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Conferința orășenească UCFS Cîmpulung Muscel

După-amiază, in sala Fioreasca,

Primul „examen" public al loturilor noastre 
de tineret
la handbal

Reprezentativele de ti
neret ale orașului Bucu
rești susțin astăzi după- 
amiază două dificile par
tide internaționale, în 
care replica le va fi dată 
de puternice selecționate 

. de peste hotare. Este vor
ba de echipele orașelor 
Zagreb și Sarajevo, în 
care handbalul se bucu
ră de o largă populari
tate și de o certă va
loare.

Handbalist» din Sara
jevo au sosit în Capi
tală ieri dimineață iar 
după amiază au făcut un 
antrenament de acomo
dare în sala Fioreasca. 
Lotul sportivilor iugo
slavi este alcătuit din 
jucători de la cele două 
echipe de primă catego
rie din orașul Sarajevo: 
R. K. Sarajevo și Mlada 
Bosna. în general, în se
lecționata acestui oraș 
evoluează mulți hartd- 
baliștj tineri, cu o bună 
tehnică individuală și cu 
o excelentă pregătire 
fizică. Reprezentativa fe
minină a orașului Za
greb, antrenată de 
Pavlin Kreso, dispune de 
handbaliste cunoscute 
cum sînt Istvanovlci, 
Rebernjak, Radovan, Bart 
și Covad.

La puține ore după sosirea in Capitală, haudba/iștii 
echipei Sarajevo au efectuat un antrenament

Programul de astăzi 
din sala Fioreasca înce
pe la ara 17,45, cînd va 
aveo loc meciul dintre 
selecționata feminină de 
tineret a orașului. Bucu
rești și cea a orașului 
Zagreb. Meciul va fi ar
bitrat de Constantin Că- 
pățină. în continuare, la 
ora 19, arbitrul polonez 
Rysard Helemeiko va 
conduce meciul dintre 
echipele masculine Bucu
rești tineret șj Sarajevo-

Steaua a întrecut net pc Avîntul, 
in campionatul de hochei

Cu trei etape înain
tea încheierii campio
natului republican de 
hochei, una dintre cele 
două probleme aflate în 
„litigiu” și-a șl aflat re
zolvarea, cealaltă fiind 
și ea, practic, ca și so
luționată. După meciuri
le do ieri se cunoaște 
formația care va retro
grada — Politehnica

București (rămasă cu 6 
puncte în urma Tîrna- 
vei!) și virtuala 'cam
pioană — Steaiua (me
ciul său, de duminică, 
eu Dinamo rămîne ori
cum un veritabil derbi 
al competiției).

Primul joc din etapa
ROMEO VILARA

(Continuare în pag. a 4-a)

CONCURSUL

DE SELECȚIE

A ȘAHISTELOR

La sfîrșitul săptămînii 
viitoare, Capitala găz
duiește un interesant 
turneu feminin de șah, 
la care participă o se
rie de jucătoare frun
tașe. Printre acestea se 
remarcă Margareta Teo- 
dorescu, Maria Pogore- 
vici, Gertrude Baum- 
starck. Maria Desmi- 
reanu, Eleonora Rădu- 
canu. Este demnă de 
menționat Inițiativa Fe
derației Române de Șah 
de a invita la ăcest con
curs — care are carac
ter de selecție — și 
două șahiste de pers
pectivă, Pia Brînzeu și 
Georgiana ATexandres- 
cu. întrecerile încep la 
17 februarie.

Nu o dată am notat cu ma
juscule numele sportivilor din 
Cftnpulung Muscel. îndeosebi 
atleții și bourii au dus faima 
sportivă a micului oraș arge- 
șean dincolo dc hotarele regiu
nii lor și chiar ale țării. în 
fiecare an, juniorii și seniorii 
din localitale au cucerit pre
țioase titluri de campioni re
publicani.

O vreme, specialiștii au pri
vit cu mirare succesele tnusce- 
lenilor și nu puțini au fost 
cei care au socotit că nu-i 
vorba decît de. un.„ „foc de 
paie“. Dar, acest „foc de paic“ 
s-a dovedit a fi, în realitate, 
o flacără puternică alimentată 
de efortul colectiv al tuturor 
iubitorilor sportului din oraș.

Am înțeles mai bine acest 
lucru cu cîteva zile în urmă, 
cin<l am asistat la Conferința 
orășenească a UCFS. Darea de 
seamă asupra activității desfă
șurate de către consiliul oră
șenesc UCFS în ultimii doi ani 
ai discuțiile au dezvăluit „se
cretele- succeselor repurtate 
dc către sportivii mușccleni. 
Aprecierea realistă a izbînzi- 
lor și criticarea fără rezerve a 
lipsurilor vor contribui și In 
viitor la dezvoltarea valorică 
la Cîmpulung a sportului de 
performanță care, se pare, 
în ultimul an a cam bătut 
pasul pe loc.

Desigur, locuitorii orașului 
Cîmpulung se mîndresc cu 
faptul că lit o serie dc ramuri 
de sport, localitatea lor ocu

pă un loc însemnat pc plan na
țional. Astfel, în perioada a- 
nalizată, sportivii mușccleni an 
cucerit două titluri de cam
pioni republicani la seniori, 
prin Olimpia Cataramă (atle
tism) și Sîmion Aurel (box), 
și șase titluri republicane de 
juniori (tot la box și atle
tism) prin Iancu Anghel, Ion 
Voicilă, Victoria Pulpea, Sorin 
Sighișanti. Victoria Chitii și 
Victoria Miloșoiu. Pentru lotu
rile republicane de seniori, e- 
rașul Cîmpulung a dat în pe
rioada amintită cinci atlcți și 
cinci boxeri, iar pentru Iotu
rile de juniori 11 atleți și doi 
boxeri. Despre valoarea atletis
mului din localitate ne poate 
edifica, dacă vreți, un singur 
amănunt : 70% din sportivii 
care alcătuiesc echipa <lr atle
tism a regiunii Argeș (din ca
tegoria Ă) sînt din Cînipu- 
lung.

Atit darea de seamă cît șf 
cei care au participat Ia dis
cuții, scoțînd în relief aceste 
succese, i-au felicitat pe fău
ritorii lor, antrenorii Cristian 
Panaitescu (box), Emil Dră- 
gan, Victoria și» Gabriel Bă- 
descu (atletism).

Și totuși, în ciuda acestor 
realizări prețioase, așa cum au 
arătat participanții la confe
rință, îndeosebi în anul 1966,

PETRE HENȚ
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ION ȚIRIAC A PLECAT ÎN S.U.A.
Ieri a părăsit Capitala, plecind în orașul Salisbury din 

S.U.A., campionul republican de tenis Ion Tiriac. După cum 
se știe, tenismanul român va lua parte la o serie de turnee 
internaționale de tenis, cunoscute sub numele de „Circuitul 
Caraibilor".

Excursie la Praga 
cu prilejul C. M. feminin 

de baschet
Oficiul Național de Turism organizează, în colaborare cu 

F. R. Baschet, o excursie la Praga eu prilejul Campionatului 
mondial feminin, plecarea se va face în ziua de 17 aprilie, 
eu avionul, iar înapoierea în București, în ziua de 2* apriHe, 
tot eu avionul. In ziua de 23 aprilie se va face o excursie la- 
Lidice și la Karlovy-Vary. Costul întregii excursii : 1 «sa de 
lei. Membrii comisiilor regionale, antrenorii, jucătoarele șl 

._____________________________ _ ____ ___  jucătorii care doresc i
să ia parte la ex- î

Această iarnă, ca niciodată mai autentică și mai neaoșă, a înzăpezit munții, 
spre bucuria iubitorilor sporturilor iernii. Telefericul de la Predeal este acum 
mai solicitat ca oricînd de amatorii schiului. Ei urcă în... fotolii spre locul de 

start, avîntîndu-se apoi, neosteniți, pe pîrtil...

Foto: Aurel Neagu

cursie trebuie să co
munice aceasta tele- i 
grafic, pe adresa fe- ! 
derației, pînă la 15 > 
februarie 1987.

MÎINE - REUNIUNE 
DE BOX LA DINAMO

Sala Dinamo din 
Capitală găzduiește ■ 
rnîine, cu începere 
de Ia ora 18, o 
atractivă reuniune , 
pugilistică amicală • 
care aduce în ring ' 
o serie de cunoscuți 
boxeri bucureșteni. > 
Programul galei în
sumează 12 meciuri1. 1 
Dintre acestea, rețin 
în mod deosebit
atenția : Davidescu
(Dinamo) — ștefan 
(Metalul), Șoșoiu (Di-

Foileton — anchetă

CURSA DE 33 M... LIPSURI!
Duminică, intru în holul bazinului de 

înot Fioreasca, scot din buzunar o Tur
tle și scriu pe ea eît pot de citeț : Cine 
dorește să participe la 
lipsuri", organizată 
se prezinte peste o 
Acum este ora 10.

— Zece și cinci I 
un antrenor.

— Mă rog, spun

„Cursa de 33 m... 
de subsemnatul, să 
oră la start 1 P. S.

