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Lotul republican de rugbi 
pregătirileși-a început

Miercuri după-amiază pe 
„23 August" rugbiștii din 10- 
tul republican au luat parte 
la un prim antrenament de 
pregătire In vederea întrece- 

internaționale progra-

doveanu — Vel uda, Bălan — 
Rășcanu, Rusu M., Șerbu — 
Mihai D. (Pilă), Giugiuc — 
Tîbuleac, Irimescu, Dragomi- 
rescu, Wusek — Penciu (Mari
nescu V.). ROȘII : Rădulescu 
T., Gheorghe M. (Iorgulescu), 
Stoica — Tuțuianu, Ene — 
Iii eseu, Cristea A., Fugigi — 
Rădulescu Șt. (Mateescu), Ma- 
teescu (M. Niculescu) — Co- 
ravu, Nica, Cîndea (Călărașu), 
Dragomir — Dăiciulescu. Au 
cîștigat albii cu 21—6 (6—3).

• Kucinskaia (tripla

campioană mondială)

șl Voronin (campion

mondial absolut)

bucureșteni

Luptă pentru balon intre 
M. Rusu (selecționata „al
bilor") și Gh. Nica (selec

ționata „roșilor")
mate în acest sezon, în prin- 
cipal meciurile cu Italia 
și Portugalia. Selecționabilii 
(deocamdată numai rugbiști 
bucureșteni) au susținut un 
meci la două buturi.

Firește, nu se poate trage o 
concluzie asupra valorii lotu
lui. Rămîne să urmărim și 
antrenamentele viitoare, cele 
Îrogramate în luna aprilie, 
n orice caz, este de subliniat 

faptul că marea majoritate a 
selecționabililor bucureșteni 
au folosit din plin perioada 
de pregătire în vederea cam
pionatului, căutînd să-și îm
bunătățească tehnica indivi
duală, calitățile fizice și în 
general, orientarea în teren. 
Evoluția în campionat (care 
începe duminică) a selecțio- 
nabililor va constitui un bun 
criteriu de apreciere a valo
rii fiecăruia în parte.

Selecționabilii au evoluat 
în următoarele formații. 
ALBII : Baciu, Onuțiu, Mol-

54 de țări s-au înscris la cea de a 29-a ediție 
a campionatelor mondiale de tenis de masă

Cea de a 29-a ediție a campionatelor mondiale de tenis de 
masă care va avea loc la Stockholm, între 11 și 21 aprilie, tre
zește un interes deosebit. 54 de țări — printre care și România 
— și-au trimis înscrierile, ceea ce înseamnă un adevărat record 
față de edițiile de pînă acum. De asemenea, organizatorii au 
primit, pînă acum, acreditarea a numeroși ziariști din 15 țări. 
Se așteaptă ca numărul trimișilor diferitelor ziare să ajungă 
la 300.

La sfîrșitul săptătnînii trecute s-au desfășurat lucrările 
pentru tragerile la sorți la toate cele șapte probe ale campio
natelor mondiale.

• Cei mai buni gimnast! 
români, la prima întrecere 
a anului

• „Cupa F.R.G." prilej 
de afirmare pentru 
speranțele noastre 
olimpice

(Amănunte în pag. a 4-a)
Gimnastele sovietice Natalia Kucinskaia, Zinaida Drujinina și Larissa Petrik 

la antrenament Foto : A. Neagu

5
t

::

t

. **

O fază din jocul desfășurat ieri la Atena. Sătmăreanu re
zolvă o situație dificilă, in fața porții noastre

Telefoto U.P.I. — Ager pi vs

(Citiți amănunte in pag. a 4-a)

Echipe românești 
în „Cupa campionilor

va
ce
de 

loc 
și

Azi și mîine, de la ora 
18,30, selecționata noastră 
de hochei va susține două 
întîlniri de verificare în 
compania redutabilei for
mații cehoslovace Tesla 
Pardubice, una dintre cele 
mai valoroase echipe de 
club din străinătate 
ne-au vizitat țara.

în cursul zilei de ieri 
jucătorii celor două forma
ții au participat la ulti
mele lecții de antrena
ment înaintea partidelor. 
Antrenorii noștri, M. Fla- 
maropol, N. Zografi și L 
Tiron, au lucrat cu fiecare 
compartiment în parte. Din 
▼a lipsi fundașul Czaka, care este bolnav.

Oaspeții au exersat diferite scheme de 
atac, sub conducerea antrenorului Bohu- 
slav Rejda. Jucătorii cehoslovaci au lăsat 
o foarte bună impresie prin tehnica pati
najului și printr-o excelentă mînuire a 
crosei. între hocheiștii Teslei se remarcă 
înaintașul Dolana, fost internațional în pri
ma echipă a Cehoslovaciei. Alți trei ju
cători (Ondrasina, Spacek și Vanek) 
făcut parte din echipa națională B.

la ora 18,30

Astă-scară

Hocheiștii cehoslovaci la antrenament Foto: V. Bageac

echipa noastră

au

Astă seară Tesla Pardubice va folosi 
următoarea formație: Chlapek (1), Pithart 
(20) — Strida (2), Ondrasina (9), Andrt (3), 
Vohralic (16) — Dolana (5), Mareș (12), 
Franc (11), Vanek (14), Jiroutek (15), Bo- 
rek (8), Novak (4), Andlt (19), Spacek (17). 
în paranteze sînt notate numerele ce le 
vor purta pe tricouri.

în deschidere, de la ora 16,30, lotul re
publican de tineret va evolua din nou în 
compania formației Avîntul Gheorghieni. 
în meciul de ieri, Avîntul a învins cu 5-4.

Omogenitatea echipelor 
este hotăritoare

con-

De la bun început tre
buie să evidențiem frumoa
sa inițiativă a F.R. Atle
tism de a organiza 
oursul republican de oros
la Pitești. Avînd și caracter 
de selecție pentru viitoarele 
competiții internaționale de 
cros și în primul rînd pen
tru Crosul Balcanic, întrece
rile din parcul Trivale au 
permis specialiștilor să tra
gă concluzii privind stadiul 
pregătirilor celor mai valo
roși alergători din țara 
noastră.

Terenul de concurs a 
fost bine ales, destul de di
ficil, apropiat ca profil cu 
cel al Crosului Balcanic de 
la Atena. Organizarea a fost 
bună, deși se puteau lua mă
suri pentru popularizarea în 
oraș a acestui important 
concurs.

în ceea ce privește parti- 
cipanții, ne vom rezuma la 
cîteva aprecieri. Din acest 
punct de vedere, două sur
prize au marcat concursul 
republican de cros. în cursa 
senioarelor. Elisabeta Baciu 
(Șc. sp. UCFS Roman) a reu
șit să învingă toate consa
cratele probei de senioare,

Pe 
distanța de 2 000 m, Baciu 
a dovedit că are calități 
foarte bune de alergătoare, 
întrecînd la finiș pe princi
pala adversară, Viorica Ga
bor. Față de felul cum s-a 
prezentat în acest concurs și 
după modul cum se pregă
tește, se pare că obiectivul 
fixat de antrenorul său, 
Constantinescu Nchoi, 2:06,0 
în acest an la 800 m este 
realizabil.

Dacă surpriza de la fete 
a fost de mai mici proporții, 
la seniori, nici cei mai

deși ea este junioară _!

N. M.

(Continuare în pag. a 2-a)

europeni**
DINAMO BUCUREȘTI 

(HANDBAL MASCULIN)
întrecerile — masculine • 

și feminine — din „Cupa 
campionilor europeni" au 
revenit în actualitatea com- 
petițională de handbal.

Duminică dimineața, în 
sala Floreasca, Dinamo 
București va juca prima- 
partidă cu H. G. Copenhaga, 
meciul contînd pentru sfer-- 
turile de finală. Jocul va' 
fi condus de arbitrul so
vietic Kovaliov. Returul 
este programat la Copen
haga, la 19 martie.

UNIVERSITATEA TIMI
ȘOARA (HANDBAL 

FEMININ)
Peste cîteva zile se vor: 

desfășura și întrecerile fe
minine din cadrul „C.C.E.". 
După cum se știe, Univer
sitatea Timișoara s-a cali
ficat pentru semifinalele- 
competiției și urmează să 
susțină primul meci la 18 
martie cu echipa sovietică 
Jalgiris Kaunas. Meciul 
fi condus de arbitrul 
hoslovac Nemec. Cea 
a doua partidă va avea 
la Cluj, la 26 martie,
va fi arbitrată de Kutsche 
(R.D.G.l.

