
Amil XXIII
Nr. 5206

★

Joi
16 februarie

1967
*

4 pagini 25 bani

PROLETARI DIN TOATE
JUCĂTORII NOȘTRI

EVOLUEAZĂ
După cum se știe, la Mos

cova va avea loc o interesan
tă competiție internațională 
de tenis de masă. La întrece
rile care se vor disputa între 
18 și 23 februarie vor fi pre-

DE TENIS DE MASĂ 
LA MOSCOVA

zenți și cinci sportivi ro
mâni: Maria Alexandru,
Eleonora Mihalca, Giurpiucă, 
Cobirzan și Reti. Jucătorii 
noștri urmează să părăsească 
astăzi Capitala, îndreptîndu- 
se spre Moscova-
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ORGAN Al UNIUNII DE CULTURA FIZICĂ țl SPORT DIN REPUBLICA SOCIALISTA ROMÂNIA duminică Încep

TURNEELE FINALE

In munți ninge. Spre bucuria și satisfacția schiorilor. Dar, zăpada 
nu le-a împiedicat pe jucătoarele de volei și handbal de la Institutul
de științe economice, care și-au petrecut vacanța de iarnă-in Cibin, să 
efectueze această alergare de 800 metri... troiene. Excelent pentru buna 
dispoziție dar, mai ales, pentru pregătirea fizică atît de necesară spor
turilor pe care le practică.

Foto: T. Roibu

Gimnastica de dimineață

IN VIZITĂ LA GRUPUL ȘCOLAR SANITAR 
DIN BUCUREȘTI

Crupul școlar sanitar din Bucu
rești. Aici învață peste 1 500 de elevi 
și eleve. învață să vegheze asupra 
sănătății celorlalți oameni, dar și a 
propriei lor sănătăți.

Prima discuție — despre gimnas
tica de înviorare — am avut-o cu 
Iov. director Alexandru Nedelcu.

— Ce ne puteți spune despre a- 
ceaslă activitate?

— Cred că nu este cazul să arăt 
foloasele practicării acestei forme a 
gimnasticii și, de aceea, intru direct 
în problemă. La fiecare început de 
an școlar am o convorbire cu profe
sorii de specialitate din școală și 
luăm, de comun acord, măsurile ne
cesare pentru ca gimnastica de di
mineață să intre în obișnuința elevi
lor noștri, în special pentru cei care 
vin în anul I. în primele lecții de e- 
du rație fizică profesorii predau exer
cițiile ce vor fi executate în fiecare 
dimineață de elevi. De asemenea, pen
tru fiecare cămin se pregătesc doi- 
trei instructori care conduc progra
mul respectiv. Aceste exerciții se 
schimbă la două-trei săptămîni, pro
fesorii noștri căutînd ca ele să fie

Jocuri internaționale

cît mai variate, astfel îneît să fie 
executate cu plăcere imediat după 
deșteptare.

Am mulțumit Iov. director și am 
plecat în căutarea unui profesor de 
educație fizică. La catedră erau pre- 
zenți toți profesorii de specialitate: 
M. J. Carapancea, EL Chințoiu, Clau
dia Borcea, V. Georgescu, C. Arde- 
leanu și Corneliu Ioniță. Toți s-au 
oferit să ne însoțească în diminețile 
următoare prin cele 3 cămine pentru 
a ne convinge „la fața locului" de 
importanța ce se acordă aici gimnas
ticii de dimineață.

Primul nostru însoțitor: prof. Cor
neliu Ioniță. Este ora 6 dimineața 
și la căminul „Ghenadie Petrescu" 
se dă deșteptarea. După cîteva mi
nute se aude „un fluier de arbitru" 
și comanda „pregătiți pentru gim
nastica de înviorare". Cîteva secunde 
de aranjamente și vocea continuă. 
„Depărtat, prin săritură, brațele la
teral, luat", „Răsucire spre dreap
ta... unu, spre stînga... doi...44 Și 
așa au fost executate toate cele 7 
sau 8 exerciții. Elevii lucrau, unii 
în camere, alții pe culoar (n.n. cum 
gerul nu era prea mare, credem că 
ar fi fost foarte bine dacă s-ar fi 
lucrat afară). In dimineața ur
mătoare am fost prezenți din nou 
la deșteptarea elevilor. Și am asistat

ale „Cupei Sportul popular"
„Cupa Sportul popular", tradiționala 

oompetiție care și-a dovedit și anul a- 
cesta popularitatea și, mai ales, utilitatea 
în ceea ce privește promovarea și afirma
rea unor noi talente în handbalul de per
formanță, se apropie de etapa finală. Eve
nimentul este așteptat eu interes la TIMI
ȘOARA și GALAȚI, cu atît mai mult cu 
cît ediția 1966/1967 a întrecerii a fost mult 
mai disputată, furnizând pe parcurs o se
rie de surprize (eliminarea unor echipe 
socotite dintre cele mai bune).

Cine va cuceri de data aceasta cele două 
trofee ? Este mai greu de spus. Aproape 
toate echipele participante la turneele fi
nale au șanse egale, fapt dovedit de ul
timele rezultate înregistrate.

Iată programul de desfășurare al 
celor două turnee: TIMIȘOARA:

19 FEBRUARIE: Șc. sportivă Tg. 
Mureș — Liceul nr. 2 Brașov și Dinamo 
București — Șc. sportivă nr. 1 București/
20 FEBRUARIE: Dinamo București — Li
ceul nr. 2 Brașov și Șc. sportivă nr. I 
București — Șc. sportivă Tg. Mureș; 21 
FEBRUARIE: Dinamo București — Șc 
sportivă Tg. Mureș și Șc. sportivă nr. t 
București — Liceul nr. 2 Brașov; GALATI: 
19 FEBRUARIE: Rapid București — Șc. 
sportivă nr. 1 București și Șc. sportivă Ti
mișoara — Șc. sportivă Sibiu; 20 FERRU 
ARIE: Rapid București — Șc. sportivă 
Sibiu și Șc. sportivă nr. 1 București — Se 
sportivă Timișoara; 21 FEBRUARIE: Ra
pid București — Șc. sportivă Timișoara și 
Șc. sportivă nr. 1 București — Șc. sporti
vă Sibiu. Reamintim că la Timișoara se 
dispută întrecerile juniorilor, iar la Galați 
cele ale junioarelor.

IAHTING ÎN... SALĂ!
Tinerii care doresc 

să practice iahtingul 
vor putea face acest lu
cru instruindu-se, mai 
întîi, în... sală ! Asocia
ția sportivă ,,Electrica 
I.D.E.B." organizează un 
astfel de curs de iniție
re. Informații și în
scrieri se pot face la 
telefonul 18 08 00 int. 228.

Duminică, la Gdansk

Returul meciului din „C. C. E.“ 
Dinamo București - Gwardia Wibrzeze 

In continuare, handbaliștii bucureșteni vor întreprinde un 
lung turneu in R.F.G

ÎN PRIMA „RESTANȚĂ11

FARUL a învins cu 1-0 pe PETROLUL
și amenință poziția liderului

• DUMINICĂ UN CUPLAJ DECISIV ÎN CAPITALĂ : 
RAPID-PETROLUL Șl STEAUA-FARUL

CONSTANȚA, 15 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). — Peste 10 000 
de localnici au înfruntat frigul pă
trunzător pentru a asista la teme
rara încercare a „idolilor* lor de a 
asalta unul din locurile fruntașe ale 
clasamentului, încă de la deschide
rea noului sezon. Prima restantă a 
Farului, disputată în compania for
mației campioane, a dat cîștig de 
cauză fotbaliștilor constănțeni, vic
torioși cu 1-0 (0-0).

A fost o victorie, cum se spune, 
la limită, dar pe deplin meritată, 
întrucît în această partidă „băieții11 
lui Mărdărescu au avut aproape tot 
timpul inițiativa, supunîndu-1 Ia 
grea încercare pe portarul echipei 
naționale, Mihai Ionescu. Organi
zați rațional în spațiul de joc, fot-

GHEORGHE NICOLAESCU

(Continuare in pai/, a 3-a)

După succesul obținut 
în primul joc disputai in 
„C.C.E.“, echipa masculină 
de handbal DIN A MO 
BUCUREȘTI și-a conti
nuat pregătirile, antreno
rul emerit Oprea viase 
punînd, în mod deosebit, 
accentul pe creșterea coe
ziunii în apărare și m a- 
tac. Mîine, dinamoviștii 
părăsesc Capitala indrep- 
tîndu-se spre Gdansk, 
unde duminică 19 teorua- 
rie vor disputa meciul 
retur cu Gwardia Wibrze
ze (in prima partidă 23—13 
pentru Dinamo).

