
Se reia campionatul categoriei A la fotbal ! începînd de 
mîine, iubitorii fotbalului se vor îndrepta spre stadioane 
pentru a urmări întrecerea dintre cele mai bune echipe 

ale țării, pentru a-și susține formațiile favorite. Evenimentul 
este așteptat cu firească emoție de toti iubitorii acestei popu
lare discipline sportive, de toți factorii care sînt chemați 
să contribuie la realizarea unor meciuri frumoase: jucători, 
antrenori, arbitri, organizatori și, fără îndoială, marele public, 
fără de care o întrecere sportivă nu ar avea farmec.

în pragul returului, se cuvine să vedem ce s-a făcut pentru 
a se realiza noi pași înainte în ridicarea acestei discipline și 
ce avem de îndeplinit de aci înainte pentru a asigura succesul 
competiției și, prin aceasta, ridicarea pe o treaptă mai înaltă, 
mai aproape de nivelul internațional, a jocului de fotbal din 
țara noastră.

Este cunoscut faptul că, în ultimul timp, antrenorii noștri 
au participat la o serie de cursuri de perfecționare, urmărind 
cu atenție lecțiile teoretice și practice predate de specialiști re- 
putați de peste hotare. Pe de altă parte, multi tehnicieni români 
au participat la seminarii și cursuri într-o serie de țări cu fot
bal avansat De asemenea, nu
meroase echipe românești au fost 
angrenate, în ultima vreme. în 
dispute oficiale și amicale, cu fc..- 
mații străine dintre cele mai pu
ternice. Edificatoare în acest
sens este și cilra care ne arată că de la 1 ianuarie 1966 echi
pele noastre au sasținut 42 de întîlniri internaționale : 9 în țară 
și 33 peste hotare. Acest contact pe toate planurile cu fotbalul 
mondial a contribuit la modernizarea procesului de ins trai re - 
antrenament, a metodelor și mijloacelor de pregătire, care apar 
din ce în ce mai pregnant în jocul onora dintre formațiile 
noastre. Acum, pentru antrenorii și jucătorii noștri este limpede 

nu rezolvă 
o dinamică 
niște forme 
tehnică ÎN 
nimic, căci

Din
faptul că. copierea mecanică a diferitelor sisteme 
problemele jocului, că diferitele așezări lipsite de 

.rațională a jucătorilor în teren reprezintă doar 
fără conținut. De asemenea, toate acestea fără o 
VITEZĂ, adică în condiții de joc, nu valorează 
epoca fotbalului static a apus de mult.

Dar, pentru ca toate aceste cunoștințe tehnico-tactice să poată 
constitui un bun cîștigat, este necesar ca antrenorii echipelor 
noastre cu sprijinul permanent al secțiilor de fotbal să-fi de
dice cu mai mult simț de răspundere o parte din timp și pre
gătirii morale și de voință. Echipele noastre posedă in rindu 
rile lor o serie de jucători foarte înzestrați, care însă nu pro
gresează pe măsura talentului lor. deoarece în timpul orelor de 
antrenament își ..drămuiesc” prea mult efortuL executind dife
ritele exerciții fără convingere, ca o obligație față de antre- 

alergînd numai o parte din distanța fixată inițial și ni 
în tempo-ul cerut. în felul acesta, primii păcăliți sînt ei înșiși, 
în duminica jocurilor, potențialul lor de luptă se epui
zează cu mult timp înainte de sfîrșitul celor 90
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române de fotbal
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aici se reia

campionatul

E.

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

10. Steaua 13 2 7 4 18—13 11
11. Din. Buc. 13 4 3 6 20—22 11
12. Farul 13 4 3 6 12—19 11
13-><eVișul 13 3 3 7 16—26 9
14. Siderurgistul 13 2 4 7 18—29 8

Iată programul 
arbitrii jocurilor.

etapei I Și
știința Craiova — Rapid (Ga

vrila Pop — Brașov, O. Calu- 
gherovici — Brașov, E. Bucșe 
— Sibiu) ;

Steagul roșu — Știința Timi
șoara (Marin Niță, C. Caramitu, 
Dumitru Sîrbu — toți din Bucu
rești) ;

Farul — C.S.M.S. (V. Dumitres- 
■u, I. Pișcarac, R. Buzdun — toți 
Un București).

Dinamo București 
llstul (I Ritter — 
*, Ferenț — Timișoara, 
- Lugoj) ;
Petrolul —■ Dinamo

N. Mihăilescu. D.
3. Bărbulescu — toti i 
ești) ;
Crișul

Iar tin,
oți din
U.T.A.

Iraiova,
’. Vamoș — Tg. Mureș).

—Siâerur- 
Timișoara, 

I. David

i Pitești
Isăcescu, 

din Bucu-

— știinta 
C. Popa. A. 
București) ;
— Steaua a. Dobrin — 
N. Barna — Tîrnăveni,

Cluj (Era. 
Munich —
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la primul start
al anului!

la Dinamo

Meciul de volei Dinamo - Pernik

iar mîine la Zagreb, Mladost—Rapid

sigure.

RAPID : 
în pre- 
meci de

iar semicursele
de turism —

pentru calificarea în semifinalele „C.C.E."

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, VNIȚI-VĂ!
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* 8 pagiai 25 bani

nou la fotbal!

PRONOSTICUL MEU
de MICUȚĂ TÂMASE

Ieri l-am întîlnit pe Nicuță 
Tănase. Bine dispus, și pus ca 
totdeauna pe șotii, cunoscutul 
nostru umorist era preocupat 
(și el) de reluarea campiona
tului — in general — și de 
prima etapă în special. Toc
mai își completa buletinul 
„Pronosport” cu meciurile din 
țară

— Cum s-ar spune, sînteți 
în problemă. Ne acordați un 
interviu ?

— Cu plăcere. Pronosticu
rile mele de pe buletinul de 
duminică sînt absolut 
Notați-le :

ȘTIINȚA CRAIOVA — 
X. (Ar cîștiga Rapidul, 
lungiri, dacă ar fi un 
„Cupă«).

STEAGUL ROȘU — ȘTIINȚA 
TIMIȘOARA 1. (Cîștigă brașovenii, 
fiindcă sînt băieți buni, dar vor
ba aia... cu lipsuri. Chiar cu 
multe...).

FARUL — C.S.M.S. IAȘI 1. (Bate Farul, echipă mare, cu relații 
la Mamaia, unde sper să-mi petrec concediul. C.S.M.S.-ul să 
bată la toamnă, cînd s-o face Coinarul).

DINAMO BUCUREȘTI — SIDKRURGISTUL 2. (Nu de alta, dar 
ca să fiu singurul din tară cu acest pronostic...).

PETROLUL — DINAMO PITEȘTI 2. (Să se bucure 
Stănescu, „împărații” Giuleștiului — I Ioneseu și Dumitriu 
eu..,).

CRIȘUL — ȘTIINȚA CLUJ X. (Am rude si la Oradea 
Cluj).

U.T.A. — STEAUA 1. (Dacă nu joacă Constantin. Dacă 
atunci 2. Țin cu leatul meu).

Restul rezultatelor pînă la „13“ exacte vi le dau după ce înca
sez premiul cel mare de la Loto-Pronosport.

— Nu sînteți, totuși, prea glumeț, la unele meciuri ?
— De unde ? Sînt chiar foarte serios. Ați uitat că scriu și la 

„Urzica” ?

Valentin
II, și 

și la 

joaeâ,

Primele două echipe mascu
line ale voleiului românesc. 
Rapid și Dinamo București, se 
află în fața partidelor hotărî- 
toare pentru calificarea în se
mifinalele „Cupei campionilor 
europeni*.

Dinamo București joacă aca
să (astă-seară începînd de la 
ora 18 în sala Dinamo) meciul 
revanșă din sferturile de fina
lă ale competiției, primind re
plica formației Pernik, campi
oana Bulgariei. Jocul va fi con 
dus de arbitrul internațional 
M. Șamban (IzraeD.

Misiunea dinamoviștilor, cu 
toate că ei concurează pe te
ren propriu, este dificilă. Di
namo începe meciul cu dezavan 
tajul rezultatului de 1—3 din 
întilnirea de la Pernik, unde 
însă, oricum a desfășurat un joc 
bun și a arătat clar posibilită
țile sale de a remonta la Bucu-

rești handicapul și de a se ca
lifica în semifinale. Ca să reu
șească, are nevoie de o victorie 
cu 3—0, sau, în cel mai rău 
caz, cu 3—1, dar la un puncta- 
veraj superior celui marcat de 
Pernik în Bulgaria: 56:45. Pen
tru a obține unul din a- 
ceste două rezultate, 
moviștii vor putea 
tați în primul rînd 
joc combativ, atent

din 
dina- 

fi a ju
de un 

și ferm.

C. FAUR

(Continuare in pag. a 4-a)

PE TEME ACTUALE

Continuitatea în pregătire - cheia succesului
lespre importanța perioadei 
șătitoare și în special a ac- 
tății din timpul iernii, ca 
loc de acumulare cantitativă 
vederea saltului calitativ din 
i, s-a scris și o să se mai 
e. Ne-am propus să reluăm 
istă temă a pregătirii de 
ă și să vedem CUM și CE 
făcut în această direcție de 

ie unii dintre sportivii noștri 
tași care vor fi chemați să 
ezinte țara noastră în nume- 
e concursuri internaționale 
te importante și care țintesc 
Iru 1968 participarea la Jocu- 

Olimpice din Mexic.
e la început trebuie să a-

rătăm că, tradueîndu-se în viață 
sarcinile metodice stabilite pen
tru această perioadă și avînd în 
vedere experiența acumulată în 
anii trecuți, s-au creat condiții 
bune pentru ca sportivii fruntași 
să se poată pregăti Ia înalt ni
vel. Se poate aprecia că munca 
desfășurată de cei mai mulți 
dintre ei în timpul pregătirii co
lective a fost la înălțimea sarci
nilor metodice, că ea a fost fă
cută cu pasiune, cu multă exi
gență.

Dar iată că în săptămînile de 
pregătire imediat următoare, con
cluziile muncii desfășurate sînt... 
diametral opuse. In loc ea spor-

tivii noștri fruntași să-și fi con
tinuat pregătirea cu și mai multă 
intensitate, unii dintre ei s-au lă
sat pur și simplu pe tînjeală, au 
început să absenteze (cu și fără 
motiv, dar mai mult fără motiv!) 
de la antrenamente, să-și negli
jeze sarcinile pregătirii. Și pri
mele rezultate au și început să 
se vadă 1

Iată, de exemplu, cazul flore- 
tistei noastre Ana Ene, de 
Progresul. Fiind studentă și 
ținută cu pregătirea sesiunii 
examene, în mod firesc ea 
putut lucra cot la cot cu cele
lalte scrimere. Din acest motiv, 
de la 6 ianuarie pînă la 23 fe-

Ia
re
de 

n-a

bruarie, Ana F.ne n-a participat 
decît la jumătate din antrena
mente. Ar fi fost de presupus că 
Ana Ene, o -sportivă tînără, dar 
cu multă experiență competițio- 
nală, se va strădui din răsputeri 
să refacă decalajul de pregătire 
care o desparte de celelalte flo- 
retiste. Ei bine, așa ar fi fost 
firesc pentru un sportiv fruntaș, 
dar Ana Ene n-a procedat ast
fel I De la 24 februarie și pînă 
la 3 martie ea n-a participat de- 
cit la o singură ședință de an
trenament !! Să ne mai mire a- 
tunci faptul că Ana Ene a avut

ĂTLEȚI ROMÂNI
LA JOCURILE EUROPENE

DE SALĂ
A vin tul deosebât pe care 

l-a luat, în majoritatea țărilor 
cu climă rece, organizarea 
concursurilor de atletism pe 
teren acoperit a pus problema 
organizării unei competiții 
oficiale. Forul atletic inter
național a hotărît organizarea 
în acest an a Jocurilor euro
pene de sală.

întrecerile care vor avea loc 
la Dortmund (26 și 27 mar
tie) sînt considerate ca ex
periment al propunerii de a 
se organiza campionate euro
pene de sală. Evident, în mo
mentul în care se va aproba 
acest proiect, vor fi oficia
lizate recordurile europene și 
mondiale pe teren acoperit.

La jocurile europene de sală 
de la Dortmund țara noastră 
va fi reprezentată de spor
tivii [olanda Balaș, Viorica 
J isc opoleanu și Șerban Cio
chină.

(Continuare în vast, a 3-a)

Mîine, la București și Pleven 
(R. P. Bulgaria), cicliștii noștri 
vor da primele lovituri de pe
dală în întrecerile oficiale, des- 
chizînd astfel, simultan, sezonul 
oficial intern și internațional. 
De acum și pînă la sfîrșitul 
lunii octombrie amatorii de ci
clism vor avea ocazia să-i vadă 
la lucru pe alergători in nu
meroasele întreceri programate 
de calendarul sportiv oficial.

Sezonul ciclist intern se des
chide prin „Cupa primăverii", 
competiție de fond organizată 
de clubul sportiv Olimpia. La 
startul întrecerii și-au anunțat 
participarea numeroși cicliști 
din cluburile sportive Steaua, 
Dinamo, Voința, Olimpia ș.a. 
Competiția se desfășoară pe 
șoseaua Olteniței. Plecările se 
vor da de la km 6,5 începînd 
de la ora 10. Seniorii vor avea 
de parcurs 50 km, juniorii de 
cat. I — 30 km, juniorii de cat. 
a II-a — 20 km, 
și bicicletele 
10 km.

Tot mîine, la
o cursă amicală de verificare 
a alergătorilor din Bulgaria, 
Cehoslovacia și România. Lotul 

nostru — care se 
pregătește în ve
derea viitoarelor 
competiții interna
ționale — a fost 
substanțial întine
rit. Un exemplu i 
Ion Ardeleanu (24 
de ani), care anul 
trecut era cel mai 
tînăr alergător din 
echipa reprezenta
tivă, este acum 
mai... vîrstnic I 
chipa care se 
deplasa în R.

Pleven, începe

cel 
E- 
va 
P.

Bulgaria este for
mată din Ion Ar- 
deleanu, N. Ciu
mele, C, Ciocan, 
Gh. Suciu, C. Gon- 
țea și C. Grigore. 
Antrenor: Ernest 
Golgoți. Competi
ția se desfășoară 
în zilele de 20 și 
21 martie si pro
gramează etape dj£ 
70 și 120 km.



Cum este și fiiesc, activitatea..
multilaterală a unui antrenor 
poate fi apreciată prin prisma 
rezultatelor pe care le înregis
trează elevii săi. Aceasta a și fost 
ideea care ne-a călăuzit în întoc
mirea materialului de față, în care 
ne-am propus să facem <J analiză 
a muncii desfășurate în cursul’ 
anului 1965 de către antrenorii de 
atletism din București.

De ce i-am ales tocmai pe bucu- 
reșteni ? La această întrebare răs
punsul este următorul : în Capi
tală, cel mai important centru 
atletic al țării, funcționează ca 
antrenori și profesori de educație 
fizică majoritatea specialiștilor 
acestui sport ; aici sînt cele mai 
multe și cele mai puternice secții 
de atletism care cuprind cel mai 
mare număr de sportivi, seniori și 
juniori, componenți ai loturilor re
publicane.

I
n București își desfășoară activitatea ca an salarizați ca atare, următorii s STE\L’A : Victor Cincă. Nicolae Păiș, Ion Soter
— antrenor coordonator, Hariton Pasovschi si C-tin Aioanei (ultimii doi lucrează numai cu grupe de copii și juniori); DINAMO: Ion Benga, 
Al. Stoenescu — coordonator, Mihai Tintorescu. Ion Vintilă, Lixandru Pândele ( t normă). Florin Greceșcu și Octavian Enescu (pentru copn și 
juniori) ; RAPID : Cornel Cotor (Vs). Maria Chiru. Ion Gin-câ. Eugen Ignat xn Purdea f -•) și Gh. Stanei ( ;) — coordonator : ME

TALUL: C-tin Cretu. Cristea Dinu (’/s), Silviu Dumitrescu — coordonator, C-tin Greeescu. C-tin Nourescu : PROGRESUL: El. Cosac, Eug. 
Danciu (V2), Angela Filip (l/i), Nicolae Gurău. D-tru Petrescu. Ion St ?riade-coordonator : CONSTBI CIORIL : Al. Ardeleanu-coordonator, 
Ernest Radulian, Gh. Steriade; OLIMPIA: C-tin Dumitrescu, Cecilia N'ichita. D-iru Paras chives cu ; VOINȚA : Cr. Barta, Nicolae Ruța ; 
C. S. ȘCOLAR: Virginia Samungi, D-tru Gîrleanu (’:), Dorel Ionescu-coordonator. Mihai Marinescu. Armand Popa, Adam Sebeși (’:), Eli- 
sabeta Stănescu (V2), Nic. Visulescu f -•); S.S.E. NR. I : Paul loan, C-tin Spiridon. Gh. Stănescu. Radu Voiciloiu-șef de catedra, Nic. Mitu ( .•); 
S.S.E. nr. II: Marin Berbecaru, D-tru Făgădău ( Eveline Ghimpu-șef de catedră. Th. Ionescu. Maria Lungana, Traian Nicolau. Al. sto?nescu 
('/.); PALATUL PIONIERILOR: Olga Mironescu, Eugenia Asmarandei; VTITORL'L : D-tru Buiac. Zaharia Ignișca, C-tin Mușat. Liviu Preda, 
Aurelia Sîrbu, Maria Simion, Aurel Ciortea. Claudia Simionescu, Gh. Rugină. Vasile Dumitrescu; ȘTIINȚA : Irina Tănâ^escu, Alexan-
drescu (Vî), Andrei Naghi (*/»),  Tiberiu Foldvari (’s). Titus Tatu i’:), Sorin Drăghiță ( >. Ion Sabau (--•): I.C.F. : Eugemu Bran-șefui 
catedrei de atletism. împreună cu celelalte cadre didactice, printre care: Zeno Dragomir, D-tru Boman, D. Alexandrescu, T. Tatu, A. Naghi, 
S. Drăghiță etc. . _ .. . _

La această listă se adaugă profesorii de educație fizică cu speciali zarea in atletism de la Facultatea de educație fizică a Institutului peda
gogic, de la catedrele diferitelor institute de invățămint superior, precum si de la liceele și școlile generale. Se poate spune că in Bucu
rești numărul specialiștilor care activează în mod direct pe tărîmul atletismului trece cu mult peste

Antrenorul Lixandru Pândele și eleva sa, campioana 
olimpică, Mihaela Peneș.

