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DUMINICA,
PE STADIOANELE 

REPUBLICII 
ȘI GIULEȘTI

Meciurile de categoria A pro
gramate duminică în Capitală se 
vor disputa pe stadioane diferite: 
Rapid — Farul pe stadionul Giu- 
lești și Steaua — C.S.M.S. pe sta
dionul Republicii. Ambele partide 
vor începe la ora 15.

VIZA ABONAMENTELOR

Alex. Bogdan, unul dintre cei mai tineri reprezentanți ai 
.Cupa spei antelor

României la 
Foto : P. Romoșan

Bogată participare
în „Cupa speranțelor" ia schiA

De vineri pînă luni se dispută și campionatele
republicane - de fond pentru seniori

pentru juniori, dotat cu „Cupa speranțelor",Concursul internațional de schi
se va bucura în acest an de o participare bogată. într-adevăr, pe pîrtiile din
Poiana Brașov v-or concura, 
Ungaria, Bulgaria și R. D 
rațiile -din Franța și din 
■Ungaria care vor fi repre
zentate de Bonnevie și Gay 
și, respectiv, de Peter, Tal
mas și Palkovicș.

Juniorii români așteaptă 
cu nerăbdare această în
trecere care pentru cei mai 
inulți dintre ei reprezintă 
prima confruntare interna
țională. Dintre cei care vor 
participa alături de oaspeți 
la disputele din Poiana Bra-

■ șov amintim pe Dan Cris- 
' tea, Gh. Vulpe, I. Bobit 
i N. Bogdan, N. Crețoi, Gh.

Șofron, C. Văideanu la pro
be alpine, 1. Mîraea, I. Ol- 
teanu, D. Soiu, V. Fontana 
N. Horga, I. Benga, N. Du- 
du și V. Dihoi la fond.

In aceste zile, mai pre-
’ cis -de vineri pînă luni,

se vor desfășura și campio

sîmbătă și duminică, schiori din Franța, Iugoslavia, 
Germarță. Pînă acum și-au anunțai lolurile fede-

natele republicane la pro
bele de fond pentru se
niori, la care vor lua parte 
schiori de la A. S. Arma
ta, Dinamo, Steagul roșu, 
Tractorul din Brașov etc.

Programul este următorul: 
vineri: ștafetele 3 x 10 km 
seniori și 3x5 km senioa
re din cadrul campionatelor 
republicane,- simbătă : sla
lom uriaș (pe Sulinar) șt 
fond 5 km în cadrul „Gu
pei speranțelor", 15 km se
niori și 5 km senioare în 
cadrul campionatelor repu
blicane,; duminică: slalom 
special (pe pîrtia din Poia
nă) și ștafeta 3x5 km în 
cadrul „Cupei speranțelor" ,- 
luni: fond 10 km senioare 
și 30 km seniori în cadrul 
campionatelor republicane.

INITIATIVE

Sportivi de valoarela concursul internațional

DE INTRARE
LA MANIFESTAȚIILE SPORTIVE

Se aduce la cunoștința poseso
rilor de abonamente pentru in
trare La manifestațiile sportive 
că viza pentru anul 1967 se va 
face în perioada 24 februarie — 
4 martie a.c.

Abonamentele se vor viza la 
Sala Floreasea — biroul adminis
trativ — telefon 11.64.06, in fie
care zi între orele 9—13 (inclu
siv duminica) și 17,00—20,00.

începînd cu data de 4 martie 
a.c. expiră valabilitatea abona
mentelor nevizate pe anul 1967.

Abonamentele eliberate de con
siliile regionale ale UCFS și 
Consiliul orășenesc București se 
vor viza în aceeași perioadă de 
către organele sportive respective.

Trei zile pînă la concursul 
internațional de spadă de la 
București... La sala Floreasea, 
gazda competiției, pregătirile 
sînt aproape încheiate. Orga
nizatorii fac toate eforturile 
pentru ca întrecerea să se 
poată desfășura într-un ca
dru cu totul deosebit.

între timp au sosit primii 
invitați, spadasinii Uniunii So- 
vietipe. Un lot valoros, în 
frunte cu campionul olimpic 
de la Tokio, Grigori Kriss, 
Ceilalți componenți — Guram 
Kostova, locul 3 la ultima 
ediție a J.O. și același loc la 
C.M. de la Gdansk (1963) și 
Paris (1965), losip Vîtebski, 
Vladimir Donin și Andreas 
Livak.

Dornici să evolueze la a- 
devăratcle lor posibilități, 
scriinerii sovietici au și în
ceput antrenamentele de aco
modare. Antrenorii lotului, Si- 
mion Kolcinski și Klaidi Ja- 
dlovski lucrează zilnic cite 3 
— 4 ore.

— Ce părere aveți despre 
concursul internațional de la 
București? ne-am adresat 
trenorului Kolcinski.

— Este, într-adevăp, 
mai important concurs
spada din actualul sezon 
ternațional. Un foarte
prilej de verificare a forțelor 
între trăgătorii 
polonezi, maghiari, 
sovietici si eei din 
Germană. Nădăjduiesc ca a- 
cest concurs să scoată 
lief în suficientă 
frumusețea pjobei de spadă 
ca și valoarea incontestabilă, 
pe plan mondial, a majorității 
trăgătorilor participanți. Spec
tatorii care se vor deplasa la 
sala Floreasea, sînt convins, 
vor fi mulțumiți de calitatea 
asalturilor..»

La această invitație a antre
norului Kolcinski subscriem 
din toată inima...

Uniunii Sovietice

Primii sosiți — trăgătorii

participant, 
români, 

R. D.

in 
măsură,

re-

Anton Pongraț
din „speranțele" țării 
noastre la concursul in
ternațional de spadă de 

la București
Foto: A. Neaga

«s»UNDENE SÎNTMEDICII?
Duminică. în sala Giuîcști, 

peste 100 de Juniori — de la 
Rapid, Viitorul, Metalul șt 
Progresul — erau prezenți la 
reuniunea de lupte organiza
tă de clubul Rapid.

Ora 12,30 Intr-o atmosferă 
specifică de concurs (cu o 
asistență numeroasă) au înce
put întrecerile. Pe cele două 
saltele s-au angajat primele 
perechi de sportivi la „qreco- 
romano" și „libere". Deodată, 
crainicul reuniunii anunță la 
microfon : „Din cauza absen
tei medicului delegat, conform 
regulamentului, juriul a ho- 
tărît Ca reuniunea de lupte 
să fie suspendată"

Trist, dar adevărat ! Com
petiția de lupte luase sfîrșit, 
fără ca zecile de tineri pre
zenți în sală să fi participat 
la întreceri. Antrenorii, arbi
trii, sportivii și spectatorii au

Primele partide
u

Miine pe patinoarul artificial „23 August"

Hocheiștii polonezi la cileva minute dupâ sosire, pe aeroportul Băneasa

Conicriiița orășenească UCIS Satu Nare
Recenta conferință de dare de 

scamă și alegeri a Consiliului oră
șenesc UCFS Satu Mare a scos în 
evidență și felul cum au fost -orga
nizate o serie de competiții pe plan 
orășenesc, metodele folosite de orga
nul UCFS, de comisiile pe ramură 
de «port, de consiliile asociațiilor 
sportive pcnlTU atragerea tineretului, 
în special a elevilor, în practicarea 
sistematică și organizată a sportului.

In orașul Satu Mare, în ultimii ani, 
dar îndeosebi în 1966. activitatea 
competitională. atît în asociațiile spor
tive de pe lingă întreprinderi, cît 
mai ales în cele școlare, a cunoscut 
o frumoasă dezvoltare. Au avut loc 
întreceri sportive la care au partici
pat numeroși tineri *i vîrstnrci. Cu 
rezultate bune s-an desfășurat aceste 
concursuri (in special campionatul 
asociațiilor) la Voința, Unio, Someșul, 
Luceafărul, Olimpia.

Un fapt care merită a fi reliefat 
este că această competiție m> s-a în
cheiat o dată cu disputarea finalei 
pe asociație, ci a continuat într-o 
etapă superioară și anume în „Cupa 
Campionilor asociațiilor sportive".

