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Inițiative frumoase dar și rămîneri în urmă în acti
vitatea comisiilor de turism ale organizațiilor U.T.C. 

din Capitală /
Marți

14 martie

Datorită influentei sale pozitive asupra sănătății și a 
multiplelor posibilități de practicare, turismul este azi 
îndrăgit de tot mai mulți oameni ai muncii.

înființarea comisiilor și cercurilor de turism în toate 
organizațiile U.T.C. din Capitală vine să răspundă unei 
cerințe a tineretului, dorinței lui de a cunoaște nemij
locit frumusețea peisajului românesc, noile obiective in
dustriale, de a-și petrece timpul liber în aerul curat 
al munților.

Atrăgînd un număr mare de tineri, pasionați ai dru
meției, în conducerea șl organizarea activității turistice 
s-a creat și mai mult posibilitatea îmbunătățirii calității 
acestei activități.

Cercul de turism de la I.O.R. — ca să dăm un exemplu 
— are 
masă.
timpul 
tinerii 
tive.

Asemenea inițiative există și în organizațiile U.T.C. de 
la Uzinele Vulcan, Autobuzul, la Fabrica de confecții 
și tricotaje, la Dîmbovița, Flacăra roșie și altele care, 
în strînsă colaborare cu asociațiile sportive și comitetele 
sindicale, desfășoară o bogată activitate turistică. Preo 
cuparea organizațiilor U.T.C. pentru orientarea muncii 
cercurilor de turism a făcut ca aceasta să capete un 
conținut mai bogat, să se desfășoare continuu pe baza 
unui plan de perspectivă, itinerariile fiind stabilite în 
urma solicitărilor tinerilor excursioniști.

Comisia orășenească de turism și Agenția O.N.T. 
București au alcătuit împreună un program, au stabilit

o frumoasă tradiție în organizarea turismului de 
Lunar, marea majoritate a tinerilor își petrece 
liber în mijlocul naturii la munte sau la mare, 

participînd totodată și la frumoase întreceri spor-

prof ANTON MORARU 
șeful comisiei sport și turism 

a Comitetului orășenesc București 
al U.T.C.
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AL CIȘTI6AT MEDALIILE DE AER!

Turneul mondial de handbal 

tineret din Olanda:

Reprezentativa feminină:

România — Danemarca 11—6 (3—5)
România
România
România
România

— R.F.G. 12—8 (5—7)
— Ungaria 10—9 (4—4)
— Suedia 14—4 (4—1)
— Ungaria 10—7 (4—2)

Reprezentativa masculină :
România 
România 
România 
România 
România

— Elveția 22—10 (12—4)
— Cehoslovacia 13—12 (6—6)
— Suedia 22—15 (10—7)
— R.F.G. 22—17 (13—7)
— Polonia 22—8 (7—5)

Echipele noastre se înapoiază astăzi

M. Dănescu și 0. Puiu 
au ciștigat 
„Cupa orașului București" 
la motocros

dramatice ale man-

Numeroșii spectatori, pre- 
zenți duminică pe traseul de 
motocros din șos. Pantelimon, 
au plecat satisfăcuți de nive
lul întrecerilor la care au a- 
sistat. Cursele foarte rapide, 
cu dese schimbări de situa
ții, depășirile spectaculoase 
efectuate cu mare finețe și 
finalurile
șelor au fost răsplătite cu 
ropote de aplauze.

Cursa de la clasa 250 cmc 
a fost dominată de lupta 
frumoasă dintre Dovids, Dă- 
nescu și Ștefani. In manșa 
I, Dovids a condus detașat lă- 
sîndu-i pe planul doi pe Ște
fani și Dănescu. După pauză 
Ștefani, holărît să-și ia re
vanșa, pleacă vijelios dar 
după ce conduce 4 ture se 
angrenează într-o busculadă 
șl pierde timp prețios. In a- 
ceastă
...adus 
pionul 
bă și
a trecut cu dezinvoltură

perioadă Dănescu și-a 
aminte că este cam- 
țării la această pro- 

a atacat puternic. El 
de

ION DUMITRESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

In progres...
Tînărul student bucureștean 
Șerban loan se pregătește în 
aceste zile cu multă seriozita
te. Im ultimul concurs de atle
tism, talentatul săritor a în
registrat o frumoasă perfor

manță de 2,06 m.
Foto : T. Roibu

Mai jucați și fotbal!
Nici etapa a 15-a nu ne-a mulțumit. Jucătorii noștri oferă spectato; 