Să vedem, deci, care a fost contribuția unora dintre acești specialiști 
la dezvoltarea atletismului nostru în anul 1965. Pentru aceasta am întoc
mit trei clasamente (pe cele trei categorii de vîrstă), pe baza rezultatelor 
de anul trecut ale primilor 10 atleți la probele înscrise în programul cam
pionatelor republicane, mai puțin cursele de ștafetă.

Am notat astfel, pentru fiecare antrenor bucureștean, cîți atleți a avut

între primii 10 (considerînd că totuși această limită reprezintă calitatea), 
iar între paranteze am notat de cite ori apar numele acestor atleți în 
listele amintite. întrucît o serie de atleti au lucrat anul trecut cu antre
nori diferiți, am acordat cite l,S de punct fiecăruia dintre specialiști.

în baza sistemului de punctaj arătat am întocmit uimătoaiele clasamente :

SENIORI : 
(33 de probe)

1. NICOLAE PĂIȘ 15 (19)
2. MIHAI TINTORESCU 13 (33)
3. ION SOTER 10 (15)
4. ALEX. STOENESCU 7 (15)
5. GH. STĂNEL 6,5 (16)
6. DUMITRU GÎRLEANU 6 (6)

7-8. Ion Vintilă 5 (10), Vasile Dumitrescu 5 
(8); 9-14: Claudia Simionescu 4 (10), Dumitru 
Alexandrescu 4 (8), Al. ArdeJeanu 4 (5), Ba
ruch Elias 4 (5), Ion Benga 4 (4), Andrei Naghi 
4 (4); 15-18 : Silviu Dumitrescu 3 (6), Dumitru 
Roman 3 (6), Eug. Bran 3 (3), Titus Tatu 3 
(3); 19-22. Gh. Rugină 2 (4), Constantin Nou- 
rescu 2 (3), Cornel Cotor 2 (2), Dumitru Paras- 
chivescu 2 (2); 23-38. Victor Cincă 1 (3), Er
nest Radulian 1 (2), Cr. Barta 1 (2), Constantin 
Cretu 1(1), Sorin Drăghiță 1 (1), Victor Dumi
trescu 1 (1), Nicolae Gurău 1 (1), Lixandru 
Pândele 1 (1), Dumitru Petrescu 1 (1), Lucian 
Purdea 1 (1), Constantin Spiridon 1 (1), Elisa
beta Stănescu 1 (1), Gh. Stănescu 1 (1), Gh. 
Steriade 1 (1), Ion Steriade 1 (1), Eug. Danciu 
0,5 (2). Total 38.

JUNIORI Ii
(30 de probe)

1. SILVIU DUMITRESCU
2. CONSTANTIN SPIRIDON
3. GHEORGHE RUGINĂ
4. ION VINTILĂ
5. CRISTA CHE BARTA
6. AL. STOENESCU
7-8. Dumitru Alexandrescu 3,5 
Paraschivescu 3,5 (4); 9-11. Eveline Ghimpu 
3 (7), Lixandru Pândele 3 (4), Dumitru Gîrleanu 
3 (3); 12-13. Ionel Popleșanu 2,5 (5), Claudia 
Simionescu 2,5 (5); 14-20. Ernest Radulian 2 
(6), Dumitru Petrescu 2 (4), Cornel Cotor 2 
(2J, Baruch Elias 2 (2), Zaharia Ignișca 2 (2), 
Maria Lunganu 2 (2), Gh. Stănescu 2 (2); 21-22. 
Marin Berbecaru 1,5 (3), Traian Nicolau 1,5 
(2); 23-40. Victor Cincă 1 (4), Eug. Danciu 1 
(2), Nic. Gurău 1 (2), Constantin Crețu 1
(t), Victor Dumitrescu 1 (1), Oct. Enescu 1 (1), 
Paul Ioan 1 (1), Dorel Ionescu 1 (1), Th. Io
nescu 1 (1), Nic. Mitu 1 (1), Constantin Mușat 
1 (1), Andrei Naghi 1 (1), Constantin Nourescu 
1 (1), Lucian Purdea 1 (1), Eug. Răducănescu 1
(1) , Ion Soler 1 (1), Elisab. Stănescu 1 (1). 
Nic. Visulescu 1 (1); 41-44. Elena Cosac 0,5
(2) , Gh. Stânei 0,5 (2), Ilie Popa 0,5 (1), Titus 
Tatu 0,5 (1). Total 44.'

5
5
4,5
4
4
4

(9)
(5)
18)
(8)
(6)
(6)

(9), Dumitru

JUNIORI H :
(22 de probe)

1. MARIN BERBECARU
2. GH. STĂNESCU
3. ADAM SEBEȘI
4. ĂL. STOENESCU
5. TH. IONESCU
6. ION BENGA

7
5
4
4
4
3

(8)
(7)
(7)
(6)
(5)
(4)

7-11. Radu Voiciloiu 2 (3), Dumitru Făgădău 2 
(2), Dumitru Gîrleanu 2 (2), Al. Stoenescu 2 
(2), Eug. Răducănescu 2 (2); 12. Eveline Ghim
pu, 1,5 (3); 13-30. Ion Vintilă 1 (3), Victor Cin
că, 1 (2), Vasile Dumitrescu 1 (2), Maria Lun
ganu 1 (2), Ionel Popleșanu 1 (2), Aurel Ciortea 
1 (1), Constantin Crețu 1 (1), Cristea Dinu 1 
(1), Gh. Diaconu 1 (1), Paul Ioan 1 (1), Nic. 
Mitu 1(1), Dumitru Paraschivescu 1 (1), Dumi
tru Petrescu 1 (1), Liviu Preda 1 (1), Ernest 
Radulian 1 (1), Gh. Rugină 1 (1), Gh. Stânei 
1 (1), Olga Mironescu 1 (1); 31. Traian Nicolau 
0,5 (1). Total 31.

Cercetînd aceste clasamente și 
ținind seamă de listele celor 
mai bune rezultate din 1965, 

pe care le-am avut tot timpul în a- 
tențiie. reiese faptul îmbucurător că 
cei mai mulți dintre antrenori sînt 
specializați pe o probă sau pe grupe 
de probe „înrudite", ceea ce ne a- 
rată că ei s-au străduit să urmeze 
linia orientativă trasată cu cîțiva ani 
în urmă de Colegiul central de an
trenori din F.R.A. In felul acesta, nu
mărul „antrenorilor universali" a de
venit din ce în ce mai mic. Astăzi, 
se poate spune că de alergările de 
viteză se ocupă Vasile Dumitrescu, 
Alex. Stoenescu și Radu Voiciloiu, 
id bărbați, Claudia Simionescu Ia 
fșmei, că de cursele de semifond și 
fond se îngrijesc N. Păiș, M. Tinto- 
țescu, Gh. Stănel, Gh. Rugină, Er
nest Radulian, Eug. Danciu etc., că 

înălțime se preocupă Ion Soter, 
Șfc. Stănescu, de prăjină Dumitru 
Klrleanu, Cornel Cotor, Tr. Nicolau, 

ciocan, din păcate, numai Con
stantin Spiridon și, în mai mică măsu
ră, Al. Ardeleanu și Constantin
gfușat eta.

Specializarea pe probe îi ajută, 
Tiră discuție, pe antrenori la o mai 
bună organizare a procesului de in
struire, Ia studierea aprofundată a 
problemelor de tehnică și metodică, 
la mărirea randamentului muncii.

Pe de altă parte, din citirea aces
tor clasamente se desprinde și o îm-

cadrul specializării pe
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părțire în 
grupe de vîrstă. ceea ce prezintă un 
avantaj în plus pentru munca ac
tuală și de perspectivă.

In afara atleților cuprinși în listele 
celor mai buni 10, antrenorii respec
tivi mai au în secții și alți tineri 
de a căror pregătire se ocupă. Unii 
dintre aceștia se află în imediata 
apropiere a „graniței locului 10", al
ții însă sînt undeva la periferia lis
tei primilor... 50 sau nici măcar în
tre aceștia, avînd rezultate slabe.

Antrenorii noștri și consiliile clu
burilor trebuie să înțeleagă că nor
ma nu se justifică numai cu numă
rul celor pe care-î pregătesc ci, în 
primul rînd, cu VALOAREA PER
FORMANȚELOR LA SENIORI și cu 
acelea de perspectivă la juniori. De 
aceea, este de datoria lor să mani
feste mult mai multă exigență pentru 
selecționarea elementelor cele mai 
talentate. Astfel, antrenorii respec
tivi se vor menține la o activitate 
mediocră, în timp ce atletismul nos- 
tiu așteaptă 
și rezultate 
creștere.

Din acest 
mentelor noastre li s-ar putea reproșa 
că nu exprimă în totul calitatea care, 
în atletism, se vede cel mai bine prin 
compararea cu valorile internaționale. 
Nu am omis această posibilitate și de 
aceea am mai întocmit un clasament, 
în funcție de clasarea atleților noș
tri intre nrimii Derformeri mondiali.

1. Ion Soter - lolanda
I) și Viorica Viscopoleanu (III).

2. Lixandru Pândele - Mihaela 
Peneș (I).

3. Mihai Tintorescu - Ioana Pe
trescu (VI) și Victor Caramihai (X).

4. Gheorghe Rugină — Zoltan Va- 
moș (VII)

Balaș (locul Mihaela

din partea lor o muncă 
de calitate, în continuă

punct de vedere, clasa-

1. Lixandru Pândele 
Peneș la suliță.

2. Constantin Spiridon - Gh. Cos- 
tache la ciocan.

3. Ion Vintilă - Elena 
pentatlon și lungime.

4. Gh. Stanei și Eugen 
Claudia lacob la 800 m.

5. Elisabeta Stănescu 
Rădulescu la lungime.

6. Ernest Radulian - Elena Ionescu 
la 400 m.

Vintilă la

Danciu

Gabriela

După cum se vede, din punct de ve
dere al calității muncii cuplului an- 
trenor-atlet, trierea mondială este 
foarte severă iar rezultatele din 1965 
in nici un caz satisfăcătoare. Doar 
4 antrenori au avut atleți clasificați 
intre primii 10 din lume, ceea ce 
trebuie să recunoaștem, este foarte 
puțin.

Nu avem Ia dispoziție un bilanț 
mondial al rezultatelor juniorilor din 
1965, ci doar unul european. Intre 
primii zece juniori de pe continent 
se află elevii următorilor antre
nori :

Nu-i putem omite pe antrenorii Gh. 
Teșu (Iași) și Mircea Buhlea (Tg. 
Mureș) ai căror elevi, Viorel Suciu 
și, respectiv, losii Naghi, sînt bine 
cotafi în Europa.

Este interesant de remarcat că de 
mai mulți ani numărul juniorilor ro
mâni care figurează printre fruntașii 
atletismului international este mai 
mare decit cel al seniorilor. Evident, 
se poate spune că e mai ușoară o 
asemenea clasificare la juniori, dar 
nu acesta ni se pare lucrul cel mai 
important I După părerea noastră,

important este iaptul că am avut. și 
avem juniori de valoare ale căror 
rezultate s-au impus atenției gene
rale. Din păcate însă evoluția lor ul
terioară n-a mai Îndreptățit speran
țele care s-au pus in ei la momentul 
respectiv. Să amintim doar că Ion 
Carolea (110 mg), Valeriu Jurcă C2.00 
mg a deținut recordul european pînă 
în 1964), Mihai Simionescu (lungime), 
Ion Buiachi, (1500 m), Leontina Frunză 
(800 m) etc au deținut locuri frun
tașe pe plan european, pentru ca )| 
dată cu trecerea la seniorat rezulta
tele unora dintre ei să nu mai depă
șească un nivel mediu pe plan intern, 
iar alții pur și simplu să dispară din 
actualitate 1

Care să fie explicația acestei si
tuații ? Să fie oare vorba de o for
țare prematură a pregătirii unora în 
anii junioratului, de greșeli metodice 
ulterioare, de lipsă de interes, de sti
mulare etc ?

Colegiul central de antrenori ar 
trebui să analizeze această situație 
pentru a trage concluziile cele mai 
bune și pentru a lua măsurile care 
se impun, în așa fel încît să se yi- 
drepte radical această stare de fapt.

Spuneam la început că în București 
există peste 100 de antrenori și pro
fesori de educație fizică cu speciali
zare atletism. Cei mai mulți dintre e: 
au fost cuprinși în clasamentele de 
mai înainte, alții însă — deși lucrea
ză de mai multă vreme — nu au reu
șit să formeze atleți capabili să st 
înscrie între primii zece din țară 
Printre aceștia din urmă vom amint 
pe C-tin Aioanei, Nic. Rufă, lor 
Gînscă (cu ani în urmă a fost apfe 
dat ca un antrenor foarte harnic car-: 
a dat atletismului nostru sportivi cc 
Sanda Grosu, Mircea Stein. Mircec 
Ursac, Virgil Manolescu etc), Eug 
Ignat etc. O altă categorie de an
trenori, specialiști recunoscuți, n-at 
mai reușit cu elevii lor rezultateli 
din anii trecuți: Gh. Steriade, Nic 
Gurău, D-tru Paraschivescu, Cr 
Barta, D-tru Petrescu, Dorel Ionesct. 
etc.

Poate nu este lipsit de interes si 
arătăm că la aruncarea suliței junior 
„mici" doar un singur atlet bucureș 
tean(I) figurează între primii zece 
Asemenea situații mai pot fi întîl 
nite și la alte probe. In altă ordini 
de idei, trebuie remarcat faptul c< 
elevii multor antrenori n-au mai în 
registrat în 1965 o creștere fireasci 
a rezultatelor ci, dimpotrivă, sin 
în regres față de 1964. Astfel, la se 
niori circa 20% dintre atleții bucu 
reșteni clasați în primii zece sînt i 
regres față de anul 1964 I !...

ceasta a fost situația la sfîrșitul anului 1965. Peste 
de concursuri în aer liber și antrenorii și profesorii 
de colegii lor din întreaga țară, sînt chemați să-și

puțină vreme va începe un nou sezoi 
de educație fizică bucureșteni, alătui 
aducă o contribuție și mai însemnat 

la progresul atletismului românesc. Pentru a putea atinge rezultatele dorite, antrenor 
și profesorii trebuie să-și revizuiască stilul de muncă, să învețe necontenit din experienț 
celor mai buni, să folosească cît mai bine condițiile de lucru existente, să aplice cu cor 
secvență cele mai moderne mijloace de pregătire și, mai mult decît toate, să fie m< 
exigenți cu propria activitate și față de munca elevilor lor.

ROMEO VILARA
NICOLAE MĂRÂȘESCU
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o etapă deosebit de importantă
HOCHEI BILANȚ POZITIV

Sfîrșitul acestei săptămîni progra
mează — în cadrul campionatului de

Partida-cheie o reprezintă însă, in
discutabil, confruntarea Steaua—Dinamo.

Considerații pe marginea comportării reprezentativei noastre
categoria A — dispute deosebit de im
portante. Favorizați vor fi spectatorii din 
Capitală, care vor putea urmări o etapă... 
bucurcșteană plină. Intr-adevăr, sîmbătă 
după-amiază, pe terenul Gloria (la ora 
16,30), se joacă meciul Gloria—Cons
tructorul, iar duminică dimineața, pe 
terenul Progresul (primul meci începe 
la ora 10,30), un cuplaj de măre in
teres: Progresul—Grivita Rosie și
Steaua—Dinamo.

Așadar, încă de la a doua etapă 
campionatul țării cunoaște momente de
cisive ale. luptei pentru titlu. Evoluează 
cele trei principale pretendente la în- 
tîietate, iar unul dintre cele două me
ciuri, Steaua—Dinamo, opune primele 
două clasate ale campionatului pe 1965. 
Și celălalt meci are mare importanță pen
tru clasamentul final, întrucît în pofida 
distanței care le-a separat în ultimul 
campionat, Progresul și Grivița Roșie 
au furnizat întotdeauna întîlniri echili
brate, deschise oricărui rezultat.

Pc urmele materialelor publicate
• în materialul „O vizită prin magaziile de echipament*  a fost 

criticată și asociația Muscelul Cîmpulung.
Consiliul asociației Muscelul și biroul secției de fotbal au analizat 

într-o ședință lipsurile arătate în articol și au luat următoarele mă
suri : s-a inventariat materialul existent in magazie și s-a scos echi
pamentul uzat, întocmindu-se formele legale; s-a procurat echipamen
tul necesar pentru juniori și seniori; s-au dat instrucțiuni magazine- 

~ rului privind depozitarea, păstrarea și minuirea echipamentului; co
misia de revizie va jace verificări mai dese gestiunii magaziei.

• La rubrica sportului școlar din ziarul nr. 4885 au fost analizate 
rezultatele slabe ale asociației sportive Progresul de pe lingă liceul 
Decebal din Deva.

„Mulțumim redacției ziarului pentru sprijinul acordat prin analiza 
activității sportive din asociația noastră", — se spune în răspunsul 
consiliului asociației Progresul. In continuare se arată că se vor depune 
eforturi în deosebi pentru redresarea secției de gimnastică. De ase
menea, s-au luat măsuri privind selecția elementelor talentate, angre
narea elevilor în diferite competiții între clase și ani de studii.

• „Cind nu cunoști regulamentul" a fost titlul unei note critice 
referitoare la un meci de handbal din cadrul „Cupei F.R.H.".

Consiliul regional U.C.F.S. Brașov ne-a comunicat că cele inserate 
în ziar sînt iuste și au constituit obiectul unei analize. Comisia regio 
nală de handbal și-a luat angajamentul de a seminariza pe toți arbitrii 
pentru împrospătarea cunoștințelor.

• în numărul 4888 a fost publicat un material intitulat „Din consta
tările antrenorilor federali in munca de îndrumare și control". Antre
norul federal Dincă Schileriu scotea în evidență faptul că echipa de 
fotbal Recolta Negrești din categoria C — antrenor Ion Dragomirescu, 
nu începuse la data respectivă pregătirile în vederea returului cam
pionatului.

în răspunsul primit de la Consiliu] regional U.C.F.S. Iași ni se 
comunică : „Este adevărat că la data controlului echipa, din Negrești 
nu efectuase nici un antrenament, iar antrenorul nu se prezentase la 
echipă. Iată măsurile luate : de la 7 februarie se fac cinci antrenamente 
pe săptămînă și au fost susținute — pînă la 5 martie — trei jocuri 
de verificare. Antrenamentele sînt intense, punîndu-se un accent deo
sebit pe pregătirea tehnică".

