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O frumoasă afirmare a șahului românesc

9

Aseară a luat sfîrșit la Belgrad marele turneu internațional 
feminin de șah organizat de federația iugoslavă de specialitate. în
trecerea, reunind pe cîteva dintre cele mai puternice șahiste din 
lume, a prilejuit un strălucit succes campioanei de șah a României, 
maestra internațională Alexandra Nicolau. Ea s-a clasat pe primul 

rioc al turneului, la egalitate cu campioana mondială Nona Gaprindaș- 
yili, dar avînd un coeficient Soneborn superior și o victorie directă 
{obținută în runda a 6-a) asupra șahistei sovietice. Iată relatarea 
primită aseară de la cores j>on den tul nostru din Belgrad:

BELGRAD 24 (prin telex). — 
Ultima rundă a turneului interna
țional feminin de șah a fost aș
teptată cu deosebit interes în ca
pitala Iugoslaviei. Faptul că A- 
lexandrei Nicolau îi trebuia doar 
o jumătate de punct pentru a se 
clasa înaintea campioanei mondiale 
Noma Gaprindașvili a făcut ca par
tida centrală a rundei. în care șa- 
hista română întîlnea pe jucătoa- 
rea iugoslavă Jocici, să se dis
pute sub semnul unei mari ten
siuni. Jocici lupta, la rindul ei, 
pentru ca, la o eventuală victo
rie, s-o egaleze pe Nicolau pe 
locul doi al clasamentului.

Partida Nicolau-Jocici a în
ceput cu o deschidere Franceză, 
fci care piesele albe — conduse 
de Alexandra Nicolau — au ur
mat căile cunoscute ale acestui 
sistem, ocupînd poziții active. Șa- 
hista iugoslavă s-a menținut însă 
într-o defensivă strictă, nepermi- 
țînd declanșarea unor acțiuni

tactice deosebite. Pentru a pre
lua totuși inițiativa, Nicolau a 
sacrificat un pion, ceea ce ar fi 
deschis importante linii de atac

Au luat ființă primele cluburi
sportive studențești

In întreaga țară au loc, în 
aceste zile, într-un cadru sărbă
toresc, adunările de constituire a 
duhurilor sportive studențești.

Prima adunare de acest fel a 
avut loc miercuri după-amiază. în 
aula Facultății de drept din Ca
pitală. cu 
mlui 
•ești.

esor
Jniversității din 
•on Olteanu, vicepreședinte al Con- 
.iliului General al UCFS, Ion Di- 
lilescu, director general-adjunct 
n Ministerul învățământului, stu- 
lenți, cadre didactice care îndră
cesc activitatea sportivă ș.a.

Luînd cuvintul. acad. prof. Gh. 
tfihoc a arătat importanța recen- 
elor instrucțiuni comune ale Mi
ri sterul ui învățământului, Con- 
iiliului General al UCFS și Co- 
nitetului executiv al U.A.S.R. 
;u privire la înființarea cluburi- 
o-r sportive studențești, unități 
nenite să asigure o mai bună 
>rganizare și dezvoltare a activi- 
:ății sportive de masă și de per
formanță în rindul studenților.

„Partidul și statul nostru — 
i spus vorbitorul — manifestă o 
permanentă grijă pentru sănă
tatea fizică și morală a tinere

ocazia înființării clu- 
sportiv Universitatea Bucu- 
La lucrările adunării au luat 
tovărășii academician pro- 
Gheorghe Mihoc, rectorul 

Bucu rești. Mi-

„CUPA PRIMĂVERII" LA 
TENIS DE MASĂ

Astăzi va avea loc, în sala 
de la stadionul Republicii. o 
competiție de tenis de masă 
pentru copii și juniori, organi
zată de A.S.A. și dotată cu 
„Cupa Primăverii". Concursul 
va începe la ora 16.

tului, pentru formarea unor cetă
țeni devotați patriei socialiste, 
optimiști și riguroși, capabili să 
învingă greutățile ce le-ar sta în 
cale în orice împrejurare. Această 
grijă este consfințită și în legea 
de bază a statului nostru socia
list. în Constituție, prin art. 24 
care asigură tineretului condițiile 
necesare dezvoltării aptitudinilor 
lui fizice și intelectuale66.

In continuarea lucrărilor a fost 
prezentat proiectul planului de 
măsuri, din care rezultă că secțiile 
noului club studențesc vor fi 
următoarele: atletism, gimnastică, 
baschet, handbal, fotbal, volei, 
șah. sporturi nautice, scrimă, tir. 
natație, tenis 
judo.

Adunarea a 
buliri, biroul 
secțiilor pe ramură de s 
care fac parte 
studenți sportivi

In aceeași zi, 
tarilor din Cluj, 
narea de 
sportiv Universitatea. La lucră
rile adunării au participat tova
rășii Emil Ghibu, doctor în științe 
pedagogice, vicepreședinte al Con
siliu] General al UCFS, prof, 
universitar Ioan Ciobanii, prorec
tor al Universității Babeș-Bolyai. 
delegați ai facultăților, sportivi 
fruntași, antrenori etc. Conferința 
a aprobat proiectul planului de 
măsuri, activitatea competițională 
pe acest an și a ales organele de 
conducere ale clubului.

In adunări asemănătoare, 
după-amiază au fost constituite 
cluburile studențești Politehnica 
București și Politehnica Timi
șoara.

de masă, box și

ales Consiliul clu- 
acestuia. birourile 

port, din 
cadre didactice, 
fruntași.

în sala universi- 
a avut loc adu- 

: constituire a clubului
Universitatea.

joi

a-asupra poziției negre. In fața 
cestei posibilități, la mutarea 19, 
Jocici s-a decis să propună re
miza, pe care jucătoarea română, 
firește, a acceptat-o.

Prin acest rezultat a fost de
semnată cîștigătoarea turneului, 
Alexandra Nicolau trecînd pe pri
mul loc în clasament, la egali
tate de puncte cu Nona Ga
prindașvili, care a fost liberă în 
ultima zi de joc.

De importantă pentru configu
rația clasamentului a fost și par
tida cîștigată de Milunka Laza- 
reviei Ia Rujița lovanovici, prin 
care prima promovează pe locul 
trei. Alte rezultate din 
rundă: K. Iovanovici-Bilek 
Eretova-Vreeken %—Țz,
măriei—-Stadler */2—V2, 
Nedelkovici 1 —0.

Iată clasamentul final al tur
neului: ALEXANDRA NICOLAU 
(ROMÂNIA) și Norm Gaprindaș
vili (U.R.S.S.) 9 puncte, Milunka 
Lazarcvifli și Jocici—Jifkovici 
(ambele Iugoslavia) 8, Katia Io- 

Tereza 
Kveta 
Bela- 
Vera 
5%, 
Rita 

Bilek

Joi au continuat lucrările Congresului al 
Vm-Iea al Uniunii Tineretului ComunisL

La începutul ședinței de dimineață. Gbeor- 
ghe Stoica, secretar al C.C. al U.T.C, a pre
zentat raportul cu privire la Proiectul Statu
tului Uniunii Tineretului Comunist

Au luat apoi cuvintul Alexandru Dumitrache 
(Iași), Aurel Diceanu (Ploiești), Jiri Neubert. 
secretar al Comitetului Central al Uniunii 
Tineretului Cehoslovac, Viorica Farkaș Lo- 
hinszki (Mureș-Autonomă Maghiară), Vito 
Consoli, secretar național al Federației Tine
retului Socialist din Italia, care a vorbit și în 
numele delegaților Federației Tineretului 
Comunist Italian și Federației Tineretului So
cialist a Partidului Socialist Italian al Unității 
Proletare, Karamoce Keita, conducătorul dele
gației Tineretului Uniunii Sudaneze din Mali, 
Kim Hiăn Ir, vicepreședinte al Uniunii Tinere
tului Socialist Muncitor din R.P.D. Coreeană, 
și Nicolae Constantin (Ploiești).

Delegații și invitații trăiesc apoi cîteva clipe 
emoționante. Ca o adevărată revărsare de ti
nerețe și voioșie, în sală pătrund sute de pio
nieri. Cu glasuri cristaline, un grup de patru 
pionieri rostesc de Ia tribuna Congresului 
versuri care aduc un vibrant salut către frații 
lor mai mari — uteciștii —, exprimă dragostea 
și recunoștința lor față de partid, patrie și 
popor, pentru copilăria lipsită de griji, fericită,

pentru viitorul luminos spre care pășesc, șuti 
părinteasca grijă a partidului. în aplauzele en
tuziaste ale asistenței, pionierii oferă flori mem
brilor prezidiului, incitaților și oaspeților de 
peste hotare, le prind la git cravate roșii.

în continuarea lucrărilor au luat cuvintul 
Anghel Alexe, președintele Uniunii de Cultură 
Fizică și Sport ; Jorge Perez, membru al Di
recției Comitetului Central al Federației Tine
retului Comunist din Argentina, Trueng Dinh 
Bang, membru al Comitetului Centra! al Uni
unii Tineretului Muncitor din R. D. Vietnam, 
conducătorul delegației Uniunii Democratice 
a Tineretului „Grigoris Lambrakis' din Grecia; 
Wolfgang Herger, secretar al Comitetului 
Central al Tineretului Liber German din R. D. 
Germană; Constantin Chirilă (Cluj); Salhi 
Khier, conducătorul delegației Tineretului 
Frontului Național de Eliberare din Algeria ; 
Zygmunt Najdewski, vicepreședinte al condu
cerii centrale a Uniunii Tineretului 
din R. P. Polonă ; Awab Abdelcader, 
general al Tineretului Muncitor din
Marin Voican (Ploiești); Hitoschj Sasaki, con
ducătorul delegației Ligii Tineretului Demo
crat din Japonia ; Junco Kainuma, șef adjunct 
al Secției Internaționale a Tineretului 
din Japonia ; Michelle Girard, șeful

Socialist 
secretar 
Maroc ;

Socialist
Departa-

Tribuna schimbului de experiență

ultima
1—0,
Bela- 

I.iliak-

vanovici (Iugoslavia) 7, 
Stadler (Iugoslavia) 6%, 
Eretova (Cehoslovacia) și 
măriei (Iugoslavia) 6, 
Nedelkovici (Iugoslavia) 
Liliak (Iugoslavia) 5, 
Vreeken (Olanda) 4, Edith
(Ungaria) 3’/2, Rujița lovanovici 
(Iugoslavia) */2.