rilor partide interesante cu... lingurița. Pentru câ doar două sau trei jocuri 
din cele de sîmbătă și duminică au corespuns, celelalte intrînd fără drept 
de apel în domeniul mediocrității. Cu care — din păcate — ne împăcăm 
de mai multă vreme, deși specialiștii (cum naiba le-or vedea) susțin 
că... echipele joacă la „valoarea lor*. Mulțumim de așa valoare I Noi 
însă, nici în ruptul capului, nu credem că valoarea echipei Dinamo 
București este cea arătată sîmbătă, că Progresul și Steaua nu pot da 
mai mult în fața unor formații codașe, sau că Petrolul este sortită să 
se zbată pentru „supraviețuire" (!) cu echipe din a doua jumătate a cla
samentului. Unde sînt, tovarăși specialiști, echipele mari, cu jucători de 
clasă, care să se detașeze în cursa pentru titlu ? Unde sînt rezultatele 
investițiilor făcute de atîta amar de ani pentru progresul fotbalului ? 
lată întrebări pe care și le pun zeci de mii de iubitori ai acestui sport, 
cînd pleacă dezamăgiți de pe stadioane, după ce în locul unui spectacol 
agreabil au asistat (în proporție de peste 50 la sută) la jocuri anoste, 
extrem de slabe. Cronicarii noștri nu mai prididesc cu observațiile critice

CRISTIAN MANTU

Interviu cu prof. Marco Antonio Escalante, conducătorul 
lotului masculin olimpic de volei al Mexicului, 

care întreprinde un

(Continuare în pag. a 3-a)

Primăvara 
handbalului 
nostru

Astăzi după-amiază, la ora 17,40, echipele noastre reprezentative de 
handbal, cîștigătoare ale turneului mondial de tineret din Olanda se înapoiază 
în Capitală, venind — pe calea aerului — de la Copenhaga.

Stînga, de sus : Cristian Gațu, Silviu Bădău, Marin Dan, Gheorghe Licu, Petre Papp, Francisc 
Cosma, Titus Moldovan, Cornel Penu. Dreapta, de sus : Maria Nicolae, Rozalia Șoos, Elena 
Dobîrceanu, Aneta Șramko, Tereza Secheli, Petruta Băicoianu, Maria Buzas si Lucreția Neagoe.

Desen de NEAGU RADULESCU

sportivilor români!

Progresul București sau TSC Berlin?
Părerea antrenorilor echipei noastre

După un an, formația feminină de 
tenis de masă Progresul București se 
află pentru a doua oară în semifinala 
„Cupei campionilor europeni". Dacă la 
ediția precedentă Progresul a fost eli
minată, poate că acum echipa noastră 
va termina victorioasă partida cu TSG 
Berlin și se va califica în finala com
petiției. Tocmai în vederea atingerii 
acestui scop, jucătoarele noastre s-au 
pregătit de multă vreme sub îndruma
rea antrenorilor O. Holzman și N. An- 
gelescu. Este vorba de Maria Alexan
dru, Carmen Grișan și Victoria Babi- 
ciu.

In legătură cu meciul de miercuri

18),din sala Floreasca (ora 
de vorbă cu cei doi antrenori 
pei campioane a României.

— Pe ce obiective a căzut 
in ultimele antrenamente ?

-— O, II. : Am urmărit 
.punct a procedeelor tehnice 
de posibilitățile jucătoarelor 
bineînțeles, de caracteristicele tehnico- 
tactice ale adversarelor.

( ■— Ce părere aveți despre pregătirea 
efectuată ți ce întrevedeți pentru par
tida de miercuri ?

N. A. : Competiția de la Ruse nc-a 
demonstrat că alît Carmen Crișan cit 
și Victoria Babiciuc au acționai cu o

ponderea

punerea la 
în funcție 
noastre și,

anumită timiditate și de aceea randa
mentul și rezultatele au fost mai sla
be. Cred că acest lucru nu se va mai 
întîmpla însă în întîlnirea cu TSG 
Berlin. Cît privește pe Maria Alexan
dru, ea se află în ascendent de formă 
și prin urmare Ii acordăm întregul cre
dit. De altfel, jucătoarele noastre sînt 
optimiste. Cu toată valoarea 
adversarelor — 
briede Geisler,
— sperăm să ne calificăm în finala 
„C.C.E.*. Așteptăm cu încredere meciul 
cu formația campioană a R. D. Germa
ne, TSC Berlin

bună a
Doris Hovestadt, Ga- 

Anneliese Beninnghaus

Bun venit în țara noastră, 
noilor soli ai sportului 
mexican, jucătorii din lotul 
olimpic de volei al Mexicu
lui ! La invitația F.R. Volei, 
în vederea unui turneu de 
15 zile în România, care în
cepe azi prin meciul de la 
Baia Mare cu echipa de cate
gorie A Minerul, voleibaliștii 
mexicani au sosit în ~ 
tală, pe calea aerului, 
bătă seara. Urarea de 
venit” le-am adresat-o 
roportul Băneasa. unde i-am 
întîmpinat, urmărind tot
odată realizarea obișnuitului 
interviu de recomandare a 
oaspeților. Ne-a servit drept 
tîlmaci unul din membrii de
legației. Ați ghicit : e vorba 
de compatriotul nostru, dr. 
Gabriel Cherebețiu care, pre
cum se știe, dirijează în ca
litate de antrenor principal 
pregătirile olimpice ale lotu
lui masculin de volei al 
Mexicului. El ne-a prezentat 
conducătorului grupului, pro
fesorul de istorie Marco An
tonio Escalante, membru în 
Comisia executivă a Comite-