DINAMO BUCURE5Ț? 
(VOLEI MASCULIN)

Se apropie ziua debutu
lui în ediția a VIII-a a 
„Cupei campionilor euro
peni" la volei a formației 
noastre masculine fruntașe 
Dinamo București, dețină
toarea trofeului în princi
pala competiție continen
tală deschisă în acest sport 
echipelor de club. Voleiba
liștii de la Dinamo intră în 
Juptă, precum se știe, di
rect în sferturile de finală 
ale întrecerii. Adversara 
lor este campioana Spaniei, 
echipa Hispano Frances din 
Barcelona, realizatoarea sur
prinzătoarei eliminări din 
.C.C.E." *a campioanei- 
Portugaliei, A.I.S.T. Lisa
bona. Conform acordului» 
intervenit între conducerile- 
celor două cluburi sporti
ve, dinamoviștii vor sus
ține prima .manșă" a dis
putei lor cu Hispano Fran
ces, pentru calificarea în> 
semifinale, peste o săptă- 
mînă, joi 16 martie, ia Bar
celona.L

I

IERI, ÎN COMPETIȚIILE 
EUROPENE DE FOTBAL 

„C.C.E.* : Dukla Praga - Ajax Amsterdam 2-1 (0-0).
în primul meci, la Amsterdam, 1-1. Dukla s-a calificat 
în semifinală.

„CUPA CUPELOR”: Slavia Sofia - ServeHe Geneva 
3-0 (1-0). Slavia s-a calificat în semifinala competiției.



Conferința raională U.C.F.S. Marghita

Forme reușite de atragere 
a tineretului sătesc 
în practicarea sportului
> In sală continuau să sosească gru
puri de delegați și invitați la con
ferința raională UCFS Marghita. 
Erau mineri din Voivozi, cooperatori 
din Valea lui Mihai, Cheșereu și Să- 
cuienij. reprezentanți ai sportivilor 
din S.M.T.-urile din raionul Mar
ghita, instructori sportivi din ne
numărate G.A.S.-uri, președinți al 
unor sfaturi populare comunale^ 
medici, profesori de educație fizică^ 
antrenori, sportivi fruntași.

Cînd a început conferința, sala de 
festivități era plină. S-a ascultat mai 
întîi darea de seamă, care a reușit 
să reliefeze aspectele cele mai im
portante ale activității sportive din 
raionul Marghita. Apoi, delegații au 
; nalizat problemele privind continua 
ciezvoltare a activității sportive din 
acest raion. Darea de seamă și dis
cuțiile au scos în evidență progresul 
obținut în acțiunea de mobilizare a 
maselor în practicarea sportului.

Reporterul sportiv, prezent și el 
la această conferință a luat cu
noștință de succesul uneia din

AZI ÎNCEP CAMPIONATELE 
REPUBLICANE LA PROBE 
ALPINE

• Campionatele republicane pentru 
seniori încep astăzi, în Poiana Bra
șov, cu probele — feminină și mas
culină — de slalom special, pe pîrtia 
de sub teleferic. Inițial, aceste în
treceri erau programate sîmbătă di
mineața. Din dorința de a permite o 
mai bună acomodare cu pîrtia Lu
pului, federația a decis ca ziua de 
sîmbătă să fie rezervată coborîrii 
controlate („non-stop") pe care o 
prevede regulamentul, finind cont și 
de faptul că schiorii noștri nu au 
la activ suficiente participări în a- 
ceastă ..specialitate". Vineri se dis
pută slalomul uriaș (pe Sulinar), iar 
duminică coborirea (pe Sulinar cea 
leminină și pe pîrtia Lupului cea 
masculină).

<1 Competiția de fond pe echipe 
,.Cupa României44 se dispută sîm- 
Lătă și duminică, tot în Poiana Bra
șov. Sîmbătă vor avea loc probele 
de 15 km seniori. 10 km tineret, 5 
km senioare, 5 km juniori și 3 km 
junioare, iar duminică ștafetele fe
minină 3 x 5 km și masculină 3 x 10 
km. Echipele vor fi formate dintr-o 
- mioară și două junioare, respectiv 
d intr-un senior, un concurent la ca- 

'legoria tineret și un junior.
• Astăzi dimineață urmează să 

părăsească țara schiorii Marcela 
Leampă și Gheorghe Cincu, însoțiți 
de antrenorul Moise Crăciun, care 
vor participa la marele concurs in
ternațional de fond „Vîsoki Tatra* 
pe care-1 organizează federația de 
specialitate din Cehoslovacia în lo
calitățile care candidează pentru găz
duirea Campionatelor mondiale la 
probe nordice din anul 1970. Ei vor 
lua startul în probele de 5 și, res
pectiv, 15 km sîmbătă și 10, res
pectiv 30 km, duminică.

BASCHET

Rezultate din 
categoria D

Seria I feminin : Clubul sportiv 
școlar București — Școala sporti
vă Craiova 45—37 (23—19), Școa
la sportivă Satu Mare — Voința 
Oradea 60—57 (23—26, 48—48), 
Voința Tg. Mureș — Spartac Sa- 
'onta 33—43 (11—26), Școala spor- 
Vă Brașov — Progresul Bucu

rești 41—59 (12—25), A.S.A. Cluj 
— Viitorul Dorohoi 83—75
37—31).; seria a Il-a masculin: 
Vmstrucții București — Politeh- 
tca Cluj 71—70 (24—28, 61—61), 
îedicina Timișoara — Universita
ra București 82—86 (40—52),
olitehnica Brașov — Politehnica 

r București 67—60 (30—29), Po
litehnica Iași — Știința Petroșeni 
>6—55 (44—21), Universitatea Cra- 
ova — Pedagogic Oradea 71—50 
13—25); seria a II feminin : Ar- 
itectura București — I.C.F. 25—46 
10—19), Construcții București — 
Medicina Iași 57—61 (26—34),
Medicina” Cluj — Universitatea 
bucurești 33—66 (20—32), Pedago- 
ic Constanța — Politehnica Bra- 
□V 68—55 (28—18), Medicina. Tg. 
Mureș — Universitatea Timișoara 

33—45 (11—18).

cele mai reușite și Interesante forme 
de atragere a tineretului de la sate 
în practicarea sportului : „Cupa
C.A.P.**. Ea a fost organizată de că
tre consiliul raional UCFS, în co
laborare cu Uniunea raională a co
operativelor agricole de producție șl 
cu sprijinul comitetelor U.T.C. 5 600 
de tineri și vîrstnici participanți la 
prima etapă s-au întrecut la atletism^ 
trîntă, volei, fotbal, ciclism, haltere 
etc. Finala a avut loc în comuna 
Valea lui Mihai și a reunit 760 da 
sportivi și sportive.

O altă competiție care s-a bucu
rat de aprecierea unanimă a parti- 
cipanților a fost „Cupa S.M.T.**. S-a 
amintit, apoi, despre entuziastele în
treceri dotate cu „Cupa G.A.S.*, 
„Cupa Minerul", „Cupa Agriculturii**, 
în cadrul cărora mii de tineri și ti
nere și-au măsurat forțele, luptînd 
cu ardoare pentru culorile asocia
țiilor sportive pe care le reprezen-. 
tau. S-a amintit, de asemenea, des
pre frumoasele dufninici cultural- 
sportive (236), organizate la Marghita, 
Valea lui Mihai, Sîniob și în alte 
comune, despre cele 320 de excursii 
inițiate anul trecut la Pădurea nea
gră, Trei copaci, Băile 9 Mai etc.

Cuvîntul delegaților a fost specific 
oamenilor operativi, cărora le plac 
lucrurile concrete, acțiunea. Cineva^ 
de pildă, a ridicat problema popică* 
riei din Voivozi, actualmente trans
formată în depozit de mobilă. In 
cîteva minute a fost rezolvată. Ce 
întreprindere și-a depozitat mobila 
acolo ? Cutare. De ce ? Nu se știe. 
Este cineva în sală din conducerea 
întreprinderii respective ? Este. Aveți 
cuvintul ! Concluzia : în termen de 
15 zile popicăria își va relua ade
vărata activitate !