V. IGNATOVICI

Tiriac evoluează
la Bruxelles

Campionul țării Ion Țiriac a 
părăsit ieri Bucnreștiul plecînd 
Ia Bruxelles. In capitala Belgiei, 
tenismanul nimân va participa la 
un turneu internațional care se 
va desfășură între 26 §t 30 mar
tie.

SI

LOCOMOTIVA IAȘI: Cum ne pregătim 
pentru viitoarea ediție a campionatului

pe asociație

(Continuare în pa. a

NESTE PE KAREN MUIR 
SÎMBATA SI DUMINICA 

LA MILANO

De cîțiva ani, asociația sportivă LOCOMOTIVA Iași, a 
salariaților Atelierelor de reparat material rulant Nicotină, 
se numără printre fruntașele pe oraș și chiar pe regiune. 
Aprecierea de care se bucură asociația sportivă „Locomotiva" 
este pe deplin meritată. Fiindcă de, la nivelul fiecărui membru 
al UCFS și pînă la consiliul asociației sportive se manifestă 
din plin (și permanent) dorința de a face ca la Locomotiva 
Iași să pulseze o activitate mereu mai însuflețită, aidoma 
celei existente în procesul muncii, în sectoarele și secțiile 
întreprinderii, de asemenea, fruntașă pe ramură de producție. 
Tocmai acesta a fost argumentul pentru care am solicitat 
tovarășului NECULAI MIHĂILÂ, președintele consiliului aso
ciației, materialul de față care constituie un veritabil schimb 
de experiență.

CE VIZEAZA PARTICIPANT!! 
LA CAMPIONATUL 

PE ASOCIAȚIE?

Asociația noastră a obținut 
iu ultima vreme o serie de suc
cese atît în activitatea sporti
vă de masă cit și în cea de 
performanță. Locomotiva Iași 
posedă o echipă de fotbal si
tuată pe locul I în categoria C, 
numeroși campioni republicani 
de planorism (Gh. Gîlcă, C. A- 
lexa, V. Coțofană), o serie de 
boxeri fruntași, calificați pen
tru .zonele' campionatelor re
publicane (Panait, Manole, 
Birsan), o veritabilă pleiadă de 
luptători de certă perspectivă

(Butu, Andrei, Ionescu, Călă
rașii, Dănileț, Coțovanu) ș.a.m.d. 
De ce am făcut această intro
ducere ? Pentru că activitatea 
de performanță și în general 
succesele obținute de către 
sportivii noștri in aiara .gra
nițelor' asociației au constituit 
una din formele cele mai efi
ciente de atragere a tineretului 
în sport, în organizarea cam
pionatului pe asociație, tntr-a- 
devăr, tot mai multi tineri, por
nind de la activitatea de masă.

NECULAI MIHĂILÂ
președintele consiliului asocia

ției sportive Locomotiva Iași

In Turneul pe categorii

Boxerii de la „musca 
la înălțime„COCOȘ

După partidele disputate a- 
seară în sala Floreasca, parti- 
cipanții grupei de la București 
a Turneului de box pe cate
gorii și-au desemnat finaliștu. 
Gala a început cu două partide 
care, pur și simplu, i-au în- 
cîntat pe cei prezenti și le-au 
eclipsat pe celelalte. Este vor
ba de întîlnirile boxerilor de 
Ia categoriile muscă și cocoș.

Cei dinții, C. Gruescu 
(Steaua) și D. Davidescu (Di
namo), au oferit o partidă 
spectaculoasă în special prin 
rapiditatea schimburilor de lo
vituri și claritatea lor. Cu un 
plus de eficacitate și inițiativă, 
Gruescu a cîștigat Ia puncte.

întîlnirea „cocoșilor" a fost 
de-a dreptul pasionantă. N. 
Giju (Steaua), dorind să-și ia 
revanșa în fața lui I. Lungu, 
(Progresul), s-a hotărît să atace 
chiar din prinj.gl_.ru nd, dar di
rectele' de slîriga expediate cu

regularitate de Lungu i-au stri
cat în bună parte planurile: 
meci egal.

Întîlnirea dintre N. Deicu 
(Dinamo) și FL Pătrașcu (Cra
iova) a fost deosebit de dirză. 
Deicu a obținut victoria la 
puncte. Așteptat cu interes, 
meciul dintre C. Stanei (Dina
mo) și C. Negoescu (Olim
pia) a avut un sfîrșit prematur. 
Negoescu a pierdut prin aban
don în numai două minute.

CELELALTE REZULTATE : I. 
Marin (Cîmpulung) b.p. ȘL Mi- 
halcic (Tg. Mureș), I. Pițu (Me
diaș) b. neprezentare I. Marin 
(Progresul), C. Ghiță (Dinamo) 
b.p. L Vișinescu (Cîmpulung), 
I. Olteanu (Dinamo) b.p. M. 
Nicolau (Steaua), V. Trandafir 
(Steaua) b.p. M. Constantinescu 
(Constructorul), V. Mariuțan
(Dinamo) b. ab. II N. Motoc 
(Farul).

I
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Recordmana și campioana 
țării, Cristina Balaban, a pă
răsit ieri Capitala însoțită ele 
antrenorul ei, prof. R. Drăgu- 
șanu, pentru a participa la un 
mare * "
dotat cu ..
ce se va desfășura la sfârșitul 
săptămînii la Milano. întîlni
rea sportivei noastre cu Karen 
Muir, noua recordmană mon
dială la 110 yarzi spate, con
stituie unul din punctele do a- 
tracție ale acestui concurs, 
la care vor lua parte înotătoare 
din U.R.S.S., R.D. Permană, 
Ungaria, Polonia, Austria, An
glia, Olanda, Spania, Franța, 
Danemarca, Suedia, Africa de 
Sud și Elveția.

concurs internațional^
„Trofeo di navigli“,

PRIMELE REZULTATE 
DIN „CUPA PRIMĂVERII 

LA POLO

ORADEA 24 (prin telefon). In 
primele meciuri din turneul 
de polo dotat cu „Cupa pri
măverii** pe care îl găzduiește 
bazinul acoperit din localitate 
s-au înregistrat următoarele 
rezultate : ’Sel. Cluj — Sel. 
Mureș-Autonomă Maghiară 10-1 
(1-0, 2-1, 3-0. 4-0); Sel. Bucu
rești I — Sel. Banat 6—2 (1—0,
2— 1. 1—1. 2—0): Sel. Crișana
— Sel. București II 10—1 (2—0,
3— 0. 3—0. 2—1). (Paul Lorincz
— coresp.).(Continuare în pag. a 2-a)

iar Ni cola*o clară directă de dreapta

PETRE HENȚ

Florea Pătrașcu reușește
Deicu va răspunde cu un croșeu de stingă 

fi: : A- «f ’ ‘ : T» i>L

prinj.gl_.ru


CARNET COMPETIȚIONAL-
ATLETISM VOLEf

sosire mîine, Începe returul Șl LA SERIA A ll-A
campionatului republican
Recent ș au desfășurat în întreaga țară 

Întrecerile etapei regionale ,a campiona
telor republicane de juniori și junioare. 
Iată cîteva relatări ale corespondenților 
noștri:

PLOIEȘTI. Opt echipe de băieți și 
șase de fete au luat parte la campio
natul de juniori al regiunii Ploiești. 
Dintre participante s-au impus în mod 
deosebit formațiile masculine Ș.S.E. 
Ploiești și Luceafărul Buzău. Clasa
mente: juniori: 1. Ș.S.E. Ploiești. 2. 
Luceafărul Buzău, 3. Vulturul Cîmpina,
4. Știința Tîrgoviște, 5. A.S. Breaza. 6. 
Avîntul tineresc Pucioasa, 7. Știința 
Rin. Sărat. 8. Știința Văleni; junioare:
1. Ș.S.E. Ploiești. 2. Vulturul Cîmpina. 
3. Avîntul tineresc Pucioasa, 4- Lucea
fărul Buzău, 5. Știința Tîrgoviște, 6. 
Știința Văleni. (MIRCEA POPESCU).

TIMIȘOARA. Campionatul juniorilor 
din regiunea Banat a oferit unele jocuri 
de bună calitate și a permis eviden
țierea unor elemente bine dotate 
dintre care amintim pe: Ecaterina 
tec, Florica Crețeanu, lldico 
(Ș.S.E. Arad). Florica Motelca, 
Guboschi (Știința Nădlac) la fete, Len- 
liard. Odri. Deak (Ș.S.E. Arad), Co
jocarii, Filip. Calamboș (Știința Timi
șoara) la băieți. Clasamente: băieți: 1 
Ș.S.E. Arad (antrenor prof. E. Vadasz),
2. Știima Timișoara (prof. Fr. Printz),
3. Șiiinta Caransebeș, 4. Știința Pecica,
5. Viitorul Reșița; fete: 1. Ș.S.E. Arad 
(proi. A read ie Blîndn), 2. Ștința Nădlac 
(proi; Pavel Soos), 3. Ș.S.E. Timișoara,
4. Metalul Otelul Roșu. (PETRE AR
CAN)

SATU
Satu Mare 
disputele j 
mureș 
M a re. 
Cărei. 
fete : 
Cărei.

