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In „C.C.E." la volei

DINAMO BUCUREȘTI-

Ț. S. K. A. MOSCOVA (f)

Un grup de dinamoviste urmă
rind jocul echipei lor. De la stin
gă la dreapta : Marilena Șteiă- 
nescu, Doina Belgea și Ileana 

Gheorghiescu
Foto : T. Roibu

Sala Dinamo din Capitală 
găzduiește azi, de Ia ora 18, 
înlîlnirea internațională de vo
lei dintre echipele Dinamo 
București și Ț.S.K.A. Moscova 
în cadrul „Cupei campionilor 
europeni". Partida se anunță 
deosebit de atractivă, deoarece 
formația sovietică (care cuprin
de numeroase jucătoare din e- 
chipa reprezentativă a U.R.S.S.) 
este un adversar foarte puter
nic și cu un palmares impre
sionant (deținătoarea trofeu
lui din ediția precedentă).

Echipa noastră campioană a 
făcut o pregătire corespunză-

toarc în vederea acestei par
tide. Dinamovistele sînt hotă- 
rîte să facă totul pentru un 
joc de calitate și sperăm efi 
nu ne vor dezamăgi. Dacă vor 

•«acorda o atenție deosebită blo
cajelor și dublajelor în apă
rare, dacă vor dovedi com
bativitate și vor urmări un ma
ximum de varietate în atac ele 
pot reuși un rezultat 
toriu.

Jocul de azi va fi 
de arbitrii Al. Kostic
Ivanovic din R.S.F. Iugosla
via.

meri-

condus
și B.

Gh. Cincu și Marcela Leampă-din nou învingători 
in campionatele republicane de schi-fond

Viorica Viscopoleanu în timpul săriturii record (6,13 m)
Foto : N. Aurel

Iarna nu, vara nu!
Atunci cînd?...

Azi, pe patinoarul „23 August"

Echipele de Hochei 
București 

și Novosibirsh 
din nou 

îață in iată »
ÎNCEPE TURNEUL FINAL 

AL CAMPIONATULUI REPU
BLICAN DE JUNIORI

Astăzi după amiază, pe pati
noarul artificial „23 August“, va 
avea loc o nouă întîlnire in
ternațională, în care vor evolua 
selecționata orașului București 
și echipa Novosibirsk.

începe, de asemenea, și turneul 
final al campionatului republican 
de juniori, la care iau parte 
următoarele echipe : Avîntul M. 
Ciuc, iSurianul Sebeș, Flacăra 
Brașov, Metalul Rădăuți, Tîrnava 
Odorhei, Steaua și Dinamo din 
București. Jocul București — No
vosibirsk va începe la ora 18,30, 
avînd în deschidere meciul de 
juniori Dinamo — Surianul Sebeș.

Floretistele noastre 
participă la turneul 

de la Katowice
în ziua de 8 martie va avea loc 

la Katowice, în organizarea te-
underației de scrimă a Poloniei, 

Important turneu internațional 
rezervat fioretistelor.

ta acest turneu au fost Invita
te șl sportive din România. Fo
rul de specialitate s-a fixat asu
pra a trei tinere floretiste : A- 
driana Moroșan, Rodlca Văduva 
«1 Suzana Saplontal. Delegația 
«crlmerelor Invitate la Katowice 
va fi condusă de antrenorul I. 
Istrate,

SINAIA, 27 (prin telefon, de la trimisul 
nostru). —-■ Ultimele probe de fond din cam
pionatele republicane rezervate 
s-au disputat pe o vreme însorită și 
roasă (plăcută pentru spectatori!), 
incomodat, însă, pe schiori.

în proba de 30 km, Gheorghe 
campionul probei de 15 km., a luat 
început conducerea și, treptat, și-a 
avantajul obținînd o victorie categorică. Re
marcabilă este și performanța lui Stelian 
Drăguș, veteranul fondiștilor prezenți în 
activitatea competițională, care s-a clasat pe 
locul secund. Campionul de anul trecut, bia- 
tlonistul Gh. Vilmoș, a abandonat la km. 20.

In cursa de 10 km. rezervată senioarelor, 
Marcela Lcampă a învins detașat, confirmîn- 
du-și valoarea.

Iată rezultatele tehnice: seniori, 30 km: 
1. Gheorghe Cincu (A.S. Armata Brașov), 
1 h 54:40,0 (campion republican) ; 2. Ste-

seniorilor 
căld ii- 
dar a

Cincu, 
de la 
mărit

lian Drăguș (A.S.A. Brașov) 1 h 57:07,0 ; 
3. Gheorghe Bădescu (Dinamo Brașov) 1 h 
57:41,0 ; 4. N. Sfetea (Dinamo Brașov) 1 h 
58,05,0; 5. V. Alexandrescu (Caraimanul 
Bușteni) 2 h 02:06,0; 6. D. Zangor (A.S.A. 
Brașov) 2 h 03:55,0 ; 7. M. Cojan (A.S.A. 
Brașov) 2h 04:01,0 ; 8. N. Sumedrea (Trac
torul Brașov) 2 li 07:13,0 ; 9. M. Cimpoia 
(Tractorul Brașov) 2h 11:03J); 10. N. Țe- 
posu (Steagul roșu Brașov) 2h 12:16,0 ; 
senioare, 10 km: 1. Marcela Leampă (Di
namo Brașov) 46:44,0 (campioană republi
cană) ; 2. Iuliana Ilaidu (Dinamo Brașov) 
49:28,0 ; 3. Rodica Gimpoia (A.S.A. Brașov) 
52:41,0 ; 4. Maria Drăghici (A.S.A. Bra
șov) 51:07,0 ; 5. 
Brașov) 55:31,0 ;
Brașov) 58:09,0.

Elena Băncilă (Tractorul 
6. Ana Stănilă (Dinamo

D. STĂNCULESCU

Recentul concurs de sală al 
seniorilor a prilejuit o scrie 
de concluzii pe marginea evo
luției unora dintre fruntașii 
atletismului nostru și a pers
pectivelor acestora pentru 
noul sezon compctițional.

Din capul locului trebuie să 
subliniem faptul că, în gene
ral, rezultatele finaliștilor ce
lor 12 probe din programul în
trecerilor sînt în progres față 
de edițiile anterioare ale con
cursului, dar -— cu puține ex
cepții — acest progres n-a 
fost chiar atît de evident pe 
cît era de așteptat. Este drept 
că de la startul întrecerilor din 
sala Steaua au lipsit — unii 
motivat, alții...—o serie de a- 
tleți valoroși (Ciochină. Jurcă, 
Hidioșanu, Samungi, Cristescu, 
lolanda Balaș, Aura Petrescu, 
Sanda Anghelesc’u, Suciu ș.a.) 
tale căror rezultate ar fi putut 
desigur îmbunătăți media per
formanțelor, dar credem că pre
zența lor tot n-ar fi putut 
schimba în prea mare măsură 
unele din concluziile furnizate 
de acest concurs.

După părerea noastră este 
vorba, înainte de toate, de lo
cul pe care-1 ocupă astăzi con
cursurile de sală în preocupă
rile antrenorilor și atleților 
noștri, de importanța pe care ei 
le-o acordă în procesul de pre
gătire dintr-un an. Experiența 
țărilor puternice în atletism, ca 
și propria noastră experiență 
metodică arată că este impo
sibil ca forma sportivă a unui 
atlet să atingă un nivel ri
dicat încă de la. primele star
turi din luna aprilie și să se 
mențină pînă la sfîrșit de 
zon, prin octombrie. Dc aceea 
a apărut necesitatea împărțirii 
sezonului competițional în două 
cicluri dc sine stătătoare : cel 
pe teren acoperit și cel în aer 
liber, fiecare avînd importanța 
sa. în felul acesta s-a urmărit 
ca forma sportivă să aibă două 
vîrfuri. Primul vîrf în lunile

ROMEO VILARA

(Continuare în pag. a 3-a)

Un splendid ,duel“ care 
dezvăluie frumusețea și 
spectaculozitatea scrimei. 
Moment din asaltul care a 
opus campionului olimpic 
Grigori Kriss pe tinărul 
spadasin român Alexandru 
Istrate, la recentul concurs 
international de la Bucu

rești

Foto: A. Neagu

La Torino vor avea loa în zilele de 6 și 4 martie 
trecerile din cadrul „Cupei campionilor europeni' 
retă fete. Printre participantele la competiție va fl 
pioana tării noastre, formația Steaua. Lotul care 
deplasarea cuprinde pe Ecaterina Iencic, Ileana 
Suzana Tasi, Elena Bej an șl Ana Ene.
tlstelor de Ia Steaua va fi însoțită de antrenorii Andrei 
Vîlcea și Iosif Zilahi.

