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Adunările generale de dări de seamă și alegeri
Pe culoarul 6, Alina Popescu (prima din stînga) cîștigă fără drept de apel proba de bU m din 
cadrul concursului republicau de juniori mici. Imediat în urma ei, Niculina Hînda (culoarul 5 în tricou 

alb) termină pe locul 2. Doar judecătorii de sosire au putut tivea altă părere.
Foto : A. Neaguîm. Vîlcea: Nu cîștigă nimeni dacă lipsurile 

sînt ocolite!
Ca peste tot, adunările generale acestor aprecieri dimensiunile lor 

le dări de seamă și alegeri des- 
ășurate în cele 31 de asociații 
portive din Rm. Vîlcea au prile- 
uit o multilaterală analiză a 
luncii de pînă acum și, totodată, 

subliniere a principalelor direc- 
ii ale activității viitoare și a 
lijloacelor cele mai eficiente pen- 
ru obținerea unor noi succese.

Au fost evidențiate — cu pri- 
îjul acestor adunări — progre- 
ele realizate de multe din aso- 
iâțiile sportive ale orașului Rm. 
îlcea, succese reflectate în creș- 
erea numărului de practicanți 
i exercițiilor fizice și sportului, 
i mai buna organizare a di feri te- 
>r activități sportive de masă, 
recii m și în pregătirea echipelor 
articipante la 
iale.
Participanții 

ări de seamă

competițiile ofi-

la adunările de 
și alegeri au dat

sportivi
clasificați
în regiunea Oltenia

trecut nu- 
clasificați

ln anul care a 
mărul sportivilor 
din regiunea Oltenia a cres
cut cu peste 2.700. Dintre a- 
ceștia 3 au obținut titlul de 
maestru al sportului — V. 
Cismaș la aviație sportivă, 
C. Buzuliuc la box și S. 
Neamțu la șah, iar 112 ca
tegoria I de clasificare.

AL. FAVELIU-coresp.

reale, le-au făcut cu bucurie, dar 
s-au oprit mai mult la analiza cri
tică a activității desfășurate în 
asociațiile sportive. Intr-adevăr, 
nu cîștigă nimeni dacă succesele 
capătă proporții artificiale și dacă 
lipsurile sînt ocolite.

Un asemenea punct de vedere a 
fost dezvoltat în toate adunările 
organizate în asociațiile sportive 
din Rm. Vîlcea. Chiar și acolo 
unde treburile merg foarte bine. 
Așa cum s-a întîmplat la aduna
rea de la asociația sportivă „A- 
vîntul" a școlii generale nr. 4, 
unde participanții au arătat că, 
deși au fost obținute multe suc
cese, există însă largi posibilități 
încă nefolosite. Dacă s-ar fi rea
lizat amenajările simple din curtea

școlii, numărul competițiilor și al 
participanților ar fi fost desigur, 
măi mare.

Dorința dc a îmbunătăți sub
stanțial activitatea asociațiilor 
sportive a făcut ca multe lipsuri 
să fie scoase la lumină și anali
zate cu simț de răspundere. Da
rea de seamă prezentată la adu
narea asociației „Oltul", de la 
C.I.L., a subliniat pe larg unele 
succese. Ele shit reale dar — 
după cum au amintit participanții 
la discuții — nu pot ascunde 
faptul că aproape toată atenția 
a fost îndreptată spre echipa de 
fotbal (care, fn treacăt fie spus, 
ocupă locul... 12). Asociația spor
tivă „Oltul" numără însă peste

DAN GĂRLEȘTEANU

Și acum, la startul îotrecerilor
atletice, juaiorii

• In sala clubului Steaua din 
Capitală va avea loc, la sfîrșitul 
acestei săptămîni, concursul re
publican al juniorilor mari. Sîm- 
bătă, cu începere de la ora 14, 
se vor desfășura probele de: pră
jină, triplusalt, 50 m și înălțime 
— băieți; 50 m, lungime și greu
tate — fete. Duminică, de la ora 
9, se dispută următoarele probe: 
55 mg, lungime și greutate — 
băieți; 50 mg și înălțime — fete.

Iată și standardurile de parti
cipare la acest concurs.

BĂIEȚI : 50 m — 6,3 (sau 11,2 
la 100 m) ; 55 mg (106,4 cm) —

8,1 la 55 mg (91,4 cm) sau T5,3 
la 110 tog (91,4 cm); înălțime 
— 1,80; prăjină — 3,40; lun
gime — 6,70; triplusalt — 13,40; 
greutate (7,257 kg) — 13,50 cu 
6 kg; FETE : 50 m — 7,0 (sau 
12,7 la 100 m) ; 50 mg — 6,9 la 
40 mg sau 12,0 la 80 mg; 
înălțime — 1,50; lungime — 5,30; 
greutate — 10,80.

• Intr-un concurs desfășurat 
recent în Sala sporturilor din Hu
nedoara, Mihai Niculescu a sărit 
1,84 la înălțime, îndcplinindu-și 
standardul de participare la con-(Continuare in pag. a 2-a)

țară (în fotografie : 
schiori se bucură de 
acest sezon (citiți în

mari
cursul republican. Alte rezultate: 
30 m — V. Moldovan 4,1; triplu- 
salt — P. Man 12,77; greutate — 
Gh. Dăian 13,12. (G. Băleanu-
coresp.).

Selecționatele de 
handbal ale orașelor 
Sarajevo și Zagreb

vor juca la București
• O noua etapa în „Cupa

F.R.H."

:U TINERII
OTBALISTI

N AFRICA (V)
:xotism - civilizație

...în călătoria noastră prin A- 
ica Centrală (Camerun, Gabon, 
ongo) am văzut puține animale 
ilbatice în libertate ! Localnicii 
; spuneau că pentru a le admira 
•ebuie să le căutăm în savană, 
•in junglă sau să le pîndim cînd 
n la adăpat, la rîuri. Tentantă 
•opunere. Numai că noi nu am 
'ut vreme de așa ceva. De a- 
ea, băieții noștri s-au mulțumit 
1 povestirile captivante pe care 
-au ascultat la Libreville (Ga
rn) de la un cetățean francez, 
are amator de fotbal, ce locuia 

același hotel cu noi. El a Th
reat să ofere o imagine a locu- 
or misterioase din imediata a- 
opiere a capitalei gaboneze, po- 
stindu-ne întîmplări despre 
rpii veninoși „culoarea ierbii*4 
re prin părțile locului fac 300 

victime omenești pe an. de- 
re șiretenia panterelor care își 
udcsc victimele cocoțate în înal-

tul pomilor, despre musca 
și hidoșii crocodili din fluviul 
Como. Faima Gabonului este re
cunoscută prin masivele turme de 
antilope, elefanți și gorile, prin 
cirezile de buf alo care atrag a- 
nual o mulțime de vînători din 
toate colțurile lumii. Din păcate, 
animalele despre care am auzit 
vorbindu-ni-se nu s-au prea ară
tat în calea noastră. Așa că, fot
baliștii noștri s-au mulțumit nu
mai cu cele văzute... în grădinile 
zoologice.

Ceea ce ne-a impresionat în 
mod deosebit, aproape în toate 
orașele prin care am trecut — 
Douala, Yaounde, Libreville — au 
fost sculpturile din fildeș și lemn 
ale meșterilor locali. In toate 
piețele, la intrările marilor ho
teluri, ei își expuneau lucrările: 
măști de zei, elefanți de diferite

Pe toate pantele înzăpezite din 
în Postăvarul) mii și mii de 
excelentele condiții oferite de 
pagina a II-a amănunte despre activitatea de schi 

din tară).
Foto : Th. Roibu

O atractivă competiție feminină inter
națională de volei are loc săptămîna 
viitoare în Capitală, în zilele de 10—12 
februarie : „Cupa 16 Februarie", organi
zată de clubul sportiv Rapid București. 
La întrecere urmează a lua parte, din 
țara noastră, formațiile de categorie A 
Rapid București și Penicilina iași, iar 
de peste hotare — Spartak Subotica din 
Iugoslavia și Selecționata feroviară a 
Cehoslovaciei.

— Iași, 
loc în 
echipe- 
cu ex-

„OLIMPICII" S-AU ÎNAPOIAT IN CAPITALĂ

CRISTIAN MANTU

Ieri seara, la 
poiat in Capitală 
țării noastre care 
de Sud,

Ln fotografie: 
din avion.

18, s-a 1 na
de fotbal a

(Continuare în pag. a 3-a)

ora 18,40, cu un I.L. 
selecționata olimpică 

a întreprins un turneu în America

delegația noastră după coborirea

Foto : V. Bageac

Școala sportivă Sibiu— 
Textila! Pancevo 11-9 
(4-2) '

SIBIU, 1 (prin telefon). Intîl- 
nirea internațională de handbal 
dintre echipele feminine Școala 
sportivă Sibiu și Textilaț Pancevo 
(locul I în divizia B a Iugosla
viei) s-a încheiat cu victoria me
ritată a gazdelor la scorul de 
11—9 (4—2). Elevele au jucat 
mai bine în atac, în vreme ce 
oaspetele au pus accentul pe 
jocul în forță. Au înscris : Chi- 
rilă 4, Dobîrceanu 4, Solomon 2, 
Opreanu pentru Școala sportivă, 
Horvath 4, Mateovici 2, Ștefan- 
cevici, Cortgacil și Pateruga pen
tru Textilaț Pancevo. Handbalis
tele iugoslave mai joacă la Sibiu 
joi, cu C.S.M. (ILIE IONESCU—• 
coresp. principal).

