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Fotbaliștii din echipa 

olimpică 
in U.R.S.S,

După turneul întreprins în America de 
Sud, iată că selecționata olimpică de 
fotbal a țării noastre va lua parte la un 
nou turneu peste hotare. Este vorba de 
eîtcva meciuri în Uniunea Sovietică, în 
orașul Baku, unde fotbaliștii români vor 
lntîlni echipe sovietice din prima cate
gorie. Turneul va avea loc între 18—21 
martie. ORGAN AL UNIUNII DE CULTURĂ FIZICĂ Șl SPORT DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA
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Un raid-anchetă al
ziarului nostru

Sportul timișorean

Iși poate reciștiga

strălucirea

Joi și vineri în Capitală
Selecționata 
va întîlni 
pe Tesla

de hochei a Bucureș Jiului

Pardubice
în- 
din 
ale 
ho

Săptămîna viitoare vor 
cepe la Viena întrecerile 
cadrul celor trei grupe 
campionatului mondial de 
chei pe gheață. După cum se
ște, echipa reprezentativă a 
României va evolua în cadrul 
grupei B alături de formațiile 
Poloniei, Elveției. Austriei, 
N onest ei. Iugoslaviei, Italiei 
și Ungariei.

In vederea participării la 
C.M. de la Viena echipa noas
tră va susține joi și vineri, 
do la ora 18,30, ultimele par
tide de verificare în țară. Par

teneri de întrecere pentru 
sportivii noștri vor fi reduta
bilii hocheiști de la Tesla 
Pardubice, a căror echipă o- 
cupă locul 5 în clasamentul 
primei categorii a campionatu
lui cehoslovac.

Pentru aceste partide antre
norii lotului nostru vor utiliza 
pe următorii jucători: Dumi- 

■ traș, Sofian, Crișan (portari); 
Ionescu, Czaka, Varga, Fă
găraș, Pop (fundași); 7. Szabo, 
Calamar, G, Szabo, Ștefan* 
Biro, Bașa, Pană, Florescu, 
Ștefanov, Andrei și Moiș 
(înaintași).

Echipa cehoslovacă a sosit

Faza din meciul România — R.F.G. (6—2) disputat țecent 
pe patinoarul „23 August"

marii după-amiază în Capitală. 
Au făcut deplasarea următor 
rii hocheiști :

Chlapek (Pithart) — por
tari; Strida, Ondrasina, Andrt, 
Vohralic — fundași; Dolana, 
Mares, Franc, Vanek, Jiroutek, 
Borek, Novak, Andlt, Spacek 
— înaintași. Antrenor: Bohus- 
lav Rejda.

i Intensă activitate I
competițională la schi [•>

• KURT GOHN ÎNVINGĂTOR IN „CUPA E MARTIE" 
BRAȘOV GĂZDUIEȘTE

Comisia regională Bra- 
a organizat la sfîrșitul 

......................... “ 8
în 
a- 

te- 
(2 

manșe a cîte 45 de porți). Cla
sament : seniori : 1. Kurt Gohn 
(Dinamo Brașov) 74,3 sec ; 2. 
N. Iovici (Steagul roșu) 74,8 ; 
senioare : 1. Mihaela Sandu 
(Dinamo Brașov) 87,5. Dumini
că s-a disputat proba de co
borâre, pe Pîrtia Lupului 
(2 600 m), cu participarea a 22 
de eoncurenți (numai seniori). 
Victoria i-a revenit din nou 
lui Kurt Gohn cu timpul de 
2:13,4, urmat de C. Tăbăraș 
cu 2:14,0. (C. Gruia—coresp.
principal).

șov _
săptămînii trecute „Cupa 
Martie" la probe alpine 
Poiana Brașov. Sîmbătă a 
vut loc pe pîrtia de sub 
leferic un slalom special

• Pe pîrtia Mogoșa s-a dis
putat recent cea de a XlV-a 
ediție a „Cupei Mogoșa”, com
petiție interregională de schi 
alpin pentru seniori, senioare, 
tineret, juniori mari, juniori 
mici și junioare mari. Iată 
cîștigătorii pe probe : slalom 
uriaș, seniori : Z. Kadar (Ma
ramureș) ; tineret : I. Bălan 
(Suceava) ; juniori mari : L. 
Pali (Suceava) ; junioare mari: 
Elena Boiarinov (Suceava) ; 
juniori mici : I. Gorog (Mara
mureș) ; slalom special, se
niori : L. Horvath (Maramu
reș) : senioare ; Iolanda Griga 
(Maramureș) ; tineret : V. 
Krampanschi (Maramureș) ; 
juniori mari : Gr. Timiș (Ma
ramureș) ; junioare mari : El. 
Boiarinov : juniori mici : St. 
Strebeli (Maramureș) ; cobo
râre, seniori : L. Horvath ; ti
neret : I. Bălan ; senioare : 
Iolanda Griga ; juniori mari : 
L. Pali ; juniori mici : I. Go- 
rog : junioare mari : El. Boia
rinov : pe echipe de regiuni 
a cîstigat reprezentativa Mara
mureș (84 puncte), care cuce-

AZI, MECIUL DE FOTBAL
BINTRE SELECȚIONATELE DIVIZIONARE
ALE GRECIEI SI ROMÂNIEI
9> JUST FONTAINE - TN TRIBUNA ! • JOCUL VA FI CONDUS DE UNT 
ARBITRU GREC • FOTBALIȘTII ROMANI AU SOSIT IERI LA ATENAL

Corespondență specială din Atena
ATENA, 7 (prin telefon de la corespondentul 

nostru). — Meciul amical cu selecționata divi
zionară a României, programat pentru mîine 
(n.r. azi) pe cel mai mare stadion din Atena 
în compania selecționatei cluburilor din Gre
cia, este socotit drept evenimentul sportiv cel 
mai important al acestei săptămâni.

Jocul, care se dispută de fapt între „națio
nalele" celor două țări (din rațiuni publicitare 
Si pentru a atrage cît mai multi spectatori, 
deoarece meciul se joacă într-o zi de lucru, 
câteva ziare locale anunță că are loc un meci 
Grecia — Remania...) este foarte important 
pentru ambele echipe .aflate în preajma unor 
întîlniri internaționale dificile.

Selecționata greacă a fost alcătuită pe sche
letul formației Olimpiakos, care conduce (ur
mată de A.E.K. si Panathinaikos) în clasamen
tul campionatului national. Mai fac parte ju
cători din echipele A.E.K.. Panathinaikos. Apo
llon și Aris Salonic. Din acest punct de vedere, 
antrenorii Petropoulos (asistentul lui Bobek 
la Panathinaikos) și iugoslavul Markovici (an
trenor federal) au asigurat un „11" din care 
fac parte cei mai în formă jucători.

Dar iată formația greacă : Ikonnmopoulos
ELIE SPORIDIS

(Continuare in pag. a 3-a)

Și acum, „mondialele!“...
De vorbă <u antrenoarea federală

ELLA CONSTANTINESCU

VOR REUȘI DINAMOVISTELE BUCURESTENE
CALIFICAREA IN SEMIFINALELE „C. C, E." ?
Sala T.S.K.A. din capitala U.R.S.S. găzduiește astăzi. întâl

nirea retur din sferturile de finală ale celei de-a VlI-a ediții 
a „C.C.E.” la volei feminin, T.S.K.A. Moscova — Dinamo Bucu
rești. După cum se știe, voleibalistele de la Dinamo au termi
nat învingătoare prima manșă a confruntării, ia București. în- 
trecînd pe campioana U.R.S.S. cu 3—1 (punctaveraj 52:44). Pen
tru a se califica în semifinalele competiției, campioanele Româ
niei au azi nevoie, fie, bineînțeles, de victorie, fie să cîstige 
două seturi, sau măcar unul singur, dar cu un punctaveraj su
perior celui realizat de T.S.K.A. la București. Vor reuși ele a- 
ceasta la Moscova, unde campioana U.R.S.S. va juca, desigur, 
mult mai bine decît în deplasare ? Să sperăm. Eliminarea din 
„C.C.E.” a reputatei echipe T.S.K.A. Moscova ar fi una dintre 
rele mai valoroase performanțe înregistrate de reprezentante 
ale voleiului nostru feminin...

• A XIV-A EDIȚIE A „CUPEI MOGOȘA" • POIANA 
IMPORTANTE CONCURSURI

Primii trei clasați în 
proba individuală din cam
pionatul republican de biat- 
Ion : de la stingă, V. Fon
tana (locul II), I. Mîtrzea 
(locul I) și I. Olteanu (lo
cul III).

Foto : dr. T. MINESCU

rește astfel a XlV-a oară con
secutiv acest trofeu. (Al. Do- 
muță—coresp.).

• Poiana Brașov va găzdui 
vineri, sîmbătă și duminică 
două mari competiții : cam
pionatele republicane indivi
duale la probe alpine și „Cupa 
României” la fond pe echipe.

I

eu terminarea cam- 
internaționale de 

masă ale Angliei 
meciurile din

O dată 
pionatelor 
tenis de 
(exceptînd 
„C.C.E.“) s-a încheiat ultima
verificare publică a sportivi
lor noștri cu o lună înaintea 
C.M. de la Stockholm. Do
rind să aflăm cu o clipă mai 
devreme care este părerea an- 
trenoarei federale 
CONSTANTINESCU

ELLA 
despre 

recentul turneu de la Brighton, 
am întîmpinat-o chiar la so
sire. pe aeroportul Băneasa. 

— După Erfurt și Mos
cova, Brighton aduce cea 
de a treia victorie consecu
tivă a cuplului Maria A- 
lexandru—Eleonora Mi
halca. Cum o explicați?