în- 
flo- 

cam- 
face

la 
Șl 
va
Drîmbă, 

Delegația flore-

LA
CUM PUTEȚI PETRECE 

„PÎRiUL RECE1?
Puteți petrece extraordinar dacă 

vă duceți ca mine la bufetul res
pectiv din Bușteni și începeți :
- Ospătar I
- Să desfacem una ?...
- Aici e «Pîrîul rece' ?
- Rece, să trăiți I Puneți și ’mnea- 

voastră mîna pe baterii; gheață!
- la-le 1
- Le-am luat.
- Du-le să nu le mai văd I
- Am plecat.
- Stai I
- Știam eu. La care să-i sară

dopul ?
- Borviz aveți ?
- Este.
- Un pahar, te rog.

- Pot să vă oduc și un ceai de 
mușețel ?
- Nu e prea tare ?
- Un iaurt, atunci.
- Mai bine. Știți, sportivii...
- Lasă, coane, că ne pricepem 

noi la tehnică... Deci, un _ pahair 
borviz, un iaurt mic... Ați venit 
Bușteni cu vreo tabără, cumva ?
- De copii și juniori.
— E clar I Deci, un pahar de bor

viz, un iaurt mic, 500 rom, doua 
baterii de vin, 8 sticle de bere, 6 
mici, un ficat...
- Ce faci, omule ?
- Notez. îmi permiteți să 

startul ? Gata, om fugit !...
- Formidabil ! exclam cînd rămîn 

singur.

cu 
In

iau

Tenismani români 
evoluează In R. A. U, 
și pe Coasta de Azur
Astăzi urmează să pără

sească Bucureștlul pentru 
a pleca In R.A.U. Jucătorii 
noștri de tenis Ilie Năsta- 
se, Petre Mărmureanu și 
Gtlnther Bosch. Sportivii 
români vor lua parte la 
două concursuri interna
ționale : Cairo (2—12 mar
tie) și Alexandria (13—20 
martie). Apoi, I. Năstase 
șl P. Mărmureanu vor 
participa la o serie de com
petiții pe Coasta de Azur : 
Montecarlo (20—27 martie), 
Aix en Provence (28 mar
tie — 2 aprilie) și Cannes 
(3—14 aprilie).

- De ce formidabil 7 mă întreabă 
un vecin de masă.
- Adică, dv găsiji normal ca 

pătaru! î...
*- Păi, n-ați spus că sînteti 

cu o tabără ? __
- Și ce legătură are î
- Are. Are legătură cu alte

bere organizate în acest loc pito
resc. Să luăm, de pildă, nota asta 
de plată a taberei inițiate aici de 
Consiliul regional UCFS București. 
Sînteți amabil să cititi ce-au con-

VASI1.E TOFAN

os-

aici

fo

(Continuare în pag. a 3-a)



! PÎNĂ CÎND
; SE VOR MENȚINE

Conferința 
clubului 

PETROLUL

I RĂMÎNERILE ÎN URMĂ 
: LA UNELE SPORTURI?
PETROLUL, clubul atît de îndrăgit de iubitorii de sport din orașul și regiunea Ploiești, este de fapt cunoscut și apreciat în întreaga țară.

Strădaniile multor sportivi ploieșteni și ale antrenorilor lor, depuse în orele de antrenament și în competiții, dragostea pentru 
sportul ales și atașamentul acestora fată de club și-au găsit frecvent răsplata în frumoase victorii. Stau mărturie cupele ce împo

dobesc vitrinele clubului, tricourile și medaliile de campioni republicani, diplomele. In rîndurile sportivilor Petrolului activează azi maeștrii 
emeriti Gh. Pahonțu și Cr. Vinătoru , precum și 17 maeștri ai sportului, printre care gimnasta Elena Ceampelea, fotbalistul Mircea Dridea, 
popicarul Dumitru C. Dumitru, șahistul Carol Partoș. Lor li se adaugă alți sportivi fruntași ca Mihai lonescu și Al. Sadea (fotbal), Tudor 
Vasile (ciclism), Dan Mihăilescu (călărie).

Dintre secțiile clubului s-au remarcat prin rezultatele obținute cele de ciclism (o adevărată pepinieră de cadre, unde au crescut 
C. Ciocan, Tudor Vasile și alții), handbal băieți, șah și mai ales fotbal, de unde s-au ridicat frații Dridea, Moldoveana, Marin Marcel, 
Dumitru Nicolae, Boc, Voinea și mulți alți fotbaliști talentați. Toate aceste rezultate au fost evidențiate și de darea de seamă prezentată 
cu prilejul recentei conferințe a clubului, în care a fost analizată activitatea din ultimii doi ani.

Fără îndoială că realizările din 
perioada aprilie 1965—februarie 
1967 (cind au fost cucerite 20 de 
titluri de campioni republicani) 
au marcat o oarecare îmbunătă
țire față de cele obținute în anii 
precedenți. Se pune însă întreba
rea : pot fi mulțumiți sportivii, 
antrenorii și activiștii clubului 
Petrolul doar cu ceea -ce au rea
lizat ? Noi credem că nu ! Ținînd 
seama de cerințele actuale, de 
înaltele performanțe ce se obțin 
pe plan internațional, putem afir
ma Cu convingere că, în general, 
rezultatele obținute Ia Petrolul 
nu sînt in măsură să satisfacă, 
țlubul sportiv Petrolul este cel 
mai mare club de performanță 
din regiunea Ploiești și este si
tuat alături de cele mai repre
zentative cluburi sportive din 
țară. De aceea, cerințele sînt, pe 
j>ună dreptate, tot mai exigente.

Gnd vor fi promovați 
juniorii?

La volei, formația masculină, 
prezentă în prima categorie a 
țării, se zbate în coada clasa
mentului, desfășurînd un joc de
parte de cerințele voleiului mo
dern. Echipa are un lot redus șl 
de o valoare mediocră. Mulți din
tre jucători nu înțeleg că doar trei 
antrenamente pe săptămînă nu 
mai pot rezolva sarcinile etapei 
actuale de instruire. Și rezulta
tele se văd. Este inexplicabilă 
această situație dacă ne gindim 
că la volei Ploieștiul a dat în 
trecut sportivi valoroși (Ion Tă- 
năsescu, Sebastian Apostol, Anca 
Păsculescu-Claici), că în acest 
oraș activează echipe campioane 
republicane școlare sau de ju
niori, dar ai căror componenți 
n-au fost promovați în suficientă 
măsură, și mai ales la timp, în 
prima echipă a Petrolului. Elevii 
antrenorului Mircea Dumitrescu, 
pe care i-am văzut acum cîteva 
luni în Capitală, cind au susținut 
jocuri demonstrative în deschide
re la meciul Dinamo — Rapid 
din finala „C.C.E.", au lăsat o 
bună impresie. Dar ce așteaptă 
conducerea clubului și antreno
rul, prof. Șt Stuparu ? Probabil 
ca acești juniori să fmbătrîneas- 
că. Cu actuala echipă de seniori 
lucrurile nu mai pot continua în 
acest fel. Se cheltuiesc degeaba 
mulți bani cu deplasările echipei 
la Timișoara, Cluj, Bacău șl în 
alte orașe, bani care ar putea fi 
folosiți pentru alte secții ce acti
vează cu bune rezultate.

Recorduri 
care au fmbătrinit

Dacă la ciclism, fotbal, călărie 
și handbal (echipa de handbal ac
tivează pe lingă rafinăria Telea- 
jen) munca în perspectivă a dat 
roadele așteptate, procesul de in
struire, prin grija permanentă pe 
care au manifestat-o antrenorii, 
desfășurîndu-se la un bun nivel, 
la alte secții rezultatele sînt sla
be, chiar foarte slabe. Dar, să 
exemplificăm, începînd cu atle
tismul. Cu excepția comportării 
mai bune a tinerelor Niculina 
Ioniță și Ana Pavel, restul atle- 