După echipele de juniori și 
junioare, la sfîrșitul acestei 
săptămîni și formațiile de 
seniori și senioare, partici
pante la „Cupa F.R.H.", pă
șesc într-o nouă etapă a com
petiției. Este vorba de etapa 
interregională, în cadrul că
reia se vor disputa cite două 
partide : una sîmbătă și alta 
duminică. Programul acestor 
jocuri este următorul (fie
care regiune va fi reprezen
tată de echipa cîștigătoare): 
SENIORI : Bacău — Iași; 
Galați — Dobrogea; Bra
șov — Mureș A.M. ; Pkiești 
— Hunedoara ; Cluj — Ma
ramureș ; Banat — Crișana ; 
orașul București (echipa cla
sată pe locul II) — Oltenia ; 
SENIOARE; Cluj — Crișa
na ; Dobrogea — Ploiești; 
Banat — Maramureș ; Bra
șov — Hunedoara; orașul 
București (echipa clasată pe 
locul II) — Bacău ; Galați — 
Oltenia ; Mureș A.M. 
Partidele vor avea 
orașele reședință ale 
lor trecute primele,
cepția jocului de seniori Plo
iești — Hunedoara, care se 
va disputa la București, în 
sala Floreasca.

0 La Timișoara, s-a disputat 
un meci Internațional feminin, 
în cadrul căruia au evoluat 
echipele Constructorul Timi
șoara și Textilaț Pancevo (Iu
goslavia). La capătul unei par
tide viu disputate victoria a 
revenit gazdelor cu scorul de 
14—13 (4—9), care au avu* în 
Gerlinde Oprea cea mai bună 
realizatoare. In continuarea 
turneului lor handbalistele de 
la Textilaț Pancevo vor evo
lua la Sibiu.

0 Tn zilele de 10 și 12 fe
bruarie vor evolua în Capitală 
două puternice selecționate 
din Iugoslavia. Este vorba de 
reprezentativa masculină a 
orașului Sarajevo și de cea 
feminină a orașului Zagreb. 
Oaspeții vor avea ca adversari 
selecționatele de tineret ale 
Orașului București, după care 
vor mai disputa și alte partide 
în țara noastră.

Concurs de haltere la Craiova
în sala clubului sportiv Elec- 

troputere din Craiova a avut 
loc duminică un concurs al ti
nerilor halterofili. Iată cele mai 
bune rezultate înregistrate : cat. 
52 kg — Gabriel Niță 177,500 
kg ; cat. 56 kg — Sorin Bănică 
182,500 kg ; cat 60 kg — Flo- 
rea Negoianu 220 kg ; cat 75 
kg — Gheorghe Chirculescu

257,500 kg ; cat 82 kg — Ilie 
Mîrșu 262,500 kg; cat. 90 kg 
—> Traian Predoaicâ 285 leg. 
Concursul a constituit o utilă 
verificare înaintea etapei oră
șenești a campionatului repu
blican 'de juniori, programată 
pentru zilele de 4—5 martie.

VASILE POPOVICI, coreSp,



...3 la șah, 5 la
Adunarea generală de dare de seamă 

și alegeri de la asociația „Muncitorul 
morar" din Capitală a prilejuit o amplă 
analiză a activității sportive de aid. 
Darea de seamă și, mai ales, cel ce au 
luat cuvîntui la discuții au analizat 
munca depusă de consiliul asociației 
pentru atragerea unui număr tot mai 
mare de tineri și tinere în practicarea 
sportului. Din desfășurarea lucrărilor 
adunării generale am reținut faptul că 
s-au obținut unele realizări, dar că ele 
au fost cu mult sub posibilități.

Vorbitorii au căutat să găsească în* 
deosebi cauzele neajunsurilor semnalate 
și, în general, au reușit. Principala la
cună în munca desfășurată de consiliul 
asociației a fost slabul spirit orga
nizatoric și, de aici, lipsa de colaborare 
cu organizația U.T.C, și cu comitetul 
sindicatului. în asemenea condițiuni nu 
e de mirare că în anul 1966 asociația 
sportivă nu și-a îndeplinit obiectivele 
propuse. Astfel, doar 24 din cei 150 de 
membri ai UCFS au devenit purtători 
ai Insignei de polisportiv, la întrecerile 
Spartachiadei de vară au luat startul... 
27 de participanți, iar la campionatul 
asociației — dacă se poate numi campio
nat — s-au întrecut 10 tineri la tir, 3 la 
șah și 5 la tenis de masă I! De aseme
nea, la actuala ediție a Spartachiadei 
de iarnă s-au înregistrat pînă acum 
doar 32 de participant!, cu toate că în 
fabrică sî'nt foarte mulțl amatori ai 
tirului, șahului, popicelor și halterelor.

Nu cîștigă nimeni dacă lipsurile sînt ocolite!
(Urmare din pag, 1)

1 350 de membri ai UCFS. De co 
nu s-a făcut mai nimic pentru 
a se asigura acestora posibilitatea de a 
participa, în mod organizat și continuu, 
la diferite activități sportive de masă? 
Nesatisfăcător au fost apreciate și rezul
tatele obținute de asociația sportivă 
„Unirea" de la Liceul „Vasile Roaită* 
tinde, de asemenea, există multe posibili
tăți ne folosite.

La 12 februarie începe returul campio
natelor republicane. Cu acest prilej vom 
putea vedea din nou la „lucru" echipele 
noastre fruntașe. în fotografie, o ima- 
^ine dintr-un meci al campioanei noa
stre feminine, Politehnica București : 
Ecaterina Vogel a „scăpat” de adversară 

și aruncă la coș

atletism

Noi standarduri îndeplinite 
de juniorii bucureșteni

Peste 150 de atleți bucureșteni s-au în- 
hlnit marți seara în sala Floreasca n, 
țn cadrul unul nou concurs organizat 

Comisia orășenească de atletism. Cu 
jăcest prilej au fost IndepUnite ultimele 
Standarduri de participare la concursul 
Irepublican al juniorilor mari : bAieți: 
tt n»: D. Brotea (Șc. sp. 1) 6,2, I. Poe- 
haru (Rapid) 6,2, c. Stefor (I.C.F.) 6,3; 
Înălțime: A. Niculescu (Progresul) 1,80; 
prăjină: Gh. Mitran (Șc. sp. 1) 3,40; lun
gime: V. Buduru (C.S.ș.) 6,74: greutate 
(7,257 kg); I, Ciocănescu (I.C.F.) 12,51,
V, Mihalcea (Progresul) 12,42, N. Văli- 
măreanu (i.c.F.) 12,37; fete: m mg: 
St Nedelcu (I.C.F.) 6,3, G. Ancuța (Șc. 
Sp. 1) 6,8, M. Anghel (Șc. sp. 2) șl E. 
Mtrza (Șc. sp. 1) 6,9 ; greutate: T. 
Bucura (I.C.F.) 11,56, I. Stancu (Dinamo) 
11,20. Alte rezultate din acest concurs: 
55 mg B : D. Popescu (Constructorul)

50 m F : E. Marton (I.C.F.) 7,1; lun
gime F; M. Anghel (Șc. sp. 2) 5,16;
înălțime F: M. Boerfu (I.C.F.) 1,45. (Ni- 
COLAE D. NICOLAE-coresp.),

tenis de masa
Este adevărat că s-au făcut planuri 

cu colaborarea organizației U.T.C., a- 
cestea cuprinzînd diferite acțiuni pe 
care trebuie aă le întreprindă consiliul 
asociației, dar, în cele din urmă, aceste 
planuri au rămas simple petece de hîr- 
tle. Organizația U.T.C. (secretar D. An- 
dreescu) n-a mai ajutat apoi cu nimic 
consiliul asociației la mobilizarea tine
retului la Spartachlada de vară sau la 
campionatul asociației. Așa se explică 
numărul foarte mic de participant! la 
toate competițiile care au avut loc anul 
trecut. Dar majoritatea deficiențelor 
arătate se datoresc slabei munci, lipsită 
de perspectivă a consiliului asociației. 
S-au organizat foarte puține concursuri, 
cu un număr restrîns de participanți. 
Nereușita lor a fost pusă pe seama 
fluctuației de cadre care există în fa
brică șl nu pe cea a lipsei de populari
zare a întrecerilor, a unei organizări 
temeinice, pentru asigurarea bazei ma
teriale. De asemenea, nu s-au depus 
străduințe pentru reamenajarea arenei 
da popice, deși la „Muncitorul morar" 
sînt foarte mulți amatori ai jocului de 
popice.

Planul de măsuri adoptat la recenta 
adunare generală ne face să credem că 
noul consiliu va înregistra succesele ce 
se așteaptă pe linia angrenării în acti
vitatea sportivă a masei de tineri din 
fabrică.