PI IEȘTI, Echipele din Pitești s-au 
dovedit mai bine pregătite și au cîștigat 
detașai jocurile susținute. Clasamente: 
băieți: 1. Ș.S.E. Pitești, 2. Ș.S.E. Rin. 
Vîlcea, 3. Tinerețea Cîmpulung; fete: 1. 
«Ș.S.E. Pitești, 2. Ș.S.E. Rm. Vîlcea, 3 
Tinerețea Cîmpulung. (ILIE FEȚEANU 
și TR BUȘCULESCU).

fizic, 
Pai- 

Deak 
Ana

MARE. Sala Forestiera din 
: a găzduit în bune condiții 
juniorilor din regiunea Mara- 

. Clasamente: băieți: 1. Ș.S.E. Satu 
2. Înainte Baia Mare, 3. Știința 
4. Știința Sighetul Marmației; 

1. Ș.S.E. Satu Mare, 2. Știința 
(AUGUSTIN VERBĂ).

în mai multe localități din țară, 
profitînd de timpul prielnic din ulti
mele zile, au fost programate primele 
competiții atletice în aer liber din acest 
sezon.

CRAIOVA. Pe Stadionul Tineretului 
a avut loc concursul organizat de comi
sia orășenească. FETE: 60 m: S. Pan- 
ciu 9,0; 80 m: Em. Podaru 10,5; 
150 m: Em. Podaru 19,7; lungime: 
M. Stoichiță 5,15; BĂIEȚI: 80 m:
M. Duca 9,6 ; 150 m : Duca 18,3 ; lun
gime: FI. Sițu 6,30; triplu: Sițu 13,10. 
Juniorii de cat. 1 au obținut: 80 m:
N. Georgescu 9,5 ; 150 m: P. Marinescu 
18,2; 300 m: Marinescu 40,0; lungi
me: D. Dumitrescu 6,33. (R. Sulpco- 
resp. reg.).

MEDIAȘ. Peste 50 de coneurenți de 
la SSE și CSO au participat la între
ceri : JUNIOARE II: 60 m: Ec. Mat
hes 8,7; lungime: H. Bertlef 4,58; 
greutate —- 3 kg: Bertlef 8.49; JU
NIOARE I: 100 m: I. Barabaș 13,9: 
lungime: Barabaș 4,35; greutate — 4 
kg: El. Girsebt 9.61; JUNIORI II: 
80 m : Gh. Guți 10.4, V. Cemitescu 
10,5 ; lungime : Cernătescu 4,94 ; greu-

late — 5 
NIORI 1: 
300 m: T. 
deli 2:19,5 ; lungime 
greutate 
Popescu și Z. Rișnoveanu-coresp.).

• Clubul Dinamo organizează mîine, 
de la ora 12, o competiție de cros dotată 
cu „Cupa Dinamo64. întrecerile se vor 
desfășura în incinta parcului sportiv din 
șos. Ștefan cel Mare. în program figu
rează curse pentru juniori și junioare 
cat. I și a Il-a, seniori și senioare.

kg : Cernătescu 10.30 ; JU- 
100 m: Fr .Schneider 11,8; 
Babin 37,2 ; 800 m: M. Er-

S. Rotaru 5,98;
6 kg: H. Jikeli 12,40. (P.

EZSHZ3

Duminică, inaugurarea
sezonului la călărie

Duminică dimineața, reîntîlnire cu 
fruntașii sportului călare. Competiția 
inaugurală, dotată cu „Cupa primă
verii”, este programată (de Ia ora 10) 
pe baza hipică din calea Plevnei și 
va reuni la startul întrecerilor pe cei 
mai valoroși călăreți ai cluburilor bucu- 
reștene Dinamo, Steaua, Știința și pe 
membrii lotului republican.

Amatorii de echitație vor avea pri
lejul să urmărească desfășurarea unor 
spectaculoase probe de obstacole rezer
vate atît juniorilor cît și seniorilor, pro
gramul fiind 
probă pe echipe de 
cere care, de data 
noutate în sensul că 
obligația să înscrie 
junior.

în așteptarea primelor starturi ale 
acestui sezon, considerăm 
mințim călăreților fruntași că au datoria 
să consolideze succesele repurtate anul 
trecut și că duminică susțin, de fapt, 
primul examen la care trebuie să răs
pundă, convingător, cum s-au pregătit 
in lunile de iarnă.

completat cu dificila 
4 călăreți — între- 
aceasta, prezintă o 
fiecare formație are 
și o un

util să rea-

Programul 
categoria A 
rînd prin începerea returului și în se
ria a II-a, unde intră din nou în luptă 
echipele masculine.

.Afișul" cuprinde în total 16 par
tide : MASCULIN, SERIA I — 1. Ra
pid București — 7. Petrolul Ploiești 
(3—1), 3. Steaua București — 5. Ști
ința Galați (3—1), 6. Știința Brașov — 
4. Dinamo București (0—3), 12. Mi
nerul Baia Mare — 9. Știința Timi
șoara (2—3), 8. Farul Constanța —

etapei campionatului ia 
reține atenția în primul

Concursul republican al primăverii la root

Trei campioni ai țării învinși 
de întreceri!in prima zi

întrecerile concursului republican 
de primăvară au început ieri la 
piscina Floreasca cu o serie de sur
prize care au obligat pe trei din cam
pionii țării să părăsească bazinul în
vinși. Prima victorie neașteptată a 
obțiaut-o reșițeanul H. Schier, care 
deși a avut un start slab, a revenit 
puternic pe ultimele două lungimi, 
întrecîndu-1 pe VL Moram cu o sin
gură zecime! Cronometrele au arătat 
pentru Schier 57,6, iar pentru Mo
rarii (care fiind descalificat fn serii, 
a participat în afară de concurs) —- 
57,7. Un alt reprezentant ai Reșiței, 
Zeno Giurasa, a reușit să-l întreacă 
sigur pe campionul țării, T. Șerban, 
la capătul unei frumoase dispute pe 
distanța de 100 m spate. în sfirșit, 
confirmînd progresul din ultima vre
me, gălățeanca Gica Manafu (1:22,8 
în serii) a cîștigat fără 
proba de 100 m bras cu 
timp ce campioana 
Cristina Stănescu, nu a 
țină decît locul 3.

Trecînd la cele mai 
mante ale zilei trebuie 
timpul de 1:11,0, realizat < 
reanu la 100 m bras ca și 
1:13,8 obținut de Anca Andrei la 100 
m spate (a doua performanță româ
nească din toate timpurile). Și acum 
rezultatele tehnice :

FETE — 100 m liber : 1. DANIELA

dificultate 
1:23,1, in 

republicană, 
reușit să ob-

bune perfor- 
să subliniem 

de Șopte- 
cel de

LOCOMOTIVA IAȘI: Cum ne pregătim pentru viitoarea 
edific a campionatului pe asociație

(U rrnare din pag. 1)

au ajuns să vizeze un loc printre ti
tularii echipelor de „vîrf", să reali
zeze, altfel spus, un salt substanțial 
spre CALITATE. Asemenea exemple 
de sportivi, la noi, la Locomotiva 
Iași, nu sînt puține...

O MUNCĂ TEMEINICĂ - ORGANI
ZATORICĂ SI DE POPULARIZARE 

A CAMPIONATULUI

Ne aflăm în pragul unei noi ediții 
a campionatului pe asociație, princi
pala competiție adresată sportivilor 
din întreprindere. Ca și în anii pre
cedent!. membrii UCFS din asociație 
au fost consultați pe larg, prin son
daje făcute fie în grupele sportive, 
fie în organizațiile U.T.C. (de fapt, 
caracteristica colectivului de muncă 
al întreprinderii noastre este tocmai 
TINEREȚEA, mai bine de 80 la sută 
din salariați avînd vîrsta sub 30 de 
ani!), fie în grupele sindicale. Tema 
sondajului : în ce ramuri sportive do
riți să activați ? Răspunsurile nu s-au 
lăsat așteptate. Tinerii de la strun- 
gărie, de pildă, care sînt camnionLai 
asociației la fotbal, și-au manifestat 
dorința ca și în acest an să practice 
cel mai popular dintre sporturi... Și, 
la fel, cei de la cazangerie și meca- 
nic-șef. Pentru volei și-au dat ade
ziunea foarte multi sportivi de la 
montaj-locomotive și ștrungărie me
canică. Pentru box 
vagoane, 
la montaj 
sesc doar

Aș vrea 
sector sau _  ___
birourile grupelor sportive sau res
ponsabilii sportivi din organizațiile 
U.T.C. (de cele mai multe ori în co
laborare), să nu fi făcut sondajele 
cuvenite, să nu fi cerut masei de ti
neri suqeștii în leqătură cu organi
zarea campionatului, propuneri pri
vind >mh”‘atățirea formulei de des
fășura’ > nt-ecerilor de otbal. vo
lei și p..,, spre exemplu, a con-

tinerii de la
Pentru handbal — cei de 
și turnătorie. Ca să tolo- 
citeva exemple.
să precizez că n-a existat 
secție de producție in care

semnării mai operative a rezultatelor 
etc. Aceste sugestii și propuneri no
tate cu multă grijă de organizatorii 
sportivi au fost centralizate și discu
tate initial în cadrul birourilor sec
țiilor pe ramură de sport, apoi îna
intate — cu observațiile de riqoare — 
consiliului asociației sportive.

în această etapă a muncii de orga
nizare a campionatului, consiliul aso
ciației a primit un sprijin direct (și 
prețios) din partea unor birouri de 
secții, printre care se află cele de 
fotbal (președinte, ing. Gh. Cutie), 
lupte (ing. șef P. Brînză), box (ing. M. 
Ovidenie) ca și din partea unor an
trenori și instructori sportivi priceput! 
și inimoși cum sînt Traian lordache 
și V. Buimistriuc (fotbal), Mircea Bî- 
diu (lupte). Constantin Sava (popice), 
Ion Lazariuc (volei). De asemenea, ne 
bucurăm și în acest an de aportul 
substanțial, organizatoric și tehnic, al 
celor doi profesori de educație fizică 
ai școlii profesionale de ucenici, Leo
nid Antohi și Petru Casapu.