Continuitatea în pregătire - cheia succesului
(Urmare din pag, I )

o comportare ștearsă, cu mult sub po
sibilități, la turneul internațional de 
scrimă de la Savonna? Sîntem curioși 
să cunoaștem părerea Anei Ene, dar 
și pe aceea a antrenorilor Angela Pele
grini și Nicolae Marinescu, a consi
liului clubului Progresul (secretar Ila- 
rie Sâceanu).

Gimnaștii fruntași au avut condiții 
de lucru foarte bune și unii dintre ei 
(Anton Cadar și Gheorghe Condovici) 
au fost adevărate exemple, au lucrat 
eu foarte multă tragere de inimă pen
tru a reuși să se apropie de nivelul 
international față de care, trebuie să re
cunoaștem, mai sînt încă destul de de
parte. Fapt extrem de curios, dar cei 
mai mulți dintre gimnaști și-au uitat 
parcă îndatoririle din momentul în care 
au trecut să lucreze la secțiile respec
tive. în felul acesta, de unde mai îna
inte executau cîte zece antrenamente pe 
săptămînă, în etapa următoare n-au 
mai făcut decît 6—7 ședințe de pre
gătire în... TREI SÂPTÂMÎNI! A- 
lexandru Silaghi a luat parte doar la 
șapte din cele 20 de antrenamente pla
nificate, iar Gheorghe Tohăneanu la 
jumătate dintre ele

Și mai inexplicabil ni se pare faptul 
că antrenorii Francisc Cociș (Dinamo) 
și Costache Gheorghiu (Steaua) au to
lerat o astfel de situație. Este vorba 
doar de aceiași antrenori de la lotul 
republican și de Ta cluburile respective, 

Deși evoluția dinamoviștiior în prima 
etapă, la Petroșeni, s-a soldat cu un 
rezultat surprinzător (Știința Petroșeni— 
Dinamo București 5—5 !), iar ultima 
„ediție44 a întâlnirii lor directe le-a re
venit celor de la Steaua (8—0, în de
cembrie 1965), rezultatul este greu de 
prevăzut. Forma arătată duminică în 
meciul cu Precizia Săcele nu a fost, to
tuși, elocventă pentru aprecierea forma
ției Steaua drept favorită certă în me
ciul cu Dinamo. Considerăm însă că 
jucătorii de la Dinamo n-au atins forma 
prevăzută și la aceasta a contribuit 
poate și faptul că în „Cupa Primăverii*  
Dinamo a prezentat o formație de Ju
niori.

In celelalte trei meciuri din etapa a 
II-a, gazdele pornesc favorite: Pre
cizia Săcele—Știința Timișoara, C.S.M.S. 
lași—Știința Petroșeni și Farul Cons
tanța—Rulmentul Bîrlad.

G. R. Ș.

de aceiași sportivi, de aceleași condi
ții de lucru (sală, aparate etc). Or, 
după cum se pare, antrenorii Cociș și 
Gheorghiu au fost exigenți, așa cum 
trebuie, doar la lot 1 Cînd a revenit 
la club au uitat de sarcinile lor I

Fată de o asemenea atitudine, mai 
putem oare privi cu încredere evo
luția din acest an a gimnaștilor noștri, 
mai ales că în 1966 vor avea loc cam
pionatele mondiale iar pînă la Jocurile 
Olimpice n-a mai rămas prea multă 
vreme ? Categoric NU 1

O situație asemănătoare s-a petrecut 
și cu unii dintre boxerii noștri fruntași 
de la clubul Steaua, autentice speranțe 
pentru campionatele europene și Jocu
rile Olimpice. Este vorba de Constantin 
Ciucă, Nicolae Gîju și Horst Stumpf, ale 
căror evoluții din acest an au fost sub 
orice critică. Ciucă abia a „smuls44 
un rezultat de egalitate lui Nica. Gîju 
a pierdut meciul cu Lungu, iar Stumpf 
a fost făcut K.O. de Anghel 1 Cine au 
fost adversarii lor? Deocamdată niște 
tineri fără prea mari veleități. Cum 
au fost posibile asemenea rezultate? 
La box, poate mai mult ca la alte ra
muri sportive, „surprizele44 nu sînt ex
cluse. Dar în situațiile amintite n-a 
fost vorba de surprize! Cei trei boxeri, 
membri ai lotului republican, au fost 
pur și simplu nepregătiți. Antrenamen
tele desfășurate la club (antrenor co
ordonator Ion Chiriac) n-au mai res
pectat cerințele etapei actuale, scăzînd 
atît ca intensitate cît și ca volum pre
gătirea, în loc să procedeze invers.

ocheiul nostru a avut un sezon bun. 
fi Unul dintre cele moi bune din ulti

mii ani. Cîștigarea netă a barajului 
din decembrie de la București, victoriile 
din „Cupa Dunării*  de la Budapesta, lo
cul 2 ocupat la Universiadă, alte succese 
din meciuri inter-țări (mai ales cel cu 
Finlanda), toate acestea și-au găsit 
încununarea în locul secund obținut în 
grupa B a campionatului mondial, cel 
mai bun loc ocupat de echipa României 
pînă acum. în competiția hocheistică su
premă. Se știe că, în 1962, la Geneza, 
am jucat în grupa C, 
clasat pe locul I; 
am ocupat locul 3 
1964, la J. O. de 
4 în aceeași grupă.

în care ne-am 
apoi, la Stockholm 
în grupa B, iar în 
la Innsbruck, locul

Echipa de hochei a țării noastre, care

Nu rom mai trece în revistă meciurile 
de la Zagreb, ci vom face citeva consi
derații de ansamblu asupra competiției.

/n primul rînd, vom sublinia faptul 
că echipa noastră a atins o formă 
sportivă de vîrf tocmai atunci cînd 

era nevoie, adică în perioada „mondia
lelor". dînd în jocurile de pe stadio
nul „Șalata" randamentul său cel mai 
bun. Desigur, de-a lungul celor 10 zile 
de întrecere au fost momente în care 
echipa a mers mai slab decît în altele. 
Echipa noastră n-a jucat în meciul cu 
Ungaria cum a jucat — de exemplu — 
în cel cu Norvegia, cînd a excelat. Sau, 
trecînd de la ansamblu la compartimen
te, atacul s-a întrecut pe sine in jocul 
cu Austria, pentru ca apoi, în fața 
Angliei, să ne mulțumească mai puțin. 
Cu toate acestea, echipa a avut o com
portare medie hună, constanța fiind — 
după părerea noastră — calitatea ei de 
bază la campionatul mondial. Este unul 
din elementele pe care specialiștii pre- 
zenți la C.M. l-au apreciat în primul 
rînd la formația României. Anglia a în
ceput foarte slab, pentru ca pe parcurs 
„să se pună pe picioare" și să scoată

în ceea ce privește activitatea boxe
rilor de Ia Steaua și Dinamo mai tre
buie arătat că ciclurile săptămînale de 
antrenament nu sînt realizate în con
formitate cu linia metodică stabilită de 
Colegiul central de antrenori din F.R. 
Box. De ce oare?

Am prezentat cîteva exemple de spor
tivi și antrenori care n-au înțeles să-și 
facă datoria așa cum li se cere, care 
au dovedit indisciplină în respectarea 
programului de pregătire stabilit de fe
derație.

Întrucît, după cum se vede, este 
vorba de sportivi aparținînd cluburilor 
Steaua și Dinamo, unele dintre cele 
mai puternice din întreaga țară, care 
dau loturilor republicane mulți sportivi, 
așteptăm măsurile pe care le vor lua 
conducerile acestora (președinți tova
rășii Maximilian Pândele și Ion Nae), 
fiindcă așa cum merg lucrurile acum 
ele nu pot duce la nimic bun 1

Deși Biroul Consiliului General al 
UCFS a atras atenția în repetate rîn- 
duri consiliilor cluburilor asupra nece
sității continuității în pregătirea spor
tivilor, iată că acestea nu aplică întoc
mai indicațiile primite. Consiliile clu
burilor nu exercită un control siste
matic asupra activității de zi cu zi a 
antrenorilor și sportivilor fruntași pen
tru îndeplinirea integrală și în cele 
mai bune condiții a sarcinilor pregătirii 
sportive și această stare de lucruri tre
buie lichidată neîntîrziat. 

rezultate pe care (după acel 2—12 cu 
Norvegia) nu le prevedea nimeni: 3—3 
cu Iugoslavia, 1—2 cu Austria. Iar 
nouă, în ultimul joc, nu ne-a fost de 
loc un adversar comod, două reprize 
încheindu-se cu scoruri egale. Echipa 
R.F.G. a avut o linie inversă: a în
ceput „tare*  (6—3 cu Austria, 4—1 cu 
România, 6—2 cu Iugoslavia), pentru 
ca în ultimele etape sa tragă din greu 
pentru a învinge Ungaria cu 1—0, în 
min. 30, și apoi Norvegia cu 3—2, în 
secunda 59 a ultimului minut de joc. 
In schimb, echipa României a mers 
constant de-a lungul turneului.

In legătură cu singurul meci pierdut 
(cel cu R.F.G.) apreciem că n-am fost 
inferiori ca joc, pierând. ia condițiile 

a obținut în acest an o serie de frumoase 
succese

Foto: P. Romoșan

speciale arătate la timpul cuvenit în 
cronică.

n rol important l-a jucat, în acest 
turneu, pregătirea, fizică a echipe
lor. Unele (Elveția, Austria) au 

dat semne evidente de oboseală spre 
sfîrșit, ceea ce le-a făcut să ocupe 
locuri sub așteptările specialiștilor. Noi 
n-am avut astfel de carențe; iar dacă 
în meciul cu Iugoslavia am făcut 5—5, 
după ce am condus cu 5—1, acest lucru 
se datorește nu unei „căderi*  fizice, 
ci ușurinței cu care apărătorii au privit 
unele faze (încheiate cu goluri), ca și 
elanului adversarilor, încurajați frene
tic de public, și — de ce n-am spu
ne-o? — unor greșeli de arbitraj. Este 
desigur un merit al antrenorilor lotului 
(M. Flamaropol și I. Tiron) că au știut 
să asigure echipei pregătirea fizică co
respunzătoare susținerii în bune condiții 
a 7 meciuri în 10 zile.

Și, fiindcă am ajuns aici, trebuie să 
mai remarcăm un lucru: formula de 
desfășurare a campionatului republican 
din acest an (în 4 tururi eșalonate de-a 
lungul sezonului), împletirea competiți
ilor interne cu cele internationale, munca 
de selecție dusă judicios, toate acestea 
au concurul la prezentarea hocheiștilor 
noștri fruntași cu o pregătire generală 
bună la obiectivul nr. 1 al sezonului, 
„mondialele*  de la Zagreb.

Echipa noastră a mai avut și un alt 
„atu*  : omogenitatea. Desigur, nu 
e un secret pentru nimeni, că cea

mai bună linie de atac a noastră este
cea a fraților Szabo, arîndu-l în centru 
pe Calamar. Lucru care s-a confirmat 
și la Zagreb. Această linie a marcat 
13 goluri, dintre care 7 au fost realizate 
de Szabo I. Ea a fost și cea mai solici
tată în meciurile grele sau în momente 
cînd rămîneam în patru oameni. Linia 
1 a făcut la Zagreb nu numai jocul 
cel mai eficace, dar și cel mai specta
culos, contribuind cel mai mult la bu
nele aprecieri exprimate de specialiști a- 
supra jocului echipei române. Randa
mentul liniei ar fi fost și mai bun dacă 
centrul ei, Calamar, n-ar fi fost — în 
această competiție — cu un pas în 
urma celorlalți.

Un lucru pe care vrem să-l subliniem 
este acela că în acest campionat liniile 
a doua și a treia au făcut și ele față 
cu succes competiției. Linia a doua 
(Pană, Florescu, Ștefanov) a cîștigat 
în maturitate, dar avem impresia că a 
pierdut din combativitate (Este vorba- 
de combativitatea de joc, în sensul po
zitiv al cuvîntuluî, nu așa cum a înțe
les-o la un moment dat Florescu. De 
altfel, după meciul cu R.F.G., el a 
tras învățăminte și, în următoarele cinci 
meciuri, n-a mai fost eliminat niciodată. 
Așadar, se poate...). Ne-a plăcut și pu
terea de luptă a unor jucători din linia 
a treia (Bașa, Ferenczi). Dintre apără
tori, Varga s-a impus în mod deosebit, 
fiind — de altfel —* apreciat ca unul 
dintre cei mai compleți jucători ai tur
neului de la Zagreb. Deși apărător, el 

a marcat 4 goluri. Experiența lui Io- 
nescu și Czaka, dorința de afirmare a 
lui Făgăraș (devenit titular prin acci
dentarea lui J acar în minutul 19 al 
primului meci), precum și curajul porta
rului Dumitraș, plasamentul și calmul 
său au contribuit la comportarea me
die bună a apărării. De altfel, noi am 
primit numai 16 goluri în tot turneul, 
situîndu-ne — ca forță defensivă — pe 
locul 2 după R.F.G. (12 goluri pri
mite). La festivitatea de închidere a 
competiției de la Zagreb, comisia de or
ganizare i-a acordat lui Dumitraș „Cupa 
celui mai bun portar*  al turneului. 0 
singură dată și-a pierdut cumpătul Du
mitraș : în meciul cu Iugoslavia, cînd 
gazdele au egalat, după ce noi condu
sesem cu 5—1. Atunci a intrat în 
poartă Sof ian (în condiții psihologice 
foarte grele), dar experimentatul portar 
de rezervă al echipei noastre s-a com
portat la înălțime, adueîndu-și contri
buția efectivă la cîștigarea unui punct 
care ne-a asigurat locul secund în cla
sament.

/n general, deci, o comportare bună, 
chiar mai bună decît ne așteptam. 
Pentru că la Zagreb, în afara unui 

loc 2 în grupă, pe care nu-l mai atin
sese anterior, echipa noastră reprezen
tativă și-a îmbogățit palmaresul cu vic
torii asupra unor țări (Elveția, Norve
gia) pe care pînă în acest an nu le-a 
învins niciodată.

Hocheiul nostru a încheiat un sezon 
internațional bogat și fructuos. Dar 
lupta pentru calitate continuă. Pentru 
menținerea unui loc fruntaș în ierarhia 
mondială nu trebuie slăbit nici un mo
ment ritmul de muncă. Orice autoliniș- 
tire se plătește... Norvegienii au jucat 
anul trecut în grupa A. Ceea ce nu i-a 
împiedicat*  ca acum să cadă tocmai 
pe locul 4 în grupa Bl Echipa Unga
riei s-a clasat anul trecut pe locul 4 
în grupa B, iar anul acesta a evitat, 
doar cu un punct, retrogradarea în 
grupa C. Iugoslavia, în schimb, clasată 
pe ultimul loc la Tampere, a săltat 5 
locuri în ierarhia grupei B. Nici una din 
aceste oscilații nu este rezultatul întâm
plării. In spatele lor se ascunde delă
sarea, autoîncrederea, ușurința, sau. în 
cazurile pozitive, munca serioasă, ambi
ția și conștiinciozitatea.

Iată ce trebuie să aibă mereu în 
minte hocheiștii noștri înaintea viitoare
lor mondiale de la Viena.

RADU URZICEANU

Constructorul București
J.

șî Avîntul M. Ciuc se mențin

în fruntea clasamentului

În cea de a V-a etapă a turneului fi
nal al juniorilor, ieri dimineață Me
talul Rădăuți a învins cu 6—3 (2-1, 
0-2, 4-0) pe Știința Sighișoara. Vic
toria se datorește în primul rînd unei 
pregătiri fizice superioare, care i-a 
permis să se detașeze în final. A- 
proape de jumătatea ultimei reprize, 
sighișorenii conduceau cu 3-21 Iată, 
de altfel, evoluția scorului: 0-1, Mo- 
sora (min. 6), 1-1, Cunescu (min. 6),
2- 1, Axinle (min. 11), 2-2, Ferezan,
(min. 35), 2-3, Mosora (min. 37),
3- 3, Cunescu (min. 47), 4-3, Cunescu, 
(min. 52), 5-3, Rusu, (min. 57), 6-3, Ti
ron (min. 60).

După-amiază, Constructorul Bucu
rești a învins Șurianul Sebeș cu 
20-0 (6-0, 5-0, 9-0). In spațiul rezer
vat celor care au marcat, facem loc 
criticii adresate unora dintre jucătorii 
de‘la Constructorul (Stoiculescu și 
Nuțu), care și-au desconsiderat ad
versarul, făcîndu-se vinovați de ges
turi nelalocul lor, ce au umbrit com
portarea foarte bună a colegilor lor,

★
în- ultimul meci, Avîntul Miercurea 

Ciuc a întrecut înfrățirea Gheor- 
ghieni cu 15—0 (1-0, 6-0, 8-0).
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Săritorii 
în

întrecere
Sîmbată (de Ia ora 16) și duminică 

dimineață (de la ora 9,30), piscina a- 
coperită de la Floreasca va găzdui fi
nalele concursului republican de primă
vară la sărituri. La întreceri și-au a- 
nunlat participarea cei mai buni sportivi 
-— calificați în urma fazelor anterioare 
-— din sibiu. Oradea și București. Con
cursul cuprinde proba de sărituri de la 
trambulina de 3 m și cea de la 1 ti) 
(pentru categoriile de clasificare IV, 
V și VI). întrecerile se vor desfășura 
separat pentru seniori, juniori l și 11, 
copii category I (13—14 ani) și a Il-a 
(piuă la 12 ani). Federația de specia
litate acordă premii importante tuturor 
cîșțigătorilor acestui concurs.

• Duminică după-amiază (de la ora 
17). se. vor desfășura în bazinul aco
perit de la Floreasca ultimele întreceri 
de înot dinaintea finalelor concursului 
republican de primăvară. La probele pre
văzute in program (pe distanțe de 100 
m și 200 m) vor participa, în afara 
sportivilor fruntași, și acei înotători 
care nu au reușit să îndeplinească — 
în concursurile anterioare — standardul 
necesar prezenței la finale.

• De la începutul săptămînii viitoare, 
bazinul acoperit de la Oradea va găzdui 
întrecerile „Cupei de primăvară*  > 
F II Natalie la polo.

