
S.CUPA ORAȘULUI BUCUREȘTI" 
LA MOTOCROS
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Sezonul eompetiționai de motoeros se 
deschide duminică în Capitală o dată cu 
prima etapă a „Cupei orașului Bucu
rești”, organizată de comisia orășenească 
de motociclism.

Concursul se va desfășura în două 
etape : 5 și 12 martie, cuprinzînd aler
gări la clasele 250 și 500 cmc — avan
sați și clasa „pînă la 300 cmc“ — tineret 
(cîte două manșe în fiecare etapă). La 
startul acestui concurs s-au înscris, ală
turi de motocicliștii consacrați în aler
gările pe teren variat, un mare număr 
de tineri sportivi dornici de afirmare.

Timpul frumos din ultima perioadă a 
permis efectuarea de antrenamente sus
ținute „pe teren", sportivii motocicliști 
fiind acum nerăbdători să ia primul 
contact în cadrul întrecerilor.
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In „Cupa Federației Române de Handbal"

UNIVERSITATEA CLUJ (masculin)
Șl RAPID BUCUREȘTI (feminin)-ÎNVINGĂTOARE

Simpozion 

organizat 
lie F. R. Rugbi

în cadrul acțiu
nii de clarificarea 
unor probleme ale 
nigbiului, federa
ția de specialitate 
organizează astăzi, 
orele 18,30. un 
simpozion cu tema 
„Către o nouă o- 
rientare metodică”. 
Referatul principal 
va fi susținut de 
prof. Al. Teofilo- 
vici. antrenor fe
deral. La simpo
zion (care se va 
tine în str. Vasile 
Conta 16) sînt in
vitați toți antreno
rii echipelor bucn- 
rețtene de Juniori, 
precum și cei ai 
formațiilor de ca
tegoria A și B.

învinși surprinzător cu
i 5—2 la Haga, rapidiștii 

bucureșteni vor încerca 
! astăzi după-amiază să re- 
1 facă handicapul și să se 
j califice în semifinalele 
' „C.C.E." la volei. Ceea ce 
| este pe deplin posibil. Suc- 
: ces !

în fotografie : o fază din 
j primul meci.

Luni și marți au continuat 
la Brașov și Cluj întrecerile 
din cadrul turneelor finale ale 
„Cupei F.R.H.”. După cum 
ne-au relatat corespondenții 
noștri (P. Radvani — Cluj și 
V. Popovici — Brașov) parti
dele programate cu acest pri
lej au fost de un bun nivel 
tehnic și au furnizat unele 
surprize. In acest sens, cel 
mai puțin așteptat a fost re
zultatul obținut de echipa 
masculină Universitatea Cluj 
(seria a II-a) care a cîștigat 
întrecerea înaintea unor for
mații din seria X.

Iată ultimele rezultate și 
clasamentele finale: BRA
ȘOV (masculin) : Dinamo 
Bacău — Universitatea Bucu
rești 18—18 (12—16), Dinamo

Brașov — Universitatea Cluj 
TI—18 (11—9), Dinamo Bacău 
— Universitatea Cluj 15—13 
(7—8), Dinamo Brașov — V- 
niversitatea București 25—12 
(12—6); clasament: 1, Uni
versitatea Cluj; 2. Dinamo 
Brașov; 3. Dinamo Bacău; 4. 
Universitatea — București; 
CLUJ (feminin): Rulmentul 
Brașov — Progresul Bucu
rești 16—12 (7—4), Rapid
București — Universitatea 
Cluj 9—7 (5—6), Rulmentul 
Brașov — Rapid București 
12—11 (6—4), Universitatea
Cluj — Progresul București 
16—15 (7—6); CLASAMENT: 
1. Rapid București; 2. Uni
versitatea Cluj; 3. Rulmentul 
Brașov; 4. Progresul Bucu
rești.
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SECRETUL PIRAMIDELOR Șl • •• Iama continuă 
la munte.,.

Foto: A. Neagu

Tăcerea 
k nu este 

i
o chiar 

de— aur!
Tn numărul 5131, din 

19 noiembrie 1966, zia
rul nostru a publicat ar
ticolul : „La clubul Ra
pid : nouă antrenori în 
căutarea unui» atlet", 
în care erau criticate o 
serie de lipsuri existen
te în activitatea secției 
de atletism. Deși au tre
cut de atunci mai bine 
de trei luni, tovarășii 
din conducerea clubu
lui Rapid (secretar, Mi
hai Vîlceanu) nu au răs
puns ziarului.

Oare sesizările ziaru
lui „Sportul popular' 
să-i fi lăsat indiferenți 
pe tovarășii criticați, 
să fi găsit ușile încuia; 
te ? Noi credem mai 
curînd că este vorba de 
fugă de răspundere, de 
„politica struțului", care 
nu au ce căuta în mun
ca unor activiști spor
tivi. Tac, de asemenea, 
tovarășii de la Consiliul 
orășenesc UCFS Bucu

rești deși articolul citat 
mai sus îi privea și pe 
ei. Poate că nu l-au 
citit. Le punem colecția 
ziarului la dispoziție I

= Nu știu dacă în analele 
| medicale se află vreun caz 
= similar. Anzi ! Să existe fișă 
= de observație clinică — de 
x unde po(i vedea istoricul... 
= bolii, antecedentele „bolna- 
= vului“, tratamentul aplicat 
= etc — dar bolnavul să nu 
= existe și să nu fi avut nici- 
= odată o existență fizică.
= Ei da ! Pentru un aseme-
5 nea caz merită să străbați 
= sute de kilometri ! Și i-am 
= străbătut. Ajuns în Timișoa- 
= ra, m-am adresat unuia din- 
= tre medicii curanti. Se nu- 
= mește Aurel Onciu și-i ingi- 
= ner. Inginer la Consiliul re- 
î gional UCFS. De aici, pri- 
Ș ma curiozitate.
2 — De ce un inginer și nu
z un— medic ? — am întrebat. 
: — Pentru că „bolnavul”
httimiii!iiiii!iiii!iiiiiimTiiiiiii!it!iiiinniii!iitinini!ttnin»iiiiiii»iiiiniiiiitniitii!miiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiui!m»iniir^

nostru este de fapt... un 
obiect. Un obiect foarte fo
lositor care se cheamă... Sala 
de sporturi a orașului nos
tru. Poftiți fișa de... obser
vație clinică.

— Și... bolnavul ?
— Nu există. Urmează să 

fie... construit. Cînd, cum ? 
Nu mai știm. Să vedeți... 
Acum cîțiva ani...

L-am lăsat să vorbească, 
răsfoind între 
care, de fapt, e 
dosar pîntecos 
tiv.

timp „fișa” 
un ditamai 
și neatrac-

început cuTotul a
ani în urmă, printr-ocîtiva

călătorie specială făcută de 
proiectanti în unele țări, 
pentru a se documenta și a 
stabili apoi cea mai bună so
luție pentru o frumoasă sală

ou 3 000 de locuri. S-a spus : 
„Proiectul să nu depășească 
19 milioane". Bun ! S-a in
trat astfel în faza S.T.E.

— E o fază a bolii ?
— In cazul nostru, da 1 

S.T.E. înseamnă „studiul teh
nic economic”. Ce s-a gîndit 
D.S.A.P.C. Banat ? „De ce 
să nc încadrăm noi în 19 
milioane ? Hai să facem 
ceva să se ducă vestea”. Și 
au făcut un S.T.E. pentru 
24 milioane. Bineînțeles că 
UCFS, C.S.P. etc., care ur
mau să dea avizul, s-au 
opus. S-a eerut ca totul să 
nu coste decît 19 milioane. 
Asta în 1965. Din nou 
S.T.E., din nou muncă și...

