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SPART ACHI ADA DE IARNĂ

LA STARTUL 
ETAPEI A ||-A

Scrimeri rumâni la tnrnenl

speraRțehr
Intre 18 ți 21 le- 

Lruaiie va avea loc 
Ia Lvov (U.R.S.S.) 
m mare turneu de 
scrimă rezervat spe
ranțelor olimpice. 
Au fost invitați tră
gători din peste 10 
țări europene, prin
tre care și Româ
nia.

Din delegația scri- 
merilor noștri la a- 
cest important con
curs fac parte prin
tre alții Adriana Mo- 
roșan, Rodica Vă
duva, Eva Voinea, 
Su&ina Saplontai, M. 
Bănică, R, Vine-

de la bev
reanu, Tr. Constea- 
tinescu (floretă), A. 
Pongrat, C. Dufu, 
Al. I simte, I. Sepe- 
șiu (spadă), D. Po
pescu, D. Irimiciuc, 
A. Bejenaru (sabie).

Turneul se va des
fășura după următo
rul program: 18 fe
bruarie — floretă 
băieți și sabie, indi
viduale; 19 februa
rie — floretă fete 
și spadă, individua
le; 20 februarie — 
floretă băieți și sa
bie, echipe; 21 fe
bruarie — floretă 
fete și spadă, echipe.

Astă-seară, Rapid-Jadran la polo
Astă-seară, de la ora 20.30, se disputa la bazinul Fioreasca din Capitala 
intîlnirea amicală dintre echipele de polo Rapid București și' Jadran 

(Iugoslavia)

f

Cele mai bune echipe de juniori și junioare

Au trecut mai bine de două luni de cfnd s-a dat startul in 
I Întrecerile Sparlachiadei de iarnă. In multe asociații sportive 
| acolo unde consiliile asociațiilor, activiștii si instructorii snor- 
. »vl s-au ocupat de buna organizare a concursurilor, unde s-au 
[luat etin timp toate măsurile pentru reușita întrecerilor rezul

tatele sint lăudabile. In cele peste 7» de zile, cit a durat etapa 
i I Pe asociații iubitorii sportului att avut ocazia sa ia nal te 
| la frumoase întreceri la ramurile de sport preferate. Vremea 
i favorabilă a creat condiții bune in sweial pentru practicarea 
i sporturilor de sezon (patinai, schi, siuiius).
' De la 13. februarie întrecerile din cadrul Spartachiadei de iarnă 
Intră intr-o fază superioară: INTRE 13 FEBRUARIE SI 12 MAR
TIE SE DESFASOARA ETAPA A II-A. PE GRUPE DE ASO
CIAȚII SPORTIVE.

Pentru loaie asociațiile, evenimentul constituie un prilej de 
analiză a activității, • de evidențiere a rezultatelor pozitive, de 

.stabilire a unor măsuri pentru remedierea lipsurilor semnalate. 
De azi. invlneătoril din prima etapă au ocazia să se întreacă 
in cadrul concursurilor pe grupe de asociații. La aceste între
ceri, la care iau parte cei mal buni sportivi din etapa prece
dentă. pretențiile sînt desigur mai mari. Iată de ce sportivii 
calificați pentru etapa a II-a au datoria să se pregătească cu 
«rijă. Ea vor trebui alutațl si îndrumați de consiliile asociațiilor, 
de instructorii sportivi si de antrenori, iar asociațiile sportive 
care au fost desemnate să organizeze întrecerile etapei a 11-a 
sînt chemate să asigure concurenților condiții pentru denlina 
reușită a acestei întreceri sportive de masă.

în final, reamintim cluburilor sportive si consiliilor raionale 
UCFS că au datoria de a îndruma asociațiile sportive, de a le 
da sprijinul material, de a le pune la dispoziție săli corespun
zătoare. iar cadrele tehnice de care dispun să fie permanent 
in mijlocul concurenților.

Iată si viitoarele etape ale Sparlarhladei do iarnă : etapa a 
IlI-a (raională sau orășenească) 13—25 martie: etapa a IV a — 
regională se va organiza de către consiliile regionale UCFS. în 
funcție de condițiile si posibilitățile de care dispun, la gim
nastică, schi si trîntă.

finala CUPEI SPORTUL POPULAR"

„LICURICI P£ SCHIURI
• ÎNCEP FINALELE CAMPIONATELOR UNIVERSITARE 

DE SCHI

PREDEAL 12 (prin tele
fon). — Clăbucet sosire, 
duminică seara, la ora 19. 
Pirita din fata noului hotel- 
rcslaurant cunoaște o febri
lă activitate. Deși ora este 
tirzie, numeroșii sportivi ti
fla ti aici nu se i 
plece. Re anunțase 
rea oficială a finalelor 
pionatelor universitare 
teptau cu nerăbdare 
meniul.

In sunetele fanfarei 
defilarea celor peste 100 de 
concurenți din centrele uni
versitare București. Cluj, Iași, 
Oradea. 1‘elroșeni. Tg. Mureș, 
Timișoara și Brașov. Așezați 
in careu, in lumina zecilor de 
torțe, studenții ascultă ra
portul prezentat de lectorul 
<'. Diaconescu, șeful catedrei 
de educație fizică de la Insti
tutul Politehnic Brașov. Itupă 
salutul sportiv, vorbește recto
rul Institutului, prof. dr. in-

o 
ora 

sportivi 
gîndesc să 

> dcschide-
ctim- 

și aș- 
eveni-

începe

giner Gheorghe Nițescu, care 
felicită pe participanții la a- 
ceste finale și le urează suc
ces, declarînd deschise între
cerile. studențești.

In continuare, din 
Clăbucetului coboară în sla
lom zeci de schiori cu torțe, 
adevărați licurici zburători44. 
în ciuda frigului și visco
lului care se întețiseră, 
atmosfera este deosebit de 
caldă. Se ciută „Guu- 
deamus Igitur".

vîrful

în cursul zilei de ieri schio
rii studenți au participat la 
antrenamentul controlat, iar de 
azi încep întrecerile oficiale, 
fiind programată proba de 
slalom special, in două manșe, 
pe pîrlia Clăbucetului.

C. GRUIA, coresp. principal

Boberii s-au înapoiat in tară

La sosirea pe aeroportul 
Mafteî, I. Panțuru,

„Cupa regiunii Ploiești" 
la bob

SINAIA, 13 (prin tele
fon). Ultimele două manșe 
desfășurate în cadrul com
petiției de bob dotată cu 
„Cupa regiunii Ploiești1* 
nu au adus nici o modi
ficare fată de prima zi, 
astfel că trofeul a fost 
cucerit de echipajul Stoi
ca — Făcăleț (Bucegi Si
naia) care â totalizat în 
cele patru manșe 5:30,02. 
Pe locurile următoare : 2. 
Hogea—Stavarache (A.S.A. 
București) 5:32.51; 3. Ene
— Pușcaș (A.S.A. Brașov) 
5:34,54. Azi are loc „Cupa 
tinerelului”.

Băneasa. campionii europeni Gh. 
N. Nedelcu și P. Hristovici

Ieri după-amiază a sosit în 
Capitala lotul republican de bob 
care ne-a reprezentat țara la 
campionatele mondiale și euro
pene desfășurate la Alpe d'Huez 
(Franța) și Igls (Austria). Citiți 
în pagina a IV-a interviul nos
tru cu campionul european loan 
Panțuru și antrenorul Hariton 
Pașovschi.

Fqz6 din meciul Șc. sportivă nr. 1 București — $c. sportivă Petroșeni, 
disputat în cadrul fazei inter regiuni a „Cupei Spoitul popular'

ÎNTRECERILE SE DESFĂȘOARĂ LA GALAȚI Șl TIMIȘOARA

INTRE 19 SI 21 FEBRUARIE

Conferința raională UCFS Călărași

Cu gindul Ia 
viitoarele realizări

Teritoriu cu cîmpii mănoase, cărora har
nicii lucrători ai ogoarelor le smulg an de 
an recolte bogate, raionul Călărași este 
cunoscut în regiunea București, și nu nu- 

și în activitatea spor- 
tot mai mare, oamenii 
Bărăganului — țărani 
ai stațiunilor de ma- 
înțeleg că practicarea

Ultimele partide de calificare pen
tru etapa finală a tradiționalei compe
tiții dotată eu „Gupa Sportul popular** 
au avut loc duminică, așa înfeît acum 
se cunosc ede 8 echipe de juniori și 
junioare (patru masculine și patru fe
minine.) care își vor disputa anul acesta 
frumoasele trofee puse în joc.