turneu in tara noastră

Capl- 
sîm- 
„bun 

Ia ae-

tului Olimpic al Mexicului 
în Federația mexicană 
volei, al cărei președinte 
fost pînă la numirea sa 
C.O.M.

— Veniti întîia 
România ?

— Da. O cunosc 
tul de bine, din 
entuziastă făcută
jucătoarele de volei 
mexicane, care nu

oară

?i 
de 

a 
în

în
totuși des- 
descrierea 

de către 
olimpice 
de mult

C. F.

(Continuare in pag. n 4-a)
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Noi recorduri la Galați, Cluj și București
întrecerile fazelor orășenești ale 

concursului republican de primă
vară la înot sînt în plină desfășu
rare. Cu acest prilej am putut nota 
și forma bună a unor tineri spor
tivi care au înregistrat noi re
corduri republicane de sală. Iată 
cîteva din rezultatele înregistra
te la Galați, Cluj, Reșița și Bucu
rești.

GALAȚI. — Gica Manafu a sta
bilit duminică un nou record re
publican de sală, parcurgînd dis
tanța de 200 m bras în 2:56,6 (v. 
cec. 2:53,9). Alte rezultate : Mariana 
Bîrsan 3:02,2 (r. p.) la 200 m bras ; 
G. Manafu 1:23,5 și M. Bîrsan 
1:25,2 (r. p.) la 100 m bras;
Dan Ungureanu 1:20,0 (r.p.) la 100 
țn bras și 2:51,7 (r.p.) la 200 m. bras; 
A. Șeican 1:19,1 la 100 m spate 
(r.p.) ; C. Klmeri 34,4 la 50 m liber. 
(T. SIRIOPOL-coresp.).

CLUJ. — In continuu progres, 
tînăra Zita Erdcli (12 ani) a înotat 
distanța de 100 m spate în 1:18,1; 
nou rec. republican de fete, cate
goria B, iar în proba de 200 m 
spate a fost cronometrată în 2:50,5— 
nou rec. republican de sală (feta 
categ. B). Alte rezultate: Z. Opri- 
țescu (12 ani) 1:05,4 la 100 m liber ; 
X, Vlad 1:19,8 la 100 m bras ; E. He- 
geduș 60,6 la 100 m liber; Arina 
Boroș 1:09,2 la 100 m liber; Zita 
Szilagi 43,8 la 50 m bras. (P. RAD- 
VANI — coresp.).

REȘIȚA. — Cel mai bun rezul
tat al ultimului concurs aparține 
Danielei Coroiu (14 ani): 5:18,9 la 
400 m liber. Alte rezultate: Anca 
Andrei 1:12,2 la 100 m spate; E. 
Aimer 1:04,4 la 100 m liber și 
3;40,2 la 200 m mixt; Ioana Spo
rea (10 ani) 1:31,0 la 100 m spate;

Turneul masculin 
de selecție

Lupta pentru primele locuri în tur
neul de selecție este din ce în ce mai 
dîrză, diferențele de puncte între frun
tașii clasamentului păstrîndu-se în
tre limite care fac posibile orice răs
turnări de situații. După disputarea 
a 8 runde, 6 jucători au șanse apro
ximativ egale pentru cîștigarea tur
neului. De altfel, în runda a 8-a, 
liderul clasamentului, Bela Șooș, a 
trecut foarte aproape de înfrîngere, 
salvîndu-se în ultimul moment, în 
urma unei scăpări a partenerului său, 
Tr. Stanciu.

Iată și rezultatele ultimelor runde: 
Reicher—Voiculescu 1—0, Buză— 
Ungureanu 0—1, Troianescu—Șooș 
0—1, Stanciu—Ghizdavu 0—1 (1),
Pavlov—Georgescu, Partoș — Nacht, 
Gunsberger—Mititelu remiză (runda a 
6-a) ; Ghizdavu—Gunsberger 0—1, 
Voiculescu — Buză 0—1, Mititelu— 
Reicher, Nacht—Stanciu, Șooș—Par
toș, Georgescu—Troianescu, Ungurea
nu—Pavlov remiză (runda a 7-a) ; 
Reicher—Buză 0—1, Pavlov—Voicu
lescu 1—0, Partoș—Georgescu 1—0, 
Stanciu—Șooș Vj—ț/j. Partidele Tro
ianescu — Ungureanu, Gunsberger— 
Nacht și Mititelu—Ghizdavu (runda 
> 8-») s-au întrerupt.
' In clasament continuă să conduci 
Șooș, cu 6 puncte, urmat de Partoș 
5%, Ungureanu (1), Pavlov 5, Miti
telu 4'72 (1), Stanciu 4, Gunsberger 
(1). Buză 3%, Reicher, Voiculescu 
3, Ghizdavu (1), Troianescu, Nacht, 
Georgescu puncte.