SEVER NORAN
(Continuare în pag. a 2-a)

DINAMO PITEȘTI ELIMINATĂ DIN ;,C. 0. T.“

AZI, LA HOCHEI:

România—R.F. a Germaniei
Gheața patinoarului artificial „23 August” (sperăm ca 

ea să fie în sfîrșit de bună calitate) găzduiește astăzi 
după-amiază prima dintre cele două partide internațio
nale de hochei în care se întîlnesc selecționatele României 
și R. F. a Germaniei. Este un eveniment sportiv 
nu are nevoie de recomandare. Cele două formații 
tașe ale grupei B la 
dial sînt capabile să 
tacol.

Oaspeții, sosiți ieri
ternic din care lipsesc doar Meidl și Kehle, accidentați. 
Canadianul ED. REIGLE, antrenorul echipei R.F.G. ne-a

ultima ediție a campionatului 
furnizeze o partidă de mare

care 
frun- 
mon- 
spec-

în Capitală, au deplasat un Iot pu-

JUCĂTOARELE NOASTRE 
DE TENIS DE MASA

LA BRIGHTON Șl RUSE :
Localitatea Brighton de 

lingă Londra va găzdui 
timp de trei zile (Joi, vi
neri și sîmbătă) campio
natele internaționale de 
tenis de masă ale Angliei. 
Tara noastră va fi repre
zentată de Maria Alexan
dru și Eleonora Mihalca.

La Ruse se va desfășura 
cu începere de azi un tur
neu internațional la care 
vor lua parte și jucătoa
rele românce Carmen Cri- 
șan și Victoria Jandrescu.

La Zagreb, fotbaliștii români 
au obținut un rezultat egal: 0-0

ZAGREB, 1 martie. — în localitate s-a dis
putat partida internațională de fotbal dintre 
echipele Dinamo Zagreb și Dinamo Pitești, con- 
tînd pentru turul III (manșa a II-a) a „Cupei 
(Orașelor tîrguri”. Cei aproximativ 18 000 de 
'spectatori au urmărit un joc interesant, viu dis
putat pînă în ultima clipă și încheiat cu un scor 
alb : 0-0.

Cum în primul meci, desfășurat duminică 19 
februarie Ia Pitești, Dinamo Zagreb a 
victoria cu 1-0 (1-0), formația iugoslavă 
lificat în turul următor al competiției.

DINAMO ZAGREB : Skorici — Zvec, 
Jukici, Brncici — Ramljak, Mesici — 
Guecmirtl, Kiss, Rora.

DINAMO PITEȘTI : Coman — I. Popescu, Vul- 
peanu, Ilie Stelian, Ivan — Prepurgel, Dobrin — 
C. Radu, Naghi, Țurcan, Pop.

SIDERURGISTUL GALAȚI - MOLDOVA CHIȘINĂU 0-1
GALAȚI, 1 martie (prin telefon). Echipa locală, 

Siderurgistul, a susținut un joc amical în 
compania formației sovietice Moldova Chișinău. 
La capătul unui joc dinamic, oaspeții au obținut 
victoria cu scorul de 1-0 (0-0). Unicul punct al 
partidei a fost înscris în min. 50 de Protenko.

T. SIRIOPOL și ST. CONSTANTINESCU 
corespondenți

obținut 
s-a ca-

Braun, 
Novak,

Echipa reprezentativă de hochei a R. F. a Germaniei la cit era minute 
după sosirea sa pe aeroportul Bănoasa Foto: V. Bageac

anuntat lotul din care va 
forma echipa pentru astăzi: 
Knaus, Schmengler, Klet 
(portari), WeitI, Riedmayer. 
Bader, Roes, ~
dași), Hanig, 
Weissenbach, 
mansberger, Leitner, Lax, 
Klotz, Ludwig, K. Schloder, 
A. Schloder (înaintași).

Iată și formația noastră ! 
Dumitraș (Soiian) — Varga, 
Făgăraș, Ionescu, Czaka 
(Pop) — G. Szabo, Calamar, 
I. Szabo, Pană, Florescn, 
Stefanov, Ștefan, Biro, Bașa, 
Andrei, Moiș.

Jocul va începe Ia ora 
18,30 și va fi arbitrat de 
Al. Gurîșev și VI. Kuzne- 
țov, ambii 
vietică.

Riedl (fun- 
Stowasser, 

Kuhn, Eî-

din Uniunea So-

Gti ți 
terviul 
rol Ed.

★
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nostru cu antreno- 
Reigle.

Turneal final ai campionatului republican de juniori la hochei
Aseară, în turneul final 

campionatului republican 
juniori, s-a disputat unul din
tre cele mai importante me
ciuri : Steaua — Dinamo. Cu 
un joc mai închegat, tinerii

al 
de

hocheiști de la Steana au re
purtat victoria. Scorul final i 
11-3 (1-0, 3-2, 7-1). An înscris 
Popescu 2, Doboș 2, Jere 2, 
Bucur, Gheorghiu, Ioniță, Con- 
stantinescu și Bărbat pentru

Steaua, respectiv Marian, Moiș 
și Ștefan pentru Dinamo.

Alte rezultate : Flacăra 
șov — Metalul Rădăuți 
(4-1, 1-2, 6-1); Avîntul M. 
— Tîrnava Odorhei 6-4 
4-1, 1-2). (c. a.).

Bra- 
11-4 

Cine 
(1-î,



Reîncep campionatele 
categoriei B

Returul campionatelor categoriei 
B la volei începe duminică (cu 
excepția meciului Semănătoarea 
București — Progresul București 
care va avea loc sîmbătă). Cele 40 
de echipe participante sînt gata dc 
start.

lată programul primei etape a 
returului : SERIA I, masculin : 
Semănătoarea București — Progre
sul București (în sala Giulești de 
la ora 16,30), înainte Timișoara — 
I.C. Arad, Farul Constanța — Pro
gresul I.R.A. Suceava, Industria 
sîrmei C. Turzii — C.S.M. Cluj, 
Electroputere Craiova — A.S.A 
Sibiu; feminin: Progresul Bucu
rești — Viitorul București (fostă 
Metalul București, antrenoare Ro- 
dica Siclovan) se va disputa du
minică în sala Dinamo, Progresul 
Tîrgoviște — Voința Botoșani (me
ciul se joacă la Ploiești), Corvinul 
Deva — Sănătatea Arăd, Voința 
Miercurea Ciuc — Liceul N. Băl- 
cescu Cluj, Tricotajul Brașov — 
Drapelul roșu Sibiu; SERIA a Il-a, 
masculin : Medicina București — 
Universitatea Timișoara (duminică, 
în sala Giulești, de la ora 8,30), 
Politehnica Iași — I.C.F, Bucu
rești, Știința Petroșeni — Con
strucții București. Politehnica Cluj 
— Universitatea București, Inst 
pedagogic. Tg. Mureș — Universi
tatea Craiova ; feminin : Universi
tatea București — I.S.E. București 
(duminică, în sala Dinamo, de la 
ora 8,30), Politehnica Galați — 
Medicina București, Politehnica 
Brașov — Medicina Cluj, Universi. 
■tatea Iași — I.M.F. Tg. Mureș, 
Universitatea Timișoara — Inst. 
pedagogic Pitești.

