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VOLEIBALIȘTII DE LA RAPID 
ÎNVINGĂTORI LA BACĂU

între citeva „lungimi" cronometrate, antrenorul Mircea
Olaru dă staturi tinerilor săi elevi din secția de nalafie 

V Uterul
Foto : V. Bageac

BACĂU, 9 (prin telefon). — Joi, în 
meciul restantă din categoria A jucat 
la Bacău, echipa masculină de volei 
Rapid București a dispus cu 3—0 (16, 
9, 11), de formația locală Viitorul. Din
tre cele trei seturi ale partidei, doar 
primul a satisfăcut exigențele sub ra
port tehnic și spectacular. Rapidiștii au 
cîștigat pe merit, mulțumită superiori
tății lor în ceea ce privește experiența 
de concurs, prin care au sesizat repede 
și au speculat la maximum scăderile 
gazdelor in apărarea din linia a doua.

IIIE IANCU - coresp. principali

Mihaela Casapu-Sandu
și Cornel Tăbăraș-campioni
de schi la slalom special

POIANA BRAȘOV, 9 
(prin telefon, de la trimisul 
nostru).— Campionatele re
publicane de schi (probe 
alpine) au început joi la 
amiază, pe pîrtia de sub 
teleferic, 
slalom 
splendidă, 
și lupta acerbă au 
tuit nota dominantă 
cursului.

întrecerea fetelor 
mult mai puțină strălucire 
decît aceea a băieților, ea 
reflectînd una din vechile 
carențe ale schiului nos
tru feminin — slaba bază 
de mase, tn lipsa brașo- 
vencei Edith Șutea (A.S.A.). 
„abonata" la locul I după 
retragerea Ilonei Mikloș 
din activitatea competitio- 
nală, victoria i-a . revenit 
dinamovistei 
sapti-Sandu, 
două 
I.C.F.,

cu probele de 
special. Vremea 

, pîrtia excelentă 
consti- 
a con-

a avut

i-a 
Mihaela 

secondată 
reprezentante 
Ghizela Mores

Ca
de 
ale 

și 
Ioana Belu. întrecerea băie
ților i-a dat cîștig de cau
ză maestrului sportului Cor
nel Tăbăraș, urmat la mică 
distanță de Nicolae Iovici. 
Kurt Gohn, abandonat în 
urma căderilor din manșa 
întîi, le-a netezit primilor 
doi clasați și drumul spre 
titlul la combinata alpină. 
Desigur, însă, Că Mircea 
Ene, Dorin Munteanu și 
alții vor avea, de asemenea, 

.un cuvînt de spus. Iată 
rezultatele tehnice -.

Slalom special, senioare 
(400 m 
diferență de nivel, 49+49 
de porți) :
sapu-Sandu (Dinamo Bra
sov) 94,40. 
publicans ;
res (I.C.F. București) 99,18 ; 
3. Ioana Belu (I.C.F. Bucu
rești) 102,24.

Slalom special, 
(480/180, 65 + 61): 1. Cornel 
Tăbăraș (Carpați _____ ,
100,06, campion republican; 
2.' Nicolae Iovici (Steagul 
roșu Brașov) 101.96; 3. Mir
cea Ene (Steagul roșu Bra
șov) 105,04; 4. D. Muntea
nu (A.S.A. Brașov) 108,26; 
5. C. Bălan (Caraimanul 
Bușteni) 108,62 ; 6. I. Bobit 
(Steagul roșu Brașov) 
108.80 .

Vineri se dispută probe
le de slalom uriaș, pe Su- 
linar.

lungime, 160 m

1. Mihaela

campioană
2. Ghizela

Ca-

re- 
Mo-

seniori

Sinaia)

G. RUSSU-ȘIRIANU

Finalele campionatului 
republican școlar 

de gimnastică
Orașul Bacau va găzdui 

in zilele de 23 și 24 martie 
finalele campionatului re
publican școlar de gim
nastică. Participă următoa
rele categorii de sportivi : 
BĂIEȚI : juniori I. seniori 
II și seniori I ; FETE : 
junioare I, senioare I și 
maestre.
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Atac al echipei bucureștene la poarta oaspeților.

Selecționata

Aseară, pe patinoarul „23 
August”, un nou meci de ve
rificare a lotului, 
nia formației resla 
Echipa «rasată pe 
campionatul R.S.C. 
niței ln încurcătură: a jucat 
lejer, ca la un antrenament, 
rareori a lăsat impresia că 
forțează, și asta numai cit a

în compa- 
Pardubice. 
locul 5 in 

ne-a pus

Bucureștiului — Tesla
6-6 (1-3,4-Z, 1-1)
fost nevoie pentru a nu 
lftsa depășită. Pe scurt, 
jucat in 
echipelor 
ma mină.

După o 
slune la poarta oaspeților, in 
care nu a putut concretiza ni
mic, din pricina portarului 
Chlapek, care a respins tot,

se 
n-a 

stilul caracteristic 
cehoslovace de pri-

perioadă de pre-

G TRACTIV CONCURS DE GIMNASTICĂ LA „FL OREASCA

fotografie antrenindu-se pentru concursul de simbălă și 
anunțat participarea la această întrecere

Foto : A Neagu

Alături de Cristina loniță, pe care o vedeți in această 
duminică, alfi valoroși gimnaști români și sovietici și-au

Foto : T. Roibu

Pardubice

noasua a primii trei 
în 2 minute: Dolana,
(min. 11) Și Andlt (nun. 
trecut cu ușurința in

echipa 
goluri 
Mares 
13) au 
„treimea” noastră, lăsînd apă
rarea risipită undeva in teren 
și au înscris. In min. 17 iuliu 
Szabo reduce scorul ia 1—3, 
iar fratele sau Gheza ratează 
Pe un contraatac, deși are in 
față numai portarul.

Repriza a doua e ceva mai 
animată. înscriu Iuliu Szabo 
<m. 27), Jiroutek (30). Ca la mar 
(31), din nou Iuliu Szabo (32), 
apoi Franc (34) și repriza ia 
sfîrșit cu un scor total egal, 
5—5, stabilit de Gheza Szabo 
în min. 36. Mai săracă în go
luri (Franc — m 46 și Pană — 
m 57) repriza a treia ne apare 
mai echilibrată, in condițiile 
în care oaspeții se străduiesc 
să mențină „stătu quo^-ul.

La echipa noastră se men
țin lipsuri mai vechi • emoti
vitate exagerată în fața „fir
mei* adverse, fie că merită 
sau nu, slabă organizare a 
jocului în atac (combinații 
adesea prea complicate, inti- 

a tile), nesiguranță pe crosă și 
| o inadmisibilă încetineală în 
I organizarea apărării (aseară 
" nu a jucat nici Czaka). Cil 

excepția liniei frații Szabo— 
tCalamar, mai activă joi, 

tul atacanților au apărut 
mult sub cerințe.

Au arbitrat Al. Gurișov 
g VI. Kuznețov (U.R.S.S.),

Să vedem ce va fi vineri 
| seara, tot la orele 18,30 și tot 
* cu Tesla Pardubice, de la care 

se’ cuvine să așteptăm mai 
| mult, ca și de la ai noștri, de 
| altfel, fiind vorba de ultimul 
J meci de verificare în fata pu

blicului bucureștean, înaintea 
plecării spre Viena.

res-
cu

și

MIRCEA COSTEA

N-AVEM, DAR SI CE AVEM NU ȘTIM SĂ GOSPODĂRIM!
sportiv în aer liber, 
din vreme la acest 

treabă, l-au lăsat pe 
activitatea în săli și 
de sport, să vadă ce 

găzdui între- 
din primele

Se apropie sezonul 
Gospodarii s-au gindit 
lucru și au pornit la 
sportivi să-și continue 
au plecat Ia terenurile 
este de făcut ca ele să poată 
cerile în bune condiții, încă 
zile, cind timpul va fi prielnic.

★ 
raid prin 
vedea cum sînt între- 
dacă vor putea face 

sezon. însoțitori ne-au 
DOBRIȚOIU — vicepreședinte 
regional UCFS Oltenia și EU- 
șeful comisiei de construcții

orașele Cr'a-Recent am făcut un 
iova și Balș, pentru a 
ținute bazele 
față cerințelor 
fost tov. ION 
al Consiliului 
GEN BOBOC, 
și amenajări de baze spoitive a aceluiași 
organ. Ce am găsit ?