In continuare, echipa 
noastră campioană va în
treprinde un lung turneu 
în R.F.G., urmînd să 
susțină următoarele în
tâlniri : 22 februarie, la 
Dortmund, cu T.U.S We- 
linghofen, 23 februarie, la 
Essen, cu T.U.S. Phoenix, 
25 februarie, la Wiesen- 
turm, cu Weisenturmrhein, 
27 februarie, la Leuterhau- 
sen, cu T. K. Leuterhau- 
sen, 28 februarie, ia Ulm, 
cu T. G. Ulm șj 1 mar
tie, ia Wiesbaden. cu 
Eintracht.

Meciuri amicale in Capitală Activitate intensă 
pe pirtia de bob 

de la Sinaia

de handbal la Timișoara
TIMIȘOARA (prin telefon). — 

In localitate a avut loc un in
teresant cuplaj international de 
handbal. In prima partidă, selec
ționata feminină a orașului Za
greb a învins echipa Liceului nr. 
4 Timișoara cu 23—16 (16—9). 
In cea de a doua s-au întîlnit 
formațiile masculine Tehnometal 
Timișoara și Sarajevo. Victoria 
a revenit timișorenilor cu 19—18 
(13-11).

P. ARCAN, coresp. principal

PAUL IOVAN

(Continuare in pag. a 2-a)

Cu tot plonjonul Iui Mindru, Frățilă înscrie golul dinamovișlilor care nu 
se va arăta suficient pentru victorie

Foto: T. Roibu

în atenția profesorilor de educație fizică 
și a elevilor

Urmăriți în ziarele noastre de mîine și sîmbătă 
prezentarea exercițiului de ansamblu impus (băieți 
și fete) pentru campionatele republicane de gim
nastică ale școlilor generale.

Prezentarea va fi însoțită de schițe și chinograme.

Două meciuri amicale, ieri 
după-amiază, în Capitală. Pe 
stadionul Dinamo s-au în
tîlnit formațiile Dinamo și 
Progresul. Victoria a revenit 
echipei antrenate de Petre 
Moldo veanu. Scor : 2—1 (0—0). 
Au înscris : Ion Constantin 
(min. 75) și Matei (min. 80) 
pentru Progresul și Frățilă 
(min. 60) pentru Dinamo.

Finalul partidei a fost um
brit de comportarea nespor

tivă a lui Popa (față de arbi
trul Andrei Radulescu).

Pe stadionul Giulești, con- 
tinuîndu-și pregătirile în ve
derea meciului cu Petrolul, 
de duminică, Rapid a avut 
ca parteneră echipa de cate
goria B, Flacăra Moreni. Fe
roviarii au jucat frumos și 
eficace, învingînd cu 2—0 
(1—0), prin punctele marcate 
de Codreanu (min. 18) și Du- 
mitriu (min. 73).

• Marți dimineața, pe o 
distanță de 1 200 m a pîrtiei 
din Sinaia, a avut loc con
cursul dotat cu „Cupa tine
retului". întrecerile, desfășu
rate într-o singură manșă, au 
dat cîștig de cauză echipaju
lui A. S. Armata Brașov (Ni- 
culescu—Pascu) care a reali
zat timpul de 1:03.67. Pe lo
curile următoare s-au clasat 
Steagul roșu Brașov (Băltă- 
rețu—Neagoe II) 1:04.43. A. 
S. Armata București (Stava- 
rache — Pușcaș) 1:05,09 etc.

• Boberii prezenți la Si
naia au primit cu bucurie în 
mijlocul lor un valoros coleg 
din Austria. Este vorba de 
medaliatul cu argint la cam
pionatele europene de anul 
trecut, Manfred Koffer, care 
și-a manifestat dorința c?e a 
participa la concursurile de 
bob dirr România. Koffer a 
vizitat pîrtia de la Sinaia și a 
rămas îneîntat de caracteris
ticile ei tehnice.
• In vederea campionatu

lui republican programat să 
se desfășoare duminică și luni 
în patru manșe, boberii fac 
Ultimele pregătiri.

Pentru vineri a fost pro
gramată „Cupa UCECOM" la 
care, probabil, va participa 
și echipajul condus de Kof
fer. .



SCHI

Competiții sportive in cinstea zilei de 16 Februarie

Studenții schiori și-au disputat 
ieri ultimele titluri de campioni 
republicani. Slalomul uriaș rezer
vat fetelor a confirmat forma 
bună în care se află Ghizela 
Mores, care a cîștigat cel de al 
doilea titlu. Proba a fost domi
nată de studentele de la I.C.F. 
București antrenate de prof. V. 
Cîrstocea. Clasamentul : 1. Ghi-
zela Mores (I.C.F.), campioană re
publicană universitară; 2. Gundel 
Mores (Politehnica Brașov); 3. 
Ioana Belu (I.C.F. București). Șt 
la băieți, tot un dublu campion — 
Geza Tomori. După ce cu o zi 
înainte cîștigase slalomul special, 
el a repetat performanța, ieșind 
învingător și la „uriaș”. Această 
probă a scos în evidentă pregă
tirea bună pe care au avut-o re
prezentanții Politehnicii Brașov, 
antrenați de lector univ. C. Diaco- 
nescu. Clasamentul: 1. Geza To- 
mori (Pol. Brașov), campion re
publican universitar; 2. N. Stinghie 
(Pol. Brașov); 3. Șt. Bortnic (Pol. 
Brașov).

Probele de fond au fost împărțite 
de asemenea între I.C.F. București și

VREMEA EA MUNTE
Tată informațiile pri

mite ieri, din partea 
Serviciului prevederi de 
scurtă durată din ca
drul Institutului meteo
rologic, referitoare la 
Starea timpului și a ză
pezii în zona de munte.

în ultimele zile, 
deasupra stratului vechi 
de zăpadă s-a depus

un strat nou, cu gro
simea în jurul a 5 cm. 
Zăpada nu are crustă. 
In dimineața zilei de 15 
februarie, grosimea stra
tului de zăpadă era ur
mătoarea: Predeal 83 
cm, Brașov 25 cm, Vf. 
Omul 42 cm, Sinaia- 
Cota 1 500 23 cm, Păl
tiniș 66 cm, Paring 82 
cm, Fundata 65 cm,

IN vizită la grupul școlar sanitar din bucurești
(Urmare din pag. 1)

la același reușit program de gim
nastică.

întrebat cum de s-a ajuns ca toți 
elevii să participe cu conștiinciozitate 
la această utilă formă de practicare 
a exercit iilor fizice, prof. Ioniță ne-a 
spus :

-— Prin colaborarea strînsă și per

S-au încheiat campionatele republicane universitare
Politehnica Brașov. Rezultatele: fete 
5 km: 1. Gabriela Bighiu (I.C.F.)
— campioană republicană universi
tară; 2. Haidrung Ecsni (I.C.F.); 
3. Doina Țundrea (I.C.F.); băieți 
10 km: 1. D. Chițu (Pol. Brașov)
— campion republican universitar; 
2. D. Pascu (Pol. Brașov); 3. C. 
Arghiropol (I.C.F.).

PAUL IOV AN

★
• Pe pîrtia Oncești din sta

țiunea Păltiniș a avut loc faza 
raională a campionatului repu
blican de schi. Au luat parte 42 
de concurenți reprezentînd cele 
mai puternice secții din raionul 
Sibiu. Probele au fost ciștigate 
de Marianne Kapp (slalom spe
cial, slalom uriaș și coborîre fe
mei), Gerhardt Ongert (slalom 
special și slalom uriaș bărbați) 
și Petru Fleischer (coborîre băr
bați). Întrecerile au fost domi
nate de schiorii din Cisnădie 
(D. SOLOMEI — coresp.).

Semenic 92 cm, Țarcu 
100 cm, Rarău 80 cm, 
Băișoara 38 cm, Vlă- 
deașa 23 cm.

în următoarele zile, 
vremea va fi friguroasă 
la început, apoi se va 
încălzi ușor. Vor cădea 
ninsori locale, iar vîntul 
va sufla potrivit. Spre 
sfîrșitul intervalului se 
va semnala ceață.

manentă cu direcțiunea școlii (care 
ne-a sprijinit nemijlocit), cu comi
tetul U.T.C., cu responsabilii spor
tivi pe clasă, dar ajutați și de nu
meroșii noștri sportivi care sînt com- 
ponenți ai echipelor de volei, hand
bal, baschet, gimnastică etc. Vreau 
să mai relatez un lucru, și anume 
că nu numai elevii fac gimnastica, 
ci și ceilalți salariafi ai școlii. Ast

NOTĂ
Puțină 

meteorologie...
De săptămîna trecută, în fie

care noapte mercurul termome- 
trului coboară spre minus 5 gra
de. Orașul s-a împodobit din 
nou cu albul zăpezii, semn că 
pînă la primăvară mai este...