CLASAMENTELE CATEGORIEI A
MASCULIN

1. Dinamo Buc. 13 11 2 36:11 24
2. Politeh. Galati 12 11 1 35: 9 23

>3. Rapid Buc. 12 10 2 32:10 22
4. steaua 11 10 1 30:13 21
5. Alumina Oradea 13 4 9 19:30 17
6. Progresul Brăila 13 4 9 15î31 17
7. Viitorul Bacău 11 5 6 23:21 16
8. Tractorul Brașov U 5 6 19:20 16
9. Min. B. Mare 12 4 8 14.*2S 18

■10. Politehnica Tim. 12 3 9 13:30 15
11. Petrolul Ploiești 12 3 9 12:30 15
12. Politeh. Brașov 12 2 10 13:$0 11

FEMININ

1. Dinamo Buc.
2. Rapid Buc.
3. Farul Constanta
4., Penicilina Iași
5. I.C.F. București
6. C.S.M. Sibiu
7. Univer. cluj
8. Univer. Craiova 

,9. Comb, poligrafic 
10. Țesătura P. Neamț

11 10 1 31: 6 21
11 8 3 29:14 19
11 8 3 27:14 19
11 7 4 26:16 18
11 5 6 16:23 16
11 4 7 18:24 15
11 4 7 15:25 15
11 4 7 15:28 15
11 3 8 18:26 14
11 2 9 10:29 13

„Cupa de iarnă" —o reușită avanpremieră
A intrat în tradiția echipelor 

bucurestenc de rugbi de a participa 
—înaintea campionatului — la o 
competiție pregătitoare, de verifi
care a potențialului lor valoric. 
Beneficiind de un regulament des
tul de elastic, în sensul posibili
tății de a folosi în afara XV-lui 
inițial un mare număr de rezerve 
în tot timpul jocului, competiția 
reprezintă un sprijin real pentru 
antrenori, interesați să-și încerce 
întregul lot, să-și cristalizeze o for
mulă de echipă pentru întrecerile 
oficiale.

8ASCHE 1i In plină
După echipele participante Ia 

campionatele republicane catego
ria A, aflate acum la a patra eta
pă a returului, duminica aceasta va 
fi rîndul formațiilor din categoria 
B să-și reînceapă disputa. Progra
mul primei etape a returului pre
vede următoarele întîlniri : seria I 
— feminin : Clubul sportiv școlar 
București — Școala sportivă Craio
va, A.S. Armata Cluj — Viitorul 
Dorohoi, Școala sportivă Satu 
Mare — Voința Oradea, Voința 
Tg. Mureș — Spartac Salonta, 
Școala sportivă Brașov — Progre
sul București ; seria a H-a mascu-

Clasamentele la zi
MASCULIN

1. Din. Buc. 14 14 0 1187— 899 28
2. Steaua Buc. 14 13 1 1230— 945 27
3. Politeh. Buc. 14 10 4 1180— 962 24
4. Univer. Ciul 14 9 5 1104— 957 23
5. Univer. Tim. 14 8 6 1008—1050 22
6. Politeh. Gl. 14 7 7 882— 967 21
7. Rapid» Buc.
8. Acad. Militară

14 7 7 1074—1040 21

Buc. 14 4 10 946—1072 18
9. Din. Oradea 14 4 10 816—1014 18

10. Med. Tg. M. 14 3 11 882—1043 17
11. I.C.F. Buc. 14 3 11 937—1065 17
12. Steagul r. Br. 14 2 12 943—1075 16

FEMININ

1. Politeh. Buc. 12 12 0 751—514 24
2. Rapid Buc. 12 11 1 837—545 23
3. Voința Buc. 12 8 4 570—591 20
4. Univer. Cluj 12 7 5 674—639 19
5. Voința Br. 12 6 6 658—635 18
6. Mureșul Tg. M. 12 5 7 618—627 17
7. Constr. Buc. 12 4 8 550—678 16
8. Univer. Iași 12 4 8 628—711 16
9. Crlșul Oradea 12 3 9 526—661 15

10. Olimpia T.V. 12 0 12 477—688 12

a sezonului
încheiată duminică cu victoria 

echipei Dinamo București, „Cupa 
de iarnă* s-a înscris integral în 
contextul amintit mai sus. „Nici
odată competiția nu ne-a servit 
într-n asemenea măsură, ne spunea 
antrenorul Titi Ionescu. Pentru 
mine, cel puțin, a fost un excelent 
prilej de a-mi verifica jucătorii de 
bază, Cîndea, Dragomir, Nica, 
Dragomirescu, Coravu, Giugiuc,

activitate
lin : Construcții București — Poli
tehnica Cluj, Medicina Timișoara
— Universitatea București, Politeh
nica Brașov — Politehnica II 
București, Politehnica Iași — Știin
ța Petroșeni, Universitatea Craiova
— Pedagogic Oradea ; feminin : 
Arhitectura București — I.C.F. 
București, Construcții București — 
Medicina Iași, Medicina Cluj — 
Universitatea București, Pedagogic 
Constanța — Politehnica Brașov, 
Medicina Tg. Mureș — Universi
tatea Timișoara.

La seria I masculin returul în- 
cea>e la 26 martie.

competițional
Pilă, Fugigi, Zlătoianu, Țuțuianu, 
Iordăchescu, Stoica, și totodată de 
a urmări comportarea unor jucă
tori noi: Iorgulescu, Bălan, Răș- 
canu“. Observații asemănătoare 
ne-au împărtășit și ceilalți antre
nor; ai echipelor participante, P. 
Cosmănescu (Steaua), I. Buzoianu 
(Gloria), Ed. Denischi (Progresul), 
ing. V. Moraru (Grivița Roșie). 
Așadar, un prim aspect pozitiv.

Secretul piramidelor
și... sala de sporturi din Timișoara

(Urmare din pag. 1) 

proiectele au început să curgă: ba 
pentru 19 milioane, ba pentru 
14 830 000 lei, ba pentru 12 milioa
ne. în urma unei analize temeinice, 
s-a ajuns la concluzia justă că se 
poate face o sală frumoasă cu 
2 400 locuri numai cu... 7 milioane 
lei. D.S.A.P.C. Banat a refuzat, în
să, să facă studiul pe motiv că 
suma e prea mică. Atunci s-au 
oferit bucureștenii. Auzind ce... ru
șine îi așteaptă, bănățenii s-au... 
mobilizat : „Putem și noi*, au de
clarat ei. Și, astfel, s-a întocmit 
un S.T.E. pentru 7 milioane. Dar 
pînă aici, cîtă muncă de proiec
tare irosită, cîte fonduri planifi
cate în ultimii doi ani și pierdute I 
Dar, ce să mai lungim boala I?

— Mi-ați luat vorba din gură 
— am intervenit. Ajungeți, vă rog, 
la deznodămînt, chiar dacă e fatal !

— In acest stadiu, toți au fost 
de acord. Proiectul de 7 259 000

Această competiție n-a mai avut, 
ca în unele ediții precedente, un 
caracter de „joacă*, de simplă 
semnare a unor foi de arbitraj. 
Dimpotrivă, echipele participante 
au privit întrecerea cu seriozitate, 
cu atenția cuvenită, dornice să rea
lizeze unele din obiectivele planu
lui de pregătire, să scoată în evi
dență carențele care mai există. La 
Steaua, de pildă, s-au vădit slă
biciuni în compartimentul treisfer- 
turilor ; la Grivița Roșie, faptul că 
jucătorii nou introduși nu s-au în
cadrat încă în spiritul jocului ; 
la Progresul — o pregătire fizică 
necorespunzătoare ș.a.m.d. Timpul 
care a mai rămas pînă la începerea 
campionatului (prima etapă în „A* 
— Ia 12 martie) va fi, desigur, fo
losit de antrenori în vederea efec
tuării retușurilor care se impun.