— Perechea română s-a ară
tat cea mai constantă în noul 
•sezon 1967. La cea de a 40-a 

a „internaționalelor* 
Maria și Nora n-au 

nici un set în patru 
Ele tiu acționat or- 
s-au bazat pe jocul

ediție 
Angliei, 
pierdut 
meciuri, 
ganizat, 
de mijloc, cu inițieri de atac 
din partea lui Mihalca și cu 
încheieri decisive ale ambelor 
jucătoare. Sportivele noastre 

îmbunătățească 
ofensive, mai 
dreapta. De 
este necesară 

mai mare între

I trebuie să-și 
încă loviturile
ales cele din

I asemenea, mai 
și o apropiere

■ concepțiile de joc ale Măriei 
■ (defensivă) și Norei (ofen

sivă ).
— Ce s-a întîmplat, 

însă, la echipe și la 
piu femei?

— împotriva formației 
I gliei cred că nu aveam

să pierdem. In special după 
victoria din meciul de du- 

I blu, cînd scorul devenise 2—1

I
sim-

An- 
voie

CAMPIONI MONDIALI DE GIMNASTICĂ ÎN SALA FLOREASCA!
După cum am mai anunțat, sîmbătă și duminică va avea loc în sala Floreasca 

din Capitală primul concurs de gimnastică al anului. Competiția oferă o plăcută sur
priză publicului bucureștean : alături de cei mai buni gimnaști ai țării noastre, care 
se întrec în cadrul „Cupei F.R.G.", vor evolua și unii componenți ai echipelor repre
zentative ale U.R.S.S. Tn fruntea sportivilor oaspeți se află Mihail Voronin, campion 
mondial absolut, Natalia Kucinskaia, triplă campioană a lumii, (paralele, bîrnă', sol), 
Serghei Diamidov, Valeri Karasiov, Larisa Petrik, Zinaida Drujinina - campioni sau 
medaliați mondiali și olimpici — nume răsunătoare în arena sportivă internațională.

Pentru „Cupa F.R.G.* vor concura sportiv; și sportive ale căror exerciții liber 
alese se ridică la nivelul maeștrilor. Printre ei se află atît componenți ai ioturilor 
republicane de seniori și de tineret, cît și tinere speranțe.

Concursul începe sîmbăTă la ora 17, iar duminică la 17,30.

pentru noi. In fața lui Mary 
IFright, Maria a început bina, 
dovedindu-se deosebit de ins
pirată în atac. Apoi, ea nu s-a 
mai concentrat su ficient, a ra
tat mult și n-a găsit resurse 
morale sâ revină. Speram țncă 
în partida Mihalca—Smith, 
Dar, înceată și prea puțin de
cisă, Nora nu a putut rezista 
jocului rapid și curajos, pre-

C. COMARN1SCHT

(Continuare în pag. a 4-aJ

Floretistele de la Școala 

sportivă nr. 1 au c știgat 

„Cupa 8 Martie"
O frumoasă inițiativă a 

conducerii Școlii sportive 
nr. 1 : organizarea compe
tiției dotată cu „Cupa 8 
Martie", concurs feminin 
de floretă pe echipe for
mate din sportive de ca
tegoria a in-a și începă
toare. Concursul a avut loc 
în sala F.R. Scrimă (de 
sub tribunele stadionului 
Republicii) și s-a bucurat 
de prezența unei asistențe 
numeroase. Pe locul I s-a 
clasat echipa Școlii spor
tive nr. 1 (Doina Molti, E- 
lisabeta Doară și Viorica 
Draga). Pe locurile urmă
toare : formațiile Viitorul 
și Steaua.

La reușita acestui corf- 
curs și-au adus contribu
ția antrenorii Cornel Pel- 
muș, Tănase Mureșanu și 
Gh. Culcea.

în încheierea acestor rîn- 
duri, o observație : nu în
țelegem de ce unele clu
buri invitate — și în spe
cial Progresul și Universi
tatea — ca și asociațiile 
S.P.O.B. și Gloria, care ar 
fi fost interesate să parti
cipe la competiție, au ab
sentat de la startul acestei 
frumoase acțiuni ’ ț Ar fi 
fost un bun prilej de sti
mulare și de verificare a 
celor mai tinere floretist© 
din secțiile respective...
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I«=> recîștiga strălucirea!
■k a r, lnnn.il nnilnr Timicnara n renrezentat o adevărată citadelă dăm spațiul

pre- || După
gătire, timp în care echipele frun
tașe de scrimă nu au participat 
la nici un concurs,. s< x 
trecută ele și-au reluat activitatea 
competițională. în zilele de 3 și
4 martie au avut loc la Satu Mare 
întrecerile din cadrul primei etape 
a campionatului republican pe e- 
cliipe- în această confruntare, 
majoritatea formațiilor au dat do
vada unei bune pregătiri tehnico- 
tactice. Pe această linie s-au re
marcat: C.S.M. Cluj (floretă 
masculin), Medicina Tg. Mureș 
(spadă) și Dinamo Brașov (sa
bie). O mențiune specială se cu
vine și formațiilor cluburilor 
Electroputere Craiova (spadă) și 
C.S.M.S. lași (sabie), proaspăt 
promovate în „A".

Dar, la Satu Mare s-au prezen
tat și echipe care au lăsat o im
presie neplăcută în ceea ce pri
vește pregătirea lor. Printre a- 
ccstea s-au numărat Progresul 
București (floretă ” .
Crișul Oradea (spadă) și S.P.O.B. 
(sabie). Progresul a decepționat, 
la acest prim examen, prezentîn- 

«du-se necorespunzător. Cu excep
ția lui Burlea, ceilalți componcnți 
sai echipei (Fintoc, Ursovici și 
Șerban) au tras slab. Antrenorii 

••‘A. Pelegrini și N. Marinescu nu 
s-au deplasat la Satu Mare, lip— 
sindu-i astfel pe sportivi de asis- 

: tenia tehnică atît de necesară. 
Acest fapt spune foarte mult 
despre „preocuparea" din ultimul 
timp a celor doi specialiști pentru 
pregătirea echipei lor. Cum a pu
tut accepta conducerea clubului o 
asemenea deplasare ?

O altă formație care a făcut I 
doar „figurație" pe planșele de ■ 
la Satu Marc a fost Crișul Ora
dea, la spadă. în cele trei me
ciuri susținute, orădenii au de
monstrat slaba lor pregătire, pier- , 
zînd la scoruri foarte mari (3—13 1 
cu Electroputere, 4—12 cu C.S.M. 
Cluj și 3—13 cu Medicina Tg. 

LMureș). Această situație este 
grăitoare în ceea ce privește ca
litatea muncii antrenorilor Gazdo- 
vici, Santai, Ilerțeg și Thalmei- 
ner. Crișul Oradea (secție cu o 

•<reche tradiție în scrimă) figu- 
srează în prima categorie doar cu 
«echipa de spadă 1 Deși teoretic 
.aici există o situație ideală din 
punct de vedere organizatoric (4 
.antrenori salariați, deci omul și 
proba !) rezultatele sînt — după 

-cum se vede — încă departe de 
.a atinge acest „ideal". Ne între- 
?băm : biroul secției de scrimă și 
• organele sportive locale nu au ni- 
<tnic de spus în această privință ? 
iSînt mulțumite cu „performanțe- i 
tie* obținute? Noi credem că nu. 1 
îSperăm ca acest prim semnal de 
alarmă să aibă ecou în rindul ce- j 
lor vizați.

în afară de Progresul, încă o 
formație bucureșteană s-a întors 
acasă de la Satu Mare cu... zero 
puncte — S.P.O.B., la sabie. Deși 
dispune de o serie de sabreri de 
valoare (Mihăileanu, Iercoșan, 
Canea și Sandu) această echipă | 
i-a remarcat prin slaba ei orien
tare tactică pc planșe. Sportivii , 
nu au avut inițiativă în atac, lă- I 
,sîndu-se în permanență surprinși 
de acțiunile adversarilor. în felul j 
acesta ei au pierdut partidele la 
scoruri strînse, de exemplu 7—9 
cu C.S.M.S. Iași și cu Unio Satu 
Mare. îmbunătățirea pregătirii 
•tactice este o sarcină ce trebuie i 
rezolvată de urgență de către an- ! 
trcnorul J. Istrate de la S.P.O.B. 

Mată și rezultatele: floretă 
țUnio Satu Mare—Șc. sp. 
Blare 10—6 ; floretă băieți5 
îSatu Mare—Progresul Buc.
5 ; G.S.M. Cluj—Medicina 

IMureș 9—7 ; Unio Satu Mare— 
țMedicîna . Tg. Mureș 8—8 (a 
Cîștigat Unio la patru tușe) ; Me
dicina Tg. Mureș—Progresul Buc. 
30—6; G.S.M. Cluj—Progresul 
ÎÎSuc. 11—5; spadă: Medicina Tg. 
Mureș—Elcctroputere Craiova 9— 
7; G.S.M. Cluj—Crișul Oradea 
12—4; Medicina Tg. Mureș— 
C.S.M. Cluj 12—4 ; Medicina Tg. 
Mureș—Crișul Oradea 13—3 ; 
Electroputere Craiova—Crișul Ora
dea 13—3 ; sabie : C.S.M.S. Iași- 
S.P.O.B. 9—7 ; Dinamo Brașov— 
Unio Satu Mare 11—5; Unio Sa- 
lu Mare—C.S.M.S. Iași 8—8 (a 
»cîștigat Unio la 2 tușe) ; Unio 
'-Satu Mare—S.P.O.B. 9—7 ; Di- 
marno Brașov — C.S.M.S. Iași

masculin),

fete : 
Satu 
Unio
11—

Tg.
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De-a lungul anilor, Timișoara a reprezentat o adevărată citadelă 
a sportului nostru. Orașul de pe malul Begăi l-a alimentat cu 
numeroase elemente valoroase - campioni și recordmani ai țârii 

(la atletism, canotaj, box, lupte), membri ai loturilor naționale de 
fotbal, handbal, volei, notație etc. Dar, în ultimii ani, în sportul timi
șorean s-au vedit unele rămîneri în urmă. Ramuri de sport odinioară 
ia loc de cinste au pierdut din strălucire.