Alt exemplu. Darea de seamă : 
avem în raionul UCFS Marghita 304 
baze sportive simple. Nu ne a- 
jung I Pe viitor va trebui să mai 
facem încă... Răspuns primit în ca
drul discuțiilor : Avem în raionul 
UCFS Marghita 304 baze sportive 
simple. Nu ne ajung, deoarece ma
joritatea sînt rău întreținute, im
practicabile, din lipsă de interes, 
de simț gospodăresc. Să le reamena- 
jăm pe acestea, să le modernizăm, 
nu să le părăsim, făcînd mereu al
tele noi ’

Consiliul raional UCFS Marghita a 
obținut rezultate remarcabile, situîn- 
du-se printre raioanele fruntașe ale 
regiunii Crișana. Părerea unanimă 
a delegaților care au luat cuvîntul : 
Aceste rezultate puteau fi mai fru
moase dacă biroul consiliului raio
nal UCFS ar fi fost atras în între
gime în rezolvarea principalelor 
probleme ale activității sportive de 
masă și de performanță, dacă de 
multe ori nu s-ar fi muncit în sal
turi, pe campanii, majoritatea o- 
biectivelor fiind rezolvate de un nu
măr restrîns de oameni și, din pă
cate, mereu aceiași !

Numărul mare de delegați și in
vitați care au luat cuvîntul, proble
mele variate și multiple care s-au 
dezbătut au făcut ca această confe
rință să se bucure de “un frumos 
succes. Ne exprimăm convingerea că 
cei aleși spre a conduce activitatea 
sportivă din raionul Marghita vor 
munci cu și mai mult avînt, cu și 
mai multă pasiune, dînd acestei ac
tivități dimensiuni tot mai mari.

VASILE TOFAN

Arbitrii să fie supărati, 
sau atletii și spectatorii?

După concursul republican ăe 
sală al juniorilor mici (28—29 
ianuarie), ziarul nostru a publicat 
articolul „Totul ar fi fost fru-

F.i și ce atîia caz pentru cîțiva 
centimetri...

Desen de Neagu Radulescu

VOLEI
CATEGORIA A

Masculin
1. Dinamo București 14 12 2 39:11 26
2. Politehnica Galați 13 12 1 38:11 25
3. Rapid București 13 11 2 35:10 24
4. Steaua București 12 11 1 33:13 23
5. Tractorul Brașov 13 • 7 24:24 18
6. Alumina Oradea 14 5 9 22:32 19
7. Progresul Brăila 14 4 10 15:34 18
8. Minerul B. Mare IX 4 9 14:29 17
9. Viitorul Bacău 11 5 6 23:21 16

10. Petrolul Ploiești 13 3 10 14:33 16
11. Politehnica Brașov 14 2 12 14:36 16
12. Politehnica Tim. 12 3 9 13:30 15

Feminin
1. Dinamo București 11 10 1 31: 6 21
2. Rapid București 12 9 3 32:15 21
3. Penicilina Iași 12 8 4 29:16 20
4. Farul Constanța 13 8 4 28:17 20
5. I.C.F. București 12 5 7 17:26 17
6. C. P. București 12 4 8 21:26 16
7. Universitatea Cluj 12 4 8 15:28 16
8. Universitatea Cr. 12 4 8 15:31 16
9. C.S.M. Sibiu 11 4 7 18:24 15

10. Țesătura P.N. 12 3 9 13:30 15
Ieri, la Brașov, In meci restanță :

Tractorul — Politehnica :Brașov 3--1
(—13. 6, IZ, 4).

CATEGORIA B
SERIA I
Masculin

1. Electroputere Cr. 10 9 1 28: 8 19
2. Farul Constanța 10 9 1 29:10 19
3. înainte Tini. 10 7 3 26:12 17
4. Ind. sîrmei C.T. 10 6 4 19:18 16
5. I. C. Arad 10 4 6 12:24 14
6. C.S.M. Cluj 10 3 7 17:24 13
7. Progr. Buc. 10 3 7 16:23 13

8-9. Progresul I.R.A. Sv. 10 3 7 16:25 13
8-9. Semănătoarea Buc. 10 3 7 16:25 13
10. A.S.A. Sibiu 10 3 7 13:23 18

Feminin
1. Drapelul roșu Sib. io io o :30: 4 120
2. Progresul Buc. 10 8 2 26:11 18
3. Sănătatea (fostă Pro-

greșul) Tîrgovlște 10 7 3 24:13 17

PATINAJ

0 competiție rezervată 
tineretului

La sfirșitul săptămînll trecute, s-a 
desfășurat la patinoarul Floreasca 
tradiționala competiție rezervată pa
tinatorilor începători, dotată cu 
„Cupa Constructorul". Cei 40 de ti
neri competitori prezenți la start 
au înfruntat cu curaj „tracul" de
butului, prezentînd în fața arbitri
lor rodul unul sezon de inițiere în 
primele figuri obligatorii și libere, 
lată-i pe laureații șl laureatele în
trecerilor, în ordinea grupelor de 
vîrstă : sub 7 ani — Mihai Deac 
(Constructorul) și Eugenia Nuțu 
(Dinamo) ; 7—8 ani — Dănuț Tudo- 
rașcu (Constr.l șl Monica Chiorpec 
(Din.) ; 9—10 ani — Cristian Ior-
dache (Constr.) șl Anca Arghirescu 
(Constr.) ; 11—12 ani — Monica
Saulea (Șc. sp. nr. 2).

Este poate de prisos să mai insis
tăm asupra meritelor unei asemenea 
competiții — care, de altfel, s-a 
bucurat de bune condiții de orga
nizare — menită să ne dea o in
dicație asupra „rezervelor" de care 
dispune patinajul bucureștean. Din 
păcate, sub aspectul valoric, nu-1 
putem acorda decît în parte califi
cativul „satisfăcător". Totodată, 
știind că și concursurile cu carac
ter republican nu sînt prea popu
late cu concurenți de valoare la u- 
nele categorii, concluzia pe care o 
tragem — sumară, de data aceasta — 
este că In privința pregătirii unei 
baze solide, formată din patinatori 
de perspectivă, mai sînt multe de 
făcut în patinajul artistic... 
(RD. V.).

mos, dar n-au vrut arbitrii !*, 
Jn care se arătau deficiențele con
statate în desfășurarea unor pro
be, deficiente datorate neaten
ției arbitrilor. Critici asemănă
toare au adus și ziarele „Scinte- 
ia“ și „Scînteia tineretului'. Ca 
răspuns Ia critică, am primit la 
redacție o scrisoare pe 14 pa
gini a arbitrului Dumitru Ieremia.

Semnatarul elogia în cuvinte 
calde activitatea Colegiului de 
arbitri de atletism din București, 
mirîndu-se că nu este luădată 
și in coloanele ziarului nostru. 
Tovarășul Ieremia a încercat să ne 
demonstreze, apelînd la felurite 
argumente, că greșelile nu au 
fost din vina arbitrilor (atunci 
din a cui ?) și chiar dacă au 
fost, neatenția lor nu a fost atlt 
de supărătoare incit să fie tre
cută cu majuscule în titlu.

Răspunsul pe care s-ar fi cu
venit să-l ddm tovarășului Iere
mia l-au dat. in concursurile care 
au urmat, chiar colegii săi, ar
bitrii. Dar să dăm cuvintul fap
telor.