T. NICOARĂ - coresp.

SCRIMÂ

campioni
I. Drîmbă (Steaua) și Ana Ene (Progresul) — 

ai Capitalei la floretă, categoria maeștri
în campionatul de scrimă al 

Capitalei a mai fost parcursă o 
ietapă î cea în care pe planșe 
au evoluat floretiștii (băieți și 
fete) de categoria I și maeștri. 
Evenimentul s-a petrecut, ca de 
©bicei, în sala de sport a Fa
cultății de drept și a oferit un 
spectacol sportiv de calitate. 
Semne bune pentru scrima noas
tră de performanță.

La băieți. Ionel Drîmbă a rea
mintit suporterilor săi că rămîne 
junul dintre cei mal valoroși flo- 
retiști din actuala generație. 
Multă finețe, un remarcabil simț 
al lamei și o foarte bună orientare 
tactică, iată .armele* cu care 
reprezentantul clubului Steaua a 
reușit să-și adjudece titlul de 
campion al Capitalei. Drîmbă a 
Sat, totuși, emoții celor caro

V. Ceia (10 ani) 35,2 la 50 m liber; 
D. Curuță 1:17,3 la 100 m bras ; Mo. 
-nica Horvat 1:27,8 la 100 m bras ; M. 
Hohoiu 2:42,5 la 200 m mixt; Maria
na Stanciu 1:25,8 la 100 m delfin; 
Stela Tarța 5:43,1 la 400 m liber. 
(A. RUDEANU-coresp.).

BUCUREȘTI. — Rezultate din 
concursul desfășurat sîmbătă și 
duminică la Floreasca: SENIORI și 
JUNIORI : 200 m bras (f): C. Stă- 
nescu 3:07,9; 200 m bras (b); Gh. 
Pop 2:51,2; 100 m delfin (f): G. 
Cerbeanu 1:15,0, N. Ștefănescu 
1:16,3; 100 m delfin (b): VI. Belea 
1:05,2; Demetriad 1:06,2; 400 m liber 
(f): I. Ungur 5:26,0; 400 m liber (b): 
D. Gheorghe 4:56,8; 200 m spate (b)
VI. Belea 2:26,8 : 200 m spate (f) : I-
Ungur 2:50,6; 200 m liber (b): Goter 
2:11,0; 200 m liber (f): A. Sterner 
2:31,2; COPII — 200 m bras (f): A. 
Mihăescu 3:14,6, L. Burlacu 3:15,0; 
200 m bras (b): E. Hempel 3:02,9; 
100 m delfin (b): L. Copcealău 
1:17,6 ; 400 m liber (f) : C. Cehanzuc 
5:49,5; 200 m spate (b): E. Mano- 
lescu 2:50,7, ... 4. T. Nnțeanu
3:00,0 — nou rec. republican de 
sală categ, B; 200 m spate (f): 
L Pădureleanu 3:04,6; 200 m liber 
(b): V. Ghivnici 2:35,7; 200 m liber 
(f): C. Cehanzuc 2:45,6; 133 m mixt 
(b): E. Manolescu 1:50,0, V. Pleșca 
1:50,9; 133 m mixt (f): R. Netejoru 
1:54,7.

EzsEHi învinjjliul ia Cluj pc Universitatea, 
I. C. F. a realizat surpriza etapei

Etapa de sîmbătă și duminică a 
campionatului republican mascu
lin de baschet a fost marcată de 
o surpriză de proporții: forma
ția I.C.F., antrenată de maestrul 
emerit al sportului Mihai Nedef, 
a încheiat învingătoare partida 
susținută la Cluj în fața Univer
sității din localitate. Studenții 
bucureșteni confirmă cu acest 
succes progresul evident în care 
se află. Iată cîteva relatări ale 
corespondenților noștri în legă
tură cu cele mai importante me
ciuri !

Universitatea Cluj — I.C.F. 
București (59—62). Echipa studen
ților de la I.C.F. a avut un finiș 
mai bun și, refăcînd de la sco
rul de 56—59, a încheiat învin
gătoare. Cei mai buni: Eremia
(19) , Tarău (16), Nedef (6) de la 
I.C.F., Demian (25) și Riihrlng 
(13) de la Universitatea. (MIR
CEA RADU — coresp.).