îmi atrage atenția

luni de zile în lipsuri I (aplauze). Fie
care pe „culoarul- lui de activitate. 
Am învățat pînă acum să facem pluta, 
adică tot lucruri de suprafață, fără a 
mișca un deget. Este o treabă bună, 
desigur ! Consider însă că a sosit 
pul să dăm puțin din mîini și 
picioare. Deci, curaj ! Fie ca ăl cu 
multe lipsuri să cîștige !...“

tim- 
din 
mai

namo) — Nitoi (Pro
gresul), Brînduș (Di
namo) — Dumitrescu 
(Rapid), Deicu (Dina
mo) — Gologan (Ra
pid) și Vlad (Dina
mo) — Hău (Rapid).

azi, la giulești: Primele meciuri internațiwle

eu, asta are mai 
puțină importanță. Principalul este 
la respectiva cursă...

— De 33 m... lipsuri, nu ?
— Exact.
— Nu există 1 face omul.
— Dacă o organizez eu, înseamnă 

există !
— Ce ? Cursa ?
— Nu, lipsurile !...

ca

că

PE CULOARE DIFERITE !

DISCURSUL INAUGURAL

Prima care s-a „avîntat" în cursă a 
fost bufetiera din holul bazinului.

— Eu, a început ea, nu am unde ține 
peste noapte marfa.

— Care marfă 1 întreb, 
lantar aveți doar trei 
portocală.

— Nu aduc mai mult
spus, nu am unde o păstra.

— Și de ce nu aveți unde o

Văd că in ga- 
biscuiți și o

fiindcă, v-am

pentru „Cupa 16 Februarie" la volei

La ora fixată pentru start, lume multă 
in jurul meu : spectatori, sportivi, an
trenori, arbitri, medici, mecanici. Pre
lucrez imediat regulamentul acestei ori
ginale întreceri și înainte de a da ple
carea, țin, așa cum se obișnuiește, un 
mic discurs: „Așadar, aici se înoată de

VASILE

(Continuare în pag. a
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Pasionalii jocului de volei 
din Capitală au prilejul să 
asiste în acest sfîrșit de săptă- 
mînă la o interesantă confrun
tare internațională. Este vorba 
despre competiția feminină do
tată cu „Cupa 16 Februarie", 
organizată de Rapid București 
și la care iau parte — îm
preună cu garnitura clubului 
sportiv gazdă și cu Penicilina 
Iași, altă bună echipă româ
nească din categoria A — 
două formații din străinătate : 
Selecționata feroviară a Ceho-

slovaciei și Spartak Subotica 
din Iugoslavia. Ambele echipe 
de peste hotare aliniază în lo
turile lor cîteva reputate vo
leibaliste, unele internaționale 
de mai mulți ani, din rîndul 
cărora se detașează jucătoare
le Valentova, Touchova, Vin- 
dușkova, Kutisova (Selecționa
ta feroviară a Cehoslovaciei) 
și Mandic (Spartak Subotica). 

întrecerile, care se vor des
fășura — sistem turneu — în 
sala Giulești, încep astăzi, pe 
afișul primei etape figurind, în

la ora 17, pariidele 
Spartak Subotica șl 
— Selecționata iero-

ordine, de 
Rapid — 
Penicilina 
viară a Cehoslovaciei. Progra
mul etapei de mîine, care va 
începe la ora 16, cuprinde me
ciurile Selecționata feroviară 
a Cehoslovaciei — Spartak Su
botica și Rapid — Penicilina, 
iar ceT de duminică, de la ora 
10, partidele Spartak Subo
tica — Penicilina și Selecțio
nata feroviară a Cehoslovaciei
— Rapid.
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(Urmare din pag, Ij 
la Cîmpulung activitatea sportivă de 
performanță nu a. cunoscut o linie as
cendentă, mai ales la atletism și la 
box.

Atleții mușceleni, printre care Olim
pia Cataramă, Elena Neacșu, Tatiana 
Bucura, Victoria Pulpea, Viorica Di
nu, Ion Dumitrașcu ș.a., nu și-au 
realizat obiectivele stabilite.

Vorbind despre box, noi socotim 
că situația — așa cum se prezintă 
!■ momentul de față — est© de-a 
dreptul alarmantă. Puternica echipă 
din anii trecuți, cea car© în 1964 a 
•eupat locul II la Spartachiada re
publicană, iar în 1965 locul III în 
campionatul republican (după Dinamo 
și Steaua), s-a... volatilizat. în 1966, 
boxerii Cîmpulungului nici măcar nu 
»-au calificat în turneul final al 
campionatului pe echipe (au ocupat 
locul IV în serie). Și aceasta nu ar 
fi chiar atlt de grav. In prezent, 
insă, antrenorului Cristian Panaites- 
cu, omul care a început de la zero 
munca de instruire a boxerilor din 
oraș, îi este aproape imposibil să 
alcătuiască o echipă completă, fie ea 
cît de modestă. Cauzele acestei si
tuații neplăcute au fost dezbătute 
de către pârtiei panții la conferință. 
Ei au arătat că o bună parte din 
conducătorii asociației sportive Muș- 
celul, de la Uzina mecanică din lo
calitate unde lucrau majoritatea pu- 
filiștilor, au desfășurat o slabă 
muncă de educație. Acest fapt, dacă 
nu a încurajat unele abateri (adesea 
grave) de la disciplina sportivă, nici 
nu a contribuit cu ceva la înlătu
rarea lor. Biroul secției de box, care 
a fost incomplet o lungă perioadă 
de timp, nu a mai dovedit aceeași 
preocupare ca în anii precedenți față 
de instruirea și educarea sportivilor 
și față de crearea unor condiții op
time de viață și antrenament. Toate 
acestea i-au determinat pe unii bo
xeri (llie Vișinescu, Ion Ivan, Nico- 
lae Stfmciu, Gheorghe Manea, Ion 
Ma rin) să părăsească locurile de 
muncă și orașul, așa îneît secția de 
box, una dintre cele mai puternic© 
din țară, s-a dezmembrat. Ceea ce 
i-a făcut pe unii participant la con
ferință să se întrebe nu fără re
gret : „Unde sînt zăpezile de altă
dată ?“.

Discutînd cu antrenorul Cristian 
Panaitescu despre neplăcuta situație 
a boxului din Cîmpulung, ci ne-a 
spus următoarele: „Este pentru noi 
9 perioadă grea. Bineînțeles, am și 
eu o vină în toate acestea. în do
rința de a pregăti cît mai bine pri
ma noastră formație, am neglijat ju
niorii, rezerva noastră dintotdeauna. 
Sînt sigur, însă, că, în scurt timp, 
din cei 33 de juniori pe care îi am 
acum în secție voi reuși să scot 
elemente, poate mai valoroase, care 
sa-i înlocuiască pe cei ce nu au 
iubit destul culorile asociației și 
orașul nostru, pe care l-au și pă
răsită

Participanții la conferință au fă
cut numeroase propuneri pentru îm
bunătățirea sportului de performanță 
din Cîmpulung. Multe dintre ele au 
fost incluse în planul de măsuri și 
vor contribui, cil siguranță, la creș
terea valorică a sportului din loca
litate.

valoare ridicată, 
și Dorin Mun- 

locurile frun-

Deși s-a desfășurat pe vreme ne
favorabilă (ceață și burniță) și pe 
zăpadă dificilă (umedă, grea), „Cupa 
Poiana Brașov", concurs la care au 
luat parte cei mai buni schiori ro
mâni, precum și selecționata Alma- 
Ata, a cunoscut un frumos succes. 
Cele mai importante întreceri au fost 
cele două curse de slalom special 
(din cauza timpului, slalomul uriaș 
a fost înlocuit) care au constituit, 
de fapt, ultimul trial în vederea se
lecționării reprezentanților României 
pentru Concursul preolimpic dc la 
Chamrousse.

Constanți la o 
Cornel Tăbăraș
tea nu au ocupat 
tașe în ambele curse, astfel că vor 
avea cinstea de a concura la marea 
competiție, alături de așii schiului 
mondial. Cornel Tăbăraș a realizat 
aceste victorii, primele la slalom spe
cial d in sezonul 1967, la mare luptă, 
datorită impetuozității cu care a 
parcurs manșele secunde. în prima 
zi, Dorin Munteanu avea după manșa 
întîi avantaj de 7 zecimi de secundă, 
iar în manșa a doua 
mai bun timp pînă la plecarea lui 
Tăbăraș. Acesta, însă, 
tige, a știut să aleagă căile directe, 
să evite pericolul de a cădea (pîrtia 
avea de acum taluzuri) și a 
ajuns cu un avans de 9 zecimi de 
secundă. Faptele s-au petrecut a- 
proape identic duminică, cînd, ca și 
sîmbătă, experiența și-a spus cuvîn- 
tul. Sperăm că cei doi schiori vor 
ști să concureze cu aceeași lto țări re 
și siguranță și pe pîrtiile pe care se 
vor disputa, peste un an, Jocurile 
Olimpice.