în fine, am vrea să scoatem în 
relief și o scăpare destul de regre
tabilă de care s-a făcut vinovat, 
de data aceasta, forul de speciali
tate. Și anume : faptul că „Cupa 
de iarnă" s-a limitat doar Ia echi
pele bucurcștene. Nu este firesc. 
Toate echipele noastre au nevoie 
de pregătire în condițiile unui joc 
la două buturi și nu a unor antre- 
namente-școală, de multe ori șa
blonarde, monotone. După cîte știm 
au fost echipe care au solicitat 
participarea Ia competiție. De pil
dă, Farul Constanța. Dar cererea 
a rămas fără răspuns. Considerăm 
că pe viitor federația va trebui să 
vină în întîmpinarea unor aseme
nea inițiative, încurajîndu-le, 
acordîndu-le tot sprijinul. Numai 
astfel își va face pe deplin datoria.

TIBERIU STAMA

lei a fost aprobat și în octombrie
1966 s-a trecut la faza P.A.

— Adică ?
— „Proiect de ansamblu*. în 6 

ianuarie 1967 apare însă H.G.M. 
3060, care reduce faza P.A., așa 
că se trece direct la P.E. — 
proiect de execuție.

— In sfîrșit ! exclam cu ușurat
— Stați 1 Că mai e de... trai. 

D.S.A.P.C. Banat va face proiec
tul de execuție, Trustului regional 
de construcții (TRCB) i s-au plani
ficat deja 2 milioane lei pentru
1967 și...

— Deci, un tratament rapid și 
eficace 1

— Dar, să vedeți: TCR.C.B. cere 
proiectul. D.S.A.P.C. a promis însă 
că-1 termină abia în august. Or, 
Trustul de construcții afirmă că 
din septembrie pînă în decembrie 
nu poate cheltui 2 milioane lei. 
Vrea proiectul mai repede. Măcar 
la 15 iunie. Dar, eu vă spun: nici
în august nu cred că vom avea 
acest proiect. De ce ? Pentru că s-a 
ivit o mare problemă: cu ce vom 
acoperi sala ? Cu ferme metalice 
sau cu grinzi de beton armat ? 
Arhitectul Decebal Anastasescu de 
la D.S.A.P.C. vrea cu grinzi de 
beton, pentru a se economisi me
tal. Ceea ce e iarăși just. Consu
mul de metal — circa 120 tone 
— s-ar reduce la jumătate. Dar ce 
te faci cu grinzile de beton ? Fie
care ar avea 70 de tone 1 Cu ce 
să le ridici ? Macarale pentru ase
menea treburi nu există decît la 
C.F.R. și la Ploiești, în industria 
petroliferă. Să facem o cale fe
rată pînă la locul unde se va ri
dica Sala de sporturi ? Mai mare 
daraua decît ocaua 1 E drept, și 
piramidele din Egipt s-au făcut 
fără macarale de 70 de tone, dar...

— înțeleg — spun eu, la ca
pătul răbdării.

— Acum așteptăm. Nu proiectul, 
ci alegerea soluției pentru acope
riș. Pînă atunci, însă, mă tem că 
timpul trece și banii alocați pen
tru sala din Timișoara vor fi tri
miși unor oameni mai operativi, 
din alte regiuni, cum s-a întîm- 
plat și anul trecut..

Față de această situație, se pune 
întrebarea: oare Sfatul popular re
gional, de care depinde D.S.A.P.C., 
nu este interesat ca acest oraș, cu 
bogate tradiții sportive, să aibă 
cît mai curînd o sală modernă de 
sport ? Iar D.S.A.P.C. Banat ce 
așteaptă ? Nu cumva descoperirea 
secretului construcției piramidelor, 
pentru a întocmi, în fine, proiectul 
de execuție a sălii ? în acest caz, 
trebuie să ne înarmăm cu răbdare. 
Și nu e cazul.



Qotbal Gane în lojă,
Pîrcălab la galerie!...

Cineva vorbea despre .graiul sea" al ciîrelor. Au însă cifrele un .grai* atît de 
sec ? Din studiul lor pot reieși direcțiile de dezvoltare ale unui anumit fenomen, ele in
dică locul unde trebuie să se accentueze pentru a da respectivului fenomen direcția cea mai 
bună ș.a.m.d. în sfîrșit, transportîndu-le în domeniul fotbalului, cifrele — în cazul artico
lului de față: notele acordate jucătorilor după prima etapă a returului — scot în evidență o 
serie de realități. Să le luăm pe rînd.

LINIILE OFENSIVE - MARILE 
DEFICITARE

Am calculat — firește, pe baza 
notelor — mediile generale ob
ținute de cele 14 formații din 
categoria A, dar șl media fie
cărui compartiment în parte. 
Pregnant a reieșit faptul că li
niile de atac au primit cele mai 
mici note. Doar 
într-un singur caz 
cvartetul ofensiv 
a avut o medie 
mai mare decît 
apărarea respecti
vă. La Farul i 7 
față de 6,75. Dar 
iată .clasamentul* 
respectiv : 1—3.
Farul, Universita
tea Cluj, Steagul 
roșu — media 7 ;
4. Jiul — 6,75;
5. Rapid — 6,50;
6. U.T.A. — 6,20; 
7—9. Progresul, 
Steaua, C.S.M.S.
6,00; 10—11. Uni
versitatea Craio
va. Dinamo Bucu
rești — 5,80; 12. 
Dinamo Pitești — 
5,75; 13. Politeh
nica — 5,66; 14. 
Petrolul — 5,50.

Să luăm acest 
clasament de jos 
în sus: la Petrolul, în linia 
de atac sînt prezenti — printre 
alții — Dridea X, Badea, Mol- 
doveanu. Nici unul nu mai are 
nevoie de prezentare suplimen
tară. La Dinamo Pitești — C. 
Radu și Naghi, membri ai lo
tului, național; la Dinamo Bucu
rești — o înaintare de „aur“ i 
Pîrcălab, Frățilă, Ene II, Haidu ; 
Ia Steaua — Constantin, S. A- 
vram, FI. Voinea și Pantea, pri
mii trei dintre ei, înaintași cu 
nume în fotbalul nostru, iar cel 
Je-al patrulea — o speranță; la 
Rapid' alți patru jucători consa- 
crâți: Năsturescu, Dumitriu II, 
Ionescu, Codreanu. Și cine s» 
află în loji ? Să-i notăm și pa 
aceștia : Zamfir, Tufan, lancu, 
Kallo (Farul), Ivansuc (redivi- 
vus?), Szabo, Barbu (Universi
tatea Cluj), Necula, Gane, Ioniță, 
III (debutant în categoria A, vine 
din „C“, de la A.S.A. Sibiu), 
Gybrfi (Steagul roșu) și marile 
talente ale Jiului (Martino- 
vici, Casandra, Libardi, Perones- 

Publicam nu de mult un arti
col despre vedete, în care amin
team ca o condiție necesară a 
acestei categorii de jucători 
— CAPACITATEA DE A DE
CIDE SOARTA UNEI PARTIDE.

Duminică după-amiază, pe 
Stadionul „Tineretului" din

Azi, ultima zi la tragerea LOTO a MĂRȚIȘORULUI

cu). Evident, cu excepția lui 
lancu, sportivi cu ceva mai mică 
suprafață decît ceilalți și totuși» 
spre lauda lor, ocupă locurile de 
onoare, în timp ce alte linii de 
atac, consacrate, șl jucători de 
valoare se mulțumesc cu un loc 
la... balcon sau la „galerie*.