Cele două etape finale ale competi
ției sînt programate Ia Timișoara (băie
ții) și Galați (fetele), ambele între 19 
și 21 februarie. In vederea acestor par
tide — 
în cele 
tră de 
măsuri 
delegarea celor mai buni arbitri și în 
sprijinirea comisiilor locale pentru a se

așteptate cu un deosebit interes 
două centre - federația noas- 
specialitate a luat din vreme 
corespunzătoare, concretizate în

asigura « bună organizare a întrecerilor. 
Dar, acest lucru nu este suficient. Din 
experiența anilor trccuți s-a constatat 
că, pe plan local, se face încă prea 
puțin în vederea popularizării acestor 
dispute tinerești, în care sînt angrenate 
formații alcătuite din elevi și eleve. 
Pentru acest motiv considerăm necesar 
amintim din timp comisiilor locale 
handbal din Timișoara și Galați, ca 
organelor sportive din aceste centre, 
ia măsuri în această direcție, astfel
la jocuri să asiste un număr eît mai 
mare de școlari. Se va realiza în felul 
acesta o bună propagandă pentru hand
bal, îndeplinindu-se de fapt unul din 
principalele obiective ale competiției.

să 
de 
și 
să
ca

Record:

Petre Astafei (Steaua) trece peste șta
cheta înălțată la 4,58 rn

Foto: A. NeagW

Jocurile internaționale de baschet 
de la Timișoara

La Timișoara s-au desfășurat două întâlniri internaționale de baschet, 
ambele masculine : Universitatea Timișoara a dispus de Dinamo Pan- 
cevo (Iugoslavia) cu 79—58 (33—26), iar Medicina Timișoara a fost în
trecută de formația oaspete cu 62—56 ( 21—29). (ST. MARTON și P. FA- 
NUȚÂ — coresp.).

mai. aici, ca fruntaș 
tivă. Intr-o măsură 
muncii din cîinpia 
cooperatori, lucrători 
șini și tractoare — 
exercițiilor fizice este în folosul sănătății 
lor, a unei munci rodnice. Aceasta și ex
plică, desigur, succesele repurtate în ul
timii ani de sportivii, activiștii și orga
nele UCFS din acest raion pe tărîmul ac
tivității de masă. Apare, totodată, firesc 
faptul că de aici au pornit inițiative inte
resante, primite cu interes de iubitorii spor
tului.

Ne-am convins de aceasta, participînd, 
zilele trecute, la Conferința raională UCFS, 
care a discutat realizările, neajunsurile și 
perspectivele activității sportive din raionul 
Călărași. Atît darea de seamă a Consiliului 
raional cît și discuțiile au subliniat unele 
dintre cele mai însemnate succese repur
tate pînă acum în direcția atragerii oameni
lor muncii de la sate în activitatea sportivă: 
campionatul asociației: campionatul aso
ciațiilor sportive din S.M.T. la trîntă, șah, 
haltere și tir — cu fază raională (organi
zat pentru prima oară în țara noastră); 
trecerea normelor pentru Insigna de poli
sportiv (1 200 insigne înmînate în 1966); 
„duminicile cultural-sportive" (peste 100 de 
acțiuni, cu participarea a 7 500 tineri — 
în anul trecut); concursul de semi fond Ia 
ciclism, aflat la a patra ediție, care a 
evidențiat talentul și frumoasele perspec
tive ale unor tineri și tinere ca Maria Că
prarii (comuna Radu Negru), Vasile Gro- 
zea (com. Cuza Vodă), Gheorghe și Ște
fan Neagu (com. Independența) și alții ; 
mai multe recorduri ale regiunii au ca au
tori sportivi din raionul Călărași. Și s-ar 
putea aminti încă alte și alte realizări.

Dar, conferința nu s-a oprit la o enun
țare statistică a unor succese binecunoscute 
deja Ia nivelul raionului. Poate fi apreciat

CONSTANTIN MACOVH 
VASILE GODESCU

(Continuare in pag. a 2-a)



MODIFICĂRI ÎN DATELE DE DESFĂȘURARE 
A UNOR COMPETIțll REPUBLICANE

Avi nd in vedere schimbarea da
telor examenelor de admitere în 
Clasa a IX-a, a examenului de ba
calaureat și a examenelor de admi
tere in Institutele de învățămint 
superior, datele de desfășurare a 
unor competiții republicane se mo
difică după cum urmează :

ATLETISM — Concursul repu
blican al școlilor (secțiilor) sporti
ve : 14—16 VII in loc de 7—9 VII. 
— Campionatul republican al li
ceelor cu program de educație fizi
că : 18—14 VII în loc de 27—28 
V.

GIMNASTICA — Concursul re
publican al școlilor (secțiilor) spor
tive : etapa finală 13—14 VII in loc 
de 7—9 VII.

BASCHET — Campionatul echi
pelor de categoria B feminin se

iweai Campionatul Capitalei
Spadasinul Dan Nicolae de la 

S.P.O B. este noul campion al Ca
pitalei la categoria a H-a. Dese
ori, printre fruntașii acestei probe 
Dan Nicolae promitea să ajungă 
chiar campion al țării. Dar, în ul- 
timpul timp, el și-a întrerupt acti
vitatea sportivă.

Și acum, iată-1 din nou printre 
spadasini. Reluarea activității pe 
planșă a coincis cu un frumos suc
ces : locul I, fără nici o infrîngere 
(6 victorii în finala probei) în în
trecerea cu trăgătorii de categoria 
a Il-a. Dan Nicolae a tras cu multă 
siguranță, reușind mai ales o „se
rie" de vîrfuri la manșetă foarte 
spectaculoase, procedeu cu care a 
acumulat tușe prețioase. în plus, 
realizînd coeficientul maxim de 
victorii (sută la sută), cîștigătorul 
concursului a îndeplinit și baremul 
pentru categoria I de clasificare.

Clasament final: 1. D. Nicolae 
(S.P.O.B.) 6 v„ 2. P. Dumitrescu 
(Steaua) 4 v., 3. I- Popa (Universi

Cu (jindul Iu viitoarele realizări
(Urmare din pag. 1)

ria I: returul începe la 5 III în loc 
de 26 III.

RUGBI — Campionatul republi
can al juniorilor : turul — 19 III — 
21 V in loc de 2 IV—4 VII.

ȘAH — Campionatul republican 
individual al juniorilor (m+f) : se
mifinala 12—17 VII in loc de 26 VI 
—1 VII ; finala 8—31 VH în loc de 
3-15 VII-

TENIS DE CIMP — Campionatul 
republican al copiilor : etapa loca
lă — 1 V—15 VI in loc de 1—25 
VI; etapa finală — 3—9 VII în loc 
de 26 VI—2 VII. — Campionatul 
republican al juniorilor (m+f): eta
pa locală 1 V—15 VII in loc de 
1 V—11 VI; etapa finală : 31 VII- 
6 VIII in loc de 3—9 VII. — „Cupa 
speranțelor” (pentru tinerel) 11—13 
VIII în loc de 18—20 VI.

tatea) 3 v., 4. I. Bălan (Universita
tea) 3 v„ 5. Gh. Ionescu (Viitorul) 
2 v„ 6. Ad- Gavrilescu (Progresul) 
2 v.

Proba de sabie a dat cîștig de 
cauză tot unui reprezentant al aso
ciației S.P.O.B. — Mihai Sandu.

Clasament final : 1. M. Sandu 
(S.P.O.B.) 7 v., 2. L. Mihăileanu 
(S.P.OB.) 6 v., 3. I. Dumitru
(S.P.O.B.) 5 v., 4. Gh. Birdan (Glo
ria) 3 v., 5. N- Waldmann (CI. sp. 
șc.) 2 v„ 6. V. Olaru Steaua) 2 v.

O surpriză : unul dintre favoriții 
probei, I. Galan, a terminat con
cursul pe locul 7.

De remarcat faptul că atît M. 
Sandu, cit și L- Mihăileanu au în
deplinit haremurile pentru cate
goria I (coeficient 100 Ia sulă și res
pectiv 83 la sută).

Concurenții clasați pe primele 
patru locuri participă la etapele su
perioare ale competiției.

— t. st. —

8 DX

Partide interesante 
in cea de a doua 
gală a juniorilor

Duminică dimineața, în sala d** 
festivități a Uzinelor
a avut loc cea dc a doua gală din 
cadrul campionatului republican pen
tru boxerii juniori diu orașul Bucu- 
rești.

în general întâlnirile au fost mai 
atractive decît cele din cadrul reu
niunii de «diiminica trecută, de data 
aceasta ureînd în ring o serie de ti
neri pugiliști cu frumoase perspec
tive.