Cons îl iul orășenesc UCFS și 
misiile pe ramură de sport au or
ganizat aceste întreceri la 5 ramuri 
sportive (atletism, popice, tir, volei 
și fotbal) cu participarea campioni
lor din aproape toate asociațiile care 
și-an organizat propriul lor campio- 
nal. Despre popularitatea acestei cupe 
sînt edificatoare cîteva -cifre: la fot
bal an luat parte 24 de echipe, la 
volei 9 echipe, la atletism și tir s-a» 
întrecut concurenți din 16 asociații, 
etc. Competiția va fi reluată peste 
cîtva 
țele 
tenis

0
discutat în cadrul conferinței, și 
se bucură de .o largă participare, 
campionatul elevilor. Această între
cere — în afara campionatelor repu
blicane școlare, care se desfășoară 
sub formă .de campionat sistem divi.- 
z-ie. se organizează pentru «devii șco
lilor generale, liceelor și ai șco-

timp, cînd îșj vor măsura 
campionii asociațiilor la 
de masă și haltere.
altă întrecere despre care

for- 
șah,

s-a 
care 
este

T. RĂBȘAN

(Continuare în pag. a 2-a)

în „Cupa orașului București
dintre sportivii oaspeți par
ia cea de a IX-a ediție a 

la hochei

Primii 
ticipanți 
„Cupei orașului București 
pe gheață au sosit ieri la ora prîn- 
zului în Capitală. Este vorba de ho
cheiștii polonezi, principalii favoriți 
ai acestei ediții a întrecerii.

La cîteva minute după sosire, cei 
doi antrenori ai selecționatei Poloniei 
ne-au comunicat lotul deplasat pen
tru jocurile din cadrul „Cupei ora
șului București". înainte însă de a 
ne da numele jucătorilor, cei doi an
trenori, M. Palus și E. Koczab, ne-au 
precizat că selecționata poloneză a 
fost serios întinerită în acest sezon. 
Ultimele partide internaționale (la în
ceputul lunii ianuarie cu Norvegia : 
4-—3 la Katowice și 9—0 la Varșo
via) „au probat justețea acestei ac
țiuni.* Și acum iată pe cei 18 jucători 
care vor evolua începînd de mîine pe 
patinoarul artificial : Mol, Hampcl 
(•portari), SierUczek, Feter, Broda, 
Hartmann. Antoniewwz, Modzdewski 
(fundați). Pisacek, Wiecaerzak, Gosz-

tyla. Kurek, Galewski. Gabriel, Ko- 
■ieczay, Kretek, Piechuta, Kowalski 
(înaintași). Dintre aceștia Gosztyla, 
Kurek — care este de altfel și că
pitanul echipei —, Broda, Kretek, Ko
walski și Wieczcrzak sînt cei mai cu- 
noscuți, fiind selecționați de foarte 
multe ori în reprezentativa țării.

Cealaltă echipă participantă la în
trecerea internațională pe care o găz
duiește patinoarul artificial ,23 Au
gust*, selecționata orașului Novo
sibirsk, urmează «ă sosească în Capi
tală în cursul dimineții de astăzi.

Și acum, iată programul de dispu 
tare a actualei ediții a „Cupei ora
șului București* : VINERI 24 FE
BRUARIE : ora 17 : București A — 
București B. ora 19 : Polonia — No
vosibirsk ; SÎMBĂTĂ 25 FEBRUA 
RIE : ora 17 : București B — Novo
sibirsk, ora 19 : București A — Po
lonia ; DUMINICĂ 26 FEBRUARIE : 
ora 17 : București B — Polonia, ora 
19 ; București A — Novosibirsk,

rămas dezamăgiți de modul 
tn care clubul Rapid a infe- 
Ies să asigure organizarea a- 
cestei competiții.

Cauza absenței medicului 
delegat (dr. Ion Stănculescu) 
ne-a fost explicată mai tîrziu, 
de către tov. V. Topolovcanu 
*- secretar cu problemele teh
nice la clubul Rapid : „Tov. 
dr. Ion Stănculescu este an
gajat cu o jumătate de noi'- 
mg la noi. Personal, i-am 
trasat sarcina de a asigura a; 
sistența medicală la competi
ția de lupte. Dar, tov. I. Stăn- 
culescu a subestimat această 
sarcină, considerînd că meciu
rile se pot desfășura și fără 
prezența lui“.

Asemenea „mici amănunte" 
nu trebuie trecute cu vede
rea. Absența medicului dele
gat la ■manifestațiile sportive 
poate avea implicații grave, 
în cazul unor accidentări, cînd 
trebuie acordat de urgență 
primul ajutor.

In ce privește atitudinea tov, 
dr. ion Stănculescu, sperdm 
că ea nv. va fi trecută <zu ve
derea de către clubul Rapid, 
ci vor fi luate măsurile ce se 
impun.

G. CIORANU

N.R. Tot duminică diminea
ța lipsa medicilor a Sost re
simțită și la întrecerile atle
tice. După cum ne informează 
corespondentul nostru N. FtH- 
jescu, la sala Viitorul (con
cursul elevilor) un sportiv 
s-a accidentat. Cine insă să-t 
acorde îngrijirile cuvenite 
dacă la locul de concurs n» 
a existat nici un medic» Am 
fi curioși să cunoaștem pă
rerea organizatorilor ; -CentnM 
sportiv experimental vUtoraL



RUGB! Se apropie campionatul

PREGĂTIRI INTENSE LA FARUL
TRECE

PRIN

JI0UR1EE

IMPUSE !

INIȚIATIVE

„Zi de vîrf la patinoarul Ploreasca. Care dintre acești tineri și tinere 
vor încerca sa urce treptele dificilului drum al patinajului de per

formanță ?
Foto : V. Bageac 

datorează tocmai insuficientei atenții 
care s-a acordat pînă acum pregăti
rii sportivilor la figurile obligatorii. 
Este singura explicație posibilă. Cu 
materialul uman pe care-1 avem, cu 
atîția copii și tineri deosebit de ta- 
lcntați pe care i-am admirat la aceste 
campionate, cum șă nu putem ajunge 
la nivelul internațional în patinaj ?

Sînt invocate de către unii motive 
obiective... Intr-un cuvînt: gheața. Se 
spune că patinatorii noștri nu au la 
dispoziție, gheață de calitate cores
punzătoare și — într-adevăr — de 
multe ori, nu au 1 Am asistat adesea 
la următoarea scenă, privită de la 
mantinelă. Ies la antrenament patina
torii secțiilor de performanță. Gheața 
este pregătită, apa proaspăt turnată. 
Dar... Zadarnic cauți un sector de 
cițiva metri pătrați, perfect^ nivelat, 
pentru a putea începe desenul unui 
„opt" sau unei „serpentine". Urmea
ză o adevărată... explorare a pati
noarului, pînă cînd un „norocos" gă
sește gheața cu adevărat bună. Une
ori, antrenorul decide singur: 
„Azi nu facem școală, treceți la li- 
bejtjl..." Este o renunțare care nu 
poate genera decît insuccese.

Sînt soluții? Desigur, sînt. In pri
mul rînd trebuie pornit de la pre- 
miza, evidentă, că patinoarele noas
tre artificiale pot asigura condiții 
bune de pregătire pentru sportivi. 
Pentru aceasta, însă, este nevoie de 
o grijă deosebită în pregătirea ghe- 
ții (în această direcție, amenajatorii 
de la patinoarele „23 August44 și 
Floreasca au făcut — e drept — 
eforturi lăudabile în ultima vreme). 
Propunem, în plus, o ameliorare : 
patinatorii de perspectivă, un lot 
foarte restrîn.s, să beneficieze la fie
care antrenament de gheață amena
jată în condiții de concurs. Asupra 
lor să se îndrepte întreaga atenție a 
forului de specialitate*  iar în sec
țiile cluburilor să fie pregătite cadre 
de rezervă, pentru împrospătarea per
manentă a acestui lot de perspectivă.

3 Patinajul artistic are două mari 
«Capitole: 1. figuri obligatorii; 2. fi- 
/guri liber alese. între aceste două 
.’Subdiviziuni ale ramurii care tinde 
să facă din alunecarea pe gheață o 
iartă și un sport, în același timp, 
•există numeroase elemente comune, 
dar și deosebiri fundamentale. Iar. 
practic, măiestria tradusă în puncte 
«de concurs a patinatorului se re
flectă, mai cu seamă, în capacitatea 
de a stăpîni deopotrivă tehnica dese
nului cu muchea patinei, ca și aceea 
;a combinațiilor de sărituri și piruete 
din programul liber ales.

Recentele finale ale campionatelor 
republicane ne-au amintit încă o dată 
valabilitatea adevărurilor rezumate în 
rîndurile de mai sus. Oricît de atrac
tiv ar fi fost spectacolul oferit de 
protagoniștii întrecerilor în ultima 
zi, cea de „libere", știm prea bine 
că titlurile s-au desemnat, de fapt, 
în precedentele lor apariții, în zilele 
probelor impuse. Cele 5 sau 4 mi
nute dc program liber, oricît de seîn- 
teietoare, nu puteau schimba prea 
mult dintr-un verdict acordat de ar
bitri după lungile ore ale desenului 
pc gheață. Mai puțin spectaculoase, 
pentru nespecialiști de-a dreptul plic
tisitoare, aceste figuri impuse oglin
desc totuși cu exactitate nivelul a- 
tins de fiecare patinator, ele cons
tituie „baza performanței. Iată una 
din explicațiile că după proba de li
bere, clasamentele rezultate de la o- 
bligatorii n-au suferit decît mici „re
tușuri". fruntașii rămînînd pe locu
rile lor. Fapt edificator.