Azi și mrine, de la ora 19, 

concurs internațional demonstrativ

Primăvară și patinaj artistic...
Pregătirile tinerilor 

noștri patinatori artistici 
în vederea concursului 
internațional demonstra
tiv, programat astăzi și 
mîine pe stadionul de 
iarnă din parcul „23 
August", au continuat cu 
intensitate în tot cursul 
săptămînii. S-ar putea 
spune că ei au pus stă- 
pînire în acest început 
de primăvară pe cele 
două patinoare artificiale 
din Capitală, dornici să 
se prezinte cu un pro
gram cît mai variat. Și 
pentru că pe lista celor 
care doreau să evolueze 
în fata publicului bucu 
reștean figura un mare 
număr de patinatori, s-a 
organizat la „Floreasca" 
un concurs de selecție, 
în urma acestei verifi
cări, Elena Moiș (cu un 
atractiv repertoriu spor
tiv), Marcel Comanici 
(cu 4 sărituri duble), 
Beatrice Huștiu (cu un 
program brodat pe cu
noscutele melodii Ciocîr- 
lia și Perinita), campionul 
juniori, Dragoș Sandu (cu o 
sărituri simple și duble), perechile 
Letiția Păcuraru-Radu Ionian, Liliana 
Georgescu-Dan Săveanu, dublul cam
pion Ia juniori cat. a II-a, Gh. Fa- 
zekaș, Marilena Ciubucă ș.a. au fost 
admiși în concurs.

Cum se va desfășura programul de
monstrației de azi și mîine ? Prima 
parte se va compune din exerciții

țării la 
gamă de

ACTUAL
• A II-A ETAPĂ A FINALEI CAMPIONATULUI REPUBLICAN PE ECHIPE
• FINALELE CAMPIONATELOR REPUBLICANE DE JUNIORI MICI • O

INIȚIATIVĂ BINEVENITĂ

© Orașul Satu Mare va găzdui 
s-îmbată și duminică cea de a II-a 
etapă din cadrul finalei campionatu
lui republican de scrimă pentru se
niori (echipe). înaintea acestei etape 
clasamentele pe probe arată astfel :

FLORETĂ BĂIEȚI

Mureș

1. Steaua 3 3 0 0 36 116:204 6
2. Știința BUC. 3 2 0 1 22 186:160 4
3. CS.M. Cluj 2 0 0 2 13 128:111 0
4. Unio Satu Mare 2 0 0 2 9 88:131 0
Au stat: Petrolul Ploiești Și Știința Tg.

SPADA
1. Steaua 2 2 0 0 27 79:153 4
2. C.S.M. Cluj 2 1 1 0 18 113:127 3

»30X

începe turneul pe categorii
Au mai rămas doar cîteva ore 

pînă la primul sunet de gong care 
va anunța, la București și Constanța, 
startul turneului pe categorii al celor 
mai buni boxeri din țară. Astă-seară, 
iubitorii sportului cu mănuși din Ca
pitală și din orașul de pe malul mării 
se vor întîlni din nou în jurul celor 
două ringuri.

începind de la ora 18, sala Flo- 
t casca din București va găzdui zece 
partide de mare atractivitate. Vă 
prezentăm cîteva dintre ele.

La interval de numai o săptămînă, 
dinamovistul D. Davidescu va încerca 
să-și demonstreze încă o dată supe
rioritatea în fața talentatului boxer 
de la Semănătoarea, Șt. Constantin, 
care a pierdut ultimul meci la o di
ferență foarte mică. După spectacu
loasa victorie prin k.o. obținută sîm- 
băta trecută în fața lui St. Horst 
(Steaua), metalurgistul M. Anghel va 
avea de înfruntat un adversar bă
tăios, cu lovituri extrem de dure: 
dinamovistul Ion Covaci. în favoa
rea cui va lua oare sfîrșit această 
pasionantă confruntare ?

O partidă așteDtată cu un interes 
deosebit este și aceea dintre C. Stanei 
și Șt. Mihalcic (A.S.A. Tg. Mureș). 
Tînărul metalurgist Ion Crăciun in
tenționează să se afirme în fața lui 
Iosif Mihalic. Cu mare interes sînt 
așteptate și meciurile: I. Oiteanu 
(Dinamo) — M. Mariuțan (Progresul),
T. Voicu (Steaua) — V. Gheorghe 
(Semănătoarea), V. Trandafir (Steaua) 
— P. Cimpeanu (Metalul).

Turneul pugilistic bucureștean con- 

Perechea Liliana Georgescu—-Dan Săveanu

liber alese individual, perechi și dans 
pe gheață. în ultima parte, sportivii 
vor prezenta dansuri moderne și 
populare, diferite numere comice etc. 
După cum se poate vedea, ceea ce 
se va prezenta astă seară și mîine 
seară pe „scena" de gheață de la 
„23 August" va fi un veritabil spec
tacol de patinaj.

Tr. I.

3. Cri șui Oradea 3 1 0 2 24 200:166 2
4. Progresul 3 0 1 2 14 210:146 1
Au stat : Știința București și știința Tg.

Mureș

SABIE

1. Steaua
2. S.P.O.B.
3. C.S.M Cluj
4. Dinanio Brașov
Au stat : Știința București și 

Mare

2 2 0 0 
3 111 
2 10 1
3 0 12

20 106:135 4
23 183:182 3
26 121:120 2
21 200:173 1
Unio Satu

La floretă fete, Unio Satu Mare și 
S.P.O.B. se află în fruntea clasamen
tului cu cîte 2 puncte, la egalitate de 
victorii. (Din prima etapă nu s-au 
tras decî-t 2 meciuri, restul fiind ami
nate la o dată care se va anunța ul
terior).

La București și Constanța

Unul dintre protagoniștii galei de azi este și Constantin Stanef (dreapta)
Foto : V. Bageac

tinuă duminică dimineața, începind 
de la ora 1<\ Iată cîteva meciuri din 
această gală, care se anunță a fi cel 
puțin tot atît de tare ca și cea de 
azi: N. Giju (Steaua) — ȘL Ispas 
(Rapid), FI. Pătrașcu (Dinamo Cra
iova) — AL Murg (Steaua), N. Deicu

VOLEI

Opt partide atractive în categoria A
de campionat (categoria A, 

in această siptămină se vor 
aMâzî și «aîine, opt meciuri, 
li. Brașoi, Cluj, Timișoara

Toate la fel de importante 
figurația clasamentelor. Iată 
complet al etapei: Feminin: 
curești-Știința Cmiora (3-0), 
trești—C. P. București (3-1),

Meciul Dinamo - PerniL
(Urmare din pag. 1)

| fără fluctuații și relaxări, de-a lungul 
| întregii partide, și-i va ajuta apoi, 
j fără doar și poate, galeria, de la care 
i așteptăm s-o egaleze și s-o întreacă 
' în eficacitate pe aceea a campioanei 
s Bulgariei din meciul de la Peraik.

Rapidiștii susțin meciul-retur din 
sferturile de finală ale întrecerii in 

j deplasare, mîine la Zagreb, infrun- 
tind-o pe campioana Iugoslaviei Mla- 
dost, de care au dispus la București- în 
prima întîlnire cu 3—1 (58:35). Deși 
abordează jocul cu cinci șanse din 
șapte de a obține calificarea (3—0, 
3—1, 3—2, 2—3 sau 1—3 cu un 

' punctaveraj superior celui realizat de 
Mladost în tur), campionii noștri nu 

1 au o sarcină ușoară. Aceasta, cu atît 
mai mult cu cît echipa iugoslavă a că
rei valoare ridicată am putut-o aprecia 
acum două săptămini, va prezenta mii- 
ne. după toate probabilitățile, o for
mație și mai puternică, întărită prin a- 
portul internaționalilor Palișaski. Ri- 
barici, VI. îankovici și Mikovici in
disponibili la primul meci. Rapid a 
dovedit însă nu o dată că știe să lupte 
în deplasare ca și în țară, reducind 
sau chiar anulînd astfel efectele nega
tive ale unei forme mai slabe. Parti- 

i da Mladost — Rapid va fi condusă de 
| arbitrul internațional italian I. Ta- 
I niolo.<

I T Ă Ț I
• Tot sîmbătă și duminică vor 

avea loc în Capitală finalele campio
natelor republicane rezervate junio
rilor mici (scrimeri pînă la 16 ani). 
Probe de concurs : floretă băieți și 
floretă fete.

• în cursul acestei săptămini a 
avut loc un util schimb de experiență 
între antrenorii noștri de scrimă și 
antrenorul Josep Udras din Uniunea 
Sovietică. Cu acest prilej au fost a- 
bordate diferite probleme ale pregă
tirii fizice generale și specifice în 
scrima modernă, precum și aspecte 
legate de pregătirea tehnică și tac
tică.

(Dinamo Buc.) — I. Negru (Cîmpu- 
lung), L Pițu (Mediaș) — C. Ghiță 
(Dinamo Buc.), I. Marin (Progresul 
Buc.) — I. Vișinescu (Cîmpulung), 
L Manole (Dinamo Craiova) — M. 
Nicolau (Steaua), M. Gheorghioni 
(Steaua) — N. Motoc (Farul).

Metalul București—Penicilina lași 
(3—1), Știința Cluj—Farul Constanta 
(1—3), Partizanul roșu Brașov—C.S.M. 
Sibiu (0—3) ; masculin: Știinta 
Brașov—Minerul Baia Mare (2—3), 
Petrolul Ploiești — Farul Constanta 
(2—3), Știința Timișoara — Steaua 
București (0—3). între paranteze — 
reziliatele întîlnirilor respective din tu
rul campionatului. înaintea acestor me
niuri, clasamentele se prezintă astfel:

MASCULIN

1. Rapid Buc 15 15 0 45: 8 30
2. Tractorul Brașov 15 12 3 39:20 27
3. Dinamo Buc. 14 11 3 38:12 25
4. Steaua Buc. 15 10 5 36:21 25
5. Știinta Galați 15 10 5 34:22 25
6. Știința Brașov 15 6 9 23:33 21
7. Petrolul Ploiești 15 5 10 22:35 20
9. Farul Constanta 15 5 10 19:36 20
9. Progresul Brăila 15 4 11 21:34 19

10. Știința Tim. 15 4 11 20:37 19
11. Știința Cluj 15 4 11 18:35 19
12. Minerul Baia M. 14 3 11 17:38 17

FEMININ

L Rapid Buc. 12 12 0 36< 5 24
2. Dinamo Buc. 12 11 1 34: 8 23
3. Fainii C-ța 12 8 4 29:20 20
4. C. P. București 12 6 6 25:24 18
5. Știința Cluj 12 5 7 23:24 17
6. C.S.M. Sibiu 12 5 7 21:25 17
7. Știința Craiova 12 5 7 21:30 17
8. Partizanul r. Brașov 12 4 8 14:29 16
9. Penicilina Iași 12 3 9 16:30 15

10. Metalul Buc. 12 1 11 10:34 13

ATLETISM

Primul concurs în
• Pe stadionul din parcul V. Babeș 

din Cluj a avut Ioc, în organizarea clu
bului Știința, primul concurs în aer li
ber din 1966. FETE : 50 m: Beii șan 
6.7. I. Lazăr 6,8, I. Crișan (născută 
1951) 7.0; 300 m: Beusan 42.1, Crișan 
44,6, Lazăr 46,2; BĂIEȚI: 50 m: C. 
Antal și Fl. Coman 6.1; 300 m: Gh. 
Lascu 39,1: 7000 m: FI. Purghel 2:39,0.

P. NAGHI -coresp.

Comisia orășenească de atletism va 
organiza în Capitală o competiție de 
marș dotată cu „Cupa primăverii44. între
cerile, programate în trei etape, sînt 
deschise juniorilor mici și mari și se
niorilor.

Prima etapă se va desfășura mîine, 
de la ora 9,30, în împrejurimile patinoa
rului Floreasca. Distanțele de concurs : 
juniori II — 2 km, juniori 1 — 5 
km, seniori — 10 km. Următoarele e- 
tape vor avea loc Ia 27 martie (în îm
prejurimile Circului de stat: seniori 
12 km, juniori II —3 km, juniori l — 
5 km) și la 3 aprilie (în jurul Casei 
Scînteii; seniori — 15 km, juniori II— 
3 km, juniori I — 5 km).

La sfîrșitul competiției echipa cea mai 
bine clasată în cele trei etape (echipa 
este alcătuită din cîte 3 concurenți pen
tru fiecare categorie de vîrstă) va primi 
„Cupa primăverii44.

NICOLAE PRĂJESGU -coresp.

[ UNDE MERGEM
AZI

■ BASCHET. Sala Giulești, ora 
117 : I.C.F. — Știința București (cat.

A f, seria I) ; ora 18,15 : Progre
sul București — Voința București 

| (cat. A f, seria I).

I FOTBAL. Stadionul Progresul, 
ora 16 : Progresul — Știința Bucu
rești (meci amical).

I PATINAJ. Patinoarul artificial 
I„23 August11, de la ora 19 : concurs 

internațional demonstrativ.

IRUGBI. Terenul Gloria, ora 
16,30: Gloria — Constructorul 
_ (cat. A).

SCRIMĂ. Sala de la stadionul 
I Republicii, ora 8 : finalele campio

natului republican de juniori mici.

I VOLEI. Sala Giulești, ora 16 :
Rapid — C.P.B. (cat. A f, seria

II) ; sala Dinamo, ora 18 : Dina
mo — Pernik (meci-retur în ca
drul sferturilor de finală ale

| „C.C.E.").

. HOCHEI. — Patinoarul artificial 
I „23 August", ora 7,30 : înfrățirea

Gheorghieni — Știința Sighișoara ;

Iora 9,30 : Constructorul București
— Șurianul Sebeș ; ora 16 : Avîn-

Itul M. Ciuc — Ș.S.E. 2 București 
(turneul final al campionatului 
republican la juniori).

MÎINE

I BASCHET. Sala Giulești, ora
10 Constructorul — Știința Cluj 

|(cat. A f, seria I), ora 11,15 : Știin
ța — Dinamo Oradea (cat. A m, 
seria I) ; sala Dinamo, ora 11,30 : 

I Dinamo — Farul Constanța (cat.
A m, seria I).

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I

FOTBAL. Stadionul Dinamo, 
ora 16 : Dinamo București — Si- 
derurgistul Galați (categoria A).

PATINAJ. Patinoarul artificial 
„23 August14, (ie la ora 19 : concurs 
internațional demonstrativ.

RUGBI. Terenul Progresul, de 
la ora 10,30 : Progresul — Grivița 
Roșie și Steaua — Dinamo (am
bele jocuri în categoria A) ; sta
dionul Tineretului, de la ora 15, 
jocurile finale ale „Cupei Tinere
tului" : Știința Arhitectura —• Ae
ronautica (locurile III—IV), Știința 
Construcții — CI. sportiv școlar 
(locurile I—II).

SCRIMĂ. Sala de la stadionul 
Republicii, de ia ora 8 : fina.ele 
campionatului republican de ju
niori mici.

VOLEI. Sala Dinamo, de la ora 
8,30 : Lotul de tineret — Țesă
tura P. Neamț (f, meci de verifi
care), Metalul — Penicilina Jași 
(cat. A f, seria I), Dinamo — Știința- 
Craiova (cal. A f, seria I).

HOCHEI. — Patinoarul artifi
cial „23 August", ora 6,30 : Mcta- 

Ilul Rădăuți — Șurianul Sebeș ; ora 
8,30: Ș.S.E. 2 București — înfră- 

- țirea Gheorghieni ; ora 16,30 : Con- 
I structorul București — Avîntul M.

Ciuc (turneul final al campionatu- 
| lui republican la juniori).

aer liber la Cluj

Maestrul emerit al sportului Ion Baboie 
va participa la „Cupa primăverii'1'



M î i n e —s tartu II...
— să obținem un rezultat cît mai bun. 
Formația va fi alcătuită la Oradea din 
următorul lot: Gaboraș, Moguț, 
Marcu, Pexa, Anca, Cîmpeanu, V. 
Alexandru, Oprea, Szoke, Barbu, 
Neșu, Adam, M. Brelan".

în cursul zilei de ieri, redactorii 
imele amănunte privind pregătirile 
startul returului.

| BADEA REINTRĂI LA PETROLUL

In vederea meciului de duminică 
I Dinamo Pitești, ploieștenii s-au 
egătit în această săptămînă cu 
losebită seriozitate, efectuînd patru 
Itrenamente. A avut loc și un joc 
I antrenament în compania unei 
jmații alcătuite din juniori și ju- 
lori de rezervă. Cu această ocazie 
la făcut renitrarea și Badea, acci- 
litat în meciul de cupă de la Baia 
pre. El va juca, probabil, duminică. 
I fi aliniată formația obișnuită, a- 
|ă : M. Ionescu — Pahonțu, Boc, 
Irea, Mocanu — Iuhasz, Dragomir 
iMoldoveanu, Dridea I, Badea, Dri
ll II.

Mircea Popescu-coresp. reg.

„ELIMINAREA DIN CUPA 
K A FOST UN ACCIDENT..."

n cadrul pregătirilor pentru me- 
1 cu Petrolul, Dinamo Pitești a în- 
kit în ultimul joc de verificare pe 
[scelul Cîmpulung : 3—0. Autorii 
[urilor : Țîrcovnicu, Pop și Țurcan. 
pinamo va începe jocul în urmă- 
[rea formație : Niculescu — I. Po- 
Lcu, Barbu, I. Stelian, Badea — 
Ibrin, Țîrcovnicu — C. Radu, Naghi, 
Ircan, Pop.

I *» •. I. Chilibar-coresp.

I STUDENȚII CRAIOVENI
SÎNT OPTIMIȘTI

leturul campionatului categoriei A 
e așteptat cu mult interes la Cra- 
|a, mai ales că în primul meci stu- 
Iții vor întîlni pe liderul catego- 
I A, Rapid, într-un joc deosebit 
I important, atît pentru echipa 
Kă, cît și pentru oaspeți. Se anunță 
Ffiumăr record de spectatori.
li tabăra studenților domnește op
isului. Ei sînt hotărîți să înceapă 
Irul cu un rezultat bun. Știința 
Irsținut ultimul joc de antrenament 
I în compania formației Stăruința, 
I campionatul regional. Scor : 14—1 
11) pentru Știința. în partida cu 
lid va fi aliniată echipa: Vasi- 
■u I — Mihăilescu, M. Marcel,
■ rilă, Deliu — Strîmbeanu, Bîtlan
■ Ionescu, Siirlogea, Eitimie, Cîr- 
■îărescu. Rezerve: Papuc, Mincă, 
■mlescu, Anton, Plugaru.