La fel ca și la prima gală, p bppă 
impresie a lăsat Olieorshe Sima 
(St eaua). rueviiî lui Gheorghe Fiat 
a confirmat frumoasele calități pe 
care le are. făcînd un meci foarte 
bun în compania Iui Ion Ncieu 
(S.P.O.B.). Sima a lovit cu ușurință 
cu ambele brațe, atît în acțiunile o- 
fensive cît și în defensivă, a do
vedit un bun joc de picioare și foarte 
multă rezistență. Din cele șase par
tide disputate de juniorii mici au 
mai plăcut întâlnirile dintre Ion 

Badiu (Steaua)—Marian Popescu 
(Voința) și Marcel Boaru (Dinamo) 
—Lucian Ștefan (Olimpia). Rezul
tate la juniori mici : cat. 45 kg. : 
Marcel Boaru {Dinamo) b. p. Lucian 
Ștefan (Olimpia), cat. 48 kg. : Ma
rian Crăciun (Dinamo) b.p. Aurel 
Baranga (Viitorul), cat. 51 kg. : Ion 
Badiu (Steaua) b.p. Marian Popes
cu (Voința), Gheorghe Sima (Steaua) 
b.p. Ion Neicu (S.P.O.B.), cat. 57 
kg. : G.elu Savu (Olimpia) b.p. Gh. 
Bumbăcei (Metalurgistul), cal. 60 
kg. : D. Corbeanu (Metalurgistul) b. 
p. Gh. Ștefan (Olimpia).

La juniori mari au avut loc șapte 
întîlniri, făcîndu-se remarcată ten
dința tinerilor pugiliști spre un box 
curat, cu acțiuni bine gîndite, variate. 
Un merit deosebit îl au antrenorii, 
în special Eugen Fiiresz și Gheorghe 
Fiat, care au prezentat în ring ele
mente valoroase, cu frumoase posi
bilități de progres într-un viitor a- 
propiat.

Gala a Il-a a juniorilor bucu- 
reșteni a fost foarte disputată. 
Iată un aspect din îiitiluirea 
boxerilor de categorie „hirtieu.

O notă discordantă a constituit-o 
comportarea boxerului Ion Pascu. A- 
eesta a avut în ring o atitudine ne
serioasă, subeslimîndu-și adversarul. 
Pînă la urmă, pe bună dreptate, a 
fost declarat învins. Avem convinge
rea că antrenorul Fiiresz îl va aduce 
pe Pascu la realitate și că această 
înfrîngere (care l-a costat eliminarea 
din campionat) îi va fi o învățătură 
pentru evoluțiile lui viitoare. Rezul
tatele : cat. 48 kg. : Stoian Cliiriță 
(Semănătoarea) b.p. Petre Petrescu 
(Metalurgistul), cat. 51 kg. : Liviu 
Neguț (C. Sc.) b.p. Nicolae Ioniță 
(Oiimina), cat. 54 kg. : Florentin Bo- 
roianu (Rapid) cîștigă ab. II. la 
Gheorghe Mocanii (Metalurgistul), 
cat. 63,500 kg.: Vergică Petrache 
(Olimpia) b.p. Ion Pascu (Dinamo), 
Valentin Balmeș (Constructorul) 
cîștigă K. O. 1 la Nicolae Drago- 
mirescu (Confecția), cat 67 kg. : 
Constantin Stamatoiu (Steaua) b. p. 
N. Luca (S.P.O.B.), cat. 71 kg.: 
Gheorghe Dinu (Voința) b.p. Dumi
tru Mînăstireanu (Progresul).

, PAUL IOVAN

ATLETISM „

„CUPA 16 FEBRUARIE"
Clubul Rapid a organizat duminică, 

în sala Floreasca II, „Cupa 16 Fe
bruarie” pentru juniori mici și co
pii, la care au participat aproape 
170 de concurenți. Dintre rezultate 
se detașează noul record de junioare 
mici la greutate — 11,84 m — realizat 
de Miliana Micu. La 50 m, Alina 
Popescu a egalat recordul de ju
nioare mici, obținînd performanța 
de 6,8 sec. Iată rezultatele juniori
lor mici : băieți : 50 m : Gh. Preda 
(Constr.) 6,3, C. Ionescu (Din.) 6,4, 
L. Gheorghiță (Constr.) 6,4: 55 mg : 
Gh. Cincă (Șc. sp. 2) 8.4, L. Berco- 
vici (Din.) 8,G; lungime ; C. Ionescu 
6,20, D. Tihărău (Sc. sp. 2) 6.12. R. 
Ionescu (Șc. sp. 2) 5,97 ; înălțime : 
R. Jurma (Progr.) 1,64: greutate : A. 
Hofman (Rap.) 12.52. I. Chiș (Din.) 
12,32, M. Belțig (Din.) 12,18: fete :
50 m : A. Popescu (Lie. 35) 6,8 — 
rec. egalat, N. Hînda (C.S.Ș.) 6,9. M. 
Pretorian (Viit.) 7,0; 50 mg : E. Mîrza 
(Șc. sp. 1) 8.0. N. Hînda. E. Mazilu 
(C.S.S.) și M. Coconu (Șc. sp. 2) 
8,1; lungime î E. Mîrza 5.21, C. Ene 
(Rap.) 5.13, C. Damian (Pal. Pion.) 
5,02; înălțime : C. Anghel (C.S.Ș.) 
1,44, Fl. Boca (C.S.Ș.), 1.40, E. Crețu 
(Șc. sp. 2) 1,40; greutate ; M. Micu 
(Constr.) 11,84 — nou record, C. Io
nescu (Șc. sp. 2) 11,63. Copiii au con
curat la triatlon (50 m, lungime, 
greutate) pe primele trei locuri cla- 
sîndu-se următorii : băieți : 1. C. Al- 
dea (Șc. sp. 1) 220 p, 2. Em. Sandu 
(Constr.) 216 p, 3. Gh. Rădășan 
(C.S.Ș.) 209 p; fete : 1. D. Șlund 
(Șc. sp. 2) 200 p, 2. Ad. Teodoru
(C.S.Ș.) 200 p. G. Plămădeală (Rap.)
199 p.

NICOLAE PRAJESCU-caresp.

ca remarcabil faptul că participant ii Ia discuții s-au oprit îndeosebi asupra 
unor neajunsuri care se mai fac simțite în activitatea sportivă din raion, fă
cînd propuneri pentru remedierea lor. Ca formă accesibilă și atractivă de 
angrenare a oamenilor muncii, îndeosebi a tineretului, în practicarea orga
nizată a exercițiilor fizice și sjmrluhii, campionatul asociației să fie organizat 
de fiecare asociație sportivă (Titu Tănase, prof, de educație fizică în comuna 
Dragoș Vodă) ; organizarea unui campionat al asociației pe brigăzile de lucru 
ale S.M.T.; întărirea și îngrijirea bazei materiale (Va sile Moise, președintele 
A.S. Tractorul Roșeți)’, să se acorde o atenție deosebită atletismului, în
deosebi acelor probe care se pot practica foarte ușor la sale — aruncări, 
sărituri (Mihai Țuțuianu, prof, de educație fizică în comuna Ciocănești) ; 
profesorii de educație fizică să aducă o și mai mare contribuție la dez
voltarea activității sportive (Ion M acrea, A. S. din com. Cuza Vodă); să se 
lucreze și mai intens, cu mai multă convingere pentru atragerea fetelor în 
sport (Liviu Popescu, prof, de educație fizică în cont. Dragalina); concursul 
„De pe scenă pe stadion44 să se bucuie de o mai mare atenție din partea 
asociațiilor din raion, activiștii sportivi să lucreze cu pasiune, cu dragoste 
— premise ceite ale succeselor viitoare (Iulian Deculescu, profesor de edu
cație fizică în com. Radu Negru).

Realizările de pînă acum ale sportivilor din raionul Călărași au fost ob
ținute în special în domeniul activității de masă. Cu experiența de care dis
pun, cei mai entuziaști și pricepuți dintre profesorii și antrenorii care lu
crează aici țintesc deja unele rezultate bune și în competițiile de perfor
manță. Un inimos profesor de educație fizică vorbea cu multă convingere 
de selecția pe care a făcut-o la lupte, de perspectivele elevilor săi, despre 
necesitatea ca viitorii absolvenți ai școlii profesionale (elevii lui de astăzi) 
Să aibă posibilitatea unei continuități în pregătire în ... comuna vecină, unde 
«i vor lucra, probabil. Un alt profesor, cu părul cărunt, dar cu inima tânără, 
cunoscut în întreg raionul ca mare animator al sportului, argumenta pers
pectivele ciclismului, ale oinei și triatei în comuna lui.