Despre cauzele acestor stări de lucruri am stat de vorbă deunăzi 
cu lectorul universitar CORNEL IOVÂNESCU, cu asistenta RUXANDRA 
WITTMAN, cu ION OARGA - președintele clubului orășenesc, cu 
fostul fotbalist IOSIF COVACI, secretarul clubului C.F.R., cu profe
sorii NICOLAE TOMESCU, STELIAN MOCIUSCHI și alții.

Ce lipsește sportului timișorean pentru a-și recăpăta strălucirea . 
Entuziasmul ?’ Pasiunea ? Dăruirea de sine a profesorilor și elevilor

I pentru ramura de sport îmbrățișată ? Baza materială ? întrebări multe 
I și variate. Răspunsurile s-au axat, însă, pe cîteva probleme precise...

★
...în 

Budișan 
regional 
confirmă :

— Potrivit instrucțiunilor comuni 
elaborate de Ministerul lnvățămintu- 
lui și Consiliul General al UCFS, 
ministerul trebuie să numească școa
la organizatoare a, competiției. Dar 
de la București n-a venit nici o veste. 
Deci. . . așteptăm. Pînă atunci nu 
încep competițiile.

Motivul pare puțin pueril. Cum ? 
Secția <Je învâțămînt regională și 
Consiliul regional UCFS nu pot numi 
gazda acestor competiții școlare ? In
cumba o atît de mare responsabili
tate o asemenea numire ? Unde este 
inițiativa celor două organe chemate 
să ridice sportul școlar la nivelul 
cerut ? Pînă una alta, etapele diferi
telor competiții sînt deja depășite. 
Responsabilii așteaptă, elevii așteap
tă, așteptăm și noi să vedem rezolva
rea. Pînă cînd ?

Da, aveți dreptate, tovarășe Iovă- 
nescu. Școlile nu aprovizionează, ca 
altădată, Universitatea cu elemente 
valoroase pe linie de sport. Dar nici 
pe cfv. nu vă înțelegem. Ați cam. . . 
demobilizat. V-ați axat totul pe jocu
rile sportive. La discuțiile de la 
adunarea generală pentru dare 
seamă și alegeri a clubului Univer
sitatea s-au înșirat toate succesele 
la handbal, volei, baschet. Dar boxul, 
canotajul., gimnastica ? Dar atletls 
mul — pasiunea dv ? Cum, în această 
direcție nu se poate face chiar ni
mic ? Spuneați că Școala sportivă 
merge după teoria „paharului plin“. 
Ei bine, un colectiv ca cel al clubu
lui Universitatea nu are voie să arbo
reze teoria „paharului gol“ pentru 
atletism șl alte ramuri de sport care 
cu cîțiva ani în urmă au făcut fala 
sportului studențesc timișorean.
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★

DINTRE SUTE DE

CATARGE...

CORNEL IOVÂNESCU 
dintre veteranii sportului

A crescut generații de 
i-a îndrumat cu pasiune,

Lectorul 
este unul 
timișorean, 
performeri, 
a trăit alături de ei emoțiile Înce
puturilor și cele ale marilor con
cursuri. Se ducea peste tot să-și 
descopere talente pe care, apoi, le 
șlefuia. Zoltan Vamoș, Ion Wittman, 
Aurel Barbu, Ana Șerban, Florica 
O|el etc. sînt numai cîțiva din su
tele de elevi ai acestui pasionat an
trenor, care, de-a lungii] anilor, au 
adus numeroase titluri de recordmani 
și campioni în orașul de pe Bega.

— Pe vremea cînd sportul bănă
țean însemna foarte mult pe firma
mentul sportului românesc — ne-a 
spus tovarășul lovănescu — aici, in 
oraș, eram doar o mină de profesori. 
Azi, sintem de zece ori pe atit. Dar, 
ce folos! Tot numai o mină de oa
meni lucrează cu pasiune. Să vi-i 
enumăr? Marin Trancă, Ion Delcov, 
Maria Jecu, Dczidcriu Blaier, ton 
IFitfman și încă vreo patru-cinci. 
Ceilalți ? Multi iși fac meseria con
știincios. dar fără elan, aș zice — 
din rutină, 
fac de loc 
lui lasile 
muzică, ni.
deoarece tovarășul luțcu nu se pre
ocupă si le creeze nici cele mai ele
mentare condiții. Mi se pare nefiresc 
ca dintre sutele de „catarge* care ies 
pe poarta l.C.f .-ului. doar, citeva 
iși mențin ambiția, elanul și dra
gostea de a munci cu abnegație pen
tru ridicarea sportului românesc.

— l'rolesorul lațcu nu s-a zbă
tut să asigure condiții de practicare 
a sportului pentru elevii săi—con
firmă profesorul N1COLAE TO- 
.MESCV, metodist la clubul orășe
nesc. Aici ..Școala generală nr. 2“ 
nu are sală de sport. Dur, profe
sorul Andrei Nadasdi a pus ochii 
pe un garaj și prin muncă voluntară 
a început să-l amenajeze, f ăzind 
strădania profesorului, secția de in- 
vățimint a regiunii l-a sprijinit cu 
fonduri.

■— „Regiunea" nu s-a zgircit. Pa
siunea îți... „forțează" mina —• 
ne-a declarat STEL1AN MOC1US- 
CIII, inspector metodist la secția de 
învătămînt a regiunii. 
colo unde 
tudinea că 
roadele nu

Sint însă alții care nu-.și 
datoria. Elevii profesoru- 
Iațcu, de la Școala de 
practică nici un sport.

Pentru că, a- 
există pasiune, ai certi- 
banii nu se irosesc, iar 
vor întîrzia să apară.

TEORIA... PAHARULUI PLIN

$1 A... PAHARULUI GOL
E în firea lucrurilor ca o discuție 

pe probleme de sport la un club stu
dențesc să fie dominată de întreba
rea • „DE CE SPORTUL UNIVER
SITAR TIMIȘOREAN NU MAI DA 
ELEMENTE DE PRIM RANG CA 
ODINIOARĂ 1"

— Universitatea nu poate crea „ma
teria primă" a sportului de perfor
manță — a răspuns tovarășul lovă- 
nescu, răspuns la care s-au asociat 
asistentul Emil Grozescu, asistenta R. 
Wittman și alții. Noi putem, cel mult, 
3â ridicăm calificarea sportivă cu 
care vin din licee absolvenții. Dar 
liceele dau o producție foarte slabă. 
Pînă și Școala sportivă merge pe 
aceeași linie. „Producția" ei respectă 
doar aspectul CANTITATIV al pro
blemei. Nu corespund elevii pe par
curs ? Nu-i nimic ! Se înlocuiesc cu 
alții. Teoțria... paharului plin. Buni, 
răi, să iasă la număr. .. Ce rezultate 
să așteptăm din partea liceelor, cînd 
nici competițiile școlare nu se țin 
la timp ?

dăm spațiul cuvenit in raidul nos
tru anchetă.

CE E MAI RENTABIL?

blroul tovarășului Eugen 
vicepreședinte al Consiliului 
UCFS ; tovarășul Mociuschi

ÎN VÎRFUL... SĂGEȚII

de

tir

Probabil că această întrebare 
și-au pus-o unii tovarăși de la Sfa
tul popular al orașului. E mai ren
tabil un teren de baschet sau vo
lei, ori o grădină de vară pe malul 
Begăi, unde se poate bea un șpriț 
rece în zăpușeala verii 1 Fără în
doială că e mai rentabilă o grădină 
de vară : aduce bani peșin, e pen
tru toate virstele și... gusturile.

Cine ar putea rezista unor atari 
argumente ? NimeniI Cu atît mai 
puțin T.A.P.L.-ul care, invitat să-și 
etaleze marfa, n-a pregetat să se 
instaleze pe. .. terenul de baschet. 
Iar pentru ca lucrurile să nu fie 
reversibile, -chiar pe... linia de 
centru s-a turnat un ring de dans 
de toată frumusețea. Nu departe 
de această grădină de vară, bote
zată „La răchita roșioară", am gă
sit „rămășițele" unui teren de vo
lei. Edilii timișoreni au hotărît 
să desființeze terenul de volei din 
curtea „sfatului* și să-l instaleze 
pe malul Begăi. Dar „utilajele* de
montate zac lingă „Răchita roșîoa- 
ră“ de aproape doi ani. Așadar, la 
căpătîiul decedatului teren de bas
chet „La răchita roșioară, cineva 
trage să moară. Ar muri dar nil 
se-ndură, se ia. poate, vreo... mă
sură !*

Asociația Tehnometal cunoștea 
acest H.C.M. De aceea nu s-a opus 
cînd Sfatul popular, evaluînd baza 
sportivă la 80 000 lei (avea cabina, 
încălzire, baie etc.), a propus, în 
lipsa unui loc viran prin apropiere, 
să construiască o altă bază pentru 
Tehnometal la actualul stadion Pro
gresul, lingă Gara de Est. Conform 
planului, urma să se amenajeze 
un teren de handbal în fața tribu
nei — acolo unde cu zece ani în urmă 
s-au părăsit în fașă lucrările pentru 
un bazin de înot (de ce ?) — iar 
paralel cu terenul de fotbal exis
tent, să se amenajeze încă unul.