Se pare că de toate acestea s-au 
convins, în sfîrșit, antrenorii și spor
tivii noștri. Dovadă, un nivel mai ri
dicat al competitorilor la titlurile re
publicane în acest an. Un progres 
■cert și, totuși, un progres încă in
suficient... Să privim realitatea în 
față. Cu medii de note abia atingînd 
•sau depășind de puțin cifra 3, Ia 
figurile obligatorii, nu se poate as
pira încă la locuri onorabile (nu în
drăznim să spunem — fruntașe) în 
marile competiții internaționale. Ce 
Tolos că patinatorii noștri obțin la 
«concursurile de peste hotare note de
*5, sau mai mult chiar, în evoluțiile 
lor libere, dacă ei se prezintă la a- 
«îeastă ultimă probă distanțați la sute 
«de puncte dc fruntașii întrecerii...

Avem convingerea că rămînerea în 
Urmă a patinajului nostru artistic se

(Urmare din pag. 1)

Iilor profesionale la atletism, fotbal 
■etc.

Ediția din 1966—1967 a acestos 
întreceri a adus o noutate și anume 
erganizarea pentru școlile generale a 
Unui campionat de baschet. Inițiativa 
41 fost îmbrățișată eu multă căldură 
atît de conducerile școlilor, cît și 
do mieii sportivi. Profesorii de edu
cație fizică din școlile respective, cu 
ajutorul unor membri ai comisiei oră
șenești de baschet (președinte prof, 
eh. gî urcan), au selecționat fete și 
băieți din clasele V—-VIII, cu apti
tudini pentru acest sport, după care 
S-au format cele 16 echipe (8 de fete 
ȘÎ tot atîtea de băieți). Campionatul 
firmărește atragerea în practicarea jo
cului de baschet a unui număr cît 
Diai mare de elevi și pregătirea de 
rezerve pentru formația Școlii spor
tive prezentă în campionatul cate
goriei A seria a Il-a (fete). Tre
buie să amintim că una dintre ju
cătoarele cele mai bune ale echipei 
Școlii sportive, Viorica Ballai (clasa 
* VIII-a) provine din echipa Școlii

Asigurînd un „start" bun viitorilor 
noștri campioni, punem și bazele per
formanțelor de nivel internațional în 
patinajul artistic, pe care le do
rim cît mai curînd accesibile.

RADU VOIA

generale nr. 10, care se află în pre
zent pc primul loc în clasamentul 
campionatului.

După cum s-a subliniat la con
ferință. această competiție, ea și cele 
de fotbal și atletism, organizate la 
nivelul școlilor generale, a stîrnit 
mult interes în rîndurile elevilor, 
contribuind chiar și la îmbunătățirea 
notelor la învățătură (elevii cu note 
slabe nu sînt admiși în echipe). In 
plus, părinții privesc cu alți ochi 
sportul, ajutînd practic la organi
zarea competițiilor pentru școlari, Ia 
amenajarea bazelor sportive. La Școala 
generală nr. 10, de pildă, din iniția
tiva comitetului de părinți au început 
unele amenajări sportive importante. 
De altfel, într-o serie de școli din 
oraș s-au amenajat în ultimii ani 
terenuri de baschet, handbal, volei 
și sectoare de atletism. Păcat, însă, 
au spus unii dintre vorbitorii la con
ferință, că această inițiativă de a 
organiza campionate pentru elevii șco
lilor generale nu s-a extins decît la 
baschet, fotbal și atletism. Ăr fi de 
dorit să se organizeze asemenea în
treceri și la volei, handbal și alte 
sporturi.

la sfîrșitul săptămînii:
'• înotătorii clubului Steaua se 

vor deplasa la sfîrșitul acestei 
săptămîni în Polonia pentru a sus
ține o întâlnire amicală cu sporti
vii de la Flota Gdynia. Printre cei 
care vor reprezenta culorile clu
bului bucureștean se află VI. Mora- 
ru, M. Potoccanu, A. Soos, P. Teo- 
dorescu, Agneta Șterner ș.a.

Iată cîteva dintre rezultatele 
înregistrate la ultimul concurs de 
copii (grupele C și D) din Capita
lă: 33 m bras (f): Adelina Hidoș 
31,1, 2. Silvia Filfie 31,4; 33 m
bras (b): 1. E. Buhoci 30,1, 2. A. 
Ursu 32,2, 3. Ș. Dabija 32,4; 33
m fluture (f): 1. Anca Pop 26,2; 
33 m spate (f): 1. Virginia Grigor 
32,6; 33 m spate (b): 1. A. Horvath 
27,8, 2. T. Furdulescu 29,4; 33 m 
liber (f): 1. Ad. Hidoș 25,6, 2. Eu
genia Bria 25,8; 33 m liber (b): 1. 
T. Furdulescu 26,2; 66 m fluture
(f): 1. A. Pop 59,7; 66 m spate (f):

Puține modificări 
campionatelor

Primele două etape ale returului 
campionatelor republicane de bas
chet. precum și disputarea celor 
două restanțe ale echipei masculine 
Universitatea Cluj, au produs pu
ține modificări în clasamentele 
competiției. Cea mai importantă s-a 
petrecut la băieți, unde echipa stu
denților clujeni a urcat pe locul 
trei. întrecerea pentru titlul de 
campioană se dă, însă, tot între 
Dinamo București și Steaua, care 
au cele mai valoroase loturi. In 
lupta pentru evitarea retrogradării, 
I.C.F. a obținut, la Brașov, în fața 
Steagului roșu, o victorie deosebit 
de prețioasă, dar continuă să fie 
amenințată ca, de altfel, și forma
țiile Steagul roșu și Medicina Tg. 
Mureș.

La fete, Politehnica București și 
Rapid iși continuă „duelul" pentru 
titlu. în coada clasamentului, Olim
pia T.V. București pare resemnată 
cu ultimul loc Și cu... retrograda
rea, pe care se luptă să o evite, însă,

REVEDERI PLĂCUTE...

Zilele trecute, în timpul vacan
ței de iarnă a studenților, Liceul 
nr. 1 din Tulcea a avut ca oas
peți pe cîțivâ dintre foștii elevi 
ai acestui liceu. Întîlnirile cu pro
fesorii și cu colegii mai tineri au 
prilejuit discuții serioase, au tre
zit amintiri, au înmulțit acele fire 
nevăzute, dar trainice, care-i leagă 
pe studenții de azi de foștii lor 
profesori și de școală.

O vizită prin sălile de. clasă, 
o mîngîiere sfioasă a băncilor în 
care au stat, aceleași emoții cînd 
au pășit în cancelarie sau în la
boratorul școlii și aceeași exube
ranță juvenilă cînd au poposit 
în sala de sport. Prilej cît se 
poate de bun pentru o întrecere 
între elevii de ieri și cei de azi. 
Bineînțeles că membrii consi
liului asociației sportive a Li
ceului Jir. 1 n-au lăsat să le

Echipele bucureștene și-au reluat 
activitatea și se întrec acum în ca
drul unei competiții — „CUPA DE 
IARNA”, adevărată avanpremieră a 
campionatului republican. Dar ce 
fac în acest timp formațiile provin
ciale ? Am pus această întrebare 
mai întîi lui CORNEL POPA, co
respondentul nostru principal din 
orașul Constanța, pentru câ Farul 
s-a situat, anul trecut, pe locul 4 în 
clasamentul categoriei A, imediat 
după fruntașele bucureștene ale 
rugbiului. (E de mirare că rugbiștii 
constănțeni nu participă și ei la 
„Cupa de iarnă". Se pare că, deși 
s-au înscris în competiție, comisia 
de rugbi a orașului București a fost 
de?.. altă părere. Păcat ! Oricum, 
rugbiul nu are de cîștigat de pe 
urma acestei absențe ! Dar, să dăm 
cuvintul corespondentului nostru :

„Rugbiștii de la Farul Constanța 
și-au reluat pregătirile încă din 
prima jumătate a lunii ianuarie. Ei 

Flota Gdynia - Steaua
1. Eugenia Cristescu 61,0; 66 m 
spate (b): 1. A. Horvath 60,8; 66 
m liber (£): 1. E. Cristescu 54,2;

..266 m mixt (f): 1. Angela Anton
4:19,7. 2. Anca Mihăescu 4:20,3; 
266 m mixt (b): 1. Ad. Spinea 
3:54,3. 2. E. Manolescu 4:04,9.