★
Lingă depoul de locomotive din Craiova 

se află baza sportivă Autorapid. Cam 
tențioasă denumirea de „bază sportivă" 
ca să fim în nota gazdelor, o folosim, 
ce se compune ? Un teren de fotbal 
multe proiecte de viitor. Asociația își

sportive, 
în noul

pre- 
dar, 
Din 
și... 

pro-

7
pune să amenajeze pe laturile mari ale drept
unghiului 2 piste de atletism, în lungime de 
100 m. Pe o parte a și fost săpată porțiunea 
unde urmează să se pună zgură. Iarna aceas
ta, prin eforturile asociației Autorapid și cu

„VINE, VINE
PRIMĂVARA44

RAID ANCHETA

un ajutor concret din partea Consiliului re
gional (24 000 de lei), s-au amenajat ves
tiare, cabine pentru jucători și arbitri, ofe- 
rindu-se condiții optime pentru formațiile din 
categoria C, regiune și oraș care joacă aici. 
Rămîne să fie rezolvată calitatea terenului

(fiindcă acum ea nu corespunde) ca și îm
prejmuirea lui. în prezent, însă, nu se fac 
nici un fel de încasări la meciuri. Intrarea 
e... liberă.

NOTA. Am vizitat baza sportivă a doua 
zi după ce fotbaliștii de la Autorapid avu
seseră un meci amical. Sprea marea noastră 
surprindere, într-unul din vestiare am găsit 
azvîrlite ghetele lor, într-un hal de nede- 
scris. Oare acești fotbaliști nu cunosc obli
gația elementară de a îngriji cum trebuie 
echipamentul, de a contribui la păstrarea cu
rățeniei în vestiarul lor ? Așteaptă, probabil, 
■ca „nea“ Ilie Petcu — pus acolo pentru alte 
treburi — să le curețe ghetele de noroi. 
Poate „nea" Ilie a îăcut-o a doua sau a treia 
zi, după ce pielea bocancilor se scorojise. 
E bine așa ?

★
Peste cîteva ore am poposit în luncă. Ia 

baza sportivă a asociației Dinamo. Și acestei 
asociații consiliul regional i-a dat anul trecut

CONSTANTIN ALEXE
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TEWS DE MASĂ POPICE VOLEI

O comportare slabă 
în concursul de la Ruse

Sâptămîna trecută a avut loc la 
Ruse (R.P. Bulgaria) un turneu in
ternațional de tenis de masă orga
nizat cu ocazia „Zilei internaționale 
a femeii". Au luat parte sportive 
din cinci țări : România, Iugo
slavia, Cehoslovacia, Austria și 
Bulgaria. Rezultate tehnice, echipe : 
Iugoslavia — România 3—0 (Stoi- 
sici — Crișan 2—1, Pire — V. Ba- 
biciuc-Jandrescu 2—0, Stoisici, Pire 
—Crișan, Babiciuc 2—0, Bulgaria I— 
România 3—1 (Ivanova — Babiciuc 
2—0, Hristova — Crișan 1—2, Iva
nova, Hrislova — Crișan, Babiciuc 
2—1, Ivanova — Crișan 2—O), Româ
nia — Cehoslovacia 3—2 (Crișan — 
Kogosova 2—0. Babiciuc — Vostova 
0—2. Crișan, Babiciuc — Vostova, 
Kogosova 2—1, Crișan — Vostova 
0—2. Babiciuc — Kogosova 2—1), 
România — Bulgaria (tineret) 3—1, 
România — Ruse 3—I, România — 
Austria 3—1 (Crișan — E. Willinger 
1—2, Babiciuc — H. Willinger 2—I, 
Crișan. Babiciuc — E. Willinger, H. 
Willinger 2—1, Crișan — H. Willin
ger 2—0). Clasament : 1. Iugoslavia, 
2. Bulgaria I, 3. România, 4. Ceho

slovacia, 5. Austria. 6. Ruse, 7. Bul
garia (tineret).

Simplu femei, turul I: Crișan — 
Neikova 3—0, Babiciue — Doicinova 
3—0, turul II: Vostova — Crișan 
3—1. Stoisici — Babiciuc 3—1, fi
nala : Vostova — Stoisici 3—0 ; du
blu femei: semifinale : Crișan, Ba
biciuc — Vostova, Kogosova 3—2, 
Pire, Stoisici — E. Willinger, H. 
Willinger 3—0, finala : Pire, Stoisici 
— Crișan, Babiciuc 3—0.

La întoarcerea jucătoarelor noas
tre din Bulgaria am avut o scurtă 
convorbire eu antrenorul lor, N. 
Angelescu, care ne-a declarat : 
„Competiția de la Ruse a constituit 
pentru Carmen Crișan și Victoria 
Babiciuc o verificare în vederea 
meciului pe eare echipa Progresul 
București il va susține miercuri cu 
TSC Berlin, contînd pentru semi
finala «C.C.Eo». In întrecerile de ia 
Ruse, Crișan a fost inconstantă, nu 
s-a putut mobiliza, iar Babiciuc a 
evoluat neconvingător, timorată, 
sub valoarea ei adevărată. Să spe
răm că pină la partida de miercuri, 
Crișan și Babiciue vor reveni la o 
formă acceptabilă".

Campioanele mondiale 
eliminate din concurs!
Tradiționala competiție „Cupa 8 

Martie”, organizată in fiecare an 
de clubul sportiv Constructorul 
pentru jucătoarele fruntașe din Ca
pitală, s-a desfășurat anul acesta 
după o formulă inedită. Astfel, la 
proba rezervată maestrelor sportu
lui, concurentele au trebuit să rea
lizeze în calificări (100 bile mixte) 
140 p. d. la „izolate" și să nu aibă 
mai mult de trei aruncări în... 
gol. Scopul : verificarea gradului 
de precizie în lansarea bilei. Aces
tor condiții pretențioase nu le-au 
putut face față o serie de cunos
cute jucătoare ca Ținea Balaban, 
Elena Lupescu, Cornelia Moldovea- 
nu (din echipa campioană mon
dială a țării noastre), Florica Lă- 
pușan ș.a., care au fost eliminate 
din concurs, în turneul final ră- 
mînînd doar trei sportive.

Clasamentul: 1. Elena Predeanu 
(Laromet) 471 p.d., 2. Elena Tran-

UN INTERESANT PROGRAM, DUMINICĂ 
ÎN CAPITALĂ, LA CATEGORIILE A ȘI B

Duminică sînt programate, în 
București și în provincie, meciu
rile etapei a XV-a (masculin) și a 
XIII-a (feminin) la categoria A 
și partidele celei de-a Xl-a etape 
(masculin și feminin) la categoria 
B. In total — 30 de jocuri, dintre 
care rețin în primul rînd atenția, 
în afara celor organizate în Capitală, 
întilnirile masculine Viitorul Bacău
— Dinamo București și Petrolul 
Ploiești — Politehnica Brașov și în
trecerea feminină Farul Constanța
— I.C.F. București, în categoria A. 
Din programul de la „B“, se deta
șează disputele: I.C. Arad — Pro
gresul București, CJS.M. Cluj — 
Farul Constanța (masculin), Trico
tajul Brașov — Progresul Bucu
rești și Corvinul Deva — Sănăta
tea Tîrgoviște (feminin).

Un interesant program competi- 
țional voleibalistic găzduiește Ca
pitala, spectatorilor fiindu-le ofe

rită evoluția a 8 echipe din prima 
categorie a țării și a 8 formații din 
categoria B. Iată cum au fost sta
bilite (printr-o modificare de ultim 
moment) locurile și orele de des
fășurare a meciurilor de duminică 
din București, sîmbătă nemaiju- 
cîndu-se la Dinamo, așa cum se 
hotărîse inițial : cu începere de la 
ora 8, in sala Ciulești — Științe e- 
conomice — Medicina București (ca
tegoria B, feminin, seria a II-a), 
C. P. București — Universitatea 
Cluj (categoria A, feminin). Medi
cina — Politehnica Iași (categoria 
B, masculin, seria a II-a), Rapid — 
Tractorul Brașov (A.m.), cu înce
pere tot de la ora 8, dar in sala Di
namo, Construcții — I. C. F. Bucu
rești (B.m. II), Universitatea — 
Știința Petroșeni (B.m. II), Steaua 
— Progresul Brăila (A. m.), Dina
mo — Țesătura P. Neamț (A. f.).

SCRIMĂ

Adriana Moroșan — locul 2

Concursul masculin de selecție 
continuă să fie foarte animat, 
pârtieipanții, cu rare excepții, an- 
gajîndu-se în dispute ascuțite, cu 
încercări curajoase de a forța 
decizia în poziții complicate. De 
aici, partide atractive, răsturnări 
spectaculoase de situații care dau 
turneului o notă de mare inte
res.