Concursul republican de sală 
ai juniorilor mari, 4 februarie. 
Săritura în inăljime băieți. După 
ce S. loan și M. Mitilecis au 
sărit 1,98 m, ștacheta trebuia 
Înălțată la 2,01 m. Arbitrul Vasile 
Boștină se pregătea să facă a- 
cest lucru dar a constatat că la 
unul dintre capete era gata ri
dicată. Din neaten(ie, cînd șta
cheta fusese urcată la 1,98 m s-a 
.exagerat' cu trei centimetri 1

Același concurs. 5 februarie. 
Aruncarea greutăjii băieți (cu a-

Clasamente la zi
4. Corvinul Deva 9 6 3 20:15 15
5. Viitorul București 10 4 6 19:21 14
6. Tricotajul Brașov 10 4 6 16:22 14
7. Voința M. duc 10 4 6 14:23 14
i. Liceul „N. Bălcescu"

Cluj 10 3 7 14:23 13
9. Sănătatea Arad 9 2 7 12:22 11

10. Voința Botoșani 10 1 9 7128 9

SERIA A II-A
Masculin

1. I.C.F. București 10 10 0 30: 5 29
2. Politehnica Cluj 10 8 2 28: 7 18
3. Știința Petroșeni 10 5 5 23:17 15
4. Universitatea Cr. 10 5 5 20:19 15
5. Universitatea Tim. 10 5 5 18:19 15
6. Politehnica Iași 10 5 5 19:21 15
7. Construcții Buc. 10 5 5 17:22 15
8. Universitatea Buc. 10 4 6 13:23 14
9. Pedagogic Tg. M. 10 2 8 11:26 12

10. Medicina Buc. 10 1 9 8:28 11
Feminin

1. Universitatea Tim. 10 10 0 30: 3 2»
2. Medicina Buc. 10 9 1 28: 8 19
X Medicina Tg. M. 10 8 2 24:11 18
4. Universitatea Buc. 18 5 5 21:20 15
5. Politehnica Bv. 10 5 5 19:24 15
6. Universitatea Iași 10 4 6 17:20 14
7. Pedagogic Pitești 10 4 6 18:22 14
8. Politehnica Galați 10 3 7 13:25 13
9. Științe economice

București 10 2 8 12:26 12
10. Medicina duj 10 0 10 7:30 10

ATLETISM

Sportivi români în competiții internaționale
Sîmbătă și duminică se vor desfă

șura la Praga întrecerile celei de a 
Il-a ediții a „Jocurilor europene do 
atletism" pe teren acoperit. La aceas
tă importantă competiție continen
tală atletismul nostru va fi reprezen
tat de Viorica Viscopoleanu, Alexan
drina Stoenescu și Șerban Ciochină. 
Cu acest prilej, Ciochină își va a-

Omogenitatea echipelor este hotăritoare 
pentru Crosul Balcanic

(Urmare din pag. 1) 

optimiști nu ar fi pronosticat vic
toria... maratonistului Ion Rus- 

nac (Steaua) pe distanța de 10 000 
m, în întrecere cu Barabaș, Mus
tață, Vamoș, atleți care pe a- 
ceastă distanță îi sînt net su
periori pe pistă (Barabaș șl 
Mustață de exemplu cu peste 1 
minut). Și totuși marea sur
priză s-a produs ! Prezentîndu-se 
foarte bine pregătit, Rusnac a 
condus de la primul tur, lăsîn- 
du-și pe traseu toți adversarii 
și terminînd cursa cu un avans 
apreciabil față de redutabilii săi 
concurenți. Pentru felul cum s-a 
comportat el merită toate feli
citările, ca și antrenorul său Ni- 
colae Păiș.

întrecerea junioarelor a permis 
tinerei Judit Szakâcs (Tractorul 
Tg. Secuiesc) să se evidențieze

ceastă ocazie se stabilise primul 
record de juniori cu greutatea 
de 7,257 kg), ion Ciocănescu a a- 
runcat 13,30 m, dar pe foaia de 
arbitraj a fost Înscris din nea
tenție (resp. probă Stefan Ma- 
teescu) 12,30 m. Avind și o a- 
runcare de 12,98 m, Ciocănescu 
a devenit recordman de juniori 
cu această performantă. Un record 
inferior, insă, cu 32 cm celui 
obținut de fapt I

Concursul republican universi
tar de sală. 4 martie. Din nou 
săritura in inăljime (resp. probă 
Fulger Ionescu). Trecind 1,93 m, 
S. Ioan a cerut să i se ridice 
ștacheta la 1,99 m. După ce a 
doborît de două ori (ca și Al. 
Spiridon care sărea in afară de 
concurs) Șerban loan și-a dat 
seama că ștacheta este prea 
înaltă și a cerut remăsurarea 
înălțimii. Intr-adevăr, fusese o 
.mică' neatenție: In loa de 1,99 
ștacheta măsura 2,09 mill

Arbitru] Ieremia se supărase că 
am criticat o neatenție a colegi
lor săi. Neatențiile repetate ale 
arbitrilor de atletism au supărat 
pe atlefi, pe antrenori ca și pe 
spectatori și au confirmat cri- 
ticile aduse de noi.

Este cazul să se ia măsurile 
cele mai serioase pentru a asigu
ra concursurilor atletice un arbi
traj de calitate. Și, in această di
recție, poate are de spus un cu- 
vînt, cu mai puține scuze, desigur, 
și tovarășul Dumitru Ieremia.

Așteptăm., .

ADRIAN IONESCU

VOLEIBALIȘTII MEXICAKI- 
ÎN TARA NOASTRĂ

Sîmbătă sosește în Capitală lotul 
olimpic masculin de volei al Mexi
cului, ale cărui pregătiri sînt con
duse de antrenorul român dr. 
Gabriel Cherebețiu și care, Ia in
vitația F.R.V., Întreprinde un tur
neu de 15 zile in țara noastră. 
Voleibaliștii mexicani urmează să 
susțină meciuri în 9 orașe, inclu
siv în București, cu următoarele 
echipe (7 din categoria A și 3 
din categoria B): Minerul B. Ma
re (14.III), Alumina Oradea
(16.111) , Politehnica și C.S.M. Cluj 
(17—18.III), Tractorul Brașov
(20.111) , Viitorul Bacău (22.III), 
Politehnica Galați (23.111), Progre
sul Brăila (24.III), Farul Constanța
(28.111) șl Steaua București (30.III).

păra titlul de „campion european da 
sală" cucerit în urmă cu un an ia 
Dortmund.

La sfîrșitul săptămînii, la Istan
bul, clubul Beșiktaș va organiza un 
concurs internațional de cros la caro 
vor lua parte și alergătorii noștri 
Ion Rusnac, Andrei Barabaș și Zol- 
tan Vamoș.

într-o cursă aprig disputată pînă 
pe ultimii metri. Trebuie felicitată 
atît ea, cît și cel care o pregă
tește, instructorul voluntar Ka- 
lit Attila. Mulți dintre antrenori 
pot lua exemplu de la acest 
inimos pasionat al atletismului, 
care se ocupă cu multă dragoste, 
în orele sale libere, de desco
perirea și de pregătirea tinerilor 
atleți. Și în alte ocazii am evi
dențiat activitatea acestui neo
bosit activist voluntar. O facem 
încă o dată cu toată plăcerea.

La juniori Mircea Popesen 
(C.S.M. Cluj), antrenor Gheorghe 
Biro, a reușit să-1 întreacă pe 
marele favorit Radu Rusu care 
a terminat abia pe locul 4, dar 
cu mare greutate. Ion Dima, ac
cidentat, nu a luat startul.

Considerăm că în această cursă 
nu s-a procedat bine că o seric 
de juniori au alergat împreună 
cu seniorii, pe aceeași distanță. 
Dacă alergătorii de semifond se
niori aveau de făcut o verifi
care, o puteau face foarte bine 
alergînd separat de juniori.

Dar, pe lîngă prezentarea in
dividuală, antrenorii care se ocu
pă cu pregătirea lotului (antre
nor coordonator Gheorghe Rugi
nă) au avut în vedere și modul 
cum au sosit atleții, deoarece este 
știut că la Atena, din cele 8 
probe la care se decerne titlul 
de campion balcanic 4 sînt pe 
echipe. Și în această privință nu 
primul clasat este hotărîtor, ci 
plasarea pe un loc cît mai bun a 
tuturor concurenților, omogenita
tea lor. In această direcție din 
cele observate la recentul cros, 
lucrurile stau parcă mai bine la 
senioare și junioare, dar mai slab 
Ia seniori și juniori.

Dintre ceilalți alergători frun
tași ne-a deziluzionat Ileana Silai, 
care se pare că numai pe pistă 
este în elementul ei. Ne-am aș
teptat la o clasare mai bună și 
din partea tinerei Claudia Iacob. 
La seniori, Ortvin Scheible și 
Ion Iordache trebuie să aibă mai 
mult curaj în timpul cursei să nu 
se mulțumească cu poziția de 
„selecționați" la limită. Zoltan 
Vamoș, concurînd pe o distanță 
de 3 ori și ceva mai mare decît 
proba sa de bază, a evoluat 
mulțumitor, terminînd însă cursa 
cu multe resurse.

Ne am așteptat la mai mult 
de la Mustață care nu a fost atît 
de combativ și de luptător ca în 
alte ocazii. Să sperăm că a fost 
numai un... accident.

Dintre cei care au alergat la 
crosul pentru tineret, s-a impus 
în mod deosebit loan Nicolae 
(Steaua). Foarte talentat și am
bițios, el poate deveni un semi- 
fondist de prim rang.