'• La Turda (bazin de 25 m) a 
avut loc un concurs dotat cu 
„Cupa 16 Februarie". Iată cîteva 
din rezultatele înregistrate: 100 m 
liber juniori: I. Luca 64,8; 100 m 
bras juniori: V. Mureșan 1:22,4. 
100 m liber fete: Mihaela Dobo- 
can 1:12,5; 200 m liber fete: Mi
haela Dobocan 2:39,6; 50 m liber 
copii: Ad. Dobocan 34,4; 50 m spa
te copii: Ad. Dobocan 43,2.

‘® Ultimele rezultate din cam
pionatul bucureștean de polo pen
tru copii: Școala sportivă 1 — 
Școala sportivă 2 3—1; Steaua — 
Rapid 17—1; Progresul — C.S. 
Școlar 7—2.-

în clasamentele
republicane

și Crișul Oradea, Constructorul 
București și Universitatea Iași.

Iată clasamentele la zi :

MASCULIN

1. Dinamo Buc. 13 13 0 1100—850 26
2. Steaua Buc. 13 12 1 1130—889 25
3. Uiliver. Cluj 13 9 4 1029 -881 22
4. Politeh. BUC. 13 9 4 1004—«87 22
5. Univer. Thn. 13 7 6 931—978 20
6. Rapid Buc. 13 7 fi 1002—963 20
7. Politeh. Galați 13 6 7 813—921 19
8. Academia Mii.

București 13 4 9 878—989 17
9. Din. Oradea 13 4 9 770—945 17

10. Med. Tg. M. 13 3 10 833—956 16
11. I.C.F. Buc. 13 2 11 854—997 15
12. Steagul r. Br. 13 2 11 867—975 15

FEMININ

1. Politeh. Buc. 11 11 0 703—475 22
2. Rapid Buc. 11 10 1 775—508 21
3. Voința Buc. 11 7 4 532—561 18
4. Untver. Cluj 11 6 5 621—592 17
5. Voința Brașov 11 6 5 619—587 17
6. Mureșul Tg. M. 11 5 6 573—580 16
7. Univer. iași 11 4 7 581—658 15
8. Constr. Buc. 11 3 8 503—633 14
9. Crișul Oradea 11 3 8 489—599 14

10. Olimpia T. V. 
București 11 0 11 447—650 11

Corespondențe
scape un asemenea prilej, orga- 
nizînd cîteva întîlniri de baschet 
și tenis de masă între studenți 
și elevi.

prof. O. Bon jug

IN CORPORE...
Despre activitatea asociației 

sportive „Pielarul" din Sibiu se 
spun multe cuvinte de laudă. 
Și pe bună dreptate. Grupa spor
tivă de la sectorul III mineral, 
condusă de muncitorul Ștefan 
Buțui, este gata oricînd să con
firme... prin fapte. Toți cei 50 de 
salariăți, care alcătuiesc grupa 
sportivă, participă activ la com
petițiile de masă, cum sînt spar- 
tachiadele de vară și de iarnă, 
campionatul asociației și „Cupa 
Pielarul“. Și încă o dovadă: toți 
membrii grupei sînt purtători ai 
Insignei de polisportiv.

Gh. Topîrceanu 

participă zilnic la lecțiile de pregă
tire în vederea ediției din 1967 a 
campionatului republican. Obiectiv : 
menținerea Pe o poziție fruntașă 
în prima competiție de rugbi a ță
rii.

Ce se urmărește în principal 1 
îmbunătățirea pregătirii fizice ge
nerale și speciale folosind exer
ciții de gimnastică, haltere, 
atletism și meciuri de... fotbal. 
Antrenamentele se desfășoară in 
sală și pe plaja de la „Modern" și 
ele alternează cu ședințe teoretice 
în care sînt abordate probleme de 
regulament etc.

Interesant de semnalat este fap
tul că la multe dintre antrenamen- 

’ tele echipei participă și biroul sec
ției de rugbi (președinte, ing. I. 
Georgescu). O măsură binevenită, 
menită să realizeze o cunoaștere 
mai eficientă a felului cum se des
fășoară pregătirile pentru campio
nat.

Iată lotul care se pregătește sub 
conducerea antrenorului Al. Car- 
nabel : V. Giuglea (căpitanul echi
pei), Tr. Doiciu, C. Tănase, C. Io- 
nescu. Gh. Celea, Tr. Mircea, Ma
rin Pompiliu, E. Stanciu, V. Trifu 
(de la Universitatea Timișoara), I. 
Beianu, C. Constantin (de la USAS 
Năvodari), D. Neamu (promovat de 
la tineret), M. Păunescu (promovat 
de la tineret), P. Bagîș, O. Ionescu, 
N. Pîrvan, F. Zamfirescu, Șt. Cris- 
tea, Fl. Caragea, I. Tomescu, V. 
Bercu și I. Vătafu".

Aipiniada de iarnă
Comisia centrală de turism și 

alpinism a întocmit regulamen
tul de desfășurare a etapei de 
iarnă a campionatului republican 
de alpinism. Competiția, rezerva
tă echipelor formate din cite trei 
alpiniști, constă din parcurgerea 
unui traseu în circuit în masivul 
Retezat, între cabanele Pietrele — 
Buta — Gura Apei — Pietrele. 
La întreceri ■— programate în 
perioada 19—26 martie — pot 
participa alpiniști cu următoarele 
categorii de clasificare sportivă: 
maestru al sportului, cat. I și II.

Pe traseul amintit alpiniștii tre
buie să atingă o serie de puncte 
de control, ca de pildă, vîrfurile 
Păpușa, Custura, Zănoaga, Rete
zat etc., care le aduce puncte 
bune în clasament.

Alpiniștii trebuie, să aibă asu
pra lor, în mod obligatoriu, ur
mătoarele materiale și echipa
ment : sac de dormit, schiuri, 
ochelari de protecție, colțari, un 
piolet, un primus și pentru fie
care echipă cite un cort izoterm 
și o coardă de minimum 40 m.

Reprogramarea datelor 
unor competiții 

republicane la tir și atletism 
în legătură cu schimbarea datelor 

examenelor școlare, „Cupa speran
țelor" (pentru tineret) la tir va avea 
loc la 11—13 VIII și nu la 18—20 VI, 
cum fusese inițial programată, iar 
campionatul republican de atletism 
al liceelor cu program de educație 
fizică se va desfășura la 13—14 V în 
loc de 27—28 V.

• ••

IN EXCURSIE

O sută de tineri din asociația 
sportivă l.R.A. Cîmpina au urcat 
într-o zi cu schiuri și săniuțe, 
la cabana Girbova. Condițiile ex
celente, pentru schi și săniuș ca 
le oferă împrejurimile cabanei 
Girbova nu le-au lăsat răgaz de 
odihnă vizitatorilor, care s-au * *și  
avîntat pe pîrtii. Seara la cabană, 
voioșia și buna dispoziție, create 
de diferite jocuri de cabană, au 
învins oboseala. A doua zi din 
nou schi, săniuș, o îndîrjită... bă
taie cu zăpadă și o vizită prin 
Predeal.

Excursia celor o sută de tineri 
și tinere de ta l.R.A. Cîmpina a 
constituit și un bun prilej de tre
cere a normelor de schi și turism 
pentru obținerea Insignei de poli
sportiv.

C. Vîrjoghie



min. 79 cind arbitrul 1. Ritter a acordat 
lovitură de la 11 m. Voinea a executat-o

BLAZAREA FATĂ BE REZUEEAE... DE (E?
La reluare, in min. 49, Pantea mărește dife

rența la 3-0. Din nou bravo ! Spre el se în
dreaptă de astă dată., doar 2-3 colegi (aflați 
prin apropiere) și-l felicită modest. In min. 
54 înaintașul Voinea majorează rezultatul 
la 4-0. Lui Voinea nici un jucător nu i-a mai 
întins mina...(!)

începea, așadar, blazarea față de rezultat... 
Mai pregnant, această blazare s-a observat 
in
o

articolul de 
de rezultat !

Să revenim 
vom vedea.

față. Ci des-
Cum se ma
la partida

fazele au 
la cea a

Emoții Ia Constanța, emoții la Craiova, 
emoții la București, emoții in fața micului 
ecran, emoții lingă aparatele de radio 1 Cine 
va fi învingător în partida Steaua — Farul 
de pe „23 August" ?