ților și atletelor de aici au per
formanțe de-a dreptul îngrijoră
toare. De ani de zile, de cind 
V. Georgescu și Ion Dăndărău 
au abandonat activitatea de per
formanță, orașul Ploiești, cu ex
cepția Ecaterinei Potoroacă, nu 
a mai dat nici un om echipei 
noastre naționale de seniori. Iar 
perspective pentru viitorul apro
piat nu prea sînt, cu excepția 
Veronicăi Anghel, de la Școala 
sportivă, și poate a celor două 
fete amintite mai înainte. De 
condiții nu se poate plînge ni
meni, nici sportivii, nici antre
norii și nici secretarul clubului, 
N. Pantilie, sau ceilalți activiști. 
Sportivii Petrolului au la dispo
ziție o pistă și instalații foarte 
bune (pe stadionul din Ploiești 
au avut Ioc și întreceri atletice 
internaționale), iar de un an de 
zile li s-a dat în folosință și o 
pistă acoperită — sub tribuna a 
Il-a a stadionului — unde se 
poate lucra în condiții optime 
în timpul iernii. Dar antrenorii 
ploieșteni nu reușesc să scoată 
sportivi de valoare. Care să fie 
motivul ? în primul rînd, slaba 
muncă de selecție și instruire. 
Aceasta este explicația faptului 
că în regiunea Ploiești recorduri 
stabilite acmn 15—16 ani mai... 
supraviețuesc și astăzi. Recordul 
actual de la disc băieți a fost 
stabilit în 1951, cel de la 400 mg 
în 1952, alte șapte recorduri da
tează de 7 ani (! ?). Valoarea a- 
cestor performanțe este aproape 
egală cu zero pe plan interna
țional. Iată o „carte de vizită" 
care credem că nu face de loc 
plăcere unui antrenor de atle
tism. Dar aceasta este situația 
atletismului ploieștean, de care 
antrenorii de la Petrolul nu sînt 
de loc străini. Cine alții decît ei 
sînt chemați să selecteze și să 
pregătească sportivi care să în
treacă actualele recorduri și să le 
dea o valoare acceptabilă ?

Antrenorul Alexandru Mîțu de 
la Grupul școlar Petrol-Chimie, 
în cuvîntul său la conferință, în 
loc să critice această situație, și 
poate chiar să-și facă și puțină 
autocritică, a „găsit* explicația 
slabelor rezultate în lipsa... rule
telor. Oare acesta să fie motivul 
slabei comportări a atleților plo- 
leștenf ? Credem că răminerea în 
urmă la atletism, ca și la alte 
ramuri sportive, își are explicația 
în slaba calificare, poate chiar 
în incompetența unor antrenori. 
Cum este și cazul antrenorului 
de scrimă Tudor Hie, de pildă, 
care a înregistrat in acest an un 
veritabil... record : echipele „pre
gătite" de el au retrogradat, la 
toate armele, din campionatul ca
tegoriei A. Uitind de selecție, de 
munca în perspectivă, alergînd 
întotdeauna după sportivi care 
i-ar fi putut obține unele rezul
tate imediate, antrenorul Tudor 
Ilie a ajuns la situația amintită, 
după care a plecat de Ia club. 
Probabil că are în pian să ducă 
și alte secții la... retrogradare.

Desigur, timpul nu este încă pierdut Prin înființarea Consiliului orășenesc U.C.F.S. Ploiești, 
clubul Petrolul se va ocupa în viitor exclusiv de sportul de performanță. S-au creat astfei con
diții prielnice pentru îmbunătățirea activității tuturor secțiilor pe ramură de sport la nivelul 
celor mai bune (fotbal, șah, ciclism juniori și popice), pentru ridicarea procesului de instruire 
la nivelul exigențelor actuale ale sportului mondial. Acestor condiții trebuie să li se adauge 
pasiunea și conștiinciozitatea în muncă ale fiecărui sportiv, antrenor și activist al clubului, 
pentru care planul de măsuri adoptat de conferință reprezintă cel mai bun îndrumar. 
Numai așa se va putea realiza progresul așteptat al sportului de performanță din orașul 
și regiunea Ploiești, numai așa Petrolul va reuși să-și mențină și să-și consolideze poziția printre 
celelalte cluburi sportive fruntașe ale țării.

CONSTANTIN FIRANESCU 
CONSTANTIN ALEXE

Pe laurii unor succese 
de altădată

Intr-un regres evident, îndeo
sebi din punct de vedere valoric, 
se ailă și secția de gimnastică a 
clubului. După ce, în anii tre- 
cuți, din orașul Ploiești s-au ridi
cat cîteva gimnaste talentate, din
tre care s-a remarcat maestra 
sportului Elena Ceampelea — 
campioană republicană și compo
nentă a echipei reprezentative —, 
în ultimul timp „producția* clu
bului Petrolul la această ramură 
sportivă a devenit destul de sla
bă. Cauzele sînt limpezi: auto- 
mulțumirea manifestată de cei ce 
activează in secția de gimnastică, 
în urma succeselor obținute, pre
cum și lipsa de grijă pentru creș
terea de noi elemente tinere care 
să poată promova în categoriile 
superioare de clasificare. Starea 
de lucruri la care s-a ajuns tre
buie să dea serios de gindit an- 
trenoarei Elena Sima — lăudată 
cîndva de noi pentru munca ei 
plină de roade în selecția ele
mentelor talentate — și condu
cerii secției, care au datoria nu 
numai de a readuce gimnastica 
ploieșteană la nivelul anilor tre- 
cuți, ci și de a depăși acest nivel.

Natația s-a... înecat 
in indiferență

Dacă, însă. Ia gimnastică și 
la alte citeva ramuri sportive 
obiectivul imediat îl constituie... 
redresarea, în ceea ce privește 
natația se pune mai degrabă pro
blema... existenței. Pare de ne
crezut afirmația noastră, dar a- 
ceasta este trista realitate. Nu 
numai in orașul Ploiești, ci chiar 
in întreaga regiune înotul este 
unul din cele mai vitregite spor
turi, de care nimeni nu s-a ocu
pat serios (sau, mai bine zis, de 
loc) de-a lungul anilor. Așa se 
explică de ce în Ploiești, cum 
arată scriptele, sînt doar vreo 40 
de înotători legitimați, dintre 
care nici măcar unul de cate
goria 1 de clasificare. Și această 
situație se prezintă într-un oraș 
care are in cuprinsul și în veci
nătatea sa nu mai puțin de 7 
bazine de dimensiuni regulamen
tare pentru competiții, unele din 
ele fiind înzestrate și cu insta
lații de încălzire a apei. Dar, așa 
cum se arăta și într-un material 
publicat zilele trecute de ziarul 
.Scînteia", la aceste bazine nu 
se desfășoară propriu-zis activi
tate sportivă, unele din ele fiind 
chiar lăsate în părăsire. Și ziarul 
nostru a pus în discuție cu ani 
în urmă, problema bazinelor de 
înot din orașul și regiunea Plo
iești, dar situația a rămas pînă 
astăzi cam aceeași. La toate cri- 
ticile aduse, antrenorii și acti
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viștii sportivi din Ploiești au re
plicat că „nici nu se poate face 
natație de performanță, că acest 
sport nu va reuși să prindă ră
dăcini pe meleagurile prahove
ne". Ciudată concepție! Nici
odată însă nu s-a recunoscut 
deschis că se muncește prea pu
țin în această direcție, că există 
un dezinteres al organelor spor
tive locale față de acest sport 
care, mai mult ca oricare altul, 
dezvoltă și fortifică organismul 
și care are o mare pondere în 
programul Jocurilor Olimpice. 
Nimeni nu s-a gindit să ia mă
sura rezervării unuia din bazine 
pentru activitatea sportivă, să 
deschidă aici, în timpul verii, 
centre de învățare a înotului 
pentru marea masă de copii din 
Ploiești, din rîndurile cărora să 
apară apoi marii performeri.

Antrenorul Mihai Mitrofan, ve
nit în orașul petroliștilor din 
anul trecut, releva în . cuvîntul 
său la conferința clubului ploieș
tean greutățile pe care le mai 
intimpină încă în activitatea sa. 
Ne-a plăcut, însă, tonul său op
timist, îi cunoaștem pasiunea cu 
care muncește și sperăm că îm
preună cu soția sa, de asemenea 
antrenoare de natație, va reuși 
să pună pe picioare această ra
mură sportivă din orașul Ploiești, 
cu atît mai mult cu cît începînd 
din acest an va avea la dispozi
ție un bazin acoperit. Pentru a- 
ceasta este nevoie și de spriji
nul substanțial al biroului sec
ției și consiliului clubului (care 
pînă acum nu prea s-au străduit 
să .rupă* cu această tradiție de 
loc plăcută), al noului Consiliu 
orășenesc și chiar al Consiliului 
regional UCFS.

Cîți sportivi ploieșteni 

vor fi in ioturile olimpice?