Dinamo Oradea — Rapid Bucu
rești (71—61). Dinamoviștii au 
luat conducerea din min. 16 șl 
s-au distanțat datorită unor con
traatacuri rapide purtate de Hof- 
man și Suhal. Cei mal buni: 
Hofman (21), Suhal (18), Dolhan 
(12) de la Dinamo, Popescu (19), 
Predulea (19) șl Stănescu (14) de 
la Rapid. (VASILE SERE — co
resp.).

Steagul roșu Brașov — Poli
tehnica Galați (80—64). Brașovenii 
au realizat o victorie deosebit 
de prețioasă în lupta ce o dau 
pentru evitarea retrogradării. S-au 
evidențiat: Bîrsan (34), Dikai 
(18) de la învingători, Chivulescu
(20) și Ioneci (10) de la Învinși. 
(L HIRȘU — coresp.).

Iată acum clasamentele la zi: 

l-au urmărit: a trecut... linia do 
sosire numai după un baraj în 
trei, cu Ștefan Haucler șî Ștefan 
Weissbock. (Rezultatele din ba
raj : Drîmbă — Haucler 5—1 și, 
apoi, Drîmbă — Weissbock — 
același scor. Pe locul 2 — Weiss
bock, victorios cu 5—4 la Hau
cler).

Pentru finala campionatelor 
republicane din luna mai s-au 
mai calificat (în afara Iul Drîm
bă, WeissbSck și Haucler) Mu- 
reșanu, Falb, Țiu, Bunicelu și 
Costescu.

Ea fete, pe locul I — Ana 
Ene! După o lungă perioadă de 
rezultate neconcludente, valo
roasa floretistă a clubului Pro
gresul, se pare, a ajuns la o 
constanță. Spunem aceasta, deoa
rece și în cadrul actualei ediții

nUGB!

Campionatul—sub
Anticipațiile noastre despre echi

librul campionatului de rubgi s-au 
confirmat dhiar mai devreme decît 
credeam, prin faptul că încă din 
prima etapă echipele provinciale au 
ținut să ne arate că vor avea un cu- 
vînt greu de spus în acest an. Așa
dar, avem toate motivele să ne 
bucurăm, pentru că echilibrarea for
țelor îutr-o competiție nu poate duoe 
decît la succesul ei și, implicit, la 
progresul sportului cu balonul oval.

Și acum, spre o mai completă 
edificare, să dăm cuvîntul corespon
denților noștri, care vă vor prezenta 
In cîteva cuvinte partidele din țară.

POLITEHNICA IAȘI — STEAUA 
3—3 (0—0). Steaua — fără Penciu 
și Al. loriescu. bolnavi — a luptat 
din greu pentru acest rezultat, jo
cul a fost cu atît mai dificil, eu cît 
terenul a fost desfundat. Putem a- 
firma însă că Politehnica a trecut 
pe lingă victorie în min. 77, clnd 
Crișan, de la numai 10 m, din fața 
buturilor, a tras alături o lovitură de 
pedeapsă. Politehnica a obținut to
tuși un rezultat valoros, dovedin- 
du-se hine pregătită. Au înscris 
Hufan (încercare, min. 48) pentru 
gazde, respectiv Durbac (lovitură de 
pedeapsă, min. 68) pentru Steaua. 
A condus corect C. Galicovschi (Buc.). 
D. DIACONESCU - coresp. principal

AGRONOMIA CLUJ — GRIVIȚA 
ROȘIE 3—5 (3—0). A fost un joc 
plăcut, în care studenții au dominat

Și plonjonul est» un procedeu de a lua mingea adversarului. Acest lucru ne 
este demonstrat de N. Ionescu (Universitatea Timisoara) in „duelul" cu 

FI. Niculescu (Politehnica București),
Foto : A. Neaga

MASCULIN
1. Dinamo Buc. 16 15 1 1350—1025 31
2. Steaua Buc. 16 15 1 1388—1071 31
3. Polit. Buc. 16 11 5 1216—1081 27
4. Univ. Cluj 16 10 6 1233—1086 26
5. Unlv. Tim. 16 8 8 1125—1208 24
6. Rapid Buc. 16 8 8 1223—1187 24
7. Polit. Galați 16 7 9 1022—1135 23
8. Din. Oradea 16 6 10 953—1131 22
9. Acad. MU. 16 5 11 1081—1243 21

10. Med. Tg. M. 16 4 12 1023—1195 20
11. I.C.F. Buc. 16 4 12 1062—1194 20
12. St. roșu Bv. IS 3 13 1098—1218 19

a ,'C.C.E.' de la Torino, ea s-a 
comportat satisfăcător. Și în ca
zul acestei probe, ocupanta lo
cului I a fost cunoscută după 
baraj : Ana Ene cu Maria Vicol, 
o altă reprezentantă a clubului 
Progresul. Ene a cîștigat cu 4—1. 
De remarcat reintrarea promiță
toare a Măriei Vicol, după mai 
bine de un an de întrerupere a 
activității competiționale. Un Im
portant suport psihic pentru e- 
chipa ei de club dar și pentru 
.națională*.