în ceea ce privește popularizarea 
campionatului asociației, avem două 
căi principale : prin stația de ampli
ficare a întreprinderii și prin ziarul 
de uzină. în emisiunile zilnice ale 
stației de amplificare, sportul (și, în 
speță, campionatul) își are partea sa 
bine stabilită. Textele emisiunii spor
tive sînt întocmite de consiliul aso
ciației sportive în colaborare cu co
mitetul U.T.C., după indicațiile pe 
care le primim din partea clubului 
sportiv orășenesc. După aceea, cam
pionatul este popularizat prin „Mun
citorul metalurgist", organul comite
tului de partid și al comitetului sindi
catului. Acesta este prezent, deseori, 
în rubrica sa de sport, cu noutăți din 
domeniul muncii de organizare a 
campionatului. Tot aici vom publica 
și primele rezultate.

în general însă, campionatul pe 
asociație, întrecere cu tradiție în 
asociația noastră, integrată organic, 
aș putea spune, în preocupările tine
retului, nu are nevoie de o... „recla-

mă“ prea mare. Campionatul este aș
teptat totdeauna cu interes.

UNA DIN PREMISELE SUCCESULUI

La reușita unei întreceri sportive 
concură, firește, și condițiile mate
riale ce îi sînt asigurate. în acest 
sens noi ne-am fixat pentru ediția 
1966 a campionatului pe asociație la 
următoarele ramuri sportive: fotbal, 
box, tir, lupte, popice, handbal, volei, 
șah și tenis de masă. Pentru alegerea 
acestor „sporturi" (și nu și a altora) 
au... pledat existența unor terenuri și 
săli corespunzătoare. într-adevăr, 
Locomotiva Iași posedă un stadion 
(realizat prin muncă voluntară), un 
poligon popular, o arenă de popice 
(una din cele mai frumoase din țară), 
terenuri de volei și handbal, săli pen
tru box, lupte, șah și tenis de masă. 
Ceva mai mult, din dorința de a dez
volta și atletismul, sport practicat 
încă prea puțin în asociația noastră, 
anul acesta s-a prevăzut —- prin ex
tinderea lucrărilor la stadion — si 
amenajarea unei piste de alergare, în 
linie dreaptă, a unor sectoare de a- 
runcări și sărituri. Cu entuziasmul 
care caracterizează tineretul din în
treprinderea noastră, acest deziderat 
va fi înfăptuit, cu siguranță, chiar în 
prima jumătate a anului, în așa fel 
ca și despre atletism să se poată vor
bi la Locomotiva Iași în termeni 
frumoși. Este mai mult decît o do
rință, un angajament al consiliului 
asociației...

★
Iată, așadar, cum ne-am pregătit 

pentru viitoarea ediție a campionatu
lui pe asociație, care va începe în 
prima decadă a lunii aprilie. îndru
mat și sprijinit permanent de către 
comitetul de partid (prin tovarășul 
Teodor Bordeianu), muncind în mod 
COLECTIV, așa cum a tăcut și în 
trecut, consiliul asociației sportive 
Locomotiva Iași nădăjduiește că și 
actuala ediție a campionatului pe aso
ciație se va încheia cu un bilanț po
zitiv.

COROIU (S.S.E. REȘIȚA) 1:13,0, 2. 
Ruxandra Gheorghe (Dinamo) 1:14,4, 
3. Mariana Stanciu (S.S.E. Reșița) 
1:15,1, 4. Carmen Cehanzuc (S.S.E. 2) 
1:16,3 — rec. republican ; 100 m bras: 
1. GABRIELA ONUȚIU (S.S.E. 2) 
1:30,3, 2. lolanda Simon (Mureșul) 
1-32,8, 3. Georgeta Dragnea (C.S.S.) 
1:32,8, 4. Liliana Burlacu (Dinamo) 
1:32,8. 100 m spate: 1. DORINA ME- 
ZINCA (S.S.E. REȘIȚA) 1:20,6. 2.
Ruth Hocher (S.S.E. Reșița) 1:22,7,3. 
Ioana Cartojan (Rapid) 1:26^; 4x100 
m liber: 1. S.S.E. REȘIȚA 5:12,3.

BĂIEȚI — 100 m liber : 1. GH. DU
MITRU (C.S.S.) 1:06,6, 2. A. Reise- 
nauer (S.S.E. Sibiu) 1:08,3, 3. Z. Opri- 
șescu (C.S.M. Cluj) 1:10,8 — rec. re
publican eg.; 100 m bras : 1. CR.
ENE (S.S.E. 2) 1:24,0, 2. Ad. Stanciu 
(S.S.E. 2) 1:24,4, 3. I. Slobodă (S.S.E. 2) 

100 m spate : 1. M. MOVANU 
2) 1:16,6, 2. M.

Reșița) 1:18,6, 3. A. 
1:19,1.

10. Progresul Brăila (0—3), 2. Traci 
torul Brașov — 11. Știința Cluj (3—0)1 
FEMININ, SERIA I — 4. C. P. Bucu 
rești — 9. Partizanul roșu Brașov 
(3—2), 3. Farul Constanța — 2. Di 
namo București (1—3), 7. Știința Crai 
iova — 10. Metalul București (3—1) 
8. Penicilina Iași — 1. Rapid Bucu 
rești (0—3), 5. C.S.M. Sibiu — 6 
Știința Cluj (0—3); MASCULIN, SE 
RIA A II-A — 4. Știința București—I 
5. Progresul București (3—0), 6. Alu 
mina Oradea — 3. C.S.M.S. Iași (0—3)1 
8. înainte Timișoara — 7. Știința Pe 
troșeni (0—3), 9. Ind. sîrmci C. Turzil
— 1. Electroputere Craiova (0—3), lol 
Știința (fostă Banca) Tg. Mureș — 2'1 
Viitorul Bacău (0—3).

Cifrele dinaintea echipelor indica 
locurile ocupate de acestea la ora 
actuală în clasamente, iar cele dintra 
paranteze — scorurile meciurilor jul 
cate în tur.

Principalele întîlniri au loc la 
București (Steaua — Știința Galații 
Știința — Progresul), la Constanta 
(Farul — Dinamo), și la Sibiu (C.S.M1
— Știința Cluj).

Mai multă animație,
în apropierea finișului...

Hohoiu
Reise-

1. IN-

1:25,6; 
(S.S.E. 
(S.S.E. 
nauer

SENIOARE — 100 m liber:
GRID UNGUR (Steaua) 1:05,4, 2. Eda 
Schuller (S.S.E. 2) 1:09,7, 3. Cristina 
Ursu (S.S.E. 2) 1:10,7; 100 m bras:
GICA MANAFU (S.S.E. Galați) 1:23,1, 
2. Emilia Silianu (Dinamo) 1:25,8, 3. 
Cristina Stănescu (Dinamo) 1:26,4; 
100 m spate: 1. ANCA ANDREI 
(S.S.E. Reșița) 1:13,8 — rec. republican 
junioare II, 2. Anca Mitrofan (C.S.S.) 

Spandonide 
m liber :

1:14,8, 3. Ruxandra
(S.S.E. 2) 1:18,8; 4x100 
S.S.E. 2 4:48,0.

SENIORI — 100 m
SCHIER (Olimpia REȘIȚA) 57,6, 
G. Gotter (Steaua) 59,1, 3. F. Fulop 
(Mureșul) 59,2; 100 m bras: 1.
ȘOPTEREANU (STEAUA) 1:11,0, 
G. Malarciuc (Dinamo) 1:14,1, 3. 
Schmaltzer (Dinamo) 1:15,3; 100
spate : 1. Z. GIURASA (S.S.E. REȘIȚA) 
1:05,3, 2. T. Șerban (Dinamo) 1:05,7, 
3. M. Potoceanu (Steaua) 1:07,5.

liber ; 1.

G/MNAST/CÂ

1.

H.
2.

A. 
2.

A.
m

O dată cu apropierea finișului, turneul 
șahiștilor noștri fruntași a căpătat d 
notă’ mult mai animată, specifică între 
cerilor decisive. Remizele s-au împuținai 
considerabil, ajungînd — în runda a X-a 
de pildă — să fie întrecute ca număr da 
partidele decise...

Primul fapt de subliniat, în pragul 
disputării ultimelor trei runde, este al 
vansul de un punct pe care l-a luat Iii 
derul, Emil Ungureanu, asupra celor mal 
apropiați coneurenți ai săi, Mircea Pavl 
Iov și Miron Nacu (acesta din urmă cd 
o partidă în plus jucată). Ungureanu a 
mai cîștigat două partide, la Stanciu șl 
la Vaisman. Pavlov are o singură partida 
decisă în aceste runde, dar continuă sa 
fie neînvins. Mai este de menționat vid 
torla lui Nacu asupra lui Partoș, care sW 
„revanșat" imediat asupra lui Reicher 3 
Drozd, învinși consecutiv. La capitolul 
surprize: Drozd cîștigă la Soos, iar ălitil 
telu la Stanciu (prin căderea steagului»

Alte rezultate: Pavlov — Vaisman 1—a 
Gunsberger — Mititelu Vt—Va» Reicher -I 
“ '■ -Va, Buza — Nacht 0—1, (rund!

' ■*' V-, ~ Gunsl
-Vs. Mititelu — Pavlov Vs—S/J 

1—0, Nacht — Nacu 
(rundl 

Gunsberl 
— Soos Va—VJ 
(runda . XII)1 
Ungureanu —I

Botez */t
X) ; Botez — Drozd Vs—y2, Soos 
berger Vs—Va. Mititelu — Pavlov 
Neamțu — Buza 1—o, Nacht 
‘/a—1/2, Vaisman — Stanciu 0—1
XI) ; Reicher — Neamțu Va—Va,
ger — Botez Va—’/2, Pavlov 
Nacu — Neamțu Va—'/a 
Drozd — Vaisman 0—1, 
Pavlov Va—%, Vaisman — Giinsbergei 
Va—Va, Mititelu — Drozd Va—V2, Soos - 
Belcher 1—0 (întrerupte). e-

Iată punctajele primilor clasați îr 
disputării rundei a XIII-a : Unsț:.^ML 
8—3, Pavlov 7—4. Nacu 7—5. GunshflWl 
și Partos 6Va—4Va, Mititelu 6'/a—5’/,, Bote; 
și Neamțu 6—5, Reicher, Stanciu, Soos s 
Nacht 5‘/a—5»/2. 1

Rd. V.

finaliștii campionatelor 
republicane școlare la start!