Sînt mulțumiți Dumitriu II, 
Pîrcălab, Diidea I, Haidu, Pantea 

Brașov, Gane a îndeplinit a- 
ceastă condifie. Așa cum 
scriam în cronica noastră de 
luni, Ia începutul partidei, e- 
chipa sa se găsea în detect de 
orientare, jucînd nerecoman
dabil în iuncfie de starea tere
nului. Gane a sesizat rapid a- 
ceastă situație și, cu un etort 
remarcabil, a schimbat iunda- 
mental maniera de joc a echi
pei sale. Contribuția sa a fost 
substanțială și în ceea ce pri
vește determinarea rezultatu
lui meciului: a creat primul 
gol și l-a marcat pe cel de-al 
doilea. Considerăm că a fost 
unul dintre cele mai bune 
jocuri din cariera sa. Pentru 
ceea ce a realizat în teren a 
fost notat cu 10 de către cro
nicarul partidei, antrenorul fe
deral N. Petrescu, antrenorul 
S. Ploeșteanu și arbitrul în- 
tîlnirii, N. Mihăilescu.

și ceilalți de notele obținute ? 
Să mai amintim și faptul că sin
gurii jucători care în etapa de 
duminică au primit nota 4 sînt 
tot atacanți ; Țîrlea (U.T.A.), 
Țurcan (Dinamo Pitești), FI. Voi
nea (Steaua).

Credem că nemulțumiți trebuia 
să se arate și antrenorii jucă
torilor respectivi și am dori să 
publicăm părerile lor, ca și ale 
fotbaliștilor în cauză, bineînțeles 
dacă ni le vor comunica. Pînă 
la primirea acestora, să notăm 
că, totuși, nota maximă a pri
mit-o tot un atacant: Gane. Fe
licitările noastre l Dar proverbul 
cu . primăvara șl cu floarea îl 
știm cu toții... Avem nevoie de 
cît mai multe flori de acest fel. 
Se apropie sezonul Internațional 
și, pentru a fi prezenti în tur
neul final al campionatului Eu
ropei, trebuie să marcăm qoluri. 
Altfel rămînem din nou de că
ruță...

PROGRES ÎN LINIILE DE MIJLOC

întotdeauna, România a avut 
mijlocași de valoare europeană. 

Incepînd cu Vintilă, Rășinaru, 
Juhasz, trecînd pe la Petschows- 
ki, Băcuț, Călinoiu, Bone și în
cheind cu Dobrin, Al. Constan- 
tinescu, Ghergheli, Octavian Po
pescu, Dinu (Rapid) sau cu ul
tima descoperire, Antonescu, nu 
ne putem plînge de lipsa jucă
torilor de mijlocul terenului, in
diferent de tactica folosită și de 

așezarea între
buințată. Două li
nii mediane au, 
după jocurile de 
duminică, media 
8,50; Antonescu 
(Ia al doilea meci 
în categoria A) 
— Koszka (Farul) 
șl Al. Constanti- 
nescu — Mateia- 
nu (Progresul). 
Alte două cu 8; 
Dinu — Jamaischl 
(Rapid) și Dobrin 
— Prepurgel (Di
namo Pitești). No
tele indică o creș
tere față de pri
ma etapă a tu
rului. De altfel, 
cei mai mulți din
tre cronicarii noș
tri au subliniat, 
acolo unde a fost 
cazul, aportul li
niei de mijloc, 
ale cărei sarcini, 

în conjunctura actuală a fotba
lului, reprezintă mai mult decît 
altă dată cheia de boltă a unei 
echipe. în același timp însă, 
Steaua (Negrea — D. Popescu), 
C.S.M.S. și Petrolul (Iuhas — 
Dragomir) sînt pe locurile 10—13 
cu media 6,50, iar Politehnica 
— ultima, cu 5,33 l

★
Desigur, notele date de cro

nicari sînt, mai mult sau mal 
puțin, relative. Totuși, ele re
flectă în bună măsură evoluția 
jucătorilor. Deci...

Renunțăm să ne mal ocupăm 
și de apărări, care au avut note 
mai bune decît atacurile respec
tive (în fond, e mai ușor să 
distrugi decît să construiești...). 
Pentru a încheia, iată un clasa
ment al echipelor după mediila 
obținute în partidele de dumini
că i 1. Farul 7,54; 2. Steagul roșu 
7,25 ; 3. Jiul 7,17 ; 4. Petrolul 7,00 ; 
5—7. Rapid, Progresul, Universi
tatea Cluj 6,90; 8—10. U.T.A., 
Dinamo București, Dinamo Pi
tești 6,75; 11. C.S.M.S. 6,72; 12. 
Universitatea Craiova 6,66; 13.
Steaua 6,27; 14. Politehnica 6,09.

MIRCEA TUDORAN

Vineri, sîmbătă fi duminică, la Predeal,

Campionatele republicane 
de biatlon

© Duminică se dispută concursul republican al copiilor

© Aminarea campionatelor republicane de seniori la probe alpine
• Din nou Predealul va fi 

centrul de greutate al activității 
competiționale. Vineri, sîmbătă 
și duminică, pe pîrtia și în po
ligonul din Valea Poliștoacă, vor 
avea loe campionatele republica
ne de biatlon ale seniorilcr și 
juniorilor. Vor lua parte spor
tivi reprezentînd cluburile și a- 
sociațiile sportive brașovene Di
namo, A. S. Armata, Steagul 
roșu și Tractorul, precum și din 
Gheorghieni. La juniori mai par
ticipă și biatloniști din regi
unile Hunedoara, Mureș Au
tonomă Maghiară și Ploiești. 
Programul este - următorul : 
vineri cursele individuale de 
20 km seniori și 10 km juniori, 
sîmbătă ștafeta 3x5 km juniori, 
duminică ștafeta 3x7,5 km se
niori.

• Tot la Predeal, duminică, se 
va disputa concursul republican 
de copii, la care vor lua parte 
eei mai buni 200 de mid spor
tivi din centrele de inițiere și 
școlile sportive. Probele de con

G. Tomori (Politehnica Brașov), deținător a două titluri de campion repu
blican universitar, se pregătește in vederea campionatelor republicana 
de probe alpine care vor avea loc în Poiana Brașov în zilele de 9—12 mar
tie. Iată-l în plin efort pe pîrtia de la Clăbucet—Predeal. Foto: N. Aurel

curs sânt slalom uriaș și curse 
de fond pe categorii de vîrstă.

• După cum ne anunță fe
derația de specialitate, campio
natele republicane ale seniori
lor la probe alpine s-au amînat 
pentru zilele de 9—12 martie (în 
loa de 3—5 martie), în vederea 
asigurării celor mai bune condi
ții de desfășurare în Poiana Bra
șov.

★
Pe pîrtia „Coasta Boacei" 

din Rășinari a avut loc etapa 
raională a campionatului școli
lor generale din raionul Sibiu. 
S-au disputat probe alpine și de 
fond, evidențiindu-se Toader 
Vaida (Orlat), Maria Vlad (Vur- 
păr), Linnert Petri și Heintz 
Vielteh (ambii din Cisnădie) la 
fond, Vaier Poclitor (Boita), Re- 
nate Petri și Inge Herbert (Cis
nădie) la „alpine". Cupa pentru 
cea mai bună comportare a fost 
atribuită școlii generale nr. 1 
din Cisnădie. (Ilie Ionescu — 
coresp. principal).