Printr-o victorie a constănțenilor sau prin- 
tr-un meci egal, fericirea liderului de toamnă 
ar fi zburat pe malurile Mării Negre. Iată 
însă că înfrîngerea „marinarilor" a lăsat 
ceață pe litoral și bucuria reținută, din 
toamnă și pînă acum, a Universității Craiova 
s-a consolidat în Oltenia. Dar nu despre li
der este vorba în 
pre... blazarea față 
nifestă aceasta ? 
Steaua — Farul și

La începutul jocului, după ce 
ternat de Ia poarta lui Manciu 
Haidu și invers, timp de 26 de minute (cind 
calorii de la Farul au încercat mai mult 
localizeze jocul în 
prea devreme — 
timpului), Dumitru 
dribling prelungit 
face ca mingea să 
Manciu. Gol •. 1-0 pentru Steaua. Explozie de 
bucurie în rindurile jucătorilor de la Steaua, 
în tribune... Dumitru Popescu se întoarce că
tre jumătatea lui de teren alergînd vesel, 
gesticulînd chiar aruncarea la poartă din să
ritură a unui handbalist. Bravo !

Mijlocașul militarilor a fost asaltat de 
aproape toți partenerii cu insistente îmbră
țișări și sărutări... Pe scurt, o frumoasă recu
noștință colectivă. Punctul înscris merita.

După 3 minute a venit rîndul „veteranu
lui44 Constantin să ridice scorul la 2-0. Ace
eași scenă, dar ceva mai reținută din partea 
lui Constantin și a colegilor lui... La acest 
rezultat, sîntem convinși că s-au adăugat — 
în pauză la cabină — și felicitările antreno
rilor.

al
tui 
ju- 
să

centrul terenului, fiind — 
mulțumiți de trecerea 

Popescu — în urma unui 
printre apărătorii adverși, 
se odihnească în plasa Iui

în brațele portarului constănțean. Ra- 
Nimeni n-a zis nimic. „Ce contează?!" — 
spus jucătorii Stelei. Dar dacă, in acea 
pe tabelă era un rezultat de egalitate,

slab, 
tare! 
și-au 
clipă, 
tot atit de blazat ar fi executat Voinea lovi
tura de pedeapsă ? Pe cind așa — Ia 4-0 — 
nu s-a văzul nici un semn de renrușcare din 
partea „autorului" sau măcar a unui coechi
pier ! Jocul a continuat. In ultimul minut, 
Voinea a marcat ai 5-lea gol. Nici o strin- 
gere de mină, nici un semn de bucurie ! Bla
zarea pusese stăpînire pe toți...

Să întoarcem puțin „filmul imaginației" pe 
stadionul Republicii pentru a revedea meciul 
România — Elveția. După virtuozitatea teh
nică și mai ales tactică desfășurată de echipa 
noastră (dovadă că avem mari posibilități), 
în prima jumătate a jocului, tabela de marcaj 
indica 4-0. După pauză speram cu toții să 
asistăm, așa cum era firesc, la creșterea 
scorului dar, in subconștiința jucătorilor și-a 
făcut loc automulțumirea și nu a lipsit mult 
să asistăm la o ridicolă infringere. Lipsa de

persistență și instabilitatea concentrării indi
viduale și colective și-au spus cuvîntul. Do
vadă că factorul psihologic a rămas mult in 
urma celor tehnic, tactic și fizic.

Oare cu jucătorii de la Dinamo Pitești 
după jocul cu F. C. Toulouse, cind s-au mo
bilizat extraordinar, n-a apărut cumva ten
dința blazării ? Evidențierile și declarațiile 
multor specialiști nu au avut un efect nega
tiv asupra fotbaliștilor argeșeni ?

Departe de noi intenția de a diminua cu 
ceva meritele deosebite ale jucătorilor clu
bului Steaua sau ale celor din echipa națio
nală, dar, jocul de fotbal se încheie după 90 
de minute, timp în care spectatorii și cerin
țele fotbalului contemporan pretind o susți
nută și permanentă viteză de joc, cu maximă 
eficiență în atac.

Concepțiile fotbalului modern — indiferent 
de evoluția scorului — combat tendința bla
zării jucătorilor în timpul partidei. Cei care 
datorită acțiunilor individuale sau colective 
înscriu mult așteptatele goluri, indiferent de 
numărul acestora, merită cu prisosință îmbră
țișările coechipierilor, ca și aplauzele publi
cului spectator. Sint manifestări ale eticii 
sportive. Ce ar fi dacă — în această ordine 
de idei — antrenorii s-ar ocupa mai îndea
proape de capitolul pregătirii psihologice a 

și i-ar mobiliza și împotriva
•

începe returul campionatului re- 
fotbal și în curînd sezonul inter-

jucătorilor 
blazării ?

Duminică 
publican de 
național. Dorim ca de la o etapă la alta nu
mărul golurilor înscrise să fie în creștere. 
Spectacolul va fi astfel întregit, pentru că 
va răspunde cerințelor fotbalului modern și 
în plus va satisface pe „omul din tribună44.

CORNELIU RĂDUȚ

ION IONESCU

Statistică

Golgeterii 
categoriei A...
...înaintea reluării 

campionatului

De la I.E.B.S
• Pentru 

SIEAUA - 
duminică de pe 
blicii, biletele 
zare începînd 
la casele de

• Agenția 
vinde și bilete pentru jocurile de 
hochei din „Cupa orașului Bucu
rești" din 
patinoarul 
și pentru 
de spadă" 
de Ia sala

• Patinoarul „23 August" este 
deschis pentru patinaj public 
astăzi, între orele 17-19, și dumi
nică, între orele 10—-13.

• MATERIAL ȘI, ECHIPAMENT 
SPORTIV PLITEȚI ÎNCHIRIA DE 
LA CENTRUL DIN STADIONUL 
REPUBLICII. PLATA SE POATE 
TACE ȘI PRIN VIRAMENT. In
formații la telefonul nr. 31.48.80.

jocul de fotbal 
C.S.M.S. IAȘI de 

stadionul Repu
se găsesc de vin

de azi după-amiază 
bilele obișnuite.
din str. Ion Vidu

24—26 februarie de la 
„23 August", precum 
„Turneul internațional 
din 25—26 februarie, 
Floreasca.

Fontaine — i 
1958. Zimbește 
este golgeterul 
natului mondial 

dia

Gbteborg 
fericii : 

campio- 
' din Sue-

între 
ale a- 
a mai 

iunie

După aproape 35 de ani, 
la orizont un nou meci de 
fotbal R „mânia — Franța I 
înfr-atlevăr. un joc 
formațiile naționale 
cestor două târî nu 
avut loc de Ia 2
l'»32 cind. la București, 
reprezentativa României a 
ctștigat cu 6—3 (3—0). 
De aceea e normal ca pe 
specialiștii francezi sS-i 
preocupe foarte mult aceas
tă revanșă programată 
pentru 22 martie, la Paris, 
în nocturnă.

Just Fontaine, tînărul și 
inimosul antrenor al repre-

JUST FONTAINE
la primul examen...

Programată inițial pe stadionul din 
str. dr. Staicovici, intîlnirea amicală 
dintre echipele bucureștene Progre
sul și politehnica s-a disputat la a- 
ceeași oră pe... terenul Politehnica! 
Astfel că, zeci de spectatori au fost 
novoiți să facă un drum în plus,' 
pierzînd și începutul meciului, dato
rită neglijenței organizatorilor.

Progresul a obținut victoria prin 
punctul înscris de Ion Constantin 
(min. 15).

zentativei „cocoșului galic", 
demine o activitate intensă : 
urmărește nenumărate me
ciuri din cadrul campiona
tului național, face planuri 
de pregătire, este prezent la 
întâlnirile cu gazetarii, du 
interviuri la televiziune. 
Recent, în fața camerelor 
de luat vederi, el a decla
rat că „împotriva României 
voi folosi așezarea 1—4—■ 
2—4 cu apărare în liriie și 
cu accent pe jocul la of
said44. într-un interviu pu
blicat de „l'Equipe", Just 
Fontuine a făcut cunos
cut că printre invitații, de 
onoare ai Federaței france
ze de fotbal la meciul sus- 
amintit vor figura Kopa si 
Marche.