Ediția din acest an 
campionatelor repu- 

școlare de
a
blicane 
gimnastică a ajuns la 
etapa finală. Astăzi și 
mîine, Sala sporturilor 
din Constanța îi va 
găzdui pe finaliștii 
acestor campionate.

în urma etapelor re
gionale ale campiona
tului s-au calificat 
pentru 
la 
de 
te.
ne 
nificativ 
dezvoltării 
școlare la 
dacă avem 
faptul că în acest an 
la finala 
rezervate 
mai au 
participe 
categoria 
ri. La fete, întrecerile 
sînt deschise catego
riilor I junioare, I se
nioare și maestre, iar la 
tegoriilor I seniori, a II-a seniori și 
I juniori. Mai amintim că la aceas
tă competiție vor participa aproape 
30 de maestre și 20 de gimnaști de

s-au 
întrecerile de 

Constanța peste 250 
gimnaști și gimnas- 
Acest
apare

număr 
și mai sem- 
în privința 

gimnasticii 
noi în țară, 

în vedere

mare

campionatelor 
elevilor 
dreptul 
sportivi

a II-a junio-

nu 
să 
de

II ;

ISaf

Gimnasta hucareșleană Lucia Chitițâ, una dintn 
principalele pretendente la Uliul de campicatv 

școlară, In stînd pe miini la bîrnă

băieți ca- categoria I seniori. Concursul se des 
fășoară numai la individual.

Urîndu-le succes, așteptăm de 11 
tinerii participant! la finală o com 
portare cît mai bună !



OPINII

AVEM NEVOIE DE VEDETE!
Da, avem nevoie de vedete! Scriu asta exprimînd nu numai o pro

fundă convingere personală, ci și părerea multor antrenori, de toate 
categoriile din fotbalul nostru, pe care i-am consultat. Dar, pentru a nu 
se înțelege cumva greșit, să definim mai intîi noțiunea.

Cuvintul „vedetă" a fost folosit — îndeosebi — pentru a marca 
un sumum de defecte; îngîmfare, egoism, dispreț față de muncă și 
de colegii de echipă. Sensul adevărat, acela de „personalitate sportivă", 
n-a fost utilizat, din păcate, decît cind se vorbea de marii fotbaliști 
ai lumii.

Dar iată că in ultimii doi ani sorții i-au pus față în față pe fotba
liștii români cu mulți „ași" ai gazonului (Eusebio, Di Stefano, Corso, 
Picchi, Germano ș.a.f. Și, de ce să n-o spunem, faima adversarilor a... 
legat picioarele băieților noștri. Dar, asta a fost numai o dată. Pentru 
că, a doua oară, simpla prezență a marilor vedete n-a mai fost suficientă 
pentru victorie. Și Nunweiller III, Pircălab, Dan, Dridea I sau Badea 
au stopat și au învins echipele lui Eusebio, Suarez, Germano sau Corso. 
Badea l-a păcălit pe Germano (in meciul cu Portugalia de la București) 
în aceeași manieră în care — probabil — l-a păcălit Eusebio pe Dan la 
Lisabona. Valorile nu s-au egalizat încă, dar băieții noștri au arătat că 
există posibilități pentru aceasta. Desigur, nu ne putem declara mulțu
miți cu ceea ce au realizat fotbaliștii noștri in sezonul trecut. Dar, -ceva 
s-a întîmplat. Victoriile împotriva unor formații de talia reprezentati
velor Portugaliei și Cehoslovaciei sau Internazionale au arătat că poten
țialul fotbalului nostru este mult mai mare, că el nu a fost activizat in 
întregime.

Și încă ceva. După „halucinanta" partidă Internazionale — Dinamo 
București (adjectivul aparține unui gazetar italian), ziariștii italieni l-au 
supranumit pe Pircălab „Săgeata Carpaților". Cu doi ani în urmă ,tot ei 
exclamaseră, scriind despre Mindru : „Che leone" ! (partida România — 
Danemarca, de la Torino). Și ar mai fi exemple. Deci, există și pentru 
fotbaliștii noștri „porecle ce pot fi transformate in renume". De ce să 
le spună alții? De ce să nu le spunem și noi? Să ne creăm noi marile 
vedete, marile personalități, „șefii de orchestră". Noi ? Care noi ? Noi. 
ziariștii, și mai ales noi antrenorii și noi jucătorii.

Ce înseamnă o mare vedetă? Jucătorul care într-un moment hotărâ
tor poate înclina singur, în favoarea echipei sale, balanța victoriei, arun- 
cînd în talger talentul său, personalitatea sa, sclipirea, forța sa de luptă, 
trăgînd după el întreaga echipă. Așa cum un mare actor, o „stea", dă 
strălucire și forță unui spectacol sau filmului în care joacă. Da, o mare

Surpriză rn Giulești

RAPID-DINAMO VICTORIA 
1-2 (0-2)!!

Ieri după-amiază, Rapid a susținut 
pe stadionul din Giulești un meci de 
verificare în compania formației de 
eateqorie B Dinamo Victoria Bucu
rești, de care a fost învinsă cu 2—11 
Prima repriză s-a desfășurat in nota 
de dominare a echipei Dinamo, care 
a jucat cu mult curaj, inițiind atac 
după atac la poarta rapidiștilor. Cei 
doi mijlocași, dar îndeosebi Dobre, au 
conlucrat foarte bine cu linia de atac, 
alimentind-o mereu cu mingi utile, 
iar extremele au alergat cu folos 
creînd faze spectaculoase. Golurile 
lui Dinamo le-a Înscris Dumitrescu 
(min. 6 și 18). De remarcat că în min. 
35 tinărul fundaș rapidist Gitejan își 
salvează echipa de la un gol sigur, 
degapnd balonul de pe linia porții-

Rapid s-a prezentat in acest meci 
sub așteptări Singura acțiune clară 
in repriza intîi a fost un atac con
dus de Dumitriu și terminat cu un 
șut în bară. După reluare, meciul se 
echilibrează, dar Rapid nu reușește 
decît rareori să-și domine adversarul. 
In ultimele minute, feroviarii inițiază 
cîteva faze frumoase. în min. 85. în 
urma unui fault în careu, arbitrul P. 
Ciucă dictează 11 m pe care îl trans
formă Dumitriu : 1—2.

RAPID : Andrei — Lupescu, Motroc, 
M. Mihai, Gitejan — Dinu, Georges
cu — Năsturescu, Dumitriu, Ionescu, 
Kraus. (Au mai jucat: Răducanu. Ja- 
maischi, Codreanu etc.).

DINAMO VICTORIA : Ghibănescu 
— Crăciunescu, I. Constantinescu, 
Șerban. Maghiar — Dobre, Ștefan —

fncolfit de doi adversari Ion Ionescu (in tricou cu dungi) 
ceva, dar— (Fază din meciul Rapid — Dinamo Victoria

Nuțn. D. Ene, Dumitrescu, lordache. 
(Au mai jucat: Iancu și I. Constan
tin).

N. NASTASE-coresp.

Progresul—Celuloza

Călărași 2-1 (0-0)
In prima repriză s-a practicat un 

joc de uzură in care s-au angrenat 
Unguroiu, Prepurgel și Oaidă. Dezo
rientarea lor a fost speculată de cîte
va ori de înaintarea echipei din Că

Duminică — prima etapă a returului

încearcă să iacă
București 1—2).

Foto : Șt. Ciotloș

lărași care a inițiat cîteva contra
atacuri, rezolvate însă de .agitatul' 
Igna.

Repriza secundă a fost dinamizată 
de jocul activ al lui Baboie (care a și 
înscris în primele minute ale repri
zei) și de .intrările" neașteptate ale 
lui Maîteuță în linia de fund a adver
sarului. Tot el a marcat cel de-al do
ilea gol al Progresului, printr-o „bom
bă" de ia circa 25 de metri.

Golul oaspeților a fost realizat de 
Geacă.

(N. M.)

Note, știri
DUMINICA,

PE STADIONUL POLITEHNICA

vedetă e un caz-limită in sportul respectiv, e un om capabil să con
centreze nenumărate calități native, finisate pină la perfecțiune printr- 
un uriaș și consecvent volum de muncă. O mare vedetă este sportivul 
care a ajuns pe treptele cele mai înalte ale măiestriei, care simte mereu 
'nevoie să se autodepășească, care are frenezia doborîrii recordurilor 
„absolute", a înfrîngerii așa-ziselor limite ale posibilităților omenești. 
Este omul care caută (și găsește) soluții noi pentru problemele pe care 
i le pune sportul preferat.

Desigur, rîndurile de mai sus n-au pretenția de a fi epuizat definiția 
noțiunii de vedetă: mare personalitate sportivă. Sînt cîteva linii care pot 
sugera conturul unui portret, al unui anume tip de sportiv, de care are 
nevoie și fotbalul nostru.

Punctele de plecare pentru realizarea acestei dorințe există. In fie
care echipă un om sau mai mulți își îndreaptă privirile spre „poarta de 
aur“ a gloriei sportive. Din păcate, se mai întimplă ca — apropiindu-se 
de ea — strălucirea să le schimbe unora optica firească, obiectele din 
J^^căpănnd dimensiuni ireale. „De la sublim la ridicol nu e decît un

■ și, din nefericire, uneori pasul acesta este făcut. Dar să-i ajutăm pe 
băieții, noștri să evite un asemenea pas, să devină mari vedete, stele 
autentice, fără să dea însă dovadă

P. S. Problema nu e nouă. Au 
criticii de artă cinematografică. Dar 
mai ales in fotbal.

de „vedetism".
VALENTIN PAUNESCU 

mai discutat-o și alții — mai ales 
este de mare actualitate și in sport

V. P.

campionatului republican de juniori
• AMĂNUNTE PRIVIND

în ziarul nostru de ieri a fost publi
cat programul primei etape a returului 
campionatului republican de juniori. 
Așadar, începînd de duminică și pînă 
la 22 mai, cele 100 de echipe partici
pante Ia această competiție își vor 
disputa întîietatea, vor căuta să do
vedească buna pregătire acumulată în 
orele de antrenament

Dar, pentru ca meciurile din 
acestei competiții deosebit de 
tante să reflecte munca depusă 
trenamente, este necesar ca 
respective să acorde echipelor 
niori sprijinul necesar : terenuri pen
tru pregătire, echipament, antrenori. 
De asemenea, echipele organizatoare 
sînt datoare să asigure formațiilor care 
vin în deplasare condiții cit mai bune 
de găzduire.