PA77NAd

REZULTATELE „VITEZIȘTILOR- 
RUMÂNI ÎN mCURSUL

particula-

jucătoare 
dominate

DE LA BERII»
in-La Berlin s-a desfășurat un 

teresant concurs dotat cu trofeul 
„Patina de aur", Ia care au par
ticipat sportivi din 10 țări.

întrecerile au fost dominate Ia 
băieți de patinatorii olandezi, iar 
la fete de „vitezistele" sovietice. 
Primele locuri in cele două clasa
mente generale la poliatlon au re
venit olandezului Karel Winkel cu 
192,333 p și sovieticei Irina Egoro
va cu 217,467 p. Reprezentanții 
noștri s-au clasat după cum urmea
ză: 21. Andrei Okoș cu 211,053 p; 
25. E. Papuc cu 212,110 p; 26. D. 
Lăzărescu cu 212,220 p; 28. Horia 
Timiș cu 215,210 p. Crista Tracher a 
ocupat locul 14, cu 239.317 p.

la turneul de floretă de la Kattowice

și rezultatele ultimelor
Reicher 1—0,

După consumarea a 5 runde, 
în fruntea clasamentului a rămas 
un singur jucător : Bela Șoos, cu 
4 puncte. Neînvins pînă acum, 
Șooș arată un plus de calm și 
de siguranță în joc față de cei
lalți parteneri de concurs, ceea ce 
și explică locul pe care îl de
ține. Combativitatea mai puțin 
obișnuită ca în alte ocazii a 
maeștrilor Gh. Mititelu și P. Voi- 
culescu și buna comportare a unor 
jucători ca Tr. Stanciu și E. Un
gureanu fac ca desfășurarea ulte
rioară a turneului să fie din ce 
in ce mai interesantă.

Iată
runde : Stanciu 
Mititelu — Troiănescu 1—O, Ghiz
davu 
Buza 
1^0, 
0—1, Giinsberger — Partoș Va—1/a 
(runda a 3-a); Pavlov — Ungu
reanu 0—1, Buza — Șooș 0—-1, 
Troiănescu — Ghizdavu 0—1 l,
Voiculescu — Georgescu, Pavlov 
— Nacht, Partoș — Mititelu și 
Stanciu — Giinsberger, remiză 
(runda a 4-a); Ghizdavu — Pavlov 
0—1, Ungureanu — Voiculescu 
0—1, Georgescu — Buza I—0 
Giinsberger — Reicher, Nacht — 
Troiănescu, Mititelu — Stanciu și 
Șooș — Pavlov, remiză țrunda 
a 5-a).

Mîine este zi de odihnă. Con
cursul continuă duminică, de la 
ora 16,00. în sala „Constructorul".

T. NICOARA — coresp.

dafir (Laromet) 454 p.d., 3. Ioana 
Gothardt (Gloria) 425 p.d. După 
cum se vede, s-au obținut rezulta
te foarte mari, favorizate într-o 
oarecare măsură și de... 
ritățile arenei.

întrecerile celor 26 de 
de categoria I au fost
de tînăra sportivă Ana Marcu (Glo
ria). Confirmîndu-și calitățile și 
seriozitatea în pregătire, ea a dobo- 
rît, în manșa a doua, din 100 bile 
mixte 450 popice, fiind urmată în 
clasament de Maria Drăghici 
(M-M.C.M.) 419 p.d., Mihaela Stă- 
nescu (Constructorul) 412 p. d., Po- 
lixenia Preda (Constructorul) 403 
p. d. și Ioana Țuțuianu (Laromet) 
402 p. d.

Miercuri la Kattowice (Polonia), 
sportive dintr-o serie de țâri euro
pene au luat parte la un turneu fe
minin de floretă rezervat „speran
țelor olimpice”. La acest important 
turneu au fost prezente și trei spor
tive din România — Adriana Moro
șan, Suzana Saplontai și Rodica Vă
duva.

Comportarea floretistelor noastre 
poate fi apreciată ca bună, toate 
reușind să intre în finala turneului. 
Dintre ele, cel mai bine s-a situat 
Adriana Moroșan care a obținut 6 
victorii; ea s-a clasat pe locul 2. 
după poloneza Cristina Urbanska (7 
victorii).

Iată și ordinea celorlalte finalis
te : 3. Etoa Plochowna (Polonia) — 4 
victorii, 4. Ursula Rudolf (R. D.

Germană) — 3 victorii, 5. SUZANA 
SAPLONTAI (ROMANIA) — 3 vic
torii, 6. Iolantha Rzymowska (Po
lonia) — 3 victorii, 7. RODICA VĂ
DUVĂ (ROMANIA) — o victorie și 
8. Danuta Chichowna (Polonia) — o 
victorie.

Delegația floretistelor noastre se 
înapoiază în țară în cursul zilei do 
vineri.

Clasamentele după prima
etapă a turului

— Pavlov 0—1, Nacht —• 
0—1, Șooș — Voiculescu 

Georgescu — Ungureanu

campionatului 
desfășurată la 

configurația clasamen-

TIR

După prima etapă a 
republican pe echipe, 
Satu Mare, 
tului pe probe este următoarea :

FLORETA BĂIEȚI

CARNET COMPETITIONAL
Zilele trecute, poligonul Dinamo 

din Capitală a găzduit un interesant 
concurs organizat de comisia orășe
nească de specialitate. Iată rezulta
tele : pistol liber 60 f. : 1. Bratu Nea- 
gu (Constr.) 551 p., 2. I. Pieptea
(Olimpia; 544 p., 3. L. Giușcă (Constr.) 
542 p. “ ------
nioare
547 p., 
549 p., 
535 p. 
nioare
535 p.,
P- 
P- 
1.

armă standard 3 x 20 f. se
ll. Margareta Enache (Steaua)
2. Aritina Bițică (Steaua)

3. Ioana Petrovici (Steaua) 
armă standard 3 x 20 f. ju- 
1. Rodica Gorgoi (Steaua)

2. Melania Radu (Steaua) 535
3. Veronica Stroe (Dinamo) 529 

; armă standard 3x 20 f. juniori . 
G. Adam (Metalul) 55Q p.» 2. L. 

Minciunescu (Șc. sp.) 547 p., 3. V.

Savin (Dinamo) 547 p. ; armă liberă 
3 x 20 f. seniori : i. Gh. Sicorschi 
(Dinamo) 561 p., 2. Gh. Vasilescu 
(Olimpia) 560 p., 3. I. Damian (Olim
pia) 557 p. ; aurmă sport 3 x 10 f. se
niori : 1. N. Sahaidac (Metalul) 257 p„.
2. Șt. Drăghici (Metalul) 244 p.,
3. Gh. Vasile (Steaua) 242 p. ; armă
sport 3x10 f. junioare: i. Veronica 
Stroe (Dinamo) 253 p.» 2. Marina Va
sil iu (Dinamo) 250 p., 3. Mariana Bor- 
cea (Dinamo) 246 p. ; armă sport 
3 x 10 f. ’ ' ' - — - ■ —
mo) 259 
255 p.,
253 p.

juniori : 1. V. Savin (Dina- 
p., 2. N. Horn eseu (Șc. sp.) 
3. C. Lazarovici (Dinamo)

P. GORETI — coresp.

1. 
2.
3.
4.

1.
2.

C.S.M. Cluj 
Unto S. Mare 
Medicina Tg. M. 
Progresul Buc.

2
2
3
3

4
4
2
0

FLORETA FETE

Unio Satu Mare 
Șc. sp. Satu Mare

1
1

1 
o

0 
o

0 10 40:54
1

2
6 54:40 0

SPADA

1. Medicina Tg. M. 3 3
2. Electroputere Cv. 2 1
3. C.S.M. Cluj
4. Crlșul Oradea

2 1
3 0

0 
0 
0 
o

33
20
16
10

157:194
101:138
116:115
218:136

6
2
2
0

SABIE

N-AVEM, DAR SI CE AVEM NU ȘTIM SA
(urmare din pag. 1)

terenu-

M. Lu- 
activist

bani pentru întreținerea 
Iui (28 600 de lei).

Ce s-a făcut cu ei, tov. 
chici ? Dumneavoastră, ca
salariat, trebuie să știți ! Probabil 
că s-au cheltuit pe sulurile de 
sîrmă care, trintite pe păminl, un
deva, ruginesc în loc să se re
pare cu ele gărdulețul terenului 
de fotbal și al unuia de volei, 
care au existat aici. Ce-am mai 
găsit ? Doi stîlpi de susținere a 
plasei de volei (unul cu scaun) 
și ttn panou de baschet (cu ine
lul respectiv) folosit în treburi 
gospodărești și pe care tov. Do- 
brițoiu a vrut să-I ia și să-1 dea 
unei școli. Poate că o va face 
totuși, fiindcă ar fi mar util. Con
cluzia : baza e prost întreținută 
și, ca urmare, terenul de joc nici 
n-a fost omologat.