I R., JjîțjJț și V. Chietraru-coresp.

DUPĂ „DUSUL RECE" 
DE LA MEDGIDIA...

Bomportarea slabă în jocul de cupă 
la Medgidia a constituit subiectul
■ analize în cadrul echipei Știința 
■ișoara. Au fost criticate înfumu- 
Ba de care au dat dovadă unii ju-

Din nou
(Urmare din. pag. 1)

|ite, speranțele puse în ei nu se 
îndeplinesc.
altă categorie de fotbaliști exe- 
cu sîrguință întreg programul de 

ătire, dar nu acordă aceeași aten- 
si „antrenamentului invizibil11, a- 

vieții particulare, conduitei spe
le sportivului dg performanță. Re
stul ? Randament scăzut, incon- 
ță de la un joc la altul și chiar 
Impui aceluiași meci.
Itervenția antrenorului va trebui 
le facă simțită și în ceea ce pri- 
l întărirea muncii de disciplină, 
[ușurarea ,,16“-imilor „Cupei Ro
lei" ne-a arătat că mai sînt încă 
jori care vociferează pe teren, 
pstează la deciziile arbitrilor, 
rg, la durități pentru a-și suplini 
[rile de natură tehnică. Numai 

lichidarea jocului periculos, 
l: fi asigurat pe terenurile noas- 
Llimatul necesar desfășurării unui 
Li de calitate.
pește, un rol important în această 
Iție revine și arbitrilor, care vor 
Li să-și aducă aportul la reali- 
L progresului dorit în sportul cu 
Inul rotund, dînd dovadă de au- 
late, de competență și, mai ales, 
Imparțialitate. Iată de ce apreciem 

și corespondenții noștri au cules 
echipelor care se prezintă mîine

cători, modul superficial în care a 
fost privită această partidă, precum 
și greșelile elementare făcute de apă
rare. Echipa va fi alcătuită la 
Brașov din următorul lot : Siclai, P. 
Popa, Surdan, Petrovici, Răcelescu, 
Speriosu, Grizea, Cotormani, Mihăilă, 
Loncer, Humelnicu, Regep, Lereter, 
Mițaru.

P. Arcan-coresp. reg.

SIDERURGISTUL S-A MIȘCAT 
BINE...

...joi, pe stadionul gălățean Du
nărea, cind a întrecut cu 6—1 for
mația Gloria C.F.R. din campionatul 
regional. Bine ar fi ca și la Bucu
rești să joace Ia fel I Golurile au fost 

Fază de la ultimul meci de verificare al echipei Știința Craiova, disputat 
joi in compania formației Stăruința

înscrise de Neagu (2), M. Voinea(2), 
S. Bretan și Stătescu. La București 
va fi aliniată — probabil — formația 
următoare : Enache — Pal, Costache, 
Voicu, Valcan — Ioniță, Adam — 
S. Bretan, M. Voinea, Neagu, Stătescu.

E. Constantinescu 
și V. Ștefănescu-ceresp.

■ ANTRENORUL ZILAHI ESTE 
NEMULȚUMIT DE ATACUL

' CRiȘULUI

Joi după-amiază, Crișul a susținut 
ultimul meci de verificare înaintea 
reluării campionatului în compania 
formației locale Olimpia, din cate
goria C, care s-a dovedit un partener 
dificil : Crișul a cîștigat greu, cu 5—4 
(meciul s-a jucat în trei reprize a 
cîte 30 de minute). Au marcat: Har- 
șani (3) și Iacob (2) pentru Crișul, 
respectiv David (2), Bocor și Halasz.

Antrenorul Zilalii s-a arătat nemul
țumit de randaruiiitul atacului. Din 
cauza accidentăm Iui Suciu, in me-

la fotbal!
că este cazul să se treacă la o selecție 
riguroasă a actualului corp de arbi
tri, delegîndu-se la meciuri numai 
conducători de joc în măsură să asi
gure buna lor desfășurare, arbitri 
care să-și cîștige respectul jucătorilor j 
și al spectatorilor.

începe returul ! Și organizatorii sînt 
datori să arate că s-au preocupat să 
asigure jocurilor un cadru corespun
zător, respectînd toate indicațiile ce li 
s-au dat de către F.R. Fotbal.

Nu putem încheia fără a adresa ci- i 
teva cuvinte și publicului, sutelor de 
mii de spectatori care, pe frig, pe 
ploaie, pe vînt, pe orice timp, sînt 
prezenți în tribunele stadioanelor. A- 
vem un public competent și entuziast, 
la care jucătorii trebuie să se gîndeas- 
că tot timpul, străduindu-se să-l mul
țumească prin jocul pe care îl desfă
șoară. La rindul lor, toți spectatorii 
trebuie să dea dovadă de sportivitate, 
să creeze pe teren, prin felul cum se 
manifestă, o atmosferă propice, în fo
losul spectacolului sportiv pe care-1 do
resc cît mai bun.

Urăm succes tuturor echipelor și 
avem convingerea că returul campio
natului categoriei A va marca noi 
pași inainte pe drumul dezvoltării 
fotbalului nostru, al afirmării pe care 
o dorim cu toții!

ciul de cupă, antrenorii nu au defi
nitivat încă formația pentru jocul cu 
Știința Cluj.

Ilie Ghișa-coresp. reg.

ECHIPA NESCHIMBATĂ 
LA STEAGUL ROȘU

Stegarii și-au încheiat pregătirile 
în vederea reluării campionatului cu 
un joc de verificare susținut în com
pania Științei Brașov, fruntașă în 
campionatul regional. Steagul roșu a 
cîștigat cu 5—1 (3—0).

Antrenorul S. Ploeșteanu ne-a co
municat următoarea formație: Ada- 
mache — Ivăncescu, Jenei, Alecu, 
Naghi — Zabaria, Sigheti — Necula, 
Năitănăilă. Goran, Pescara,

C. Graia-coresp. reg.

■ „VREM SĂ ÎNCEPEM RETURUL 
__ _ CU... DREPTUL"...

...Ne-au spus jucătorii echipei 
Steaua. „Deși — au continuat ei — 
trebuie să recunoașteți, ne așteaptă 
un pas greu. U.T.A. este, pe orice 
teren, un adversar dificil, cu atît mai 
mult atunci cînd joacă acasă. Noi însă 
ne-am pregătit cu multă seriozitate, 
iar echipa se mișcă bine, așa că pri
vim cu încredere meciul".

Iată formația probabilă pentru jocul 
de duminică : Haidu — Petescu, Hăl- 
măgeanu, D. Nicolae, Sătmăreanu — 
Jenei, D. Popescu — Creiniceanu, 
Constantin, FI. Voinea, Raksi. Re
zerve : Gornea, Chiru, Pavlovici și 
Manea.

Echipa Steaua pleacă în cursul di
mineții de azi, cu avionul, la Arad. 
Tot azi va face un antrenament de 
acomodare pe terenul unde se va 
disputa partida.

■ „NICI UN MECI NU-I JUCAT 
__ . DINAINTE !"...

...ne-au spus antrenorii dinamoviști 
TRAIAN IONESCU și ANGELO NI- 
CULESCU. „Nu trebuie uitat că echi
pele aflate la periferia clasamentului 
vor forța chiar din prima etapă a 
returului, încercînd începerea ascen
siunii de la intîiul joc. Acesta este 
motivul pentru care privim adver
sarul (și meciul) cu toată seriozi
tatea. In antrenamentele ultimei săp- 
tămini am pus accentul pe punctul 
nevralgic al echipei: FINALIZAREA!"

Deoarece formația definitivă va fi 
stabilită chiar în ziua meciului, iată 
numele jucătorilor care candidează

L--■ „«III I III 11 IIIIPIIl1 '-»,1"irlNll\ai .1

68 211 lei report la concursul Pronosport A 12 de mîine
• Programul concursurilor Prono

sport A 12 și B 12 (etapa din 20 
martie) este următorul :

I. Știința Craiova — Rapid, II. 
Steagul roșu — Știința Timișoara, 
III. Farul — C.S.M.S. Iași, IV. Di
namo București — Siderurgistul, V. 
Petrolul — Dinamo Pitești, VI. Crișul 
— Știința Cluj, VII. U.T.A. — Steaua, 
VIII. Verona — Lecco, IX. Trani — 
Venezia, X. Pro Patria — Catanzaro, 
XI. Mantova —• Novara, XII. Monza 
—■ Genoa, XIII. Modena — Alessan
dria.

PRONOSPORT
Premiile concursului PRONOSPORT 

„Campionatul Mondial de Hochei"
Categoria I : 5 variante a lei 1891 

Cateaoria a Il-a: 5 variante a lei 

pentru cele 11 posturi: Datcu, Uțu, 
Popa, Nunweiller HI, Nunweiller IV. 
Ivan, Stoenescu, Ghergheli, Petru 
Emil, Octavian Popescu, Ștefan, Pîr- 
călab, Frățilă, Ene, Nunweiller VI, 
Grozea.

MARE INTERES LA ARAD 
PENTRU MECIUL CU STEAUA

Ieri dimineață am discutat telefonic 
cu tov. Alexandru Palici, secretarul 
secției de fotbal de la U.T.A. și am 
aflat că joi formația arădană a întilnit 
Aurul Brad, de care a dispus cu 3—1 
(0—0), prin golurile realizate de 
Pantea, Donciu și Țîilea. .Echipa s-a 
mișcat binișor, ne- aspus tov. Palici. 
Spun binișor, pentru că foarte multe 
iaze de gol nu au fost fructificate".

în vederea partidei de duminică cu 
Steaua există un foarte mare interes. 
U.T.A. va folosi — probabil — ur
mătoarea formație: Coman — Igna, 
Bacoș, Mețcas, Czako — Chivu, Floruț 
— Pantea, Jac, Țîrlea, Axente. Re
zerve : Weichelt, Birău, Donciu.

Un angajament și... 
o dorință a arbitrilor 

întrucit returul campionatului 
promite a fi extrem de disputat, 
pentru ambele zone ale clasamen
tului, misiunea arbitrilor se a- 
nunță deosebit de dificilă. Con- 
știenți de acest lucru, membrii Co
legiului central au asigurat din 
timp o bună pregătire a corpului 
de arbitri de categorie republi
cană, atît teoretică cît și fizică. 
Sînt convins că arbitri vor face 
tot posibilul să se achite cu suc
ces de importanta sarcină care le 
revine.

în încheiere și o dorință a noas
tră : jucătorii să înlesnească prin 
comportarea lor sportivă conduce
rea normală a meciurilor, iar publi
cul spectator să accepte uneori că 
și echipa favorită poate să piar
dă.

Ing. ANDREI RADULESCU 
președintele Colegiului central 

de arbitri

■ ȘTIINȚA A MARCAT
__ 8 GOLURI...

...formației I.R.A. 5 din campionatul 
orășenesc și a primit unul, în partida 
de verificare disputată joi. „Sîntem 
în căutarea formației definitive pen
tru jocul de la Oradea, ne-a spus 
telefonic antrenorul Andrei Șepci, 
pentru că am cîțiva jucători indispo
nibili : Grăjdeanu, Szabo, Ivansuc. 
în același timp, prezența lui Neșu în 
echipă nu este certă : are o întindere 
încă de acum două săptămini și nu 
e pe deplin refăcut. îmi dau seama 
că meciul cu Crișul este toarte dificil 
și în același timp foarte important 
pentru ambele echipe, de aceea vom 
căuta — in ciuda indisponibilităților

Miercuri la București:
Lotul reprezentativ-Vojvodina Novisad

în cadrul pregătirilor pe care le 
efectuează în vederea meciului de la 
6 aprilie, cu echipa Ungariei, lotul 
nostru reprezentativ va susține un 
joc de verificare în compania forma-

2.521. Categoria a IlI-a : 190 variante 
a lei 165.

întrucit valoarea premiului de ca
tegoria a IV-a a fost sub 10 lei, fon
dul categoriei respective a fost repar
tizat variantelor cîțtigătoare de la 
categoria a IlI-a.

Premiul excepțional constînd din- 
tr-un AUTOTURISM FIAT 850 a fost 
obținut de participantul BOTEZ I. 
MATEI din Iași.
CONCURSUL PRONOSPORT B. 11

Premiul exceptional: 1 variantă a 
Iei 13.132. Categoria a III-a : 5 va
riante a lei 1.292. Categoria a IV-a : 
39 variante a lei 248.

Report la premiul excepțional 
11.312 lei.

Premiul excepțional de 13.132 lei 
la care se adaugă și premiul de cate-

VESTI DIN TABARA
CONSTÂNȚENILOR

Puținele ore care au mai rămas 
pînă la reluarea campionatului trec 
greu pentru iubitorii de fotbal din 
localitate. în meciurile de pregătire, 
constăntenii au manifestat o tormă 
progresivă de la meci la meci, in- 
vingînd pe rînd Metalurgistul Bucu
rești, Dinamo Victoria și Foresta 
Fălticeni. în ultimul meci de verifi
care, Farul a întrecut cu 3—0 for
mația I.T.C. care activează în cam
pionatul regional. întrebat care este 
nivelul de pregătire atins de elevii 
săi, antrenorul Mărdărescu ne-a de- 
elarat: .Formația de bază a cîștigat 
mult în omogenizare, jucătorii au 
atins un nivel de pregătire bun și 
sperăm ca tn jocul cu C.S.M.S. să 
satisîacă pe inimoșii suporteri. Deși 
C.S.M.S. a fost revelația primei părți 
a campionatului, vom căuta să pășim 
cu dreptul în returul campionatului".

Mircea Șeuleanu-coresp.

„NE AȘTEAPTĂ O PARTIDĂ 
GREA LA CRAIOVA I"...

...ne-au declarat antrenorii Valen
tin Stănescu și Victor Stănculescu. 
De ce ? „Pentru că Știința este un 
adversar redutabil, mai ales în jocu
rile susținute acasă, Dacă echipa 
noastră va juca la valoarea sa, vă 
putem spune că va fi un meci fru
mos, care șă satisfacă exigențele 
spectatorilor localnici"

Iată lotul jucătorilor care au evo
luat joi (4—0 cu S.N. Oltenița) și 
din care va fi alcătuită echipa care 
va juca la Craiova: Andrei, Rădu- 
canu, Lupescu, Motroc, Dan, Greavu, 
Dinu, Jamaischi, Georgescu, Neagu, 
A. Popescu, Dumitriu, I. Ionescu, 
Codreanu.

■ C.S.M.S. IAȘI VA PREZENTA 
___ GARNITURA COMPLETĂ

Jucătorii de la C.S.M.S. s-au 
antrenat cu multă atenție pentru 
meciul de la Constanța. Lotul primei 
echipe a întîlnit, într-uh joc școală, 
echipa de juniori, arătînd multă 
poftă de joc și o bună pregătire 
fizică.

Iată formația probabilă pentru par
tida de unine : Constantinescu — V. 
Popescu, Pop, Vornicu, Deleanu — 
Ștefănescu, Romilă — Matei, Cuper- 
man, Lupulescu, Incze IV.

D. Diaconescu-coresp. reg.

De la F. R. Fotbal

Analizînd propunerile cluburilor și 
memoriile jucătorilor de fotbal Iancu 
Constantin (Progresul), Varga Iosif 
(Dinamo), Naghi Carol și Horst Gu- 
neș (Chimica Tîrnăveni), Miko Ladis- 
lau (A.S.A. Tg. Mureș), Biroul Fede
rației Române de Fotbal a hotărît ri
dicarea sancțiunilor pronunțate anul 
trecut, acordîndu-le acestor fotbaliști 
drept de joc în returul campionatului.

ției Vojvodina Novisad, lider autori
tar în campionatul R.S.F. Iugoslavia. 
Meciul cu Vojvodina este programat 
pentru miercuri 23 martie.

goria a III-a în valoare de 1.292 lei, 
a fost obținut de participantul KLEIN 
ȘTEFAN din Sibiu.
CONCURSUL PRONOSPORT A. 11

Categoria a II-a: 9 variante a lei 
4.745. Categoria a III-a : 207 variante 
a lei 309.

Report la categoria I: 68.211 
lei.

LOTO
La tragerea LOTO din 18 martie 

1966 au fost extrase din urnă urmă
toarele numere : 12 13 62 46 21 35 10 
73 89 49. Premii suplimentare: 2 36 51. 
Fond de premii: 1.091.410 Iei. Tra
gerea următoare va avea loc vineri 
25 martie la TURDA.

Rubrică redactată de Loto-Pro- 
nosport.



Progres evident, dar nu pe măsura posibilităților Știința București, revelația ultimei ctap
— Interviu cu antrenorul ION CRÎSNIC —

Eohipa de lupte libere a tării noas
tre a susținut recent, în U.R.S.S., patru 
îmtîlniri cu luptătorii sovietici, apoi, 
în zilele de 6 și 13 martie, majori
tatea membrilor echipei reprezentative 
au evoluat la Brașov în compania 
luptătorilor din Sofia. în legătură cu 
aceste întîlniri i-am adresat cîteva 
întrebări tov. ION CRÎSNIC, antre
nor al lotului republican de lupte li
bere.

— Ce ne puteți spune despre pri
mele meciuri ale sezonului ?

— Atît rezultatele înregistrate în 
întîlnirile cu luptătorii sovietici (4—5 
cu echipa R.S.S. Ucrainiene, l’/2—6l/2 
cu una din cele mai bune echipe so
vietice — selecționata R.S.S. Bielo
ruse, 2* */ 2—5‘/2 și 4—4 cu echipa Le
ningradului) cît și meciurile egale cu 
cei bulgari (3‘/2——3*/ 2 și 4—4) nu sînt 
la nivelul așteptărilor și nici pe mă
sura posibilităților sportivilor noștri. 
Totuși, trebuie să ținem seama de va
loarea luptelor libere din U.R.S.S. și 
din Bulgaria, de faptul că sportivii 
din aceste țări se numără printre cei 
mai buni din lume, pe cînd la noi 
„liberele" abia au inceput să se afir
me. Prin prisma aceasta, consider 
justă orientarea federației noastre 
spre parteneri redutabili de întrecere.

• Biletele pentru galele de box 
cadrul „Turneului pe categorii", ca 
desfășoară în sala Floreasca, astă a 
18 și mîine, ora 10, precum și p 
cele din zilele de 22 și 24 martie, s 
sesc de vînzare la casa specială dii 
Ion Vidu.