Reamintind echipele care conduc 
în clasamentele celor 10 serii (C.S.M.S 
Iași, Dinamo Bacău. Rapid București, 
Petrolul Ploiești, Steaua București, 
Electroputere Craiova, Știința Timi-

cadrul 
impor- 
la an- 
secțiile 
de ju-

TRANSMISIE DIRECTA...
Duminică, stăm în lata aparatului 

de radio și ascultam, cu emoție, des- 
tășurarea primei etape de fotbai. 
Frumoasă transmisie I Aici eram la 
Ploiești, aici la Brașov, în clipa ur
mătoare asistam la un penatti exe
cutat de craioveni, abia răsuflăm și 
bar ma lua Ghifutescu în primire : 
țază palpitantă la Oradea, corner la 
IConstanta, contraatac la Arad, gol la 
iBucureșii... Iar eu ? Ce făceam eu 
pentru iubitorii de sport ? Nimic. Și 
rite n-aveam de transmis I Răguși
seră trimișii mei speciali tot relatind! 
IPe cine însă interesa ce se întimplă 
Bn tribune?...
I —- Ce facem, dispecere — mă în
trebau băieții — mai transmitem ? 
I — Mai transmiteți !
I — Păi, ne aude cineva ?
I — V-aud eu. Și dacă vă aud eu 
înseamnă că v-aude toată lumea. Hai, 
|iați-i drumul, ce v-ați oprit ?
I — Aici, la Craiova...
I — In ce minut le afli, Romică ?
I — Nu știu. Stau la „coada" unui 
Bufet al stadionului. Aglomerație 
■nare. Nu pot mișca un deget.
I •— Speri să ieși de-acolo într-o 
Jră?
I —■ Imposibil! Cheamă-mă etapa 
Kiitoare...
I — Bine, dau legătura la Oradea, 
tragă Ghișa, ai microfonul I
I — Pe stadionul Crișul din locali
tate. . .
I — Tu în ce minut te afli?

— După ceasul stadionului in 
min. 14.

— După care ceas ai spus?
— Al stadionului. Intr-adevăr, 

dragi suporteri, aici, ia Oradea, s-a 
produs surpriza etapei: merge orni
cul mare din tribună 1 La noi e o 
vorbă : cînd merge ceasul, nu merge 
echipa, cind merge echipa, nu merge 
ceasul...

— Mulțumesc, dragă Ghișa. Iacob, 
care-i situația la Arad ?

— Aceeași ca în tur. Jucătorii

foileton
aleargă după minge, spectatorii după 
mașini. Și cu aceasta, transmisia mea 
a luai siîrșit. Alerg și eu ! Poate prind 
o mașină care merge în oraș I

— Dispecere, mie nu-mi dai legă
tura ?

■— Cine ești ?
— Ploieștiut... Aici, Pe stadionul 

Petrolul, spectatorii au fost primiți 
cu tradiționala urare de „Bun venit I" 
Acum, la sfîrșitul meciului, în tri
bune au mai rămas doar...

— Care e rezultatul, draqă Mir
cea ?

— Slab : două cam'oane de hîrtii, 
o căruță de coli de semințe, cam o 
jumătate de qă’rmtă de nasturi și alte 
fleacuri: trei umbrele, 10 pălării, un

pantof.., Ce vrei. Petrolul abia a 
devenit lider 1

— Mulțumesc, dau legătura la 
București.

— O clipă, vă rog I Aici Constanța. 
La turneul de box pe categorii...

— Nu ne interesează. Treci la fot
bal I

— Bine. Pe stadionul Farul din 
Constanța, nu departe de sala unde 
are loc turneul de box pe categorii...

■— Vreau fotbal, nu se aude ?
— Nu se aude I Iar s-a defecta! 

stația.
—■ Care, omule ?
— Aia din sala de box. E haz mare, 

aici. Fii atent cum mimează arbitrii 
un meci nul: se duc in mijlocul rin
gului. ..

— Dau legătura, în continuare, la 
București I

— Prea tîrziu, dragul meu. Meciul 
s-a terminat de acum două minute. 
In momentul de fată publicul specta
tor se îndreaptă către ieșirea din sta
dion.

— Deci, nimic interesant ?
— Nimic I Aceleași bănci călcate 

în picioare, aceeași iarbă bătătorită...
— Și cu aceasta, stimați suporteri, 

transmisia noastră a luat sfîrșit. Vă 
mulțumim pentru atenție și — ca și 
Ghitulescu — vă cerem scuze pentru 
unele defecțiuni de ordin tehnic și 
redacțional. Muzical...

VASILE TOFAN

DESFĂȘURAREA ETAPEI FINALE 

șoara, Crișul Oradea, Știința Cluj, 
Steagul roșu Brașov), trebuie arătat 
că în faza finală a campionatului vor 
lua parte, pe lingă ocupantele locuri
lor I în fiecare serie, și formațiile 
clasate pe locul 2 în seriile a IlI-a. 
a IV, a V-a, a VII și a IX-a. Dar 
ediția 1965-1966 a campionatului re
publican de juniori aduce și o noutate: 
în faza finală a întrecerii vor lua 
parte și echipele campioane de juniori 
ale regiunilor. După cum se vede, 
campionatul de juniori capătă — in 
felu] acesta — un orizont mai larg, 
cîștigă în interes (în vederea partici
pării acestor formații în turneul final 
al campionatului republican, comisiile 
regionale de fotbal trebuie să comunice 
pînă la 30 mai federației de speciali
tate echipa campioană a regiunii res
pective). Conform regulamentului, în 
16-imile de finală (programate la 29 
mai) și în optimile de Finală (5 iunie), 
jocurile vor fi eliminatorii, fără pre
lungiri, și se vor disputa pe terenuri 
neutre, calificindu-se echipa cea mai 
tînără. Sferturile de finală se vor dis
puta pe două grupe a cite patru echi
pe. iar finala, la 17 iulie, o dată cu 
finala „Cupei României'.

în deschiderea meciului de juniori 
Știința București — Progresul Bucu
rești, din prima etapă a returului 
campionatului, se va disputa, ince- 
pind de la ora 9.30, partida amicală 
(opunind primele echipe) Stiinta 
București — Flacăra roșie.

O PROPUNERE

Spectatorii ploieșteni au probleme 
Nu, nu este vorba de echipa lor pre
ferată. Ei au probleme în ce privește 
procurarea biletelor de intrare pen
tru că marea majoritate a celor ce 
populează tribunele le cumpără in 
ziua meciului.

Anul trecut numărul caselor de bi
lete din |urul stadionului era insu
ficient. în sezonul acesta conducerea 
clubului Petrolul a mai construit o 
casă de bilete cu două ghișee la in
tersecția străzii Artei cu strada Sta
dionului. Duminica trecută, la meciul 
Petrolul — Dinamo Pitești, a fost o 
mare afluență de spectatori si, spre 
surprinderea generală, la noua casă 
de bilete a funcțional doar un qhi- 
șeu 1 Din această cauză, în acest 
punct, s-a produs o mare aglomerare 
care ar fi putut fi evitată. Firesc ar 
fi fost să existe doi casieri.

A. VLÂSCEANU — coresn.Ultimele două zile la concursul special Pronoexpres
ln urma prelungirii vînzării la con

cursul special Pronoexpres, depunerea 
buletinelor se poate face pînă miine 
(inclusiv).

Concursul special Pronoexpres de 
duminică 27 martie a.c. se anunță a fi 
unul din cele mai atractive de la in
troducerea acestui sistem deoarece be
neficiază de numeroase premii supli
mentare (10 autoturisme, scutere, tele
vizoare, frigidere, aspiratoare, mașini 
de cusut, aparate de radio ș.a.) pre 
cum și un impresionant report ; 
209.862 lei.

Este firesc ca la un concurs de ase
menea importanță participanții să de
pună cit mai multe variante pentru 
a-și mări șansa de cîștig. De aceea, 
ne-am propus ca astăzi să arătăm care 
sînt șansele unui buletin combinat co
lectiv de 8 numere = 28 de variante 
= 84 lei la premiile obișnuite și la 
premiile suplimentare. La un asemenea 
buletin, presupunînd că la premiile în 
bani are, în urma tragerii, 6 numere 
(5 de bază + 1 de rezervă) atunci 
obține : 1 premiu cat. I (6 din 8), 
2 premii cat. a Il-a, 10 premii cat. 
a IlI-a, 5 premii cat. a IV-a și 10 pre
mii cat. a V-a.

Pentru premiile suplimentare se 
efectuează două extrageri de cite 7 
numere. Presupunînd că unui pârtiei 
pant care a jucat un buletin de 8 nu

mere i-au ieșit, la premiile suplimen
tare 6 numere (primele patru, al 5-lea 
și al 6 lea), el obține: 1 premiu cat. I 
(6 din 6), 2 cat. a II-a (5 din primele 
5), 10 cat. a IlI-a (5 din primele 6), 
1 cat. a V-a (4 din primele 4). 1 cat- 
a Vl-a (4 din primele 5) și 10 cat a 
VII-a (4 din primele 6). Deci, buleti
nele combinate (colective) prezintă a- 
vantajul că obțin o suită de premii

UN PRONOSTIC 
AL COMPOZITORULUI 

GEORGE GRIGORIU
Cu prilejul primirii autoturismului 

cîștigat la Loto-Pronosport de către 
compozitorul George Grigoriu, i-am so
licitat un pronostic pentru concursul 
Pronosport de duminică 27 martie. 
Pronosticul este următorul :

I. Știința Timișoara — Dinamo Bucu
rești 2 ; II. Rapid — Farul 1 ; III. 
Steaua — Crișul 1 ; IV. Știința Cluj — 
Știința Craiova 1; V. C.S.M.S. — 
U.T.A, 1 ; VI. Dinamo Pitești — Stea
gul roșu 1,X ; VII. Siderurgistul — 
Petrolul X, 1 ; VIII. Fiorentina —; 
Juventus 1 ; IX. Inter — Cagliari 
1, X ; X. Roma — Bologna 1, X, 2 : 
XI. Spăl — Lazio 1, X : XII. Torino 
— Napoli X, I. 2 : XIII. Varese — 
Milan 2.