Dar Sfatul popular n-a investit 
decit 40 000 lei, adică jumătate din 
suma cuvenită, lucrările începute 
fiind amenințate cu paragina. îngri
jitorul bazei sportive, „uica“ LA- 
ZĂR HALMAJAN, care de ani de 
zile se află aici, Ia post, și a văzut 
începuturile fraților Raica și ale 
lolandei Balaș, clatină din cap cu 
jale :

— Sînt cîțiva ani de cînd cei 
40 000 lei au fost folosiți fără rost. 
Dacă se dădeau și ceilalți, s-alegea 
batăr ceva. Așa, cum spune ®zicâ 
toarea : 
treaba 
doită !“

Bună
nea populară !

«Nici în cocie, nici pe jos, 
pe juma'... paguba în-

și veșnic viabilă întelepciu-

DOI IEPURI DINTR-UN FOC

„PĂRĂSIT CA MINE NU-I"...
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— Din cele șapte secții de 
timișorene, au rămas doar patru, 
dar și acestea sint amenințate cu 
desființarea pentru că n-au mate
riale suficiente și corespunzătoare.

Relatarea ne-o face tovarășul 
Iosif Covaci, secretarul coordonator 
al clubului C.F.R. Aflăm astfel că 
din cele peste 50 de arme trimise 
la verificare, multe s-au dovedit 
decalibrate. Asociațiile nu au nici 
cartușe suficiente. Greutăți obiec
tive, dar inlăturabile. Pentru asta 
trebuie, 
și... sprijin mai mult din 
federației.

Cineva spunea, in glumă, 
țiile respective iși propun 
transforme în secții de. .. 
arcul. Nu de alta, dar e mai ușor 

faci un arc și să-ți cioplești 
săgeți din care una, poate, 

înțepa pe cei care nu ajută 
timișorean.
Cu ani in urmă, in Timișoara 

sporturile nautice au fost „{run- 
cea**. Apoi au decăzut. De un an- 
doi, încearcă să se impună iarăși — 
ne spune ION OARGA, președin
tele clubului orășenesc Timișoara. 

Acum cîțiva ani, a existat o teo
rie potrivit căreia „Mureșul și Bega 
și-au terminat veleatul. De-acim, 
in sporturile nautice toate privirile 
merg spre Deltă !“ Așa sc face că 
în caiac-canoe (ara noastră a re
purtat succese răsunătoare, dar la 
canotaj academic — unde Timișoara 
avea un cuvint greu de spus — nu 
s-au obținut rezultate de valoare.

★
Problema bazelor sportive din 

Timișoara a constituit, putem spu
ne, „leit-motivul* discuțiilor pur
tate cu diferiți factori de răspun
dere în sportul din acest mare oraș. 
Și Pe bună dreptate ! Bazele spor
tive — numărul și calitatea lor — 
constituie un element primordial 
iu realizarea unui salt calitativ. 
De aceea, ne-am gîndit să-i acor-

însă, oameni de acțiune 
partea

că sec- 
să se
(ir cu

Și pentru că tot sintem la capi
tolul folclor, e bine să ascultăm șt 
„cintecul" Stadionului tineretului 
aflat nu departe de muzeul regio
nal, tot pe malul Begăi. De trei 
ani a fost lăsat in părăsire. Zace, 
năpădit pe alocuri de buruieni, 
desfigurat de ploi și de zăpezi. Ni
meni nu se mai ocupă de el. Și 
cu cit trece vremea, cu atit mai 
mult costă reamenajarea lui.

De ce a ajuns stadionul in ase
menea situație ?

Simplu : Sfatul popular i-a anun
țat, cum s-ar zice, sfirșitul. Ur
mează ca după moarte, prin me
tempsihoză, stadionul să se trans
forme în .. spațiu verde. Zis, 
dar... nu și făcut. Ceva i-a oprit 
din acțiune pe tovarășii de la sfat. 
Poate faptul că o mulțime de școli 
și asociații sportive folosesc curent 
acest stadion și, deci, el iși atestă 
pe deplin necesitatea 1 Cine știe!

In ultimul timp, el a fost în
credințat Liceului nr. 4. Dar, ce 
folos : liceul n-are . fonduri. Tre- ' 
buie mii de lei pentru a se reface 
acest stadion, cheltuială care putea 
fi evitată dacă el ar fi fost întreți
nut la timp. Iată de ce cintă cu 
jale stadionul: „Părăsit ca mine 
nu-i. decit terenul... Tehnometa- 
lului !“...

să-ți 
niște 
i-ar 
tirul

„TREABA PE JUMA’ ...

PAGUBĂ ÎNDOITĂ"

Cu baza sportivă a Tehnometa- 
lului e o altă poveste. Dornici să-i 
aflăm începuturile, am urcat într-o 
mașină și am ajuns la locul unda 
a... decedat terenul asociației cu 
numele de mai sus. Pe „trupul* lui 
se ridică azi mîndre 
cuit.

— Toiul bun ! am 
TRIVIT H.C.M. 2190
ZELE SPORTIVE SE POT DES
FIINȚA PENTRU NEVOI EDILI
TARE. CU CONDIȚIA SA SE 
CONSTRUIASCĂ ALTELE, LA 
FEL.

blocuri de Io-

exclamat. PO- 
din 1952, BA-

Nevoile edilitare ale orașului Ti
mișoara sint obiective. De aceea. 
nu-1 de mirare că de cîtva timp se 
pare că a sosit și sorocul bazei spor
tive a asociației „Electromotorul' din 
cartierul Mehala. Xnvățînd, însă, din 
pățania asociației „Tehnometal", 
„Electromotorul" a hotărît să nu se 
lase dus cu... promisiuni. A cerut 
sprijinul consiliului regional UCFS. 
împreună cu acesta, a propus ame
najarea unei baze sportive în apro
pierea celei ce urmează să fie des
ființată. De pildă, în cartierul Balta 
Verde ; sau să se amenajeze terenul 
de la „Pavilionul" — ceea ce ar fi 
fost mal ușor și mal... ieftin. Dar 
propunerea nu s-a acceptat. Sfatul 
popular al orașului are motivele luL 
desigur, îndreptățite. Dar, construin- 
du-se noua bază tocmai în partea 
opusă cartierului Mehala. lingă sta
dionul „1 Mai", copiii din Mehala. 
Ronaț șl Blașcovlci vor fi obligați să 
traverseze tot orașul pentru a ajunge 
la un teren de sport, să la în piept 
întreg furnicarul circulației timișo
rene. Dacă nu îi vor lăsa părinții 1 
De ce această concentrare nejustifi
cată a două stadioane 1 De ce des
ființarea unul teren de antrenament 
într-un cartier cu mari tradiții spor
tive t

Iată întrebările care au fost puse 
de către Consiliul regional UCFS 
Banat. Dar edilii orașului n-au vrut 
să-și schimbe părerea. In urma a ne
numărate convorbiri și adrese, aso
ciația „Electromotorul" înclină să 
accepte soluția propusă de cel în 
drept privind amplasarea, cu condi
ția să li se construiască o bază spor
tivă la fel cu cea existentă : CU 
CABINE. CU TRIBUNE, CU INSTA
LAȚII SANITARE. Iată, însă, că 
Sfatul popular a început să bată în 
retragere. Propune ca noul teren să 
nu mal aibă tribune, nici cabine nici 
instalații sanitare, sportivii urmînd 
să folosească anexele stadionului 
„1 Mai". Acest lucru este practic lm_ 
posibil. Cabinele stadionului central 
al orașului nu pot fi folosite în... 
devălmășie de mil de membri din 
zeci de asociații.

în fond. Sfatul popular vrea să îm
puște doi Iepuri dlntr-un foc : sa 
dezvolte Parcul sportiv „1 Mai* — 
conform planului inițial, aceasta 
fiind, o îndatorire mal veche — și si 
se achite și de obligația față de 
asociația „Electromotorul".

Deocamdată tratativele sînt între
rupte. Se pare că Sfatul popular a 
lansat un gen de ultimatum : „Accep
tați sau nu, noi intrăm cu buldo
zerele I"

tn ultimul moment, am aflat că 
Consiliul regional UCFS intenționează 
să trimită celor care proferează ase
menea amenințări încă o copie a 
H.C.M. 2190/1952 !. . .

CÎTEVA CONCLUZII
Sportul timișorean progresează prea lent pentru posibilitățile sale. 

Printre principalele cauze, se află lipsa de entuziasm, rutina, iar uneori 
delăsarea unor profesori de educație fizică, ușurința cu care se demo
bilizează in fața unor greutăți, care ar putea fi eliminate. La toate 
acestea se adaugă, desigur, și unele manifestări negative ale edililor 
orașului față de bazele sportive. Credem că eforturile unite ale Con
siliului regional UCFS Banat, Sfatului popular orășenesc și Sfatului 
popular regional ar putea să constituie o pîrghie importantă în redarea 
strălucirii de altădată a sportului timișorean.

SEVER NORAN
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Primul antrenament
al lotului republican 
de rugbi

Lotul republican de rugbi 
participă azi (teren „23 Au
gust” II, la ora 16) la pri
mul antrenament în vederea în
trecerilor din actualul sezon inter
național (meciurile cu Italia de la 
București, cel cu Portugalia de la 
Lisabona etc.).

Iată lotul : Dinu C., Baciu N„ 
Stoica Gh., Moldoveanu Tr., Gheor- 
ghe C. (Gloria), Onuțu V, Gheorghe 
M. (Steaua), Iorgulescu Gh. (Dina
mo), — linia I; Țuțuianu I., Șer- 
ban C., Veluda P., Rusu M., Ene 
Em. (Dinamo) — linia a Il-a; De- 
mian K., Rășcanu Gh., Șerbu M., 
Băltărețu Gh., Prosi P. (Steaua), 
Dumitrescu VL (Progresul), Fugigi 
C., Iliescu M. — linia a IlI-a ; Mi
hai D. (Grivița Roșie), Radulescu 
Șt. (Steaua), Mateescu Ad., Dumi
tru N. (Progresul) — mijlocaș la 
grămadă; Giugiuc Al., Niculescu 
M. (Arhitectura) — mijlocaș la des
chidere ; Nica Gh., Dragomirescu 
Gh., lrimescu V., tindea N., Călă- 
rașu E. — centri; Dragomir V., Țî- 
bulcac M., Coravu D., Wusek V„ — 
aripi; Penciu Al, Dăiciulescu V., 
Marinescu V., Nedelcu C. — fun
dași.