• Aceeași casă vinde și bilete p 
„Concursul demonstrativ internai 
de patinaj artistic” de astăzi și mîi’j 
ora 19, de la patinoarul „23 August
• Incepînd de luni, patinoarul „21 

gust" este deschis pentru patinaj d 
zilnic între orele 18—20.
• La bazinul acoperit Floreasca] 

primesc înscrieri pentru cursul da 
țîere la înot pentru copii.

@ Biletele pentru întîlnirea Inter] 
nală de fotbal SELECȚIONATA C^l 
A—VOJVODINA NOVISAD de mii 
23 martie, de pe stadionul „Repul 
se pun în vînzare începînd de IurJ 
casele obișnuite ; Str. Ion Vidu, Fi 
sport cal. Victoriei nr. 2, agenția Ci 
bd. Gh. Gheorghiu-Dej, stadioanell 
publicii, Dinamo, Giulești, patinoar] 
August", precum și la casa speciali 
înființată în parcul halelor Obor. I 
ÎNCEPE ÎNCHEIEREA CONTRĂ 
LOR PENTRU REZERVAREA Bil

LOR LA COMPETIȚIILE SPORT] 

întreprinderea de Exploatare a Bl 
Sportive (I.E.B.S.) anunță cluburil] 
asociațiile sportive că încheie coiJ 
pentru rezervarea de bilete la joi 
de fotbal de categ. A și internați 
ce se vor desfășura în acest an pl 
dioanele „23 August" și „Republicii 

I.E.B.S. ASIGURA CONTRACT! 
LOR REZERVAREA ACELUIAȘI Nil 
DE BILETE LA MECIURILE INT^I 
TIONALE, CA SI ACELA CONTRAI 
PENTRU JOCURILE DIN CAMPItl

Cei interesați se pot adresa la | 
de informații din str. V. Conta ni 
tel. 11.10.05 interior 218 și la sedii 
treprinderii, bd. Muncii nr. 37, tel. 1 
interior 95.

— După cîte știm, aceste întîlniri 
au fost primele, dar și ultimele îna

P. Poalelungi, prins fn poziție periculoasă, încearcă 
să scape in loc să inițieze un contraprocedeu 

Foto: Șt. Ciotloș

Campionatul pe echipe
în mai multe centre din țară echi

pele de șah fruntașe își dispută kt 
aceste zile întrecerile din cadrul sfer
turilor de finală ale campionatului 
republican. în unele din grupe jocu
rile s-au încheiat, în altele ele con
tinuă pînă la desemnarea echipelor 
participante la faza penultimă a cam
pionatului, semifinalele. Iată, mai jos, 
cîteva relatări ale corespondenților 
noștri.

BUCUREȘTI. — întrecerea echipe
lor fruntașe bucureștene a continuat 
cu disputarea meciurilor programate 
în rundele a doua și a treia. Iată re
zultatele înregistrate :

Grupa I : Știința I — Filmul II 
6—0, Voința — Electronica 0—6, Fil
mul II — Voința 4—2, Banca de Inves
tiții — Știința I l*/ 2—3*/ 2 (Nacht — 
Gheorghiu V2—*/ 2, Răducanu — 
Brantsch 0—1). în clasament conduce 
Știința I cu 11 */ 2 (1) puncte, din 3 
meciuri, urmată de Electronica 10 p 
și Banca de Investiții 7 (1) p din cîte 
două meciuri.

Grupa II : Spartac — Știința II
4—2, Danubiana — Filmul I IV2—41/2, 
Știința 2 — Danubiana 6—0, Con
structorul — Spartac 3—2 (Ciocîl- 
tea — Ghițescu Vs—>/2, Botez — Geor
gescu »/2—'/2, Voiculescu — Sutiman 
1—0, Stanciu — Bondoc 1—0). în cla
sament : Spartac 10 (1) p. Știința II 
10 p — din 3 meciuri — șî Construc
torul 7 (1) p, din 2 meciuri.

T. NICOARA

intea „europenelor1*.  Ce concluzii ați 
tras ?

— Mai întîi, trebuie subliniat că 
s-a realizat un progres evident în pri
vința combativității. Deși, după cum 
menționam mai sus, luptătorii noștri 
au avut în față adversari puternici, 
recunoscuți. pe plan internațional : 
Medved — campion olimpic, Saunin, 
Grunin și Neberidze — campioni u- 
nionali, iar din selecționata Sofiei, 
Ahmedov — campion mondial și 
maeștrii sportului Șavov, Todorov, 
Stancev ș.a. De asemenea, s-a înre
gistrat un progres remarcabil la ca
pitolul rezistență specifică.

— Vreți să ne vorbiți și despre— 
„minusuri* ’ ?

— Voi începe prin a arăta că luptă
torii noștri mai comit o serie de gre
șeli, îndeosebi de ordin tactic, care-i 
duc — în final — la înfrângeri sau 
la rezultate de egalitate. Astfel, cu 
toate că la unele partide au fost sfă- 
tuiți să evite tactica de așteptare a 
adversarilor, ei n-au făcut aceasta și 
s-au pomenit contrați fără posibilitate 
de apărare. De asemenea, n-au folosit 
o seamă de procedee tehnice pe care 
unii le cunosc destul de bine : de
zechilibrările, contraprocedeele de a- 
runcare, trecerea de la un procedeu 
la altul în funcție de apărarea ad
versarului. în lupta din picioare ei 
n-au folosit „morișca” — procedeu 

foarte eficace — combi
nată de intrări la picior, 
iar din „parter" proce
deele de rostogoliri ou 
„cheie“ și răsturnările cu 
prinderea coapsei opuse.

— Cum caracterizați e- 
voluția luptătorilor noș
tri fruntași ?

— N. Dumitru și Gh. 
Ureianu, pentru prima 
dată în echipa reprezen
tativă, au depășit aștep
tările lup tind cu dîrzenie 
și cu mult curaj. Tehnica 
lor însă este deocamdată 
în curs de formare. Ei 
execută procedeele din 
forță și în consecință fac 
mare risipă de energie, 
micșorând totodată dina
mismul luptei.

P. Com an, N. Cristea 
și Fr. Bolla s-au prezentat 
mulțumitor în întîlnirile 
pe ore le-au susținut 
De altfel, ei au adus cele 
maj multe puncte. Nu au 
luptat însă la nivelul po
sibilităților, manifestînd 
inconstanță în evoluții.

TG. MUREȘ. — La faza regională 
a campionatului republican pe echipe 
au participat 7 formații din Vlăhița, 
Toplița, Reghin și Tg. Mureș. Jocu
rile s-au desfășurat în două grupe, 
cîștigate la diferențe nete de Chimia 
Tg. Mureș și Banca Tg. Mureș. Pen
tru desemnarea echipei campioane, 
cele două formații s-au întîlnit în- 
tr-un meci final, încheiat cu victoria 
Chimiei, cu scorul de 5—1. Din echi
pa cîștigătoare fac parte B. Soos, A. 
Gunsherger, E. Ungureanu etc.

I. PĂUȘ
TURNU SEVERIN. — Cinci echi

pe din regiune s-au întrecut pentru 
desemnarea campioanei. După o luptă 
dîrză, locul I în întrecere a revenit 
formației Autorapid Craiova cu 2O'/2 p, 
urmată de Chimia Craiova cu 12*/ 2 p. 
Următoarele două locuri au fost îm
părțite de Sănătatea T. Severin și Să
nătatea Tg. Jiu cu cîte 10 p fiecare.

G. IONIȚĂ și M. FOCȘAN

ORAȘUL GHEORGHE GHEOR- 
GHIU-DEJ. — întrecerile pentru 
sferturile de finală ale celor mai bune 
echipe din regiunea Bacău au prile
juit o luptă foarte strânsă, cîștigată 
la numai */ 2 punct diferență de Să
nătatea Bacău. Echipa cîștigătoare a 
totalizat 18!/2 p, iar Cauciucul Orașul 
Gh. Gheorghiu-Dej 18 p. Urmează în 
clasament : Metalul Roman 9'/2 p, 
Progresul Adjud 8*/ 2 p, Aurul negru 
Moinești 5*/î  p.

AL. ANDRONESCU 

De pildă, Cristea a cîștigat prin tuș 
în fața lui A. Grunin — cel mai 
în formă luptător din U.R.S.S. în a- 
cest sezon — și apoi a pierdut la V. 
Zaițev, un luptător fără „pretenții”. 
Bolla, omul de bază al echipei, a 
aplicat în unele partide o gamă va
riată de procedee tehnice, iar în al
tele s-a limitat la o luptă de uzură, 
ceea ce i-a adus patru meciuri nule, 
rezultate care nu sînt pe măsura unui 
campion european ! Coman a fost in
constant în respectarea planului tac
tic. în vederea confruntărilor vii
toare — îndeosebi pentru ,europene" 
— acești luptători vor trebui să in
tensifice pregătirea pentru a-și îmbu
nătăți procedeele tehnico-tactice pe 
care le folosesc.

Alți luptători ca Al. Geantă, I. 
Popescu și P. Poalelungi, deși sînt po
sesorii unei game variate de procedee 
tehnice, au folosit în aceste concursuri 
un număr limitat dintre acestea. Con
secința ? Geantă și Popescu au termi
nat toate întîlnirile la egalitate. A- 
cești luptători au destulă experiență 
și ei trebuie să știe că meciurile 
egale, rezultat al unei tactici prudente, 
nu pot duce la performanțe ! Pregă
tirea viitoare va trebui să fie axată 
pe o apărare activă, specifică stilului 
lor deja format, folosind contrapro
cedeele la atacurile inițiate de adver
sar. Poalelungi are calități fizice re
marcabile, dar frica exagerată de a 
iniția procede l-a dus la obținerea 
unor rezultate necorespunzătoare. El 
se limitează la folosirea unui singur 
procedeu, intrările Ia coapse. în lupta 
din „parter” nu insistă în acțiuni, cu 
toate că din această poziție se rea
lizează cele mai multe tușuri.

A. Balog și Șt. Stîngu nu au co
respuns așteptărilor. De altfel, de ani 
de zile se așteaptă de la acești spor
tivi un salt calitativ, dar... Balog a 
pierdut două meciuri și unul l-a ter
minat la egalitate, iar Stîngu, luptă
torul în care s-au pus speranțe în 
urmă cu cîțiva ani, a făcut două me- 
ciuri egale și a pierdut 4 I Ce-i drept, 
în ultimii doi ani el a crescut în greu
tate cu 10 kg. Cu ocazia acestor întîl
niri a demonstrat din nou că nu stăpî- 
nește temeinic decît foarte puține 
procedee tehnice1—

— Și care e concluzia generală ?
— Aceste întîlniri de verificare 

ne-au arătat că luptele libere au mar
cat un progres, că avem posibilități. 
Pînă la „europene” mai sînt aproape 
două luni. Vom intensifica pregăti
rile, insistînd pe eliminarea deficien
țelor semnalate cu prilejul recentelor 
întîlniri și pe perfecționarea proce
deelor cunoscute pentru a fi valori
ficate din plin la marea competiție 
din R.F. Germană (campionatele eu
ropene — Karlsruhe, 6—8 mai).

★

Așteptăm de la sportivii și antre
norii lotului de lupte libere eforturi 
comune pentru ca rezultatele să fie 
la nivelul posibilităților și condițiilor 
existente.

Interviu consemnat de 
COSTIN CHIRIAC

- SCUZ

Au fost decernate primele titluri 
de campioni republicani la juniori

POIANA BRAȘOV, 18 (prin telefon 
de la trimisul nostru). — Vreme 
bună, zăpadă excelentă și pentru 
schiorii fondiști și pentru „alpinii” 
participanți la campionatele republi
cane de juniori. întrecerile au fost 
foarte disputate. Nu au lipsit nici 
surprizele, cea mai mare fiind înre
gistrată la fond, unde I. Dudu i-a în
trecut pe Mîrzea și Soiu, considerați 
principali favoriți. De semnalat, de 
asemenea, viotoria lui Brenci asupra 
lui Cristea la slalom uriaș. Bilanț 
după prima zi : trei titluri pentru 
brașoveni, unul pentru Sinaia (titlul 
se acordă numai la categoria juniori 
I). Iată rezultatele :

FOND, juniori cat. I, 10 km: 1. I. 
Dudu (Dinamo Brașov) 42:24,0, 2. I. 
Mîrzea (A. S. Armata Brașov) 43:27,0, 
3. I. Olteanu (Dinamo) 43:37,0, 4. P. 
Drăguș (Steagul roșu Brașov) 44:17,0; 
juniori cat. a II-a, 5 km: 1. I. Benga 
(Tractorul Brașov) 22:12,0, 2. N. Dudu 
(Dinamo) 22:17,0, 3. Al, Gulai (Gheor
ghieni) 23-01.0 4. V. Dihoi (A.S.A.) 
23:04,0; junioare cat. I, 5 km: 1. Eu

întîincștc pc
Partida centrală a etapei campionatu

lui masculin opune mîine în Capitală 
formațiile Știința București și Dinamo 
Oradea. „5-ulu studențesc — întărit 
prin introducerea în lot a tinerilor Mo
lia și C. Czell — deține o formă bună, 
ilustrată, de altfel, de victoriile din ul
timele două săptămîni. în compania 
dinamoviștilor orădeni (formație care 
nu de puține ori ne-a furnizat surprize 
de mari proporții), echipa antrenată de 

i prof. F a sile Popescu ne poate oferi un 
spectacol plăcut, care merită să fie ur
mărit duminică dimineața în sala Giu- 

I Iești.
Din programul etapei ne reține aten- 

: lia și întîlnirea de Ia Tg. Mureș, unde 
echipa locală Știința, are o sarcină di- 

, ficilă în fața jucătorilor de la Rapid 
București, neînvinși în retur. In ce pri
vește formațiile fruntașe ale clasamen ■ 
tului, Steaua și Dinamo București, se 
pare că ele nu vor avea probleme prea 
dificile în meciurile pe care Ie vor sus
ține la Galați (cu Știința) și, respectiv, 
la București (cu Farul Constanța). în 

. sfîrșit, în seria a Il-a, „5-ulu studen- 
■ ților de la I.C.F. (antrenat de maestrul 

sportului M. Nedef) se deplasează la 
Craiova, pentru a întîlni formația locală 
Știința. O înfrîngere ar diminua în 
mod serios șansele bucureștenilor de a 
promova în seria 1.

în campionatul feminin, jocurile mai 
importante se desfășoară Ia București 
(Constructorul—Știința Cluj și Pro
gresul—Voința București) și Oradea 
(Crișul—Voința Brașov), Iată, de alt
fel, și programul celorlalte meciuri de 
duminică: TIMIȘOARA : Știința Timi
șoara—Aurul Brad (m I) ; Știința— 
Spartac Salonta (f II) ; CLUJ : Știința- 
St. roșu Brașov (m 1) ; Politehnica--

Elevii în
LICEUL 35 BUCUREȘTI (F) Șl LICEUL

CRAIOVA, 18 (prin telefon). —
Timp de cinci zile, sala sporturilor 
„Electroputere” a găzduit finala con
cursului republican rezervat echi
pelor de baschet ale liceelor cu 
program de educație fizică. în
trecerile au scos în evidență 
o serie de elemente talentate, va
loroase. care au dovedit reale cali
tăți fizice, precum și o bună pregă
tire tehnico-tactică. Dintre num«le 
care merită să fie evidențiate se des- 

I prind acelea ale jucătoarelor F. Ha- 
I iasz (Liceul nr. 2 Tg. Mureș) cu 65 
i de puncte înscrise, A. Dăscălescu, 
i O. Chelaru și S. Marcu (toate de Ia 
. Liceul nr. 35 București) cu 59, 50 și,

respectiv, 50 de puncte înscrise, pre
cum și cele ale baschetbaliștilor Gh.

• Vieru (Liceul nr. I Craiova) 89 p, 
M. Anton (Liceul nr. 35 București) 
88 p, D. Șerbănică și T. Vrînceanu 
(ambii de la Liceul nr. 1 Craiova) cu 
87 și, respectiv, 68 de puncte în
scrise.

In ultima zi a întrecerilor s-au în
registrat următoarele rezultate teh
nice : feminin: Liceul nr. 4 Oradea 
— Liceul nr. 4 Galați 39—29 (14— 
10), Liceul nr. 35 București — Li-

genia Vlșan (A.S.A.) 24:50,0, 2. Maria 
Tănase (Tractorul) 26:19,0, 3. Ana 
Stănilă (Dinamo) 26:51,0; 4. Elena 
Băncilă (Tractorul) 27:24,0; junioare 
cai. a II-a, 3 km: 1. Ana Clinciu (Trac
torul) 12:16,0, 2. Ana Barabaș (Ș.S.E. 
Rîșnov) 12:18,0, 3. Maria Barabaș 
(Gheorghieni) 13:31,0, 4. Ida Benedek 
(Gheorghieni) 13:43,0.

SLALOM URIAȘ, juniori cat. I (pe 
Sulinar): 1. V. Brenci (Steagul roșu) 
2:16,5, 2. D. Cristea (Caraimanul) 
2:17,1, 3. V. Alexandrescu (Dinamo) 
2:19,8, 4. Gh. Vulpe (Carpați Sinaia) 
2:21,5; juniori cat. a II-a; 1. N. Cre- 
țoi (Dinamo) 1:45,5, 2. I. Voinea (Di
namo) 1:46,3, 3. C. Văideanu (Ș.S.E. 
Brașov) 1:51,4, 4. I. Bobiț (Steagul 
roșu) 1:54,8; junioare: 1. Elena Nea- 
goe (Carpați) 1:58,2, 2. Constanța 
Măzgăreanu (Știința Brașov) 2:02,6, 3. 
Rodica Stoian (A.S.A.) 2:12,3, 4. Geor- 
geta Băncilă (Ș.S.E. Brașov) 2:13,0.

Sîmbâtă au Ioc probele de coborâ
re și ștafetele, iar duminică slalomul 
special și biatlonnl.

D. STĂNCULESCU

Dinamo Oradea

R, Diaconescu, unul din cei mai Xâ 
tați jucători ai Științei Bucure: 

într-o impetuoasă pătrundere.
Foto : P. Romoșs

C.S.M.S. Iași (m II) ; SATU MAI 
UNI O—Olimpia M. I. (m II): Ș.S.l 
C.S.M.S. Iași (f II); BRAȘOV: 
ința—Progresul Buc. (m II) ; BAC' 
zf.S.xI.—Academia Militară (m J 
BUCUREȘTI: I.C.F.—Știința Buc., 
1) ; TG. MUREȘ: Mureșul—Rapid 
(f I) ; CONSTANȚA : Știința—I J 
Tg. Mureș (f II) ; ORADEA : Voiul 
A.S.A. Cluj (f II); CRAIOVA: Ș, 
Olimpia Buc. (f II).