V. GODESCU

Fără îndoială, reliefarea deschisă, 
curajoasă a lipsurilor este de mare im
portanță și numai astfel se poate trece 
la elaborarea măsurilor corespunzătoare, 
la o muncă mai eficientă. Dar, tot atît 
de importanți sînt și „pașii" următori și, 
în primul rînd, găsirea mijloacelor care 
să ducă la eliminarea rămînerilor în 
urmă. Participanții la adunările din a- 
sociațiile sportive ale orașului Rin. Vîl- 
cea au însoțit critica principalelor ne
ajunsuri cu propuneri și sugestii de care, 
firește, noile consilii vor trebui să țină 
seama în activitatea lor viitoare. Așa a 
fost rezolvată, chiar, a doua zi după 
adunare, problema amenajării unui club 
unde au și început întrecerile de tenis 
de masă și șah. Să sperăm că de acum 
înainte activitatea asociației sportive 
„Carpați“-llCP va fi mai bună. Pro
puneri bine chibzuite cu privire la orga
nizarea activității sportive de masă și 
la formarea unor echipe reprezentative 
de valoare au fost făcute și la asociația 
sportivă „Știința*.

Așteptăm să consemnăm cît mai cu- 
rînd și realizarea frumoaselor proiecte 
care au încheiat, de fiecare dată, dez
baterile din adunările generale de dări 
de seamă și alegeri desfășurate în acest 
oraș cu multe realizări, dar și cu posi
bilități mai mari de afirmare.

PATINAU Patinatorii brașoveni
în pragul noilor competiții
încă de la sfîrșitul lunii noiembrie, 

de cînd s-a dat în folosință patinoarul 
artificial al asociației sportive Petrolul, 
tinerii patinatori artistici din Brașov ur
mează un intens program de pregătire, 
în cele două secții de patinaj artistic 
ale asociațiilor Petrolul (antrenor R. 
Turușanco) și Voința (antrenor B. lleu- 
clicrt) se lucrează foarte mult Ia ca
pitolul figurilor obligatorii, fără însă 
a se neglija „liberele", pentru care fie
care dintre patinatori și-a fixat pro
gramele de exerciții ce Ie va prezenta 
în concursurile oficiale.

Foarte curînd, patinatorii brașoveni 
vor fi chemați în fața juriului pentru 
desemnarea campionilor pe regiune, în 
cadrul campionatului republican de pa-

Clasamentele pe echipe 
ale concursului republican 

al juniorilor mici
In urma concursului republican 

sală al juniorilor mici la atletism, 
fost întocmite și trei clasamente pe - 
chipe: la fete, la băieți și general. Ia- 
tă-le: fete: 1—2 Șc. sp. 1 Buc. și C.S.Ș. 
Buc. 20,75 p, 3. Șc. sp. Ploiești 18 p, 
4. Liceul 35 Buc. 16 p, 5. Șc. sp. Cluj 
11 p, 6—7. Mureșul Tg. Mureș și Șc. 
sp. 2 Buc. 9 p, 8—9. Constructorul 
Buc. și Electroputere Craiova 8 p, 10— 
11. Start Tg. Mureș și Petrolul Ploiești 
7 p; băieți: 1. Șc. sp. 2 Buc. 32 p, 2. 
Petrolul Ploiești 23 p, 3—4. Șc. sp. 1 
Buc. și Șc. sp. Arad 22 p, 5. Liceul N. 
Bălcescu Cluj 15 p, 6. Șc. sp. Brașov 
13 p, 7. Dinamo Buc. 11 p. 8. Șc. prof. 
Petrolul Cîmpina 8 p. 9. Tractorul Tg. 
Secuiesc 7,50 p, 10—12. Start Tg. Mu
reș, Șc. sp. Oradea și Șc. sp. Cluj 7 p; 
clasamentul general: I. Șc. sp. 1 Buc.

sp. 2 Buc. 41 p, 3. Pe- 
30 P, 4. C.S.Ș. Buc.

de
au
e-

42.75 p, 2. Șc.
trolul Ploiești
26.75 p, 5. Șc. sp. Arad 22 p, 6—7. Șc. 
sp. Cluj și Șc.
ceul N. Bălcescu Cluj 17 p, 9. Liceul
35 Buc. 16 p, 10. Șc. sp. Brașov 15 p.

sp. Ploiești 18 p, 8. Li-

Din cele 26 de asociații sportive ale uzinei Tractorul Brașov care 
au abordat cu succes întrecerile spartachiadei, cîteva, printre care 
șl A. S. AXE-PINIOANE, au rezultate mal slabe

Vie activitate competițională
• La Piatra Neamț, pe pîrtia din 

parcul Cizla, a avut loc un concurs la 
care au luat parte 56 de elevi ai liceelor 
1 și 2, ai grupului școlar petrol-chimie 
și ai școlilor profesionale auto și fores
tieră din localitate. Consemnăm buna 
organizare asigurată de profesorii M. 
Terbeanu și 0. Săvinescu. Proba de 
slalom special a juniorilor a fost cîș- 
tigată de P. Chiribufă, urmat de D. Nacu 
și M. Pulpea, iar cea de slalom uriaș 
i-a revenit lui D. Nacu, urmat de M. 
Pulpea și D. Dasculu. Slalomul special 
al fetelor a scos în evidență talentul 
autentic pe care-1 are Doina Lașcu.

După întrecerea școlarilor a urmat un 
concurs pentru copii; un slalom uriaș 
(la care au participat 38 de concurenți) 
cîștigat de Cr. Olteanu (i-au urmat în 
clasament D. Buruiană și I. Preda) și 
un slalom special în care a ieșit învin
gător D. Buruiană (pe locurile 2 și 3 
Ad. Beșleagă și I. Petrea). (C. Nem- 
(eanu-coresp.).

• Pe dealul Cinege din Sîngeorgiu 
de Mureș a avut loc etapa orășenească 
a campionatelor republicane la probe 
alpine, la care au participat schiorii 
mureșeni. Zăpada bună și timpul priel
nic au permis desfășurarea întrecerilor 
în condiții excelente. La aceasta a con
tribuit și buna organizare. Iată primii 
clasați pe probe: slalom unaș, seniori:
1. M. Vass (Medicina); 2. Gh. Wolff 
(Comerțul), 3. I. Vitalioș (Medicina), 
4. E. Nemeș (Medicina), 5. I. Fazakaș 

tinaj artistic. Este deci logică seriozi
tatea și intensificarea pregătirilor, în 
dorința prezentării la un nivel superior 
celui din anii prccedenți. Urmărind la 
antrenamente pe tinerii patinatori bra
șoveni, neam dat seama că toți sînt 
animați de dorința de a obține rezultate 
superioare. Mai ales că în acest sezon 
competițional ei au prilejul să arate 
un stadiu de pregătire mai înalt decît 
în trecut, cînd uneori abia pășeau pe 
gheață la jumătatea lunii ianuarie.

Marinela Ciubucă, Sabina Mores, Lu
minița Dobrescu, Oltea Stoiau, Maria 
Nedețchi (Petrolul), D. Săvescu, Maria
ne Klokner, F.lke Seewald, G. Romulus, 
D. Czeisner (Voința) și alți patinatori 
ai celor două secții brașovene muncesc 
cu sîrguință. Și roadele acestei munci, 
bine condusă de cei doi antrenori, vor 
putea fi încununate de succes în ac
tualul sezon.

C. GRUIA, coresp. principal
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25 DE AUTOTURISME
LA TRAGEREA LOTO
DIN 24 IANUARIE 1967

în
la tragerea autoturismelor LOTO din
24 ianuarie 1967 au fost stabiliți urmă
torii cîștigători:

urma omologării biletelor depuse

CITE UN AUTOTURISM „FIAT 1800"

Lupu Gh. Constantin — comuna Pri- 
boieni — raionul Găești — regiunea 
Argeș ; Wylezych Piroska — Arad; 
Ștefani Ernst — comuna Cisnădie — 
raion Sibiu ; Iordan Mircea — Roșiori
— reg. București; Somogyi Alexandru
— Satu Mare; Căldărara Florin-Ua- 
riu — Craiova; Rațiu Eugen — Bucu
rești.

CITE UN AUTOTURISM 
„RENAULT 10 MAJOR" 

Tigșoreanu loan — Cluj; Loșak 
Adalbert — Sighet; Balogh Elisabeta 
— Baia Mare; Bouleanu Margareta —

(Comerțul); senioare: 1. Lucia Briscan 
(liceul Bolyai), 2. Ursula Roth (Medi
cina), 3. Hanelore Grădinara (Medicina); 
juniori mari: 1. 11. Voit (Sanitarul),
2. P. Kovacs (Sanitarul), 3. I. Kiss (li
ceul Bolyai); juniori mici: 1. M. Buhlea 
(liceul Bolyai), 2. Z. Ambraș (liceul 
Bolyai), 3. St. Nagy (central de schi); 
junioare: 1. Lucia Briscan, 2. Ghizela 
KOri (liceul Bolyai), 3. Cristina Kovacs 
(liceul Unirea). (I. Păuf-coresp. prin
cipal).

• In comuna Rucăr a avut loc prima 
ediție a „Cupei schiorul muscelean“, la 
care au luat parte un foarte mare nu
măr de concurenți. Alături de reprezen
tanții asociației sportive Avîntul Rucăr. 
s-au prezentat Ia start schiori de la Vo
ința Cîmpulung Muscel și Avîntul Dîm- 
bovieioara. Cei mai talentați schiori au 
fost premiați. (F. Popescu-coresp.).