La fond, vom remarca victoria Iui 
Dinu Petre (prima din acest sezon) 
în cursa de 15 km, precum și succe
sele ștafetelor A. S. Armata Brașov 
la seniori și senioare, ultima fiind 
alcătuită, de fapt, din trei junioare: 
Eugenia Vișan, Maria Dra ghici și 
Rodica Cimpoia.

obținuse cel

decis să eîș-

★
Regretăm că trebuie să revenim 

asupra unor probleme despre care am 
mai scris chiar în acest sezon. Prim* 
se referă la organizarea curselor al
pine. Sîmbătă, proba de slalom spe
cial a început ia ora 12 (!) și s-a

patinau

concursurilor!
terminat pe întuneric, la ora 17,30 
(II). Mai mult chiar, pentru că ora 
la care se încheiase întrecerea senio
rilor era înaintată, organizatorii (co
misia de schi a regiunii Brașov) au 
fost la un pas de a amina cursele 
juniorilor. Cauza ? Aparent, 
noră: la ora la care se 
începerea concursului (10), .
fanioanelor se aflau încă în magazia 
din Poiană. După discuții între or
ganizatori și administrația bazelor 
sportive, fanioanele au ajuns, în sfîr
șit, pe pîrtie și astfel concursul a 
putut să se desfășoare. Dar, de fapt 
discuțiile nici n-ar fi trebuit să aibă 
loc. Regulamentul concursurilor de 
schi prevede precis că în cadrul co
mitetului de organizare trebuie să fie 
un responsabil cu materiale care are 
datoria să se ocupe din vreme (cu 
o zi înainte de cursă) de procurarea 
tuturor celor necesare. Din păcate, la 
„Cupa Poiana Brașov" nu a existat 
un responsabil pentru materiale, iar 
membrii comitetului de organizare 
au așteptat ca administrația bazelor 
să se ocupe de o sarcină care, de 
fapt, era a lor. Cum nu este prima 
dată cînd se petrece așa ceva, so
cotim că ar fi cazul ca organizatorii 
viitoarelor competiții să recitească 
regulamentul concursurilor de schi și 
să aplice întocmai toate prevederile.

una mi- 
stabilise 

pînzele

Chiar și pe cele aparent neînsemna
te, dar care, de fapt, după cum s-a 
văzut, pot aduce prejudicii serioase !

In ceea ce privește juniorii, 
pare că singura posibilitate de

Maestrul sportului Cornel Tăbăraș în plină cursă 
Fo

se TENIS DE CîMP
concura și ei în condiții bune (și nu 
ca' la întrecerile precedente oind li 
s-au acordat un timp limitat și... o 
singură manșă) a fost cea de duminică. 
Seniorii au concurat pe pîrtia de sub 
teleferic, iar juniorii pe pîrtia din 
Poiană. Datorită priceperii și pa
siunii antrenorilor D. Burghelea, I. 
Oprea, 6. lovan și V. Bobit, junio
rii au avut, în sfîrșit, un concurs. 
Sperăm ca și pe viitor să-i vedem 
pe juniori întreeîndu-se pe pîrtii di
ferite de cele ale seniorilor.

Au început întrecerile finale
pentru „Cupa Steaua1*

D. STANCULESCU

Vreme bună pentru turism șl schi
Datorită amabilității Serviciului 

prevederi de scurtă durată din ca
drul Institutului meteorologic, vă 
putem da următoarele vești des
pre starea timpului și a zăpezii 
în regiunea de munte.

în dimineața zilei de 9 februa
rie, grosimea stratului de zăpadă 
era următoarea : Vf. Omul 42 cm, 
Predeal 70 cm, Paring 72 cm, 
Păltiniș-Sibiu 34 cm, Lăcăuți 60 
cm. Sinaia — Cota 1 500 24 cm. 
Fundata 48 cm, Semenic 91 cm, 
Țarcu 100 cm, Rarău 90 cm, Ceah 
lău 10 cm, Băișoara 39 cm, Vlă- 
deasa 24 cm.

Zăpada este bună pentru schiat 
în toate masivele, cu excepția 
muntelui Țarcu unde este acce
sibilă numai schiorilor avansați.

In următoarele zile, temperatu
ra va scădea la început, apoi va 
deveni staționară. Va ninge izo
lat în Carpații răsăriteni, unde 
vîntul va sufla cu ușoare intensi
ficări. Apoi, cerul va deveni va
riabil, mai mult senin noaptea și 
dimineața. a

In general, condițiile pentru 
turism și schi vor fi bune.

Finalele campionatelor de viteză continuă
MIERCUREA CIUC, 8 (prin telefon, 

de la trimisul nostru). — Joi au intrat 
în concurs seniorii și juniorii mari, 
întrecerile au început pe o ninsoare 
abundentă, ceea ce a 
bilitatea și a făcut să scadă simțitor 
coeficientul de alunecare. In aceste 
condiții, rezultatele seniorilor care au 
luat startul în prima probă a zilei 
(500 m) au avut de suferit. In schimb, 
luptă pentru primele locuri a fost 
foarte dîrză. La fete, sorții au decis 
ca favoritele concursului, Crista Tra- 
cher și Eva Farkas, să alerge îm
preună. Luînd un start excelent, pri
ma și-a învins detașat adversara.

îngreuiat vizi-

Clasamente : 500 m senioare: 1.
Crista Tracher (Dinamo Brașov) 53,2, 
2. Eva Farkas (Mureșul Tg. Mureș) 
54,6, *' ~ ~ ‘ —----
mia 
drei 
Dan
48,6,.____ ___________ ___________ ____
rești) 48,2.

Titlurile de campioni la 500 m ju
niori mari au fost obținute, după cum 
era de așteptat, de Maria Tasnadi (A- 
vîntul M. Ciuc) și Horia Timiș (Di
namo București), cronometrați cu 58,5 
și 48,3.

3. Ecaterina Laurențiu (Agrono- 
Cluj) 58,6; 500 m seniori: 1. Ăn- 
Okos (Dinamo Brașov) 47,9, 2.
Lăzărescu (Dinamo București) 

3. Emilian Papuc (Dinamo Bugu-

Joi la prînz s-au încheiat confrun
tările juniorilor mici. Eva Marcosi 
(Avîntul Miercurea Ciuc) și Gh. Var
ga (Agronomia Cluj) au cucerit pri
mele locuri în clasamentul general, 
cu 188,250 p și, respectiv 169,315 p.

Micul patinator 
(Mureșul Tg. Mureș) a 
500 m (categoria 11—12 
record : 63,5 sec. (v.r.
au loc ultimele probe 
nulul seniorilor și juniorilor mari.

Ștefan Pataki 
realizat pe 
ani) un nou 
65,00). Vineri 
ale poliatlo-

TRAIAN IOANIȚESCU

După înfrîngerea suferită de Petre 
Mărmureanu în fața tenacelui Sever 
Dron (6—0, 6—3, 9—11, 6—3), în
trecerile pentru „Cupa Steaua" n-au 
mai rezervat surprize, înregistrîndu- 
se rezultate în general scontate. în 
turneul final al primilor 4, alături 
de Dron, s-au mai calificat G. Bosch 
(7—5, 4—6, 6—4, 6—4 cu Boaghe) 
G. Popovici (4—6, 6—4, 6—1, 6^2 
cu C. Năstase) și I. Năstase (7—5. 
6—1, 6—4 cu Serester).

In primul meci al turneului final, 
care va desemna pe cîștigătorul pro
bei de simplu masculin, s-au întîl- 
nit doi jucători în formă, llie Năs
tase și Sever Dron. Ultimul a în
ceput bine partida, conducînd eu 
4—2 în primul set. Dar Năstase 
și-a mobilizat forțele și, cîștigînd 
punct după punct, a reușit să facă 
14 gheme la rind. Astfel, meciul s-a 
încheiat în trei seturi : 6—4, 6—0, 
6—2 pentru llie Năstase. Mai puțin 
interesant, dar la o bună valoare, 
s-a situat a doua întîlnire a finaliș- 
tilor, G. Bosch și C. Popovici. Pri
mul a obținut victoria după pațni 
seturi: 6—1, 4—6, 7—5, 6—3.

Au început și jocurile turneului 
final la fete, unde lupta se dă între 
Iudit Dibar, Eleonora Dumitrescu, 
Ecaterina llorșa și Mariana Ciogolea. 
lată cum s-au calificat finalistele 
în ultimul tur eliminatoriu : Ecate
rina llorșa — Letiția Man Gîju 6—1, 
6—1 ; ludit Dibar—Sanda Ciogolea- 
Dron 6—1, 6—2; Mariana Ciogolea- 
Florica Butoi 6—I. 6—3 ; Eleonora 
Dumitrescu—Aneta Verone 6—1, 
6—4. Pînă ieri la prînz, un singur 
meci se disputase în turneul final. 
Iudit Dibar a întrecut-o pe Mariana 
Ciogolea cu 6—-1, 6—4.

întrecerile din sala Steaua urmează 
să se încheie la șfîr.șitul săptămînii.

NATAȚIE

Duelul Demetriad—Moraru,

Cursa de 33 m...
(Urmare din pag. 1)

— Nu mi se dă magazie.
— Nu îi dăm magazie, intervine 

Coordonatorul bazei, deoarece nu a- 
vem decît două magazii.

— Și alea cu ce sini ocupate ? în
treb.

— Tot cu... marfă pentru bufet.
—' E simplu, mă adresez bufetierei. 

Pe viitor luați marfă din cele două 
magazii.

— Nu pot, răspunde aceasta. Marfa 
'de care vorbiți este a bufetului de 
pe culoarul celălalt.