întrecere
NR. 1 CRAIOVA (B) - CÎȘTIGATC

ceul nr. 1 Craiova 43—25 (34- 
masculin : Liceul nr. 2 Tg. MurâJ 
Liceul nr. 4 Oradea 58—32 (24- 
Liceul nr. 35 București — Licei 
4 Galați 73—52 (42—23).

Iată și clasamentele finale :

Masculin

1. Lie. nr. 1 Craiova 4-4-0-275:1
2. Lie. nr. 35 Buc. 4-3-1-255:1
3. Lie. nr. 2 Tg. M. 4-2-2-214:1
4. Lie. nr. 4 Galați 4-1-3-231:2
5. Lie. nr. 4 Oradea 4-0-4-147:3

Feminin
1. Lie. nr. 35 Buc. 4-4-0-252:1
2. Lie. nr. 4 Tg. M. 4-3-1-234:1
3. Lie. nr. 4 Oradea 4-2-2-139:1
4. Lie. nr. 1 Craiova 4-1-3-126:1
ă. Lie. nr. 4 Galati 4-0-4- 74:2

R. ȘULȚ -coresp, r<

De la I. E. B.



MIRCEA BONUS.
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U. T. A.

ȘTIINȚA — TIMIȘOARAPETROLUL:
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In lupta pentru primul loc 
Nu-i bine să fiți,., asistenți!

rezultatul Iolandei 
mondial.

C.S.M.S. — IAȘI

PRIMĂVARĂ : „Încăl
zirea"... anului

CU...

ZILELE: Golaverajul, 
lunilor

GHIOCEII: Starterii... 
primăverii

ȘTRAND: Patinoar...
dezghețat

„MICROBUL"

I,91m ia înălțime7 -> 
cel mai valoros record mondial

Creșterea continuă a rezultatelor atletice, care a 
modificat de zeci și zeci de ori valoarea diferitelor 
recorduri, a impus și modificarea tabelei internațio
nale de punctaj. Alcătuită la început numai pentru 
stabilirea ierarhiei concurenților la probele combinate 
și în special la decatlon, tabela de punctaj a fost fo
losită tot mai des, în ultimele decenii, pentru compa
rarea rezultatelor înregistrate la diferite probe

Ultima modificare a tabelei internaționale de punc
taj a intrat în vigoare în anul 1964 și a dus Ia revi
zuirea recordurilor Ia probe combinate. Astfel, re
cordul mondial Ia decatlon care totaliza, pînă în anul 
olimpic, 9 121 p după „recalculare" a ajuns la... 8 089 p!

In legătură cu aceste recalculări ni se pare intere
santă compararea valorii actualelor recorduri mon
diale în funcție de punctajele acordate de tabela va
labilă din ' ............ existentă astăzi :1952—1964 și cea

100 m 10,0 1 470 1 072
200 m 20,2 1 420 1 056
400 m 44,9 1 432 1 059
800 m 1:44,3 1 400 1060

1500 m 3:35,6 1 500(3:38,0) 1 047
5000 m 13:24,2 1 498(13:31.6) 1 076

10000 m 27:39,4 1 500(28:31,0) 1 115
110 mg 13,2 1 500(13,3) 1 066
400 mg 49,1 1 450 1 058

3000 m ob 8:26,4 1 498(8:30,8) 1 061
Lungime 8,35 1 500(8,26) 1 088
Triplu 17,03 1 493(16,47) 1 073
înălțime 2,28 1 500(2,14) 1,090
Prăjină 5,28 1 515(4,82) 1 117
Greutate 21,51 1 500(18,50) 1 142
Disc 65,22 1 500(59.20) 1 123
Ciocan 73,74 1 500(62,90) 1 101
Suliță 91,72 1 500(81,40) 1 109

ce
fost menținută deși practic este serios de-

privește tabela feminină (adoptată înIn ceea
1954) ea a . . ,. ______  ___ .
pășită. Astfel, la 3 din 9 probe (cursa de 400 m nu fi
gurează în tabelă) recordurile mondiale actuale au 
„spart" plafonul.

Iată cît valorează recordurile lumii : 100 m—11,1
(1158 p): 200 m—22,7 (1163 p); 400 m—52,9 (fără punc
taj) ; 800 m—2:01,1 (1197 p) ; 80 mg—10,3 (1170 p) ; lun
gime—6,70 m (115S p) ; suliță—62,40 m (1190 p).

Cum am spus, trei recorduri nu mai figurează în 
tabelă : Jolanda Balaș 1,91 m la înălțime (tabela pre
vede 1192 p pentru 1,85 tn !) și Tamara Press 18,59 m 
la greutate (1200 p—17,63 m) și 62,40 la disc (1200 p— 
59,39 m). Un calcul ne arată că aceste trei recorduri 
ar echivala cu 1252 p înălțimea, 1243 p greutatea 
1205 p discul. După cum se vede 
Balaș este cel mai valoros record

Notă : în paranteză este trecut 
prevăzut in vechea tabelă.

Vuia, un
Cînd Traian Vuia a 

înaintat Aaademia de 
Științe din Paris memo
riul său asupra „proiec
tului de aeroplan-auto- 
mobil' pe care îl conce
puse (16 februarie 1903), 
ideea cuceririi văzduhu
lui cu un aparat mai 
greu decît aerul era so
cotită irealizabilă. „Zbo
rul cu un aparat mai 
greu decît aerul este o 
himeră, domnule Vuia", 
i-a răspuns în scris A- 
cademia. Dar inginerul 
Vuia nu se gîndea nici 
o clipă că nu va izbuti.

In copilăria petrecută 
în comuna natală — Bu
jor, regiunea Banat, azi 
comuna Traian Vuia —

...3 boxeri au reușit să 
înscrie în palmaresul lor 

’ peste 100 de victorii prin 
= K.O. V Recordul îl deține 
: Young Eddie Williams cu 
- 139 de knock-aut-uri. Ur- 
E mează Young Stribling cu 
: 127 și Ceorge Chaney cu 
= 102.
: ...Mexicul a angajat 17 
: antrenori străini în vederea 
: pregătirii sportivilor aces- 
z tei țări pentru Jocurile O- 
: limpice din 1968 ? Printre 
: aceștia se află Toussait 
î (Franța) la scrimă și 
= Tommy Kono (S.U.A.) la 
: atletism.
= ...Asociația națională de 
= canotaj din S.U.A. a ho- 
: tărît să deschidă o listă 
= de subscripție pentru a a- 
: duna fondurile necesare 
= trimiterii sportivilor ame- 
: ricani Ia campionatele 
E mondiale de canotaj aca- 
= demic de la Bled ?

Cronică de martie
E primăvară
iar_
Dovadă dară 
sînt miile de gingași ghiocei 
ce-au răsărit din nea ca o minune, 
și... spectatorii, care-au .răsărit' și ei, 
nerăbdători, cu miile-n tribune...

E prima vara
iar_
Dovada clara
e soarele mai binevoitor
sâltînd mercuru-n termometre-nceiișor, 
treetnd pe cer rotund cum e o... minge 
Parca și el un pic nerăbdător...

E primăvară 
iar.., 
Dovadă clară i 
paltonul a fost pus Icf naftalină 
și primăvara-n dans peste.., gazcnS 
își poartă grațioasa 
crinolină.„
E primăvară
iar._
Dovadă clară i 
pe stadioane, 
în întreaga țară 
începe - cu speranțe și azut » 
întîiul... meci de fotbal 
din .retur’..,

Ați recunoscut, desigur, 
in trăgătorul din prim 
plan, care își numără 
foarte satisfăcut „muște
le", pe cunoscutul fotba
list Creiniceanu.

Aripa echipei Steaua, 
este, printre altele, și 
pasionat al sportului 
arma.

Spectatorii care l-au

pe poligon 
înaintea reluării 
tului au conchis

— Creiniceanu își 
glează... tirul.

Meciul de miine de la 
Arad ne-o va arăta...

RAPIQ

Ai mai fost pe primul loc J 
Suporterii vor în bloc 
Anul ăsta (e-o urare !) 
Să nu faci vreo,.< 

transbordate !

PETROLUL PLOIEȘTI

Din petrol, singur o știi. 
Se fac fire de relon, 
Iar din ele pot ieși 
șt tricouri de...campion l

In toamnă, la „examinare", 
V-ați prezentat destul de 

tari. 
Vreau și... sesiunea viitoare 
Să o luațî cu... scoruri 

mari 1

apoi la liceul din Lugoj 
și mai departe în timpul 
studiilor superioare, teh
nice și de drept, de la 
Budapesta, Traian Vuia 
a fost mereu preocupat 
de zbor. El a construit 
numeroase modele și 
jucării cu aripi, care 
zburau acționate de mici 
motorașe de cauciuc. In 
1902 Vuia pleacă la Paris 
pentru a realiza un 
„automobil zburător" cu 
totul original. Primele 
insuccese de la Paris nu 
l-au înfrînt. După nume
roase demersuri, el reu
șește să-și breveteze in
venția, atît în Franța cît 
și în Anglia, iar după 
trei ani de eforturi apa
ratul era gata de zbor.

încercările au avut loc 
pe drumul care duce de 
la Montesson la rîul 
Sena, Ia postul de pilo
taj aflîndu-se chiar con
structorul. Mijlocul de 
propulsie al micului a- 
parat, cu aripi ca de li
liac, era un motor cu 
zăpadă carbonică, așezat 
deasupra scaunului de 
pilotaj. La 18 martie 1905 
după cîteva rulări de 
probă el pune motorul 
în plin, aleargă o mică 
distantă pe teren și apa
ratul se dezlipește de 
sol. Pe o distanță de cir
ca 12 metri 
propulsat de 
primul zbor 
cu mijloace 
bord și el este confirmat 
de numeroase publicații 
din Franța și din alte 
țări. Concepția lui Vuia 
a învins și aceasta a 
constituit începutul unei 
noi orientări în constru
irea aparatelor de zbu
rat.

Istoriograful Charles 
Dollfus, în lucrarea „His- 
toire de L' Aeronau- 
tique", îl situează pe 
Vuia alături de pionie
rii aviației mondiale, 
Wright și Bleriot. „Apa
ratul lui Vuia este pri
mul aeroplan pe roti cu 
pneuri", scria el. „La 18 
martie 1906 el a reușit 
să se ridice brusc la 0,60 
m Înălțime și să zboare 
pe o distantă 
metri..."

Temeritatea 
de Vuia în 
sale aviatice a constituit 
un strălucit exemplu 
pentru numeroase gene
rații de piloți și construc
tori, a pus prima piatră 
la temelia tradițiilor a- 
viatice românești.

Mă credeți? Dacă nu, vă 
jur:

Știți ce doresc toți 
spectatorii 7

Ca palmaresul, în retur,
Să-l... țesețl numai din 

victorii l

dovedită 
încercările

Rutine ore ne despart
Și-echipele-s din nou la start I 
Adio mese-nbelșugate
(Tn loc: gustări pe apucate)
Siesta o agăti in cui
Și iute-n troleibuz te sui...
(Te ar șterge amicii de pe „rol"
De ți-ar scăpa — vai 1 — primul gol I) 
...Luni dimineață, la birou,
Continuă-al meciurilor ecou,
Iar tu, grozav de supărat 
Că favoritul a „clacat",
Te juri că nici in veci de veci

Te prind eu, vericule 
ține... benzina I

Desene de AL. CLENCIU

Nu te mai duci la nici un meci, 
Dar jurămîntul e-n picioare 
Pîn-la etapa viitoare 1
Căci fotbalul e-o „boală** grea 
De care nu prea poți scăpa. 
Ori tînăr, ori cu părul nins,
Microbul1* iute te-a cuprins... 

Dar dacă stau să mă gîndesc, 
Prefer să mă îmbolnăvesc 
De... fotbal, căci e dovedit 
De fotbal nimeni n-a murit 1

DINAMO — PITEȘTI

Tu, tn continuare, 
In plan țl-ai propus 
Fratele mai mare
Să-l privești... de sus 7

Noi am dori cu toții, la 
adică, 

Să vă cîntăm ta fine de

In loc de „Marinică,
Marinictr,

Un sincer... „Gaudeămus 
igitur 1“

POȘTA MAGAZIN «Poșta Magazin «POȘTAMAGAZIN ’

el zboară, 
elice. Este 
din istorie 

propriii de

MARIA MELNIC, CER
NAVODĂ. — 1) „De mied 
sînt suportera echipei de 
fotbal Dinamo București. 
Aș vrea ca echipa mea fa
vorită să obțină în retur 
numai victorii, tar Datcu 
să apere ca în meciul cu 
Internazionale". N-am ni
mic împotrivă. Să știți însă 
că v-ați pus rău cu toate 
celelalte echipe din catego
ria A ! 2) Cornel Popa,
fundașul lateral dreapta " 
echipei dlnamoviste, are 
de ani.

al
30

în 1956, fiind egalat însă 
între timp de următorii 7 
atleți : Davis-S.U.A. (1941), 
Labeach-Panama (1948), E- 
well-S.U.A. (1948), Mc. Do
nald Bailey- Anglia (1951), 
Futterer R F. Germană 
(1954), Morrbw-S.U.A. (1956) 
și Murehinson-S.U.A. (1956). 
2) Olandeza Francina Elsye 
Blankers-Koen a fost re
cordmană mondială la... 7 
probe : 100 m (11,5), 200 m 
(23,9), 80 m.g. (11,0), lungime 
(6,25), înălțime (1,71), penta
tlon (4.692), 220 y (24,2).

tă în urmă cu cîțlva ani 
în volumul „Fotbalul nos
tru".

CONSTANTIN PUȘCARA- 
GIU BUZĂU. — Jucătorul 
care a executat o lovitură 
de la 11 metri are dreptul 
să reia mingea respinsă de

VASILE TAGUI și NI- 
CULAE PUȘCA, SIGHI
ȘOARA. — Care este mai 
înalt : Ionescu de la Petro
lul sau Haidu de la Steaua? 
Nu v-ați putut orienta cu... 
ochiul liber ? Haidu, de de
parte. Are 1,90 m înălțime.

ȘTIINȚA CLUJ
Urcă de pe locul 9
Cu o comportare.,, nouă!

STEAUA BUCUREȘTI 
începe dorul să m-ajungi 
De Steaua care-a fost 

cîndva— 
Să fie oare pîn-la ea 
O cale chiar atît de lungă?

1)
M. POPESCU, ARAD. 
Recordul mondial al Iul

Demonstrația lui Jack Dempsey

Jack Dempsey, considerat unul dintre cei mai 
buni boxeri de categorie grea, deține o perfor
manță puțin obișnuită. La 26 februarie 1926, la 
Chicago, el a susținut 6 meciuri demonstrative de 
cite o repriză cu 6 adversari diferiți.

Numai 2 dintre ei au reușit să... audă gongul 
care anunța sfîrșitul reprizei și al meciului. Cei
lalți patru au fost făcuți, rînd pe rind, K.O.

Owens, 10,2 la 100 m, stabi
lit în 1936, a „ținut" pînă

HORIA SUCIU, DEJ. — 
1) Pucul folosit în me
ciurile de hochei are for
ma și mărimea unei... 
cutii cu cremă de ghete. 
El este confecționat din 
cauciuc presat și e bine să 
te ferești din calea lui dacă 
nu ești în echipament de 
hochei !. — 2) O selecționa
tă românească de fotbal, 
jucînd sub numele de Di
namo, a evoluat acum 4 
ani în Brazilia.

VASILE ROMAN, BUCU
REȘTI, — Unirea Tricolor 
a fost o singură dată cam
pioană a țării la fotbal : 
în ediția 1940—41. Pe locul 
doi s-a clasat atunci Rapid. 
In ediția 1939—40 Unirea 
Tricolor s-a clasat pe locul 
7. Confuzia pornește de la 
o informație greșită apăru-

portar. Dacă mingea revine 
însă din bară, acest drept 
îl au însă numai coechipie
rii săi. Cel mai bine este 
să marcheze direct, ca să 
nu-șl pună problema dacă 
are sau n-are voie să atin
gă din nou mingea ! Nu e 
așa ?

ION TODEA, ORADEA.- 
1) Pele n-a fost niciodată 
în România. Credeți că 
dacă s-ar fi întîmplat acest 
lucru, ar mai fi trebuit să 
fiți informați prin... „Poș
ta Magazin"? 2) Citiți răs
punsul dat cititorului Cons
tantin Pușcaragiu din Bu
zău.

DINAMO BUCUREȘTI 
Noi vă dorim din prima 

clipă 
Să faceți jocuri magistrale, 
Că doar există în echipă 
Talente... „Internazionalg^.

FARUL — CONSTANȚA 
Ca să nu vă înecați 
Cînd o fi apa mai mare, 
Fotbal strașnic să jucați 
E... colacul de salvare l

ION ROȘU, FILIAȘI. — 
Alexandru Vasile este pe 
cale de a deveni medic sto
matolog. Sub această for
mă, cei care vor veni în 
contact cu el nu vor a- 
vea... dureri !

TĂNASE HUDEA; SU
CEAVA. — Mediașul a avut 
echipă de fotbal în catego
ria A, în ediția 1948—49. 
Este vorba de actuala echi
pă din „B“, Gaz Metan. Ea 
n-a rezistat decît un singur 
an în prima categorie. Cla- 
sîndu-se pe ultimul loc, a 
retrogradat.

ION POȘTAȘU

Ilustrații: N. CLAUDIU

CRIȘUL ORADEA
In Crișana, pasămite, 
Sînt 3 Crișuri felurite, 
Dar în fotbal, drept 

spurt, 
Aș dori unul și bun !

SIDERURGISTUL
GALAȚI

Dacă doriți voi cu tărie
Succese cit măi mari, 

splendide
Și-n fotbal, ca-n siderurgie
Dați drumul... șarjelor 
rapide!

JACK BERARIU 
V. D. POPA 

D. MAZILU
TITI GHEORGHIU —

Vaslui.