La finala campionatelor repu
blicane vor participa (în afara 
Anei Ene și a Măriei Vicol) flo- 
retistele Ecaterina Iencic, Ileana 
Drîmbă, Adriana Moroșan, Eva 
Paico, Judit Haucler, Rodica Vă
duva și Elena Bejan.

(t. st.)

După prima etapă

semnul echilibrului
mai mult, dar pripeala i-a privat 
de nn rezultat favorabil. Cordoș a 
marcat în min. 25 o încercare pen
tru gazde, iar Veluda una pentru 
bucureșteni, dar abia în min. 78. 
A transformat Irimescu. Și astfel, 
campionii au obținut victoria in ex
tremis, cu două minute înainte 
de sfirșitul partidei. A arbitrat bine 
P. Niculescu (Buc).

N. TODORAN-coresp.

PRECIZIA SACELE — GLORIA 
6—3 (3—0). 0 întilnire disputată 
dar de un scăzut nivel tehnic, cîș- 
tigată pe merit de gazde. Bucureștenii 
s-au apărat, mai ales, pe înaintare. 
Au înscris Păunei (o încercare) și 
Parjenie (o lovitură de pedeapsă) 
pentru Precizia, respectiv Crăciunescu 
(o lovitură de pedeapsă) pentru 
Gloria. A condus FI. Tudorach» 
(Buc.). V. SECĂREANU-coresp.★

In cursul săptămînii s-a disputat la 
Medgidia o competiție amicală, dotată 
cu „Cupa 6 Martie” Întrecerea a fost 
cîștigată de echipa A. S. Cimentul 
din localitate (antrenor: Stelian Vnn- 
ceanu), care a obținut următoarele re
zultate : cu U.S.A.S. Năvodari 8—0, 
cu Ideal Cernavoda 9—0 și cu Farul 
Constanța 26—11. Este un frumo» 
și binemeritat succes al echipei lo
cale. (N. R. Menționăm că echipa 
Farul a acordat formațiilor din ca
tegoria B un handicap de 15 puncte).

FEMININ
1. Polit. Buc. 14 14 0 386—597 28
2. Rapid Buc. 14 12 2 958—631 26
3. Univ. Cluj 14 9 5 778—726 23
4. Voința Bv. 14 8 6 771—741 22
5. Voința Buc. 14 8 6 662—711 22
6. Mureșul Tg. M. 14 6 8 722—738 20
7. Univ. Iași 14 5 9 750—817 19
8. Constr. Buc. 14 4 10 630—776 18
9. Crișul Oradea 14 4 10 628—770 18

10. Olimpia T.V.
Buc. 14 0 14 552—822 14

REZULTATELE 
DIN CATEGORIA B

Seria I feminin: Progresul 
București — Spartac Salonta 55 — 
42 (29—18), Voința Oradea — 
Șc. sp. Brașov 57—41 (20—14)
Șc. sp. Craiova — Șc. sp. Satu 
Mare 66—43 ( 37—19), A.S.A. Cluj 
— Voința Tg. Mureș 86—34 (42— 
22); seria a II-a masculin: Uni
versitatea București — Știința 
Petroșeni 108—46 ( 57—28), Poli
tehnica II București — Universi
tatea Craiova 50—57 (30—19), 
Pedagogic Oradea — Construcții 
București 77—55 (38—24), Politeh
nica Brașov — Politehnica Iași 
65—67 (27—23, 54—54), Politehnica 
Cluj — Medicina Timișoara 81— 
53 ( 34—19) ,• seria a II-a feminin ; 
Construcții București — Arhitec
tura București 35—39 (21—19), 
Universitatea București — Peda
gogic Constanța 40—55 (19—23), 
Politehnica Brașov — I.C.F. 38— 
66 (16—29), Universitatea Timi
șoara — Medicina Cluj 53—36 
(27—13), Medicina Iași — Medi
cina Tg. Mureș 39—35 (16—20). 

fiecare tînăr 
un iubitor al drumeției!

(Urmare din pag 1)
20 de itinerarii turistice ce au fost 
difuzate tuturor comisiilor și 
cercurilor turistice din Capitală.