Deficiențele apărute în activi
tatea unor secții pe ramură de 
sport ale clubului Petrolul se re
flectă, în bună măsuri și asu
pra pregătirii sportivilor nomina
lizați, care nu este nici pe de
parte la nivelul cerințelor. Ast
fel, din cei 22 sportivi nomina
lizați, capabili de performanțe 
înalte, numai 14 au realizat re
zultatele planificate pentru anul 
1966 care, în treacăt fie spus, 
nu sînt încă de o valoare ridi
cați 8 sportivi nominalizați nu 
le-au obținut însă nici pe aces
tea. Firește, cea mai mare parte 
din vină pentru neindeplinirea 
acestor obiective le aparține a- 
cestor sportivi, datorită îndeo
sebi indisciplinei și dezinteresu
lui de care au dat dovadă în 
procesul de instruire, dar nu pot 
fi absolviți de răspundere nici 
antrenorii lor. Este greu de cre
zut că dacă se va munci tot Ia 
fel șl în anul acesta, sportivii 
petroliști își vor putea ciștiga 
dreptul de participare la Jocu
rile Olimpice din Mexic.

BOX

Program prea
In semifinalele juniorilor

Nouăsprezece partide s-au dis
putat, duaunic* dimineața, te 
sala de festiriliți a uziaetoe Se- 
inănStoarea, cu prilejul etapei pe 
Capitală a campionatului republi
can al juniorilor. Deși mai multa 
meciuri au plăcut, datorită ardoa- 
rei cu care și-au disputat șansele 
boxerii, totuși numărul mare da 
partide a... obosit pe spectatorii 
'care, spre sfîrșitul galei au dat 
semne vădita de plictiseală. Este 
firesc, după patru ore de box 1

REZULTATE TEHNICE: B. 
Ciugea (Dinamo) b.p. M. Priae- 
earu (Constructorul) ; A. Dumi
trescu (Progresul) b.p. I. Ma- 
geri (Rapid) ; T. Nebunoiu (Di
namo) b.p. N. Pisică (Semănă
toarea); C. Murea (Dinamo) b. ah. 
S. Moise (Grivița Roșie) ; FL Cu
cul eseu (Metalul) b.ab. F. Bo- 
roianu (Rapid) ; I. Ștefan (Cen
trul școlar) b.p. I. Ivăncsen 
(SPOR) ; Șt. Hîrșu (Olimpia) 
b.p. N. Roșu (Metalurgistul) ; *. 
Gheorgbe (Dinamo) b.p. N. La- 
zăr (Olimpia) ; N. Păpălău (Di
namo) b.p. Gh. Boț (Viitorul) ; 
I. Crăciun (Olimpia) b.p. Z. Mo- 
roșcan (1TB) ; Gh. Ene (Dinamo) 
b.p. I. Taud (Rapid) ; V. Dumi
trescu (Constructorul) b.ab. 1. N. 
Datcu (Centrul școlar) ; N. Pa- 
raschiv (Rapid) b.p. M. Teofil 
(Voința) — decizie eronată ;< V. 
Dumitrache (Voința) b.p. M. Ipi- 
trop (Metalul) ; T. Andrei (Di
namo) b.p. Gh. Bădilă (SPOR), 
N. Tudor (Semănătoarea) b.k.o. 
1 P. Stănescu (Voința ) ; M. Buda 
(Dinamo) b. ab. 2 V. Petrache 
(Olimpia) ; D. P recti p (Dinamo) 
b.p. G. Stamatoiu (Steaua) ; I. 
Stan (Confecția) b.ab. 2 M. Nă
tărău (Olimpia).

4 zile pînă la tragerea
LOTO a Mărțișorului* >

Trei zile au mai rămas .pînă 
la închiderea vînzării biletelor 
pentru tradiționala tragere a 
Mărțișorului LOTO, care are 
loc vineri 3 martie la Bucu
rești.

Se atribuie 20 de premii în 
autoturisme, excursii de eîte 3 
locuri la VARNA — NISIPU
RILE DE AUR, pentru 15 zile, 
precum și numeroase premii în 
obiecte și bani.

Mărcile autoturismelor care 
se. atribuie sînt: „RENAULT 
16", „RENAULT 10 MAJOR", 
„MOSKVICI 408’’, „WART
BURG LUX 312/1", „RENAULT 
DAUPHINE" și „TRABANT 
601“.

Se efectuează 4 extrageri. In 
total se extrag 28 numere.

Se atribuie premii și pentru 
biletele care au două numere 
ciștigătoare.

Amănunte la agențiile LOTO
— PRONOSPORT care vă țin 
la dispoziție și bilete gata com
pletate.

Vreți să obțineți imediat un 
autoturism și să vă asigurați 
din timp un concediu plăcut 
cu familia, în străinătate ?

Jucați neapărat la cea mai 
mare tragere LOTO a anului
— tragerea MĂRȚIȘORULUI !

Rubrică redactată de Admi
nistrația de stat Loto-Pronosport.

De la I.E.B. S.
Pentru joeui internațional de 

volei RAPID — BLOKKER 
(Haga) de joi de la sala Flo- 
reasca și pentru întîlnirile in
ternaționale de hochei ROMA. 
NIA — R. F. a GERMANIEI de 
joi și sîmbătă de la patinoarul 
„23 August", biletele se găsesc 
de vînzare la casele speciale 
<Un str. Ion Vidu, Pronosport 
calea Victoriei nr. î. parcul 
halelor Obor și la patinoar.
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• TERENURI BUNE ÎNAINTE DE„. MĂRȚIȘOR • FLORI LA 
CKAIOVA, DAR NU NUMAI ATIT • IMPLICAȚIILE LUI

1-4-3-3

ETAPA A14-A, DUPĂ FLUIERUL FINAL...
i
i

Cum puteți petrece 
la „Pîrîul rece“?

La început a fost o restantă, apoi 
un oaplaj (de asemenea cu caracter... 
retroactiv), iar sîmbătă și duminică 
— etapă completă. Acum, toata echi
pele s-au aliniat în dreptul cifrei de 
14 (jocuri), permițîndu-ne o viziune 
mai clară asupra pasionantei între
ceri.

Deși prima etapă a returului s-a 
desfășurat mai devreme ca orirind — 
înainte de mărțișor ■— jocurile au 
avut parte de un timp însorit? care 
a ridicat mercurul termometrelor la 
cî-teva grade deasupra lui 0, zvîntînd 
gazonul terenurilor și făcîndu-le prac
ticabile.

Să consemnăm aceasta cu satis
facție, sperind totodată că și urmă
toarele etape oficiale (două de cam
pionat și una de cupă) vor oferi con
diții normale de întreceri formațiilor 
noastre de primă categorie, din care 
vor fi recrutați selecționabilii pentru 
jocul cu Franța, de la 22 martie.

★
Se poate aprecia că, în general, 

rezultatele înregistrate pe cele șapte 
terenuri sînt în concordanță cu așa- 
zisitl calcul al hîrtiei, singura sur
priză — cit pe-aci să fie de pro
porții — constituind-o „drawul" con
semnat în Giulești la s fir și tul parti
dei Rapid—Farul. învinșii Stelei
(cu 5—0) îi conduceau cu 2—0 pe 
feroviari în fieful lor din Giulești, 
fiind egalați 
dei.

In ceea ce privește derbiul de la 
Craiova, care opunea 
echipele clasate pe locurile I și II, 
obișnuitul prolog de pe „Sau Siro“-ul 
oltean — cu flori oferite oaspeților 
înainte de joc — a făcut „corp co
mun* cu restul spectacolului. Și ast
fel, în pofida mizei pusă în joc, a- 
mind&uă echipele și-au apărat șan
sele în limitele unei depline sporti
vități, iar publicul a răsplătit cu a- 
plauze și acțiunile reușite 
do formația vizitatoare»

★
Ilustrînd preocupările 

tactic ale antrenorilor, tot ___
echipe și-au organizat acțiunile pie
rind de la sistemul 1—4—3—3. în- 
tr-alit de pregnant, incit cronicarii 
au notat formațiile în carnețel» lor.

abia în finalul parti-

,din plecare"

întreprins»

de ordin 
mai multe

în

Minerul — 
Turzii 4—1

Metalul

MECIURI AMICALE
Continuîndu-și pregătirile 

vederea reluării campionate
lor categoriilor B și C, unele 
echipe de fotbal au susținut 
duminică meciuri amicale. Iată 
rezultatele tehnice :

BAIA MARE: 
Ind. sîrmei C. 
(2-0) ;

HUNEDOARA;
Unirea Dej 3—0 (2—0);

SIGHIȘOARA: Faianța — 
Textila Mediaș 2—0 (1—0);

SIBIU: G.S.M. — Metrom 
Brașov 2—0 (2—0); A.S.A.— 
Gaz metan Mediaș 0—0 ;

ORADEA: Crișul — C.F.R. 
Timișoara 1—2 (1—0); Olim
pia — Crișul (juniori) 2—0 
(1—0) ;

TIMIȘOARA: Dinamo — 
Vagonul Arad 1—3 (0—3) ;

BUCUREȘTI: Dinamo Vic
toria — Politehnica București 
S—2 (1—1);

P. NEAMȚ: Ceahlăul — 
Victoria Roman 4—0 (1—0).

DE LA F, R. FOTBAL
Se aduce la cunoștința clu

burilor și asociațiilor sportive 
cu echipe de fotbal care ac
tivează în campionatele ca
tegoriilor A, B, C și în cam
pionatul republican de juniori 
că ședința Comisiei centrale 
de disciplină va avea loc în 
fiecare MIERCURI, ora 18, la 
sediul F.R. Fotbal.