Iile



Turneul internationalJ
de scrimă de la Minsk

MINSK, 18 (prin telefon). Vineri au 
continuat întrecerile din cadrul turneu
lui internațional de scrimă cu proba 
de floretă fete. După serii au urmat 
tururile din eliminările directe, unde 
s-au calificat și trei trăgătoare din re
prezentantele țării noastre : Ana Ene, 
Iudith Haukler și Adriana Moroșan. In 
primul tur Ene cîștigă la Mirzoeva 
(U.R.S.S I) cu 2—1 (4—3 ; 3—4 : 4—3).
Moroșan cîștigă la Mîhiva (U.R.S.S. H) 
cu 2-1 (4-2; 3-4; 4-2), Haukler pierde la 
Liubețkam (U.R.S.S. I) cu (P-2 (0—1 ; 
1—4). In turul doi Ene cîștigă la Osma
nova (U.R.S.S. n) CU 2—1 (4—1: 1—4;
4—2) iar Moroșan pierde la Marenka 
(U.R.S.S. II) cu 1—2 (1—4 ; 4—0 : 2—4). 
In turul trei al eliminării directe Ene 
reușește o victorie asupra lui Rusak 
(U.R.S.S. I) cu 2—1 (4—2 ; 2—4 ; 4—3) 
asigurînau-și calificarea în turul 
patru. Aici întîlnește pe Ivanova 
(U.R.S.S. I) la care pierde cu 1—2 (2—4 : 
4—2 : 1—4). Astfel Ana Ene ocupă doar 
locul VII în acest turneu. Clasament : 
1. Soldatova (R.S.S Bielorusă). 2. Iva
nova (U.R.S.S. I), 3. Novikova
(U.R.S.S. I)... 7. Ana Ene (România).

Real Madrid
eliminată din „C.C.E." la baschet!

SELECȚIONATELE DE POPICE ALE CAPITALEI 
AU ÎNVINS REPREZENTATIVELE ORAȘULUI 

LJUBLJANA
— Sportivii români au stabilit trei noi recorduri —

în pregătire pentru Dortmund

(Jitimele întreceri din cadrul semi
finalelor „C.C.E." la baschet s-au in- ; 
che at cu cîleva mari surprize. lnvin- 
gînd cu 93—76 pe Real Madrid (în ! 
tur spaniolii au cîștigat cu 71—66), 1 
Sinsmcnthal Milano a obținut caii- , 
ficarea in turneul final, în detrimentul 
echipei madrilene, deținătoare a tro
feului.

A I a Atena, A.E.K. a obținut, de 
asemenea, o surprinzătoare victorie 
în fala lui Cerveno Zname Sofia cu 
75—45 ( 38—20). Campioana Bulga
riei, învingătoare în primul meci cu i 
94—69 a fost astfel eliminată din ' 
comoetitie.

« tnlrecind și la Praga pe Slovan 
Orbis cu 73—56 ( 39—28), echipa so
vietică T.T.T. Daugava Riga a cîști
gat ediția feminină din acest an a 
.C.C.E.".

La să.iâMaii rut&are. uui £ntr. ca imu ra/orvM r'prrcai-
ianii ai aiietisauabu eaasia^ntal sa sar întUni la pmsru disputarea
.Criteriul.i eatvpeuss pt rere» acoperit^. Printre aceștia se ra afla s cunoscutul 
dațălor din R. D. farade. Siețfried Herusarm. pe care-l redetn in fotografie 
(dreapta). Recent, la Pruea, Hermann a ciftițal cursa de 3 OHO ■ cu remar
cabilul timp de 83)0.4.

Corespondență din Budapest: In centrul atenției —->

Campionatelor europene de atletism

Campionatele de înot 

ale Americii de Sud
9 000 de spectatori au fost prezenti 

la ultima zi a întrecerilor campiona
telor de înot ale Americii de Sud, 
care s-au desfășurat la Lima. Iată 
cîteva din rezultatele înregistrate: 
Patricia Gonzales (Peru) 5:06,0 la 
400 m liber (rec. sud-american); Pa
tricia Sentouse (Argentina) 2:39,8 la 
200 m spate,- Luis Nicolao (Argen
tina) 55,9 la 100 m liber,- Alfredo I 
Falconi (Argentina) 2:41,6 Ia 200 m 
bras; Julio Arango (Columbia) 
4:23,6 la 400 m liber (rec. sud-ame- 
rican) și 17:53,0 la 1 500 m liber (rec. 
sud-american). I

De cit+va sipUMu. pe urările Budapestei «a epârax «Ax Mn. fatso*  
coiorale, care anumă ees efe « i ///—« edi:îe < e«n^«e de
aiietism.

O scurtă incursiune La. biroad de presă al rwîneî de 
oferă ultimele tHwăwfe. /Vmb* /oră iascrf*»  este liaua, dar peaă la 30 a/pnaie 
(ul’imu zi a înscrierilor), își tor con urma desigur participarea si celelalte țări 
ale continentului nostru. Aici am mai aflat că prin intermediu! Euro si fn:er- 
viziunii campionatele vor fi transmise în 23 de tari. iar un număr de 15 nasturi 
de radio vor transmite zilnic reportaje directe de pe -Nepstadion~.

Sutele de participau ți la „europene*  vor fi cazați in căminele Institut alai 
agronomic din Godolo, localitate situată la 25 de kilometri de Bu . <:a. Act,
camerele cu cîte 3—4 paturi îi așteaptă cu tot confortul pe aileti. b^r^asarea 
atleților de la Godolo la Budapesta se va face cu trenuri accelerate, astfel incit 
distanța va fi parcursă doar în cîteva minute.

Organizatorii s-au gîndit să pună la punct cele mai mici amănunte teh
nice. In timpul iernii s-a mărit capacitatea de iluminare a stadionului (pentru 
că întrecerile se vor desfășura în nocturnă 1) astfel incit în asemenea condi- 
țiuni celula fotoelectricâ ca și cronometrajul electric — încredințate firmei 
„Omega*  — să poată funcționa în mod ireproșabil.

Și acum cîteva cuvinte despre pregătirea atlelilor maghiari. Lotul care 
numără 70 de atleți (49 bărbați, 21 femei), și-a început pregătirile la sfîrșitul 
lunii decembrie. în sală. în prima perioadă — după cum a declarat Jeno K ol tai, 
antrenorul lotului masculin — s-a urmărit pregătirea fizică generală și dezvolta
rea forței atleților. Aruncătorii și săritorii s-au antrenat în sala clubului Honved, 
în timp ce alergătorii s-au pregătit pe pista de zgură de pe „Kisstadion*  din 
incinta stadionului mare. Lotul mare al atleților a fost împărțit în trei loturi 
mai miri. Pe scurt, este vorba de fracționarea lotului mare. în funcție de pers
pectivele pe care le au atletii la .europene* . In lotul A au fost selecționați spor
tivii cu șanse pentru cucerirea unui loc între primii șase. în lotul B și-au găsit 
Coc itleții care au obținut sau se apropie de standardurile campionatului și în 
fine, în lotul C au fost selecționate „speranțele olimpice*  pentru 1968.

KATAL1N RUSZKAI
redactor la „Nepsport44
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LJUBLJANA, 18 (prin telefon). — 
Selecționatele de popice ale Capita
lei au întîlnit vineri după-amiază 
pe arena cu 6 piste din localitate, 
reprezentativele orașului Ljubljana, 
de fapt naționalele Iugoslaviei. La ca
pătul unor întreceri de un ridicat 
nivel tehnic, echipele noastre au re
purtat o dublă victorie : București— 
Ljubljana (m) 5616—5356 p.d.; Bu
curești — Ljubljana (f) 2478—2377
p. d.

Sportivii români, dovedind o mare 
precizie în lansarea bilei, au realizat 
performante de valoare internaționa
lă, ambele rezultate pe echipe con
stituind noi recorduri ale României, 
(v. r. 5384 p.d. la băieți și 2472 p.d. 
la fete). Dar popicarii noștri au mai 
corectat un record : Tiberiu Szemani 
a doborît din 200 bile mixte 994 po
pice, depășind cu 22 de p. cea mai 
bună performantă deținută de Cristu 
Vinătoru. Sportivii bucureșteni au 
doborît astfel 3 din cele 4 recorduri 
posibile într-o dublă întîlnire. Aceste

rezultate sînt cu atît mai îmbucură
toare cu cit ele au fost obținute în 
deplasare, pe piste necunoscute. La 
realizarea lor au contribuit toti cotn- 
ponentii celor două selecționate. Iată 
rezultatele individuale înregistrate de 
sportivii noștri : MASCULIN : P. Pur- 
je 935 p.d., Dumitru C. Dumitru 899 
p. d., C. Rădulescu 901 p.d., T. Sze
mani 994 p. d., I. Micoroiu 950 p.d., 
C. Vinătoru 937 p.d.; FEMININ :
El. Predeanu 391 p. d., Crista Szocs 
387 p. d., Maria Rus 401 p.d., Elena 
Trandafir 417 p. d., Margareta Sze
mani 451 p.d., Elena Lupescu 431 
p. d

De la învinși s-au remarcat campio
nul european Sterjai, Gromm, Sliber 
și Turk marcat! cu 936, 902, 912 și 
respectiv 904 p.d., precum și jucă
toarele Kokol (425), Cadez (414) și 
Hafner (407),

Duminică va avea loc la Zagreb 
dubla întîlnire dintre reprezentativele 
României și Iugoslaviei.

Turneul de tenis de la Alexandria
ALEXANDRIA, 18 (Agerpres). —■ 

în sferturile de finală ale probei de 
simplu bărbați din cadrul turneului 
international de tenis de la Alexan
dria, reprezentantul României, Ion 
Ț'riac, l-a învins pe jucătorul sovie
te Serghei Libaciov cu 6—2, 6—1. 

O surprinzătoare victorie a oblinut 
maghiarul Istvan Gulyas, care l-a eli

minat cu 1—6, 6—1, 6—2 pe suedezul 
Lundquist, cîștigătorul recentului 
turneu de la Cairo. în celelalte două 
partide ale „sferturilor" la simplu 
bărbați, M. Riessen (S.U.A.) l-a în
vins pe B. Montrenaud (Franța) cu 
4—6, 6—2, 6—0, iar T. Ulrich (Dane
marca) pe G. Goven (Franța) cu 8—6, 
6—4.

în caz de egalitate:

Tragere la sorți in C. M. de fotbal

In sferturile de finale și în semifi
nalele campionatului mondial in caz 
că egalitatea va persista și după pre
lungiri. partidele nu se vor rejuca I 
învingătorii vor fi hotărîti prin tra
gere la sorti 1 Această hotărîre a 
F.I.F.A.. comunicată de Stanley Rous, 
a stîrnit multe nemulțumiri. Antreno
rul echipei A.ngliei, Alf Ramsey, a 
declarat că ar fi foarte tristă elimi
narea Anqliei prin ...traqere la sorti... 
Stanley Rous a precizat însă că „...o 
altă modalitate, ca de pildă, califica
rea prin executarea unor penaltiuri, 
prin superioritatea raportului de cor- 
nere, nu este prevăzută de regula
ment. în ce privește rejucarea, nici 
această formulă nu poate fi discu
tată. Regulamentul prevede o odih
nă obligatorie între meciuri, de cel 
puțin 48 de ore. Or, prin rejucarea 
unor partide am fi nevoiți să pre

lungim campionatul, să încurcăm pro
gramul și să îngreuiăm sistemul de 
desfășurare".

ȘTIRI, REZULTATE
BELGRAD. — La jucărea partidelor 

întrerupte și amînate din cadrul turneu
lui internațional de șah de la Belgrad, 
lidera întrecerii, campioana noastră Ale
xandra Nicolau a fost învinsă de șa- 
hista iugoslavă Milunka Lazarevici. Alte 
rezultate : Gapriudașvili — Belamariei 
1—o, Nedelkovici — Eretova 1—0, Jocici— 
Lazarevici 1—0. In clasament conduc a- 
cum, la egalitate, Nicolau și Gaprindaș- 
vili cu cite 5‘/2 puncte, urmate de Stad
ler 5 (1), Jocici 5, Nedelkoviei 4!/>, K. 
Iovanovici 4y2.

BRNO. — In primul meci din cele 
două întîlniri ale returului finalei 
„C.C.E." la hochei pe gheață, Z K. L. 
Brno a dispus de E. V. Fiissen (R F.G.i 
CU 6—2 (4—1, 1—1, 1—0).

înaintea întîlnirilor decisive 
în „Cupele europene“ la fotbal
| ntrecerile celor mai bune echipe de fotbal de pe 
g continent au intrat în faza finală... în „Cupa 

campionilor europeni* 6 și „Cupa cupelor*  se cu
nosc meciurile din semifinale, iar în „Cupa orașelor 
tir guri*  se desfășoară „sferturile*.

Cine va fi viitoarea cîștigătoare a „Cupei campio
nilor*  ? Firește, prima șansă o are echipa Internazio- 
nale Milano, recomandată de ultimele rezultate din 
„C.C.E.66 și din campionatul Italiei. „Inter este un 
mecanism perfect, în care măiestria jucătorilor se 
îmbină armonios cu tactica de joc“, spunea recent 
antrenorul maghiar La jos Baroti.

Dar celelalte formații? în ordinea valorilor, cre
dem că Manchester United este echipa care urmează 
după cea a lui Herrera. în urma „loviturii de teatru16 
de la Lisabona (5—1 cu Benfica). „llu-le englez 
rămîne pînă acum performera ediției. Britanicii au 
dovedit că au o echipă solidă, matură, cu individua
lități de valoare, ca internaționalii Law (din echipa 
Scoției, B. Charlton și Stiles (din reprezentativa 
Angliei).

O performanță remarcabilă a realizat în actuala 
ediție a „C.C.E.* 6 și Partizan Belgrad. Cine ar mai fi 
crezut că după înfrîngerea cu 4—1 suferită la Praga, 
în fața Spartei, fotbaliștii iugoslavi vor cîștiga re
vanșa cu 5—0! Ceea ce nu au reușit acum 10 ani,

tot în „C.C.E.66, cu Real Madrid (0—4 la Madrid 
și 3—0 la Belgrad), au realizat acum jucătorii de 
la Partizan, confirmînd că în fotbal orice rezultat 
este posibil. Și pentru că veni vorba de Real Madrid, 
a patra semifinalistă a competiției, este cazul să 
arătăm că formația madrilenă este departe de va-
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loarea pe care o avea acum cîțiva ani. Real s-a ca
lificat între semi-finaliste, dar nu fără emoții (cu 
un scor general de 4—3) în dauna echipe belgiene 
Anderlecht, care la Madrid a jucat 50 de minute în 
10 oameni I Bătrînul Gento, Amancio, Veloso și Be
tancourt sînt acum numele cele mai cunoscute din 
actuala formație antrenată de Munoz.

C ealaltă competiție europeană de mare atracție 
este „Cupa cupelor66, care se află în finalul ce
lei de a 6-a ediții. Aci am notat evoluția deo

sebit de bună a formațiilor britanice: 3 din cele 4 
semifinaliste sînt echipe insulare: Celtic (Scoția),

Liverpool și West Hani United (Anglia). Ultima este 
și deținătoarea trofeului.

După un start timid la prima ediție (doar 10 
echipe) „Cupa orașelor tîrguri**  (azi la cea de a 8-a 
ediție), se bucură de tot mai multă popularitate. E 
și firesc. în această competiție se întrec foarte multe 
formații valoroase care au un rol fruntaș în campio
natele țărilor respective. Din cele 48 de echipe în
scrise (cifră record), pînă în prezent în semifinale s-a 
calificat „ll“-le englez Leeds United; celelalte semi
finaliste vor fi cunoscute după consumarea tuturor 
partidelor din „sferturi**  : Miinchen 1860—Chelsea 
2—2, Dunfermline—Real Saragossa 1—0 și F.C. Bar
celona—Espanol 1—0 (rezultate înregistrate în pri
mele jocuri).
J vînd în față situația „la zi**  în competițiile eu- 

ropene vom observa că în faza finală a între
cerilor au rămas nu mai puțin de 7 echipe 

britanice, (dintre care 5 engleze) ceea ce confirmă 
baza solidă și totodată valoarea ridicată a cluburilor 
insulare. Să fie acesta un indiciu al formei fotba
liștilor englezi în anul campionatului mondial ?

„în Anglia avem multe formații valoroase de club 
— declara antrenorul Alf Ramsey — și de aceea 
este greu să formezi o echipă reprezentativă alcătuită 
din cei mai buni jucători44. S-a spus adesea că o 
echipă fruntașă din campionatul englez este mai 
bună decît... selecționata Angliei. Desfășurarea ulte
rioară a competițiilor europene inter-cluburi, a tur
neului final din campionatul mondial, în care Anglia 
este țara gazdă, va aduce, desigur, noi elemente în 
această interesantă discuție.

ION OCHSENFELD

PARIS. — Echipa de fotbal Toulouse 
a învins pe teren propriu cu 2—0 (0—0) 
formația sovietică Spartak Moscova.

HAGA. — La Wieze (Olanda), în pre
liminariile C.M.^ de handbal (grupa E), 
echipa masculină a Olandei a dispus cu 
21—15 (8—9) de echipa Belgiei.

CARACAS. — in turneul de tenis de 
la Caracas, iugoslavul Pilici l-a învins 

i pe brazilianul Barnes cu 3—6, 6—2, 6—3 
J iar australianul Roche a dispus de lova- 

novici (Iugoslavia) cu 6—2, 6—2.

HELSINKI. — Norvegianul Harald 
Gronningen a cîștigat proba de 15 km 
din cadrul concursului internațional de 
schi de la Kokkola, învingîndu-1 pe 
campionul mondial Măntyranta.

PRAGA. — Cîteva rezultate din con
cursul internațional de atletism pe te
ren acoperit : greutate femei : Helmbold 
(R.D.G.) 16.80 m; înălțime femei : Faito- 
va (Cehoslovacia) 1.66 m; lungime femei: 
iurohova (Cehoslovacia) 5,85 m; prăjină: 
Tomasek (Cehoslovacia) 4,90 m.

TOKIO. — Președintele Comitetului o- 
limpic japonez, Tsuneioshi Takeda, s-a 
declarat de acord cu propunerea Comi
tetului olimpic englez pentru organiza
rea unei „mese rotunde" în vederea 
creării „Asociației comitetelor olimpice 
naționale". Propunerea cere convocarea 
anuală a adunării generale a tuturor ță
rilor membre ale C.I.O.. alegerea preșe
dintelui C.I.O. la fiecare patru ani, 
dreptul membrelor C.I.O. de a participa 
la pregătirea Jocurilor Olimpice.
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