La antrenamentele viitoare vor 
lua parte și rugbiștii selecționați 
aparținînd echipelor din țară, adică 
Mihalașcu V. și Florescu P. (Rul
mentul Bîrlad), Pris Ed. (Universi
tatea Timișoara), Cristea Șt. (Farul 
Constanța), Chișu I. (Agronomia 
Cluj), Spiratos S. (Politehnica Iași), 
Ionescu T. (Precizia Săcele).

Trei campioni 
de juniori eliminați 
in... etapa pe Capitală 

__ Cea de a doua semifinală (pe 
Capitală) a campionatului republican 
de juniori, disputată duminică dimi- 
nea|ă în sala uzinelor Semănătoarea, 

■«s prilejuit meciuri extrem de dispu
tate. N-au lipsit nici surprizele. Ast
fel, trei dintre campionii de anul 
trecut (M. Budu—Dinamo, T. [van— 
Progresul și G. Lică—Voința) au
coborît treptele ringului învinși.

REZULTATE TEHNICE: I. Adam 
(Prog.) b.p D. Stăncescu (Gr. Ro
șie) ; Gh. Andrei (Dinamo) b.p. M. 
Crăciun (Dinamo) : S. Săileanu (U- 
niversitatea) b.p. M. Roșea (Steaua); 
A. Mihalcea (Dinamo) b.p. G. Lică 
(Voința); V. Zeca (Viitorul) b.p. 
Tr. Cercltia (Metalul); Gh. Manea 
(Voința) b.p. V. Tudorică (Constr.) ; 
A. Dumitrescu (Prog.) b.p. T. Ne- 
bunoiu (Dinamo) ; F. Cuculescu 
(Metalul) b.p. G. Murea (Dinamo) ;
I. Ștefan (Centrul școlar) b.p. Șt. 
Ilîrșu (Olimpia) ; N. Păpălău (Di
namo) b.p. Gh. Constantin (Dinamo); 
Gh. Ene (Dinamo) b. p. I. Crăciun 
(Olimpia) ; N. Paraschiv (Rapid) 
b.p. V. Dumitrescu (Constr.) ; V. Du- 
mitrache (Voința) b.p. A. Tudor 
(Dinamo) ; N. Tudor (Semănătoarea) 
Up. M. Budu (Dinamo) ; D. Prc- 
cup (Dinamo) b.ab. 3 1. Pavel
(Constr.); I. Giorfi (I.T.B.) b.p. 
V. Prodan (Metalurgistul) ; N. Stan- 
cu (Gr. Roșie) b.ab. 1 I. Huidu 
(I.T.B.); Gh. Călin (Dinamo) b.p. T. 
Ivan (Prog.) ; P. Cojocarii (Rapid) 
b.p. C. Tuduciuc (ICF).

Cine plătește Ia meci?
lată-ne discutînd astăzi o chestiune adiacentă tolbalului, dar 

despre care nu se poale spune că ar ii lipsită de importantă. Deși 
la prima vedere s-ar părea că întrebarea este fără rost. „Cum, cine 
plătește la meci? Desigur, toată lumea!', parcă-1 auzim răspunzînd 
pe spectatorul pasionat care, duminică de duminică și, uneori, miercuri 
de miercuri, este prezent în tribună, CU BILET 1N REGULĂ, ca să-și 
încurajeze echipa iavorită. El, desigur, n-are de unde să știe că lucru
rile se petrec și ALTFEL. Prietenul nostru va fi cu siguranță dezamăgit 
aflind că, totuși, numărul celor care pătrund fără bilete la meci la 
o etapă de categoria A este neașteptat de mare.

De la 9626 la... 18 000!
Prezentăm un calcul sumar, fă

cut după prima etapă a returu
lui, calcul în care au intrat me
ciurile disputate la Ploiești, Bucu
rești, Brașov și Cluj. Iată cifrele 
(prima coloană reprezintă bile
tele vindute, iar a doua — nu
mărul aproximativ de spectatori 
comunicați de presă) :

I n
Petrolul—Politehnica 9 400 12 000
Rapid—Farul 12 214 20 000
Steaua—C.S.M.S. 7 951 15 000
Steagul roșu—Jiul 6 103 10 000
Univ. Cluj—U.T.A. 9 626 18 000

TOTAL: 45 294 75 000
Deci aproape 30 000 de specta

tori în plus față de numărul bi
letelor vindute! Să acceptăm că 
cifrele comunicate de presă sint 
aproximative și să Ie reducem 
la... jumătate. Rămîn, totuși, cir
ca 15 000 de spectatori neplăti
tori. Oare mai există gratuități 
și atît de multe abonamente in
cit să constituie UN SFERT din 
numărul celor ce asistă la cinci 
meciuri dintr-o etapă de catego
ria A ? Să ne mai mirăm, oare, 
că destul de multe din echipele 
noastre au o situație materială 
mai mult decît precară ? Care 
este indicele de rentabilitate a 
stadioanelor ?

Citeva din cauze
Am discutat cu cîțiva dintre 

cei ce se ocupă de organizarea 

Deci situația e cam aceeași peste tot: nu se poate organiza paza stadioanelor. Din această cauză 
foarte mulți spectatori certați cu disciplina și cu normele cetățenești de conduită au posibilitatea să 
intre GRATUIT, sărind gardul, sau pur și simplu... pe poartă, „la înghesuială', chiar cu concursul 
controlorilor de bilete care nu se sfiesc să-și... invite rudele și cunoscuții I S-a ajuns la asemenea 
situații încît conducerea clubului Dinamo Pitești s-a văzut nevoită să apeleze la organe de ordine aduse 
din... alte orașe. într-adevăr, la meciurile cu F. C. Toulouse și Dinamo Zagreb din „Cupa orașelor tîrguri', 
organizatorii au... importat din București cite un autobuz cu 50 de controlori (de aci — cheltuieli în 
plus) pentru că cei din localitate nu-și fac datoria. Real este și faptul că stadionul din Pitești nu are 

nici un fel de împrejmuire și că numai CINE NU VREA nu intră fără bilet I
Și, apoi, mai sînt gratuitățile și... invitațiile. Curios lucru! O hotărîre a Consiliul General al 

UCFS desființează orice gratuități Cine le mai aprobă ? Poate știți dv. ?
MIRCEA TUDORAN

Azi, meciul de fotbal
dintre selecționatele divizionare 
ale Greciei și României

(Urmare din pag. 1)
(Panathinaikos) — Plessas (Olimoiakos). Zanteroglu 
(Olimpiakos), Surpis (Panathinaikos). Sofianidis 
(A.E.K.) — Polyhronlou (Olimpiakos). Youtsos (Olim
oiakos) — Vassiliu (Olimoiakos). Sideris (Olimpiakos), 
Kiriakou (Apollon) sau Papaioanou (A.E.K.). Alexia- 
dis (Aris Salonic)

Echipa română a sosit azi după-amia2ă. Ea a fost 
întâmpinată la aeroport de oficialități ale federației 
de specialitate din Grecia. Dună fotografiile si inter
viurile de rigoare am reușit să stau de vorbă cu 
antrenorul Ilie Oană. El ml-a comunicat că va alinia 
următoarea echipă : Constantinescu — Sătmăreanu. 
Nunweiller HI, C. Dan, Deleanu — Ghergheli, Dobrin 
— Pîrcălab, Frățilă, Ion ionescu, Lucescu. La puțin 
timp după aterizare am urmărit ne stadionul Pana
thinaikos, acolo unde va avea loc partida, un antre
nament de acomodare al formației românești.

Jocul va fi arbitrat de o cunoștință a amatorilor de 
fotbal din România, mai ales a celor din Craiova. Este 
vorba de arbitrul E. Pazaropoulos, care cu puține 
zile în urmă a condus derbiul campionatului român, 
meciul Universitatea Craiova — Dinamo București.

Pentru această partidă si-au anuntat sosirea Just 
Fontaine, selecționerul echipei Franței sl un ziarist 
de la I'Equipe. Philippe Retakker. Ei vor urmări io- 
cul românilor în vederea partidei Franța — România 
de la 22 martie.

ȘTIRI, ȘTIRI
PROGRAMUL PARTIDELOR DIN CAPITALA
Meciurile din etapa a XV-a a campionatului 

categoriei A, ce vor avea Ioc în București, se 
vor disputa după următorul program i

• sîmbătă, stadionul Dinamo, ora 15,30: 
Dinamo București — Dinamo Pitești ;

• duminică stadionul Republicii, era 15,30: 
Progresul — Universitatea Cluj.

Celelalte partide din cadrul acestei etape vor 
începe la ora 15,30.

MECIURI AMICALE
REȘIȚA: C.S.M. — Metalul Tr. Severin 3—0 

(1-0).
P. NEAMȚ: Ceahlăul — C.F.R. Pașcani 3—0 

(2—0).
PROGRESUL — LOTUL DE TINERET

Miercuri după-amiază, pe stadionul „Republi
cii', Progresul întîlneste într-un meci de verifi
care lotul de tineret, care se pregătește sub. 
conducerea antrenorului C. Drăgușin. Întîlnirea 
începe la orele 15,30.