ERATA
Din vina secretarului tehnic 

de redacție, în ziarul nostru de 
ieri a apărut • regretabilă gre
șeală ; explicațiile fotografiilor 
de futbal din pag, 1 și 2 au fost 
inversate. Facem cuvenita rec
tificare.

retrăgindul p» Co- 
mediani.
aceasta. Interesul a- 
tehnicienii noștri a-

re spec tind așezarea d» bază din spa
țiul da joc : cu 4 oameni la fund, 
3 la mijloc și 3 in față. Așa au 
jucat, in prima etapă a returului. 
Progresul, Universitatea Cluj (acasă). 
Politehnica Timișoara, U.T.A., Rapid 
(acasă) ultima 
dreanu în linia

Nimic rău In 
cordat de către 
cestei zone de la mijlocul terenului 
nu constituie un scop sine, ci 

Ion Ianescu și... „umbra

este dictat (ața ne-ar place să cre
dem cel puțin) de anumite rațiuni. 
Nici o echipă (din lume, chiar) nu 
posedă la ora actuală un număr de 4 
șuieri veritabili, cu care să alcătu
iască o linie de atac ideală. De aici 
și ideea de a retrage un înaintaș, da 
regulă aripa stingă, spre linia ia 
care operează cei doi mijlocași. Lă- 
sind la o parte faptul că 1—4—3—3 
asigură jocului o suplețe mai mare 
să nu ignorăm avantajele: a) 
poate dizloca un fundaș (care, in 
special, la echipele ce practică apă
rarea om la om își urmează aripa 
respectivă) din sistemul defensiv al 
adversarului, creînd un mare spațiu 
liber; b) prin acest spațiu liber se 
poate infiltra unul din înaintașii 
centrali sau unul dintre mijlocași In 
scopul de a întreprinde acțiuni prin 
învăluire sau de a centra cu oportu
nitate.

Așa scrie la carte, dar âte din e- 
chițte, adepte mai vechi sau mai 
noi ale sistemului 1—4—3—3, îl 
aplică cum trebuie ? Cil» manevre 
a încercat Rapidul în meciul cu Fa
rul prin această zonă lăsată IN Ml)D 
INTENȚIONAT LIBERA prin retra
gerea lui Codreanu ? Puține, extrem 
de puține, deși marcajul sever exer
citat de Tîlvescu asupra lui Ion Io- 
nescu impunea demarcări repetate ale 
înaintașului rapidist. Este drept că și 
atunci cînd aceste deplasări au fost.

Duminică — o nouă etapă a popu
larei competiții fotbalistice dotată 
cu „CUPA ROMÂNIEI" : șaispreze- 
cimile. Cu acest prilej vor intra în 
luptă și formațiile din categoria A.

După cum s-a mai anunțat, sorții 
au decis următoarele partide :

CRAIOVA : Electroputere — Uni
versitatea Craiova ; CLUJ : Medici
na — Jiul Peiroșeni; SUCEAVA : 
Chimia—Universitatea Cluj; BRĂI
LA : Progresul — Rapid București ; 
MEDIAȘ: Textila — 
București ; BÎRLAD : 

— Steaua București ; 
CENI: Wrest a — 
roșu Brașov (se joacă 
4 martie); BAIA MARE: Minerul— 
Petrolul Ploiești; PLOPENI : Meta
lul - C.S.M.S. Iași; SIBIU : C.S.M.

Progresul
Gloria 

FALTT- 
Sleagul 
simbătă

i
totuși, efectuata de nu s-au sincro
nizat cu o pasă primită la timp, la 
picior sau in spațiul liber, după cum

I

I 
I 

o cerea faza. Duminică, fotbaliștii fe- I 
roviari au încercat „să spargi" a- * 
proapa numai pa aripa dreaptă, mi- ■ 
zînd prea mult pa impetuozitatea lui | 
Năstwescu. Lipsa de varietate în 
acțiunii» ofensiva întreprinsa da fe
roviari a înlesnit, firește, sarcina a- 
părătorilor constănțeni, aflat! în dis
pozitiv supranumeric în fața porții 
iui Uțu, gata mereu pe poziții pen
tru a respinge atacurile purtate ȘA
BLON.

La Progresul, problema se pun» 
altfel. Băieții lai P. Moldoveanu au

I
I

Tîlvescu, în luptă pentru balon
Foto: A. Neagu

folosit bine mijlocul terenului, au 
manevrat ingenios, datorilă lui Ma
tei anu și Al. Constantin eseu, dar o- 
caziile de gol au fost ratate cu se
ninătate. De ce ? Pentru simplul mo
tiv că, în momentul de față, echipa 
nu posedă „puncheriu în stare să în
cheie în mod fericit combinațiile (de 
altfel) bine efectuate. în această or
dine de idei, să ne întoarcem la... 
zilele campionatului mondial, încer- 
ând să ne închipuim ce ar fi în
semnat „virtejuP lui Ramsey fără I 
bombardierii Hurst și Hunt, cit ar ■ 
fi prețuit replierile lui Augusto și 
Simoes fără forța de șut a lui Torres 
și Eusebio. Să ne mai mire atunci — 
revenind la Progresul — slaba efica
citate a acestei echipe : doar 13 go
luri înscrise in 14 partide ?

★
Prin această prismă, a dinamicii, 

€n funcție de ceea ce îți opune echi- 1 
pa adversă (cazul Rapid in meciul I 
cb Farul), a manevrelor neduse la 
capăt din cauza... absenței șuterilor I 
(cazul Progresul), trebuie să anali- * 
zăm problema atit de mult discutată 
a EFICACITĂȚII.

fiu ne vom extazia niciodată în 
fața unui 5—0 obținut fără... repli- 1 
că, dar nu vom privi cu nepăsare nici ■ 
rezultatele repetate de 0—0 sau vie- « 
tăriile realivtm la scorul minim de I 
1—0... 9

G. NICOLAESCU |
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ȘI ACUM, „CUPA“!
— Farul Constanța; REGHIN: Voin
ța (fost Progresul) — Dinamo Bucu
rești; TIMIȘOARA: C.F.R. — Dina
mo Pitești ; GALAȚI : Oțelul — Po
litehnica Timișoara; HUNEDOARA: 
Metalul — U. T. Arad; ORADEA s 
Crișul — Politehnica București ; 
LUPENI: Minerul — Metalurgistul 
București.

Așadar, în afara celor 14 echipe 
din categoria A, în lupta pentru cu
cerirea „Cupei României" mai sînt 
■zece formații din categoria B (Chi
mia Suceava, Politehnica București, 
Progresul Brăila, Oțelul Galați și 
Metalurgistul București din seria i, 
Minerul Baia Mare, C. S. M. Sibiu, 
C.F.R. Timișoara, Crișul Oradea și 
Minerul -Lupeni din seria a Il-a). 
șase din categoria O (Gloria Biriad

(Urmare din PaS- 1)

rece . res- 
JUNIOR1 î

„62 litri da
lm-

mă mfreabd au

de la bufetul „R-

E au acts sem-

au fost 
date, mi

cd e o

iar omul.

sumat Io „Pîrîul 
pectivii COPII și
- Dacă țineți... _ 

vin, 240 sticle cu bere' 
posibil I
- lată factura !
- E o greșeală.
— A cui 1 

riot omul.
- A celor 

rîul rece”.
— Exclus 1 

note de delegatul O.N.T., prin 
core s-a organizat această 
tabără. Deci, confirmare că 
respectivele băuturi 
date. Dacă nu erau 
erau nici achitate!

— Eu cred totuși 
greșeală.

— A cui ? întreabă
- A delegatului O.N.T.
- Exclus 1 Acesta nu putea 

să semneze și să achite o fac
tură de mii de Iei care, ca 
să zic așa, n-avea -nici o le
gătură cu tabăra, cu pregă
tirea FIZICA a copiilor.