La munte, vremea
Cu sprijinul Serviciului prevederi 

de scurtă durată al Institutului me
teorologic, vă informăm asupra stării 
timpului și a zăpezii în zona de 
munte.

în ultimele zile nu au fost sem
nalate ninsori decît în Carpații su
dici. Cantitatea de zăpadă căzută nu 
a influențat grosimea vechiului strat 
care în dimineața zilei de 1 februa
rie măsura: 60 cm la Vf. Omul, 
60 cm la Predeal, 50 cm la Fundata, 
24 cm la Păltiniș-Sibiu, 27 cm la 

Cîteva din „speranțele* patinajului brașovean; Mariane Klokner, Dan Sâvesci 
Anca Necșulescu, G. Romulus, Elbe Seewald și D. Czeisner (de la sting 

la dreapta).

Și
comuna Iernut — raionul Luduș ; Dat- 
cu Sterea, Nieszer Ioan-Francisc 
Ciurezu Constantin din București.

CITE UN AUTOTURISM 
„WARTBURG-LUX .712/1“

Dră-Naiman Gheorghe — comuna 
gănești-Olt — reg. Argeș; Pocovnicu 
Anica — Piatra Neamț ; Militare Ion 
— Brașov ; Gheorghe Manta — Zimni- 
cea ; Ghiță Ștefan — com. Joseni — 
raionul Bistrița ; Soos Lazăr — Cluj ; 
Georgescu Zaharia — Constanța ; Lu- 
culescu Ștefan — Suceava; Colomei 
Iacob — Galați.

CITE UN AUTOTURISM 
„TRABANT 601‘f

Ellmauer Rudolf — Lugoj și 
Vasile — Suceava.

• Tragerea LOTO de mîine va avea 
loc la București, în sala din strada 
Doamnei nr. 2, cu începere de la 
ora 18,00,

POPICE

CAMPIONATE...
CONCURSURI... 
REZULTATE...
• Din Inițiativa asociației sport: 

C.F.R. Tg. Mureș, între 26—29 ianua 
s-a desfășurat un interesant concurs 
care au participat 9 echipe feroviare < 
Constanța, Sighișoara, Teiuș, Orad 
Iași, Brașov, București șl Tg, Mur 
în program au figurat întreceri pe 
chipe și perechi-masculin. S-a ju 
la proba clasică de 200 bile mixte bi 
bați.

Cu o mai bună precizie în lansai 
bilei, popicarii de la Rapid Bucure 
au dominat concursul pe echipe, ot 
nînd primul loc în clasament cu 4 
p. d. îi urmează, în ordine, sporti 
de la C.F.R. n Tg. Mureș cu 4 882 p. 
și Rapid Oradea cu 4 868 p. d. Cele n 
bune rezultate individuale au fost ri 
llzate de Dumitru Ivanciu (Rapid But 
reștl) 893 p. d., Dumitru Sălăjan (C.F 
II Tg. Mureș) 374 p. d. șl Alexanc 
Stolanovici (Rapid II Tg. Mureș) 
p. d.

Tn întrecerile pe perechi, cuplul bu( 
reștean Dumitru Ivanciu și Alexanc 
Vrînceanu a doborît 1 726 popice, o* 
pînd primul loe rn clasamentul final.
• Clubul sportiv Rapid București < 

ganizează un concurs individual, do 
cu trofeul „Cupa 16 Februarie", la cs 
vor participa primii 15 sportivi din c 
samentul jocurilor desfășurate la 
Mureș. La întrecerile programate 
arena Giulești, vor mai fi invitați și e 
sportivi fruntași care activează în 
chipele feroviare.
• Prima parte a campionatului re 

unii Mureș-Autonomă Maghiară s-a 5 
cheiat cu victoria echipelor Voința 1 
Mureș, atît la feminin cît și la mascul 
CLASAMENTELE : — feminin : 1. \ 
ința Tg. Mureș 13 p, 2. Voința Odorl 
13 p (punctaveraj mai slab), 3. Stăruir 
Tg. Mureș 13 p, 4. Metalul Vlahița 9 
5. Mecanizatorul M. Niraj 7 p ; 
culin — 1. Voința Tg. Mureș 12 p, 
Voința Odorhei 10 p, 3 Metalul Vlah 
8 p, 4. Mecanizatorul M. Niraj 6 p, 
Nirajul M. Niraj. în clasamentele i 
divîduale conduc Minodora Chețan (\ 
ința Tg. Mureș) cu 443 p.d. și 1 
Magyar! (Voința Odorhei) cu 909 p.

sc incălzcșt
Sinaia-Cota 1 500, 60 cm la Pariu 
84 cm la Semenic, 92 cm la Țarc 
Godeanu, 40 cm la Băișoara, 27 c 
la Brașov, 20 cm la Vlădeasa, 44 c 
la Rarău.

Pentru sfîrșitul săptămînii se pr 
vede o ușoară încălzire, mai ales 
Carpații apuseni și sudici. Se y 
semnala ninsori, dar foarte slab 
în cursul dimineților se va ivi cea) 
Vîntul va sufla cu ușoare intern 
ficări, îndeosebi în nordul Carp 
ților orientali.

PREMIILE TRAGERII LOTO 
DIN 27 IANUARIE 1967 
ÎNTREGI ȘI SFERTURI

Categoria 1: 1 variantă a 69.710 Ii 
și 2 a 17.427 lei ; Categoria a Il-a 
5 variante a 25.095 lei și 5 a 6.273 lei 
Categoria a m-a : 132 variante a 1.11 
lei și 220 a 279 lei ; Categoria a lV-a 
450 variante a 422 lei și 675 a 105 lei 
Categoria a V-a : 660 variante a 3' 
lei și 1.009 a 85 lei.

Premiul de categoria I a 
participantului Iacob N. din 
vecin.

reven
Tr. &

5PRONOEXPRES Nr.
1 FEBRUARIE 1967Din

17 7 30 45 10 9 39 3

Beli Fond de premii: 693.962 lei

Tragerea 
miercuri 8 
rești.

următoare va avea lo 
februarie 1967, Ia Bucu

Rubrică redactată de Administrați 
de stat boto-Pronosport,



TELEGRAME"

propierea 
eturului se face
imțită 
]i mai mult
DUMINICA, ÎN CAPITALA, DOUA 
ICURI ATRACTIVE ; DINAMO - STEA- 
UL ROȘU Șl RAPID - UNIVERSITATEA 
1AIOVA • AZI, IN GIULESTI : RA- 
0 - METALURGISTUL • SASE ECHI

PE ROMANEȘTI PESTE HOTARE

Pentru zilele care au mai 
rămas pînă la reluarea 
campionatului categoriei A 
se anunță o activitate sus
ținută. Nu este vorba nu
mai despre meciuri de ve
rificare, ci și de unele tur
nee peste hotare.

Astfel și-au anunțat ple
carea : FARUL CON
STANȚA în Bulgaria, 
JIUL PETROȘENI în Al
bania și STEAUA BUCU
REȘTI în R. D. Germană. 
Farul va susține două par
tide la Vama cu formația 
Cerno More și una la Tol- 
buhin cu Dobmdja; Jiul 
va juca la Skhodra și Ti
rana (ultimul joc în com
pania cunoscutei echipe

Partizan), în timp ce Steaua 
va întîlni pe Motor Zwic
kau, S. G. Karl Zeiss Jena 
și Vorwărts Berlin. Este 
probabil ca formația bucu- 
reșteană să dispute și un 
al patrulea meci.

Liderul campionatului, 
UNIVERSITATEA CRAIO
VA, trebuia să plece în Iu
goslavia, dar turneul nu va 
mai avea loc pentru că da
tele propuse de organizatori 
nu convin clubului craio- 
vean. Studenții vor efectua 
însă, între 8—20 februarie, 
un turneu în Uniunea So
vietică. Adversarii nu au 
fost încă desemnați.

Un alt turneu este cel pe 
care îl va întreprinde între 
10—22 februarie în Irak

(trei meciuri) și Grecia (un 
joc), echipa DINaMo 
BUCUREȘTI.

In sfîrșit, în R. D. Ger
mană va pleca peste cîteva 
zile și PROGRESUL 
BUCUREȘTI.

După cum se vede, o ac
tivitate internațională in
tensă ale cărei rezultate 
bune sperăm să se vadă în 
returul campionatului.

Sînt programate însă 
cîteva meciuri amicale, 
verificare, deosebit de
teresante și care reeditează 
partide de mare atracție din 
campionatul nostru. Astfel, 
duminică, pe stadionul din 
șoseaua Ștefan cel Mare, 
Dinamo va întîlni pe Stea-

Și 
de 
in-

gul roșu Brașov (reamintim 
că astă-toamnă brașovenii 
au realizat una din marile 
surprize ale turului cîști- 
gînd, pe același teren, cu 
1—0) iar în Giulești, Uni
versitatea Craiova va da re
plica Rapidului (craiovenii 
au pînă acum trei victorii 
asupra feroviarilor).

Dar iată programul : 
STADIONUL DINAMO, ora 
9,45 : Dinamo Obor—Aba
torul ; ora 11,30 : Dinamo— 
Steagul roșu. STADIONUL 
GIULEȘTI, ora 11: Ra
pid—Universitatea Craiova.