— Ei, și ?
—- Cum „ei, și"? Bufetul de pe cu

loarul celălalt aparține de „Ambasa- 
fier*.

— ’Și dv.?
— De IEBS !...

INTERVINE UN SPECTATOR

— Bine, continui eu, dar In felul 
acesta Ivmea care vine aici este lipsi
tă de. . .

— De multe ! mă completează un 
spectator. în primul rind, de o gar
derobă. Știți dv. ce înseamnă să stat 
îmbrăcat cu paltonul în tribunele 
supraîncălzite ale acestui bazin ?

— Știu, spun. De ce nu funcțio
nează garderoba, tovarășe coordo
nator al bazei ?

— Funcționează numai duminica.
•— Păi, azi e duminică.
~ Vreau sd spun, in unele dumi- 

Hici /... ce mai ? I Nu avem garde
robiere !

— Nemaipomenit ! exclamă specta- 
torul. Și t o căldură in tală t. ft

CUM S-AU PRĂJIT APARA
TELE

— Adevărat ? întreb eu pe mecani
cul șef al bazinului. Este așa căldură 
mare în sală ?

— O fi, răspunde acesta. Cine poate 
să știe ?! Eu am grijă de cazane, nu 
pot fugi cu termometrul în mină de 
colo, ‘ pînă colo !

— Nici nu trebuie să fugi, spun. 
După cite știu, există jos, la uzină, 
un tablou electric de control care 
arată foarte precis temperatura și 
umiditatea din întreg complexul 
sportiv Floreasca.

— Ei, bine, s-a prăjit I
— Cine ?
— Tabloul ăla electric de care vor

biți.
— Nu înțeleg.
— Să vă explic : am chemat ca să 

regleze aceste aparate specialiștii în
treprinderii de montaj aparatură și 
instalații din Capitală. Le-au reglat 
ei cît le-au reglat și cînd au terminat 
în loc să le pună la 24 kw, adică să 
le treacă prin transformator, le-au 
conectat direct la 229 !

— Deci, cum spuneți dv, le-au pră
jit !. . •

— Exact. Acum nu mai avem hidro- 
metri; nu mai avem termorezistenți, 
nu mai avem longometre, nu mai 
avem nimic !

— Și cînd vreți să știți, spre exem
plu, ce temperatură este în sala 
nr. 1 de sport, cum faceți ?

— Luăm~ frumos în mină un termo
metru, stăm cu el o jumătate de 
oră în tribună, vedem care e situa
ția șl fugim iute jos, la uzină, spre 
a regla cît de cît temperatura.

— La bazinul de înot tot așa pro
cedați ? întreb.

— Aici e mai simplu. Umiditatea 
din sală nu o mai luăm de loc, pe 
motiv că nu avem cu ce <

lipsuri 1
— Dar temperatura apei ? insist eu.
— Temperatura apei o luăm, ca să 

mă exprim așa, „tot după ureche" ! 
Legăm un termometru cu o sfoară 
și-l vîrîm ici, colo.

— Un fel de sondaj, nu ?
— întocmai. Aparatele din fundul 

bazinului sînt și ele prăjite !...

CU APA CALDA ȘI SĂPUN

— Acum îmi explic eu, intră în 
„cursă" un antrenor, pentru ce spor
tivii mei nu obțin rezultate de va
loare !

— Pentru ce ? întreb.
— Pentru că aerul din bazin nu are 

temperatura și umiditatea prevăzute 
în regulament !

— îmi permiteți ? intervine medicul 
Ion Drăgan, directorul Centrului de 
medicină sportivă. Temperatura apei 
din bazin trebuie să aibă plus 23—24 
de grade Celsius.

— Iar cea a sălii ? întreb.
— Cu un grad, două, mai mult. De

sigur, continuă medicul, oscilațiile de 
temperatură pe care bazinul le are 
— uneori sînt în sală și plus 30 de 
grade — influențează asupra pregă
tirii sportivilor. Temperatura apei, 
însă, e mai constantă. Deci, nu scuză, 
după părerea mea, obținerea unor 
rezultate slabe.

— Totuși, insistă antrenorul, regu
lamentul de funcționare a bazinului 
trebuie respectat !

— Trebuie! confirmă medicul. în 
primul rînd, de marea majoritate a 
antrenorilor care permit sportivilor 
să intre în bazin fără a face în prea
labil — așa cum prevede regulamen
tul — duș cu apă caldă și săpun !

— Desigur, spun, aceasta face ca 
apa să fie primenită mai des.

1400 METRI CUBI DE APA PE 
SAPTAMINA I

— Face, și nu face ! reia „cursa" 
mecanicul șef. „Face", în sensul că 
apa, avînd impurități, trebuie schim
bată. Ceea ce, desigur, nu s-ar întâm
pla dacă am avea filtre.

— Adică, vreți să spuneți că bazi
nul nostru nr. 1 nu are filtre ?

— Exact.
— Bine, dar avea.
— S-au stricat de mult !
— Și cum rezolvați ? întreb.
— Dăm la canal în fiecare săptă- 

mînă un bazin întreg de apă ! Adică, 
1400 metri cubi !. . .

Și pe un metru cub de apă plătim 
aproape 1 leu !

— Deci, aruncați apa din bazin o 
data la săptămînă ?

— Din păcate, da !
— Și dacă ar funcționa filtrele la 

cît timp ați schimba apa ?
— O dată la un an !
— Formidabil ! Tovarășe coordona

tor al bazei, vă costă ceva „distrac
ția" asta ?

— Mult.
— Cît de mult ?
— De 30—40 de ori mai mult decît 

ne-ar fi costat dacă aveam filtrele 
reparate !

— Și de ce nu le reparați ?
— Să vedeți: există un plan de 

perspectivă. . .
— Intr-adevăr, planul de perspec

tivă există — ne-a confirmat și ing. 
Iliescu, din conducerea I. E. B. S. — 
și se preconizează înlocuirea acestui 
sistem vechi de filtre, cu altul mai 
nou. Dar pînă atunci ?...

FINIȘ

Cursa desfășurîndu-se pe o distanță 
de numai „33 de metri. .. lipsuri" s-a 
încheiat aici. „Rezultatele", conform 
regulamentului, vom înregistra ul
terior (sperăm), tot pe „culoare" de 
activitate. Fie ca ăi mai în măsură 
să răspundă!. .s

unul din punctele de atracție 
ale concursului de la Galati

Vor asista oare iubitorii natațieî 
gălățenc la prima cursă românească 
de 100 m liber sub 57 de secunde ? 
Este foarte posibil dacă ținem sea
ma că Vladimir Moraru, în revenire 
de formă, a reușit deja un 57,5 
sec în bazinul de 33 m de la Flo
reasca, iar recordmanul țării, Dan 
Demetriad, este decis să obțină vic
toria în întrecerea directă cu cam
pionul țării. Oricum, disputa celor 
doi sprinteri bucureșleni, avantajați 
și de piscina de 25 m, va constitui 
unul din punctele de atracție ale con
cursului de înot, programat sîmbătă 
și duminică la Calați.

Cu mult interes este așteptată și 
evoluția Cristinei Balaban, care va 
lua startul în cursele de 100 m și 
200 m spate. Prof. R. Drăgușanu 
ne-a declarat că eleva sa este do po 
acum capabilă de rezultate în jurul 
a 1:11,0 pe 100 m și că va folosi 
întrecerile de la Galați ca o repetiție 
generală înaintea marelui concurs in
ternațional de la Bremen (3—5 mar
tie), unde probabil se va întîlni din 
nou cu Kiki Caron.

în sfîrșit, nu va fi lipsită de in
teres întrecerea specialistelor în pro
bele de delfin, ca și evoluția lui A, 
Șoptereanu în cursa de 200 ni bras. 
Să nu uităm că recordmanul țării 
a reușit cel mai bun rezultat din 
cariera sa (2:32,9) tot într-o cursă 
desfășurată anul trecut la Galați.

a,



Cupa orașelor tîrguri1 în actualitateVor fi stadioanele bucureștene
i

gazde bune pentru primele meciurii

oficiale ale sezonului?

a învins formația spaniola 
Valencia cu 2— 0 (1—0). In 
meci, cele două echipe termi- 
la egalitate, 1—1, astfel că 
United s-a calificat în etapa

dispută în
In cadrul 

desfășurat, 
în urnta că

rora se cunosc două dintre echipele 
calificate in semifinale.

La Valencia, In prezenta a 48 000 
de spectatori, echipa engleză Leeds

In aceste zile atenția iubitorilor 
lie fotbal din Europa este polarizată 
de meciurile care se 
„Cupa orașelor tîrguri". 
acestei competiții s-au 
miercuri, trei întilniri,

i
I
I
I
î

I
I

Așadar, peste 10 zile — mai precis duminică 19 februarie - 
amatorii de fotbal din Capitală sînt invitați să asiste lă primele 
meciuri oficiale ale sezonului. De fapt, sînt două partide care tre
buiau să aibă loc astă-toamnă, în ultima etapă a campionatului dar, 
datorită zăpezii căzute atunci, care a făcut impracticabil stadionul 
Republicii, ele se vor disputa acum, ca un adevărat prolog la 
intensa activitate fotbalistică care se 
vară.