La 3 martie 1967, Administrația 
de stat Loto-Pronosport organizează 
tradiționala tragere a Mărțișorului la 
LOTO.

Această tragere se desfășoară după 
aceeași formulă ca Ia Revelion, cînd 
s-au distribuit peste 60.000 de pre
mii.

La tragerea Mărțișorului LOTO, 
de mîine, se vor atribui următoarele 
premii :

— 20 de autoturisme (1 „RE
NAULT 16", 2 „RENAULT 10 MA
JOR", 2 „MOSKVICI 408", 2
„WARTBURG LUX 312/1*, 5 „RE
NAULT DAUPHINE" și 8 .TRA
BANT 601").

— excursii de cite 3 locuri Ia 
VARNA „NISIPURILE DE AUR" 
de cile 15 zile.

— premii în obiecte și premii fixe 
în bani.

— premii fixe în bani penlru va
riantele cu 2 numere cîștigătoare.

Se efectuează 4 extrageri:
—o extragere de 12 numere din 

90 pentru atribuirea premiilor obiș
nuite în bani ;

— o extragere de 12 numere din 
90 pentru atribuirea premiilor supli
mentare în autoturisme, excursii și 
bani.

— două extrageri de cite 2 nu
mere din 90 pentru atribuirea pre
miilor suplimentare în bani.

în total se extrag 28 numere.
Agențiile Loto—Pronosport vă 

țin la dispoziție și bilete gata com
pletate.

Cumpărat i-vă din vreme bilete 
pentru această tragere, pentru a e- 
vita aglomerația. Azi ultima zi.

Tragerea LOTO A MĂRȚIȘORU
LUI de mîine 3 martie va avea loc 
în București.

PRONOEXPRES nr. 9 
DIN 1 MARTIE 1967

Extragerea I ; 15 6 43 48 18 19 — 
42 14. Fond de premii: 735 263 lei. 
Extragerea a Il-a: 47 8 28 6 15 10 2 17 
Fond de premii : 368 585 lei. Trage
rea următoare va avea loc miercuri 
8 martie 1967, în București.

PREMIILE
ÎNTREGI ȘI SFERTURI 

DE LA TRAGEREA LOTO 
DIN 24 FEBRUARIE 1967

Categoria I : 1 sfert a 114.082 lei ; 
categoria a n-a : 6x21.390 lei și
8 x 5.347 lei; categoria a IlI-a : 
110 x 1.404 lei 210 x 350 lei ; categoria 
a IV-a : 357 x 534 lei și 524 x 146 lei; 
categoria a V-a : 911 x 271 lei șl
1.399 x 67 iei.

Premiul de 114.082 lei a revenit 
unul participant din București.

Tragerea Loto a Mărțișorului de 
mîine vineri 3 martie 1967 va avea 
loc în București, în sala clubului 
Adezgo din Calea Șerban Vodă, 
ora 17.30.

Rubrică redactată de Administra
ția de stat Loto-Pronosport.

„FotDal- 
proDlcmc 
de joc 
și 
antrenament"

O nouă carte despre 
fotbal e totdeauna un 
eveniment pentru cei 
care iubesc acest sport, 
chiar dacă în paginile 
ei nu întîlnești poezia 
fierbinte a stadioanelor 
care găzduiesc meciuri 
de anvergură, ci proza 
seacă, dură, a ceasuri
lor de antrenament sau 
ceea ce e arid în joc -- 
probleme de ordin tehni- 
co-tactic, fizic etc.

Lucrarea .Fotbal — 
probleme de joc și an
trenament" face parte 
din categoria ultimelor. 
Autorul ei, conf. univ. N. 
Roșculeț, ocupindu-se pe 
mai mult de 350 de pa
gini de aceste atît de 
importante probleme în 
jurul cărora se discută 
și se... scrie atît de 
mult. E bună această 
carte 1 Răspunde sau nu 
exigentelor obiectului 
propus spre tratare ? 
lată întrebări al căror 
răspuns este ușor de dat 
după studiul paginilor 
lucrării. Am scris inten
ționat cuvîntul studiu 
deoarece lucrarea despre 
care scriem necesită a- 
cest efort. 

Lunga carieră didac
tică a autorului — con
ferențiar la Institutul de 
cultură fizică — se simte 
în maniera de prezen
tare și organizare a te
maticii luate în discu
ție și, am putea spune, 
chiar în modul în care 
este pusă problema.

„La întocmirea acestei 
lucrări am (inut seama 
de observațiile pedago
gice și de înregistrările 
efectuate la o serie de 
meciuri ale echipelor de 
categoria A și reprezen
tative; cu ajutorul lor 
am determinat conținu
tul jocului real".

...Lucrarea de fată se 
adresează în special an
trenorilor care se ocupă 
de pregătirea echipelor 
de categorie superioară. 
Lor le sini prezentate o 
serie de exerciții, de 
date și de indicații me
todice prin care se pot 
rezolva mai bine sarci
nile procesului de pre
gătire la nivelul cerin
țelor actuale.

Punînd problema co
relației dintre joc și an
trenament, autorul su
bliniază faptul că „par

ticularitățile și caracte
risticile jocului influen
țează sarcinile și meto
dica antrenamentului, iar 
prin antrenament se per
fecționează jocul". $i a- 
ceastă idee stăpînește 
lucrarea de la un capăt 
la altul. Desiăcînd jocul 
în părțile sale constitu
tive, N. Roșculeț stabi
lește relajîi și raporturi 
între ele, demonstrează 
și indică mijloace și căi 
prin care, în ceasurile 
de antrenament, pot ti 
reasamblate aceste frag
mente, astfel incit an
trenamentul să aibă va
loarea jocului, lecfia să 
dea soluția cea mai a- 
decvată. Acesta este 
poate cel mai mare me
rit al lucrării. S-a scris 
mult despre fotbal, pu- 
nîndu-se problema de 
principiu, reafirmîndu-se 
adevărurile general-vala- 
bile. Lucrarea cont, 
univ. N. Roșculeț intră 
în detaliu, îl analizează. 
repunîndu-1 în drepturile 
cuvenite.

Este un pas înainte ce 
merită să fie remarcat.

V. PAUNESCU



înaintea meciului de hochei România — R. F, G.

Canadianul Edmund Reigle, antrenorul oaspeților,
Campionatele mondiale 

de patinaj artistic

ne vorbește despre cele două echipe
lată, pentru a intra direct în temă, cine este interlocutorul nostru: 

11 ani jucător profesionist Ia echipele din Cleveland și Boston („Ultimul 
sezon la Boston, Bruns mi-a adus mari satisfacții sportive...u ), doi ani jucă
tor și antrenor al selecționatei de amatori a Canadei, alți doi ani antrenor 
secund al reprezentativei Suediei („Din această perioadă păstrez cea mai 
•frumoasa amintire, deoarece după campionatul mondial de la Colorado Springs, 
ei ști gat de echipa Suediei, -antrenorul Stromberg și-a tăiat medalia de aur 
în două si mi-a dat și mie o fumătate 1“ ) și acum...

t
— Și acum ?

— Acum, după cum vedeți, sînt 
reprezentativei R. F. a 
Am încercat să renunț 
dar n-am putut. Pasiu- 
acest sport a fost mai

antrenorul 
Germaniei, 
la hochei, 
nea pentru 
puternică.