DINAMO BUCUREȘTI — T.U.G.
Joi, începînd de la ora 15,30, Dinamo Bucu

rești (fără titularii plecați la Atena), întîlnește 
echipa de categorie orășenească T.U.G. Meciul 
va avea loc pe terenul central din incinta Par
cului sportiv .,Dinamo".

meciurilor și le-am cerut expli
cații în legătură cu constatările 
noastre. Iată părerile lort

P. NEGULESCU, de la Rapid 
București : „Duminica trecută, la 
meciul cu Farul, stadionul Giu- 
lești era plin. Deci — 16 000 de 
spectatori, capacitatea maximă. 
Adică aproape 4 000 de oameni 
în plus față de numărul biletelor 
vîndute. Este adevărat că sint 
destule gratuități (n. n. cine în
calcă hotărîrea Consiliului Gene
ral al UCFS?), dar nu este mai 
puțin adevărat că foarte mulți 
„spectatori' au intrat printr-un 
gard rupt, în fundul terenului, în 
apropierea unui depozit de lemne. 
Nu avem mijloace de asigurare 
a pazei !“

MIRCEA DAMIAN, organizator 
la Universitatea Cluj : „După pă
rerea mea, cam 14 000 de specta
tori au fost prezenți în prima 
etapă a returului Ia jocul nos
tru cu U.T.A. Dintre aceștia 
2 000—3 000 au fost copii (după 
cum știți, la noi, la Cluj, copiii 
au intrare gratuită la meciuri). 
Rămîne un plus de aproape 1 500 
de spectatori. Eu nu zic că nu 
intră mulți fără bilete, dar și 
gratuitățile (n. n. și la Cluj ?) sînt 
destule'.

EUGEN EREMIA, din comisia 
economică a clubului Petrolul 
Ploiești : „Asta e situația ! Se in
tră și fără bilet, există și invi
tații (n. n. așadar, și la Ploieștii), 
dar sînt și destui cei care bene

— Lasă-i, nene, sint suporterii noștri l
Desen de Neagu Rădulescu

ficiază de abonamentele plătite 
la Consiliul regional UCFS și de 
la care clubul nu primește ni
mic !“

ION CH1HAIA, secretar al clu
bului Steagul roșu Brașov: „După 
părerea mea, diferența dintre 
spectatorii plătitori și cei neplă
titori e mai mică decit cea anun
țată in presă, dar important e 
faptul că ea există și primii pă
gubiți sintem noi, adică clubul. 
Pentru a reduce cit mai mult 
numărul neplătitorilor, dar și din 
cauza situației precare a echipei 
de fotbal, s-a hotărît ca meciu
rile se Ie organizăm de aci în
colo pe stadionul Tineretului, a- 
dică Ia noi acasă. La„ Tractorul" 
nu cred că vindeam 4 000 de bi
lete la meciul cu Jiul".

SUCCESELE NOII FORMULE 
LOTO

PRONOj 
SPORT]1X2

Noua formulă LOTO își arată efi
cienta atît la valoarea premiilor cit 
și prin considerabila sporire a nu
mărului de cîstigători.

Pentru a ne da mai bine seama de 
avantajele pe care le prezintă noua 
formulă, în ceea ce privește mărirea 
numărului cîștigătorilor, să facem o 
comparație între numărul cîș.tigurllor 
atribuite la tragerea din 11 februarie 
1966 și cele de la tragerea din 17 
februarie a anului în curs. La prima 
s-au înregistrat 1.437 cîștiguri. iar 
la cea recentă 3.968.

Deci numărul cîstigurilor a cres
cut de două ori mal mult.

Tragerile LOTO continuă să acorde 
sâptămînal premii mari. Astfel la 24 
februarie a fost omologat un cîstig 
în valoare de 114 082 lei, Iar numărul 
premiilor a fost stabilit la 3.526.

De altfel partlclpanții s-au convins 
că după noua formulă se cîștlgă mult 
mal ușor. Acesta este un motiv pu
ternic pentru a fi prezenți la tra
gerea LOTO de vineri 10 martie 1967.

• Concursul PRONOSPORT nr. 10 
de duminică 12 martie cuprinde me
ciuri din etapa a doua a returului 
campionatului nostru și șapte în- 
tîlniri din campionatul italian ca
tegoria A. Dar lată acest program : 
I : Politehnica — Steaua, n : Jiul — 
Universitatea Craiova, III : U.T. Arad 
— Rapid. IV : Progresul — Univer
sitatea Cluj, v : Farul — steagul 
roșu, VI : C.S.M.S. Iași — petrolul* 
VII : Atalanta — Lecco, VHI : Bo
logna — Roma, IX ; Foggia — Milan* 
X : Lanerossi — Fiorentina. XI : La
zio — Napoli, XII : Mantova — Bres
cia, XIII : Venezia — Cagliari.

• Rezultatele omologării concursu
lui PRONOEXPRES nr. 9 din 1 mar
tie 1967.

Extragerea I : categoria a n-a : 1 
variantă a 36.245 lei șl 7,5 a 11.245 lei, 
categoria a III-a : 35,5 a 2.899 lei ; ca
tegoria a IV-a : 441 a 300 lei. categoria 
a V-a : 1.114,5 a U8 lei ; categoria a 
Vl-a : 6.615 a 27 lei.

Extragerea a H-a • Categoria I : 
0,5 variante a 55.288 lei ; categoria a 
n-a : 38 a 1.454 lei ; categoria a Hl-a: 
900 a 81 lei ; categoria a IV-a : 8.376 
a 22 lei.

Report la extragerea I, categ. I : 
63 232 lei.

Rubrică redactată de Adminis
trația de stat Loto-Pronosport.

I VICTOR CIOCTLTEA 
LA MASA DE JOC...

Cunoașteți, desigur, rezul- 
I fotele obținute de valorosul

nostru șahist în diferitele
mari competiții interne și 

I internaționale. De data a-
1 ceasta facem loc - cu plă-
Icere — la rubrica noastră 

unei scurte cronici șahiste 
de la o întrecere care nu 

I figurează în calendarul 
sportiv oficial.

I „Meciul' s-a disputat în 
frumoasa sală a întreprin
derii de comerț exterior 

I„Mașinexport", în prezența 
unui mare număr de spec
tatori. Cei... 13 adversari 

| ai maestrului Victor Ciocîl- 
tea au dovedit nu numai 
multă pasiune, ci și o bună 
pregătire șahistă. V. Cio- 

I cîltea a cîștigat 11 partide, 

a pierdut una (la Radu Ca- 
trinescu) și a remizat una 
(cu Ilie Marin).

La sfîrșit, unul din con- 
curenți își „amenința* ad
versarul de fiecare zi : „Să 
vezi ce te joc de-acum ; nu
mai cu „Indiana veche'...

Ce plăcute și instructive 
sînt astfel de întîlniri în
tre maeștri și începători I

REGULA „ACTIVIZĂRII"...

Traian Ancuța, muncitor 
la întreprinderea minieră 
Brezoiul, este cunoscut ca 
un bun jucător de tenis 
de masă. Și nu numai în 
raionul Rm. Vîlcea, ci chiar 
în întreaga regiune, anul 
trecut e| fiind campion. 
Dar, iată că de data a- 
ceasta Traian Ancuța nu 

și-a mai putut repeta per
formanța. Și ce-i de mira
re ? S-o fi găsit unul mai 
talentat, mai bine pregătit. 
Ași I Pe pingpongistul din 
Brezoiul nu l-a învins ni
meni la masa de joc. El a

pierdut la... masa verde a 
Consiliului raional UCFS, 
care — din neglijență și co
moditate - n-a mai organi
zat campionatul raional, 
deși avea un campion... re
gional.

în tenisul de masă din 
raionul Rm. Vîlcea trebuie 
dictată urgent... „activiza
rea" I

AMICAL, DAR NICI AȘA...

Meci de fotbal la Bîrlad. 
Pe teren, echipele Rulmen
tul din localitate și Fla
mura roșie Tecuci, ambele 
din seria Est a catego

riei C. Joc de verificare 
pentru fotbaliști ; repetiție 
pentru arbitri. Stupoare, 
însă, în tribune. Cei trei 
cavaleri ai fluierului (N. Co- 
leac, L. Gheorghiu și I. Vi- 
șan) apar pe teren în ți
nută de... gală : haine în
chise, cămașă albe, crava
tă. Lipseau doar pardesiul, 
pălăria și bastonul, lăsate 

- probabil - la garderobă.
La un moment dat, tușie- 

rul L. Gheorghiu a lăsat 
fanionul și a părăsit terenul 
pentru că o minge, ateri
zată în apropiere, l-a... stro
pit pe haine. Ce vreți, băiat 
fin I

De ce, oare, meciurile 
amicale, de pregătire, nu 
sînt privite cu seriozitatea 
cuvenită ?

DE LA „38" ÎN SUS !

Magazinul cu articole 
sportive din Baia Mare 
(responsabil Tiberiu Vâri) 
este, în general, bine asor
tat. Dar, iaca, se împli
nește anul de cînd au dis
părut din rafturi și din... 
vitrine pantofii cu cuie pen
tru atletism — numerele 
mici. Se găsesc, e drept, 
de la „38" în sus, dar ce

să facă cu aceste numere i 
tinerele atlete. .

Ar fi, desigur, o solu- | 
fie : să li se spună să 
mai... crească. în acest I 
timp talentata atletă Mo- ■ 
nica Văleanu ar putea să . 
joace handbal sau tenis de | 
masă, iar colegele ei să 
aleagă și ele un alt sport | 
în locul atletismului. N-ar • 
fi însă păcat ? Ni se pare 
mult mai simplu ca foru- | 
rile de resort să facă ce-or 
face (mare lucru nici n-ar g 
trebui) și să pune la diș- I 
poziția tinerilor atleți echi
pamentul de care au ne- g 
voie.