Așadar, bucureștenii sînt invitați 
sînt atît de familiare. Cum vor fi 
pregătite pentru a-și primi oaspeții ? 
efectuat miercuri dimineață 
„23 August' și Dinamo.

Să începem cu primul

UN GAZON VERDE,
ÎMBIETOR...

profilează în această primc-

diri nou pe terenurile care le 
întimpinafi ? Sînt stadioanele 

, , Acesta a fost scopul raidului 
la stadioanele Giulești, Republicii,

I
I
I
I 
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I

...ne-a intimpinat la terenul de 
joc al acestui frumos stadion bucu- 
reștean. Pină acum el n-a fost 
călcat de nici un crampon : a stat 
bine acoperit de... zăpadă. Stratul a 
fost îndepărtat abia în ultimele 
zile, iar miercuri dimineață în timpul 
vizitei noastre, se curățau ultimele 
porțiuni de teren. Sub zăpadă ga
zonul și-a păstrat prospețimea și 
acum parcă te imbie la o partidă de 
fotbal. Este adevărat, mai există 
petice de zăpadă înghețată dar, 
după cum ne-a explicat tov. Enoiu, 
directorul bazei, nu a fost posibilă 
răzuirea’ei deoarece acest lucru ar 
fi dăunat gazonului. Așa că ultimul 
„cuvînt” îl va avea... soarele.

„Pină la 19 februarie, spunea tov. 
Enoiu, terenul trebuie să se prezin
te in cele mai bune condițiuni de 
joc pentru că meciurile Rapid— 
Petrolul și Steaua—Farul vor avea 
loc aici, la „23 August". Am luat 
toate măsurile să se curețe complet 
de zăpadă și tribunele și scările. 
Spectatorii vor fi primiți cu 
ționalul „Bine ați venit!".

Intr-adevăr, la gospodarii 
lui stadion există o evidentă
cupare pentru reușita startului fot
balistic. In plus, în momentul de 
față, vestiarele sînt zugrăvite, s-a 
făcut verificarea stației de radio
amplificare, a ceasurilor de la ta
bela de marcaj etc.

Sugerăm ca pină la reluarea acti
vității (timp este) să se facă un ca
dran 
dion.

De 
tatea
nuarie, dar pe terenurile anexă. Și 
acestora li s-a acordat atenția cu
venită — în special celor acoperite 
cu zgură — și, la această oră, sînt 
folosite din plin. Doar terenul II 
mai este încă troienit (atît pentru 
protecția gazonului cît și a terenu
lui propriu-zis) și nu va putea fi 
folosit decit mai tîrziu.
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PRONOSPORT
3.503.012 LEI 

RECORDUL FONDULUI 
DE PREMII LA PRONOEXPRES

Pronoex- 
1967, or- 
formulă, 
deosebit

Concursul special 
preș din 8 februarie 
ganizat după o nouă 
s-a bucurat de un
succes, înregistrîndu-se un re
cord al fondului de premii. 
Fondul este de 3.503.012 lei, re
partizat astfel r 2.030.962 Iei la 
extragerea I și 1.472.050 lei la 
extragerea a II-a.

La fondul de premii ai con
cursului se adaugă reportul de 
58.275 lei de la categoria I 
(extragerea I). Cîștigătorii vor 
beneficia, în plus, 
suplimentare (10 
excursii ș.a.) care 
fondul special al 
Pronosport.

Cîștigătorii vor 
în ziua de marți 
cînd se va face 
buletinelor.

Reamintim participanților că 
noua formulă a extragerilor 
duble continuă și la viitoarele 
concursuri obișnuite Pronoex- 
pres.

United 
F. G. 
primul 
naseră 
Leeds
următoare.

Cea de a doua formație calificată 
pentni semifinală este Burnley (An
glia) care, jucînd în deplasare, în 
fața a 60 000 de spectatori, a termi
nat la egalitate (0—0) cu F.G. Na
poli. In primul joc, fotbaliștii en
glezi cîștigascră cu 3—0.

La Torino, Juventus a întrecut cu 
scorul de 3—0 (1—0) formația sco
țiană Dundee United. Returul se va 
desfășura la 8 martie la Dundee.

Cea de a patra echipă care se ca
lifică în semifinală va fi învingătoarea 
din dubla partidă Dinamo Pitești— 
Dinamo Zagreb, programată pentru 
19 februarie la Pitești și 1 martie 
(la Zagreb). In vederea acestui joc, 
piteștenii vor întîlni duminică, pe 
teren propriu, formația brașoveană 

■ Steagul roșu. Meciul va începe la ora 
14.45.

de premiile 
autoturisme, 
se alocă din 
A. S. Loto-

| SOFIA, 9 (Agerpres). — Conti- 
nuindu-și turneul în Bulgaria, echipa 

Ide fotbal Farul Constanța a jucat 
la Silistra cu formația localii Duro- 
stol. Fotbaliștii români alt terminat I învingători cu scorul de 2—-0 (0—0), 
prin golurile înscrise de Iancu (niin.

| 65) și Tufan (min. 80).

fi cunoscuți
14 februarie, 

omologarea
stadion al Capitalei : „23 August*. .

astă-toamnă, era denivelat și cu 
multe porțiuni de gazon distruse. 
Prima măsură luată acum a fost 
— se impunea ! — nivelarea tere
nului. Apoi, ea și la „23 August", 
s-au împrăștiat îngrășăminte chimi
ce. în prezent, la „Republicii” ga
zonul este acoperit cu o pojghiță 
de gheață iar pe unele locuri cu un 
strat subțire de zăpadă. In această 
privință socotim că administrația 
stadionului ar fi trebuit să ia mai 
din vreme măsuri pentru curățirea 
zăpezii. Dacă se proceda în acest fel 
terenul ar fi fost zvîntat.

Mai multă atenție a fost acor
dată reamenajării vestiarelor și 
tribunelor; au fost pregătite toate 
materialele necesare competițiilor 
de atletism. De asemenea, la capi
tolul „reamenajări”, trebuie trecu
tă și refacerea tuturor căilor de ac
ces pentru public.

Din discuția avută cu tov. Șon- 
făleanu, directorul stadionului, a 
mai reieșit și faptul că adminis
trația și-a propus ca în următoa
rele zile să ia toate măsurile pen
tru înlocuirea a 5 000 m de bănci 
ca și pentru vopsirea tabelei de 
marcaj.

Dar ce facem cu stivele de lăzi 
de sub peluza a doua? Faptul că 
stadionul se află încă în... vacan
ță nu poate fi un argument. Este 
știută importanța care se acordă 
aspectului bazelor sportive. Oare 
I.D.M.S. și I.C.R.T.I. nu pot găsi 
un alt loc pentru depozitarea lor ?

tradi-

mare- 
preo-

mai mare ceasului de pe sta-

fapt, la „23 August", activi- 
a început încă de la 15 ia- Ba, spectatorii aflați 

la meciul Rapid — Pro- 
putea spune că... a apă- 
nou: pînza de apă de pe 

Intr-adevăr, dumini-

LA DINAMO
întotdeauna Parcul sportiv Dina

mo, cu numeroasele lui construcții 
Și instalații sportive, a fost una din 
mîndriile Capitalei. Primăvara, cînd 
pe aleile sale înfloresc trandafirii, 
totul respiră prospețime iar tere
nurile sînt pline cu sportivi.

Miercuri, noi am vizitat doar tere
nul principal de fotbal. Și nu putem 
spune că am plecat încîntațl. Este 
adevărat, cîmpul de joc a fost cu
rățat de zăpadă. Dar tribunele ? 
Acolo unde soarele bate mai mult, 
zăpada a mai dispărut. In partea 
dinspre șoseaua Ștefan cel Mare, 
ea se mai 
tați destul 
tre bănci.

Și apoi,
prezintă în condiții proaste după 
meciul disputat aici duminică. Ni 
s-a explicat ca gazonul n-a putut 
fi „spălat" deoarece apa ar fi în
ghețat. De acord. Dar terenul nu 
putea fi nivelat cu ajutorul „drep
tarelor"? Așa cum se prezintă in 
clipa de față, cîmpul de joc este 
Intr-o stare deplorabilă și credem 
că necesită reparații serioase.

păstrează încăr în canti- 
de mari. In special în-

terenul de joc! El se

...MINUS LĂZILE!
La stadionul Republicii se lu

crează intens pentru ca totul să 
fie gata înaintea reluării campio
natului de fotbal. In atenția gos
podarilor a stat terenul de joc care, 
după ultimele meciuri disputate

ȘANTIER LA „GIULEȘTI"
La prima vedere, Giuleștiul, ve

chiul stadion bucureștean, pare ne
schimbat, 
duminică 
greșul ar 
rut ceva
terenul de joc.
că dimineața mingea se oprea în 
apă 
fost 
le.
timpul vizitei noastre, fotbaliștii 
de la Rapid se antrenau pe un te
ren care se prezenta in condiții 
dintre cele mai bune. Este ade
vărat că era și puțin înghețat, dar 
tehnicianul clubului care s-a ocu
pat de amenajarea terenurilor, Du
mitru Mîrșan, ne-a spus că — în 
mare măsură — apa a fost îndepăr
tată de pe teren.