• Azi, pe stadionul Ciu
lești, ora 15 : Rapid—Me
talurgistul.

(Urmare din pag. 1)

nensiuni, busturi de negri și negrese 
. Mulți dintre jucătorii noștri și-au 
npărat asemenea amintiri. In piața

Libreville, pe lîngă tot felul de 
rfuri, dr. Cherciu a găsit de vînzare 
fructul cola. El a văzut jucătorii 
jonezi mestecîndu-1 și s-a interesat 
eaproape de proprietățile lui. Se știe, 
ctul de cola stimulează, înlătură obo- 
la și are un efect înviorător asupra 
anismului. Directorul hotelului ne-a 
rit cîteva asemenea fructe, care sînt 
mărimea unei nuci și au culoarea 

tanei. dar insuportabil de amare la 
it.-. Nu le-am consumat tocmai din 
st motiv, preferind în continuare cu
cuta băutură „coca-cola“ sau „pepsi-

)ar nu numai jungla poate stîmi ui- 
e. Ca ziarist am rămas surprins 
nd că în capitala Gabonului nu apare 

i un fel de publicație! Nu există ti- 
rafii și deci nici ziare locale! In 
imb. marea minune a secolului nos- 

televiziunea, a pătruns în majorita- 
radioul, de altfel, 
trecînd prin perife-

Stelian Cherciu pot constitui indici deo
sebit de prețioși privind comportarea 
sportivilor la asemenea altitudini, obser
vații care ar putea fi folositoare pregă
tirilor pentru Mexic).

La meciurile disputate în capitala e- 
tiopiană au asistat aproximativ 100 000 
de spectatori, rezultatele au fost în egală 
măsură favorabile și nouă și gazdelor, 
întîlnirile terminîndu-so în ordine la 
egalitate, cu o victorie românească și una 
etiopiană.

După o săptămînă Ia Addis-Abeba, 
ne-am făcut din nou bagajele (pentru 
ultima oară) căci zburam spre casă. 
Irecuseră cele 40 de zile ale turneului 
întreprins în Africa. Am revenit în Eu
ropa printr-o altă poartă: Atena, și de 
aici la București, dar Africa, oamenii 
ei, cu progresele pe care le înregistrează 
în diferite domenii și în sport, vor ră- 
mîne multă vreme în amintirea noastră.

Concluziile...

CRAIOVENE...
Pregătiri intense STOP Multă a- 

tenție, rezistență generală STOP Plu- 
garu cîștigat cros 3 000 metri cu a- 
vans 400 Sfîrlogea

★
Jucătorii de acord, forța deter

mină viteză STOP Amintit Pele 150 
sprinturi STOP Obligatoriu și pen
tru olteni STOP Măcar 60—70 
Perioadă pregătitoare caracter 
tiv

STOP 
atrac-

★
Revenim discuție pregătire 

Comentat articolul SPORTUL POPU
LAR pregătire tehnică , responsabi
litate personală, STOP Foarte bun 
STOP Trebuie și suport fizic ~ 
Altfel imposibil exteriorizare

*
Cîștigat meci greu STOP

STOP

STOP 
tehnic

15 ianuarie: Selecționata de tineret—Etiopia 2—2. In minutul 32, penalii la 
poarta noastră ! Saltul spectaculos al lui 

celui de-al doilea

Cîștigat meci greu STOP Marin 
Marcel aruncat țigara după zece ani 
STOP Mihăilescu și Vasilescu pro
cedat la fel STOP Deliu propus an
trenori să termine 
antrenament 
cută

cu fumatul la
STOP Cerere satisfă-

Reîntîlnlre 
fotbal 
STOP 
tatori

♦
cu olteni amatori de 
4—0 cu Victoria Tg. Jiu 
cu „tușă vie" de spec-

STOP
Meci ,, , _
STOP Băieții merg bine

★
Cluj sosit calcul dr. LucaDin ___ ___ ____

STOP In tur toate pronosticurile 
exacte STOP Acum socotit oltenii 
campioni dacă adună acasă toate 
punctele și mai scot 3 deplasare 
STOP Posibil două Progresul și unul 
CSMS lași---------  ~ -
trebat

STOP Pe ei încă nu în-

★
oltean din... Hunedoara

caselor, ca și 
avut ocazia — 

e orașului — să 
îlnesc oameni 
rte sumar îm- 
cați purtînd însă 
îzistoare agățate 
gît.r. - 
'ele cîteva
cente

e au 
it de 
itru 
stră, 
tism - civilizație 
d aici mai preg- 
tă decît în multe 

locuri prin care 
trecut. Și aici, ca 
ane, sportivii români au fost încon- 
ți cu simpatie, gabonezii fiind un 
>r ospitalier.
upă cele două meciuri disputate în- 
n interval de 24 de ore în Gabon, 
î o nouă călătorie de 1000 km, ani 
inut Ia un interval de 72 de ore, la 
'zaville, un joc cu naționala congo- 

de aici. Am pierdut întîlnirea cu 
>. Nu am atribuit înfrîngerea nici 
ielii, nici climei sau unui 

ar putea constitui vreo 
a a jucat foarte slab, 
emenco, Ene, Dumitriu,
1 au fost de r.erecunoscut, neinspi- 

lipsiți de eficacitate. Au corespuns 
Măndoiu, Pîrvu și Velea

...acestui turneu le-a tras antrenorul 
lotului. Cornel Drăgușin, pe care l-am 
rugat să împărtășească pentru cititorii 
ziarului, ca și pentru specialiști, unele

prima vedere. Unii dintre ei au 
perfecțiunea in ce privește

de la 
atins 
jocul cu mingea: driblingul, fenta, lo
virea, pasa sint executate ireproșabil.

zile 
la Lihre- 
fost deo- 

atractive 
delegația 

îmbinarea

CU TINERII FOTBALIȘTI ROMANI 
IN AFRICA (V)

și în alte țări a-

alt factor 
scuză. E- 
lnaintasii 
Cîrciumî-

In Etiopia
lima escală a călătoriei noastre! 
is-Abeba, capitala Etiopiei. Am a- 

aici după ce am „tăiat* Africa 
)0 km) de la vest la est (Kins- 
—Nairobi) și am parcurs alți 1 200 
spre nord (Nairobi—Addis-Abeba). 
pitala etiopiană (pe care o mai 
asem în urmă cu patru ani) mi 
'nfățișat într-o mantie aproape de 
•unoscut. Șosele noi, aeroport nou, 
ci monumentale, iar stadionul, pe 
•i neterminat, poate găzdui acum, 
d, peste 50 000 de spectatori. Dacă 
ema aclimatizării dispăruse pentru 
ine, jucătorii obișnuindu-se cu tem- 
urile ridicate din Congo și Gabon, 
latoul muntos al Etiopiei, la 2540 
titudine, ea a intrat din nou în ac
tuate. Firesc, trecusem brusc de pe

Ecuatorului, de la 33 grade la 
ă și 85 la sută umiditate, la o al- 
ne puțin obișnuită, cu climă sim- 
schimbată: 23 grade ziua și 16 
noaptea. Aerul rarefiat ne-a pus 

ță noi dificultăți de aclimatizare. 
:am cu toții jenă în respirație chiar 
unei cînd mergeam puțin mai re- 
sau urcam o stradă în pantă. La 

namente jucătorii gîfîiau neobiș^- 
doctorul constatînd o creștere a 

inii arteriale și la unii chiar ușoare 
rări vizuale. Pentru
i rapidă 

untul, 
observat 
puțin de 
lai amintit, observațiile doctorului

o adaptare 
s-a introdus în alimen- 

Iapteler vitamina A etc. 
revenirea la normal în 
48 de ore. (După cum

aprecieri atît asupra comportării jucăto
rilor români cît și asupra valorii adver
sarilor întîlni ți.

— Jucătorii folosiți 
pe baza randamentului 
fiecare în parte în cele 
ținute in Africa, pot 
treț mari categorii. Astfel, în categoria 
celor care au avut o comportare FOAR
TE BUNĂ sint: Felea, Anca, Răducanu, 
Măndoiu și Panici. In a doua categorie, 
cea pe care o consider ca .BUNĂ, se în
scriu : Pilcă, Alecu, Dumitriu, Ene, 
Oblemenco, Cîrciumărescu, Dincuță, 

Mustățea, Pantea și-Pîrvu. In cea de a 
treia categorie intră: Figu, Petrovici și 
Popanică, jucători utili, dar al căror 
randament a fost sub posibilitățile ma
nifestate în momentul în care au fost 
selecționați.

— Vă rugăm să faceți și unele apre
cieri asupra adversarilor și a fotbalului 
african.

— După cum se știe, și de aceasta 
ne-am convins împreună la fața locului, 
țările Africii au început să fie vizitate 
de tot mai multe echipe europene 
și braziliene, fript caro nu poate să 
ducă decît la o creștere valorică a fot
balului pe aceste meleaguri. Freau să 
amintesc și faptul că, în ultimul timp, 
Confederația Africană de Fotbal și-a 
fixat ca obiectiv ca în finala următo
rului campionat mondial să fie prezentă 
cel puțin o echipă africană. Această ho- 
tărîre vorbește de la sine. In plus, tre
buie adăugate și unele măsuri luate de 
federațiile naționale africane de a-și 
rechema jucătorii de peste hotare, în 
special pe cei care activează la echipele 
profesioniste din Europa. In prezent, în 
majoritatea țărilor africane lucrează 
antrenori străini, din Franța, Iugoslavia, 
R.F.G., iar acolo unde nu există încă 
asemenea tehnicieni, federațiile de spe
cialitate se străduiesc să-i găsească. 
In Congo — Kinshasa s-a făcut și fe
derației noastre o asemenae

— Ce impresie v-au făcut 
africani ?