în general, se poate afirma că 
se simte un . suflu de muncă se
rioasă în grupa alergătorilor. Dar, 
să nu ne grăbim...



POPICE I
După primul concurs, 

de verificare al anului ■

Selecționabilii 1
nu sînt iu formă! !

Cei mai buni popicari ai țării, * 
cărora li s-au alăturat tinere și I 
tineri jucători remarcați în ulti- I 
mele competiții; s-au întrecut pe 
arena Voința din Capitală în prî- I 
mul concurs de selecție al anului. 
Scopul: alcătuirea loturilor repu- ■ 
blicane în vederea dublei întîlniri ■ 
cu reprezentativele R.F.G. progra
mată la sfîrșitul lunii martie. j

Cum s-au comportat selecționa- * 
bilii 7 Cercetînd rezultatele celor • 
17 jucătoare și 16 jucători invi- f 
tați la București, am constatat că o 
serie de sportivi, printre care și | 
unii membri ai echipelor țărir ■ 
noastre care au cucerit anul tre-. 
cut titlurile mondiale, nu sînt în | 
formă. Pentru a întări această afir

ESTE C. S. M.S. UN CAZ?

mație este suficient să arătăm că 1 
doar 7 jucători au trecut de 850 * 
p.d. și tot atîtea jucătoare au reu- • 
șit să depășească 400 p.d. Două | 
dintre componentele de bază ale 
reprezentativei noastre, Cornelia | 
Moldoveana, și Elena Trandafir, ■ 
s-au clasat pe ultimele locuri, cu - 
368 p.d. și, respectiv, 367 p.d. Ele | 
au încercat să motiveze — după 
concurs — slaba lor comportare! 
prin făptui că nu s-au simțit în I 
deplină stare a sănătății. Oare de 
ce, înainte de a intra- pe arenă, ele | 
n-au1 spus nimănui acest lucru 7

Clasamentul, cu zecile Iul de cifre, repre
zintă în ultima instanță oglinda comportării 
unei echipe, înmănunchează în el sutele de 
ore de pregătire, miile de minute de joc cu 
faze ce nu se vor uita sau ou altele care ar 
trebui să se uite, cu victorii și infringed. Să 
dăm deci cuvîniul cifrelor t

14. C.S.M.S. Iași 14 3 4 7 16:34 10

Așadar, locul 14 — C.S.M.S. Iași, 14 jocuri 
susținute, 3 victorii, 4 meciuri egale, 7 îofrin- 
geri, 16 goluri marcate, 84 primite, 10 puncte 
din 28 posibile (un procent de 35,71 la sută), 
în plus, dacă cineva are curiozitatea să răs
foiască programul fiecărei etape din tur va 
vedea că în dreptul formației1 C.S.M.S. figu
rează înfrîngeri la scoruri dintre cele mai 
mari.

Este C.SiM.S. un caz ? Da, este! Afirmăm, 
acest lucru pentru că formația ieșeană s-a 
aflat cîndva printre fruntașele clasamentului, 
iar în urmă cu un an-doi. era aplaudată pe 
toate terenurile noastre pentru frumoasele sale 
evoluții, pentru că și astăzi are în componen
ța sa jucători a căror valoare nu poate să-l 
lase să se împace cu actualul loc în clasa
ment.

Am recapitulat toate acestea gîndindu-ne- că 
în perioada dintre tur și retur comportarea 
echipei a făcut obiectul unei temeinice ana
lize, că — eventual — s-au luat și măsuri de 
îndreptare, că situația aceasta nu va mai con
tinua. Meciul cu Metalul Plopeni din „Cupa 
României* n-a avut darul să justifice așteptă
rile, Dimpotrivă, am fost surprinșii de slaba 
evoluție a echipei din Dealul Copoului.

Se știe că în meciurile de „Cupă' echipele 
„mici' excelează prin combativitate. Și Me
talul a confirmat acest lucru. Dar, de aici șl 
pînă la situația de a nu te descurca în fata 
unei echipe fără pretenții e e cale lungă. 
Se vede treaba că, deși situația în clasament 
o impunea mai mult ca la alte formații, pe
rioada de pregătire n-a fost folosită din plin la 
C.S.M.S. Iași. Cel puțin așa ne-a arătat-o jocul 
de la Plopeni. Echipa n-a știut să impună o 
tactică proprie, care să contracareze elanul 
jucătorilor din localitate (combativi, dar nu 
duri, cu excepția lui Giurea și Jinga). Acțiu
nile de atac s-au purtat Ia modul șablon, înghe
suite pe aceeași parte a terenului. Ni s-a pă
rut că jucătorii, nu prea îl respectă pe antre
nor. Prof C. Laurențiu indicase folosirea ambe
lor extreme, dar jocul continua așa cum doreau 
fotbaliștii. Apoi, pasarea mingii t defectuos, 
cu întîrziere, mal ales în fazele decisive,, lu
cru care a dus Ia scoaterea din joc a înain
tașilor (poziții de ofsaid) și mai ales a lui $te- 
fănescu, folosit ca vîrf de atac (!?). Nici la 
capitoM „pregătire fizică' ieșenii n-au exce
lat, deși' întîlneau un adversar de categorie 
inferioară, a cărui perioadă precompetitională 
și competițională diferă mult de aceea a jucă
torilor din categoria A Și, în fine, apărarea i 
unii dintre componenții el nu se concentrează 
suficient pe tot parcursul meciului. Constan- 
tinescu. apreciat de multe ori pentru interven
țiile sale bune, greșește decisiv. După ce în 
prima etapă a returului primise un gol gra
tuit cu Steaua, Constantinescu a făcut dumi
nică o greșeală copilărească. Era în min. 112,

la scorul de 1-1. La o repunere, el a trimis 
mingea unui înaintaș advers, la marginea ca
reului. Doar pripeala acestuia (Huza a trimis 
mingea pe lîngă poarta goală) a salvat echipa 
C.S.M.S. de la înfrîngere. Iată lipsuri care 
s-au manifestat și cu alte ocazii.

înaintea meciului cu Metalul l-am întrebat 
pe Cuperman ce părere are despre situația e- 
chipei salei „Ne vom strădui să jucăm cit 
mai bine", ne-a spus el. Era optimist. Și e bi
ne. în schimb, Deleanu a început un „calcul*. 
„Dacă Steaua cîștigă Ia Timișoara'... Stoicescu 
a fost mai realist (probabil pentru că a văzut 
jocul, din repriza secundă, de pe tușă) s „Azi 
(n.r. — duminică) am jucat foarte slab și o 
victorie ne-ar crea o optică greșită. Am pasat 
ca și Metalul, deși aici aveam impresia că-i 
vom depăși. Apoi în apărare se greșește (n.r. 
— foarte mult ,• de aici și înfrîngerile grele 
suferite de echipă : 1-7 cu Steaua, 1-8 cu Ra
pid, 0-5 cu Steagul roșu — 20 de goluri pri
mite în trei jocuri !j, iar înaintașii nu se1 în
țeleg, joacă individual".

Tată cîteva referiri la echipa C.S.M.S., por
nite de la jocul de „Cupă” cu Metalul. Aur 
găsit — deci — de cuviință să punem între
barea : Este C.S.M.S. un caz ? Noi credem că 
da I Un caz rezolvabil, însă dacă jucătorii vor 
înțelege că pentru ieșirea la liman este ne
cesar să depună eforturi înzecite atît la an
trenamente cît șf în jocuri. Mai este de do
rit ca neînțelegerile care se pare că există, 
la ora actuală, între unii jucători să dispară, 
făcînd Ioc unul larg spirit de prietenie, de 
coeziune sufletească.