Rubrică redactată de I 
VALERIC CHIOSE și ■ 
DAN GÎRLEȘTEANU | 

după scrisorile corespon
denților noștri



Turneul mondial de handbal-tineret din Olanda JOCUL DE POLO VA AVEA
• ASTĂZI, ECHIPELE NOASTRE SUSȚIN NOI PARTIDE IMPORTANTE • AU ÎNCEPUT. 

SURPRIZELE • ULTIMELE REZULTATE DIN COMPETIȚIA MASCULINA MAI MULTĂ CURSIVITATE
AMERSFOORT, 7 (prin telefon). 

Luni și marți, pentru unele echipe 
— printre'* care și cele ale Româ
niei — au fost zile de odihnă. Dar. 
și de... emoții. Pentru că, cei ple
cați în excursii la Amsterdam sau 
în alte orașe olandeze erau tot cu 
gîndul la handbal. Lucru firesc dacă 
amintesc că între timp se desfășurau 
ultimele jocuri ale băieților, care a- 
veau să decidă clasamentele grupe
lor și să hotărască cine și cu ce 
șanse^ va merge mai departe în pa
sionantele întreceri prilejuite de e- 
ditia inaugurală a acestui turneu, 
considerat pe bună dreptate un ade
vărat campionat mondial neoficial 
pentru echipele de tineret.

Noaptea tîrziu, la Amersfoort 
ne-atl fost comunicate rezultatele ul
timelor meciuri masculine din grupe.

• Și acum, „
(Urmare din pag. 1)

sărat cu numeroase contre, a lui 
Smith. Interesant că și la proba de 
simplu, jucătoarele noastre au fost 
eliminate de aceleași adversare. După 
ce. a învins-o pe Simon. Maria a 
condus cu 2—1 la W right, folo
sind o apărare sigură, interca
lată cu atacuri prompte. în se
tul IV insă, cînd Wright a reușit 
sâ refacă un handicap de cîteva 
puncte, blana s-a enervat și, în do
rința de a nu mai greși, a acționat 
crispat, ceea ce a făcut-o să răspun
dă cu mingi înalte sau să greșească 
și în cele din urmă a pierdut. Maria 
trebuie să se obișnuiască cu gîndul 
câ atacantele nu mai sînt deranjate 
de mingi „tăiate" și deci, ea tre
buie să lucreze mai mult o minge, 
să utilizeze cu răbdare procedee teh
nice variate, din pozițiile cele mai 
favorabile. Posibilități are și evolu
ția ei de la Brighton a dovedit a- 
cest lucru. Cit despre Mihalca. ea, 
dacă nu mă înșel, a obținut prima ei 
victorie la Diana Schdller-Rowe în 
urma unui joc de mijloc destul de 
sigur, combinat cu topspinuri și a- 
tacuri puternice. Aveam impresia că 
iși va lua revanșa cu Smith. Din 
nou însă. Mihalca a fost pusă in 
inferioritate de contrele cu intensi
tate medie și de cele decisive. Nora 
nu se acomodează cu jucătoare pur 

A DOUA EDIȚIE A „ 
DE ATLETISM" PE

PRAGA. — La sfîrșitul acestei 
săptămini, Palatul Sporturilor din 
Praga va găzdui întrecerile celei 
de a doua ediții a „Jocurilor euro
pene de atletism" pe teren acope
rit. La start vor fi prezenți circa 
300 de atleți și atlete din 24 de 
țări.

Organizatorii fac în prezent ul
timele pregătiri la pistele de aler
gări, gropile de sărituri și sectoa
rele de aruncări unde, începînd de 
sîmbătă, se vor întrece cei mai 
buni atleți ai continentului nos
tru. Palatul Sporturilor are o ca
pacitate de 14 000 de locuri, dar la

3 Cumpetiție de hochei 
pentru echipe de tineret

MOSCOVA, 7 (prin telefon, de la 
redacția ziarului „Sovietski sport"). 
Intre 15 și 24 martie se vor des
fășura la Iaroslav „Jocurile interna
ționale de hochei pe gheață", com
petiție rezervată tinerilor jucători. La 
întreceri vor lua parte echipele re
prezentative de tineret ale Ungariei, 
României, Elveției. Finlandei, Ceho
slovaciei, Poloniei, R. D. Germane, 
U.R.S.S. și formația orașului Iaros
lav.

In funcție de succesul întrecerilor 
din acest an este posibil ca această 
competiție să devină tradițională și 
să fie înscrisă în calendarul oficial al 
L.I.H.C.

IURA DARAHVELIDZE

Cîteva din ele — scontate: Suedia— 
Ungaria 21—16 (10—6); Elveția— 
Cehoslovacia 7—14 (4—6); Olanda— 
Belgia 29—8 (14—2). In schimb, 
a fost viu comentată surpriza furni
zată de echipa Spaniei, învingătoare 
la limită în fața redutabilei forma
ții a R. F. a Germanici: 14—13 
(4—9) ! In ciuda acestei victorii, 
spaniolii ocupă însă ultimul loc în 
grupa E. Dar, iată clasamentele com
plete după jocurile masculine din 
preliminarii:

GRUPA C:
1. Iugoslavia 2 2 0 0 34:27 4
2. Suedia 2 1 0 1 37:35 2
3. Ungaria 2 0 0 2 27:36 0

GRUPA D :
1. ROMANIA 2 2 0 0 35:22 4
2. Cehoslovacia 2 1 0 1 26:20 2
3. Elveția 2 0 0 2 17:36 0

mondialele
ofensive, mai rapide decît ea. Cam
pioana noastră trebuie să manifeste 
mai multă încredere și posibilitățile 
ei tehnice o îndreptățesc la aceasta.

— Ați vorbit mereu de Smith. 
Cine este această jucătoare de 
care nimeni n-a auzit pînă acum?

— Karen za Smith are 15 ani și 
și-a făcut debutul în competițiile in
ternaționale abia în toamna anului 
trecut. Ea a devenit partenera lui 
Alary Wright după ce Diana Scholler 
s-a căsătorit și s-a stabilit la 
Dusseldorf. Smith a avut cîteva evo
luții frumoase și are perspective 
reale de progres. Jocul ei se caracte
rizează prin contre executate în mare 
viteză, foarte bine direcționate din 
rever și încheiate cu lovituri fulge
rătoare din forhand. Deși lipsită de 
experiență, ea nu se intimidează in 
fata adversarelor valoroase.

— In sfîrșit, o ultimă între
bare : care este programul spor
tivilor noștri pînă la C.M. de la 
Stockholm ?

— Pe lingă întîlnirile din cadrul 
„C.C.F..“, atît fetele cit și băieții 
se vor pregăti și... se vor pregăti. 
Vom căuta — acolo unde se mai 
poate — să eliminăm lipsurile exis
tente la fiecare sportiv. în rest, 
ponderea cea mai mare o va avea 
automatizarea loviturilor, bineînțeles, 
în condițiile antrenamentelor indivi
dualizate și cit mai apropiate de con
curs.

JOCURILOR EUROPENE 
TEREN ACOPERIT 
întrecerile de atletism în tribunele 
lui pot lua loc 10 000 de spectatori. 
Pista de alergări ovală și înclinată 
are o lungime de 150 m și o lățime 
de 4 m.

In cele două zile de concurs sînt 
prevăzute în program 23 de probe 
(14 la bărbați și 9 la femei).

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI • REZULTATE
CAIRO. — In turul II al probei 

de dublu bărbați din cadrul tur
neului internațional de tenis de la 
Cairo, perechea română Ilie Năs- 
tase — Petre Mărmureanu a elimi
nat cu 6—1, 7—5 cuplul vest-ger- 
man Gottschalk-Pohmann. In opti
mile de finală ale probei de sim
plu, Ilie Năstase l-a întrecut cu 
1—6. 6—4, 6—2, pe G. Bosch.

SOFIA. — La Sofia, într-un meci 
contînd pentru sferturile de finală 
ale „Cupei campionilor europeni" 
la volei feminin, echipa Levskj So
fia a întrecut cu 3—1 formația ce
hoslovacă Slavia Bratislava. învin
gătoare și în primul joc (scor 3—2), 
voleibalistele bulgare s-au calificat 
pentru semifinalele competiției.

LENINGRAD. — Echipa secundă 
de hochei pe gheață a Suediei, a- 
flată în turneu in U.R.S.S., a jucat 
cu formația SKA Leningrad. Au 
cîștigat hocheiștii sovietici cu sco
rul de 3—1 (2-0, 0—0. 1-1).

HALLE. — De la 18 martie, ora
șul Halle din R.D. Germană va găz
dui întrecerile celui de al doilea

GRUPA E:
1. Polonia 2 1 0 1 38:35 2
2. R.F.G. 2 1 0 1 32:29 2
3. Spania 2 1 0 1 30:36 2

GRUPA F:

1. Austria 2 2 0 0 41:20 4
2. Olanda 2 1 0 1 41:21 2
3. Belgia 2 0 0 2 16:57 0

La fete, după primele două „ron
duri" — deci înaintea jocurilor pro
gramate miercuri — situația se pre
zintă astfel:

• Iată programul complet al jocu
rilor programate miercuri în cinci 
orașe ale Olandei: ALMELO: Ro
mânia—Suedia (m); Danemarca— 
R.F.G. (f); HAGA: Austria-—R.F.G. 
(m); România—Ungaria (f); ROER- 
MOND: Polonia—Olanda (m); 0- 
landa—Cehoslovacia (f); GRONIN
GEN: Iugoslavia—Cehoslovacia (m); 
Polonia—Suedia (f); BREDA : Un
garia—Elveția și Spania—Belgia, 
jocuri masculine in turneul pentru 
ocuparea locurilor 9—12.