Vă închipuiți cum arată acest 
teren dacă organele sportive (co
misia regională de fotbal) nu l-au 
putut omologa, deși se simte mare 
nevoie de el.

Cazul terenului Dinamo nu e 
singular. La Craiova există 5 te
renuri de fotbal neomologate 
(prost întreținute sau reduse ca 
dimensiuni) și doar două bune de 
joc
(cu 
din 
de

— Autorapid și Tineretului 
singura pistă regulamentară 
oraș), pe care joacă o echipă 
categoria A — Universitatea

— Cu gura ta, ne strici clișeu!
— Și sfredelești orice timpan...

și două de categoria C — Auto
rapid și Electroputere. Cele 4 for
mații din campionatul regional și 
8 din cel orășenesc își susțin 
meciurile doar pe „Autorapid" 
și, cîteodată, la Podari. Și cînd 
te gindești că terenul din luncă 
(ce așezare excelentă are !) 
neîngrijit și nefolosit...

★
la 20 de 

Balș. Păcat 
conducerile 

sportive de 
Craiova) n-au 
Ar fi văzut 

gospodăresc

Am plecat 
Craiova, Ia 
varășii din 
țiilor 
(n.n. 
aici, 
spirit

stă

de 
to-

— De ce sd nu răcnesc ca leul, 
Cinci nu mă costă nici-un ban ?!..
Catren și desen de AL. CLENCIU 
ar fi învățat ceva. Teren împrej
muit cu gard, un gazon mai bun 
ca pe „Tineretului" (unde joacă 
Universitatea cu Dinamo Bucu
rești, cu Petrolul, cu Steaua), o 
pistă în curs de amenajare, 
și terenuri de volei si 
Nota 10 celor din Balș. 
că nimic nu Ie-a căzut 
Activiștii 
IJCFS — 
brițoiu — 
dimineață
teren, în asociații. Au avut bani 
de la regiune (65 000 de lei), dar... 
au bătut și la alte uși, au insis-

ca 
handbal. 
Să știți 

din cer. 
raional 

Do-
consiliului

îmi spunea tov. 
nu stan în birou. De 

pînă seara se află pe

km 
că 
asocia

ta „centru"
venit și ei 

ce înseamnă 
și poate că

GOSPODĂRIM!
tal și 
că au 
tinerii 
celor 
greșul, Metalul, Sănătatea, Știința, 
Mecanizarea).

Președintele consiliului raional, 
Nicolae Dincă, ne-a rugat să evi
dențiem cîteva nume: FI. Mili- 
taru, M. Radulescu, M. Panteli- 

lon 
pe 
în- 
ac- 
de 
51 

sportivilor, datoria de a folosi la 
maximum condițiile ce le au pen- 

a 
din

1. Unio Satu Mare
2. Dinamo Brașov
3. C.S.M.S. iași
4. S.P.O.B.

3 2
2 2
3 1
2 0

1 
o
2
2

26
21
23
14

181:181
112:129
183:181
128:113

4
4
2
0

etapă n-au parti-

au găsit înțelegere, astfel 
ieșit la muncă voluntară 
din Balș, elevii, membrii 

5 asociații sportive (Pro-

mon, dr. V. Roman, prof. 
Cantea, D. Ungureanu, lucru 
care îl facem cu plăcere. In 
cheiere insă vrem să amintim 
tiviștilor de aici, profesorilor 
educație fizică, antrenorilor

tm îmbunătățirea activității, 
performanțelor sportivilor 
Balș.

★
Punem punct raidului nostru. 

Am văzut unele lucruri bune, dar 
și lipsuri serioase. Se poate trage 
o concluzie : TERENURILE 
FOTBAL DIN CRAIOVA — 
clusiv stadionul Tineretului 
(la care se adaugă și cele de 
volei, handbal, baschet) SÎNT 
DEPARTE DE A SATISFACE CE
RINȚELE. După ce că sînt pu
ține, unele sînt foarte prost în
treținute și folosite. Deci, cînd 

noi
NU 
SA

craiovenii spun N-AVEM, 
completăm: ȘI CE AVEM 
Șl IM SA GOSPODĂRIM ȘI 
FOLOSIM !

DE 
in-

La această primă __  ..
cipat formațiile cluburilor Steaua și 
Universitatea și au absentat echipele 
de floretă fete Progresul București 
și S.P.O.B., care au avut angajate 
o serie de titulare în diferite con
cursuri internaționale.

la

Și

munte, vreme
călduroasă
zăpadă moale
amabilitatea Serviciului 

durată din
Prin 

prevederi de scurtă 
cadrul Institutului meteorologic, 
vă putem comunica starea timpu
lui și a zăpezii în zona de

în dimineața zilei de 9 
stratul de zăpadă avea 
toarele grosimi : Predeal 
Vf. Omul 35 cm, Paring 
Păltiniș 23 cm, Sinaia - 
1500 14 cm, Fundata 42 < 
menic 97 cm, Țar cu 100 cm, Ra- 
rău 66 cm, Muntele Mic 
La altitudinile mai mici 
m, zăpada este moale la supra
față.

Pentru următoarele zile se pre
vede vreme călduroasă. Cerul va 
fi variabil, mai mult noros. Se 
vor semnala precipitații sub for
mă de Iapoviță și ninsoare, iar 
în zonele mai joase va ploua. 
Vîntul va sufla potrivit. Tempe
ratura se va menține ridicată la 
început, apoi va înregistra o ușoa
ră scădere.

; munte, 
martie, 

i urmă-
60 cm,
71 cm, 

— Cota 
cm, Se-

116 cm. 
de 1700



De ce
o asemenea
alegere ?

O veste a făcut înconjurul Ti
mișoarei r Politehnica va pleca 
ta curînd intr-un turneu peste 
hotare. Mai precis, în U.R.S.S., 
la Kutaisi, unde, între 18—21 
martie, va întîlni cîteva forma
ții sovietice din prima categorie.

De la bun început trebuie să 
spunem că sîntem pentru cît 
mai multe partide internaționale, 
disputate acasă sau în deplasa
re, pentru că ele constituie — 
de fapt — o condiție a progre
sului in fotbal. în același timp, 
însă, nu putem să nu ne arătăm 
surprinderea că federația a de
semnat pentru acest turneu echi
pa Politehnica Timișoara, PENUL
TIMA ÎN CATEGORIA A, care 
să dea replica puternicelor for
mații sovietice pe care le va în
tîlni la Kutaisi. Ce argumente 
pot pleda în favoarea plecării 
echipei studențești in U.R.S.S. ?

Turneele in străinătate ale echi
pelor noastre trebuie să consti
tuie un prilej de propagandă a 
fotbalului nostru, o răsplată, dacă 
se poate, pentru o activitate fru
moasă depusă pe terenurile din 
țară. Atunci ? Cum poate fi tri
misă peste hotare, să reprezinte 
fotbalul românesc, o echipă afla
tă pe locul 13 ? (Ba, mai mult, 
în clasamentul jocurilor disputate 
în deplasare, Politehnica este pe 
locul 14, ULTIMUL).

în același timp, formații mai 
bine cotate și mai bine pregătite, 
de o valoare mai ridicată decît 
Politehnica, rămin acasă fără po
sibilitate de jocuri amicale în pe
rioada cînd campionatul 
trerupt. Să zicem că 
București, Steaua, Rapid 
namo Pitești au jucători 
în lotul național pentru 
de Ia 22 martie, cu Franța. Dar 
Universitatea Craiova, liderul 
campionatului, care a reușit un 
joc apreciat de întreaga presă în 
prima etapă a returului ? Dar Fa
rul sau Progresul ? Toate sînt 
echipe din prima jumătate a cla
samentului. De ce să nu plece a- 
cestea și se apelează la... ultimele 
clasate ?

este în- 
Dinatno 
sau Di- 
reținuți 
partida

ANUL SI ECHIPA!
Mica „odisee44 a tînărului fotbalist FLORIN DUMITRESCU

Amănunte despre fotbalistul FLORIN DUMITRESCU am aflat 
din fișa sa personală, de la 
cunoscut mai îndeaproape-

„Un jucător talentat. 20
Conștiincios la antrenamente.