Bucurie pentru cei mici, „cam
pionii” săniușului și ai datului 
pe gheată. Multi dintre ei s-au 
gindit, in aceste zile, la un po
pas pe gheața lucie a patinoare
lor. Dar cel ce au luat drumul 
spre două dintre patinoarele na
turale ale Bucureștiului, care în 
această iarnă au avut o frumoa
să activitate, au trebuit să se 
Întoarcă dezamăgiți de la poartă. 
Ne referim la patinoarul clubului 
sportiv Dinamo, din șos. Ștefan 
cel Mare, ca și Ia cel de Ia Cen
trul de antrenament nr. 2 (lingă 
Operă). Amîndouă au stat închise 
și multi dintre micii amatori de 
sport — în semn de protest... — 
și-au pus patinele pentru a face 
cîteva „ture“ pe trotuarul înghe
țat din fața amintitelor pati
noare.

Evident, în ambele cazuri este 
vorba de lipsa inițiativei și a 
spiritului gospodăresc. Chiar 
dacă in cursul zilei temperatura 
crește, se știe că se poate men
ține un strat suficient de gheață 
pentru orele de dimineață si de 
după-amiază, turnînd apa noap
tea în straturi succesive. în acest 
fel, patinoarul natural rezistă 
chiar unei suite de zile mai 
calde. Dar...

în dimineața cînd am făcut 
un raid la cele două patinoare, 
abia se lucra Ia curățirea zăpezii, 
pentru a se putea turna apă. 
Semn bun !... Se vede că se va 
patina din nou la Dinamo și la 
Centrul de antrenament nr. 2, în 
zilele următoare. Păcat, însă, de 
cele pierdute !

Rd. V.

fel, în fiecare zi la ora 11 toți aceș
tia, timp de 10 minute, se adună 
în sala de sport și sub conducerea 
unui profesor de specialitate execută 
diferite exerciții.

Comentariile sînt de prisos. E de 
dorit ca activitatea care se desfășoară 
la Grupul școlar sanitar din Bucu
rești s-o întîlnim în cît mai multe 
școli. O vom consemna cu plăcere.

în întreaga țară au loc în a- 
ceste zile concursuri și compe
tiții închinate zilei de 16 Fe
bruarie. Despre interesul și en
tuziasmul pe care îl stîrnesc a- 
ceste întreceri primim la redac
ție numeroase corespondențe. 
Iată cîteva dintre ele.

PLOIEȘTI: UN REUȘIT 
SIMULTAN DE ȘAH

Asociația sportivă Rafinorul 
din localitate a organizat un 
reușit simultan de șah susținut 
la 30 de mese de maestrul spor
tului C. Gardos. S-au evidențiat 
sportivii Alexe Roșea de la sec
ția A.M.G., Maria Savin de la 
serviciul mecanic, care au și cîș
tigat partidele jucate, precum și 
Cristei Sămăreanu (at. conducte) 
și Constantin Stancu (serv, me
canic).

ȘTEFAN CONSTANTIN, coresp.

TG. MUREȘ: O INTERESANTA 
COMPETIȚIE DE VOLEI

In orașul nostru se desfășoară 
o frumoasă competiție de volei 
la care participă 4 echipe femi
nine și 6 formații masculine. 
Pînă acum, pe primele locuri se 
situează voleibaliștii de la Me
dicina și reprezentantele Școlii 
sportive.

Iată și cîteva din rezultatele 
înregistrate : Băieți: Medicina — 
Banca 3—1, Institutul pedago
gic — Oțelul 3—0, Medicina — 
Liceul agricol 3—0. Fete: Liceul 
agricol — Vulturul 3—1.

întrecerile continuă.

CONSTANTIN ALBU, coresp.

Un nou curs de
La patinoarul artificial „23 Au- 

gust“ începe miine o nouă serie 
de cursuri de inițiere pentru 
copii între 6—14 ani. Cursurile 
se desfășoară zilnic între orele

ATLETISM

Standar durile 
de participare 
la concursul 
republican 
al seniorilor

în zilele de 25—26 fe
bruarie va avea loc la 
București, în sala clubului 
Sleaua, concursul republi
can de sală al seniorilor, 
în vederea participării la 
acest concurs, atleții tre
buie să aibă îndeplinite — 
în cursul anului 1966 sau 
în concursurile de sală 
din acest an — unul din 
următoarele standarduri: 
bărbați : 50 m — 6,o 
(sau 11,0 Ia 190 m.) ; 
55 mg — 8,3 (sau 15,5 
la 110 mg.) ; înălțime — 
1,90; prăjină — 4,00;
lungime — 7,00 ; triplusa.lt 
— 14,50 ; greutate — 
14,00 ; FEMEI ; 50 m — 
6,9 (sau 12,5 Ia 100 m) ; 
50 mg — 6,5 la 40 mg 
sau 11,9 la 80 mg ; înăl
țime — 1,54 ; lungime — 
5,50 ; greutate — 12,00.

ORADEA: NOI RECORDURI 
REGIONALE LA HALTERE

în organizarea asociației spor
tive Rapid din Oradea a avut 
loo un interesant concurs de 
haltere cu prilejul căruia au fost 
doborîte nu mai puțin de 14 re
corduri regionale. Autorii lor: 
Mircea Moraru (4), Ladislau De- 
jiu (4), Emeric Covaci (3), Iosif 
Satmari (1), Adrian Binder (1) 
și Apostol Parnavdas (1).

Concursul a evidențiat și fru
moasele posibilități ale haltero
fililor juniori Gheorghe Fîrtea, 
Ștefan Lazlo și Mihai Culcear.

VASILE SERE, coresp.

ÎNTRECERILE HALTEROFILILOR
i

In sala Ciulești a avut loc com
petiția de haltere dotata cu „Cupa 
16 Februarie". La juniori trofeul a 
revenit echipei Steaua cu 2015 kg.

lata învingătorii in ordinea cate
goriilor : JUNIORI: V. Vasile 
(Steaua) 200 kg; C. Mereșiu (Olim
pia) 202,5 kg; I. Garoiu (Metalul)
277.5 kg; St. Săndulache (Rapid) 
250 kg; A. Sandu (Steaua) 305 kg; 
I. Dinu (Steaua) 320 kg ; M. Dugala 
(Olimpia) 260 kg; E. Balaban 
(Steaua) 275 kg; SENIORI; P. Bos
tan (Rapid) 255 kg; C. Istrate (Ra
pid) 255 kg; A. Dumitrescu (Di
namo) 310 kg; V. Ionescu (Rapid)
282.5 kg; St. Teleman (Rapid) 322,5 
kg; L. Kotlar (Rapid) 355 kg; N. 
Băncilă (Rapid) 350 kg.

C. TABARCEA-antrenor

inițiere în patinaj
13—14,30 pînă la 28 februarie 
a.c. înscrierile se mai pot face 
numai astăzi și miine la pati
noar, între orele 10—13 și 15—18.

Gheorghe Zamfirescu sosește primul în pro
ba de 50 m din cadrul „Cupei Steaua11, reali- 
zind un nou record republican de sală cu 
5,7 sec.
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fo-
liber al
Taloi, 
liceului 

un

Baschet, muzică și... media 10!
Vorbim deseori despre 

losirea timpului 
levilor. Liliana 
clasa a XI-a a 
Tr. Severin ne oferă 
xemplu pe care-l consemnăm 
cu plăcere la rubrica noastră.

Joacă baschet la Școala 
sportivă din localitate; este 
căpitanul echipei și — firesc 
— cea mai sîrguincioasă la 
pregătire. Nu lipsește nicio
dată de la antrenamente sau 
jocuri. își face timp și pen
tru cea de-a doua pasiune -— 
muzica. Liliana cîntă la pian 
și la acordeon. Dar, înainte 
de toate ea este elevă și, bi
neînțeles, ne interesează cum 
se comportă la... tablă. Aflăm 
cu bucurie că Liliana Taloi, 
prietena sportului și a mu- 

sicii, conduce în „clasamen
tul" clasei cu media 10. Bravo, 
Liliana l

Tratament de urgență
Un iubitor al sportului 

din Tîrgoviște ne întreabă ce 
părere avem despre următoa
rea stare de lucruri:

„Stadionul Metalul din loca
litate este total neîngrijit ! 
Nimeni nu s-a gindit să-l o- 
crotească, cît de cît, în a- 
ceastă iarnă grea, lăsîndu-1 
în seama zăpezii, necurățată 
măcar o dată. Tribuna de 
beton s-a crăpat, băncile s-au 
scorojit, numerele s-au șters. 
Cînd trec seara spre casă, 
parcfi-1 aud oftînd, ca un 
bolnav uitat pe patul de su
ferință".