Ascultîndu-i pe acești oameni și gîndindu-ne la rolul major pe care-1 poate 
avea exemplul lor printre sportivii și activiștii sportivi, întrezăream reale po
sibilități ca în perioada următoare să fie integral înfăptuite proiectele pe 
care delegații la Conferința raională UCFS le-au aprobat, proiecte care — în 
anii viitori — vor da dimensiuni nți activității sportive de masă și chiar 
de performanță din raionul Călărași.

llie Năstase execută un dificil 
voie

Foto: A. Neagu

TENIS DE CÎMP

„Cupa Steaua'* rămîne în posesia gazdelor
Cu ultimele meciuri desfășurate 

în cadrul „Cupei Steaua" a luat 
sfîrșit prima competiție importantă 
de tenis pe teren acoperit din acest 
an.

La simplu masculin, învingătorul 
putea fi prevăzut încă de la înce
perea turneului final, care a stabilit 
ordinea primelor patru locuri in 
clasament. Manifestînd o formă 
deosebită și jucînd la o valoare 
care promite performanțe deosebite 
și în viitor, cel de-al doilea tenis- 
man al țării, tinărul llie Năstase, 
și-a dominat cu dezinvoltură adver
sarii. El n-a cedat decît un singur 
set în turneu, în fața celui de-al 
doilea clasat, Giinther Bosch. Ulti
mul meci, disputat vineri seara în
tre Sever Dron și Constantin Po- 
povici, a fost decisiv pentru locul 
al treilea. A cîștigat Dron cu 6—2, 
6—3, 6—1.

Iată, deci, clasamentul probei de 
simplu masculin, din cadrul „Cupei 
Steaua" : 1. *1. Năstase (Steaua) 3 
victorii ; 2. G. Bosch (Progresul) 
2 v ; 3. S. Dron (Dinamo) 1 v ; 4. C. 

Popovici (Steaua) 0 v- Ca o remarcă 
generală, se poale spune că toți 
participanții la turneul „celor 4" de
monstrează o bună pregătire, ceea 
ce nu se poate spune despre Petre 
Mărmureanu (eliminat de Dron în 
preliminarii), care nu este încă 
bine pus la punct.

Mult mai strînsă a fost lupta în 
întrecerea fetelor. Pentru locul 
întîi, decisivă s-a dovedit partida 
dintre ludit Dibar și Eleonora 
Dumitrescu. Cîștigind primul set cu 
6—1, Dibar a lăsat impresia că va 
învinge cu ușurință, dar apoi Eleo
nora Dumitrescu, cu tenacitatea ei 
recunoscută, a pus stăpinire pe joc 
și a obținut victoria în ultimele 
două seturi ; 6—4, 6—2. Cele două 
jucătoare ocupă primele două 
locuri în clasament, la egalitate, 
pentru stabilirea ordinii contînd 
victoria directă : 1. Eleonora Dumi
trescu (Steaua) 2 v ; 2- ludit Di
bar (Dinamo) 2 v ; 3. Mariana Cio- 
golea (Dinamo) 1 v ; 4. Ecaterina 
Horșa (Progresul) 1 v.
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Căminul ^Școlii profesionale 4,Gri- 
I vița Roșie?-București. Este ora 5, 

Clopoțelul a „tulburat*4 liniștea ina- 
| tinală a blocului. La fiecare etaj 
■ s-au deschis geamurile și în camere 
- a început larma.
| — Să mergem, tovarășe pedagog,

să asistăm la gimnastica de învio- 
Irare în cîteva dormitoare — i-am 

propus primei noastre cunoștințe^ pe
dagogul FI. Geambașu.

— Gimnastică de înviorare ? Nu 
avem așa ceva în program. Eu mă I ghidez numai după ce este scris :
ora 5 deșteptarea, ora 5,30 plecarea, 
ora 6 micul dejun și așa mai de- 

1 parte. Nu mi-a spus nimeni că e- 
■ levii trebuie să faeft dimineața și

PE CINE SĂ CREDEM?
gimnastică de înviorare. Dacă direc
țiunea școlii modifică programul cu 
cîteva minute, voi sprijini cu dragă 
inimă această acțiune. De altfel, noi, 
pedagogii, sîntem tineri și ne plac 
exercițiile fizice.

— Profesorii de educație fizică 
uu v-au spus nimic iu legătură cu 
această problemă ?

— Nu. Nu ini-au spus nimic, deși 
nu sînt de două-trei zile la această 
școală. De altfel, nu a trecut nici 
unul din ei pe aici.

Relatările pedagogului FI. Geam- 
bașu (secretar al organizației U.T.C. 
din școală) ne-au fost dc folos 
pentru discuțiile pe care aveam să 

le purtăm cu profesorii de educa
ție fizică și cu directorul școlii.

★
...Ora de educație fizică era în 

plină desfășurare. Profesorul V. Do
rin executa cu elevii săi totul... ca 
la carte. Prezența noastră nu i-a stân
jenit pe copii. Am așteptat pînă la 
pauză.

— Vă rugăm să ne spuneți de ce 
profesorii de educație fizică nu au 
sprijinit introducerea gimnasticii de 
dimineață la căminul de ucenici ?

— Greșiți. Să știți că la noi se 
practică gimnastica dc dimineață. Am 
ajutat la buna desfășurare a acestei 
acțiuni chiar de la începutul anului. 
Au fost numiți responsabili pe dor

mitoare, au fost... au... în fiecare 
dimineață elevii de la cămin fac gim
nastică de înviorare...

— Este o „mică" contradicție. Noi 
am fost la ora 5 acolo și nu s-a 
făcut. Pe de altă parte, pedagogul 
de serviciu n-a auzit de așa ceva.

— Nu vă luați după ce spune pe
dagogul, pentru că -a venit de curînd 
la noi. Este un băiat foarte bun, dar 
poate a pierdut din vedere această 
problemă. Mergeți la conducerea șco
lii și o să vă edificați.

★

...Directorul școlii, tov. Gh. Dia
conii, era informat despre vizita 
noastră matinală la căminul uzinei. 
Prea multe nu am avut de discutat. 

Tov. Diaconu ne-a spus că a „tra
sat sarcină" să se facă gimnastică 
de înviprare, dar nu a controlat dacă 
acest lucru se respectă.

★

...Am plecat de la Școala profe
sională Grivița Roșie (unde învață 
peste 6(M) de elevi), complet nelă- 
muriți. Pedagogul FI. Geambașu sus
ține că NU s-a făcut niciodată gim
nastică de dimineață în cămin. Pro
fesorul de educație fizică V. Dorin, 
dimpotrivă, spune că DA, iar con
ducerea școlii NU CUNOAȘTE NI
MIC despre această problemă.

Pe cine să credem. ?

V. GODESCU
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RESTANJA FARUL-PEIROEOl, PRIMIJI MECI OFICIAE Al AMUR
Vacanța a luat sfîrșit. De 

miercuri, amatorii de fotbal vor 
asista din nou la pasionantele dis
pute ale campionatului republican. 
Avanpremiera returului are loc la 
Constanța cu o restanță : Farul — 
Petrolul.

eu toate că în ultimele zile vre
mea a fost nefavorabilă, datorită 
măsurilor luate de organizatori 
meciul se va disputa în cele mai 
bune condiții.

Fotbaliștii de la Farul s-au re
întors duminică noaptea din Bul
garia, unde au susținut cîteva jocuri 
amicale. Ultimul antrenament l-au 
efectuat luni. Antrenorul V. Măr- 
dărescu este optimist și speră in
tr-o victorie a băieților lui. 
Miercuri va folosi, după toate pro
babilitățile, următoarea formație : 
Manciu — Pleșa, Mareș, Koszka, 
Georgescu — Tufan, Antonescu — 
Caraman, Zamfir, Iancu, Kallo-

Optimismul domnește și în tabă
ra petrolistă. Ploieștenii au făcut 
ieri un antrenament, urmînd ca

azi antrenorul I. Cernăianu să mai 
țină o lecție teoretică, cu scop 
tactic, înainte de plecarea la Cons
tanța. Formația va fi alcătuita 
miercuri din următorul lot: Iones- 
cu (Sfetcu) — Pahonțu, Dragnea, 
Florea, Mocanu — Dragomir (Din- 
cuță), Iuhaz — Roman (Oprișan), 
Dridea I, Badea, Moldoveanu (Dri- 
dea II).