— Fotbaliștii africani? O 
priză! Din punct de vedere al gabaritu
lui sînt bine „clădiți", atleți compleți, 
cu o musculatură care te impresionează

tn acest turneu, 
pe care l-a dat 
11 meciuri sus- 
fi împărfifi in

propunere. 
fotbaliștii

mare sur-

In jocul de ansamblu al echipelor se 
manifestă încă unele deficiente la ca
pitolul tactic. Lucru explicabil, datorită 
și numărului de antrenori străini care 
imprimi echipelor tactici diferite. Un

Răducanu nu poate împiedica înscrierea 
gol al gazdelor.

ultim amănunt, referitor la fotbaliștii 
africani, îl poate constitui mobilizarea 
inegală pe parcursul meciului, Dacă 
sînt conduși, se pierd repede...

— In sfîrșit, ce ne puteți spune de
spre utilitatea 
noștri ?

— Turneul
zitiv, el ne-a 
filor de perspectivă ale jucătorilor folo
siți cu acest prilej. Și, veea ce e mai 
remarcabil, este faptul că nea oferit po
sibilitatea să întrevedem că pentru unele 
posturi deficitare în echipele noastre 
superioare (lotul olimpic și „Aa ) vor 
exista candidați serioși într-un viitor 
foarte apropiat. Mă refer îndeosebi la 
posturile de fundaș stingă și extremă 
stingă. Cred că sînteți de acord cu mine!

— De acord.

turneului pentru fotbaliștii

poute fi apreciat ca po- 
edificat asupra posibilită-

Scrisoare ____
STOP Felicitări antrenor Cosmoc și 
cronică anticipată Universitatea Cra
iova — Inter 3—0 STOP Au marcat 
Niță Sfîrlogea Oblemenco

*
în raion Balș țăranii cooperatori 

pregătit pentru deplasare Cra
iova STOP Rugat nu vin degeaba 
de la Pîșcoveni Sopîrlița și Osica 
de Jos și de Sus

★
Antrenor Cosmoc modest STOP 

Picioare pămînt STOP Declarat zia
riști sigur loc 1—5 STOP Nu jucăm 
singuri STOP Echipă bună dorință 
mare dar fotbal multe surprize STOP

★
Un oltean mucalit necăjește antre

nor STOP Dacă Universitatea pierde 
campionat să încerce victorie .. 
României" STOP Primul meci 
Electroputere 
junge STOP 
cu oltenii

„Cupa 
cu 
A- 

destule bancuri
Craiova... STOP 

Făcut

★
Pentru suporteri 

put de mult STOP 
tru joc cu Dinamo----
mea amintit antrenori Dinamo sin
gura echipă neînvinsă la Craiova 
STOP Meciul se joacă pentru... 4
puncte STOP Antrenori declară do
rință spectacol sportiv frumos

d. g.

campionat înce- 
Grijă mare pen- 
STOP Toată tu-

Categoria C

Programul returului seriei Vest
ETAPA A XIV-A, 26 MARTIE

Electroputere G-va — Metalul H-doara 
Victoria Călan — Metalul Tr. Severin 
Tractorul Brașov — Minerul Anina 
Victoria Tg. Jiu — Chimia Făgăraș 
C.F.R. Caransebeș — A.S.A. Sibiu 
Progresul Strehaia — Aurul ZIatna 
Mureșul Deva — Autorapid Craiova

Minerul Anina — Progresul Strehaia 
C.F.R. Caransebeș — Metalul Hunedoara 
Aurul ZIatna — Victoria Tg. Jiu 
Tractorul Brașov — Electroputere C-va 
Chimia Făgăraș — Mureșul Deva

C.F.R. Caransebeș — Mureșul Deva 
Victoria Călan — Chimia Făgăraș

ETAPA A XXIII-A, 28 MAI

ETAPA A XV-A, 2 APRILIE

Minerul Anina — C.F.R. Caransebeș 
Metalul Hunedoara — Mureșul Deva 
Metalul Tr. Sev. — Electroputere C-va 
Aurul ZIatna — Victoria Călan
Chimia Făgăraș — Progresul Strehaia 
Autorapid Craiova — Tractorul Brașov 
A.S.A. Sibiu — Victoria Tg. Jiu

ETAPA A XVI-A, 9 APRILIE

Mureșul Deva — Aurul ZIatna
Electroputere C-va — Progresul Strehaia 
Minerul Anina — A.S.A. Sibiu
Metalul Hunedoara — Metalul Tr. Sev. 
Victoria Tg. Jiu — Autorapid Craiova 
C.F.R. Caransebeș — Victoria Călan 
Tractorul Brașov — Chimia Făgăraș

ETAPA A XVII-A. 16 APRILIE

— Chimia Făgăraș 
Jiu — Mureșul Deva 
Sev. — C.F.R. Caransebeș

A.S.A. Sibiu
Victoria Tg.
Metalul Tr.
Autorapid Craiova — Electroputere C-va 
Progresul Strehaia — Tractorul Brașov 
Aurul ZIatna — Metalul Hunedoara 
Victoria Călan — Minerul Anina

ETAPA A XVIII-A, 23 APRILIE

Autorapid Craiova — Metalul Tr. Severin
Victoria Călan — A.S.A. Sibiu

ETAPA A XIX-A, 30 APRILIE

Mureșul Deva — Minerul Anina 
Progresul Strehaia — Autorapid Craiova 
Tractorul Brașov — G.F.R. Caransebeș 
A.S.A. Sibiu — Aurul ZIatna 
Electroputere Craiova — Chimia Făgăraș 
Victoria Tg. Jiu — Metalul Tr. Severin 
Metalul Hunedoara — Victoria Călan

Victoria Călan — Victoria Tg. Jiu 
Aurul ZIatna — Metalul Tr. Severin 
A.S.A. Sibiu — Autorapid Craiova 
Progresul Strehaia — .C.F.R. Caransebeș 
Chimia Făgăraș — Minerul Anina 
Tractorul Brașov — Metalul Hunedoara 
Electroputere Craiova — Mureșul Deva

ETAPA A XXIV-A. 4 IUNIE

ETAPA A XX-A, 7 MAI

Metalul Tr. Severin — Progresul Strehaia 
Victoria Călan — Mureșul Deva 
Chimia Făgăraș — Autorapid Craiova 
Metalul Hunedoara — Minerul Anina 
A.S.A. Sibiu — Tractorul Brașov 
C.F.R. Caransebeș — Aurul ZIatna 
Electroputere C-va — Victoria Tg.

G.F.R. Caransebeș — Electroputere C-va 
Mureșul Deva — Progresul Strehaia 
Victoria Tg. Jiu — Minerul Anina 
Autorapid Craiova — Victoria Călan 
Metalul. Tr. Severin — Tractorul Brașov 
Aurul ZIatna — Chimia Făgăraș 
A.S.A. Sibiu — Metalul Hunedoara

Jiu
ETAPA A XXV-A. 11 IUNIE

ETAPA A XXI-A, 14 mai

Tractorul Brașov — Victoria Călan 
Aurul ZIatna — Electroputere Craiova 
Mureșul Deva — A.S.A. Sibiu 
Progresul Strehaia — Victoria Tg, Jiu 
Chimia Făgăraș — Metalul Hunedoara 
Minerul Anina — Metalul Tr. Severin 
Autorapid Craiova — C.F.R. Caransebeș

Tractorul Brașov -— Mureșul Deva 
Electroputere Craiova — A.S.A. Sibiu 
Progresul Strehaia — Victoria Călan 
Minerul Anina — Aurul ZIatna 
C.F.R. Caransebeș — Victoria Tg. Jiu 
Metalul Hunedoara — Autorapid Craiova 
Metalul Tr. Severin — Chimia Făgăraș

ETAPA A XXVI-A, 18 IUNIE

ETAPA A XXII-A, 21 MAI

Autorapid Craiova — Artful ZIatna 
Victoria Tg. Jiu — Tractorul Brașov 
Metalul Hunedoara — Progresul Strch. 
Minerul Anina — Electroputcre Craiova 
Metalul Tr. Sevetin — A.S.A. Sibiu

Chimia Făgăraș — C.F.R. Caransebeș 
Mureșul Deva — Metalul Tr. Severin 
Victoria Călan — Electroputere Craiova 
Victoria Tg. Jiu — Metalul Hunedoara 
Autorapid Craiova — Minerul Anina 
Aurul ZIatna — Tractorul Brașov 
A.S.A. Sibiu — Progresul Strehaia



ITALIA CEHOSLOVACIA

Voleibalistele de la Dinamo
și-au încheiat turneul

BOLOGNA 1 (prin telex, de la corespondentul nostru, CE- 
SAKE TRENTINI). După victoria obținută la Bergamo în 
meciul cu selecționata orașului, de care a dispus cu 3—0 
(15—4, 15—1, 15—2), voleibalistele de la Dinamo București au 
întîlnit marți seara, la Modena, echipa Edizioni Panini, a 
doua clasată în campionatul italian.