„Referința* ne-a fost dată 
țional Schwartz, antrenorul echipei 
au de mnit Florin Dumitrescu.

federa(ie, și din relatările celor care l-au

de ani neîmpliniți. Perspective frumoase. 
Poate deveni un bun fotbalist".
de o persoană autorizată, fostul interna- 

Minerul Anina, unde a activat pînă

★
Ne aflam la Anina cînd a venit 

vorba despre elementele tinere ale 
echipei Minerul. Florin Dumitrescu 
era în centrul atenției.

— Din păcate — spunea secre
tarul asociației sportive Minerul, 
GH. CRACIUNEL — Florin Du
mitrescu ne-a părăsit. A plecat ia 
U.T.A., ața că n-are rost să vor
bim despre unul din cei care obiș
nuiesc să-și ia zborul...".

Dacă nu primeam acest răspuns 
poate că nu ne-ar fi interesat „ca
zul Dumitrescu*. Dar, tocmai cu
vintele interlocutorului nostru (pro
nunțate cu o evidentă nuanță de 
părere de rău) ne-au îndemnat. 
Insistăm, deci, ți Gh. Crăciunel, 
omul care cunoaște toate treburile 
asociației sportive Minerul Anina, 
începe :

— Florin Dumitrescu a venit la 
Anina în toamna lui ’65. L-au tri
mis părinții pentru a-ți termina stu
diile medii. Paralel, a jucat fotbal 
în echipa noastră.

— De ce tocmai Ia Anina ?
— Știți, anturajul, diferitele dis

tracții din București l-au îndepăr
tat de— școală. La noi ar fi avut 
condiții excelente de învățătură. 
Dar... cărțile de joc au fost prefe
rate manualelor, iar „nopțile albe" 
l-au îndepărtat pe tînărul Florin 
Dumitrescu de învățătură. Ața ți-a 
pierdut vremea timp de aproape 
doi ani.

— Ce-ați 
tat ?

— L-am 
bilitatea să 
vrut...

— Nu credeți 
I-ați amintit vreodată că el a ve
nit la Anina în primul rind ca să 
învețe, să-și termine studiile me
dii, să se califice într-o meserie ? 
I-ați spus, bunăoară, că veți re
nunța la „serviciile* sale de fot
balist dacă nu se va pune pe 
carte ? Probabil că nu 1 Florin Du
mitrescu era considerat la Anina o 
vedetă a echipei ți, deci, pentru

făcut,

sfătuit, 
învețe.

cum l-ați aju-

i-acn dat posi- 
Dar dacă n-a

că ați greșit ?

După „cupă",
din nou campionat

După intermezzo-ul datorat eta
pei de „Cupă a României" disputa
tă duminică și partidei internațio
nale de verificare de la Atena, iată 
echipele din categoria A din nou 
față in față : sîmbătă și duminică se 
dispută cea de-a 15-a etapă. După 
cum s-a mai anunțat, sîmbătă se va 
disputa în Capitală, pe stadionul 
Dinamo, cu începere de la ora 15,30, 
partida Dinamo București — Dina
mo Pitești (in tur 3—1 pentru bucu- 
reșteni). Celelalte meciuri — du
minică :

Politehnica Timișoara — Steaua 
(2-3).

Jiul—Universitatea Craiova (2—3). 
U.T.A.—Rapid (0—0).
Progresul — Universitatea CM 

(1—0); meciul are. loc pe stadionul 
Republicii, cu începere de la 
15,30.

Farul — Steagul roșu (3—1). 
C.S.M.S. — Petrolul (0—0).

Universitatea Cv.
Dinamo București 
Farul
Steaua
Rapid
Dinamo Pitești 
Progresul

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. Petrolul
9. U. T. A

10. Jiul
11. Steagul roșu
12. Universitatea
13. Politehnica Timiș. 
M -----C. S. M. S.

Cluj

ora

înaintea acestor jocuri, clasamen
tul se prezintă astfel.;

14 8 2 4 19-20 18 
14 7 3 4 23-16 17 
14 6 5 3 22-21 17 
14 7 2 5 25-13 16 
14 6 4 4 25-14 16 
14 8 0 6 21-19 16 
14 6 3 5 13-12 15 
14 6 2 6 14-14 14 
14 3 7 4 15-17 13 
14 5 2 7 25-20 12 
14 4 3 7 19-24 11 
14 3 5 6 12-17 U 
14 3 4 7 15-23 10 
14 3 4 7 16-34 10

Miercuri, 15 martie, se dispută o 
nouă etapă, cea de-a 16-a, ultima 
înaintea partidei Franța — Româ
nia, de la Paris. Iată meciurile ee 
vor avea loc : Steagul roșu — Po
litehnica (1—1), Universitatea Cra
iova — U.T.A. (1—1), Dinamo Bucu
rești — Steaua (1—1), Dinamo Pi
tești — C.S.M.S. (2—1), Petrolul — 
Jiul (1—3), Rapid — Progresul 1—1, 
Universitatea Cluj — Farul <1—2).

★
el, obligațiile începeau și se ter
minau cu... fotbalul !

★
Iată-ne la București, în casa pă

rintească a lui Florin Dumitrescu, 
din str. ing. Teodorescu nr. 13.

Interlocutorii noștri: ION DU
MITRESCU (tatăl), revizor conta
bil la Ministerul Poștelor și Tele
comunicațiilor, și CLARA DUMI
TRESCU (mama), dactilografă la 
Ministerul Transporturilor.

Subiectul : bineînțeles, fiul lor, 
Florin.

Mama: „De mic. Florin a arătat 
aptitudini deosebite pentru sport. 
A fost un talentat gimnast, ciclist. 
Azi, în devenire, un bun fotbalist" 
(spre convingere ni se arată diplo
me, medalii, mențiuni).

— Și cu școala ?
Tatăl : „Pînă într-a cincea. Flo

rin a fost premiant !“
— Și apoi ?
Mama : „Apoi, spre regretul nos

tru, din an în an învățătura a 
fost tot mai neglijată. Cu toate 
că l-am îndrumat, l-am sfătuit, 
nu se putea înțelege nimeni cu 
el ((). In afară de fotbal, „timpul 
liber" și-l petrecea jucînd cărți, 
distrîndu-se etc. N-a știut să-și 
aleagă prietenii și, cu toate in
tervențiile noastre, n-a știut să se 
despartă de elementele certate cu 
disciplina, prost educate*.

Tatăl : „într-a X-a, Florin s-a 
retras de la cursurile liceului „Mi
hail Eminescu". A fost pentru noi 
o grea lovitură ! De aceea,
decis să-l trimitem Ia Anina. Ne 
gândeam că, poate, la Anina, ie
șind din acest mediu necorespun
zător, Florin va face cotitura do
rită. Dar, din păcate, el nu s-a 
ținut nici acolo de școală. Am stat 
și am judecat și am ajuns la con
cluzia că nu numai el este vino
vat. Tovarășii din conducerea 
Trustului minier și cei din aso
ciația sportivă care m-au asigurat, 
spunîndu-mi „n-aveți nici o grijă, 
băiatul va fi în mîna noastră*, 
nu s-au ținut de cuvînt. Pentru ei, 
’cel mai important lucru era „ran
damentul" pe care Florin îl dădea 
pe terenul de fotbal 1 In rest, Flo
ria era copilul nimănui !“

Mama : „Carențele în educația 
lui Florin ne aparțin în marc 
parte și nouă. Fiind ocupați aproa
pe toată ziua, noi nu ne-am de
dicat îndeajuns copilului !

scurtă explicație, tn 1962, asocia
ția sportivă Flacăra roșie Bucu
rești nedîndu-i dezlegarea lui F.D 
«pentru Șc. sp., aceasta din urmă 
l-a legitimat din nou, ca și cum 
F.D. n-ar fi jucat nicicînd fot
bal 1 S-a comis deci un fals „în 
toată regula*. Au tăcut și con
ducerea Șc. sp. și Florin Dumi
trescu, pînă cînd, într-o bună zi. 
la F.R.F. s-a constatat că există 
doi... Florin Dumitrescu, 
litate era una și aceeași 
Firește că aceste fapte 
rite la F.R.F. trădează 
moral al celor care s-au 
un fals și
trescu nu 
învățat !

în rea- 
persoană. 
descqpe- 
profilul 

pretat la 
de la care FI. Dumi- 
avea nimic bun dc

dr
Cum spuneam, Florin Dumitres

cu joacă la U.T.A. Nimeni nu-i con
testă calitățile. A debutat in meciul 
de „Cupă" pe care noua sa formație 
l-a susținut cu Metalul Hunedoara. 
Florin Dumitrescu este, fără în
doială, un jucător cu perspectivă. 
Să fie suficient doar atîl ? Cite ta
lente nu s-au pierdut pe drum toc
mai datorită unor abateri de la 
conduită 1

Firește, Florin Dumitrescu a por
nit pe un drum greșit. Faptele enu

merate mai sus dovedesc cu priso
sință carențele de educație ale aces
tui tinăr fotbalist.