De curînd. reluînd toate 
declarațiile făcute în ultima 
vreme de Just Fontaine, 
ziaristul francez Jacques 
Ferran, într-un articol inti
tulat „Sensul experienței 
lui Fontaine44, scrie cîțeva 
lucruri foarte interesante 
despre „căutările44 lui J. 
Fontaine (care, vrea să dea 
o altă „față14 echipei Fran
ței ) pentru partida de la 
22 martie. Printre altele, 
J. Ferran susține următoa
rele : „Dacă echipa Franței,

pe care mulți contrați și 
noi înșine am dedus-o din 
declarațiile lui Just Fon
taine, este bună — și lu
crul acesta pare a fi foarte 
sigur — ea va suscita to
tuși foarte multe reacții. 
Dar să notăm echipa pro
babilă : Fon — La v aud, 
Piumi. Provclli, Cardiet — 
Suaudeau (Robin), Simon—- 
Blanchet, Gondet, Lech, 
Loubet. Ea se caracterizea
ză prin aceea că Fontaine 
i-a ales pe jucători mai 
mult în funcție de obiceiu
rile lor de joc, decît de va
loarea lor individuală44. Și 
Jacques Ferran probează 
cele spuse, în felul urmă
tor : 
în ceea 
rea și linia 
sînt de la 
(care practică 
tem dc 
linie) : 
Valenciennes. în 
Bordeaux, Strassbourg 
chiar liderul, St. 1 
enne, nu au nici un 
lecționat. Apoi, jucătorii 
ținuți alcătuiesc perechi 
aceleeași echipe. Astfel, 
lectionarea lui Piumi a 
rut-o și pe cea a lui Pro- 
velli ; Cardiet și Lavaud,

,Toți selecționații — 
ce privește apăra- 

de mijloc — 
trei echipe 
același sis- 

joc (apărarea în 
Nantes, Rennes și 

schimb, 
Și 

E ti
se - 

i re
ale

ce-

de la Rennes, sînt chemați 
împreună ; pentru mi jlocul 
terenului se vorbește de Si
mon și Robin, amîndoi de 
la Nantes (n. r. între timp, 
ultimul a devenit indisponi
bil și va fi înlocuit cu 
Suaudeau). Singura excep
ție : tandemul celor doi a- 
taeanți centrali". ,/. Ferran 
încheie astfel: „Experiența 
lui Fontaine este interesan
tă. ea orice experiență. Să 
nu uităm că 
Franței nu 1 
parte cîțiva 
înainte de 
considerați 
pentru reprezentativa noas
tră : Bosquier, Budzinski, 
Carnus, Chorda, Djorkaeff 
etc.“.

Frămîntări, discuții, su
poziții, păreri contrare se 
încrucișează în paginile pu
blicațiilor franceze privind 
ideile lui Fontaine. Scopul 
tuturor este unul singur: 
dorința de a prezenta o 
echipă cît mai bună, mai 
bună decît cea care a re
prezentat Franța astă-vară, 
la Londra, la turneul final 
al Campionatului mondial.

Toate acestea francezii 
le vor verifica în meciul de 
la 22 martie, cu reprezenta
tiva noastră.

In fotografie o fază din meci sur
prinsă de A. Neagu.

13 GOLURI : I. Ionescu (Rapid) 
4 din penalii

io 
nea

9
7

București) ;
6 GOLURI : 

Casandra (Jiul), Stoicescu 
Naghi (Dinamo Pitești) 
penalti, Dridea I (Petrolul) 
din penalti ;

5 GOLURI : Șchiopu (U.T.A.), 
Surdan (Politehnica Timișoara), 
Oblemenco (Universitatea Craio
va) — 1 din penalti ;

4 GOLURI : Constantin, Soo
(Steaua), Haidu (Dinamo Bucu
rești). Țurcan (Dinamo Pitești), 
Libardi (Jiul), Adam (Universita
tea Cluj) — 1 din penalti ;

3 GOLURI : Sfîrlogea (Universi
tatea Craiova), Oaidă. Mateianu 
(Progresul), Badea (Petrolul), Tr. 
Popescu (U.T.A.), Popanică (Po
litehnica Timișoara), Gane, Go
ran (Steagul roșu);

2 GOLURI : Pîrcâlab, O. Popes
cu, Ene II — 1 din penalti (Di
namo București), Ivan, Cîrciumă- 
rescu, Mihăilescu II (Universita
tea Craiova), Kallo, Tufan, Ma- 
nolache, Tîlvescu — 2 din pe
nalti (Farul), Dobrin, Eftimie, I. 
Popescu (Dinamo Pitești). D. 
Popescu, Sorin Avram (Steaua), 
Țîrlea (U.T.A.) — 1 din pcnalti, 
Martin ovici. Crăciun — 1 din
penalti (Jiul), Regep, Mihăilă — 
1 din penalti, Lereter — 1 din 
penalti (Politehnica Timișoara). Ja- 
maischi (Rapid), Cuperman, Lupu- 
lescu, Deleanu — 1 din penalti 
(C.S.M.S.), Mustățea, Barbu. Ivan- 
suc (Universitatea Cluj), . Năftă- 
năilă, Alecu, Necula, Gyerfi, I- 
văncescu — 1 din penalti (Stea
gul roșu) ;

1 GOL : Ghergheli, Nunweiller 
VI. Marica (Dinamo București), 
Mafteuță. Ciucu, Șoanglier, Tară- 
lungă, V.' Popescu, Neacșu (Pro
gresul), Craus, Codreanu (Rapid), 
Plugaru, Niță (Universitatea Cra
iova), Oîogu, Pleșa (Farul). Țîr- 
covnicu, Ilie Stelian, David, C. 
Ionescu (Dinamo Pitești), Pan- 
lea (Steaua), Dragom-ir, Dincuță, 
Dridea II, Mocanu (Petrolul), 
Moț, Domide, Axente, Igna 
(U.T.A.), Stocker. Ionescu (Jiul), 
Grizea (Politehnica Timișoara), 
Malschi, Vornicu, Humă, Ștefă- 
nescu (C.S.M.S.), Pescaru (Stea
gul roșu),

AUTOGOLURI : Mihăilescu (U- 
niversitatea Craiova) pentru Di
namo București, Peteseu (Steaua) 
pentru Dinamo București, Gref 
(Farul) pentru Progresul. Naghi 
(Steagul roșu) pentru Universita
tea Craiova, Campo (Steagul roșu) 
pentru Universitatea Craiova, 
Dan (Rapid) pentru Universita
tea Cluj.

GOLURI : 
(Steaua)

GOLURI :
GOLURI :

Ianeu (Farul), Voi- 
— 1 din pcnalti ;
Peronescu (Jiul) ; 
Frățilă (Dinamo

Dumitriu (Rapid), 
(CSMS).

1 din 
2

LOTO • PRONOSPORT • PRON©EXPRES
Primele meciuri din campionatul 
nostru în programul concursului 

Pronosport de duminică

din echipa 
vor mai .face 
jucători care, 

Fontaine, erau 
de neînlocuit

Concursul Pronosport nr. 8, de 
duminică 26 februarie 1967, are 
„cap de afiș" meciuri din prima 
etapă a returului categoriei A 
a campionatului nostru. In rest, 
șapte întîlniri din campionatul 
italian.

Avînd în vedere că la acest 
concurs se atribuie în cadrul 
premiului excepțional pentru pri
ma oară un autoturism „RE
NAULT 16", se prevede o parti
cipare mai mare ca la concursu
rile anterioare.

Este bine să vă depuneți bu
letinele din vreme pentru a evita 
aglomerația din ultima zi

Vă recomandăm „Programul 
LOTO-PRONOSPORT“ pentru do
cumentația dumneavoastră perso
nală în indicarea pronosticurilor.

PRONOEXPRES Nr. 8 din 22 
FEBRUARIE 1967

EXTRAGEREA I :
21 44 25 27 32 

Fond de premii
EXTRAGEREA a

34 36 32 26 29

43 14 23
704.393 lei
Il-a :

14 47 30
Fond de premii 384.098 lei din care 
23.727 lei report la categ. I.

Tragerea următoare va avea Ioc 
la București.

Premiul de 25.000 lei de la con
cursul nr. 7 din 15 februarie a.c., la 
extragerea a H-a categoria a Il-a a 
fost obținut de Dobîndă Toma din 
Hunedoara. !
PREMIILE ÎNTREGI ȘI SFERTURI

LA TRAGEREA LOTO DIN 17 
FEBRUARIE 1967

Categoria I : 2 variante
lei și 2x21.148 lei: a II-a: 13 x 9.806 
lei și 15 x 2.451 lei; a III-a: 172 x 
908 lei și 276 x 227 lei: a IV-a: 348 x 
545 lei și 615 x 136 lei; a V-a : 904 x 
250 lei; și 1621 x 62 lei.

Cîștigătorii la categoria I sînt :
Tănase Elena din Ploiești și 

Georgescu Anghelina din București.

a 84.594

• Tragerea LOTO de roîine 
va avea loc la București în strada 
Doamnei nr. 2, cu începere de la 
ora 18. Ea va fi urmată de un 
film artistic.

Rubrică redactată de Adminis
trația de stat Lolo-Ptoiiosport.