Rubrică redactată de Loto-Prono
sport.



Lucrările Congresului al VlII-lea 
al Uniunii Tineretului Comunist

(Urmare din pag. 1)

mentului relații internaționale al Uni
unii Tineretului Comunist din 
Franța.

Primit cu vii aplauze a luat cuvîn- 
tul tovarășul Constantin Drăgan, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintele Consiliu
lui Central al Sindicatelor.

în încheierea ședinței de dimi
neață au luat cuvîntul : Adem 
Sallacu, secretar al Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului 
Muncitor din R. P. Albania, Nikos 
Hristodoulou, secretar al Comitetului 
Central al Organizației Democratice a 
Tineretului Unit din Cipru; Margareta 
Ștefănescu (Argeș); Hureldein Bataa, 
secretar al Comitetului Central al

Uniunii Tineretului Revoluționar din 
R. P. Mongolă ; Wilired Charl 
Szczesny, secretar al Ligii Tineretu
lui Comunist din Canada ; Walter 
Pold, membru al Secretariatului Fe
deral al Tineretului Liber din Austria; 
Vasile Olteanu (Bacău); Cornel San
dru (Brașov).

După-amiază, lucrările Congresului 
s-au desfășurat în patru comisii 
pe probleme privind activitatea 
U.T.C.: în rîndul tineretului munci
toresc; in rindul tineretului sătesc; in 
in instituțiile de inv ățămint; activi
tatea educativă.

Lucrările Congresului continuă.

(Agerpres)

SCHIORII NOȘTRI FONDISTI
S-AU COMPORTAI'

Zilele trecute ne-a vizitat Ia rt d 
maestrul sportului CONSTANTIN E- 
NACIIE, antrenor de fond la A.S.A. Bra
șov, conducătorul grupului de fondiști 
români care au participat la concursul 
internațional de schi de la Zakopane. 
După cum s-a mai anunțat. GHEORGHE 
GINGU, GHEORGHE BÂDESCU și 
M ARCEI. A LEAMPÂ au concurat la 
„MEMORIALUL BRONISLAW CZECH 
Șl HELENE MARUSARZ*. In a 21-a 
ediție a acestei mari competiții — în 
care reprezentanții noștri au obținut 
rezultate bune — au fost prezență fon- 
diști din 6 țări, lată cîteva amănunte 
interesante furnizate de antrenorul C. 
ENAC11E.

In primul rînd, foile de concurs au 
rectificat timpurile anunțate inițial. 
Astfel. învingătorul probei de 15 km, 
polonezul lozef Rysula, a cîștigat în 
55:23.0. Clasat pe locul al doilea, repre
zentantul nostru Gheorghe Cincu și-a re
confirmat forma arătată la finala campio
natelor republicane. El a luptat cu o extra
ordinară energie, în compania unor fon- 
diști foarte valoroși, parcurgînd cei lo 
km în 57:39,0. L-au urmat în clasament 
polonezii Gaulak și Gorzolka (ambii în 
57:41.01) și finlandezii Liimalainen

BINE ÎN POLONIA
157:47.0) și //yrdir inert fdo:(k>v L Di*
ferența extrem de mică de lim; este
elocventă. Printre învinșii lui Cine
figurează și alte 3urne _soDor<'~: frații
Gasienica. Bachle da SzczenaniaÂ , Fi-
gura, Laszczak și S<rbczak (Po
iugoslavul Bavce, Kowars și Sehtcartz
(R.D. Germană). De semnalat î rla-
sarea pe locul 13 a lui Bâdetcu /1 1_
00:23.0). Traseul a fost unul dintre
cele mai „dure* îiitîlnite in carieră. De
altfel, au luat s tartul 68 dc concu-
renți și s-au clasat 49...

Marcela Leampâ (cu timpul de 
43:42.0) a ocupat locul 9, din 28 de 
concurente. în cursa de 10 km. primele 
trei locuri revenind u-le polonezelor 
Czemiaioska (46:11,0), Biegun și Sko- 
rusa. Participînd într-o ștafetă combi
nată pe 3x5 km alături de două schi
oare din R.D. Germană, Marcela Leampâ 
a contribuit la producerea uneia dintre 
surprizele concursului: locul II 1

Deci, rezultate bune, menite să răs
plătească o muncă mai intensă ca în alți 
ani — și sperăm — stimulatoare spre 
o și mai asiduă pregătire, de acum pînă 
la anul, fără întrerupere. Este evident 
că fondiștii noștri pot mai mult decît 
au arătat.

Jocurile de la Kingston-
o „trambulină 4 4

pentru Ciudad de Mexico?

Fotbalul, 
sportul nr. 1 
și în Mexic

Ț a Ciudad de Mexico, orașul
J va găzdui viitoarea, ediție a J

Echipele de tineret ale României învingătoare 
in meciurile cu voleibaliștii cehoslovaci

Aseară. în sala Dinamo din Capitală, 
echipele reprezentative de volei-tineret 
(băieți și fete) ale țării noastre au 
susținut prima „manșă* din dubla în- 
tîlnire cu reprezentativele de tineret 
ale Cehoslovaciei. Cele două jocuri de 
verificare în vederea „europenelor* de 
la Budapesta s-au încheiat cu victoria 
reprezentativelor noastre. România—- 
Cehoslovacia (feminin) 3—1 (—10, 
13. 5, 4); România—Cehoslovacia (mas
culin) 3—0 (12, 9, 5).

Apărind pe teren cu o stare de emo
tivitate surprinzătoare, voleibalistele 
noastre au început jocul extrem de 
slab. Echipa desfășura un joc static, 
cu preluări de servicii defectuoase, cu 
blocaj penetrabil. Abia în setul 2 spor
tivele noastre au început să lupte pen
tru victorie, să joace mai aproape de 
valoarea lor și să atace mai hotărît 
prin Tudora și Belgea. Apoi drumul 
lor spre victorie a fost... netezit și de 
căderea totală a adversarelor.

Meciul băieților a plăcut mai mult, 
fiindcă s-a jucat într-un ritm viu, pen

tru că ambele echipe au dovedit multe 
calități bune, pentru că apărările au 
fost supuse unui adevărat „bombarda
ment*. Mai mult decît victoria ne 
bucură însă alcătuirea echipei din 
elemente de certă perspectivă, cu o 
constituție fizică excelentă pentru vîrs- 
ta unora (16—18 ani). Preluînd de 
la început inițiativa, voleibaliștii noș
tri și-au dominat cu autoritate adver
sarul. Scorul strîns din primul set, ca 
și cele 9 piincte realizate în setul ur
mător de adversar, se datoresc în mare 
parte unor scăderi de ritm nefirești, 
în primul set, echipa era condusă cu 
7—3, dar a refăcut și a condus ea cu 
13—7. In al doilea după un 5—0 s-a 
ajuns pe tabela de marcaj la 5—6! 
Deci atenție pentru meciul retur. Cei 
mai buni au fost Rotaru, Stamate și 
Copaci (România) Brdec, Chrpa (Ce
hoslovacia),

Astă-seară, în sala Floreasca, cu în
cepere de la ora 17, au loc meciurile 
revanșă.

CONSTANTIN ALEXE

La lupte greco-romane

Reprezentativa U R S. S. a întrecut cu 7-3 
formația secundă de tineret a țării noastre
BRĂILA 24 (Prin telefon). Specta

torii brăileni au venit în număr mare 
în sala de sport din localitate pentru 
a urmări reuniunea de lupte greco- 
romane dintre reprezentativa de tine
ret a Uniunii Sovietice și formația 
similară secundă a țării noastre. Oas
peții, cu o serie de maeștri ai sportu
lui în formație, au învins cu 7—3. Ti
nerii noștri luptători au dovedit o 
bună pregătire. în raport cu parte
nerii lor, dar n-au reușit să facă față 
cu succes adversarilor. !n general s-a 
dus o luptă de uzură fără procedee 
tehnice. Rezultate: categ. 52 kg — 
M. Tolea (România) pierde la puncte

la A. Baranik (U.R.S.S.) ; 57 kg — Gh. 
Cloț p.p. la R. Kazakov ; 57 kg — I. 
Baciu egal cu A. Larkin ; 63 kg — G. 
Corneanu egal cu I. Zaharian ; 70 kg 
— I. Enache egal cu S. Docenko ; 70 
kg — A. Șandragan p.p. la A. Fedo- 
recenko ; 78 kg — O. Tache p. tuș 
la I. Galki ; 87 kg — FI. Ciorcilă p.p. 
la S. Mironov ; 97 kg — N. Neguț cîș- 
tigă la puncte cu V. Sedotov ; + 97 
kg — C. Bușoiu egal cu M. Ciubur- 
danize

Reuniunea următoare va avea loc 
mîine la Galați.

V. GODESCU

ȘTIRI, REZULTATE ,
MOSCOVA. Intîlnirea de natație 

U.R.S.S.—R. D. Germană a luat sfîrșit 
cu victoria sportivilor sovietici cu sco
rul de 133—90. In ultima zi de între
ceri a fost stabilit un nou record eu
ropean la 100 m spate — Victor 
Mazanov (U.R.S.S.) 1:00. Alte rezul
tate : 100 m fluture femei — Helga 
Linder (R.D.G.) 1:09,8; 200 m fluture 
bărbați — Kuzmin (U.R.S.S.) 2:12,7; 
400 m liber femei — Edy Nophauver 
(R.D.G.) 4:54.2 ; 1 500 m liber bărbați 
— Bletnev (U.R.S.S.) 17:32,2.