Dar, oare, numai Fl. Dumitrescu 
este vinovat ? Nu ! Părinții (care la 
timpul potrivit) și apoi asociațiile 
sportive .in frunte cu antrenorii 
respectivi nu s-au ocupat de educa
ția și îndrumarea lui Florin Dumi
trescu sini direct responsabili de, 
„fisurile" din educația personalu
lui nostru. Se pune deci întrebarea : 
ce se poate lace ? Asociația spor
tivă U.T.A. și antrenorul echipei 
de fotbal N. Dumitrescu — cunos
cut prin exigența și priceperea sa 
pedagogică — vor trebui să se ocu
pe de educația tânărului lor fotba
list, să-l călăuzească pe drumul cel 
bun. Concret : sub indrumarea aso
ciației și sub controlul riguros al 
antrenorului. Florin Dumitrescu 
trebuie sâ-și continue studiile (dacă 
a fost premiant pină in clasa a V-a. 
înseamnă că poate să învețe» Și 
dacă nici in ceasul al 12-lea. Flo
rin Dumitrescu nu va fi conștient 
că primul său obiectiv este învăță
tură, asociația sportivă U.T.A. va 
trebui să renunțe definitiv la ser
viciile sale.

am

Tardivă autocritică I

★

Sîntem la sediul federației de 
fotbal. Aci aflăm că Florin Du
mitrescu este acum legitimat la 
U.T.A. Dar mai aflăm că la cei 
aproape 20 de ani ai săi a schim
bat nu mai puțin de ȘAPTE echi
pe — Flacăra Roșie, Bere Grivrța, 
Șic. sportivă, Ascensorul, Avîntui 
9 Mai, toate din Buc., Minerul 
Anina și acum U.T.A. ! (Anul și 
echipa ! Cam multe plimbări pen
tru un băiețandru !). Tot aici hi 
se relevă că Florin Dumitrescu a 
fost posesorul a două legitimații. 
Una cu nr. 3.7570 eliberată la 
19.V.1958 și alta cu .nr. 4852 emi
să la 25.X.'962 (pe care o deține și 
azi, prima fiind anulată). Și iată o

IOAN OCHSENFFLD

O imagine surprinsă de fotoreporterul nostru Șt. Ciotloș la unul dintre 
derbiurile seriei 1: Politehnica București — Dinamo Bacău f5—1)

„Vacanța“ categoriei B
se apropie

La 26 martie se va relua -campiona
tul categoriei B_, competiție care an
grenează î»n întrecere 28 de echipe. 
Cum nu ne mai despart decît două 
săptămîni de acest eveniment fotba
listic, la această oră toate echipele 
sînt cuprinse de febra pregătirilor. 
Pentru marea majoritate, vacanța a 
fost de scurtă -durată, activitatea 
fiind reluată din primele zile ale 
lunii ianuarie. Din veștile primite 
de la corespondenții noștri și din 
discuțiile avute cu unii .antrenori 
a reieșit că fotbaliștii muncesc cu 
multă seriozitate. Formațiile frunta
șe se pregătesc asiduu pentru a lua 
un start favorabil, cu speranța de a 
ocupa, la sfîrșitul competiției, .pri
mul loc în clasamentele celor două 
serii. Cu asemenea speranțe por
nesc în retur CHIMIA SUCEAVA 
(antrenor V. Neagu)., SXDERURC-IS- 
TUL. GALAȚI (Ion Zahar ia), DINA
MO BACĂU (C. Teașcfi), DINA
MO VICTORIA BUCUREȘTI (D. 
Nicușor), POLITEHNICA BUCU

REȘTI (Șt. Miu și I. Voica), a.S.A. 
TG. MUREȘ (T Bone), C.F.R. TI
MIȘOARA (N. Godeanu), VAGONUL 
ARAD, CRIȘUL ORADEA și MINE
RUL BAIA MARE Veștile pe 
care le primim din aceste loca
lități sînt și cele mai încurajatoare. 
Aici s-a lucrat intens pentru îmbuna-

de sfîrșit
lățirea pregătirii fizice generale șl 
specifice, precum și a tehnicii ânclivi- 
duale a jucătorilor.

Duminică, zece echipe din catego
ria B au susținut un colocviu : 16- 
imile ,-Cupei României". Două dintre 
ele, Chimia Suceava și C.F-B. Ti
mișoara, au obținut calificarea, eli- 
mmînd pe Universitatea Cluj și, 
respectiv, Dinamo Pitești. FeXiciWătri j 
O comportare mai .frumoasă decît 
se aștepta au avut și C..S.M. Sibiu 
(0—0 cu Farul, după 12o de minute 
de joc) și Oțelul Galați (2—3 '*u P*>- 
litehnica Timișoara, după prelungiri). 
Primele confruntări oficiale au ară
tat, așadar, că unele echipe de cate
goria B sînt decise să nășească cu 
dreptul în noul sezon ‘CxLcial.

Și o serie de rezultate obținute .în 
partidele amicale sînt elocvente. 
Spre exemplu, Oltul Rm. Vîlcea, echi
pă clasată la periferia clasamentu
lui după prima parte a campionatu
lui. în această perioadă, formația din 
Rm. Vîlcea a susținut mai multe me 
ciuri. dovedind o pregătire bună. Iată 
șii două rezultate : 1—0 cu Universi
tatea Craiova și 4—2 cu D.inam«» 
București. Și echipele din seria a 
Il-a se antrenează cu multă serio
zitate. A.S.A. T.g. Mureș, Vugonnil 
Arad și Crișul Oradea, principalele 
candidate la șefia clasamentului, 
susțin în fiecare săptămînă jocuri 
de verificare.

PRONOSPORT • PRONOEXPRES • PRONOSPORT • PRONOEXPRES
Concursul PRONOSPORT nr. 10 de duminică 

12 martie 1967, va beneficia în cadrul pre
miului excepțional, de un autoturism „RE
NAULT DAUPHINE* și suma de 31.700 lei, 
în numerar.

înainte de a vă completa buletinele, vă 
recomandăm să consultați Programul LOTO- 
PRONOSPORT de marți 7 martie, în paginile 
căruia găsiți amănunte despre meciurile 
incluse în programul de concurs.

Dăm mai jos numele cîștigătorilor premiului 
excepțional, la concursurile PRONOSPORT de 
la începutul .anului și pînă în prezent: con
cursul nț, 1 din 8 ianuarie 1967 : -Cadîn -ion 
din Săcele — Brașov (WARTBURG l!'X cu 
radio și 27.700 iei); concursul nr. 2 din 15 ia

nuarie 1967: Ignat Aron — Cisnădie, reg. 
Brașov (WARTBURG LUX Cu radio și 27.700 
lei); concursul nr. 3 din 22 ianuarie 1967: 
Radu Marcel din Craiova (WARTBURG LUX 
cu radio și 27.700 lei); concwsnl înr. 4 din 
29 ianuarie 1967: Diamu Gheorghe, comuna 
Odaia — Turnu Măgurele, regiunea București 
(WARTBURG LUX cu radio' și 27.700 lei);

^concursul nr. 5 din 5 februarie 1967: Petrescu 
Constantin — Timișoara (MOSKVICI 408 cu 
radio și 20.500 lei ); concursul nr. 6 din 12 
februarie 1967: Dumitrescu Dimitrie Valeriu
— București (MOSKVICI 408 cu, radio, și 
20.500 lei); concursul nr. 7 din 19 februarie 
1967 : Bogdan Emil — Reghin (MOSKVICI 408

cu radio și 27.700 lei) ; concursul nr. 4 din 
26 februarie 1967 : Radu Hotinescu — Bucu
rești (RENAULT 16 și 3.500 lei).

Azi și mîine, ultimele zile pentru depu
nerea buletinelor la concursul Pronosport de 
duminică.

• Tragerea LOTO de astăzi va avea loc 
la București, în sala din str. Doamnei nr. 2 
cu începere de la ora 17,45 Ea va fi urmată 
de un fil-m artistic.

Rubrică redactată de Administrația de stat 
Loto-Pronosport.