NOI MECIURI AMICALE 
IN CAPITALA

După meciul susținut duminică 
în compania Rapidului, în conti
nuarea pregătirilor Dinamo Bucu
rești va juca miercuri cu Progresul. 
Partida este programată pe sta
dionul Dinamo de la ora 15.30. In 
deschidere, de la ora 13.45, echipa 
de categoria B Dinamo Victoria va 
întilni formația de rezerve Dinamo 
București-

★
Tot miercuri, pe stadionul Giu- 

lești (ora 15.30) Rapid va primi re
plica echipei Flacăra Moreni.

RESTANȚELE...

IANCU (Parul): — Greu, Tufanel Greu, Zamfire, trebuie să 
forțăm două porți ca să ajungem în frunte I

(Desen de Neagu Radulescu)

Pronosport
Programul concursului PRO

NOSPORT de duminică 12 fe
bruarie a.c. s-a dovedit a fi deo
sebit de greu. Astfel, din cele 
13 meciuri ale concursului, nu- 

,mai la șase din ele s-au inre- 
igistrat victorii ale echipelor 
jgazdă.

Cele șase „X’-uri ne îndrep
tățesc să credem că posesorii- 

.‘variantelor cu 13 rezultate e- 
xacte vor fi recompensați cu 
premii importante.

Concursul PRONOSPORT nr. 
7 de duminică 19 februarie a-c. 
este alcătuit din: meciul inter
national Dinamo Pitești — Dy- 
tnamo Zagreb („Cupa orașelor 

;îrguri“), două întilniri restante 
tdin cadrul categoriei A a țării 
-noastre și 10 partide din cam
pionatul italian A si B.

Dar iată programul acestui 
-concurs: 1 : Dinamo Pitești —
Dynamo Zagreb, II : Rapid — 
Petrolul, III : Steaua — Farul, 
IV: Atalanta — Lazio, V: Bres- 

•cia — Juventus, VI: Fiorentina — 
Venezia, VII: Lecco — Man- 
tova, VIII: Milan — Napoli, 
IX: Roma — Lanerossi, X i
Spăl — Internazionale, XI : To
rino — Bologna, XII : Catania — 
Varese, XIII : Padova —■ Po- 
tenza.

Meciuri i
amicale i

DINAMO PITEȘTI — STEAGUL ROȘU BRAȘOV 1-1 (0-1)

PATRU MECIURI 
LA ORADEA

Apropiindu-se dala 
reluării campionatelor 
categoriilor B și C, o 
serie de echipe din re
giunea Crișana au sus
ținut — la sfiFșitul 
săptămînii trecute — 
meciuri amicale înche
iate cu următoarele re
zultate : Crișul—Voința 
Oradea 5—1 (3—0), 
Unirea Oradea—Olimpia 
1—0 (1-0).

Duminică s-au dispu
tat irică două partide, 
în prima, Crișul—Olim
pia 2—0 (2—0). Sta
rea terenului de la sta
dionul Tineretului (de
nivelat) a influențat 
desfășurarea jocului 
care, totuși, a mulțumit 
pe spectatori. Cele două 
goluri au fost realizate 
de Kun II și N. Ale
xandru — din 11 m. 
Grișul a aliniat echipa: 
Andrei ( Casoni )—Ba- 
lpgh, Serfozo (Cojoca
rii), l.ucaci, E. Naghi- 
Damiuu (lacob), Cojo
carii (Șipi) —Harșani 
(Tome,), 0T. Alexandru, 
Kun II (Suciu), Coci,.

Iu al doilea joc, Vo
ința Oradea a terminat 
Iș egalitate cu Minerul

Bihor: 1—1 (0—0). I
Liderul seriei Sud a ■ 
campionatului regional 
a opus o dîrză rezistență I 
formației din categoria “ 
C. Autorii golurilor: I 
Mesaroș pentru Voința * 
și Coteț pentru Minerul, j

ILIE GHIȘA
coresp. principal | 

A.S.A. TG. MUREȘ-, 
CHIMICA TTRNAVENl | 

4-0 (2-0)
I

Deși termometrul in- * 
dica multe linii sub | 
zero grade, totuși jocul ■ 
a fost urmărit de peste g 
2 000 de spectatori. I 
A.S.A. s-a comportat . 
bine, a reușit faze spec- I 
taculoase și goluri a- 
plaudate. Se poate spu- | 
ne că echipa din Tg. 
Mureș este bine pusă | 
la punct în ce privește 
pregătirea fizică. Cre- | 
dem că mai trebuie lu
crat la capitolul „oino- | 
genizare".

Golurile au fost în | 

șerise de: Siko (min. 
25), Lungu (min. 28 j 
și 57) și Pavlovici 
(min. 56).

A. SABO—eoresp. ,

PITEȘTI 13 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). Din multe punc
te de vedere, meciul de azi de 
la Pitești s-a asemănat cu cel 
văzut duminică pe stadionul Giu_ 
Iești. Adică : echipa oaspe a fost 
cea care a dat tonul. Mai mult, 
asemănătoare a fost și starea te
renului : acoperit de zăpadă.

Dar, să revenim la jocul în 
sine, deosebit de important pen
tru Dinamo Pitești, Gare dumi
nică va da unul dintre cele mai 
dificile examene din scurta sa 
istorie internațională : partida cu 
Dynamo Zagreb, din cadrul „Cu
pei orașelor tîrguri“.

Piteștenii au o sarcină grea. Și 
aceasta atît datorită valorii ridi
cate a adversarului, cit mai ales 
gradului de pregătire, nesatisfă

cător al echipei, ieșit în evidentă 
în meciul cu Steagul roșu. In
tr-adevăr, echipa din Brașov și-a 
găsit mai repede cadența decît 
Dinamo, s-a mișcat mai mult, lă- 
sînd impresia că antrenorii Plo- 
ieșteanu și Proca au lucrat cu 
multă atenție în toată această 
iarnă.

In prima repriză, Steagul roșu 
a avut inițiativa, deschizînd și 
scorul (loniță, în min 24).

In cea de a doua, folosind așe
zarea 1—4—2—4, Dinamo Pitești 
s-a mișcat mai bine, și-a domi
nat adversarul și a egalat (Radu, 
min. 50).

In puținele zile care au mal 
rămas pînă la jocul de duminică, 
antrenorii piteșteni trebuie să 
facă totul pentru a retușa lipsu

rile reieșite cu prilejul acestei 
partide.

Arbitrul I. Chilibar — Pitești
— a condus echipele :

DINAMO : Coman — Vulpeanu 
(min. 46 Badea), Barbu, Ilie Ste- 
lian, Ivan — Prepurgel, Dobrin
— Radu (min. 46 Eftimie), Naghi, 
Țurcan, Pop (min. 46 Radu).

STEAGUL ROȘU ; Adamaohe
— Ivăncescu, Jenei, Campo, Na
ghi — Pescaru, Năftănăilă — Ne- 
cula, Qane, loniță (min. 61 Se- 
limesi, min. 73 Alecu), Selimesi 
(min. 57 Goran).

MIRCEA TUDORAN

NOTĂ NU FAC, DOM’LE!
...Antrenament la C.S.M. Sibiu. In sala de 

gimnastică a Școlii sportive s-au adunut 12 ju
cători.

Tema: îmbunătățirea supleței și mobilității.
Durata: 60 de minute.
Antrenor: Iosif Ghiling.
In partea pregătitoare, după o încălzire de 3—4 

minute, constînd din variații de mers pe vîrful 
picioarelor și o ușoară alergare, s-a trecut la un 
exercițiu de mobilitate. Dar, iată că nu toți spor
tivii execută comenzile conducătorului lecției. Ju
cătorul NU NU, de pildă, refuză să facă exerci
țiul anunțat, anostrofindu-l pe antrenorul IOSIF 
GHILING.

— Nu e bine, dom'le ! Asta-i exercițiu ? !...
...După cîteva schimburi de replici, pe un ton 

cu totul nepotrivit intre antrenor și jucătorul 
NUNU, antrenamentul se reia. Urmează exerciții 
pentru mobilitatea coloanei vertebrale și orien
tare in spațiu, sărituri, rostogoliri etc.

Au trecut 45 de minute. în „torent*, jucătorii 
execută un exercițiu de rostogolire pe saltea, cu 
îngreuieri, prin folosirea ca obstacol a băncilor de 
gimnastică. VACARU refuză să participe la acest 
exercițiu.

— Nu fac, dom'lei Nu știu!
— încearcă !
— Nu vreau !
— Poftește la vestiar!
— Nu vreau !
O nouă întrerupere, după cure antrenorul IOSIF 

GHILING capitulează în fata refuzului categoric 
al lui VACARU și antrenamentul reîncepe. 