— Și totuși a semnat, vinul 
și berea neavînd nici o legă
tură...
- Avînd 1 Chestia s-a întîm- 

plat în vacanța de iarnă, mai 
precis în noaptea de revelion, 
cînd tot omul petrece. Copiii 
însă, nu puteau bea...
- Păi, eu ce spun ? E o 

greșeală 1
— A cui ? mă exasperează 

omul.
- A antrenorilor care au con

dus tabăra 1 spun eu scos din 
sărite.

— Exclus ! face calm omul. ■ 
Antrenorii, respectivi declară 
că nu știu nimic de treaba 
asta. Că la masă s-a servit 
doar borviz și că bătaia care 
a avut loc între profesorul de 
educație fizică Aurel Dumitres
cu și antrenorul Ion Buzoianu s-a 
întîmplat mai devreme și din 
cauze... obiective. De altfel, 
Ion Buzoianu nici n-a mai 
participat la acest revelion de

I
I
I
Iarna nu, vara nu! Atunci cînd?...

(Urmare din pag. 1)

I
I

I
I
I

ianuarie-martie pentru competițiile de 
sală și al doilea în perioada iunie- 
octombrie pentru întrecerile de pe 
stadion.

Evident că pentru a se putea rea
liza un astfel de ciclu de pregătire 
trebuie să existe și ...sălile necesare. 
In ceea ce ne privește, trebuie să re
cunoaștem că lucrul era ca și impo
sibil în condițiile în care activitatea 
atletică din țara noastră se reducea 
doar la existența sălii Floreasca II. 
Dar, în ultimii ani, asemenea săli 
pentru atletism au fost amenajate la 
Cluj și Ploiești, la Timișoara și Bra
șov, la Iași și București 
Dinamo, „23 August") etc. 
s-a schimbat și orientarea 
a pregătirii atleților noștri
Dar din cite ne-am putut da seama 
după cele trei concursuri republicane 
de sală din acest an, această orien
tare încă nu este aplicată cu toată 
hotărîrea de către antrenorii noștri. 
In această privință încă se mai con-

(Steaua, 
Ca atare 
metodici 
fruntași.

I
I

și Foresta Fălticeni din seria Est, 
1,'lectroputere Craiova și Metalul 
Hunedoara din seria Vest, Medicina 
Cluj și Voința Reghin din seria 
Nord) și marile performere de pină 
acum ale „Cupei" — două echipe' 
din campionatele regiunilor Brașov 
și Ploiești : Textila Mediaș și Meta
lul Hepeni. De remarcai că ultima 
este o adevărată... specialistă a 
„Cupei”, competiție în care de mul
te ori a avut comportări dintre cele 
mai frumoase.

In caz de egalitate după 90 de mi
nute, meciul se prelungește cu două 
reprize a cite 15 minute. Dacă ega
litatea se menține și după prelun
giri, se califică echipa care a jucat 
în deplasare.

Toate partidele var incepe la 
ora 15.

I
I
I
I
I 
I
I
I
I

cantitate de soir

ee spun ? E o

întreabă senin

pomină deoarece, certîndu-se, 
și-a dus puștii la garc, a luat 
trenul și a plecat din tabără 
cu cinci zile mai devreme! 
De certat s-a certat și antre
norul Gheorghe Rugină .cu 
un grup restrîns de tovarăși”, 
tot pe niște chestii .princi
piale”, și-a luat și ei copiii, 
i-a dus la vilă în noaptea de 
revelion, dar n-a plecat n- 
casă t

— Foarte frumos I spun.
— Or, — continuă omul — 

în aceste condiții n-avea cine 
să bea otita 
toate I
- Păi, eu 

greșeală!
— A cui ? 

omul.
— A copiilor 1 spun eu să

rind de pe scaun.
— Exclus ! face calm omul. 

Copiii n-au putut să bea nici 
borvizul trecut pe factură 1 
Auziți : 172 de sticle 1/1 ! He
patic să fii șî nu bei doi litri 
de „Biborțeni" la o masă 1

— Deci, e o greșeală I zic.
- A cui ? face candid omul.
- A mea I strig. A mea că 

am venit aici, la „Pîrîul rece" 1 
Cit e de plate ?
- 17 823 lei! spune omui.
— Cît am eu de plată, to

varășe ospătar, nu cît are 
Consiliul regional UCFS Bucu
rești ?

— Păi, 
har de
- Cu
— Păcat. Ce bine puteați pe

trece, aici la „Pîrîul rece' !..

avem o dată un pa- 
borviz... Plecați ? 
primul tren !

P. $. Vorba e, cine plă
tește ? In ce mă privește, 
mi-am plătit borvizul. Am și 
nota I... Nu am în schimb răs
punsurile celor vizați pentru a 
stabili, într-adever, „a cui e 
greșeala?" Așteptăm I Viitorul 
material se va numi, probabil, 
„Plătește cine petrece, aici la 
„Pîrîul rece 1..."

V. T.

I

stată o oarecare reținere în ceea ce 
privește lucre! specific în timpul lu
nilor de iarnă, lipsa de pregătire 
pentru concurs cliiar a multora din
tre atleții fruntași. Cum pot fi ex
plicate altfel decît ca o lipsă do ; 
pregătire specifică nenumăratele star- j 
turi greșite, depășirea repetată a pra- i 
gului la lungime și triplu, ca și Ia 
greutate ?

Iii orientarea metodică generală c- 
laborată de federația de atletism este 
prevăzut ca perioada 1 februarie— 
12 martie să fie axată Xn principal 
pe concursuri de sală, ea fiind — de 
fapt — o etapa competițională do 
iarnă. în acest interval de timp, s-a 
recomandat ca fiecare atlet fruntaș 
să participe la 4—6 concursuri do 
sală. Ori — cu foarte puține excep
ții — se poate constata că această 
recomandare n-a fost respectată de 
antrenori și practic nici nu mai ve- ' 
dem cînd ar mai putea fi dusă la 
îndeplinire. Oare nu lot antrenorii 
noștri sînt cei care, la analizele do 
sfîrșit de an, se lamentează, pur și > 
simplu, că atleții lor n-au avut un 
număr corespunzător de concursuri ? 
Păi dacă este așa, atunci de ce în 
atîtea și atîtea concursuri de sală 
și chiar în aer liber atleții noștri 
fruntași strălucesc prin... absență ? 
Iarna na, vara nu 1 Atunci cînd ? *

★
La încheierea întrecerilor seniorilor 

au fost stabilite următoarele clasa
mente 
71 p, 
p. 4.
12 p, 
Inst. , _ ___ _  _
9—10. Șc. Sp. Constanța și C.S.M. 
Reșița 6 p etc.; femei: 1. Steaua 
39 p, 2—3. Dinamo și Metalul 15 p, 
4.Șc. sp. Brașov 12 p. 5. I.C.F. 10,5 
p, 6—7. Lie. nr. 35 Buc. și TVo- 
gresul 10 p, 8—10. Progce&ui Deva* 
Steagul roșu Brașov și .Știința Ale
xandria 8 p etc.; general: J. Steaua 
110 p, 2. Dinamo 7’3 p, 3. I.C.F. 
38*5 p, 4. Rapid 24,5 p, 5. Metalul 
22 p, 6. C.S.M. Cluj 14 p, 7—8. 
Steagul roșu Brașov și Șc. Sp. Bra
șov 12 p, 9—11. Știința Bacău. l.âc. 
35 Ikiciirești și Progresul 10 p etc*

pe echipe: bărbați: 1. Steaua
2. Dinamo 58 p, 3. I.C.F. 28 

. Rapid 12 p, 5. C.S.M. Cluj
6. Știința Bacău 10 p, 7—8. 

Ped. Pitești și Metalul 7 p.



1. Mo-
2. G6
4 x 100
Steaua 

m spa-

al „europenelor" masculine de baschet
de tenis America-Europa

de la Lahti (Finlanda)

Record mondial

FRAGA -SPARTA
FINALA

DE MASĂLA TENIS
A. Șoptereanu

I

viitorul campionat euro- 
obținut de selecționatele

liber:
65,2, 2,

La Duisburg s-a 
dintre formațiile 

Kaiserberg,

Ion Tiriac selecționat

Concursul internațional de schi fond

NEW YORK. — S-a încheiat turneul 
internațional de tenis de la Tampa 
(Florida). Proba de simplu femei a 
fost cîștigată de Ann Haydon-Jones 
(Anglia), care a învins-o în finală cu 
6—4, 8—6 pe Franțoise Durr (Franța). 
La masculin, victoria a revenit Jucă
torului maghiar Istvan Gulyas, care
1- a întrecut cu 3—6, 6—1, 2—6, 7—5,
2— 0 (întrerupt) pe Cliff Drlsdale. As
tăzi și mîine, la New, York, va avea 
loc un meci neoficial America—Eu
ropa. pe teren acoperit. Din echipa 
Europei vor face parte Santana, Gul
yas șl Ion Tiriac.