CONSTANTIN ALEXE
Sub nivelul posibilităților s-au | 

prezentat tinerele Minodora Cfiețan. ■ 
Voiehița Babuțiu, Stela Sfetcu pre- . 
cum și Aurel Chirilă, Gheor-1 
ghe Silvestru, Alexandru Vrîncea- 
nu ș.a. a căror nesiguranță în lan- I 
sșfea bilei denotă că n-au respectat * 
programul de pregătire indicat de. 
federație. De asemenea, Cristu ] 
Vînătoru, Vasile Măntoiu și Du
mitru C. Dumitru, de la care ne I 
așteptam la rezultate de peste 900 ■ 
p.d., au căutat să justifice evoluția 
lor acuzînd... bilelte și scîndura de | 
lansare. Argumentele nu stau în... 
picioare,. întrucît tînăra. jucătoare’ ■ 
Ana Marcu și maestrul emerit al. I 
sportului Petre Purje, cîștigătorii 
concursului,, și-au confirmat serio-I 
zitatea în pregătire, obținînd re-" 
zultate: mari (429- p.d. și, respectiv,» 
933 p.d..); in aceleași condiții de I
joc. Mai degrabă este vorba de o 
automulțunrire manifestată de I
sportivii supărați pe... arenă în
procesul de pregătire. Principalele ■ 
lor deficiențe, Ia concursul de ve- ■

Cine plătește

la meci ?

„Noi toți vrem să cumpărăm bi
lete, să iiu devenim spectatori „clan
destini la meciuri. Priviți insă mo
dul de organizare de la stadionul 
din Ploiești...“ a declarat fotorepor
terului I. Popescu, unul din supor
terii echipei Petrolul.

Să ne mai mire atunci că la me
ciul cu Politehnica Timișoara din 
cei peste 12 000 de spectatori numai 
9400 au avut bilete in regulă?

rifiicare, au fost:

• Randament redus la „plin-* 
din cauza lipsei de concentrare în 
momentul lansării bilet

i Ar fi mai echitabil LOTUL DE TINERET
• Joc la primul popic, fără a| 

stâpirxi tehnica la canalul preferat. ■

• Slaba orientare în rezolvarea11 
diferitelor figuri la „izolate". •

• Imprecizie Ta „singuratice" și | 
„izolate", unde s-au ratat nepermis 
de multe lovituri.

Zilele1 care ne mai despart de 
întitairea cu reprezentativele R.F.G. 
trebuie folosite din plin, în așa 
fel incit să considerăm ca ura ac
cident comportarea seiecționabililor I 
în recentele întreceri. *

TR. lOANITESCU |

i
i

0 (2-0)OGRESUL 4înscri- 
cate>- 

echipă 
și una 
ce se 

primele

C),. far în alta bile avînd 
se numele echipelor de 
goria A. Se „scoate* o

„mici' 
categorie, pînă 
epuizează 
formații. Echipele de 
categoria A rămase 
în urnă urmează să 
joace între ele, me

ciurile fiind: fixate tot prin tra
gere la sorți.

Cum se va proceda cu cea de-a 
16-a echipă, încă nedesemnată? 
Dacă bila cu, cîștigătorul meciu
lui Minerul — Petrolul va fi In
trodusă în urna echipelor „infe
rioare" și 
ploieșteană, aceasta este dezavan
tajată; deoarece va „cădea' eu e 
echipă tot din categoria A. Dacă 
bila este introdusă în urna echi
pelor de categorie A și cîștigă 
Minerul, această formație este în 
avantaj, întrucît va juca cu • 
echipă din B saw din G.

în această situație,, o măsură 
echitabilă ar fi amînarea tragerii 
la 
29 
ar 
dte

din categoriile mai 
din prima

NOTE

La ora actuală se cunosc 15 
dintre cele 16 echipe care vor 
participa la optimile de finală 
ale „Cupef României'. După cum 
se știe, meciul Minerul Baia Ma
re — Petrolul Ploiești 
a trebuit să fie amâ
nat pentru 29 mar
tie, din cauza tere
nului impracticabil.

fu ziua de 14 martie este fixa
te tragerea ta sorți a jocurilor 
din etapa următoare, programată 
pentru 5 aprilie. Probabil că vă 
interesează cum se v® proceda. 
Ca de obicei : într-o urnă se var 
introduce bile cu numele echipe
lor de categorie inferioară (B și

va învinge echipa

LOTO • PRONOSPORT • LOTO
PRONOSTICUL UNUI MARE 

C1ȘTIGATOR PENTRU CONCURSUL
DE DUMINICĂ

Pentru, concursul PRONOSPORT 
nr. 10 de duminică 12 martie a.c., 
în programul căruia figurează mteciuri 
din cea de a doua etapă a returului 
campionatului categoriei A și șapte 
întîlniri din campionatul italian di
vizia Ă„ am cerut părerea participan
tului BOGDAN EMIL din Reghin, 
proaspătul cîștîgător al’ premiului 
excepțional (un autoturism „MOSK- 
VICI 408“ plus 24.645 feij la. con-

Miercuri după-amiază. pe sta
dionul „Republicii*,. Iotul de ti
neret a întîlnit într-un meci de 
verificare și omogenizare, echipa 
Progresul București. A fost un 
joc agreabil, calitate datorată în 
mare măsură „tineretului*. For
mația prezentată de antrenorul 
Cornel Drăgușin, alcătuită în ex
clusivitate din jucători aparținînd 
noii generații din fotbalul româ
nesc (pronunțată preocupare pen
tru tehnică), a făcut o bună de
monstrație a ceea ce înseamnă 
elasticitatea și omogenitatea unei 
echipe.

Progresul, în căutarea unei f oc

muie 
tatea

90 de 
liniile

plăcut

DE LA I. E. B. S.

curs ui nr. 7 din 19 febiuarie 1967. 
După primirea autoturismului el ne-a 
dat următorul pronostie: I : Politeh
nica Timișoara—Steaua X, 2; II : 
Jiul—Universitatea Craiova I; III : 
U.T.A.—Rapid X, 1; IV: Progresul— 
Universitatea Cluj I; V: Farul— 
Steagul roșu 1; VI: C.S.M.S. lași— 
Petrolul X, 2; VII: Atalanta.—Lecco 
1; VIII: Bologna—Roma 1, X; IX: 
Foggia—Milan 2; X: Lanerossi— 
Fiorentina X; XI: Lazin—Napoli X, 
2; XII : Mantova—Brescia 1, X; 
XIII:1 Venezia—Cagliari X, 2.
• Tragerea LOTO de miine vi

neri 10 martie 1967, va avea loc la 
București îi» sala din strada Doam
nei nr.
17,45.

pentru partida cu Universi- 
Cluj, a folosit un mare nu

măr de jucători, antrenorii Petre 
Moidoveanu și Florin Știrbei efec- 
tuînd, pe parcursul celor 
minute; modificări în toate 
formației.

De la „tineret* ne-au
în mod deosebit Dumitriu III, 
Oblemenco, Aiecu, Veiea, Panici, 
iar de la Progresul Staicu,. AL 
Constantinescu și, oarecum, Țară- 
lungă.

Au înscris Dumitriu III (min. 8), 
Oblemenco (min. 45); Barbu (min. 
71) și Dumitrache (min. 86).

2', cu începere de las ona

• Pentru jocul de fotbal PROGRE
SUL — UNIVERSITATEA CLUJ de 
duminică, ora 15,30 pe stadionul. Re
publicii, biletele se găuesc. de vîn- 
zare la easelc obișnuite.
• Agenția speciala de bilete din 

str. Ion Vidu vinde bilete pentru : 
întHntrea internațională de handbal 
DINAM» — H.G. COPENHAGA de 
duminică, era 11,30 din sala Hoțeas
ca : meciurile de hochei BUCUREȘTI 
— TESLA PARDUBICE fde astăzi și 
miine) de la patinoarul „33 August”; 
pentru întrecerile de gimnastică de 
șîmbătă si duminică după-amiază de 
la1 sala l ioreasca.

sorți s pentru seara zilei de 
martie. Natural, acest lucru 
cere însă și amînarea etapei 
cupă — nefiind, poate, timp

suficient pentru fixarea terenuri
lor — de la 5 aprilie la 12 aprilie.

Numai im acest fel nu se creea
ză avantaje sau dezavantaje...

SUCEAVA 8 (prim telefon). Pe 
stadionul din localitate a-a desfă
șurat astăzi meciul internațional 
dintre echipa Chimia Suceava și 
Moldova Chișinăn aflată în tur
neu în țara noastră. Partida a fost 
de un: bun nivel tehnic, fiind pre
sărată: cu multe faze spectaculoase. 
Victoria a revenit fotbaliștilor su
ceveni, cu scorul de 1—0, golul

fiind realizat de Roșu, în min. 57. 
A arbitrat Alex. Cornel din IașL

C. ALEXA - coresp. principal1

Politehnica Timișoara - 
Crișul Oradea 3-1 (1-0)

PRONOEXPRES
10 din 8 martie 1967Nr.

