

Agenda internațională a săptămlr
Sfîrșitul acestei săptămini est 

marcat de cîteva întîlniri interna 
nale. Cei mai important este mec

CAIRO. în optimile de 
finală ale turneului de te
nis de Ia Alexandria, cam
pionul român I. Tiriac l-a 
învins cu 6—0, 6—1 pe 
cehoslovacul Javorski. Cu
plul Țiriac, Gulyas a fost 
eliminat de sovieticii Me- 
treveli, Lihaciov cu 9—7, 
6—4, iar Mărmureanu, I. 
Năstase au opus o dîrză 
rezistență dublului Lund
quist, Ulrich î 1—6, 6—4, 
2—6. Printre celelalte re
zultate figurează și sur
prize : Lihaciov—Graebner

1—6, 7—5, 6—3 ; Ulrich— 
Fletcher 6—3, 7—5 ; Go- 
ven—Metreveli 3—6, 6—1, 
7—5.

care va avea loc sîmbătă Ia P< 
între reprezentativele Franței și i 
ei. „Squadra Azzura" va deplasa 
lot alcătuit din 16 jucători (din c 
lipsesc doi titulari : extremele M 
și Pascutti — accidentați): Facchc 
Burgnich. Guarneri, Domengh 
Corso, Mazzola (Inter), Bulgare 
Negri (Bologna), Albertosi, Pirov 
(Fiorentina), Gori, Salvatore (Juv 
tus), Lodetti, Rivera (Milzt-1, R 
(Cagliari) și Rosato (Torino,

Tot sîmbătă, la Bordeq^Sj^-rant 
întîlnește Marocul, iar cmminică 
dispută alte două jocuri : Luxemb 
— Italia B și Iran — Turcia.

• Rezultate din „Cupa orașelor 
guri": F. C. Barcelona — Lsp<
1—0 (1—0) ; Dunfermline — I 
Saragosa 1—0 (0—0)

In grupa a l l-a a campionatului 
european de fotbal, echipa Româ
niei va înlilni selecționatele Elveției, 
Italiei și Ciprului. Fotografia de 
mai sus ne înfățișează reprezenta
tiva Elveției, care s-a calificat în
turneul final al C.M. De la stingă 
la dreapta: Schneiter (Young Boys 
Berna) — fundaș, căpitanul echipei; 
Elsener (Lausanne) — portar; Durr 
(Lausawie) — mijlocaș; Quentin 
(F.C. Siun) — înaintaș; Kuhn (F.C. 
Zurich) — înaintaș; Tacchella
(Lausanne) — fundaș; llosp (Lau-
saune) — înaintaș; Vuilleumier 
(Chaux-de-Fonds) — înaintaș ; Schin- 
delholz (F.C. Servette Geneva) — 
înaintaș; Stierli (F. C. Zurich) — 
fundaș ; Grobety (Lausanne) — 
fundaș.

bras femei — Kao Tșen- 
șing 1:21 ; 100 m fluture 
femei — Li Li-fen 1:11,7.

MILANO. Returul întîl-

ȘTIRI, REZULTATE
PEKIN. într -un recent 

concurs înotătorii fruntași 
din R. P. Chineză au sta
bilit trei noi recorduri ale 
țării (în bazin de 50 m) : 
100 m fluture bărbați — 
Meng Jung-ji 1:00 ; 100 m

nirii de baschet dintre e- 
chipele Simmenthal Milano 
și Real Madrid contînd 
pentru grupa „B“ a semi
finalelor „C.C.E.“ a revenit 
baschetbaliștilor italieni cu 
scorul de 93—76 (35—37).

PRAGA. La Gottwaldov 
s-a disputat întîlnirea in
ternațională de handbal în
tre selecționatele masculi
ne ale Cehoslovaciei și 
Suediei. Handbaliștii ceho
slovaci au terminat învin
gători cu scorul de 20—9 
(8-2).

MONCHEN. Echipa mas
culină de volei a R. P. Un
gare și-a început turneul 
în R. F. Germană jucînd 
Ia Freiburg cu selecționata 
țării gazdă, pe care a în
vins-o cu 3—0 (7, 7, 8).

• Meci inter-ligi: Scoția — An 
3—1 (0—1) 1

Manchester United—Partizan Belgrad 
și Internazionale Milano—Real Madrid'

in semifinalele ,,C. C. E.“
Ieri dimineața a avut loc la Cannes tragerea la sorți a semifinalele 

două dintre competițiile europene inter-cluburi:
CUPA CAMPIONILOR EUROPENI: Manchester United — Parti 

Belgrad ; Internazionale Milano — Real Madrid.
CUPA CUPELOR: Celtic Glasgow — F. C. Liverpool; West Ham î 

ted — Borussia Dortmund.

Turneul de șah de la Belg

Alexandra Nicoiau
din nou in îrunlca ciasamcntuli
BELGRAD, 17 (prin telex). — Tur

neul internațional feminin de șah; 
care se desfășoară în capitala Iugo
slaviei, a continuat cu partidele pro
gramate în cea de a opta rundă. Du
pă o pauză de o zi, campioana Ro
mâniei, maestra internațională Ale
xandra Nicolau, și-a făcut reintrarea 
obținînd o nouă victorie, de data a- 
ceasta în fața șahistei iugoslave 
Ljiliak. A fost singura partidă decisă 
în această rundă, disputată sub sem
nul unei lupte foarte dîrze. Toate 
celelalte întîlniri sînt întrerupte și 
anume : Belamarici — Gaprindașvili,

Bilek — R. Jovanovici, Jocici — 
zarevici și Eretova — Nedelkovi 

în fruntea clasamentului a tr 
din nou Alexandra Nicolau (R< 
nia) cu 5>/2 puncte (și o partidă 
nată cu Milunka Lazarevici). Ea 
urmată în clasament de Tereza î 
Ier (Iugoslavia) cu 5 puncte și î 
Gaprindașvili (U.R.S.S.) cu 
puncte, fiecare cu cîte o partidi 
treruptă.

în afara partidei amînate, Ale 
dra Nicolau mai are de jucat, pît 
încheierea turneului, cu olan 
Vreeken și cu iugoslavele 
Stadler și Katia Iovanovici.
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