ANGEL ȘOPTEREANU
2:36,0 la 200 m bras, înaintea concursului 

de la Bremen

0ATATIE

9

Ungaria și Olanda calificate pentru turneul final
înotătorii de 

Steaua au avut 
comportare meritorie 

, In concursul inter
national de la Gdy
nia, realizînd în cele 
două zile de între
ceri 9 victorii. Iată 
rezultatele tehnice :

MASCULIN: 100
m liber: 1. VI. Mo
rarii 56,4, 2. Bacz-
manski (Slask) 57,9 3 
400 m liber 1 
raru 4:28,7, 
ier 4:38,8 ; 
m liber: 1.
3:54,4; 200
te : 1. Gorgolewski
(Slask) 2:24,2, 2. Po- 
toceanu 2:29,8; 100
m spate: 1. Gorgo
lewski 1:07,6, 2. Po- 
toceanu 1:08,6 100 m 
bras : 1. Klukowski
(Flota) 1:08,8, 2. Soos 
1:13,6 (r.p.), 8. Să- 
ruleânu (r.p.) 1:13,8; 
200 m bras f 1. Klu
kowski 2:32,5, 2. Soos 
2:38,4, 3. Săruleanu 
2:39,9 (r.p.) f 100 m 
delfin: 1. Szulc (Le- 
gia) 63,9, 2. Moraru 
64,4; 200 m delfin: 
1. Moraru 2:22,7, 2. 
N. Tat 2:26,2 (r.p.) ,- 
4x100 m mixt* Stea
ua 4:28,6.

FEMININ: 100 m
Roscznyalska (Flota) 
Sterner 68,9 (r.p.); 200 m liber: 
1. A. Sterner 2:33,5 (r.p.),- 100 m 
bras: 1. Czerwinska (Legia)
1:22,9; 100 m delfin: 1. A. Șter- 
ner 1:12,2; 100 m spate:
Roscznyalska 1:15,3; 4x100 m 
ber : Steaua 
mixt : Steaua 5:34,0.

• Cel mai 
concursului de înot desfășurat 
duminică în Capitală a fost în
registrat de A. Șoptereanu: 
2:36,0 la 200 bras. Alte rezultate : 
400 m liber (f) : I. Ungur 5:28,2, 
V. Petcu 5:39,2 ; 200 m bras ' ’ 
Gh. Pop 2:55,7; 400 m liber (bj : 
-vi. ' - ‘
(f): Cornelia Mogoș 1:28,6; 
m bras (b): R. Petrescu 1:21,4; 
200 m spate (f) : Ruxandra Span- 
donide 2:59,5; 200 m spate (b):

OLDENBURG 27 (Agerpres). — 
La Oldenburg (R.F.G.) s-a încheiat 
turneul de calificare pentru turneul 
final al campionatului european 
masculin de baschet, ce se va desfă
șura în toamna acestui an, în Fin
landa. La acest turneu au participat 
formațiile Olandei, Scoției, Ungariei 
și R.F. a Germaniei, dreptul de par-

ticipare la 
pean fiind
Ungariei și Olandei, clasate pe pri
mele două locuri. Iată cîteva dintre 
rezultatele înregistrate: Ungaria-R.F. 
a Germaniei 88—76 (45-37); Ungaria 
— Scoția 98—66 (52—32); R. F. a 
Germaniei — Olanda 80—78 (39— 
41); Olanda—Ungaria 83—82 (42-43).

5:01,0; 4x100

bun rezultat

Belea 4:57,4; 100 m

1.
li-
m

al

(b):

bras
100

AMĂNUNTE DIN 
A RETURULUI

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
UNIVERSITATEA CLUJ (m) 76—75 
(30—36, 68—68). Un meci plăcut, cu 
risipă de energie, în care clujenii 

jmteau cîștiga totuși. Demian a în- 
Hscris pentru ei 33 de puncte, dar 
considerăm că axarea exagerată a 
jocului echipei pe posibilitățile 
sale a constituit principala cauză a 
înfrîngerii. Destul de bun arbitra
jul cuplului P. Marin — P. Pasere, 
dar o greșeală de cronometrare a 
influențat rezultatul final.

RAPID BUCUREȘTI — CRIȘUL 
j ORADEA (f) 62—37 (32—18). Un 
meci fără istoric, după cum era de 
scontat, ilustrat și de scor. De notat 
insă evoluția în net progres a ju
cătoarelor rapidiste Diaconescu și 
Bițu. Bun arbitrajul cuplului E. Ni- 
eulescu - M. Cunicer.

VOINȚA BUCUREȘTI — OLIM
PIA T.V. BUCUREȘTI (f) 38—30 
(17—14). Un meci al ineficacității 
exasperante, mult sub nivelul teh
nic minim necesar în prima catego
rie a țării. Dovadă scorul...

CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI 
— MUREȘUL TG. MUREȘ (f) 47—45 
(28—21). La numai un coș diferență 
dar..; victorie a gazdelor, care 
n-au fost conduse decît o dată, în 
min 18.

(r. r. ș.)

ACADEMIA MILITARĂ — I.C.F. 
(m) 68—83 (24—43). S-au întîlnit 
două echipe care au mate nevoie de 
puncte, pentru a fi scutite de emo
țiile retrogradării. A cîștigat echipa 
mai bună în momentul de față, cu 
un potențial fizic și tehnic mai bine 
pus la punct? I.C.F. Revenirea lui 
Mihai Nedef în teren s-a dovedit 
sîmbătă de bun augur pentru mai 
tinerii săi coechipieri, rutina sa Și

100 m delfin 
1:09,8; 183 m 

Cerbeanu 
133 m 

D.

Marin 2:32,2; 
(b) : M. Tomescu 
mixt (f): Georgeta 
1:51,1, Eda Schuller 1:55,2; 
mixt țb) : A. Marin 1:42,5;
Turcanu 1:42,5, M. Rău 1:42,6.

COPII — 400 m liber (f) : Car
men Cehanzuc 5:52,1 ; 400 m li
ber (b) : V. Ghivnici 5:36,1 ; 100 
m bras (f): Anca Mihăescu și 
Mihaela Popescu 1:34,6; 100 m 
bras (b) : E. Manolescu 1:26,5, 
A. Stanciu 1:26,8; 200 m spate 
(f) : Ica Pădureleanu 3:04,0; 100 
m delfin (f) : Mara Hahanu 
1:29,7; 200 m spate (b) : L. Pă- 
trașcu 2:52,0, T. Nuțeanu 3:00,7 
— nou rec. republican de sală, 
categ. B ; 100 m delfin (b) : L. 
Copcealău 1:19,8; 133 m mixt
(f) : Ica Pădureleanu 1:59,0; 133 
m mixt (b): E. Manolescu 1:51,2.

i
i
i
i

ETAPA A III A i 
CATEGORIEI A
vitalitatea celorlalți făcînd ca I.C.F. 
să obțină o victorie concludentă. 
Academia Militară, cu un lot ne
omogen în care tot' greul cade pe 
umerii
pcanu, 
Foarte 
Dănilă

UNIVERSITATEA IAȘI — UNI
VERSITATEA CLUJ (f) 47—53
(22—22, 45—45). Gazdele au avut 
conducerea în ambele reprize regu
lamentare, dar pregătirea totuși su
perioară a clujencelor și calmul din 
final le-au permis să evite o mare 
și neplăcută... surpriză. (D. Dîa- 
conescu — coresp. principal).

STEAGUL ROȘU BRAȘOV — 
STEAUA (m) 76—100 (38—47). Cu 
toate că au jucat mai bine ca în 
partidele precedente, iar Dikay 
și-a făcut o promițătoare reintrare, 
brașovenii nu s-au putut apropia de 
valoarea oaspeților.

VOINȚA BRAȘOV — POLITEH
NICA BUCUREȘTI (f) 39—48
(21—17). Campioanele au fost con
duse pînă în min. 28, după care, mai 
ales datorită contraatacurilor, au 
dominat clar. (C. Gruia — coresp. 
principal).

POLITEHNICA GALAȚI — DI
NAMO ORADEA (m) 69—46 (34—16). 
Avînd în Cirulescu (21 de puncte 
înscrise) un excelent coordonator și 
realizator, gazdele au obținut o vic
torie meritată la un scor concludent 
(S. Constantinescu și Gh. Arsenie — 
corespondenți).

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
= RAPID BUCUREȘTI (m) 77—72 
(40—42). In pofida diferenței mici; 
atestînd dîrzenia disputei, timișo
renii au cîștigat pe merit (P. Arcan 

■— coresp. principal).