EXTRAGEREA U 44 34 46 23 7 37
— 19 45

FOND DE PREMII: 723.253 1« din 
care report Ia categoria 1: 63.232 
lei

EXTRAGEREA a Ilar 47 41 13 
8 23 14 6 5

FOND DE PREMII : 330.284 Iei.

ARBITRI ROMÂNI PESTE HOTARE

Rebrieit redartată de Iduirnistra-ția; 
de stat Loto - Pronosport.

Șapte din jocurile desfășurate 
recent în campionatul Gre
ciei au fost conduse de arbitri 
străini t 3 elvețieni, 2 români, 
unul din Izrael și unul din. R.F. 
a Germaniei. în clasamentul e-

fectuat după notările presei de 
specialitate, cei doi arbitri ro
mâni — ANDREI RADULES
CU și IOSIF RITTER — au 
ocupat primele două locuri.

TIMIȘOARA 8 (prin telefon), — 
Un meci amical, care a plăcut 
mult spectatorilor prezenți în tri
bune. Studenții timișoreni au mar
cat primul gol prin Cotormanl 
(min. 32), Cociș a egalat în min. 
46, dar Popanică (min. 55, din lo
vitură de la 11 m)’ și din nou Co- 
tormani (min. 65) au majorat sco
rul în favoarea echipei lor.

C. CREȚU — coresp.
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Corespondență specială din Atena

A

SELECȚIONATA DIVIZIONARA A ROMÂNIEI A ÎNVINS

CU 2-1 (1-1) SELECȚIONATA DIVIZIONARĂ A GRECIEI
ATENA, 8 (prin telefon de la 

corespondentul nostru). — Pe 
stadionul Panathinaikos, în fața 
a 15 000 de spectatori, selecțio
nata divizionară a României a 
încheiat printr-o victorie, 2-1 
(1-1), jocul de pregătire cu selec
ționata divizionară a Greciei.

Iată cum au fost înscrise golu
rile :

Min. 4. Nunweiller III încearcă 
să paseze inapoi portarului Con- 
stantinescu, o scurtă ezitare, și 
înaintașul central grec Sideris 
interceptează și deschide scorul.

Min. 34. Pîrcălab execută o cen
trare frumoasă, iar Ion Ionescu 
înscrie printr-o foarfecă pe spate, 
foarte aplaudată de întreg stadio
nul.

Min. 75. O frumoasă combinație 
Frățilă — Ion Ionescu se încheie 
prin golul victoriei, înscris de a- 
celași I. Ionescu.

în prima parte a jocului selec
ționata română a evoluat sub aș
teptări, păcătuind printr-un joc 
lipsit de omogenitate. Singurul 
compartiment care a corespuns 
în această parte a meciului a fost 
apărarea, care a făcut față atacu
rilor gazdelor, concretizate doar 
printr-un raport de cornere favo
rabil : 8-2. în min. 41, Vassiliu a 
ratat o mare ocazie.

După pauză, echipa română' a 
desfășurat un joc mult superior,

remareîndu-se prin tehnicitate, o- 
mogenitate și precizia paselor. 
Românii au surprins însă prin 
numărul foarte redus al șuturilor 
la poartă. Dintre fazele mai im
portante petrecute după pauză, 
menționez acțiunea individuală 
frumoasă realizată de Ion Io- 
nescu, oprit în ultimă instanță, 
nereglementar, de fundașul cen
tral Surpis. Lovitura liberă indi
rectă acordată de arbitru n-a dus 
la nici un rezultat. în min. 82, 
Alexiadis a introdus mingea în 
plasă, dar arbitrul a anulat golul, 
deoarece Alexiadis jucase mingea 
cu mina. în sfîrșit, în ultimul 
minut al jocului, Năftănăilă a 
introdus și el balonul în plasă, 
dar golul a fost anulat pe motiv 
de ofsaid.

Din rîndurile echipei române a 
impresionat în mod special Ion 
Ionescu. Am remarcat, de aseme
nea, marea zonă de activitate a 
mijlocașului Ghergheli. Celălalt 
mijlocaș, Dobrin, s-a dovedit un 
fin tehnician, dar a greșit prin 
ținerea exagerată a mingii. 
Note bune merită Năftănăilă, Săt
măreanu și Nunweiller III. Sub 
așteptări : Dan Coe. Mediocru 
Lucescu. Din echipa grecească cel 
mai bun a fost Sideris, urmat de 
Zanteroglu.

A arbitrat Ianopoulos.
SEL. DIV. A ROMÂNIEI : Con-

stantinescu — Sătmăreanu, Nun- 
weiller III, Dan, Mocanu — 
Ghergheli, Dobrin (min. 65 Năftă- 
năilă) — Pîrcălab, Frățilă, Ion Io- 
nescu, Lucescu, (min. 65 Radu).

SEL. DIV. A GRECIEI : Ikono- 
mopoulos — Plessas, Zanteroglu, 
Surpis, Sofianidis — Polyhroniou, 
Youtsos (Pttihutis) — Vassiliu, 
Sideris, Alexiadis (Youtsos), Bo- 
tinos (Alexiadis).

După terminarea meciului am 
stat de vorbă cu trimisul ziarului 
„l'Equipe*, Jean Philippe Re- 
thacker, care a asistat la meci. 
Ziaristul francez mi-a declarat că 
„în vederea jocului de la 22 mar
tie echipa Franței nu se află în 
cea mai bună formă. Dacă ro
mânii nu-și vor ameliora, însă, și 
ei forma, echipa Franței păs
trează apreciabile șanse de vic
torie, mai cu seamă că joacă pe 
teren propriu*.

ELIE SPORIDIS

SUB SEMNUL
„EUROPENELOR" DE GIMNASTICA

Competiția dotată cu „Cupa 
F.R.G.*, ce se va desfășura la 
sfîrșitul săptămînii, reunește pe 
fruntașii gimnasticii noastre în 
prima întrecere oficială a noului 
sezon. La acest concurs și-au a- 
nunțat participarea cîțiva dintre 
cei mai buni gimnaști sovietici. 
„Cupa F.R.G.* constituie o utilă 
verificare înaintea „europenelor*, 
atît pentru sportivii noștri, cît 
și pentru cei sovietici.

în preajma concursului de la 
Floreasca am cerut părerea a 
doi specialiști, privind pregătirile 
efectuate pînă acum și nivelul 
atins de sportivii fruntași.

Larissa Latînina, antrenoare fe
derală a U.R.S.S.: „1 
natele mondiale de la 
gimnastele noastre au participat 
la cîteva concursuri 
la Tokio, în Canada, 
propriu-zisă a început chiar de la 
începutul anului. Deoarece „euro
penele* vor avea loc abia în 
luna mai, sportivele noastre sc 
află acum în perioada pregăti
toare. Acest lucru înseamnă mul
tă pregătire fizică generală (în 
special dezvoltarea forței), învă-

,După camplo- 
Dortmund.

în Mexic,
Pregătirea

tarea de noi elemente pe baza 
cărora să se îmbunătățească exer
cițiile liber alese. în această pe
rioadă, nu se poate încă vorbi 
despre o formă sportivă supe
rioară, dar sper că Natalia Ku- 
cinskaia, Larissa Petrik, Olga 
Harlova, Zinaida Drujinina, Roza 
Berikașvili (prezente la București), 
<;a și celelalte gimnaste, vor ob
ține și în acest an rezultate 
bune*.

Nicolae Vieru, antrenor fede
ral : Peste două săptămîni, băie
ții noștri iau startul la „europe
ne*. Din lotul care se pregătește 
pentru această competiție impor
tantă fac parte Anton Cadar, Pe
tre Mihaiuc, Al. Silaghi și Marcel 
Simion. Ei vor concura sîmbătă 
și duminică la Floreasca, alături 
de valoroșii sportivi sovietici Mi
hail Voronin, Serghei Diamidov, 
Valeri Karasiov, Viktor Klimenko, 
Valeri Komisarov, Valeri Ilinih. 
Avînd în vedere data apropiată 
a campionatelor europene, gim- 
naștii lucrează de mai mult timp 
„integrale*, ajungînd în momen
tul de lață la linisarea execu
țiilor.

CALEIDOSCOP

decorat de regină.