De ani de zile Modena a fost „cetatea” voleiului Italian, 
prezentînd cele mai bune echipe în campionatul masculin și 
feminin. De aceea, este explicabilă afluența de spectatori la 
meciul dintre Dinamo și Edizioni Panini. Oaspetele au pres
tat un ioc frumos, viu aplaudat de public, învingînd cu 
3—f. (5. I, 7) echipa din Modena. De la Dinamo s-au remar
cat surorile Vanea, Stefănescu, și Vamoșiu. A arbitrat : Pa- 
ganoni (Bergamo). Cu acest ultim joc, dlnamovistele și-au 
încheiat turneul în Italia.

EDSESE2ZEI
FINIȘ PASIONANT IN „IONAIUI“ DF ȘAH

BELGRAD 1 (Agerpres). 
Turneul zonal de șah de la 
Vrnjacka Banja, care va 
da trei participant! la tur
neul interzonal, se apropie 
de sfîrșit și lupta pentru 
calificare rămîne deosebit 
de strinsă. Cu două runde 
înainte de terminarea con
cursului. în clasament con
duce marele maestru iugo
slav lvkov, urmat la o ju
mătate de punct de com
patriotul său Matanovici și 
la un punct de Florin 
Gheorghiu. Dar Fuchs, Len
gyel și mai ales Barczay 
(avînd două partide între
rupte. în avantaj) păstrea
ză încă șanse la locul trei.

In acest final pasionant, 
Florin Gheorghiu face un 
efort deosebit pentru a ter
mina pe un loc fruntaș. In 
runda a 15-a, el l-a în
vins în 42 de mutări, după 
o frumoasă partidă de a- 
tac, pe Gunarsson. în ul
timele două runde el va 
avea adversari redutabili: 
pe cehoslovacul Jansa și pe 
maghiarul Lengyel.

în clasament: Iv-
kov 11, Matanovici IO’/î» 
Gheorghiu 10, F uchs 9, 
Lengyel și Uaman 8*/2, 
Barczay 8 (2), Kostro 8 
(1), Pachman 8, Morlock 
7^2 (î)* Jansa 7l/2 etc.

I
BELOUSOVA-PROTOPOPOV 

PRIMII LAUREATI 
Al „EUROPENELOR11 

DE PATINAJ ARTISTIC
BELGRAD, 1 (prin telefon, de la re

dacția ziarului „Sport"). — Miercuri 
seara, la Ljubljana, au fost desemnați 
primii cîștigători ai medaliilor campio
natelor europene de patinaj artistic. 
Victoria, în proba de perechi, a revenit 
cunoscuților patinatori sovietici Ludmila 
Belousova și Oleg Protopopov, care își 
păstrează astfel titlul deținut și la edi
ția trecută. Pe locul doi s-a clasat tînă- 
rul cuplu de patinatori din R.F. Germa
nă Margot Glockshuber - Wolfgang Dan- 
ne,

în proba individuală masculină, după 
încheierea figurilor obligatorii, continuă 
să conducă Emmerich Danzer (Austria), 
urmat de compatriotul său Wolfgang 
Schwartz, cehoslovacul Ondrej Nepela 
și francezul Patrick Pera. După toate 
probabilitățile, această ordine se va păs
tra și după proba de figuri libere, pro
gramată pentru joi seara. In dimineața 
aceleiași zile, încep întrecerea și partici
pantele la proba feminină.

A. ALIMPIJEVICI

CAMPIONATELE INTERNATIONALE
OE TENIS DE MASĂ

PRAGA, 1 (Agerpres). — 
La Praga au continuat în
trecerile campionatelor in
ternaționale de tenis de 
masă ale Cehoslovaciei. In 
sferturile de finală ale 
probei de simplu femei, 
Maria Alexandru a învins-o 
cu 3—0 (11, 14, 14) pe Pauk- 
nerova (Cehoslovacia), dar 
a fost eliminată în semifi
nale cîe Zoia Rudnova 
(U.R.S.S.) cu 3—0 (13, 16, 
16). Eleonora Mihalca a 
pierdut în sferturile de fi
nală cu 0—3 (—17, —15, —8) 
la Jurik (Ungaria). La sim
plu bărbați, în sferturi de 
finală, maghiarul Beleznai 
l-a întrecut cu 3—0 (18, 17, 
20) pe Gheorghe Cobîrzan.

Alte rezultate : simplu 
femei, turul II : Alexandru
— Mișenkova (Ceh.) 3—0, 
Mihalca — Novoryta (Pol.) 
3—0 ; turul III : Alexandru
— Geissler (R.D.G.) 3—0,
Mihalca — Harst (R.F.G.) 
3—2 ; sferturi de finală: 
Rudnova — Shanon 3—0, 
Jurik — Mihalca 3—0, Lu-

rova — Pire 3—0 ; semifi
nale ; Jurik — Luzova 3—0; 
simplu bărbați : sferturi 
de finală : K. Johansson — 
Kunz 3—2, Korpa — Stepa- 
nek 3—0, Stanek — Kudr- 
nak 3—0 ; semifinale ; Jo
hansson — Beleznai 3—0, 
Stanek — Korpa 3—2 ; du
blu bărbați : turul III : 
Glurgiucă, Cobîrzan — 
Chmelik, Dvorjak 3—1 ; 
sferturi de finală : Kunz, 
Fulin (Ceh.) — Giurgiucă, 
Cobîrzan 3—1 (5, 17, —12. 
13) ; dublu mixt : turul II : 
Mihalca, Negulescu — Vij- 
nants, Wandervel 3—0, Ale
xandru, Găurgiucă — Ca- 
linska, Woznica 3—1 ; tu
rul III : Rudnova, Amelin 
— Veckova. Cobîrzan 3—0, 
Vosztova, Stanek — Mi
halca, Negulescu 3—0 (14. 
13, 14), Pauknerova, Dvor- 
jac — Alexandru, Giurgiu, 
Că 3—2 (—18, —13, 19, 15. 
16) ; semifinale : Richter, 
Lemke — Vosztova, Stanek 
3—0, Johansson, Alser — 
Karlikova, Kunz 3—2.

TURCIA

Echipa de volei Steaua (m) învingătoare 
in turneul de la Ankara

In cadrul turneului care se desfășoară la Ankara, 
echipa de volei Steaua (m) a dispus cu 3-0 de S.K. Ankara. 
Ț.S.K.A. Cerveno Zname Sofia a întrecut cu același 
scor echipa Colegiului din capitala Turciei.

Activitatea in fotbal
Turcia — Spania 0-0

Ieri, Ia Istanbul în cadrul grupei 
I din campionatul european de 
fotbal, s-au întîlnit echipele Turciei 
și Spaniei. Desfășurat în fața a 
35 000 de spectatori, meciul s-a în
cheiat cu un scor alb : 0-0. După a- 
ceastă partidă, clasamentul grupei 
se prezintă astfel:

Irlanda 2 1 1 0 2:1 3
Spania 2 0 2 0 0:0 2
Turcia 2 0 1 1 1:2 1
Cehoslovacia 0 0 0 0 0:0 0

Următorul meci (Turcia Irlanda)
va avea loc la 22 februarie.

Meciurile de calificare 
în turneul U. E. F. A.

După cum s-a anunțat, actuala ediție 
a turneului U.E.F.A. se va desfășura 
între 5 și 13 mai a.c., în Turcia. La 
turneul final vor participa 16 reprezen
tative de juniori, dar înainte de defi
nitivarea echipelor finaliste vor mai

Note externe

Prețul unui interviu...
Helmut Haller, cunoscutul jucător 

de fotbal care la Londra „a dat de
plină satisfacție* — după părerea 
Iul Schon, antrenorul echipei R.F.G. 
■—• nu și-a închipuit că un simplu 
interviu i-ar putea aduce neplăceri 
dintre cele mai mari.

După cum se știe, Haller joacă 
la Bologna. Fiind german, el a 
acceptat cu plăcere să răspundă la 
cîteva întrebări ale unui ziarist din 
R.F.G. In răspunsurile sale, el n-a 
criticat nici clubul, nici pe antrenor, 
nici pe coechipierii săi. A fost — 
după părerea sa — un interviu de 
circumstanță în care fotbalistul a a- 
firmat că i-ar place mai mult să 
joace la Intemazionale.

Toate acestea n-au fost însă pe 
placul clubului bolognez. Goldoni, 
directorul acestuia, i-a explicat lui 
Haller că, potrivit regulamentului 
clubului, jucătorii nu au voie să facă 
nici o declarație publică și că, prin 
urmare Bologna nu-i va mai reîn
noi contractul. Totodată, Haller 
va fi obligat să plătească 1 milion 
de lire italiene drept despăgubiri. 
Așadar, clubul bolognez îi va închide

ușa în nas și, cu aceasta, „se va 
închide și cariera de fotbalist a lui 
Haller", scrie ziaristul italian R. 
Gigli. Ca să nu mai vorbim de 
suporterii bolognezi care sînt supa
răți foc pe Haller și-l „bombardează" 
cu telefoane in jurioase.