Ducînd o intensă muncă de 
propagandă și de mobilizare a ti
neretului, organizațiile U.T.C. din 
Capitală au antrenat în anul 1966 
peste 550 000 excursioniști în 
peste 3 500 acțiuni turistice ale 
tineretului. Pentru preocuparea de 
care au dat dovadă pot fi evi
dențiate comisiile de turism ale 
comitetelor raionale U.T.C. Nica- 
lae Bălcescu, V. I. Lenin și Tudor 
Vladimirescu, cercurile de turism 
din organizațiile de tineret de la 
Electronica, I.O.R., U.M.E.B., Vul
can, Liceele dr. Petru Groza, 
Matei Basarab șl multe altele. 
Dar, față de posibilitățile ce le 
oferă Capitala — cu splendidele 
ei împrejurimi — dezvoltării tu
rismului de masă, în această ac
tivitate se mai manifestă însă și 
unele neajunsuri. Comisii de tu
rism ca acelea ale raioanelor 
30 Decembrie, 16 Februarie, 
1 Mai, 23 August nu apelează la 
ajutorul cadrelor de specialitate, 
profesori de educație fizică, de 
geografie și istorie, care pot aduce 
un aport substanțial în organiza
rea activității turistice.

lipsa ajutorului competent al 
acestora se face simțită la nivelul 
cercurilor de turism din aceste 
raioane, în special în ceea ce 
privește organizarea excursiilor, 
conținutul lor.

Aceasta s-a răsfrînt într-o slabă 
preocupare a unor comitete, cum 
ar fi cele de la Uzinele 23 Au
gust, Atelierele Centrale I.T.B., 
IPROMIN, IPRAN Dacia, Liceul 
Gh. Șincai, Șc. Tehnică-financiară. 
Se observă în special o mai mare 
greutate în organizarea cercuri
lor de turism în școlile generale, 
medii, industriale, profesionale și 
tehnice, unde un număr foarte 
mic de elevi practică turismul. 
De asemenea, se face simțită o 
slabă colaborare cu comisiile de 
turism ale cluburilor sportive — 
care pot da un sprijin substan
țial în organizarea unor concursuii 
sportive, atît de utile și de re
creative. Pe viitor atenția tuturor 
va trebui îndreptată spre asigu
rarea unor condiții minime pentru 
ca fiecare excursie organizată la 
munte sau la mare să ofere po
sibilitatea oamenilor de a face 
sport, de a susține întîlniri re
creative, de a se întrece la spor
turile ce Ie îndrăgesc (atletism, 
înot, volei, handbal, fotbal etc.).

Urmărind dezvoltarea activității 
turistice ca și remedierea defi
ciențelor existente, comisia oră
șenească a instruit responsabilii 
tuturor cercurilor de turism din 
Capitală la începutul acestui au 
cu principalele probleme ce pri
vesc dezvoltarea turismului de 
masă în rîndul tineretului. îu 
urma măsurilor stabilite, activita 
tea turistică va ocupa un loo 
central în munca organizațiilor 
de tineret.

Fără îndoială că experiența po
zitivă, cele mai frumoase iniția
tive vor fi preluate și dezvoltate 
în toate organizațiile U.T.C., dîn- 
du-se astfel a înțelegere justă 
scopului, sarcinilor și conținutu
lui educativ al activității turistice.

M. Dănescu și O. Puia 

au cîștigat

„Cupa orașului București'' 

la motocros
(Urmare din pag. 1)

Paxino, Chițu și, în final, de noul 
lider al manșei — Dovids.

Clasamentul etapei: 1. Dovids
(Metalul), 2. Dănescu (Steaua), 3. 
Ștefani (St. roșu Brașov), 4. P. Pa
xino (Steaua), 5. Șt. Chițu (Steaua).

La clasa 500 cmc Gh. Ion a con
dus în manșa I jumătate din cursă 
dar o defecțiune tehnică l-a scos din 
lupta pentru primul Ioc. învingător: 
Keresteș, urmat de Seiler și Puiu. 
In manșa a II-a Gh. Ion a condus 
autoritar de-a lungul celor 10 ture 
și a cîștigat manșa. O. Puiu a fo
losit o tactică bună. El și-a învins 
adversarii direcți (Seiler și Keres
teș) și clasindu-se pe locul II în 
manșă a acumulat punctele nece
sare victoriei finale. Clasamentul e- 
tapei: 1. Keresteș (Steaua), 2. Puiu 
(St. roșu Brașov), 3. Seiler (Meta
lul).

CLASAMENTE FINALE: 259
cmc. — 1. DĂNESCU, 2. Ștefani, 3. 
Dovids; 500 cmc — 1. PUIU, 2. 
Gh. Ion, 3. Keresteș.



TREI INSTANTANEE 
NEDORITE

tn sala de sub tribuna stadionului Republicii (alt
minteri cu totul improprie desfășurării concursurilor 
de tenis de masă) sportivul G. DUCA (Dinamo Craiova) 

protestează Ia decizia arbitrului Oraș. (La același con
curs, S. DOBOȘI — C.S.M. Cluj — l-a insultat pe con
ducătorul de foc fi el a fost, pe bună dreptate, sanc
ționat). (fotografia din stingă).