VÂCARU e „spectator"...
Lecția ș& termină cu un joc școală — de rugbi.
Discutăm cu antrenorul IOSIF GHILING (care 

a rămas la conducerea echipei prin plecarea an
trenorului principal, M. LENGHER1U).

— Care sînt cauzele manifestărilor de indisci
plină la care am fost martori ?

— In cadrul echipei noastre, unii dintre spor
tivi se consideră „senatori de drept* și nu res

pectă indicațiile antrenorilor. In lipsa unor re
zerve corespunzătoare, sîntem obligați să suportăm 

capriciile acestor jucători. La antrenamentul de 
astăzi, atitudinile lui VACARU și NUNU au fost 
edificatoare...

— Ge măsuri au luat conducerea secției și 
consiliul clubului C.S.M. ?

— Nu putem spune că primim un sprijin ade
vărat din partea conducerii secției și a clubului 
C.S.M. Biroul secției nu a analizat comportarea 
necorespunzătoare a unor jucători, nu a luat mă
suri eficiente pentru a ajuta munca antrenorilor. 
Toate greutățile au rămas în seama antrenorului, 
care trebuie să se preocupe și de antrenamente 
și de problemele administrative și organizatorice.

Și în acest an, echipa C.S.M. este „pe muchie 
de cuțit4*, aflindu-se la mică diferență de ultima 
clasată. Pe bună dreptate, spectatorii sibieni își 
pun întrebarea: care va fi comportarea echipei 
C.S.M. în retur?

Din convorbirea avută cu antrenorul I. GIIILING 
și din constatările făcute la antrenamentul la care 
am asistat, am ajuns la concluzia că TREBUIE 
TRAS SEMNALUL DE ALARMA!

La antrenamente trebuie să domnească seriozi
tatea, jucătorii avînd datoria să respecte indi
cațiile antrenorului. După cum se vedș, fotbaliștii 
echipei C.S.M. Sibiu nu sînt preocupați ca pregă
tirea echipei lor să se desfășoare în cele mai bune 
condițiuni. Și campionatul se apropie cu pași re
pezi. Nici o zi nu mai poate fi irosită. Ședințele 
de antrenament trebuie să constituie pentru fiecare 
jucător un pas înainte pe drumul măiestriei spor
tive, astfel ca echipa să obțină în viitor rezultate 
tot mai bune.

în ce privește atitudinile lui VACARU și NUNU, 
presupunem că ele nu vor fi trecute cu vederea 
de conducerea secției de fotbal. Noi așteptăm răs
punsul. ,

GHEORGHE C1ORANU

NOI CÎȘTIGĂTORI DE AUTO
TURISME LA LOTO-PRONO- 

SPORT 1

Zilnic continuă să se prezintă 
la sediul Centralei Administrației 
de Stat LOTO-PRONOSPORT 
cîștigători de autoturisme. Printre 
ultimii care și-au ridicat auto
turismele sînt participants : Lupu 
Gheorghe din comuna Priboieni 
raionul Găești — regiunea Ar
geș „FLAT 1800“, Ștefani Ernest 
din Cisnădie raion Sibiu „FIAT 
1800“ — ambii la Loto, Radu 
Marcel din Craiova — „WART
BURG LUX 312/1" cu radio +, 
27.700 lei la Pronosport și Flo- 
rica D. Dumitru comuna Brîn- 
ceni raion Alexandria — regiu
nea București ,TRABANT 601", 
Georgescu Gheorghe din Pitești 
„WARTBURG LUX 312/1" și Ene 
Nicolae din Medgidia — „FLAT 
600“ — toți cîștigători la loz 
în plic.

Participînd la sistemele de joa 
LOTO - PRONOSPORT, oricine 
poate c'itiga un autoturism.

Rubrică redactată de Adminis
trația de stat Loto-Pronosport.

CONTRACTE
PENTRU REZERVAREA DE BI

LETE LA COMPETIȚIILE 
SPORTIVE

întreprinderea de exploatare a 
bazelor sportive (I.E.B.S.) anunță 
cluburile șl asociațiile sportive 
că încheie contracte pentru re
zervarea de bilete la jocurile 
de fotbal ce se vor desfășura 
în acest an pe stadioanele „23 
August* și „Republicii".

I.E.B.S. asigură contractanților 
rezervarea aceluiași număr de bi
lete la jocurile internaționale, 
ca acela contractat pentru jocuri
le interne.

Cei interesați se pot adresa 
la biroul de informații din str. 
V. Conta nr. 16, telefon 11.79.70/ 
179 și la sediul întreprinderii din 
b-dul Muncii nr. 37—39, telefon 
21.30.30/95.

ACTIVITATE INTERNAȚIONALĂ

O tară din ultimul meci de pregătire a echi- ■ 
pet Petrolul, susfinut duminică, pe stadionul 
dia Ploiești, in compania for mafiei I.R.A. I 
{țiawina din campionatul regional

.Petroliștii au ciștigat meciul cu 1—0, dar I 
4ja trebuit să se întrebuințeze serios pentru I 
4 străpunge apărarea tinerilor din Clmpina 
Iu fotografie: Dridea I în duel cu apărătorii | 
echipei oaspe

Foto: I. Popescu — Ploiești

CASABLANCA. — Comisia 
de arbitri a Federației inter
naționale de fotbal s-a întru
nit recent la Casablanca, în 
prezenfa lui Stanley Rous, pre
ședintele F.l.F.A. Cu acest 
prilej s-a discutat din nou 
problema modificării regulilor 
de joc. S-a stabilit că deo
camdată vor Ii propuse spre 
aprobare la International 
Board (forul suprem care se 
ocupă de regulamentul de joc), 
două modificări: permisiunea 
de * înlocui doi jucători din 
fiecare ecliipă în timpul me
ciurilor internaționale și apli
carea unei lovituri indirecte

Tm|H>triva echipei al cărei por
tar face ntai mult de patru 
pași (după ce a bătut mingea 
în pămînt) înainte de a de
gaja-

BAGDAD. — Continuîndu-și 
turneul în țările Orientului 
Mijlociu, reprezentativa de 
fotbal a R.D. Germane a ju
cat la Bagdad cu selecționata 
Irakului, lntilnirea s-a înche
iat Ia egalitate: 1—1 (0—0).

LONDRA. — In campiona
tul de fotbal al Angliei con
tinuă să conducă Liverpool c« 
40 de puncte, urmată de Man
chester United — 39 puncte 
și Nottingham Forest — 36

de puncte. Iată cîteva din 
principalele rezultate înregis
trate în ultima etapă: Chelsea— 
Manchester 0—0; Burnley— 
Blackpool 2—0; Liverpool— 
Aston Villa 1—0; Manchester 
United—Nottingham Forest 
1—0; Everton—New Castle
3— 0; Tottenham—Fulham
4— 2.

PARIS. — In „16—iniile de 
finală' ale „Cupei Franței" la 
fotbal, Angers a învins Mar
silia cu 5—0, Lyon a ciștigat 
cu 2—0 la St. Etienne, iar 
Stade de Paris la Valen- 
cienues cu 2—1.

SOFIA. — Reprezentativa B 
de fotbal a Bulgariei a sus
ținut la Sofia un meci de ve
rificare în compania formației 
iugoslave Radnicki Niș. Scor: 
3—3 (2—2).

• în cadrul turneului 
pe care îl întreprinde în 
R. D. Germană, Universi
tatea Craiova a susținut 
două jocuri în compania 
formației Dynamo Berlin, 
în primul meci, disputat 
sîmbătă, gazdele au cîști- 
gait cu scorul de 2-1, iar 
revanșa, disputată ieri, s-a 
terminat la egalitate t 1-1*



Echipele fruntașe ale voleiului 
nostru, cele masculine și cele 
feminine din categoria A, au 
prevăzut pentru săptămîna aceas
ta un bogat program competi- 
lional, pe plan intern, marea lor 
majoritate, iar două dintre ele 
pe plan internațional.

■ REÎNCEPE ÎNTRECEREA 
DIN CADRUL CAMPIONATELOR 
REPUBLICANE. — în centrul a- 
tenției stă, desigur, începerea re
turului în ambele campionate ale 

• categoriei A, etapa inaugurală, 
de duminică 19 februarie, cu- 
prinzînd următoarele partide:' 
Dinamo București — Alumina 
Oradea. Tractorul Brașov — Po
litehnica Brașov, Progresul Brăi
la — Petrolul Ploiești (masculin), 
C.P. București — Penicilina lași, 
Rapid București — Țesătura P. 
Neamț, Universitatea Craiova — 
Dinamo București, C.S.M. Sibiu — 
I.C.F. București și Universitatea 
Cluj — Farul Constanță (femi
nin). Primele echipe sînt gazde.