Noi avem, bineînțeles, o 
părere proastă. Dar, dacă 
stadionul este... bolnav, tra
tamentul trebuie aplicat con
siliului asociației sportive 
„Metalul". Am prescrie o 
doză serioasă de... critică, de

a-
trei ori pe zi, înainte 
după masă. Parcă mai bine 
înainte...

Vise cu... proces verbal
Tovarășul Stelian Vatama*- 

niuc, vicepreședintele Consi

liului raional UCFS Săveni 
din regiunea Suceava, mîncase 
copios și-și făcea siesta în 
fotoliu. A ațipit și a avut un 
vis frumos :

Se făcea că sala de festi
vități este plină, iar el, to

varășul Vatamaniuc, 
prezidiul adunării, asculta 
tent darea de seamă a consi
liului asociației sportive. Mul
te realizări și — ici, colo — 
cile o lipsă.
nată.j. Apoi, 

că oamenii se

Dar, neînsem- 
se mai făcea 
înscriau la cu-

și alegeri.
s-a repetat — cu

vînt și elogiau 
vicepreședintelui 
raional UCFS care, 
experiență, pricepere și pasiu
ne, îi ajutase și-i sprijinise 
tot timpul. Motiv pentru care 
i-au adresat aplauze puter
nice. Atît de puternice. îneît 
tovarășul Vatamaniuc s-a tre
zit, s-a frecat la ochi, s-a 
așezat la masă și a făcut.- 
procesul verbal al adunării de 
dare de seamă 
„Visul" 
procese verbale... în regulă — 
de trei ori, adică în trei 
sociații. în care Stelian Vata
maniuc avea sarcina să pregă
tească și să ajute desfășurarea 
adunărilor.

Noroc că la „regiune" vi
sele tovarășului Vatamaniuc 

au fost tălmăcite, iar el... tre
zit la realitate.

contribuția 
consiliului 

om cu

a-

, cîteva 
apă mi-

Pe apa Borsecului...
Ne parvine senzaționala 

veste că la popicăria Topito
riei de cînepă din Luduș se 
obțin performanțe cu totul ie
șite din comun. Aici, dintr-o 
singură bilă, poți doborî nu 
numai 9 popice, dar să mai și 
spargi, pe deasupra, 
duzini de... sticle cu ( 
nerală.

Inovația aparține 
lor" gospodari de la Topitoria 
de cînepă care, după 
gîndire, s-au hotărît să trans
forme popicăria în depozit de 
sticle cu apă minerală. Și ast
fel s-a... topit popicăria, du- 
cîndu-se pe apa Borsecului.

„harnici-

o matură
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Pronosport
AVALANȘĂ DE AUTOTURISME 

ȘI PREMII MARI LA LOTO

(Urmare din pag. 1)

baliștii de la Farul au imprimat 
jocului cursivitate, declanșînd ac
țiuni după acțiuni, purtate în vi
teză, pentru a surprinde breșe 
în dispozitivul de apărare ad
vers. Un singur reproș — de or
din orientativ — la adresa gaz
delor, și acesta cu referire la 
prima repriză, cînd au încercat să 
spargă stereotip sistemul defen
siv al petroliștilor, trimițînd ma
joritatea baloanelor spre Iancu, 
păzit strașnic de Dragnea (adver
sarul său direct) și Pahonțu (ieri 
în postură de „libero", preocupat 
să... măture tot ceea ce scăpa 
coechipierilor din față). Farul a 
acționat cu mai multă clarviziune 
după reluare, cînd a început să 
atace pe ambele flancuri și să 
șuteze mai des, din afara careu
lui de 16 m. Rezultatul ? Presiune 
evidentă la poarta adversă, oca
zii de gol mai numeroase. Este 
adevărat, în cele din urmă, 
constănțenii au concretizat o fază 
foarte confuză, după ce Mihai Io- 
nescu salvase de cîteva ori, îna
inte, prin intervenții de-a drep
tul uimitoare.

De partea cealaltă, petroliștii au 
deziluzionat. A fost neplăcut 
pentru noi să vedem cum for
mați campioană renunță de la 
început la veleitățile deținătoarei 
titlului, doar pentru a pleca de 
la Constanța cu... un punct. Pe
trolul a început jocul cu „libero“, 
folosindu-1 pe Pahonțu în acest 
post și a jucat așa pînă la sfîr-

șif. Dacă această tactică este ac
ceptabilă din punctul de vedere 
al apărării (întrucît Petrolul a 
jucat fără Boc, unul din stîlpiî 
sistemului defensiv ploieștean), 
schimb nu sîntem de acord 
tactica „economică" folosită 
momentele de atac. In aceste 
tuații, Petrolul s-a mulțumit 
trimită un singur om în linia 
tîi — pe Dridea I — izolat alt
minteri de cele două aripi, ca și 
de jucătorii din linia a doua, care 
s-au mulțumit să manevreze, me
reu, pe poziții retrase. Ne refe
rim, îndeosebi, la Badea, fostul 
partener de „un-doi“-uri al lui 
Dridea. Abia după primirea golu
lui au schițat ploieștenii cîteva

I, în 
cu 
în 

! si- 
să 

în-

Vă prezentăm echipa

o redutabila
reprezentanta
a fotbalului
iugoslav

acțiuni ofensive mai consistente. 
Dar, fără nici un rezultat concret. 
Golul victoriei a fost marcat de 
Iancu în min. 62.

Arbitrul EMIL MARTIN — 
Buc. a condus satisfăcător forma
țiile :

La Dinamo Pitești, 
înaintea jocului 
cu Dinamo Zagreb

cu Dinam o 
piteșteană 

cîteva fisuri.

la
se
Se 

eli-

Dinamo Pitești se află înain
tea celei mai dificile confruntări 
internaționale din scurta sa isto
rie : cele două partide cu Di
namo Zagreb, în cadrul optimi
lor de finală ale „Cupei orașe
lor tîrguri". în vederea acestei 
partide dinamoviștii și-au conti
nuat pregătirile cu și mai mare 
intensitate după înapoierea din 
turneul întreprins în Liban și 
Siria. Antrenorii Ștefan Vasile 
și Leonte Ianovsehi s-au îngri
jit .atît de pregătirea fizică ge
nerală și specifică, cit și de cea 
tehnică. O atenție deosebită a 
fost acordată finalizării acțiu
nilor de atac, atît de către înain
tași cit și de mijlocași sau fun
dașii de margine. Prepurgel, Do- 
brin, Ivan, Vulpeanu și Badea au 
exersat ore în șir tehnica șutului 
la poartă-

In meciurile 
greh echipa 
prezintă cu...
știe că loachim Popescu, 
minat în meciul cu F. C. Tou
louse (5—1) de la Pitești, nu 
va putea juca în cele două me
ciuri cu formația 
se caută 
nu ? Badea ? Antrenorii 
cercat pe amîndoi și se 
Badea a dat mai multă 
ție. Un alt semn de întrebare: cine 
va juca extremă dreapta? C. Io- 
nescu, titularul, este accidentat. 
Luni, tricoul cu nr. 7 a fost îmbră
cat de C. Radu (un tînăr aflat în 
plină ascensiune) dar acesta — 
după părerea noastră — dă mai 
multă satisfacție pe stingă. To
tuși, ne-a spus antrenorul Ștefan 
Vasile, C. Radu va juca pe dreap
ta, în timp ce Pop va purta pe 
spate nr. 11. In linia de fund va 
figura Ivan, fost la Dinamo Bucu
rești. care s-a integrat foarte bine 
in jocul formației piteștene, el 
fiind acum, alături de ceilalți, un 
component de nădejde al echipei.