Trebuie spus însă că nu peste tot 
lucrurile merg ca pe „roate". Co
respondenții noștri ne-au sesizat că 
în unele locuri antrenamentele se 
desfășoară superficial, că mai rtnt 
destule cazuri de indisciplină din par
tea jucătorilor. Pentru asigurarea 
unei bune pregătiri a fotbaliștiior din 
categoria B este necesar un control 
mai serios din partea conducerilor 
cluburilor și asociațiilor, lucru care 
trebuie să se ilustreze prin participa
rea acestora la antrenamente. prin 
măsuri menite să întărească disci
plina în rîndurile fiecărei formarii.

Pjnă la reluarea campionatului mai 
este puțin timp. Efectuarea retușuri
lor trebuie făcută în ritm rapid ast
fel ca primele partide să găsească for
mațiile bine puse la punct Este o 
dorință a amatorilor de totbal e<-re 
•duminică de duminică asistă terme» 
ciurile de categoria B Să spt.r«m că 
antrenorii și jucătorii vor ține seama 
de ea !



LA CLUJ:

Turneul mondial de handbal-tineret din Olanda

Echipele noastre-în semifinalele competiției

Sportivi din șapte țări 
la concursul internațional 

de sărituri
• In zilele de 25 și 26 martie, 

bazinul acoperit de la Cluj va 
găzdui întrecerile unui concurs in
ternațional de sărituri, la care și-au 
anunțat pînă în prezent partici
parea, alături de reprezentanții țării 
noastre, sportivi fruntași din Aus
tria, Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. 
Germană, R. F. a Germaniei și 
Polonia.

• în vederea pregătirilor pe 
care poloiștii noștri fruntași le 
efectuează înaintea jocurilor cu 
Italia (din luna aprilie), echipa 
Dinamo București și o selecționată 
Rapid—Steaua se vor deplasa la 
Berlin pentru a lua parte la un 
turneu internațional alături de

[formații de club din R.D.G., Sue
dia și Iugoslavia.

in campionatul Europei 
; la fotbal
, MILANO — Antrenorii Helenlo 
Herrera și Feruccio Valcareggi au 

kănceput selecția și pregătirea echipei
Italiei în vederea meciului de la 22 

«martie cu echipa Ciprului, în cadrul 
■campionatului Europei. Intr-o decla
rație făcută corespondentului agenției 

țA.N.S.A., Herrera a subliniat că na
ționala italiană trebuie să abordeze 
►cu seriozitate meciul de la Nicosia. 
(Antrenorul lui „Interriazionale" a 
«adăugat că va fi absolut necesar să 
>ee țină seama de toți factorii care 
tipot influența jocul echipei : ambian- 
|ță, climat etc. în ce privește alcă
tuirea echipei, aceasta va căpăta con
tur după antrenamentul colectiv pre
văzut pentru 15 martie la Coverciano.

Suedia — Italia
4-4 la polo

Echipa de polo a Italiei, care va 
evolua în România la începutul 
lunii aprilie, a jucat la Stockholm 
cu reprezentativa Suediei. Partida 
s-a încheiat cu un rezultat egal : 
4—4 (0-1. 2-1, 1-1. 1-1). In acest 
meci, antrenorul Majoni a folosit 
următoarea formație : Morello — 
Cevasco, Pizzo, Lonzi, Bariocco, 
Castagnola. Guerrini, Marsilli. Spi- 
nola, d'Urso.

PE SCURT
ROMA. — După cum transmite 

agenția italiană A.N S.A., anul acesta 
5 cicliști : J. Anqyetil și B. Guyot 
|(F ranța), V. Adorai (Italia), R. 
Altig (R.F.G.) și T. Groen (Olanda) 
vor încerca (pc velodromul Vigorelli 
'din Milano) să corecteze recordul 
mondial al orei deținut de Roger 
.Riviere cu performanta de 47,347 km. 
■J. Anquctil a declarat că tentativa 

' de record va fi principalul sătt obiec
tiv in sezonul 1%7 și de aceea nu 
va participa la „Turtii Franței .

VARȘOVIA. — La Varșovia s-a 
desfășurat întîlnirea internațională 

'amicală de hochei pe gheață dintre 
reprezentativele Poloniei ș: Finlandei. 
Hocheiștii finlandezi au obținut vic
toria eu scorul de 8—3 (2—0, 4—1. 
,o 2)

1 ON'llliA. — Anul acesta compe
tiția ciclistă „Turul Angliei** se va 
desfășura între 28 mai și 10 iunie. 
Pînă în prezent și-au confirmat par- 
ticiuarea echipele Elveției, Franței, 

IR. F. a Germaniei, Poloniei, Suediei 
și 1 R.S.S.

în competițiile europene de fotbal
Miercuri s-au disputat noi me

niuri în competițiile europene de 
fotbal. La Glasgow. în prezența a 
75.0'»P de spectatori, echipa Celtic 
Glasgow a învins cu scorul de 2—0 
(0—«) formația iugoslavă Vojvodina 
Nev’ Sad și a obținut astfel califi- 

I carea în semifinalele „Cupei campio 
; nilnr europeni". Cele două* goluri au 
' fost marcate de Chalmers și McNeill. 
' în primul joc victoria revenise fot

baliștilor iugoslavi cu 1—0.
îs* în semifinalele ..Cupei cupelor" 

: s-au calificat formațiile Bayern Mun- 
; ehen și Standard Liege. Jucînd pe

ALEXANDRA NICOL AU A DEBUTAT 
VICTORIOASĂ IN TURNEUL DE LA BELGRAD

La Belgrad a început un mare tur
neu internațional feminin de șah, 
la care participă 14 jucătoare din 
opt țări. Printre participante se află 
campioana mondială Nona Gaprindaș- 
vili, maestrele internaționale Alexan
dra Nicolau, Vera Nedelkovici, Fanny 
Heemskerk și altele.

în prima rundă, Alexandra Nicolau 
a jucat cu șahista bulgară Asenova, 
pe care a învins-o în 41 de mutări.

înf ringeri oarecum neașteptate au

Echipa de hochei a Austriei așteaptă cu optimism marea confruntare
Corespondență specială din Viena

După un turneu de 14 zile 
efectuat în S.U.A., reprezenta
tiva de hochei pe gheață a 
Austriei s-a reîntors în tară și 
face acum ultimele pregătiri în 
vederea partidelor din grupa B 
a campionatului mondial. Tur
neul peste Ocean a constituit 
un excelent prilej de învățăminte 
pentru jucătorii austrieci, o bună 
ocazie pentru antrenorul ceho
slovac Hanzl (care pregătește 
selecționata Austriei) să folo
sească un lot mare de jucători, 
să omogenizeze echipa și să vadă 
fisurile formației sale.

Conducătorul lotului, președin
tele Federației de hochei din 
Austria, dl. Wasservogel, ca și 
antrenorul Hanzl, au subliniat în 
cadrul unei conferințe de presă, 
că meciurile susținute în S.U.A. 
au arătat că jucătorii austrieci 
sînt în formă bună și se prezintă 
în cele mai bune condiții la a- 
propiatele partide din grupa B a 
C. M. „Păcat că acest turneu — 
au' spus vorbitorii — a fost um
brit de atitudinea nedisciplinată 
a celui mai bun jucător austriac 
St. John (jucător de origine ca
nadiană, dar acum cetățean 
austriac). Acesta a intrat în re
petate conflicte cu antrenorul 
Hanzl și a căutat să-i submineze 
autoritatea. Drept urmare, St.

teren propriu, echipa vest-germană 
a învins cu scorul de 2—0 (0—0) pe 
Rapid Viena. Bayern Munchen a ob
ținut calificarea cu mari emoții, fiin- 
du-i necesare pentru aceasta prelun
giri.

Echipa belgiană Standard Liege a 
întrecut cu scorul de 2—0 (0—0) for
mația maghiară Vasas Gydr.
• în cadrul „optimilor” de finală 

ale „Cupei orașelor tîrguri” s-au 
disputat două întîlniri : La Dundee 
(Scoția) echipa italiană Juventus To
rino a pierdut cu 0—1 (0—0) meciul 
cu formația locală Dundee United, în

'IF

Englezul Hosen va 

realiza cea de-a 

treia transformare. 

Fază din meciul 

de rugbi dintre 

echipele Angliei 

și Franței, cîștigat 

de ultima cu sco

rul de 16—12

suferit Nedelkovici (Iugoslavia) și 
Zatulovskaia (U.R.S.S.) la Novara 
(R. D. Germană) și respectiv Eretova 
(Cehoslovacia).

Belaniarici (Iugoslavia) a învins-o 
pe Konarkovska—Sokolova. Partida 
Iovanovici (Iugoslavia)—Heemskerk 
(Olanda) s-a încheiat remiză. S-au 
întrerupt partidele: Lliliak (Iugo
slavia)—Gaprindașvili (U.R.S.S.) și 
Bilek (Ungaria)—Timofeeva (Iugo
slavia).