■ ECHIPA CAMPIOANĂ RE
PUBLICANĂ MASCULINĂ RA
PID BUCUREȘTI susține la sfîr- 
șitul săptămînii, sîmbătă 18 fe
bruarie, peste hotare, la Haga, 
prima „manșă" a întrecerii sale 
din sferturile de finală ale 
„C.C.E." cu campioana Olandei, 
R.V.V. Blokkeer. Rapidiștii ur
mează a pleca în Olanda în 
cursul zilei de joi 16 februarie. 
Reamintim că returul partidei 
R.V.V. Blokkeer — Rapid este 
prevăzut pentru ziua de 2 mar
tie, la București.

■ CEALALTĂ ECHIPĂ MAS
CULINĂ FRUNTAȘĂ A NOAS
TRĂ care 
unei 
este
Steaua. Lotul echipei de volei 
a clubului sportiv din Calea 
Plevnei urmează a părăsi Capi
tala vineri 17 februarie, plecînd 
în Bulgaria, la Sofia, unde va 
participa între 18 și 25 ale lunii 
la Turneul tradițional — anual 
— al Armatelor Prietene.

se află în preajma 
confruntări internaționale 

formația bucureșteană

Si în acfeâstă săpfămînă schiorii 
noștri fruiltași vor participa la 
o serie de importante concursuri 
intr i naționale și interne. Cel 
mai important este, desigur, cam
pionatul rnpndial de biatlon care 
va li găzduit de joi pînă du
minică de cunoscuta stațiune de 
iarnă Altenberg (R.D. Germană). 
România va fi reprezentată de 
C. Carabela,
Cimpoi» și N. Bărbășescu la
C.M. al seniorilor și de I. Mîrzea, 
Gh. Cercel, I. Țeposu și M. Stoian 
fa C.M. pentru tineret. Progra
mul „mondialelor" de 
este următorul: joi 15 km (ti
neret), vineri 20 km (seniori), 
sîmbătă 3x7,5 km (tineret), du
minică 4x7,5 km (seniori).

La probe alpine se va dis
puta, sîmbătă și duminică, Con
cursul preolimpic, la Chamrous
se, stațiune situată la poalele 
masivului Belledone (1650 m al
titudine). în acest scop, Cornel 
Tăbăraș și Dorin Munteanu au 
plecat ieri din Capitală, urmînd 
ca astăzi să ajungă la locul 
concursului.

Gh. Vilmoș, Gh.

biatlon

li

BOBERII ROMÂNI, CAMPIONI EOROPENI. S-AU ÎNTORS IN ȚARA
A

La aeroport, din nou atmosfera 
specifică primirii sportivilor lau- 
reați în marile confruntări inter
naționale. De data aceasta, bu
chetele de flori și felicitările 
le-au primit boberii. Titlul de 
campioni europeni la bob 4 per
soane (I. Panțuru, P. llriștovici, 
Gh. Mafiei și N. Neagpe), meda
lia de argint la bob 2 persoane 
(1. Panțuru — N. Neagoe), și un 
merituos loc V la campionatul 
mondial de 1 .
(I. Panțuru — N. Neăgoe) li’ 
notează pe sportivii noștri, situ- 
faidu-i pe primul plan în ierarhia 
mondială a acestei ramuri 
spoit.

După ce a primit, împreună cu 
întregul grup, felicitările adresate 
de reprezentanții Consiliului Ge
neral al UCFS, ai federației de 
specialitate și înainte ca-noi să spus antrenorul Pașovschi, 
aflăm ceva de la el. Ion Panțuru, ' " ' J‘ “
ne-a supus unui „bombardament*

Scurt dialog pe aeroportul Băneasa

bob 2. persoane 
>r «Y o.

de întrebări : „In ce stadiu se 
află pirtia de la Sinaia? Au în
ceput concursurile ? Cind au loc 
întrecerile campionatului republi
can ?“ etc., etc.

Bucuros de știrile primite (după 
cum se știe, pirtia din Sinaia se 
află în perfectă stare, iar cam
pionatul se va desfășura dumi
nică și luni), maestrul sportului 
Ion, Panțuru .șț-a exprimat , satis
facția pentru rezultatele obținute, 
și, din modestie, l-a rugat pe an
trenorul Hariton Pașovschi să dea 

de răspuns la întrebările noastre. •
— Uite coboriri dp antre

nament au făcut echipajele 
noastre la Igls ?

— tn privința aceasta,

fost puțin handicapați. La 
pior.atele europene ne-am

ne-a 
om 

cam- 
pre-

patru antrena- 
de 2 persoane și

rentat doar cu 
mente la proba 
cu trei la bobul de 4 persoane. 
De alt lei, acestea au fost în a- 
cest an singurele noastre antre
namente pe o pi rt ie de bob'. A- 
mericanii, englezii, francezii, ca
nadienii, elvețienii, echipajele 
din R.F.G. s-au antrenat pe pfrtia 
de la St. Moritz, iar austriecii, 
binebițeles. la ei acasă- . .

— Cum au fost privite 
performanțele boberilor noș

tri Ia „europene"?
— Italienii re-au considerat ca 

o surpriză. Ziarele de specialitate 
din Austria și R. P. G. au men
ționat însă că succesul românilor 
era scontat. Devenise firesc, după 
comportarea de anul trecut, ca 
bobefii români să se afle in pro
gres și să țintească spre locu
rile fruntașe. De altfel, acest

9
succes nu a constituit 
vriză nici pentru mica 
delegație. Echipajele se 
Iau intr-o bună formă, care te 
îndreptățea să aspire 
ierarhiei.

— Considerați 
rezuftatul obținut 
natul mondial ?

o sur* 
noastră 
prezen-

spre vîrful

satisfăcător 1 
la campio*>

— Locul V reprezintă o per~ 
formanfă bună, . Cunoașteți ..co&i 
dițiiie în care au avut loc îse^< 
trecerile. Patru echipaje figurau 
pe lista .favoritelor și anume cele 
conduse de Monti, Thaler, Nash. 
și Panțuru. Nash și Monti s-au 
răsturnat, Thaler a făcut o cursă 
prudentă, ca și Panțuru de alt- 
fel. Nu s-a urmărit performanta. 
Greșelile de construcție a piftiei 
nu au permis hoherilor să-și pună 
măiestria in valoare.

GH. ȘTEFÂNESCU

Ștafeta de biatlon a României pe locul V 
preolimpic •:la Concursul

AUTRANS, 13 (Agerpres). Con
cursul preolimpic a continuat în lo
calitate eu desfășurarea ștafetei de 
biallon 4x7,5 km. Întrecerea a sus
citat un viu interes și a prilejuit o 
luptă pasionantă pentru primele locuri. 
Protagonistele disputei au fost șta
fetele Finlandei, Norvegiei, Suediei 
și U.R.S.S. care au condus pc rind. 
Intr-nn final pasionant. ultimul 
schimb al ștafetei finlandeze, Kon- 
kola, a reușit să păstreze avansul cu 
care plecase din start, deși îl avea 
adversar direct pe campionul mon
dial, norvegianul Istad.

Biatloniștii români au avut o com- 
portare mulțumitoare, în special Gh. 
Vilmoș și Gli. Cimpoia, elasîndu-se 
pe locul V, înaintea unor ștafete de 
reală valoare, ca cele ale R. I). Ger
mane. și Poloniei.

lată clasamentul primelor ștafete:

1. Finlanda 21:15:26.0; 2. Norvegia 
21115:40.6; 3. Suedia 2hl8:30,9; 4. 
U.R.S.S. 2h20:20.3; 5. ROMÂNIA 
(Gh. Cimpoia. N. Bărbășescu, C. Ca- 
rabela, Gh. Vilmoș) 21121:20.6; 6. 
R. D. Germana 21123:29,7 ; 7. S.U.A. 
2h24:13,0.

De remarcat că Norvegia, clasată 
la Autrans pe locul secund, este de
ținătoarea titlului de campioană 
dială.

Concursul s-a desfășurat în 
dițiuni favorabile: zâpada a 
foarte bună, temperatura minus
17 grade.

mon-

con- 
fost

• A

în sfîrșit, un grup de fondiști 
(Gh. Cincu, St. Drăguț, Dinu 
Petre, Gh. Bădescu, Marcela 
Leampă, Iuliana Bogdzi-Haidti și 
Eugenia Vișanț a plecat ieri la 
Oberhof (R.D.G.) pentru a par
ticipa la un important’ concurs 
internațional.