După cum se vede, tehnicienii 
clubului argeșean au cîteva pro
bleme cărora pînă duminică tre
buie să le găsească rezolvarea cea 
mai bună. Sîntem convinși însă 
că Dinamo Pitești va reuși să 
treacă, totuși, peste aceste ne
ajunsuri și, etalînd același joc 
tehnic șî spectaculos care i-a a- 
adus atîtea elogii și succese pe 
plan internațional, va aduce su
porterilor săi satisfacția unei noi 
victorii.

un înlocuitor.
iugoslavă. I

Vulpea- 
i-au în- 
pare că 

satisfac-

CLASAMENTUL
1. Univ. C raiova 13 8 1 4 18-19 17
2. Dinamo Buc. 13 7 2 4 22-15 16
3. Farul 12 6 4 2 20-14 16
4. Progresul 13 6 3 4 13-11 15
5. Dinamo Pitești 13 7 0 6 20-19 14
6. Rapid 12 5 3 4 20-11 13
7. Jiul 13 5 2 6 25-18 12
8. Steaua 12 5 2 5 18-13 12
9. Petrolul 12 5 2 5 12-11 12

10. U.T.A. 13 3 6 4 14-16 12
11. Univ. Cluj 13 3 4 6 11-16 10
12. Politeh. Tim. 13 3 4 6 15-22 10
13. C.S.M.S. 13 3 4 6 16-32 10
14. Steagul roșu 13 3 3 7 17-24 9

FARUL: Manciu 6 — Pleșa 7, 
Mareș 6, Koszka 8 
Manolache), Georgescu 
fan 8, Antonescu 7 — 
6, Zamfir 7, Iancu 8,
Antrenor Vintilă Mărdărescu.

(min. 86, 
8 — Tu-
Caraman
Kallo 7,

PETROLUL: Ion eseu 9 — Pal 
7, Pahonțu 7, Florea 6, Mocanu 
6 — Dragnea 6, Dragomir 7 — 
Roman 7, Badea 5, Dridea I 6, 
Moldoveanu 5 (min. 82, Oprișan). 
Antrenor Constantin Cernăianu.

Duminică, DINAMO PITEȘTI 
va susține pe teren propriu pri
mul meci din optimile de finală 
ale „Cupei orașelor tîrguri", întâl
nind puternica formație iugosla
vă DINAMO ZAGREB. Peste 
zile, la Zagreb, urmează să 
dispute returul.

„Albaștrii11 din Zagreb privesc 
cu mare seriozitate dubla partidă 
cu Dinamo Pitești. Dovada o con
stituie și faptul că — din cauza timpului nefavora
bil din Iugoslavia — au plecat în Olanda (la 
Utrecht) unde s-au pregătit timp de 15 zile și apoi 
în Scoția. In tot acest timp Dinamo Zagreb a sus
ținut și cîteva meciuri de verificare cu echipe eu
ropene dintre cele mai puternice. După cum se știe, 
la Glasgow fotbaliștii iugoslavi au dispus de cam
pioana Scoției, Celtic, cu 1—0.

Este adevărat că în acest meci antrenorul echipei 
Celtic a încercat pentru prima dată o așezare nouă, 
1—3—4—3, pe care intenționează să o folosească în 
meciurile din cadrul „Cupei campionilor europeni" 
dar aceasta nu scade cu nimic din meritul forma
ției iugoslave. Zebec, antrenorul lui Dinamo, a răs
puns la varianta 1—3—4—3 printr-o așezare 
1—4—3—3, cu jucătorul Lamza mai retras, lăsîndu-i 
în față pe Zambata — „bombardierul" — și pe neobo
situl Rora. In acest meci Dinamo Zagreb a aliniat 
formația: Skorici — Cvek, Braun, Iukici, Brncici — 
Ramljak, Lamza, Gracianin — Zambata, Guemirtl, 
Rora. S-au remarcat Skorici, Brncici, Lamza și Zam
bata.

DINAMO ZAGREB

★
„Actul de naștere" al clubului din Zagreb poartă 

data de 23 iunie 1945. Din prima zi a fost considerat 
ca o adevărată selecționată a orașului și, în scurtă 
vreme, a devenit una dintre cele mai puternice 
echipe din Iugoslavia. In cei aproape 22 de ani de 
activitate Dinamo Zagreb a cucerit campionatul Iu
goslaviei în 1947—1948, 1953—1954 și 1957—1958, iar 
„Cupa Iugoslaviei" a împodobit de patru ori vi
trina cu trofee a clubului: în 1951, 1960, 1963 și 1965. 
In ultimele campionate Dinamo Zagreb s-a clasat 
în plutonul fruntaș al clasamentului, ocupînd de re
gulă locurile 2 sau 3.

Pe „cartea de vizită" a formației trebuie trecut și 
faptul că, de la înființare, echipa a dat primei re
prezentative a Iugoslaviei nu mai puțin de 30 de in
ternaționali.

Fără teama de a greși, se mai poate spune că Di
namo Zagreb este una din echipele iugoslave cu cel 
mai bogat palmares internațional. Este formația 
care a întreprins turnee în toate țările europene, în 
oele două Americi, în Asia și Africa. Printre victo-

Iată-i pe fotbaliștii de la Dinamo Zagreb. De la stânga la dreapta, 
sus: Rora, Ramljak, Brncici, Skorici, Braun, Zambata-, jos: Guemirtl, 

Mesici, Kis, Cvek, Gracianin.
riile cele mai semnificative repurtate în ultimii ani 
se numără: 3—0 cu Racing Buenos Aires, 6—1 cu 
Rapid Viena, 2—0 cu Austria Viena, 4—0 cu Ferenc- 
varos Budapesta, 2—1 cu Juventus Torino, 5—1 cu 
Nice, 7—2 cu Wiener Sportklub, 2—1 cu A.C. Milan, 
1—-0 și 2—0 cu Lazio, 2—2 cu reprezentativa U.R.S.S. 
— toate la Zagreb, și: 2—1 cu F.C. Torino la To
rino, 5—1 și 1—0 cu Ferencvaros la Budapesta, 4—1 
cu Bayern la Miinchen, 2—1 cu F.C. Porto la Porto, 
3—1 cu Zenit Leningrad la Kiev, 3—2 cu Reims la 
un turneu disputat îh Algeria, 2—0 cu Miinchen 
1860 la Miinchen, 7—2 cu Standard la Liege. 3—1 
cu Servette la Geneva, 1—0 cu Colo-Colo la Monte
video, 0—0 cu. A.C. Milan la Milano, 5—0 cu repre
zentativa Elveției la Lausanne, 1—1 cu reprezenta
tiva Ungariei la Budapesta.

Un palmares impresionant...
Cu toate astea se poate spune că în această ediție 

a „Cupei orașelor târguri" Dinamo Zagreb s-a dove
dit o echipă... norocoasă. Intr-adevăr, in primul tur, 
învinsă cu 2—0 de Sparta Brno, la Brno, Dinamo a 
câștigat la Zagreb cu același scor și s-a calificat 
pentru turul următor prin tragere la sorți. In tu
rul al II-lea a avut ca adversar formația irlandeză 
Dunfermline care a cîștigat primul joc cu 4—2 și a 
pierdut la Zagreb cu 2—0. Dinamo s-a calificat în 
urma prevederii regulamentare că golurile marcate 
în deplasare valorează dublu... Și iat-o astfel ad
versara lui Dinamo Pitești, în optimile de finală.

Echipa din Zagreb este o veche competitoare în 
„Cupa orașelor tîrgjuri". Face parte din acele for
mații care au pus bazele acestei întreceri la care a 
luat parte de cinci ori consecutiv, între 1955—1963. 
La cea de a cincea participare (1962—1963) Dinamo 
Zagreb a fost finalistă, fiind întrecută de F.C. Valen
cia cu 2—1 la Zagreb șl 2—0 la Valencia.

La întrebarea: „Ce rezultat scontați în meciurile 
cu Dinamo Pitești?", Zebec a răspuns: „Echipa ro
mână este un adversar tenace, dar sperăm să învin
gem. Sini optimist, în ciuda faptului că formația din 
Pitești, care începe să se afirme pe plan internațio
nal, este bine pregătită și în ascensiune".

ing. GH. GLISICI

ACTIVITATE
• O selecționată de fotba

liști elvețieni amatori între
prinde în prezent un turneu 
în țările Asiei. La Singapore, 
fotbaliștii elvețieni au fost în
vinși cu scorul de 4—1, iar 
la Kuala Lumpur, echipa el
vețiană a pierdut cu 1—8 în 
fața selecționatei Malayeziei.

• In cadrul turneului in
ternațional de fotbal de la 
Santiago de Chile, echipa ma
ghiară Vasas Budapesta a în
vins formația cliiliană Uni- 
versidad cu scorul de 3—1 
(2—1). Golurile învingători
lor au fost marcate de Farkaș

(min. 2 și 10) și Korsos 
(min. 75 din lovitură de la 
11 m).