CALEIDOSCOP
La începutul lunii martie, în Olanda:

CAMPIONATELE MONDIALE DE HANDBAL-TINERET

' ORGANIZATORII 
mexicani ai J.O. din 
1968 au prevăzut creș- 
teren a 10 000 de rin-

dunele, care vor fi... 
lansate în ziua deschi
derii Olimpiadei. Rîn- 
thmelele vor fi pictate

în verde, alb și roșu — 
culorile drapelului me
xican.

In primele zile ale lunii martie, mai 
multe orașe din Olanda vor găzdui 
partalele inaugitTale ale primei ediții 
a campionatului mondial dc tineret, 
rezervat echipelor de handbal. Înain
te de a vorbi despre modul în care 
se va desfășura această competiție, 
așteptată cu un legitim interes, fiind 
prima de acest gen, considerăm ne
cesar să subliniem că întrecerea arc 
un caracter experimental. Federația 
Internațională de Handbal a urmă
rit îndeaproape măsurile de organi
zare preconizate de forul olandez și 
a aprobat regulamentul de disputare, 
dar a apreciat ca această primă edi
ție să fie considerată neoficială.

La startul competiției se prezintă 
8 echipe feminine și 12 masculine, 
printre care și reprezentativele țării 
noastre. Organizatorii au stabilit, nu 
cu mult timp în urină, componența 
seriilor preliminare, atît la turneul 
<na<culin cît și la cel feminin. Ast
fel. cele 8 reprezentative feminine 
vor fi împărțite în două serii: 
R.F.G., Ungaria. ROMÂNIA. Dane
marca (seria A), Cehoslovacia, Spa
nia. Polonia. Olanda (seria B). Iată 
și programul partidelor din seria A. 
precum și arbitrii ce vor conduce 
jocurile echipei noastre: 4 MARTIE 
LA flILVERSUM : România—Dane
marca, arbitru A. Pisan (Austria) 
și la Alkmaar • R. F. G.—Ungaria*; 
5 MARTIE LA GELEEN ■ R.F.G.-— 
România, arbitru L. Larsson (Suedia). 
și Ia Hengrlo • Ungaria—Danemar
ca : 8 MARTIE LA IIAGA: Româ
nia—-Ungaria, arlv'ru L. Larsson 
(Suedia) și la Almelo : Danemarca— 
R.F.G.

In turneul echipelor masculine au 
fost alcătuite patru scrii preliminare 
dună cum urmează : Ungaria. Sene
gal. Suedia (seria C). Cehoslovacia, 
ROMÂNIA. Elveția (seria D). R.F.G,. 
Polonia. Spania (seria E), Belgia. 
Austria. Olanda (seria F). în seria 
echinei noastre ordinea meciurilor este 
următoarea ■ 4 MARTIE LA AMERS- 
FOORT : România—Elveția. arbitru 
J. Fason (Polonia). 5 MARTIE LA

Echipa reprezentativă de tineret a țării noastre se pregătește cu serio
zitate pentru a participa Ia Campionatul mondial. în fotografie, o ima
gine din meciul susținut în compania selecționatei orașului Zagreb 

Foto: A. Neagu
MIDDELHURC • Cehoslovacia — Ro
mânia. arbitru P. Dvdal (Danemarca) 
și 6 MARTIE LA DEN URl.DER: 
Elveția — Cehoslovacia, arbitru G. 
Szolnoki (Ungaria).

Modul de calificare este diferit, 
în turneul formațiilor feminine se 
vor juca următoarele meciuri elimi
natorii : A/I — B/ll, B/I — A/11, 
A7I1I—B/IV și B/1II—A/IV în «lua 
de 10 martie, «lupă care învingătoa
rele JH primele două partide își dis- 

■ pută locurile 1 și 2, iar învinsele 
locurile 3 și 4. Pentru locurile 5—6 
și 7—8 principiul este același. In 
turneul masculin echipele clasate pe 
primele două locuri in fiecare serie 
se întrec în sferturi de findlă. iar 
în continuare câștigătoarele celor pa
tru partide iau parte la un turneu 
final pentru locurile 1—A. învinsele se 
vor întrece pcnUu locurile 5—8, iar 
eelrijiele clasate -pe locul LII în fie
care serie își dispntă locurile 9—12.

DE
AU

HANDBALIȘTII
LA DINAMO BUCUREȘTI 

CÎȘTIGAT COMPETIȚIA
LA ESSEN (R.F.G.)

A luat sfirșit concursul speranțelor olimpice de la Lvov

România-pe locul 4 la floretă fete și spadă
LVOV (prin telefon). A luat 

sfîrșit turneul speranțelor olim
pice desfășurat -timp de 4 zile 
în localitate. Ultimele probe: 
floretă fete și spadă.

După ce au întrecut formația 
R. D. Germane cu scorul de 
9—7. floretistele noastre au tras 
cu cele din echipa U.R.S.S. II. 
Româncele au terminat victorioa
se cu același scor. Au punctat 
Iudita Haukler (3 v), Rodica Vă
duva, Adriana Moroșan și Suzana 
Saplontai (cîte 2 v). în mecitll 
cu echipa Unqariei sportivele ță
rii noastre au pierdut cu 5—11 
(Haukler 3 v. Văduva și Voinea 
cîte 1 v. Surprinzător, Moroșan 
n-a realizat nici o victorie...). 
Apoi, o nouă înfrîngere, la „4"-ul 
Poloniei (Haukler și Moroșan cîte 
o victorie). In ultimul meci *lo-

Ultimele probe:

IA V01EI
• Partida retur dintre Rapid 

București și R.V.V. Blokkeer-Haga, 
care va avea loc la 2 martie în 
Capitală, va fi condusă de doi ar
bitri turci. Federația de specialitate 
din Turcia urmează să-i desemneze.

• Pentru dubla întîlnire dintre 
echipa masculină Dinamo București 
și campioana Spaniei, au fost pro
puse datele: 9 și 12 sau 10 și 13 
martie. Primul joc. la București.

• La 28 februarie, în sala Dina
mo din Capitală, di namovi stele 
bucure*! < ne susțin primul joc cu 
echipa T-S.K.A. Moscova. Partida 
va fî condusă de arbitrii Al. Kostik 
și E Ivanovic din R.S.F. Jugoslavia.

• Returul intrlnirli Ruda Hvezda 
— Honved se va disputa la 12 mar
tie la Praga. Ir. primui ioc disputat 
la Budap» <ta voleibaliștii praghezj 
au învins cu 3—Z.

SÂPTAMÎNA trecută s-a dat startul în prima cursă internațională 
trans-sahariană de iahturi pe. nisip. La această competiție participă 23 de 
sportivi din Franța, Marea Britanic. S.U.A.. Glanda, R.F. a Germaniei și Da
nemarca. Traseul arc o lungime de 2 560 km și se întinde între Colomb iBechar 
(Algeria) și capitala Mauritaniei, Nouakchott. Cursa ta lua sfirșit peste 
aproximativ o lună.

GRENOBLE pregătește o intere
santă inovație jpentru J.O. 1968. în 
centrul orașului se construiește un 
cinematograf ultramodern unde ur

mează să fie proiectată pe un marc 
ecran transmisia televizată (poate 
chiar în culori) de la concursurile 
„Olimpiadei albe*4.

DE CE echipa cam
pioană de fotbal a 
R.F.G. se numește 
Mftnrhen I860, deși 
fotbalul a început să 
se joace în Germania

mult mai tîrziu ? Mfin- 
chen I860 este un club 
cu multe ramuri de 
sport. Iar la data în
ființării funcționa doar 
secția de gimnastică.

ceea ce de altfel ex
primă si denumirea în
treagă a clubului : Turn 
und Sport-verein Mun- 
chen I860.

ALF RAMSEY antrenorul reprezentativei engleze de fotbal care a fost 
înnobilat de către regină după C.M. de fotbal, a fost întrebat dacă pe viitor 
jucătorii vor trebui să i sc adreseze cu termenul de „șir"... „Nu, ei mi s-au 
adresat pe nume piuă în prezent și o vor face și pe viitor !“ a declarat Sir 
Alfred ’Ramsey.

LA New Bedford 
(S.-U.A.) a fost înfiin
țat un -club ai cărui 
membri. în majoritate 
femei, practică exerci-

REAL MADRID, care 
excepționala echipă de fotbal se mîn- 
droște și cu echipa de baschet, vrea 
să-și mărească „sortimentul1* și cu 
o secție de atletism. în acest scop,

ții speciale de gimnas
tică pentru slăbire. în ul
timul timp, însă, clubul 
întîmpină greutăți. Sala 
de exerciții
pe lingă

etajul doi și s-a con
statat că greutatea to
tală a membrilor clu
bului este atît de mare, 
inert există pericolul 
prăbușirii tavanului...se află la

clubul madrilen vrea să-și asigure 
antrenori cu renume. Printre alții se 
discută și de angajarea soților Dana 
și Emil Zatopek.