Bobby Moore, căpitanul echipei de fotbal a 
Angliei — ca și al echipei West Ham — îm
preună cu soția sa. Tina, la cîteva ore după 

ce Moore a fost

controlor special... pen
tru cîini I

Ilic Năstase l-a învins pe Sangstcr
CAIRO 8 (Agerpres). — Tînă- 

rul tenisman român Ilie Năstase 
ți-a înscris în palmares o fru
moasă victorie internațională. în 
sferturile de finală ale campiona
telor internaționale ale R.A.U. 
Ilie Năstase l-a învins în două 
seturi: 7—5, 8—6 pe cunoscutul 
jucător 
zultate : 
Howe 
Orantes

(Chile) 6—0, 6—4 ; Pinto (Chile) — 
Bengslon (Suedia) 6—2, 6—4.

★

Benfica eliminată
din „Cupa orașelor

ECIIIPA engleză de 
fotbal din divizia a 
doua, F. C. Millwall, 
s-a dovedit multă vre
me de neînvins în jocu
rile disputate acasă : în- 
cepînd din aprilie 1964 
nu a pierdut pe teren 
propriu nici o partidă. 
Ea a realizat o serie de 
56 de meciuri victorioa
se, bătînd astfel recor
dul deținut de F. G. 
Reading, care în anii 
1927 — 1929 a obținut 
pe teren propriu 55 de 
victorii. Conducerea clu
bului a organizat pen
tru jucători o mare re
cepție : întregul Mill— 
wall a fost în mișcare. 
De atunci, însă, fotba
liștii respectivi au rea
lizat alt record : din opt 
meciuri jucate au pier
dut... șase I

DFMISION1ND, Edy 
Fruhwirth, antrenorul 
reprezentativei austriece 
de fotbal, a spus des
pre foștii săi elevi:

„Le lipsește viteza en
glezilor, tehnica argen
tinienilor, „individualis
mul* portughezilor, pre
gătirea fizică a coree
nilor și combativitatea 
germanilor. In rest, au
striecii sînt buni fotba
liști...*

DOI SCOȚIENI au 
născocit un truc pentru 
a nu plăti biletele de 
intrare la meciurile de 
fotbal. Unul dintre ei 
cumpăra un bilet și in
tra în incinta stadionu
lui cu un cîine dresat. 
După scurt timp, cli
nele ieșea afară și ime
diat intra pe la postul 
de control al doilea 
complice. Acest sistem 
]e-a reușit 
piuă cînd, 
controlorul 
clinele, l-a 
găsit în zgarda sa bile
tul. De atunci, la intra
rea principală a stadio
nului de fotbal din A- 
berdecn există și un

mult timp, 
într-o zi, 

a observat 
prins și a

JAZY a 
mod oficial 
tletism, dar 
totuși să bată recorduri. 
De data aceasta, este 
vorba de un record în... 
acordarea autografelor. 
Michel Jazy a partici
pat la una din reuniu
nile tradiționale la care 
copiii parizieni se întîl- 
nesc cu sportivi renu- 
miți. Cu acest prilej, 
Jazy a dat autograful 
său la toți cei cinci 
mii de copii prezenți... 
într-o oră! La realiza
rea acestui record, l-a 
ajutat faptul că nume 
le lui e foarte scurt

ÎN RÎNDUL sporti-
lor din Karlskrona 

(Suedia) domnește o 
mare nemulțumire. E- 
cbipajul local de sebif 
4-rl se antrena în gol
ful neîngbețat Partal- 
holsund, iar băieții 
„trăgeau" atît de tare, 
îneît ambarcațiunea se 
deplasa cu o viteză de 
peste 15 noduri pe oră! 
Politia maritimă i-a ur
mărit și i-a amendat 
cu 35 de coroane sue
deze. deoarece în golf 
bărcile (vapoarele) nu 
au voie să se deplaseze 
decît cu... trei noduri 
pe oră.

PENTRU prima oară 
în analele fotbalului en
glez, o echipă din di
vizia C, „Queens Park 
Rangers", a cîștigat 
„Cupa ligii engleze" 
(competiție paralelă cu 
„Cupa Angliei"), învin
gând în finală cu 3—2 
(0—2) pe West Brom
wich Albion, formație 
de prima categorie. Me
ciul s-a disputat la 
Londra, în prezenta a 
100 000 spectatori.

părăsit în 
pista de a- 
el continuă

englez Sangster. Alte re- 
Montrenaud (Franța) — 

(Australia) 6—3, 6—2 ;
(Spania) — Rodriguez

• Federația noastră de tenis 
a propus forului belgian ca me
ciul România — Belgia, din ca
drul primului tur al „Cupei Da
vis*, să aibă Ioc în zilele de 28, 
29 și 30 aprilie la București. Fe
derația belgiană urmează să con
firme datele.

tîrguri“!

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI
FRAGA. — Aproape 20 000 de 

spectatori au urmărit la Praga al 
doilea meci dintre echipele selecțio
nate de hochei pe gheață ale Ceho
slovaciei și Canadei. Jucînd foarte 
bine, hoclieiștii canadieni au obținut 
victoria cu scorul de 4—2 (0—1, 
1—0, 3—1). In primul joc, cele două 
echipe terminaseră la egalitate: 
4—4.

BELGRAD. — Intr-un meci contînd 
pentru sferturile de finală ale „Cu
pei campionilor europeni" la handbal 
(masculin), echipa iugoslavă Med- 
vesceak Zagreb a învins cu scorul 
de 13—9 (7—6) echipa V.F.L.
Gummersbach (R.F. a Germaniei). 
Returul va avea loc la 17 martie la 
Gummersbach.

PARIS. — Continuindu-și turneul 
în Europa, echipa de hochei pe ghea
ta a Japoniei a jucat la Paris cu 
selecționata Franței. Ilocheiștii japo

Finală în proba de 60 m Ia 
recentele campionate pe teren 
acoperit ale Franței. De la stingă 
la dreapta : Bourbeillon, Bambuck, 

Piquemal, Egarius, Delecour

nezi au obținut victoria cu scorul 
de 4—3 (2—1, 1—0, 1—2).

BOGOTA. — La Barranquilla (Co
lumbia) a început un turneu interna
țional de tenis, la care participă 
sportivi din Anglia, Franța, Iugo
slavia, Olanda, India. Mexic, Colum
bia și alte țări.

LISABONA. — La Lisabona s-a 
disputat meciul retur dintre echi
pele Benfica Lisabona și Lokomo
tiv Leipzig din cadrul „Cupei 
orașelor tîrguri*. Gazdele au ob
ținut victoria cu scorul de 2—1 
(0—0). învingători în primul joc 
cu 8—1, fotbaliștii de la Loko
motiv s-au calificat pentru turul 
următor al competiției.

★
BERNA. — La noua competiție 

inițiată de U.E.F.A., rezervată 
echipelor alcătuite din jucători 
sub 23 de ani, și-au anunțat par
ticiparea 17 reprezentative : Aus
tria, Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. 
Germană, Finlanda, Franța, Gre
cia, Italia, Olanda, Norvegia, Po
lonia, ROMÂNIA, Spania, Suedia, 
Elveția, Turcia și Iugoslavia. Tra
gerea la sorți pentru stabilirea 
primului joc va avea loc vineri 
la Berna.

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI
Echipele de handbal-tineret 

ale României din nou învingătoare

Dinamo București eliminată 
din „C. C. E.“ la volei feminin

Ieri seara. în cinci orașe din Olanda, au continuat 
meciurile din cadrul turneului mondial de tineret. 
La fete s-au disputat ultimele jocuri din „serii*, iar 
la băieți primele partide din sferturile de finală ale 
competiției. Echipa noastră masculină a învins, la 
Almelo, Suedia cu 22—15 (10—7). Formația feminină 
a întîlnit la Haga, reprezentativa Ungariei, pe care 
a întrecut-o cu 10—9 (4—4).

„C. C. E.“
MOSCOVA, 8. — Meciul retur din cadrul sfertu

rilor de finală ale „C.C.E.* la volei feminin ȚdS.K.A. 
Moscova — Dinamo București, disputat miercuri ia 
Moscova, a luat sfîrșit cu rezultatul de 3—0, (3,3,1) 
în favoarea echipei campioane a U.R.S.S. Aceasta 
s-a calificat astfel în semifinalele competiției, urmînd 
a întîlni campioana R.D. Germane, Dynamo Berlin. 
Cît privește desfășurarea meciului de la Moscova, 
pînă la ora închiderii ediției nu am obținut amă
nunte.
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