COPENHAGA. în primul meci al se
mifinalei „Cupei campionilor europeni* 
la handbal (feminin), formația daneză 
H. G. Copenhaga a învins pe campioana 
Cehoslovaciei, Sparta Praga, cu scorul 
de 10—3 (6—3). Partida retur va avea 
loc la 27 martie la Praga.

MELBOURNE. A patra regată, la cla
sa 5,5 m, din cadrul campionatului 
mondial de iahting, ce se desfășoară la 
Adelaida, a fost cîștigată de Jim Hardy 
(Australia) urmat de compatrioții săi 
Cueno și Neill. în clasamentul general, 
pe primul loc se află Cueno și Hardy 
cu cîte 3 puncte fiecare. Pe locurile ur
mătoare : Elvstrom (Danemarca) cu 7 
puncte și Marks (Anglia) cu 11 puncte.

OBERSTDORF. Continuîndu-și turneul 
în R. F. Germană, echipa cehoslovacă 
de hochei pe gheață Slovan Bratislava 
a evoluat la Oberstdorf în compania unei 
selecționate locale pe care a învins-o cu 
scorul de 6—3 (3—1, 1—0, 2—2’Jl^

COPENHAGA. în capitala Danemar
cei se desfășoară meciul de șah dintre 
marii maeștri Bengt Larsen (Suedia) și 
Efim Gheller (U.R.S.S.) pentru desem
narea celui de al treilea clasat la între
cerile pentru campionatul mondial de 
șah. După disputarea a șapte partide 
(în total meciul prevede 12 partide) 

I scorul este de 4—3 în favoarea lui Lar-1 
sen. Partida a 5-a a fost cîștigată de 
Larsen, iar ultimele două s-au terminat 
remiză.

CAIRO. Intîlnirea internațională de 
floretă dintre selecționatele lî.S.S. Ar
mene și R.A.IJ. disputată la Cairo a 
luat sfîrșit cu victoria scrimerilor so
vietici, care au învins cu 9—7 la băr
bați și 13— 3 la femei.

/ omportarea înotătorilor australi- 
eni la recentele campionate na

ționale a fost considerată nesatisfăcă
toare de către federația de specia
litate din această țară și o primă 
urmare este reducerea simțitoare a 
Iotului ce se pregătește pentru a re
prezenta Australia la Jocurile Bri
tanice din luna august. Astfel, doar 
15 australieni își vor disputa. întâie
tatea în bazinele din Kingston (Ja
maica), deși intrase în tradiție ca 
natația australiană să fie masiv re
prezentată la această competiție.

Cu toate că nu au o importanță 
internațională 'deosebită, Jocurile de 
la Kingston marchează o etapă în
semnată în pregătirea echipei olim- numără încă prea mulți adepți și ni

velul performanțelor este destul de 
modest.

La fotbal, in prima divizie joacă
16 echipe, cele maz importante clu- care poartă numele „Ciudad de los deportes 
buri fiind Guadalajara și America. • - - - -
Primul a cucerit de șase ori conse
cutiv titlul de campion. Guadala
jara se bucură de o mare simpatie 
în rîndurile spectatorilor, in timp 
ce America, „echipa miliardarilor” 
cum este poreclită, este privită cu 
oarecare răceală 
teren propriu.

Regulamentul 
xican de fotbal 
maxim de 3 jucători străini în fie
care echipă. Aceștia sînt în general 
brazilieni, argentinieni sau peruvi- 
eni și, dintre ei, amintim pe Vava, 
protagonist a două campionate mon
diale, Moacyf și mijlocașul Arlindo
— toți trei la America — precum 
și pe Evaristo, acum la Atlante.

Guadalajara aliniază numai jucă
tori mexicani și acesta este unul 
dintre motivele pentru care este e- 
chipa preferată a publicului. Din
tre fotbaliștii cei mai apreciați din 
Mexico menționăm pe interul Reyes, 
fundașul Sepulveda, ambii de la 
Guadalajara, și portarul Carbazal
— singurul jucător din lume care a 
participat la patru campionate mon
diale.

/ a Ctudad de Mexico, orașul care 
va găzdui viitoarea ediție a Jocu

rilor Olimpice, sportul se află la loc 
de cinste. Tradiții sportive nume
roase și-au făcut loc in viata Mexi
cului și apropierea J.O. are darul să 
mărească interesul pentru sport.

Mexicanii practică diferite disci
pline sportive, dar cel mai îndrăgit 
este fotbalul. Urmează -imediat bo
xul, baseballul și „corridele” (lup
tele cu tauri sînt considerate aici 
tot spectacole sportive). Vin apoi, in 
ordine, baschetul și voleiul, sporturi 
a căror popularitate crește continuu, 
apoi ciclismul și atletismul. Acesta 
din urmă. împreună cu natația. nu

se desfășoară conform
planului

&

sportului din

pice. Conducătorii natației australi
ene speră să le folosească ca o 
„trambulină” de lansare a unei serii 
de campioni care să reprezinte cu 
cinste culorile țării la viitoarele J.O. 
A trecut mai bine de un deceniu 
de la Jocurile Britanice din 1954, 
dar aici nu se uită că. ele au fost 
preludiul triumfului australian de 
la Melbourne în 1956.

Așadar actuala echipă australiană 
estg alcătuită avînd în perspectivă 
Jocurile Olimpice, cu atît mai mult 
cu cît pentru mulți înotători con
cursul de la Kingston va constitui 
unica experiență internațională îna
inte de confruntarea de la Ciudad 
de Mexico. Formațiile, atît cea mas
culină cît și cea feminină, sînt foar
te tinere. La băieți, doar Dickson 
(100 m liber) și Windle (campion o- 
limpic la 1 500 m) sînt peste vîrsta 
de 18 ani, mezinul fiind fcari Byrom 
de 14 ani (200 m spate). Fetele sînt 
toate între 15 și 19 ani.

De remarcat 
oară, în echipa 
incluși sportivi 
S.U.A. fără a-i 
la concursuri de selecție în patrie. 
A fost astfel înlăturat riscul reapa
riției unui „caz“ Murray Rose...

că, pentru prima 
Australiei au fost 
care studiază în 

obliga să participe

chiar cînd joacă pe

campionatului me- 
admite un număr

/_) c acest stadion, așezat în inima capitalei mexicane, se vor desiășura 
* o serie de competiții incluse in programul Jocurilor Olimpice de vară 
1968. Aici vor avea loc, printre altele, meciurile turneului olimpic de fotbal. 
Stadionul face parte dinir-un complex de construcții și amenajări sportive, 

"................... — cetatea sporturilor. Râmine
de văzut dacă 50 000 de locuri, capacitatea stadionului, vor fi suficiente 
pentru a acoperi afluența spectatorilor amatori de fotbal...

GRENOBLE 24 (Agerpres). \ izitînd 
șantierele olimpice de la Grenoble și din 
stațiunile vecine, unde vor avea loc In 
1968 întrecerile Olimpiadei de iarnăy 
ministrul tineretului și
Franța. Francois MisSofe, a declarat că 
lucrările terminate pînă acum sînt de 
bună calitate, iar celelalte se desfășoară 
conform planului stabilit.

La 1 aprilie va începe construcția sa
tului olimpic din Grenoble și a pistei 
de săniuțe de la Villard de Laos.

In jurul balonului
LA ROTTERDAM:

R.F. GERMANĂ — OLANDA 4—2

Pe stadionul din Rotterdam, în pre
zența a 65.000 de spectatori, s-a des
fășurat intîlnirea amicală de fotbal 
dintre reprezentativele Olandei și 
R.F. Germane. Partida s-a încheiat cu 
victoria oaspeților la scorul de 4—2 
(3—1). în echipa vest-germană a re
intrat Uwe Seeler, care a marcat pri
mul gol al partidei.

GRAVE SANCȚIUNI APLICATE 
ECHIPEI DERRY CITY!

ZURICH 24 (Agerpres). — Echipa 
Derry City (Irlanda de Nord) a fost 
suspendată pe o durată de trei ani din 
toate competițiile de fotbal europene 
și va fi obligată să plătească o amen
dă de 2000 de franci elvețieni. Pe de

altă parte, clubul belgian Anderlecht 
din Bruxelles a fost amendat cu suma 
de 3 000 de franci elvețieni. Aceste 
sancțiuni au fost decise de Uniunea eu
ropeană de fotbal, U.E.F.A., ca urmare 
a încălcării regulamentului „Cupei cam
pionilor europeni" de către cele două 
echipe.

După cum s-a anunțat anterior, te
renul formației Derry City, fiind sus
pendat de federația Irlandei de Nord 
pentru că nu oferea condiții corespun
zătoare de joc, echipa comunicase că 
se retrage din competiție. Revenind 
asupra hotărîrii inițiale, Derry City a 
acceptat apoi să joace cu Anderlecht 
în optimile de finală. Dar această con
fruntare s-a disputat într-o singură 
partidă (9—0 pentru Anderlecht la 
Bruxelles), deși regulamentul prevedea 
meciuri tur-retur.

rotund
O DECLARAȚIE 

A LUI STANLEY ROUS

LONDRA 24 (Agerpres). — Cerce
tările poliției engleze pentru regăsirea 
„Cupei Jules Rirriet" s-au dovedit, deo
camdată, infructuoase. Autorul furtului 
comis duminica trecută la Londra n-a 
putut fi descoperit și președintele Fe
derației internaționale de fotbal, Stan
ley Rous, a declarat că este profund 
șocat de cele întîmplate. El a adăugat 
că federația engleză de fotbal va insti
tui un nou trofeu.
• In meci amical, echipa Monaco 

a jucat pe teren propriu cu Real Ma
drid. Victoria a revenit echipei fran
ceze cu 2—1 (1—0).

® La Lyon, echipa sovietică Spartak 
Moscova a terminat la egalitate : 3—3 
(2—0) cu Olympique Lyon.
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