Cunoașteți echipa Rema

trecut la campiona- 
cind eram antrena-
R.F .G. doar de o

tiiei ?
— Da J Anul 

tul mondial — 
rut selecționatei 
lună — am avut mult de furcă cu 
hocheiștîi români. Echipa mea și 
formația română își disputau primul 
loc în grupa B, așa incit, încă îna
inte de meciul direct dintre ele, am 

venit la unele partide ale jucătorilor 
români pentru a cunoaște mai bine 
valoarea lor. Trebuie să spun că din tot 
ce am văzut atunci am păstrat impre
sii dintre cele mai bune. Reprezenta
tiva României practica un hochei 
modern, rapid și patina bine. Mi-a 
plăcut un fundaș, înalt și blond (n.n. 
Varga) și cei doi frați din prima 
linie de atac (n.n. frații Szabo).

— Ce puteți comunica citi
torilor noștri despre formația 
pe care o antrenați ?

— Am disputat în aceste zile două 
meciuri internaționale: vineri 24 
februarie la Ljubljana am învins Iu
goslavia cu 4—2 și marți 28 fe
bruarie am făcut joc egal (3—3) cu 
Ungaria, la Budapesta. Pot spune 
că din cele 6 reprize în care au 
evoluat hocheiștîi vest-germani cu pri
lejul acestor îmîlniri, doar în 
trei dintre ele au dat deplină satis
facție. Campionatul nostru s-a ter
minat abia în 20 februarie și, din 
această cauză, selecționata noastră nu 
este încă suficient de omogenă. Sper, 
însă, că la București vom oferi două 
partide de valoare.

— Care este cel mai bun ju
cător

— Greu 
R. F. G. 
cători de 
cât vreau 
este un motiv pentru care nu avem 
încă omogenitate), atenția noastră

al formației dvs. ?
de spus..,. Reprezentativa 
este alcătuită din ju- 
la 8 cluburi (în trea- 

să vă spun că și acesta

par
cei 
din

îndreptîndu-se spre cei mai tineri 
și mai în formă, 11 recomand — to
tuși — publicului bucureșiean pe 
H. JFeitl, care cu ocazia primei 
tide România—R.F.G. va juca 
de al 90-lea meci internațional 
cariera sa.

Interviul nostru s-a încheiat
Edmund Reigle era așteptat de e- 
chipa lui...

CALIN ANTONESCU

aci.

' INTERNAȚIONALA

NEW YORK, I (Agcrpres). — 
Pe unul din marile terenuri acope
rite din New York, în deschidere la 
turneul internațional „Vanderblit gold 
cup“, a avut loc meciul de tenis ne
oficial dintre echipele Americii și Eu
ropei. Selecționata europeană, din 
care a făcut parte și jucătorul ro
mân Ion Țiriac, a obținut victoria 
cu 2—1. Unul din cele două puncte 
a fost realizat de Ion Țiriac, în
vingător cu 2—6, 6—4, 6—2 în 
meciul cu americanul Gene Scott. 
Istvan Gulyas a cîștigat cu 6—4, 
5—7, 6—1 la Franck Froehling, iar

in concursul atletic de la Berlin

După efectuarea a patru figuri 
obligatorii, prima parte a clasamen
telor probelor individuale se prezin-
tă astfel : masculin — 1. Wolfgang 
Schwartz (Austria) 733,9, 2. Emme
rich Danzer (Austria) 730,1, 3. Scott 
Allen (S.U.A.) 717,4, 4. Donald
Knight (Canada) 714,6, 5. Gary Vis
conti (S.U.A.) 709,4, 6. Patrick Pera 
(Franța) 682,2; feminin — 1. Peggy 
Fleming (S.U.A.) 741,6, 2. Valerie 
Jones (Canada) 691,6, 3. Gabriele
Seyfert (R.D.G.) 682,6, 4. Sally-Ann 
Stapleford (Anglia) 676,0, 5. Hanna 
Maskova (Cehoslovacia) 668,8, 6. Ku-

Manuel Santana a pierdut la Chuck 
Mackinley cu 1—6, 16—14, 0—1 
(abandon). Întîlnirea — prima de 
acest fel în istoria tenisului — a 
trezit un viu interes și a fost ur
mărită de un numeros public.

Echipa Europei va susține un nou 
meci, de data aceasta cu o combi
nată Australia—America de Sud. 
Ion Țiriac va avea ca adversar pe 
brazilianul Ronald Barnes, Gulyas va 
juca cu Edson Mandarino, iar San
tana cu australianul John Newcombe.

Doi dintre reprezentanții patina
jului artistic din S.U.A. prezenți 
la Viena: Peggy Fleming — 
campioană mondială — și Ronafâl 

Kauffman 

miko Jukawa (Japonia) 667,5. Ul
timele două figuri obligatorii la 
„individuale" se desfășoară astăzi.

Aseară s-a încheiat proba d« 
perechi. Titlul suprem a revenit 

din nou cuplului Ludmila Belou
sova—Oleg Protopopov (U.R.S.S.) 
urmat de Margot Glockshuber—- 
Wolfgang Dannc (R.F.G.) și Cynt
hia—Ronald Kauffman (S.U.A).

Pe ecranele televizoarelor se va 
putea urmări astă-seară, între orele 
21,10—22,30, evoluția concurenților 
în proba de dans a campionatelor 
mondiale de patinaj artistic.

în localitatea Kielee 
de-a III-a

de lupte
— România
II-a a avut 

trecut la Timișoara și 
de sportivii români, 
cerile de la Kielee 
deral, Ion Corneanu, 
pe următorii luptători: Gh. Stoiciu, 
I. Baciu, M. Bolocan, FI. Cîorcilă, 
1. Țăranu, N. Ne.guț, C. Bușoiu, 1. 
Enache, S. Popescu și N. Martinescu.

Ultimii doi, S. Popescu și N. Mar
tinescu, au sosit în Polonia venind 
din Suedia, unde au participat cu 
succes la turneul internațional „Mii- 
la.rcupea’“.

Azi începe 
(Polonia), cea 
triunghiularului 
m ane Polonia 
dia. Ediția a

ediție a 
grero-ro-
— Sue- 
loc anul 
cî ști ga taa fost _

Pentru între- 
antrenoTul fe- 
a selecționat

La sfîrșitul săptămînii trecute, clu
bul Dynamo Berlin a organizat cea 
de a X-a ediție a tradiționalului sfiu 
concurs atletic internațional de sală. 
Printre participanți s-au numărat și 
doi atlețl români, Șerban Ciochină 
și Valeriu Jurcă. La triplusalt, in
tr-o companie valoroasă, pe primul 
loc s-a clasat J. Ruckborn (R.D.G.) 
cu 16,32 m. Ciochină a ocupat locul 
doi, cu un rezultat bun : 16,10 m 
(16,10 — N— 15,93 — 15,81 — 15,68 — 
N), înaintea lui G. Schenk (IR.D.G.)

și P. Nemcoysky (Ceh.), care au sărit 
15,90 și respectiv 15,73.

în seriile contratimp ale probei de 
400 m, cele mai bune rezultate au 
fost obținute de atleții germani : 
H. Koch 46,9 H. Schwabe 49,2 etc.

Dintre atleții străini, primii au 
fost Valeriu Jurcă și suedezul Jo
hansson cu 49,9. Calificîndu-se în fi
nala a doua, pentru locurile 5—8, 
Jurcă nu a mai putut lua startul 
fiind bolnav. Rezultatul său dîn serii 
reprezintă un nou record republican 
de sală (v.r. — 50,6 Zamfirescu).

FOTBAL
BUDAPESTA. — La Budapesta, 

în prezența a 25 000 de spectatori, 
s-a disputat meciul dintre echipa 
Ferencvaros Budapesta și formația 
vest-germană Eintracht Frankfurt, 
contînd pentru „optimile de finală 
ale „Cupei orașelor tîrguri" la fot
bal.