• In prezența a 6 000 de 
spectatori, Ia Monchengladbaeh 
(R.F.G.) s-a desfășurat meciul 
internațional de fotbal dintre 
selecționatele de juniori ale 
R. F. a Germaniei și Angliei. 
Fotbaliștii englezi au terminat 
învingători cu scorul de 1- 
(1—0) prin golul marcat 
minutul 18 de Brocking.

• Real 
27 aprilie 
Berlin, 
russia.

-0
în

la 
la

Madrid va juca 
un meci amical 

cu echipa Tennis Bo-

De la începutul anului și pînă în 
prezent LOTO a oferit participan- 
ților nu mai puțin de 25 de auto
turisme de diferite mărci și premii 
de diferite valori.

Dăm mai jos lista marilor cîștigă- 
tori : Lupu Gh. Constantin din comu
na Priboeni-Argeș, Wylezych Piroșka 
din Arad1.Ștefan Ernest din Cisnădie- 
Sibiu, Căldăraru Florin Ilariu din 
Craiova, Iordan Mircea din Roșiori 
de Vede, Somogyi Alexandru din 
Satu Mare, Rațiu Eugen din Bucu
rești cîte un „FIAT 1800“ ; Tigșoreanu 
loan din Cluj, Losak Adalbert din 
Sighet, Balogh Elisabeta din Baia 
Mare, Bouleanu Margareta din co
muna Iernut raionul Luduș, Datcu 
Sterea din București, Nieszer loan 
Fraincisc din București, Ciurezu 
Constantin din București cîte un au
toturism „RENAULT 10 MAJOR“ ; 
Naiman Gheorghe din comuna Dră- 
gănești-Olt regiunea Argeș, Pocov- 
nicu Anica din Piatra Neamț, Mili
tam Ion din Brașov, Gheorghe Man
ta din Zimnicea, Ghiță Ștefan din 
comuna Joseni raionul Bistrița, Soos 
Lazăr din Cluj, Georgescu Zaharia 
din Constanța. Niculescu Ștefan din 
Suceava, Colomei Iacob din Galați 
Cîte un „WARTBURG LUX 312/1“ : 
Ellmauer Rudolf din Lugoj și Beți 
Vasile din Suceava cîte un „TRA
BANT 601“.

Au mai obținut premii în bani : 
Florescu Constantin din Craiova 
112.256 lei, Iacob N. din Tr. Severin 
69.71(0 lei, Nagy Csere Iosif din Cehul 
Silvaniei - Maramureș 55.409 lei și 
Gheorghișor Ion din București 55.409 
lei.

Participați la tragerea LOTO de 
mîine, care va avea loc la București 
în sala Clubului Finanțe-Bănci din 
str. Doamnei nr. 2.

PRONOEXPRES Nr. 7 DIN 15 
FEBRUARIE 1967

Extragerea I : (pentru buletinele 
cu 3 și 6 lei varianta)

40 25 39 35 49 30 " ‘
Fond de premii : 682.961

Extragerea a 11-a : (numai 
buletinele eu 6 lei varianta) 

43 18 39 47 19 6 38 31 
Fond de premii :

Tragerea 
miercuri 22 
rești.

15 46 
lei 
pentru

următoare 
februarie

ÎNTREGI

lei 
avea loc

320.709
va

1967, la Bucu-

PREMIILE
DE LA TRAGEREA

FEBRUARIE 1967

$1 SFERTURI 
LOTO DIN 10

Categoria a n-a : 9 a 13.906 lei 
8 a 3.476 lei ; categoria a III-a : 
a 1.568 lei și 128 a 392 lei ; categoria 
a IV-a : 436 a 435 lei și 597 a 108 
lei ; categoria a V-a : 801 a 272 lei 
șl 1.288 a 68 lei.

Report categoria I : 101.981 lei
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De la I.E.B.S
• Pentru cuplajul de fotbal 

RAPID—PETROLUL și STEAUA— 
FARUL din 19 februarie de pe sta
dionul „23 August", biletele cu seria 
nr. 11 se găsesc de vînzare la agen
țiile și casele speciale din str. Ion 
Vidu, G.C.A. bdul Gh. Ghcorghiu- 
Dej, stadioanele Republicii, Dinamo, 
Ciulești, patinoarul „23 August" și 
la agențiile Loto - Pronosport din 
calea Victoriei nr. 2, bdul. 1848 nr. 
39, calea Griviței nr. 121, calea Du- 
dești nr. 88. str. Cotroceni nr. 8 și 
șos. Giurgiului (piața Progresul).

BILETELE SAU CONTRAMAR- 
CILE BILETELOR CU SERIA 43 
(stadion „23 August"), CARE AU 
FOST V1NDUTE PENTRU 29.XI. 
1966 — CÎND JOCURILE AU FOST 
AMINATE — SINT VALABILE 
PENTRU ACEST CUPLAJ.

• Săptămîna aceasta patinoarul 
„23 August" este deschis pentru pu
blic NUMAI astăzi, intre orele 17—19 
și duminică intre orele 10—13 și 
20—23, cînd va avea loc „Carnavalul 
pe gheată" organizat de F.R.1I.P.

• MATERIAL ȘI ECHIPAMENT 
SPORTIV SE POT ÎNCHIRIA DE 
LA CENTRUL DIN STADIONUL 
REPUBLICII, DESCHIS ZILNIC IN
TRE ORELE 9-13 și 15-19. PLATA 
SE POATE FACE ȘI PRIN VIRA
MENT. Informații la telefon nr. 
31.48.80.

INTERNAȚIONALA
• La turneul internațional 

de fotbal care va avea loc a- 
nul acesta în luna iunie la 
Montreal (Canada), Anglia nu 
va trimite echipa reprezenta
tivă, care a jucat la campiona
tul mondial de fotbal din 
1966, ci o selecționată a „spe- 

deoarece 
„inter- 
se 
în

ranțelor". Aceasta, 
cea mai mare parte a 
naționalilor“ englezi 
g" îi în această lună 
nee cu cluburile lor.

• Antrenorul brazilian Fran
cisco Martini, care de mai 
mulți ani s-a ocupat de pre
gătirea diferitelor echipe din

vor 
tur-

Spania, se reîntoarce în Bra
zilia. în țara sa natală, el va 
primi postul de antrenor al e- 
chîpei Bangu, campioana sta
tului Rio.

• Lula, antrenorul echipei 
Santos, își va părăsi postul 
în luna iunie a acestui an, 
cînd se va decide dacă va an
trena un alt club brazilian, e- 
chipele A.S. Roma (Italia) sau 
Penarol (Montevideo), cîști- 
gătoarea „Cupei intercontinen
tale".

• După meciul egal dintre 
Turcia și Spania (0—0). des
fășurat la Istanbul, Balmanya, 
antrenorul echipei spaniole a

declarat că jucătorii spanioli 
șî, îndeosebi, Amancio, Grosso 
și Velasquez au jucat foarte 
bine, dar terenul greu, desfun
dat, a constituit o piedică în 
controlul balonului. „Ar fi 
trebuit să cîștigăm —- a de
clarat el — dar desele ratări 
din cauza terenului ne-au pri
vat de victorie. Vreau să 
menfionez că nu am pornit 
cu gîndul să ne apărăm, ci 
am pus accentul pe jocul ofen
siv. Meciul Anglia—Spania 
prevăzut pentru 23 mai pe 
IVemldey, va fi o bună pre
gătire pentru revanșa cu Tur
cia de la 31 mai".



patinaj
Campionatele republicane

Evoluții de nivel ridicat
in întrecerile celor mai tineri patinatori artistici

Aseară, la lumina reflectoare
lor, cei mai tineri competitori ai 
campionatelor republicane de pa
tinaj artistic au dat ultimul asalt 
titlurilor. Prin disputarea pro
bei de figuri liber alese au fost 
stabilite clasamentele la cele două 
categorii de copii, precum și la 
juniorii mici. Evoluțiile frumoase, 
de un nivel în general ridicat, 
ne-au convins că tînăra noastră 
generație de patinatori se află 
Intr-un evident progres.