în țară, cea mai însemnată 
competiție se va desfășura, sîm- 
bătă și duminică, la Vatra Dor- 
nei. Este vorba de „Cupa regiu
nilor" la probe de fond, la care 
au fost invitate selecționatele 
regiunilor Brașov, Ploiești, Cluj, 
Maramureș, Mureș-Autonomă Ma
ghiară, Hunedoara, Banat, Bucu
rești și Suceava. Probele con
cursului sînt: 10 km seniori, 5 
km senioare, 5 km juniori, 3 km 
junioare, 3x5 km seniori, 3x5 
km juniori și 3x3 km fete (se
nioare și junioare). Au dreptul 
să participe schiori de catego
riile a II-a și a III-a și juniori.

La probe alpine va avea loc 
„Cupa 
Brașov, 
orașului 
mijlocie

Au luat stîrșiî „intcrnațioiiâldc” (Ic scrimă ale Poloniei

Ileana Drîmbă-pe
BYDGOSZCZ, 12 (prin telefon). 

Duminică au luat sfîrșit în locali
tate campionatele internaționale de 
scrimă ale Poloniei, la care au fost 
invitați și sportivi din țara noastră.

Una dintre cele mai echilibrate 
probe 
fost 
„Cap 
R. D.
niei. Sportivele noastre 
zcnlat satisfăcător pentru acest în
ceput de sezon, în special Ileana 
Drîmbă, clasată pe locul 2, după 
ingrid lteutsch (R.D.G.). In finala

din cadrul campionatelor a 
cea rezervată floretistelor. 
de afiș” — reprezentantele 
Germane, Poloniei și Româ- 

s-au pre-

RECUNOSCUT DE W.B.A.

probei s-au 
Stanca (locul 
cui 6).

Proba de spadă a revenit trăgă
torului polonez Andrjewskî cu 4 
victorii- El a fost urmat de Gonsiorj 
de fapt favoritul probei. Dintre re
prezentanții noștri, cel mai bine s-a 
clasat Ștefan Haukler, pe locul 5 cu 
2 victorii.

La floretă băieți a cîștigat cam
pionul olimpic de la Tokio, Egon 
Franke. El a fost urmat de Jaro- 
slawskî și Parulski. Floretiștii ro
mâni Drîmbă și Falb s-au compor
tat sub așteptări, terminînd printre 
concurenții situați pe locurile 7—12.

In întrecerea pe echipe, prima 
formație de spadă a Poloniei a în
trecut „4“-ul țării noastre cu scorul 
dc 10—5.

mai calificat Marin»
5) și Suzana Tasi O'v_'

CASSIUS CLAY

NEW YORK 13 (Agerpres).-* 
Organizația de box W.B.A. 
(World Boxing Association) l-a 
recunoscut pe Cassius Clay cam
pion mondial la categoria greo. 
Dună cum se știe, timp de doi 
ani, acest titlu, potrivit clasa
mentului W.B.A., aparținuse lui 
Ernie Terrell. în prezent, clasa* 
mentul celor mai buni boxer» 
de categorie grea se prezint^ 
astfel: Cassius Clay, Zora Folley, 
Karl Mildenberger, Ernie Terrell, 
Floyd Patterson, Joe Frazier etc, 
In ce privește viitorul'meci pen
tru titlu, care după toate proba
bilitățile va opune lui Cassius 
Clay pe Zora Folley, un impre
sar japonez s-a oferit să-l or
ganizeze la Tokio, la 29 aprilie»

Postăvarul', la Poiana 
iar la sărituri „Cupa 
Sinaia", pe trambulina 
din Poiana Brașov.

In iotogralie 11 vedem pe finlandezul Veikko Kankkonen, cișligătorul 
probei de sărituri cu schiurile de la trambulină, desfășurată In cadrul 
.Săptămlnii preolimpice internaționale' de la Autrans. Kankkonen 
a obținut 218 puncte (sărituri de 76 m și 73,50 m). Pe locurile urmă
toare s-au clasat Jose! Kocian (Polonia) cu 213 p. și Kovalenko 
(U.R.S.S.) cu 212 p. In cadrul Întrecerilor de la Autrans. la com
binata nordică, victoria a revenit fui Ralph Pohland (R.D, Germană), 
urmat de Mikael Dobloug (Norvegia) și Erio Damolin (italia). Cea 
de a
mează să se desfășoare intre 15 și 19 februarie, pe pirtiile de la 

Chamrousse
Telefoto: UPI — Agerpres

treia „Săptămină preolimpică", rezervată schiului alpin, ur-

PE SCURT* PE SCURT* PE SCURT*PE SCURT* PE SCURT*PE SCURT
OBERSTDORF. Concursul inter

național de sărituri cu schiurile, în 
cadrul căruia a fost corectat de 4 
ori recordul mondî&l, s-a încheiat cu 
victoria schiorului norvegian Lars 
Grini, care a- totalizat 647,3 puncte. 
Campionul mondial Bjorn Wirkola 
a ocupat locul cinci.

SOFIA- In meciul internațional 
de handbal dintre selecționatele 
feminine ale Bulgariei și Austriei, 
gazdele au terminat învingătoare cu 
scorul de 10—6 (5—3).

tind pentru „C.C.E." la volei mas
culin, formația cehoslovacă Ruda 
Hvezda Praga a învins echipa Hon- 
ved Budapesta cu 3—2 (10—15, 
15—12, 12—15, 15—10, 15—9).

"realizind o medie orară de 138,261 
km.

mate la Viena între 18 și 29 mar
tie.

BUDAPESTA. Intr-un meci con-

BUENOS AIRES. Competiția in
ternațională de automobilism viteză 
„Marele premiu al Argentinei", des
fășurată în circuit la Buenos Aires, 
a fost cîștigată de sportivul francez 
Jean Pierre Beltoise. învingătorul 
care a concurat pe o mașină „Ma- 
tra“, a parcurs 136,932 km in 59:25,5,

BRUXELLES- Desfășurat la Bru
xelles, turneul de sabie „Trofeul 
Martini" a fost cîștigat de sportivul 
polonez Jerzy Pawlowski, care în 
meciul de baraj l-a întrecut cu 
5—2 pe maghiarul Tibor Pezsa.

DUBLIN. Sîmbătă la Dublin, în- 
tr-un meci de rugbi contînd pentru 
„Turneul celor 5 națiuni", Anglia 
a învins cu scorul de 8—3 (3—0) e- 
chipa Irlandei. Meciul a fost urmă
rit de peste 50 000 de spectatori.

BERLIN. Federația de specia
litate din R.D. Germană a alcătuit 
un lot de 20 de jucători, în vederea 
participării la campionatele mon
diale de hochei pe gheață progra-

FRAGA- Intr-un meci interna
țional amical de hochei pe gheață, 
disputat la Nitra (Cehoslovacia), 
formația locală Dukla a întrecut cu 
scorul de 5—4 (2—2, 0—2, 3—0) echi
pa poloneză Podhale.

LA SYDNEY; PRIMUL MARE 
CONCURS DE NATAȚIE 

DIN ACEST AN
Alain Mosconi, Christine Caron si 

Claude Mandonnaud, „stelele” nata- 
ției franceze, vor evolua la Sydney 
(Australia) la 15 februarie. în cele
bra piscină North Sydney, unde s-au 
bătut pînă acum nu mai puțin de 
33 de recorduri mondiale.

La această dată, în proba de 400 
m liber se vor alinia la start Mos
coni, Wenden. Benett. Rogers (4:28,7), 
Devenish (4:23,7), Jackson (4:22,8) si 
Worthington (4:26,8).

Tot pe 400 m, Claude Mandonnaud 
va concura alături de Kathie 
Wainwright, Lyn Bell, Nan Duncan, 
Jan Murphy și Christine Deakes, 
care au realizat timpi sub 4:50,0 la 
această probii, la care va concura si 
Marie Jose Kersaudy, tînăra reve
lație a jocurilor de la Noumea.

in așteptarea concursului. Mlchae’ 
Wenden a renunțat la proiectul său 
de a încerca doborîrea recordului 
mondial pe 200 și 400 m, preferlnc 
să se antreneze încă, pentru a s« 
putea întrece în plenitudinea forțe 
lor cu Mosconi. Wenden a 
mereu în ultimul timp să parcurgi! 
400 m în 4:16—4:17,0. Peter Reynolds, 
restabilit în urma unei răni la umăr 
va încerca să doboare recordul mon
dial la 200 m spate.

reușii
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