Pe ce își fondează ziaristul res
pectiv acest sumbru pronostic ? Pe 
faptul că Haller are 28 de ani, deci 
cariera lui nu mai poate fi prea 
lungă și, în consecință, cluburile ita
liene nu se vor... înghesui să-l „cum
pere" de la Bologna, cu atît mai 
mult cu cît în cadrul represaliilor 
dezlănțuite, clubul său va cere, de
sigur, un preț exorbitant, tocmai 
pentru a-i face greutăți la transfer. 
După unii, lui Haller nu-i va ră
mîne decît să se ducă la Milano, să... 
cerșească la poarta lui Intemazionale 
sau Milan, în speranța că aceste două 
cluburi se vor îndura să plătească 
oricît ar cere Bologna. Slabă spe
ranță !

Oricum, e foarte scump prețul 
plătit de Haller pentru... interviul a- 
cordat l

avea loc unele partide dc calificare (tur- 
rctur). Cîteva asemenea jocuri au avut 
loc.

La reședința U.E.F.A. au sosit datele 
disputării celorlalte meciuri de califi
care. Iată-le: Anglia—Scotia (la 1 și 
15 martie) ; Spania—Portugalia (la 15 
și 29 martie) ; R.F.G.—Olanda (1 și 
27 martie) ; Ungaria—Cehoslovacia (15 
și 26 martie). Meciurile dintre Iugo
slavia și Albania nu se mai dispută, 
întrucît federația albaneză a anunțat că 
se retrage din competiție. astfel că 
echipa Iugoslaviei s-a calificat în tur
neul final.

lată, de altfel, componența celor pa
tru grupe:

Grupa A — Bulgaria, Polonia, Belgia, 
Turcia; grupa B — R.F.G. sau Olanda, 
Franța sau Elveția, Austria, Ungaria sau 
Cehoslovacia; grupa 0 — R.D.G., Ro
mânia, U.R.S.S., Suedia; grupa D — 
Spania sau Portugalia, Iugoslavia, An
glia sau Scoția, Italia.

Turneul echipelor de juniori 

de la Viareggio

ROMA 1 (Agerpres). — în turneul 
internațional de fotbal rezervat echipe
lor de juniori, de la Viareggio, s-au 
disputat ultimele jocuri din cadrul op
timilor de finală. Pentru sferturile de 
finală ale competiției s-au calificat 
două Cchipe străine. Burevestnik și Bar
celona, alături de șase formații italiene: 
Milano, Fiorentina, Torino, Bologna, 
Juventus și Roma.

PE SCURT « PE
PARIS. Cu prilejul unei reuniuni 

ținute la sediul UNESCO din Paris, 
comitetul internațional al trofeelor 
„Fair play" a decernat premiile pe 
anul 1966. Premiul „Fair Play" a 
fost atribuit luptătorului iugoslav 
Ștefan Horvath, pentru deosebita 
sportivitate arătată la campionatele 
mondiale de lupte greco-romane de 
la Toledo.

ZURICH. Concursul internațional 
de sărituri de la trambulină, desfă
șurat la Saint Moritz, a fost cîștigat 
de sportivul suedez Kurt Elimae, care 
a totalizat 206,7 puncte (81 m și 
77,5 m). Pe locurile următoare s-au 
clasat Juani Ruotsalainen (Finlanda) 
și Jan Kawulok (Polonia).

MOSCOVA. Pe patinoarul de al
titudine din apropiere de Nalcik, 
tînărul sportiv sovietic Anatoli Le-

în ANUL preolimpic 7967 se vor desfășura 37 de campionate mondial: 
(dintre care 30 vor avea loc în Europa) și 24 de campionate europene, la di 
ferite ramuri de sport. României îi revine cinstea de a organiza campionatele 
mondiale la lupte greco-romane (1—3.IX), care se vor desfășura la București

DUPĂ DISCUȚII 
care au durat ani de 
zile, federația engle
ză de fotbal s-a hotă- 
rît, în sfîrșit, să apro
be televizarea meciu
rilor. Spre surprinde
rea insularilor, drep
tul de a televiza a

fost acordat nu B.B.C.- 
ului sau I. T. V.-ulul 
(cele două mari trus
turi engleze), ci unei 
societăți nou consti
tuite — „Play T.V.“— 
care deocamdată are o 
mică rază de transmi
tere. Pentru a recep

ționa meciurile, tele 
spectatorii trebuie s 
plătească o sumă, î 
schimbul căreia la te 
levizor se adapteaz 
de către „Play T.V.’- 
un dispozitiv supli 
mentar.

FEDERAȚIA franceză de penta
tlon modern intenționează să a- 
dreseze federației internaționale

o propunere cu privire la înlocuire 
probei de călărie cu o cursă Ci 
clistă.

JOHN THOMAS, 
cel mai bun săritor în 
înălțime din lume în 
anii 1959—1960, este 
optimist. Iată ce a 
declarat el : „Am ob
ținut o slujbă într-un

birou de pronosticuri, 
ceea ce îmi va permite 
să acord mai mult 
timp antrenamentului. 
Mă pregătesc ca nici
odată pînă acum și 
aștept să realizez în a-

nul 1967 cele mai bun 
performanțe din ca 
riera mea de atlet1 
Recordul personal e 
lui Thomas este d 
2,23 m.

RENUMITELE schioare franceze Marielle Goitschel și Annie Famose vo 
participa la raliul automobilistic feminin Paris — Saint Raphael, între 21 
aprilie — 1 mai a.c. Echipajul va concura pe un „Renault-Alpine”. Iat-o p 
Marielle pregătlndu-se pentru acest raliu pe care l-a denumit, în glu A 

„slalom automobilistic”.

PENTRU JOCURILE OLIMPICE de iarnă de la Grenoble din 1968. fia 
căra olimpică va fi transportată din Grecia la Paris, trecînd prin Innsbruci 
și Munchen. In Franța ea va face un adevărat „tur al munților11: mai întîi vt 
străbate masivul Jura, apoi masivul Central și, după ce va ajunge la Nisa, v< 
reurca spre Chamonix, iar de aici la Grenoble.

LA MARATONUL de la Boston 
a fost primită o înscriere neobișnui
tă din partea neozeelandezului Bert 
Smith (34 ani), care este orb și a-
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este in situația de a 
nu avea un stadion 
propriu deși, după cum 
se știe, acum 3 luni, 
la Madrid, s-a inau-

gurat stadionul clubu
lui respectiv, cunoscut 
sub numele de Man
zanares. Autoritățile 
municipale ale Madri
dului au interzis folo-

leargă cu bastonul. în scrisoare 
adresată federației din Boston el d. 
asigurări că va parcurge distanța ii 
mai puțin de trei ore.

sirea stadionului, p 
motivul că el a fos 
construit ilegal, pe u 
teren ce trebuia să de 
vină parc public.

ÎNAINTEA începerii C.M. de fotbal din Anglia au fost convocați medici 
tuturor echipelor. Lor le-a fost prezentată lista tuturor medicamentelor consi 
derate drept doping. Pe reprezentantul Braziliei l-a indispus prezența cofeine 
pe lista dopingurilor. Echipa sa adusese în Anglia nu mai puțin de 300 kg di 
cafea. In cele din urmă, forurile sup erioare au admis consumul a douăzeci d 
cești de cafea zilnic pentru un Jucător (!) însă apărătorii titlului mondial ni 
au fost de acord- „Pentru europeni aceasta cantitate este prea mare, da. 
pentru noi aproape că nici nu contează* — a spus conducătorul lotului bra 
zilian.
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peșkin a realizat în proba de 500 m 
timpul de 39,8 sec. Fostul campion 
olimpic, Evgheni Grișin, a ocupat 
locul trei cu timpul de 41,0. In pro
ba de 3 000 m, Samoilov a înre
gistrat timpul de 4:42,8.

TBILISI. Cu o rundă înainte de 
terminarea campionatului de șah, în 
clasament conduce marele maestru 
Leonid Stein cu I2V2 puncte, secon
dat de Efim Gheller cu 12 p. în runda 
a 20-a, Stein a cîștigat la Lein, iar 
Gheller a remizat cu Liberson.

SAN JUAN. Cunoscutul sportiv 
etiopian Bikila Abebe a confirmat 
participarea sa la cea de a cincea 
ediție a maratonului de la Coamo 
(Porto Rico), care se va desfășura 
în ziua de 5 februarie. Alături de 
campionul olimpic va lua startul și 
Alvajo Mejia (Columbia) cîștigătorul

crosului „San Silvestro" de la 
Paulo.

NEW YORK. Campionatele de 
tinaj artistic ale S.U.A. s-au de 
șurat în orașul Omaha (Nebras 
Primele locuri și calificarea pei 
viitoarele campionate mondiale 
la Viena au fost ocupate de : Pe 
Fleming, Albertina Noyce, Je 
Walsh (fete); Garry Visconti, S' 
Allen, Tim Wood (bărbați); Cir 
și Ronald Kaufmann, Suzan Behr; 
Roy Weyjelain, Betty Lewis-Rich 
Gilbert (perechi); Lorna Dyer-J 
Carrel (dansuri).

CARACI. Selecționata de ho; 
pe iarbă a Olandei și-a început 
neul în Pakistan, jucînd la Pes 
war, cu selecționata orașului. îi 
nirea s-a încheiat cu un rezultat 
egalitate 1 1—1.
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