John a fost trimis acasă din 
turneu și scos deocamdată din 
lot". S-ar putea ca această mă
sură să rămînă definitivă și, în 
acest caz, St. John nu va juca 
nici în meciurile de la „mondi
ale".

în prezent, lotul austriac se 
afla cantonat la Viena, la hotel 
Intercontinental și se antrenează 
intens, cîte 4 ore pe zi. Pînă la 
începerea C. M., selecționata 
Austriei va susține cîteva me
ciuri amicale, printre care și li
nul cu reprezentativa S.U.A.

Si acum, iată cîteva cuvinte 
despre components lotului :

Portarul Pregl, omul de bază al 
echipei campioane Klagenfurter 
A. C„ este jucătorul cu cele mai 
mari merite în obținerea victo
riilor din S.U.A. Rezerva sa este 
Franz Schilcher.

Din apărare se remarcă Knoll 
și Edi Mossmer (ambii de la 
Innsbrucker A. C.). Primul a ju
cat cu ani în urmă în Canada. 
Are o mare .experiență, calitate 
pentru care este considerat „co
loana vertebrală" a echipei. Si 
ceilalți fundași au o valoare ri
dicată, demonstrată de altfel în 
turneul din S.U.A. (Felfernig și 
Schager de la Klagenfurter 
A. C.). Rezerve de fundași sînt 
Keil și Sepp Mossmer.

timp ce Bologna a dispus cu 3—1 
(1—0) de formația engleză West 
Bromwich Albion. învingătoare în 
meciurile tur, Juventus cu 3—0 si Bo
logna cu același scor, cele două for
mații italiene s-au calificat în con
tinuare.

Tragerea la sorți a sferturilor do 
finală ale „Cupei orașelor tîrguri” la 
fotbal a dat următorul rezultat : Dy
namo Zagreb — Juventus Torino ; 
F.C. Bologna — Leeds United ; Ein
tracht Frankfurt — Burnley ; Loko
motiv Leipzig — Kilmarnock.

Miercuri seara, la Haqa și Al- 
ntelo, echipele reprezentative ale 
țării noastre, au .repurtat noi vic
torii, întrecînd două formații re
dutabile : Suedia (la băieți) și 
Ungaria (la fete). Neînvinse, echi
pele noastre s-au calificat pen
tru semifinalele turneului mon
dial de handbal-tineret. Iată, 
acum, amănunte de la ultimele 
partide.

ROMÂNIA - SUEDIA (M) 
22-15 (10-7)

Din orașul Almelo, antrenorul 
federal N. Nedef ne-a relatat : 
..Meciul cu Suedia a fost așa cum 
îl așteptam. Adică foarte dificil. 
Adversarii noștri de miercuri au 
o tehnică excelentă, caracteristică 
handbalului suedez, și sînt dotați 
cu evidente calități fizice. Cu 
toate acestea, echipa noastră s-a 
impus de Ia început, păstrînd 
apoi conducerea tot timpul par
tidei. Băieții și-au creat, la un 
moment dat, un avantaj substan
tial (9—2), dar pînă la sfîrșitul 
reprizei suedezii au redus dife
rența : 10—7. După pauză, jucă
torii români au excelat însă atît 
în apărare cit și în acțiunile ofen
sive și — în final — au învins 
cu 22—15. Meciul a fost condus 
de arbitrul E. Pardubsky (Ceho
slovacia). Au jucat: Penu, Din
eu — Coasă, Gatu 1, Cosma 3, 
Licu 8. Badău 3, Moldovan 1, 
Kicsid, Dumitru, Papp 6".

• In celelalte partide mascu
line s-au înregistrat următoarele 
rezultate : Austria — R.F.G. 12—22 
(4—12); Iugoslavia —• Cehoslova
cia 11—12 (7—6) — în prelun
giri ; Polonia — Olanda 23—17 
(12—8); Spania — Belgia 31—-4 
(13—1).

ROMÂNIA - UNGARIA (F) 
10-9 (4-4)

Amănunte de la jocul disputat, 
la Haga, de echipa noastră fe
minină ne-a furnizat, telefonic, 
antrenorul Fr. Spier : „Rezultatul: 
10—9 (4—4) subliniază echilibrul 
valoric, lupta strinsă pentru vic
torie. Echipa Ungariei — una din 
favoritele turneului feminin — a 
confirmat valoarea arătată pină

Linia întîi de atac este alcă
tuită din Kalt, Pusching și Konig 
(toți de la Klagenfurter A. C.) 
Primii doi sînt golgeterii echipei, 
cu o bună reputație și sînt con
siderați cei mai buni înaintași 
austrieci.

Linia a doua este formată din 
trei jucători de la Innsbrucker 
A. C.: Schwitzer, Kirchbaumer și 
Wechselberger. Schwitzer și 
Wechselberger sînt buni tehni
cieni și au vechi „state de servi
ciu** în echipa națională. KURT CASTRA

Patinoarul „Wiener Stadhalle“, gazda întrecerilor din grupa A a C.M. 
de hochei. Aici se va disputa și meciul România — Austria, la 

27 martie 1967

Ion Tiriac — printre protagoniștii turneului din Columbia
BOGOTA. — în turul trei al pro

bei de simplu bărbați din cadrul 
turneului international de tenis de 
la Barranquilla (Columbia). Ion Ti
riac a obținut o nouă victorie. între
cînd cu 6—4. 6—0 pe jucătorul
francez Francois jaufrett, după ce, 
în turul doi, dispusese de Juan 

acum. Dar, acest lucru l-au făcut 
din plin și fetele noastre care, 
în plus, au dovedit o mai mare 
putere de luptă. Cu această vic
torie, obținută după o întrecere 
extenuantă, jucătoarele noastre 
au mai făcut un pas — foarte 
important — spre locurile de frun
te ale turneului final".

• în celelalte meciuri : Olan-
da — Cehoslovacia 11—11 (7—9) ;
l-’olonia — Suedia 5—6 (1-3);
Danemarca — R.F.G. 14—13 (9—6).
în urma acestor jocuri, clasamen-
tele finale din „grupe" arată
astfel:
GRUPA A
1. ROMÂNIA 3 3 0 0 33:23 6
2. Ungaria- 3 2 0 1 36:23 4
3. Danemarca 3 10 2 25:37 2
4. R.F.G. 3 0 0 3 29:40 0

GRUPA B
1.- Cehoslovacia 3 2 1 0 29:22 5
2. Suedia 3 2 0 1 23:26 4
3. Olanda 3 0 2 1 30:32 2
4. Polonia 3 0 1 2 20:22 1

CÎND, UNDE SI CU CINE
JUCĂM ÎN CONTINUARE

9 La băieți, după victoria în 
fata reprezentativei Suediei, viito
rul adversar a fost decis de re
zultatul meciului Austria — R.F.G. 
(12—22). Așadar, urmează să ju
căm în semifinale cu echipa R. F. 
a Germaniei. Meciul va avea loc 
vineri seara la Nijmegen.

în cealaltă semifinală : Ceho
slovacia — Polonia (la Schie
dam).

Pentru locurile 5—8 : Iugosla
via — Olanda (Ia Leeuwarden); 
Suedia — Austria (la Sittard).

în turneul pentru ocuparea 
locurilor 9—12 : Elveția — Spania 
(la Leeuwarden), Ungaria — Bel
gia (la Eindhoven).

• Calificată, de asemenea, în 
semifinale, echipa feminină va 
susține următoarea partidă cu re
prezentativa Suediei, .locul este 
programat — tot vineri seară. — 
la Sittard.

în cealaltă semifinală : Ceho
slovacia — Ungaria (la Eindho
ven).

Pentru locurile 5—8 : Danemar
ca — Polonia (la Schiedam) și 
Olanda — R.F.G. (la Nijmegen).

în fine, din linia a treia fac 
parte Znehalik (fost căpitan al 
echipei, cel mai bun tehnician al 
acitlalei reprezentative), Wein- 
gartner și Bachler.

Toți jucătorii de mai sus sînt 
cunoscuți. Majoritatea lor au e- 
voluat la marile competiții din 
ultimii 3 ani.

Oricum, campionatul mondial 
este așteptat cu optimism de echipa 
austriacă.

Gisbert (Spania) eu 4—6. 6—4, 
6 — 2.

In proba de dublu mixt. Ion Ți- 
riae, făcînd pereche cu jucătoarea 
olandeză Grocnman a dispus cu 
6- 0. 8- 6 de cuplul mexican Mon
tana— Garcia.
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