Clasamentele rezultate după fi
gurile obligatorii n-au suferit mo
dificări esențiale decît la între
cerea fetelor de 7-8 ani, unde 
Gabriela Voica, mai bună la să
rituri și piruete, a întrecut-o cu 
puțin pe Elena Stanciu. La băie
ții de 9-10 ani lupta pentru pri
mul loc s-a dat între Goga Octa
vian și Lucian Cozia, două au
tentice speranțe ale patinajului 
nostru. A cîștigat primul, cu un 
plus de conținut în programul de 
libere. Aprecieri se cuvin și 
fruntașelor de la aceeași catego
rie, la fete. Juniorii și junioarele 
mici au primit, de asemenea, 
binemeritate aplauze, în special 
noii campioni, care și-au mărit 
avansul de puncte deținut după 
prima zi de întreceri.

Iată clasamentele: COPII II, bă
ieți: 1. C. Grecu (Constructorul)
89.1 p; fete: 1. Gabriela Voica
(Dinamo) 164,1 p; 2. Elena Stan
ciu (Const.) 160,4 p; 3. Cristina 
Nicolau (Șc. sp. 2) 135,2 p; 4.
Cornelia Picu (Șc. sp. 2) 134,3 p. 
COPII I, băieți: 1. O. Goga (Din.)
259.1 pi 2. L. Cozia (Constr.)
247,3 p; 3. C. Tulpan (Din.) 218,8 
P; 4. M. Ion (Șc. sp. 2) 213,9 p ; 
fete: 1. Doina Mitricică (Șc. sp. 
2) 244,0 p; 2. Valentina Buciu- 
nieanu (Șc. sp. 2) 233,1 p; 3. 
Paula Chiriță (Constr.) 208,7 p ; 
4. Sorina Sfetcu (Din.) 195,9 p.; 
JUNIORI MICI, băieți: 1. M. Po
pescu (Constr.) 372,4 p; 2. A. 
Bulete (Șc. sp. 2) 314,0 p,- 3. D. Po-

Anca Tănase (Școala sportivă 
nr. 2) campioana junioarelor mici

Foto : V. Bageac

pescu (Șc. sp. 2) 308,1 p; 4. D. 
Panait (Constr.) 297,7 p,- fete: 1. 
Anca Tănase (Șc. sp. 2) 390,1 p; 
2. Mariana Ionel (Șc. sp. 2) 342,2 
P: 3. Elke Seewaldt (Petrolul 
Brașov) 330,9 p,- 4. Oltea Stoi'an 
(Pelr.) 316,1 p,- 5. Gabriela Cos- 
maciuc (Din.) 231,3 p; 6. Alexan
drina David (Petr.) 230,7 p.

întrecerile continuă azi, de la 
ora 8, pe patinoarul „23 August”, 
cu figurile obligatorii la juniorii 
mari.

RADU VOIA

HOCHEI

Pregătiri pentru marile competiții 
internaționale de la Viena si Moscova

• 23-27 februarie — Cupa orașului București
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Altenbergul este gata pentru startul 
în campionatul mondial de biatlon
CORESPONDENTĂ SPECIALĂ

Cînd apar aceste rînduri, 
competitorii la titlurile 
mondiale de biatlon vor 
lua primele starturi la 
Altenberg, pitoreasca sta
țiune de sporturi de iarnă 
din R.D. Germană. Cu mul
te zile înainte, pregătiri a- 
sidue au pus la punct toa
te amănuntele organizato
rice menite să asigure suc
cesul marii competiții. A- 
ceastă muncă de pregătire 
n-a fost de loc ușoară. Iar
na capricioasă din acest an 
a făcut ca pe pista pe 
care se vor întrece biat- 
loniștii să apară numeroa
se pete cafenii, o dată cu 
topirea zăpezii. Au trebuit 
aduse cu camionul tone de 
zăpadă pentru a se re
face pîrtia, făcînd-o apta 
de a găzdui întrecerea.

Iată motive care ne fac 
să credem că întrecerea 
care începe la 16 februarie, 
la Altenberg, va fi încunu
nată de succes. De altfel, 
începînd din anul 1950, a- 
ceastă localitate s-a specia
lizat în organizarea con
cursurilor de biatlon. Cu 
prilejul actualei ediții a 
campionatului mondial va 
fi inaugurat Un modern

Clasamentele echipelor 
participante la C. M. 

de tenis de masă
STOCKHOLM. 15 (Agtr- 

preș). — Organizatorii 
C.M. de tenis de masă, 
care se vor desfășura la 
Stockholm între 11 și 21 
aprilie au primit din par
tea federației internațio
nale clasamentele în baza 
cărora — la 4 martie — 
vor fi trase la sorți gru
pele pentru cupele „Swayth- 
ling" și „Corbillon". In 
clasamentul masculin, pe 
primul loc figurează echipa 
R. P. Chineze, urmată de 
Japonia, R.P.D. Coreeană, 
Suedia, U.R.S.S., Iugo
slavia, Cehoslovacia, Ro
mânia, Anglia, R.F. a Ger
maniei, Ungaria, Coreea de 
sud etc. La feminin, ordi
nea este următoarea: R.P. 
Chineză, Japonia, Unga
ria, U.R.S.S., Cehoslova
cia, Anglia, România, R.F 
a Germaniei, R.D. Germa
nă, Iugoslavia, Polonia, 
Suedia etc.

poligon de tir, cu tribune 
încăpătoare, menite să asi
gure spectatorilor o bună 
vizionare a întrecerilor.

13 țări prezintă concu- 
renți la start și anume : Ja
ponia, Suedia, România, 
R.F.G., Norvegia, U.R.S.S., 
Cehoslovacia, Austria, El
veția, Finlanda, Polonia, 
Franța și R.D. Germană. 
Aceasta, la seniori. Pentru 
prima oară se va desfășura 
și un campionat mondial 
de tineret la care și-a anun
țat participarea și Romă
nia, alături de alte șapte 
țări. Majoritatea concuren
ților au fost transportați 
cu avionul, direct de la 
Grenoble, după încheierea 
„Săptămînii preolimpice" la 
probe nordice.

Consultînd listele înscrie

rilor, constatăm cu satis
facție că va fi prezentă la 
start întreaga elită a biat- 
loniștilor. Nu vor lipsi so
vieticii Melanin și Puja- 
nov, norvegienii Istad, 
Tveiten, Jordet, din Polo
nia au sosit Sobczak, Stop. 
ka, Szczepaniak. Redutabili 
se anunță și românii, oas
peți tradiționali ai Alten- 
bergului. Iar gazdele, bine
înțeles, vor încerca să se 
remarce pe teren propriu, 
beneficiind de o echipă va
loroasă în frunte cu Schna
bel, Koschka, Kloepsch.

încă de sîmbătă, biroul 
de presă al comitetului de 
organizare a C.M. anunța 
din Altenberg : „Totul 
este pregătit pentru start. 
Campionatul mondial de 
biatlon poate să înceapă!"

MANFRED SEIFERT
Berlin, 15 februarie.

„L’Equipe“i România 
pe primul loc in Europa 

la caiac-canoe 
și handbal

Ziarul francez de sport 
„L'EQUIPE" a publicat 
recent tradiționalul său 
clasament al țărilor euro
pene, pe baza rezultatelor 
marilor competiții din 1966. 
România ocupă primul loc 
din Europa la caiac-canoe 
și handbal, locul 2 la tir, 
trei — la volei, patru — la 
rugbi, cinci — la lupte, 
5—6 — la scrimă, 7—8 
— Ia fotbal etc. In clasa
mentul sporturilor de e- 
chipă, România ocupă lo
cul trei, după U.R.S.S. și 
Cehoslovacia, înaintea R.IE 
Germane și Iugoslaviei.

Schioara canadiană Nancy Greene s-a dovedit, în 
actualul sezon, o specialistă a probelor de coborîre și 
slalom uriaș. Ea a cucerit lauri în cîteva mari între
ceri, desfășurate pe pîrtiile din America și Europa. Fo
tografia de față a fost luată cu prilejul conCUrr 'lui 
internațional feminin de la Grindelwald, la ca. re
prezentanta Canadei a ocupat primul loc in cursa 
slalomului uriaș.

Foto : ASL-LAUSANNE

Internazionale— 
Real Madrid 1-0 (0-01

Aseară, pe stadionul San 
Siro din Milano, s-a desfă
șurat primul meci dintre 
Internazionale și Real Ma
drid, în cadrul sferturilor 
de finală ale „C.C.E.* la 
fotbal. Internazionale și-a 
adjudecat victoria cu sco
rul de 1—0 (0—0) prin go
lul marcat de Cappellini 
(min. 54).