DE
Campioana tării noastre la handbal 

masculin, Dinamo București, între
prinde — așa după cum am anunțat 
— un turneu de mai multe jocuri în 
B.F.G. Dinamoviștii bucureșteni au 
participat ieri la un turneu-fulger 
în orașul Essen. In preliminariile 
acestei întreceri ei au învins pe 
TUS Rheinhausen cu 9—2 (5—1). iar 
în finală au dispus de BSV Solingen 
cu 10—6 (6—4). ocupînd primul loc.

întrecerile de volei
de la Sofia

de-a treia zi;

retistele României au pierdut in 
fata primei formații a U.R.S.S.

Concursul .a dat cîștig de cauză 
echipelor U.R.S.S. și Ungariei (Ia 
egalitate de puncte). Echipa Ro
mâniei s-a clasat pe locul 4

Proba de spadă a reveni» re
prezentativei Ungariei. Spadasi
nii țării noastre s-au clasat, de 
asemenea, pe locul 4. în acest 
concurs -ei au cîșligat doar două 
partide: prima, la echipa R. ©. 
Germane, cu 10—6. a doua Ia 
selecționata U.R.S.S. 11 cu 9—7 
(Realizatori : Pongraț 4 v, AL Is- 
trate și Tudor cite 2 v si Sepe- 
șlu — o victorie). In schimb, spa
dasinii noștri au nierdut partidele 
cu Ungaria (5—IO), Polonia 
(6—10) și U.R.S.S.

în clasamentul general pe echi
pe România ocupă locul 4 (bi
lanț pe probe: locurile 4 la flo
retă fete, spadă și sabie si locul 
6 la floretă băieți).

Delegația tinerilor noștri scri- 
meri se înapoiază în tara în 
cursul zilei de joi.

SOFIA, in cea
turneului de volei al Armate

lor prietene, echipa Steaua Bucu
rești a întîlnit puternica forma
ție sovietică Ț.S.K.A. Moscova/ 
de care a fost învinsă cu 3—1 
(15—9, 10—15, 15—9, 15—9). Alte; 
rezultate: Legia Varșovia —
Dukla Fraga 3—0; Honved Bu
dapesta — Iphal Inmingun (R.P.D. 
Coreeană) 3-—1.

După mini-baschet, mini-tenis, mini-golf și alte spor Iun ,Jn 
miniatură", iată un alt joc, sport care-și cere dreptul ia existentă 
și Ia dimensiuni reduse. Este vorba de mini-hochei, experimentat 
in ultima vreme in diferite țări, printre care și Japonia lată 
(în loto) tineri hocheiști japonezi participînd la o lecție de instruire 
in acest nou sport, care pare a fi o treaptă utilă spre bocite iul 
„mare".

Turneul internațional
de tenis de masă de la Moscova
MOSCOVA 22 (A«er- 

pres). -— Campionatele in
ternaționale de tenis de 
masa ale U.R.S.S., care au 
loc la Moscova, au conti
nuat cu desfășurarea pro
bei dc simplu. La mascu
lin, Dorin Giurgiucă l-a 
învins cu 3—0 pe Sevel- 
kas (U.R.S.S.) și cu 3—1 
pe maghiarii] Btflesznay. El 
6-a calificat pentru sfertu
rile -de finală. Ceilalți ju
cători români nu fost eli
minați. Miko (Ceboslova-

cia) l-a învins cu 3—0 pe 
Gobîrzan, iar Rozsazs (^Un
garia) a dispus cn 
de Rcti.

La feminin, Maria Ale
xandru a învins-o cn 
pe (Golubova (U.R.S.S.) și 
cu 3—0 pe Vasilieva 
(U.R.S.S.). Geissler 
(R.D.G.) a eliminat-o cu 
3—1 pe Mill alea.

La dublu bărbați. Strel
nikov și Eglitis (U.R.S.S.) 
au învins cu 3—0 pe Giur- 
gincă, Rcti.

3—1

3-A2

FOTBAL PE GLOB
e în cadrul campionatului european de fotbal 

(grupa I), reprezentativele Turciei și Irlandei s-au 
întîlnit la Ankara. Gazdele au învins cu 2—1 fi—-0), 
•prin golurile marcate de Aihan și Ogun. Pentru 
irlandezi .a înscris Kantwell.

• Campioana Poloniei, Gornik Zabrize, a sus
ținut două meciuri amicale în Ungaria, făcind 1—1 
cu Tatabanya și 2—4 cu Banvasz Oroszlany.

• La Frankfurt pe Main (R.F.G.) s-a d sputat me- 
ciul !ur dintre echipele Eintracht Franc'.furt și Fe- 
rencvaros Budapesta, contînd pentru optimile de fi
nală ale „Cupei orașelor tîrguri" la foth-'l. Gazdele 
au terminat învingătoare pu scorul de 4 —J (2—1).

® în cadrul turneului internațional de 
de la Santiago de Chile, formația Universidad 
a întrecut cu scorul de 2—1 (2—1) echipa Ve- 
Montevideo. Aceasta este cea do treia în-

fotbal
Chile
narol 
frîngere suferită de Penarol în acest turnee.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
FRAGA. Selecționata de hochei 

pe gheață a Canadei va susține 
o dublă întîlnire cu echipa Ceho
slovaciei. Meciurile se vor des
fășura la 5 și 7 martie la „Zim- 
mny Stadion" din Praqa.

BERIIIS. în .prima «i a campio
natelor de ath’tism ipe teren acope
rit ale R. © Germane an fost «Ați
nute o serie de reziiltate bune, la 
fete. Proba de săritiwă în (lunțșime 
a revenit atletei Barbel Lehnert cu 
rezultatul <le >6.28. iar oca de înăl
țime sportivei Dagmar Melzer «iu 
1.74 m Brigitte Geyer a ale-rgat 
55 m in 4>,9.

NEW YORK.. -Boxerul Joe Fra
zier, campion olimpic la Tokio, 
a repurtat ‘la “Filadehia cea >de-a

14-a victorie la profesionism, în- 
•vingînd prin k.o., în rundul 6, 
pe Doug Jones, unul din șdlan- 
gerii Iui Cassius Clay. Frazier 
speră să-l întîlnească pînă la 
■sfîrșitul acestui an pe Cassius 
Clay, pentru titlul mondial.

AMSTERDAM. într-un meci in
ternațional de handbal, selecțio
nata feminină de tineret a Olan- 

>dei a învins echipa Franței cu 
scorul de 9—2 (7—1).

NEW YORK. A început turneul 
internațional de tenis pe teren 
acoperit de la Kaimesha Lake 
(S;U.A.). Iată cîleva din primele 
rezultate, în proba de simplu mas
culin : Ashe (S.U.A.) — Stihvell 
(Anglia) 6—3. 6—2 : Saott (S.U.A.)

— Barnes (Brazilia) 6—4, 6—4 ; 
Ulrich (Danemarca) — ’McKinlev 
(S.U.A.) 6—4, 0—>6, 7—5; KoCh 
(Brazilia) — Holmberg (S.U.A.) 
6—3, 16—8.

MOSCOVA. Iată învingătorii 
celor 4 probe ale concursului 
internaționa] de patinaj viteză 
de la Moscova : 500 m — Gu
liaev ■(U.R.S.S.) 41 ;0; 1 500 m — 
Schenk (Olanda) 2:10,7; 5 000 m
— Mayer (Norvegia) 7:35,6; 
Ml 060 m — Schenk (Olanda) 
15151.2.

BERLIN. La Brandenburg s-a 
disputat îrrtîlnirea internațională 
de handbal dintre selecționatele 
feminine ale R. D. Germane și 
Unqariei. Gazdele au nbținut vic
toria cu scorul de 10—*6 (4—2).

MANILLA Federati de șah 
din Filipine va organiza ia pri
măvara aceasta un mare turneu 
internațional de șah, ’a care au 
fost invitați campionul mondial 
Tigran Petrosian, marii maesfri 
Boris Spasski, Mihail Tal, Viktor 

’Korcinoi. marele maestru ameri
can Bobby Fischer, marele maes
tru spaniol Arturito Homar si 
alții.

TOKIO. Boxerul japonez Ki- 
yoslii Tanabe l-a învins .prin K.O. 
tehnic, în repriza a 6-a, <p< .argen
tinianul Horacio AccvdBo, într-un 
meci amical. AocvaBo, campion 
mondial la „muscă" 1(«?e»«âunea 

‘W.B.A.) suferă prima sa îmfrîn
gere in ultimii tO ani.
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