HELSINKI. — Sportivul norve
gian Ole Ellefsaeter a cîștigat cursa 
de 50 km din cadrul concursului in
ternațional de schi fond de la Lahti 
(Finlanda). învingătorul a fost cro
nometrat cu timpul de 3 h 26:30,0 și 
a fost urmat în ordine de Raimo

Hamalainen (Finlanda) — 3 h 27:04.0 
și Pauli Sittonin (Finlanda) — 3 h 
28:33,0.

In proba de 10 km, victoria a re
venit schioarei suedeze Barbro Mar- 
tinsson, cu timpul de 43:58,0, urmată 
Ia 45 sec. de Helena Kivioja (Fin
landa). In proba de sărituri cu 
schiurile de la trambulină pe primul 
loc s-a clasat finlandezul Veikko 
Kankkonen, care a totalizat 222 
puncte, cele mai bune sărituri ale 
sale măsurînd 78,5 și 77,5 m. Pe 
locurile următoare s-au clasat com- 
patrioții săi Nillo Halonen și Topi 
Mattila.

la patinaj viteză pe 1500 m
INZELL. — In ziua a doua a con

cursului internațional de patinaj vi
teză de la Inzell (R.F.G.), campio
nul mondial și european Kees Ver- 
kerk (Olanda) a stabilit un nou re
cord mondial în proba de 1500 m, cu 
timpul de 2:03,9. Verkerk a îmbună
tățit cu 1,4 secunde vechiul record 
mondial care aparținea compatrio
tului său, Ard Schenk.

MUNCHEN. — 
disputat întîlnirea 
Sparta Praga și DTC 
contînd pentru semifinalele „Cupei
campionilor europeni" la tenis de 
masă feminin. Sportivele ceho
slovace au obținut victoria cu 5—3 
și s-au calificat pentru finala com
petiției, în care vor întîlni pe învin- 
gătoarea meciului Progresul Bucu
rești — TSC Berlin (R.D. Germană)

PE SCURT • PE SCURT
BRATISLAVA. — Turneul Inter

național feminin de handbal de la 
Bratislava a luat sfîrșit cu victoria 
echipei CZH Bratislava, care a în
vins în meciul decisiv cu 14—12 
(9—6) formația Jalgiris Kaunas.

lui Folbert, Fodor și Cim- 
nu a putut realiza mai mult, 
bun arbitrajul cuplului Al.
— D. Crăciun. (P. Iv.). FOTBAL

BELGRAD. — Cu prilejul con
cursului atletic desfășurat la Bel
grad. Manfred Kinder (R.F.G.) a 
stabilit cea mai bună performanță 
europeană la 400 m plat pe teren a- 
coperit, cu rezultatul de 47,6. Ve
chiul record era de 47,9. Alte rezul
tate : greutate : Komar (Polonia), 
17,90 m; 60 m plat ; Gianatasio (Ita
lia) 6,6; prăjină : Reiner (R.F.G.) 
4,80 m.

PARIS. Proba de simplu bărbați din 
cadrul turneului internațional de te
nis pe teren acoperit de la Paris a 
fost cîștigată de sportivul olandez 
Tom Okker, care în finală a învins cu 
6—2, 3—6, 6—3, 6—4 pe cehoslovacul 
Jan Kodes. Proba feminină a reve
nit jucătoarei franceze Monique 
Salfati, care a dispus cu 6—3, 10—8 
de Winnie Shaw (Scoția).

Miine, la Madrid, are loc pa
sionanta revanșă dintre Inter 
Real din cadrul sierturilor de 
nală ale „C.C.E." la fotbal.

Va reuși campioana Italiei 
păstreze minimul avantaj de 
gol ob(inut la Milano ? Sau...

In fotografie — o fază 
primul

G
meci.

Și 
fi-

să 
un

din

I
I
I
I
I
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MARȚIȘOARE" PEN
TRU AMATORII DE

FOTBAL

De 1 martie fotbaliștii 
oferă amatorilor de fotbal 
de pe continent 9 „mărți- 
șoare”: tot atîtea meciuri 
internaționale în cadrul 
diferitelor competiții eu
ropene. Care mai de care 
mai interesant. Fără în- 
■doială, se detașează parti
da de la Madrid dintre 
Real și Internazionale 
Milano (în tur 1—0 pentru 
Inter) din cadrul sfertu
rilor de finală ale „Cupei 
campionilor europeni". 
„Pentru acest meci, Inter 
a făcut pregătiri speciale 
li sper ca jocul apărării 
mele să macine atacul 
spaniol” a declarat Hele- 
nio Herrera sîmbătă, la 
sosirea Iui Internazionale 
la Milano. Deci, se pare, 
Inter se va apăra. De alt
fel, nu o dată s-a văzut 

a 
în
un

că formația milaneză 
reușit să-și mențină 
deplasare avantajul de 
gol obținut acasă.

Din punctul nostru
vedere, cel mai important 
este meciul de la Zagreb 
dintre echipa locală Dina-

de

mo și Dinamo Pitești, în 
cadrul „Cupei orașelor 
tîrguri". După cum se știe, 
în partida disputată a- 
cum cîteva zile la Pitești, 
echipa iugoslavă a cîștigat 
cu 1—0. Partida va fi 
condusă de o brigadă de 
arbitri din Italia.

Iată celelalte meciuri 
care vor mai avea loc 
miercuri :

„CUPA CAMPIONILOR 
EUROPENI” : Linfield 
Belfast — T- S. K. Sofia 
(returul la 15.III): Ai ax 
Amsterdam — Dukla Pra
ga (returul la 8 martie) ; 
Vojvodina Novisad —Cel
tic Glasgow (returul la 8 
martie).
„CUPA CUPELOR": Glas
gow Rangers — Real Sa- 
ragosa (returul la 23.III); 
Vasas Gy6r — Standard 
Liege (returul la 8.III).

CUPA ORAȘELOR TÎR- 
GURI: Ferencvaros Bu
dapesta—Eintracht Frank
furt pe Main (se dispută 
azi).
PRELIMINARIILE TUR

NEULUI U. E. F. A.' 
PENTRU JUNIORI - O- 
landa — R.F. a Germaniei 
și Anglia — Scoția.

CAMPIONATELE 
LOR EUROPENE ÎN PLI

NA DESFĂȘURARE

țari- Be-

- După 
în cam- 
să con- 
United 
urmată

în mai toate țările de 
pe continentul nostru 
campionatele de fotbal — 
în ciuda vremii vitrege, 
pe alocuri — sînt în plină 
desfășurare. Iată amă
nunte despre cîteva din 
ele.
• ANGLIA. - 

etapa de sîmbătă 
pionat continuă 
ducă Manchester 
cu 41 de puncte,
de F.C. Liverpool cu a- 
celași număr de puncte 
și Nottingham Forest 
cu 38 p. Manchester U- 
nited a învins cu 4—0 
(1—0) pe Blackpool, iar 
Liverpool a terminat la 
egalitate, 2—2, cu Ful
ham. Alte rezultate mai 
importante: Burnley 
Chelsea 1—2, Everton — 
West Ham United 4—0, 
Leeds — Aston Vila 0—2, 
Newcastle — Arsenal 2-1, 
Nottingham Forest 
Leicester 1—0.
• BULGARIA. — fia 

26 februarie a început re
turul campionatului cate
goriei A. Iată rezultate-

le : Levski Sofia — 
roe 4—1, Botev Vrața 
Slavia Sofia 1—0, Ț.S.K.A. 
Sofia — Dobrudja 5—1, 
Lokomotiv Sofia— Minior 
1—0, Marek — Spartak 
Sofia 1—2, Botev Burgas
— Dunav 1—1, Cerno 
More — Lokomotiv Plov
div 0—0. Pe primele șase 
locuri se află: Lokomotiv 
Sofia 23 p, Slavia 21 p. Bo
tev 20 p, Ț.S.K.A. Sofia 20 
p. Levski 17 p, Cerno 
More 17 p. (Toma Hristov 

t— coresp.).
• SPANIA. — în cea 

de-a 22-a etapă s-au în
registrat următoarele re
zultate : Sevilla 
cules 0—0, 
doba 0—0, 
Barcelona 
Barcelona
Coruna 3—2. Pontevedra
— Valencia 3—0. Saragos
sa — Atletico Bilbao 1-î,’ 
Sabadell — Atletico Ma
drid 0—0, Real Madrid
— Las Palmas 1—1 fn 
clasament continuă Sa 
conducă Real Madrid cu 
35 p, urmată de BarcC-' 
lona cu 29 p și Espanol 
Barcelona eu 28 p.

Her- 
Elche — Cor- 
Granada — 
1—2. Espanol 
— Deportivo
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