Dar, aici, la Giulești există un a- 
devărat șantier. Sub 
dinspre teatrul C. F. 
Iești, se amenajează 
tiar nou ( baie, magazie 
sub tribuna a II-a, in continuarea 
sălii de popice, se pun la punct 
alte patru vestiare cu toate cele 
necesare și o baie. Toate vor fi 
gata Ia 1 martie. Un „mărțișor" al 
clubului pentru sportivii săi....

★
Dar toate astea au fost miercuri, 

cînd soarele se arătase, vesel, dea
supra Bucureștiului- De ieri, fulgii 
de nea au început din nou să cadă 
vestind că iarna n-a trecut și de 
aceea, gospodarii stadioanelor bucu
reștene nu trebuie s-o... uite din 
planificarea lor. De altfel, recent, 
F.R. Fotbal a atras atenția tuturor 
secțiilor de fotbal care au echipe în 
categoriile A, B și C că sînt obli
gate a lua măsurile necesare pen
tru punerea terenurilor și anexe
lor lor in perfectă stare de joc.

Sintem convinși că cei în drept 
vor face lotul pentru ca, la întîlni- 
rea cu publicul și cu jucătorii, să 
fie notați cu „foarte bine".

M. TUDORAN 
V. FOMPIIAU

și in noroi- Dar asl 
în urmă cu cîteva 

Pentru că miercuri,

I Ieri, in Ciulești

i Rapid—Progresul 3-0 (1-0) 
i
I
I
I
I 
I
I
I
I
I

După cîteva zile care anunțau o 
primăvară timpurie, ieri vremea 
n-a mai ținut cu amatorii de 
fotbal. Zăpada căzută cu inter
mitență în cursul dimineții a 
transformat terenul din Ciulești 
intr-un fel de patinoar. Din aceas
tă cauză calitatea noii partide a- 
micale Rapid — Progresul a avut de 
suferit-

De-a lungul celor 90 de minute 
am notat multe pase și stopuri 
greșite, precum și o imprecizie a 
șuturilor pe spațiul porții. Totuși, 
jocul a „încălzit" tribunele. Ma
joritatea jucătorilor au făcut do
vada unei bune pregătiri fizice. In 
măsura în care starea terenului a 
permis-o, feroviarii s-au dovedit 
mai bine pregătiți tehnico-tactic. 
Ei au folosit cu succes contraata
cul, surprinzînd uneori descoperită 
apărarea adversă.

Și ieri, un jucător, Măndoiu, a 
fost eliminat de pe teren pentru 
insulte aduse arbitrului Radu Buz- 
dun.

Golurile au fost marcate de 
Dinu, min. 34, din lovitură liberă, 
și min. 81, Dumitriu, min. 54.

RAPID : Andrei (Răducanu — 
min. 46) — Lupescu (Costea — min. 
46), Motroc (Lupescu), Dan, Greavu
— Dinu, Jamaischi (Georgescu — 
min. 46) — Năsturescu, Dumitriu, Io- 
nescu, Codreanu (Craus — min- 46).

PROGRESUL : Matache (Mîndru,
— min. 46) — V. Popescu (Geor
gescu — min. 46), Măndoiu, Petea- 
nu, Colceriu (Staicu min. 46) — Al. 
Constantinescu (Neacșu — min. 46), 
Mafteuță (Ciucu — min. 46) — Ma
tei, Oaidă (Ion Popescu — min. 
61), Mateianu, Țarălungă. (p. v.).

tribuna 
R. Giu- 
un ves- 
etc.), iar

I
I
I
i
i

Mingea trimisă de Dinu, la o lovitură liberă, va ocoli zidul și 
va poposi in plasă.

Așa s-a inscris primul gol.
Foto : A. Neagu

RODNICA 
DE MASA

LOTO-PRONOSPORT 
PREZENT IN SPECTACOLUL 

TELEVIZAT „SPORTUL 
LA VARIETĂȚI"

Duminică 12 februarie 1967 
va avea loc în sala Sporturilor 
Fioreasca primul spectacol de 
varietăți pe teme sportive din 
acest an, organizat de televi
ziune în colaborare cu Loto- 
Pronosport. Din „echipa selec
ționată pentru această partidă" 
nu vor lipsi: Gică Petrescu, 
Marina Voica, Stela Popescu, 
Pompilia Stoian, Mariana Bă- 
doiu, Dem. Rădulescu, Vasile 
Mariuțan, Horia Căciulescu, 
Titus Ozon, Nicu Constantin, 
Cosma Brașoveanu, Sony Ni- 
culescu, Petrică Popa, Mircea 
Dobrescu, Cornel Vulpe, C. Ti- 
ron, George Bunea, George 
Gruia, Candid Stoica, Trio Al
pin, Valentin Zaharescu.

Dirijorii orchestrelor : Paul 
Ghențer și Nicușor Predescu.

Realizatori: 
che și Sorin

Spectacolul 
18,10.

Participînd
joc LOTO-PRONOSPORT 
cine poate cîștiga un auto
turism.

George Mihala- 
Grigorescu. 
va începe la ora

la sistemele de 
ori-

• Tragerea LOTO de astăzi 
va avea loc la București în 
sala Clubului Finanțe Bănci din 
str. Doamnei nr. 2, cu înce
pere de la ora 18,00. Ea va fi 
urmată de un film artistic.

(Rubrică redactată de Admi
nistrația de stat Loto—Prono
sport ).

Ne scriu corespondenții
ACTIVITATE SPORTIVA 
LA TURNU MĂGURELE

Adunările
alegeri, eveniment de o deosebită im
portanță în viafa organizației noas
tre, au fost intimpinate de asocia
țiile sportive din orașul și raionul 
Titrau Măgurele cu noi și frumoase 
realizări. Competițiile. sportive de 
masă, ca Spartachiada de iarnă, con
cursul pentru Insigna de polisportiv 
si campionatul asociației au stat per
manent în centrul atenției majori
tății consiliilor asociațiilor sportive. 
Un exemplu in această direcție il 
constituie consiliul asociației spor
tive Chimia, care a organizat 
șite întreceri in cadrul primei 
a Spartachiadei de iarnă, la ele 
parte 430 de membri UCFS.

Cu rezultate frumoase se 
minări și consiliul asociației Unirea, 
care a organizat întreceri la opt ra- 

| muri de sport. De menționat apor
tul adus in buna desfășurare a con- 

g cursurilor de gimnastică de jirofe- 
J sorul de educație fizică Eduard

i
i
I
I
I
I
I
I

de dări de seamă și

Anca. în urma acestor 'întreceri, el 
a selecționat 20 de tinere talente cu 
care continuă pregătirea, în vederea 
formării unei echipe de gimnastică.

Exemplul asociațiilor sportive din 
orașul Turnii Măgurele a fost urmat 
și de unele asociații din mediul să
tesc cum sînt: Recolta Traianu, Ol
tul Giuvărăști, Recolta Lița ș.a. Nu 
același lucru se poate spune și des
pre asociațiile Metalul IRIL din Tg. 
Măgurele și Oltul Plopii Slăvitești, 
care desfășoară o activitate sub po
sibilități.

niuțe, la care au fost atrași pește 
de pionieri. Micii concurenti au 

petrecut o duminică de neuitat, ei 
avind prilejul să admire totodată pa
norama orașului Tg. Jiu cu obiecti
vele sale industriale. Alături de ti
nerii sportivi s-au aflat profesori do 
educafie 
rude ale

AU

VASILE VANȚA

PE DEALUL TÎRGU JIULUI...

fizică, numeroși părinți și 
copiilor.

prof. N. CHIVULESCU

FACUT CUNOȘTINȚA 
CU SCHIUL

reit- 
etape 
Inimi

poate

Tîrgu Jiu este înconjurat de fru
moase dealuri care, vara șl iarna, 
te îmbie la plimbări și excursii. în 
timp de iarnă ele oferă condiții bune 
pentru schi și săniuș, fapt care a 
determinat Consiliul orășenesc UCFS 
Tîrgu Jiu ca, în colaborare cu Con
siliul orășenesc al organizației pio
nierilor, să organizeze pe dealul 
„Tirgutui* un concur', de schi și să

In comuna Racovița din 
Rm. Vîlcea, profesorul de 
fizică Ion Petrică a organizat 
tru de inițiere la schi, frecventat cu 
mult interes de copiii din comună. 
Bineînțeles că n-au întîrziat să apară 
primele concursuri și primii... cam
pioni: ia băieți C Frîntu, P. Ungu
rean ii, A. Brădeanu, I. Iliescu 5. a., 
iar la fete Lucia Radu, Maria Tă- 
nase și Filofteia Barbu.

raionul 
educați» 
un cen-

C. MAR1NOIU



Echipele clubului 
Rapid au cucerit 
„Cupa 16 Februarie" 
COMPETIȚIA - O UTILA VERIFI

CARE ÎNAINTEA RELUĂRII 
CAMPIONATELOR REPUBLICANE

Miercuri au luat sfîrșit în sala 
Giiilcști întrecerile „Cupei 16 Fe
bruarie", competiție care s-a dove
dit foarte utilă echipelor pârtiei 
pante, ea constituind un ultim pri
lej de verificare înaintea începerii 
returului campionatelor republi
cane.