Fotbaliștii maghiari au terminat 
învingători cu scorul de 2—1 (1—1), 
prin golurile înscrise de
(min. 6) și Novak (min. 61, din lo
vitură de la 11 m). Golul oaspeți-

Rakosi

CALEIDOSCOP • CALEIDOSCOP • CALEIDOSCOP • CALEIDOSCOP
LA RIO DE LA PLATA, 

argentinianul Antonio Alber- 
tondo a încercat să bată re
cordul mondial de durată la 
înot (record deținut de Gil
berto Ruiz din Paraguay, cu 
105 ore). Albertondo a înotat 
85 de ore. apoi a abandonat 
pentru că murea de... somn, 
deși ,pe plajă se aflau mai 
multe orchestre de jazz care 
făceau un zgomot infernal, 
pentru a-1 ține treaz.

CUNOSCUTUL interpret al 
lui Tarzan — Johnny Weiss
muller — duce ți azi, la vîr- 
sta de 62 de ani, o viată foar
te sportivă. El inoată zilnic 
cel puțin o oră, definind de 
altfel ți funcția de vicepreșe
dinte al școlii de înot din Il
linois. Specialiștii susțin că 
Weissmuller a luat-o cu 20 
de ani înaintea timpului său. 
El a înotat in 1927 distanța 
de 100 y liber în 51,0 sec., 

■iar in anul 1966, la campio
natele Floridei, doar trei îno
tători au realizat un timp mai 
bun decît al lui Weissmuller.

DUPĂ unele statistici, s-a 
constatat că aproape 75% 
dintre atleții fruntași însurați 
cu femei care nu practică 
sportul au copii de sex femi
nin. Același sondaj, făcut 
pentru atlete căsătorite cu

nesportivi, arată că peste 
60% dintre ele nasc băieți. 

UN BOXER a transmis 
cronica propriei sale înfrîn- 
geri, fără a omite vreunul din 
cele 3 contacte avute cu 
podeaua. Este vorba de olan
dezul Jean de Keers, care 
colaborează la revista în lim
bă flamandă „Sport 67”. De 
Keers este un caz unic în 
lume. Din fericire! Ce s-ar 
întîmpla dacă i s-ar da voie, 
lui Clay să-ți comenteze 
ipropriile-i victorii 7

ÎN TIMPUL șederii sale 
în Cambodgia, înotătorul A- 
lain Mosconi a căpătat o 
nouă pasiune : îmblînzirea 
șerpilor. După ce a luat cîte- 
va lecții de la un maestru 
cambodgian, el a... adoptat 
una dintre aceste vietăți, spre 
oroarea celorlalți compo
nent! ai lotului francez, 
fapt pentru care a trebuit 
să se mute într-o cameră 
izolată.

ULTIMA achiziție a cu
noscutei echipe de baschet 
Harlem Globetrotters este 
Boici Buie, care stirnește 
admirația prin facilitatea cu 
care conduce 'mingea, deși 

îi lipsește... mina stingă.

Fostul campion mondial de automobilism, englezul Stirling 
Moss, în vîrstă de 36 de ani, este de cîteva suptămîni tată 
al unui copil. „Toată viața mi-au plăcut fetele — a spus 
Moss, la nașterea fetitei —“acum o am pe a mea".

FOTBALISTUL Uwe See- 
ler, căpitanul reprezentati
vei R.F.G., primește zilnic 
circa 400 de scrisori din 
partea suporterilor. El se

plînge doar de un singur 
lucru : că majoritatea admi
ratorilor săi uită să adauge 
la scrisoare timbrul pentru 
răspuns.

LA RALIUL Saharei pe 
vehicule cu pînze participă 
concurenți din mai multe 
țări : Anglia, Franța, Da
nemarca, Olanda și S.U.A. 
Raliul este împărțit in trei 
etape și măsoară în total 3000 
km. Participanții duc cu ei 
alimente, apă, materiale de 
cort și aparate de emisie- 
receptie cu tranzistoare, care 
le permit ținerea legăturii în
tre echipate.

DIN ANUL 1945 John Su
ter, din Londra, n-a lipsit 
niciodată de la meciurile e- 
chipei sale favorite, Crystal 
Palace. Căsătoria fiului său 
cu Maureen Keam l-a pus In 
mare dificultate. Pentru a nu 
lipsi de la meci, Suter a aran
jat astfel lucrurile Incit toată 
nunta s-a deplasat la stadion, 
unde Crystal Palace a învins 
Plymouth cu 2—1.

LUIS SUAREZ, al cărui 
contract pe 6 ani cu Inter- 
nazionale va expira la 30 iu
nie ax,, este invitat să-și re
înnoiască contract'd cu e- 

chipa milaneză dar, în același 
timp, e chemat la Real Ma
drid. Suarez are 32 de ani. 
Marea lui dorință este de a-și 
sfîrși cariera sportivă în țara 
sa natală. Metronomul s-a 
pornit t pînă la 30 iunie Sua
rez are timp de gîndire, pen
tru a alege.

PE GLOB
lor a fost marcat de Huberts, in 
minutul 10.

In primul joc, Eintracht Frankfurt 
a cîștigat cu 4—1 și s-a calificat 
astfel pentru sferturile de finală

NEW YORK. — Echipa italiană 
A. S. Roma și formația braziliană 
Flamengo Rio de Janeiro vor des
chide la 28 martie sezonul profe
sionist de fotbal în S.U.A. Meciul 
va avea loc pe stadionul Randalls 
din New York.

SANTIAGO DE CHILE. — In 
cadrul turneului hexagonal de fot
bal de la Santiago de Chile, echipa 
maghiară Vasas Budapesta a întilnit 
formația cbiliană Universidad Ca
tolica, pe care a învins-o cu scorul 
de 3—0 (1—0).
• In competițiile europene de 

fotbal s-au disputat aseară mai 
multe partide.

în „CUPA CAMPIONILOR 
EUROPENI': Real Madrid — In- 
ternazionale 0-2 (0-1). în semi
finale s-a calificat Internazionale. 
Voivodina Novisad — Celtic 
Glasgow 1-0 (0-0). Ajax Amster
dam — .Dukla Praga 1-1 (0-0).

în „CUPA CUPELOR': Vasas— 
Gyâr —■ Standard Liăge 2-1 (2-0).

;,Ploaie" de recorduri 
mondiale la patinaj viteză

INZELL. — O adevărată „ploaie" 
de recorduri mondiale a marcat con
cursul internațional de patinaj vite
ză desfășurat timp de trei zile la 
Inzell (R.F.G.).
, In ultima zi a întrecerii, sportivul 
^olandez Ard Schenk a stabilit un 
nou record mondial în proba de 
1 000 m cu timpul de 1:20,6. Vechiul 
record era de 1:22,8 și aparți
nea sportivului sovietic Evgheni Gri- 
șin, din anul 1955. Un valoros record 
mondial a realizat și patinatorul nor
vegian Fred Anton Mayer, crono
metrat pe distanța de 10 000 m cu 
timpul de 15:31,8. In probele femini
ne, campioana mondială Stien Kaiser 
a coborît, pentru prima oară în is
toria patinajului viteză feminin, sub 
cinci minute la 3 000 reaiizînd
4:55,7. Se pare, însă, că acest rezul
tat nu va putea fi omologat ca nou 
record mondial, deoarece, conform 
regulamentului, sportiva olandeză 
nu și-a anunțat tentativa de record 
înaintea concursului.
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