GRUPA A :
1. Ungaria 2 2 0 0 27:13 4
2. ROMANIA 2 2 0 0 23:14 4
3. R.F.G. 2 0 0 2 16:26 0
4. Danemarca 2 0 0 2 11:24 0

GRUPA B :
1. Cehoslovacia 2 2 0 0 13:11 4
2. Suedia 2111 17:21 2
3. Polonia 2 0 11 15:16 1
4. Olanda 2 0 11 19:21 1

Neînvinse pînă acum, echipele re
prezentative ale tării noastre susțin
miercuri două noi importante exa-
mate in drumul spre cucerirea unui 
loc fruntaș in clasamentul final al
competiției. Astfel. băieții vor juca
în „sferturi la Almelo, cu formația
Suediei, iar fetele (ultimul joc din
grupa A) la Haga, 
Ungariei.

cu reprezentativa

N. NEDEF
antrenor federal

La Grenoble, specialiștii probelor de patina/ viteză încearcă pista 
pe care se vor desfășura în 1068 concursurile din cadrul J.O. de iarnă

turneu zonal (pentru campionatul 
mondial de șah), la care vor lua 
parte 20 de șahiști din 15 țări. Pre
zența a 4 mari maeștri și a 5 maeș
tri internaționali face ca turneul 
să fie apreciat ca un concurs „tare", 
așteptat cu viu interes de amatorii 
de șah. România va fi reprezentată 
de maestrul internațional Victor 
Ciocîltea.

Iată lista completă a participan- 
ților : mari maeștri : Matulovici 
(Iugoslavia), Portisch (Ungaria), 
Hort (Cehoslovacia), Uhlmann (R.D. 
Germană), maeștri internaționali : 
CIOCÎLTEA (ROMANIA), Minev 
(Bulgaria), Minici (Iugoslavia). Kuj- 
pers (Olanda), Zinn (R.D.G.); maeș
tri : Johansson și Kinnmark (Sue
dia). Westerinen și Havansi (Fin
landa), Petersen (Danemarca). Kris- 
tinsson (Islanda). Zwaig (Norve
gia). Petrusiak (Polonia), Gerussel 
și Besser (R. F. G.), Canillerie 
(Malta).

LEIPZIG. — Campionul euro
pean Jurgen Haase (R.D. Germană)

Recent a avut loc la Milano, în 
organizarea F.I.N.A., o consfătu
ire internațională a arbitrilor de 
polo care a avut drept scop prelu
crarea și unificarea interpretării 
noilor reguli ale jocului, aprobate 
de biroul F.I.N.A. în luna august 
1966.

Pornind de la considerentul ma
jor de a echilibra lupta sportivă in 
apă, noile modificări ale regula
mentului au înlăturat eliminările 
jucătorilor (pînă în momentul în
scrierii unui gol) cu puncte 
de penalitate. , în trecut, rezultatul 
unui joc dintre echipe (mai ales 
de valori apropiate) era decis în 
cea mai mare măsură, de eliminări. 
Acum, însă, a fost menținută doar 
eliminarea definitivă din joc (ca
zuri de brutalitate), celelalte situa
ții fiind penalizate intr-un mod 
mai echitabil. în momentul cînd 
o echipă va totaliza 3 puncte de 
penalitate, adversarul (indiferent 
ce jucător) va executa o lovitură 
de la 4 metri (penalti). Această si
tuație va impune ca de acum îna
inte, pe lingă cronometror, la masa 
oficială să existe și un secretar 
pentru înregistrarea punctelor de 
penalitate, care vor fi semnalate 
vizibil pe o tăbliță indicatoare (cu 
numărul punctelor de penalitate) 
așezată pe masa secretariatului.

Ca o notă generală, s-a reco
mandat practicarea unui arbitraj 
sobru, sever, care să, favorizeze 
jocul în mișcare, în special in ulti
ma repriză, cînd echipe mai slabe 
și-ar putea face o tactică specială 
în folosirea unor acțiuni obstrucțio
niste. Tot pentru a favoriza cursivi
tatea jocului s-au făcut precizări 
pentru o mai largă aplicare a legii 
avantajului urmind ca numai pen
tru o greșeală gravă să se dicteze 

a cîștigat crosul internațional de la 
Leipzig, organizat cu ocazia tîrgu- 
lui internațional din localitate. 
Haase a fost cronometrat pe distan
ța de 11 km cu timpul de 31:10,6. 
Pe locurile următoare s-au clasat 
compatrioții săi Kohler — 32:00,4 si 
Gottert — 32:11.0.

CAGLIARI. — Cel de-al 10-lea 
„Tur ciclist al Sardiniei" s-a în
cheiat cu victoria italianului Lucia
no Armani, urmat de Guerra la 
2:20,0. Francezul J. Anquetil s-a 
clasat pe locul 5, la egalitate cu 
Gianni Motta și Vittorio Adorni.

BERLIN. — Selecționata de ho
chei pe gheață a Finlandei, aflată 
în R.D. Germană, a susținut două 
meciuri amicale cu reprezentativa 
țării gazdă. în primul joc, desfă
șurat la Dresda, hocheiștii finlan
dezi au cîștigat cu scorul de 3—0 
(0—0. 0—0, 3—0). Partida revanșă, 
disputată la Weisswasser, s-a în
cheiat cu o nouă victorie a oaspe
ților. la scorul de 7—0 (2—0. 4—0, 
1—0).

TEL AVIV. — La Tel Aviv s-a 

puncte de penalitate sau lovitură 
obișnuită de la 4 metri. Totodată, 
s-a precizat că arbitrul este obli
gat să aprecieze intenția greșelii 
comise.

în ceea ce privește modul de 
semnalizare a punctelor de penali
tate s-a decis ca acestea să fie in
dicate astfel : brațul vertical cu 
steagul de culoarea caschetei jucă
torului care execută lovitura. O 
altă precizare importantă este a- 
ceea că după trei puncte de pena
litate, și ca atare o lovitură de la 
4 metri, mingea rămîne în joc fără 
ca cronometrul să fie oprit. Cînd 
ambele echipe au de executat cile 
o lovitură de la 4 metri, cronome
trul se va opri, iar după cea de a 
doua aruncare (chiar dacă s-a în
scris un gol) arbitrul va repune 
mingea în joc la linia de centru 
printr-o minge de arbitru. Prima 
lovitură de 4 metri (în asemenea 
cazuri) v» fi executată de echipa 
în a cărei suprafață de teren s-a 
comis infracțiunea.

O altă modificare se referă la 
cazurile de nesportivitate : jucă
torul în culpă va fi eliminat defi
nitiv cu drept de înlocuire ime
diată, iar echipa adversă va bene
ficia de un punct de penalitate. 
Pentru loviturile de la 4 metri s-a 
mai hotărît ca Jucătorii adverși să 
stea la o distanță de 2 metri de 
jucătorul care execută aruncarea.

După cum se poate observa, mo
dificările actuale din regulament 
urmăresc să dea jocului mai multă 
cursivitate, astfel ca acesta să de
vină mai dinamic, mai interesant 
pentru publicul spectator.

De asemenea, trebuie să subli
niem faptul că aceste modificări 
vor ridica acum probleme de in
struire orientate către mărirea vi
tezei de înot, sau specializarea u- 
nor jucători pentru aruncări de la 
4 metri. Aceste probleme vor tre
bui să intre de urgență in atenția 
tehnicienilor și sportivilor noștri, 
care au datoria de a se pregăti din 
timp în noile condiții de joc pen
tru o cit mai puternică afirmare 
pe plan internațional

dr. L DRAGAN

Primele jocuri după noul regulament
La sfîrșitul săptămînii treeute au 

început întrecerile campionatului Ca
pitalei la polo pentru echipele <le ju
niori. Primele meciuri s-au desfă
șurat după noile ntodifieări ale re
gulamentului de joc. Iată rezultatele 
înregistrate: Șc. sportivă 2—C.S.Ș. 
4—2 ; Steaua—Dinamo 7—2 ; Rapid 
—Șc. sportivă 1, 1-—2.

• In partida decisivă a campiona
tului bucureștean pentru echipe de 
copii. Progresul a întrecut Steaua ca 
3—2. Alte rezultate: C.S.Ș.—Șr. <p_ 
2, 2—1 ; Șc. so. 1—Rapid 4—2-

disputat cel de al treilea med 
dintre echipele Maccabi Tei Aviv și 
Juventud Badalone (Spania) cor.’ind 
pentru sferturile de finală ale „Cu
pei cupelor" la baschet masculin. 
Gazdele au terminat învingătoare 
cu scorul de 75—51 (39—25) și s-au 
calificat pentru turul următor al 
competiției.

LONDRA. — Tntilnirea de terns 
de masă desfășurată la Cheltenham 
(Anglia) între reprezentativele An
gliei și Cehoslovaciei s-a încheiat 
cu victoria sportivilor cehoslovaci: 
8—1.

BERLIN. — Tînăra înotătoare, în 
virstă de 15 ani. Sabine Steinbach 
(R.D. Germană) a stabilit, in cadrul 
unui concurs de natație desfășurat 
la Karl Marx Stadt, primul record 
european in proba de 200 m mixt 
cu timpul de 2:33,5. Sabine Stein
bach este prima sportivă europea
nă care a realizat in această pro
bă un timp sub 2:34,0, timp limită 
impus de federația europeană ie 
natație pentru omologarea unui 
record continental.

Redacția și administrația: sir Vasiîe Conta nr 16 telefon II 10 05 interurban 72 șl 23:î Telex sportrom buc. 180 Tiparul: I. P .,Informația" sir. Brezoianu 23— 25. 
PkEJUL ABONAMENTULUI : 1 lună : 6.50 lei : 3 iuni : 19.50 lei : 6 luni : 39 lei ; I an : 78 lei. 4v X>5