’ Meciul Claij—Follcy, la 22 martie
După încheierea campionatului re

publican, pe agenda competițiilor in
terne la hochei pe gheață figurează, 
în continuare, două importante în
treceri. Este vorba de campionatul 
republican al juniorilor și de turneul 
de calificare pentru ediția viitoare 

■3 campionatului de seniori.
Juniorii își vor începe disputa, pe 

patinoarul „23 August", în ziua de 
28 februarie. Vor lua parte 7 echipe: 
Steaua și Dinamo (primele clasate 
în campionatul Capitalei) și forma
țiile aflate pe primul loc în campio
natele regiunilor Hunedoara, Brașov, 

1 Suceava și Mureș-Autonomă Ma
ghiară (cu 2 formații). Turneul de 
calificare se va desfășura, tot în 
București, imediat după încheierea 
competiției juniorilor.

★
Pc baza comportării jucătorilor 

noștri fruntași în meciurile din ca
drul campionatului republican și ți- 
nîndu-se scama de evoluția unora 
dintre ei cu prilejul diferitelor par
tide internaționale din acest sezon, 

•colegiul de antrenori din F.R.H.P. 
a alcătuit lotul care se pregătește 
pentru campionatul mondial de la 
Viena. Antrenorii Mihai 1 lamaropol, 
Ion Tiron și Nicolae Zografi vor în
druma pregătirea următorilor jucă
tori : Dumitraș, Crișan, Sofian (por
tari), lonescu, Czaka, Varga, Făgă
raș, Pop (fundași), I. Szabo, Cala- 
mar, G. Szabo, Pană, Flore seu, Ște- 
fanov, Ștefan, Biro, Bașa, Andrei și 
Moiș (înaintași).

Lotul republican va susține sîm- 
bătă, la Brașov, o partidă de verifi
care în compania reprezentativei Bul
gariei, după care — săptămîna vi
itoare — va participa la meciurile 
din cadrul tradiționalei competiții in
ternaționale „CUPA BUCUREȘTI", 
alături de formațiile Poloniei (prin
cipala favorită a întrecerilor grupei

B a C.M. de la Viena), Sibir No
vosibirsk (U.R.S.S.), Bad - Tolz cam
pioana R. F. a Germaniei și o echipă 
din Cehoslovacia. Partidele se vor 
desfășura între 23 și 27 februarie. 
In continuare, lotul republican va 
susține o dublă partidă, la 2 și 4 
martie, cu reprezentativa R. F. a Ger
maniei. Meciurile vor avea loc la 
București.

★
în cadrul competiției dotată cu 

„Cupa București" va lua parte și 
formația de tineret a țării noastre. 
Antrenorii Gabriel Cosman și Eugen 
Raduch vor utiliza cu acest prilej 
o echipă lînără, care va evolua mai 
apoi la un mare turneu internațio
nal la Moscova (15—23 martie), 
un veritabil campionat european pen
tru juniori.

Din lotul echipei speranțelor fac 
parte : Stănculescu, Talmazan, Ior
dan (portari), FI. Sgîncă, Ionițâ, V, 
Tudor (fundași), Marian, Iordan, 
Constantinescu, Gall, Gheorghiu, Tră- 
ușan, Mihăilescu, Osvath, Jere, 
Huțan, Kollo, etc. înaintea turneului 
de la Moscova echipa noastră de ti
neret va evolua la București, în com
pania echipei similare a Ungariei.

Dat fiind marele număr al tine
rilor foarte talentațî care s-au im
pus în ultima vreme, F.R.II.P. a 
luat hotărîrea formării unui lot de 
juniori, de a căror pregătire vor 
răspunde antrenorii Ion Ganga și 
Dinu Constantiniu.

Scurtul răgaz de timp care a mai 
rămas pînă la începerea celor două 
mari competiții internaționale de la 
Viena și Moscova va trebui folosit 
cu maximum de eficiență, în așa fel 
ca hocheiștii noștri să poată atinge 
o bună formă sportivă.

R. VIL.

Meciul pentru titlul mon
dial de box la categoria 
grea, dintre Cassius Clay 
și Zora Folley se va dis
puta la 22 martie, la New 
York. Zora Folley este în

vîrstă de 34 ani și a sus
ținut pînă în prezent 85 
de întîlniri ca profesio
nist (75 cîștigate, 7 pier
dute, 3 egale).

PE SCURT
CIUDAD DE MEXICO. Halterofilul sovietic Vik

tor Kurențov a realizat o performantă superioară re
cordului mondial la cat. semimijlocie, realizînd 460 
kg la triatlon.

MOSCOVA. învingînd și în al doilea joc pe Akade- 
mik Sofia, cu scorul de 69—50 (32—25), baschetbalis
tele de la T.T.T. Riga s-au calificat pentru finala 
„C.C.E.”, în care vor întîlnj echipa Sparta Praga.

NEW YORK. Rezultate din turneul de tenis de la 
Salisbury: Ashe — Green 6—2, 6—1; Ulrich — Man- 
darino 6—4, 12—10; Richey — Pilici 10—8, 8—10, 
6—4; Smith — Arilla 7—5, 6—3.
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CALEIDOSCOP
POTRIVIT unei informa

ții sosite din Louisville 
(S.U.A.), Ralph Boston, re
cordmanul mondial la sări, 
tura în lungime, este ho- 
tărît să devină jucător 
profesionist d*e basseball

ETIOPIANUL Mamo Wol
de a primit după victoria 
sa în crosul San Sebas
tian o monumentală... ma
șină de spălat rufe, pe 
care a donat-o senoritei 
Coro Fuentos Lopez. A- 
ceasta a cîștigat crosul fe
minin, desfășurat tot la 
San Sebastian.

DUPĂ SUCCESUL de pu
blic (la Ljubljana și în 
fața micului ecran) al „eu
ropenelor", Peter Kraft, 
președintele federației aus
triece de patinaj, a anunțat 
că și viitoarele campiona
te mondiale de patinaj de 
la Viena vor fi televizate.

PREȘEDINTELE Federa
ției internaționale de schi, 
Marc Holder, se opune ca 
schiurile concurenților la 
J. O. de iarnă de la Gre
noble să poarte, în scop 
publicitar, mărcile fabrici
lor constructoare. După 
părerea sa, concurența 
trebuie să poarte schiuri 
„anonime" sau, cel mult, 
fiecărei țări să i se repar
tizeze o culoare. De pildă, 
schiorii francezi să aibă 
schiuri galbene, cei aus
trieci — roșii, italienii — 
albe etc

TN DORINȚA de a dez
volta secția de atletism,

Zatopek, cunoscutul spor
tiv cehoslovac și pe soția 
sa — Dana Zatopkova.

clubul Real Madrid in
tenționează să-i angaje
ze ca antrenori pe Emil

CELEBRA patinatoare Marika Kilius (RFG), care 
împreună cu Hans JUrgen Bâumler a cîștigat nenu
mărate medalii de aur, evoluează actualmente în ca
drul revistei „Holiday on ice", lat-o împreună cu fe
tița sa, Melanie, la primii pași pe...gheață. Marika 
speră că fetița ei să-i reediteze succesele.

CUNOSCUTUL fotbalist 
portughez Augusto Silva 
a suferit o tromboză în 
baia hotelului din Santiago 
de Chile, unde echipa sa 
era în turneu. El a rămas 
paralizat (jumătatea dreap
tă a corpului) și nu mai 
poate vorbi. După părerea 
medicilor, vindecarea lui 
Augusto Silva va cere mult 
timp.

INVITAT la un turneu în 
Republica Sud - Africană, 
Lynn Davies, campion o- 
limpic la săritura în lun
gime, a declarat că refu
ză invitația dacă nu se 
permite atletului de culoa
re Basil d’Oliveira, născut 
în R.S.A. și naturalizat în 
Anglia, să se întreacă îm
preună cu el, la concursul 
de la Johannesburg. După 
cum se știe, în R.S.A. ne
grii nu pot participa la 
competiții alături de albi.

ANALI7AND cauzele in
succesului de la C.M. de 
la Londra, brazilienii au 
găsit o nouă... scuză : zil
nicele discuții telefonice, 
de cîte două ore, dintre 
Pele și soția sa, Rose
marie

CHIAR și invalizii pot 
schia. La Salzburg a luat 
ființă, recent, o școală de 
schi pentru invalizi. Au 
fost organizate „clase" spe
ciale pentru diferite grade 
de invaliditate.

Redacția și administrația: str. Vasile Conta nr. 16, telefon 11.10.05, interurban 72 și 236 Telex: sportrom buc. 180. Tiparul: I. P. „Informația" str. Brezoianu 23—25. 
PREȚUL ABONAMENTULUI; 1 lună : 6,50 lei; 3 luni: 19,50 lei; 6 luni: 39 lei; 1 an : 78 lei.