In primul meci al ultimei etape, 
s-au întilnit echipele feminine Con
structorul și Olimpia T.V. După o 
partidă echilibrată, victoria a reve
nit formației Constructorul cu 53-43 
<21-19). In cel de-al doilea joc, Ra
pid a întrecut Voința cu 78-60 
(44-35), după o partidă care, în ciu
da diferenței de scor, a fost echili
brată pînă în ultimele minute. S-au 
remarcat Chiraleu, Suliman de la 
Rapid, Spiridon de la Voința- Cla
samentul final al „Cupei 16 Fe
bruarie" la fete : 1. RAPID, 2. Con
structorul, 3. Voința, 4. Olimpia TV.

; La băieți, Voința a învins, după 
uh joc de slabă calitate tehnică, pe 
Progresul cu 50-47 (25-25). In dis
puta pentru primul loc s-au intîl- 
nit Rapid și Academia Militară. Ele 
al» furnizat o dispută dîrză și echi
librată. mai ales în prima parte a 
jocului- După pauză, pregătirea fi
zică superioară, precum și unele

Aruncă la roș Tursugiun, unul din
tre cei mai vechi și mai huni jucă

tori ai Rapidului
Foto : V. Bagcac

combinații tactice reușite au per
mis echipei feroviare să se distan
țeze și să cițtige cu 84-67 (40-38).

reniarcjil; Ciuipeanu și Rusu 
de la Academia Militară, Vasilescu 
și Predulca de la Rapid. Clasamen
tul final : 1- RAPID, 2. Academia 
Militară, 3.-Voința, 4. Progresul.

F. SIMION

Steaua a întrecut net pe Avîntul, 
în campionatul de hochei

(Urmare din pag. /) 
de ieri a campionatului, în care 
s-au întilnit echipele DINAMO și 
AGRONOMIA CLUJ, a fost mult 
influențai de vremea nefavora
bilă. Zăpada care a căzut din 
abundență a împiedicat buna des
fășurare a partidei, ușurînd -— 

, mai ales în prima repriză — 
sărcina hocheiștilor din Cluj, tn 
afceastă parte ei s-au apărat tnai 
bine. Nu e mai puțin adevărat 
cp dinamoviștîi n-au jucat ra
pid, cu multe combinații. In 
continuare însă, Dinamo și-a pu
tut impune superioritatea și a 
cjștigat cu 11-0 (0-0, 6-0, 5-0).
Âu marcat: Pană (2), Bașa (2), 
Ciobotaru (2), Pop, Moiș, Marian, 
Tarei, Florescu.

Derbiul codașelor, partida din
tre TIRNAVA și POLITEHNICA 
a prilejuit o luptă crîncenă și... 
atît 1 Meciul a fost puțin spec
taculos, de un nivel tehnic me- 
diocru.

Victoria a revenit, pe merit, 
hocheiștilor din Odorhei cu 4—2 
(0—0, 2—1, 2—1), mai bine pre
gătiți fizic, mai omogeni și mai 
deciși în fazele de finalizare. Au

marcat: Peter — 2, Szanta ți 
Gy6rgy, respectiv, Iosub și Mi- 
hăilescn.

Meciul vedetă a opus forma
țiile STEAUA și AVÎNTUL M. 
CIUC. Întîlnirea s-a desfășurat 
in nota de dominare a formației 
bucureșlenc care a făcut. prin 
victoria obținută, o serioasă ot>- 
țiune la cucerirea titlului de cam
pioană. Partida a plăcut deși, în 
cea mai mare parte a timpului, 
s-a jucat doar într-un singur sens, 
spre poarta Iui Sofian și, mai 
apoi, L. Balint. Steaua a evoluat 
bine, a jucat în viteză, combinativ 
și și-a creat numeroase ocazii 
de șut; dar a și ratat mult.

Scorul final de 8—1 (1—0, 4—0, 
4—1) a fost realizat de: Calamar 
— 5, Ionescu — 2, Trăușan și, 
respectiv, Andrei.

Astăzi este zi de odihnă, ulti
mele două etape fiind programate 
mîine și duminică. Iată acum cla
samentul la zi :
1. Steaua 18 15 2 1 184— 26 32
2. Dinamo 18 14 2 2 115— 35 30
3. Avîntul 18 10 2 6 107— 67 22
4. Agronomia 18 6 2 10 78—113 14
5. Tîrnava 18 4 0 14 31—180 8
6. Politehnica 18 1 0 17 36—130 2

Laureatii 
Premiilor Helms

NEW YORK 9 (Ager- 
pres). — Fundația ame
ricană de sport „Helms’ 
a decernat trofeul său 
pe anul 1966 următori
lor sportivi : Jim Ryan 
(atletism), Raman a than 
Krishnan (tenis), Karen 
Muir (natație), Fred 
St oile (tenis), Manuel 
Santana (tenis) și Alva
ro Mejia (atletism).

„MASA ROTUNDA" DE LA MONACO
Pentru zilele de 11 și 

12 martie, capitala Mona- 
eo-ului a eonvocat elita 
fotbalului mondial Ia o 
„masă rotundă", spre a 
discuta problemele cele 
mai importante ale „spore 
tuloi rege .

In vederea participării la 
acest eveniment, s-au tri
mis invitații celor mai mari 
cluburi din lume: Intema- 
zionale, Real Madrid, Mi
lan, Bayern Miinchen, Bo

Octavian Vinlilă pe locul 11 
la „internalionalele" de scrimă 

ale Poloniei

russia Dortmund, Man
chester United, Anderlecht, 
Dukla Praga, Dinamo 
Moscova, Nantes- Bordeaux, 
Fevenoord, Benfica, River 
Plata, Santos etc. Invitații 
personale au fost trimise, 
de asemenea, unor jucă
tori de renume mondial, 
ca Pele, Eusebio, Kopa, 
Di Stefano, Puskas, 15. 
Moore etc. Alături de a- 
ceștia. vor fi prezenți și 
o scrie dc antrenori renu- 
miti, printre care Hclcnio 
llerrcra, TI. Schtin, Otto 
Gloria. Alf Ramsey. Or
ganizatorii au invitat, de 
asemenea, cîțiva arbitri 
internaționali, ca I.o Bello, 
P. Schwinte și alții.

Potrivit relatărilor zia
rului francez „1‘Equipe , 
organizatorii au cerut ca 
pentru această „masă ro

tundă" fiecare invitat să 
pregătească cel puțin o 
propunere privind sportul 
cu balonul rotmid. Din 
partea campioanei Bulga
riei, Levski-Sofia, se aș
teaptă propunerea ca în 
cazul faultării unui adver
sar, vinovatul să stea pe 
tușă atîta timp cit ecl 
faultat nu poate să reia 
jocul.

Propunerile vor fi trans
mise la U.E.F.A. și 
F.I.F.A. de către clubul 
A. S. Monaco.

Inițiativa micului prin
cipat din centrul Europei 
se bucură de un interes 
deosebit din partea iubito
rilor fotbalului, care aș
teaptă cu legitimă curio
zitate lucrările acestei 
„mese rotunde .

BYDGOSZCZ 9 (prin te
lefon^ Programate inițial 
la Wroclaw, campionatele 
internaționale de scrimă 
ale Poloniei au început la 
Bydgoszcz.

Prima piobă a „interna
ționalelor" a fost cea de 
sabie. Inițial s-au tras pre. 
Uminariile. In primul tur, 
• serii de cite t și 8 sa- 
breri. A urmat un al doi
lea tur cu 4 serii a cite 8 
trăgători. După aceea, res
tul scrimerilor (16) au luat 
parte la două tururi de 
eliminare directă și două 
finale pentru stabilirea 
locurilor 1—6 și 7—12.

Reprezentanții țării noas
tre s-au comportat în ge
neral bine, în special Oc
tavian Vintua, care și-a

disputat locul I cu Worol- 
zak, într-un asalt de ba
rai pe care polonezul l-a 
cîștigat la limită (5—4). 
Rezultatul lut Vintilă este 
apreciat aici în mod deo
sebit, el reușind să se cla-^j 
seze înaintea unor repu-* 
tați sabreri polonezi ca'" 
Majewski (locul 3), Sopctak 
(4). ochyra (6) etc.

Ceilalți trăgători români 
au ocupat locurile 7 (Bă- 
descu) și 10 (Nilcă), în 
timp ce Vornicu a rămas 
în turul al doilea din se
riile preliminarii.

Vineri va avea loc proba 
de floretă băieți, sîmbătă 
cea de floretă fete, iar du
minică. în ultima zi a 
„internaționalelor", proba 
de spadă.

întreceri preo/impice la sărituri 

de la trambulină
PARIS 9 (Agerpres). 

In stațiunile din apro
piere de Grenoble se 
desfășoară în aceste zi!» 
întrecerile „Săptămînii 
preolimpice* la probele

Intilniri in „Cupa campionilor europeni" 
la baschet masculin

Miercuri s-au disputat 
Boi meciuri In cadrul gru
pelor sferturilor de finală 
ale „Cupei campionilor eu
ropeni" la baschet mascu
lin.

La Praga, echipa Slavia 
Praga a întrecut cu scorul 
je 37—74 (46—37) for
mația spaniolă Real Ma
drid. în primul joc, bas- 
chetbaliștii spanioli cîșli- 
gaseră cu 99—75. Deși a 
jucat pe teren propriu, 0- 
jimpia Ljubljana nu a 
putut trece de Simcnthal 
Milano, care a terminat 
învingătoare cu scorul de 
103—92 (45—40). Confir- 
mînd forma bună în care 
se află in ultimul timp, 
echipa belgiană R. C. Ma
lines a învins în depla
sare pe campioana Fran
ței, Villeiubannc, cu 71— 
63 (31—36).

In urma acestor rezul
tate, în clasamentul gru
pei ,,A“ conduce Real Ma
drid urmată de Slavia 
Praga, Lokomotiv Sofia și 
Vorwărts Berlin. In grupa 
„B“, pe primul Joc se află 
Simenthal Milano, urinată 
în ordine de R. G. Mali
nes. Villcuriianne ți Olim
pia Ljubljana.

Dynamo Dresda -
Universitatea Craiova

0-0
dresda 9 (Agerpres), 

In primul meci din cadrul 
turneului pe care îl între
prinde în R. D. Germană, 
echipa Universitatea Cra
iova a întilnit cunoscuta 
formație Dynamo Dresda. 
Meciul, extrem de dispu
tat, s-a încheiat eu un re
zultat de egalitate : 0—0.

Din rîndurile jucătorilor 
craioveni s-au remarcat, 
în mod deosebit, Deliu și 
Mincă.

nordice de schi. Pe Ixasa- 
bulina olimpică de la 
Saint Nizier, în prezen
ța a numeroși spectatori, 
printre care și președin
tele C.I.O., Avery Brun
dage, s-a disputat con
cursul de sărituri cu 
schiurile, la startul că
ruia s-au prezentat cei 
mai mulli dintre specia
liștii probei. Coal Urnind 
forma bună demonstrată 
în acest sezon, campio
nul mondial Bjorn Wir- 
kola (Norvegia) s-a cla
sat pe primul loc cu
221.2 puncte. Săriturile 
Sale au măsurat 94,50 m 
Sî 99 m. Pe Jocurile ur
mătoare s-au clasat Pe- 
tar Erzen (Iugoslavia)cu
215.2 puncte și Dieter 
Neundorf (R. D. Germa
nă) cu 213,3 puncte. La 
concurs au participat 60 
de concurenti.

Hocheiștii cehoslovaci așteaptă cu speranțe noi 
viitoarea ediție a C. M.

Hocheiștii cehoslovaci par să fi atins. în acest an, 
forma lor „de aur". Această impresie reiese din jocu
rile de campionat, ca si din întîlnirile internaționale 
susținute de la începutul sezonului. Sînt destule mo
ții e să credem că la .apropiatele campionate mon
diale, de la Viena, reprezentativa Cehoslovaciei va fi 
capabilă de a schimba argintul medaliilor, obținute la 
ultima ediție, cu aur curat...

lată cîteva puncte de sprijin, în afirmația- d* mai 
sus. Principalele adversare ale cehoslovacilor sînt în 
Europa : echipa Uniunii Sovietice — campioană mon
dială — și a Suediei. După cit se pare, hbeheiștii 
sovietici nu sînt în acest an la valoarea lor maximă. 
Ei se află într-un moment critic, de întinerire a ca
drelor reprezentativei. Iată una din explicațiile victo
riei cu 5—2 obținută de Cehoslovacia asupra sovie
ticelor, în recentul tumen din Canada. Mai important 
du cit scorul este faptul că reprezentanții hocheiului 
cehoslovac par să se fi dezbărat de acel „complex 
de inferioritate" în fata campionilor mondiali, care-i 
frina de fiecare dată.

Cit privește pe ceilalți rivali de tradiție, hocheiștii 
suedezi, ei sînt intr-o evidentă scădere. Concludente 
au fost cele două jocuri de la sfîrșitul săptămînii 
trecute, disputate la Praga, între reprezentativele ce
lor două țări. Gazdele au învins cu 8—2 si 7—J.

Ramin deci canadienii... Este probabil ca aceștia -să 
fie mai redutabili ca orieînd. S-a dus vremea cînd 
de pe\ie ocean venea o echipă de club, pariind titu
latura de „Canada'*, sau cîțiva jucători de la mai 
midie cluburi, adunați în pripă. înaintea campionatu
lui mondial, drum. Dave Bauer, „marele preot" al 
hocheiului canadian, n reușit să pună pe picioare o 
echipă reprezentativă in adevăratul înțeles al cuvin-

BASCHETBALISTELE DE 
S-AO CALIFICAT ÎN

PRAGA 9 (Agerpres). — 
în meciul de baschet fe
minin dintre echipele Spar
ta Praga și Wisla Kra- 
kovia, conți nd pentru se
mifinalele „Cupei campio
nilor europeni", victoria a 
reveniț gazdelor cu scorul

LA SPARTA PRAGA 
FINALA ,£. C. E.“

de 66—59 (33—29). Baschet
balistele cehoslovace, care 
pierduseră doar la 3 puncte 
diferență primul meci, s-au 
calificat în finala compe
tiției, urmînd să întîlneas- 
că echipa sovietică T.T.T. 
Riga.

tului, amatori căliți în com
petiții grele, dar și cîțiva 
pro fesion iști reanui t oriza ț i 
ad-hoc. în „Cupa Cente
narului11, la Winnipeg, ceho
slovacii au fost învinși cu 
3—5 de hocheiștii din țara 
„ frunzei de arțar"~ Nu con
siderăm înSS acest verdict 
ca definitiv... Era pri
mul meci susținut de echi
pa cehoslovacă în cadrul 
competiției; în cele urmă
toare, ea a arătat însă o 
creștere constantă. Oricum, 
caruu^enii rămîn pericu
loși și împotriva lor vor 
trebui mobilizate toate for
țele, în întrecerile de la 
Eiena,

în general, se poate afirma că actuala echipă a 
Cehoslovaciei prezintă un bun echilibru valoric între 
compartimente, o omogenitate remarcabilă.

Corespondență specială

pentru „SPORTUL POPULAR"

Față de echipa l' .R.S.S. avem avantajul de a poseda 
doi portari tot uiit de buni; llolecek și Lucky. în 
apărare, cuplurile Suchy—Tikal și Machac—Pospisil

dint r-un meci Cehoslovacia—Canada

sînt aproape sigur titulare. Iar la înaintare au fost 
folosite în ultimele, jocuri liniile Jlavel—Nedomausky— 
Cerny, Klapac-—JJnlik I — Ilolik II și Pryl—Go- 
lonka—Jirik. „Rotari" între înaintași sînt totdeauna 
posibile, toti întelegîndu-se bine între ei, element 
foarte prețios și în jocul defensiv, în momentele cînd 
echipa va fi în inferioritate numerică.

Intr-un cuvînt, cercurile sportive din Cehoslovacia 
așteaptă cu speranțe noi viitoarea confruntare a for
țelor hocheiului mondial, care își vor disputa întiie- 
tatea in acest început de primăvară, pe gheata pati
noarelor din Eiena.

Praga, 9 februarie
JAN SOKOL

PE SCURT
BAD GASTEIN. — Proba 

de slalom special feminin 
din cadrul concursului in
ternational d*e schi de la 
Bad Gastein a fost domi
nată de schioarele fran
ceze, care au ocupat pri
mele două locuri în clasa
ment prin Marielie Goits- 
chel și Annie Famose. A 
treia clasată a fost Crifitl 
Haas (Austria).

BERLIN. — Ediția din 
acest an a campionatului 
de hochei pe gheață al 
R.D. Germane a fost cîști- 
gată de echipa Dynamo 
Berlin, care în ultimul 
joc a dispus de formația 
Vorwărts Crimmitschau cu 
scorul de 3—1 (1—0, 0—0,
2—1) și a totalizat 23 punc
te. Pe locurile următoare 
s-au clasat Dynamo Weis- 
swasser cu 22 p și Vor- 
wărts Crimmitschau 11 p.

PARIS. — „Cursa Cama- 
valeului". desfășurată pe 
eireuit la Aix en Proven
ce. a fost cîștigată de 
ciclistul vest-german Rol 
Wolfshoi, cronometrat pe 
75 km cu timpul dte 1 h 
47:10. O altă cursă, disputa
tă pe distanta de 155 km, a 
revenit fostului campion 
mondial de amatori Jean 
.Tourden în 4 h 01:55, cu un 
avans de 8 minute față de 
plutonul favoriților. în 
care Se aflau Poulidor și 
Stablinski.

BRAUNSCHWEIG. — în 
întîlnirea internaționa
lă amicală de hand
bal dintre formațiile mas
culine Eintracht Braunsch
weig (R.P.G.) și Dukla 
Praga, Dukla a obținut 
victoria cu scorul de 26—12 
(11—11). Tn echipa ceho
slovacă au evoluat șase 
jucători ai reprezentativei 
Cehoslovaciei, care la cam
pionatele mondiale din 
Suedia s-a clasat pe pri- 
mul loc.

NEW YORK. — In cadrul 
turneului pe care îi între
prinde în S.U.A., selec
ționata masculină olimpi
că de baschet a Japoniei 
a jucat la Salt Lake City 
cu echipa Universității din 
Utah. Victoria a revenit 
gazdelor cu scorul de 92—55 
(41—30).
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