Fotbalistul AL. CONST ANTfNESCU (Progresul Bucu
rești) 11 lovește pe Anca, de la Universitatea Cluj, 
la meciul de duminică (iotogralia din mijloc).

In sfîrșit, ti nărui jucător al Universității Craiova, 

ADR. POPESCU, este gata-gata să se repeadă asupra 
conducătorului jocului, spre a-i cere socoteală (foto
grafia din dreapta).

De unde asemenea manifestări pe terenurile noastre 
de sport f Nu cred antrenorii sportivilor respectivi, 
conducerile cluburilor fi ale secțiilor din care faa 
parte aceștia că este cazul să se ia măsuri exem
plare f Noi socotim că da /

IGotbal
A „forța" victoria 

nu înseamnă a faulta!
De cîte ori nu se întîmplă ca o 

echipă să domine cea mai mare parte 
din meci, să aibă ocazii peste ocazii 
și totuși, victoria să-i scape ? I

Duminică, de pildă, Jiul n-a fost 
departe de această situație. în ciuda 
unei superiorități evidente, a unei 
lungi perioade de dominare, minerii 
s-au văzut egalați și, în cele din 
urmă, au realizat un minim avantaj. 
Fotbaliștii de la Jiul au forțat per
manent victoria, au căutat să obțină 
o diferență mai mare de goluri. Dar 
n-au reușit. De ce ? Aici este... baiul!

Cum au înțeles ei să forțeze vic
toria ? Total greșit ! Ritmul de Joc, 
într-adevăr, l-au mărit. Jucătorii — 
atacanții în special — s-au aflat în 
continuă mișcare. De fapt, aceasta 
este principala calitate a atacului Jiu
lui — mișcarea rapidă. Localnicii au 
greșit, însă, la finalizare și mai ales 

(în angajarea directă cu apărătorii 
Universității. Afirmația se bazează 
pe următoarele date: Jiul a comis 
în acest joc (in care a avut perma
nent inițiativa) 30 DE FAULTURI, 
în timp ce craiovertii, calmi și corecți 

, în duelul cu adversarii, au făcut doar 
81 Aceste TREIZECI de faulturi 
^campioni*: Libardi — 7 și Dan 
— 6) au întrerupt foarte multe ac- 

> țiuni ofensive ale Jiului, din care s-ar 
^fi putut marca. Amintind și faptul 
că golul primit de gazde este rezul- 

‘ tatul unei intrări neregulamentare a 
ț lui Dan (într-o situație în care nici

Programul meciurilor 
din Capitală

Partidele din cadrul etapei 
a XVI-a a categoriei A pro
gramate miercuri în Capitală 
se vor disputa pe stadionul 
„23 August". în deschidere, de 
la ora 14, Rapid va întîlni pe 
ProgresuL în continuare, Di
namo București — Steaua.

Celelalte meciuri ale eta
pei de miercuri vor începe la 
ora 15,30.

DIN CUPRINSUL 
p PROGRAMULUI
i; editat pentru cuplajul inter- 

bucureștean de miercuri
— Să-i cunoaștem pe p. Mîndru, 

C. Dinu, C. Frățilă și L. Săt- 
măreanu.

— După 35 ani, din nou : Româ
nia — Franța.

— Palmaresul tuturor echipelor 
ce joacă în etapa de mîine.

p — Caleidoscop extern și alte ma- 
teriale interesante.

Programul se găsește de vîn- 
?; zare la casele de bilete pentru 

competițiile sportive și la sta
dion.

£k-----------------------------------------------------

DUNĂREA GIURGIU — LOTUL 
UEFA 1—2 10-0)

GIURGIU. Duminică, lotul de 
juniori al țării a susținut un joc 
de verificare în compania formației 
locale Dunărea. Meciul nu s-a ridi
cat la un nivel tehnic superior. In 
prima parte am asistat la multe 
faze încîlcite. După pauză, jocul 
s-a mai înviorat. Juniorii au des
chis scorul în min. 49 prin Bilîboacă. 
După 6 minute Mustață a transfor
mat un penalti, aducînd astfel ega- 

nn era nevoie de așa ceva) explică, 
în parte, „chinuiala" cu care a cîști- 
gat Jiul. Concluzia este clară: A 
FORȚA VICTORIA NU ÎNSEAMNĂ 
A FAULTA I

CONSTANTIN ALEXE

După o idee...
Jocul U.T.A. — Rapid a avut un 

tempo foarte iute șl, totuși, după 
fluierul final, jucătorii bucureșteni 
aveau resurse pentru încă o jumă
tate de meci. Explicația : de data 
aceasta forța a fost subordonată 
gîndirii. Evoluția giuleștenilor a 
purtat de la cap la cap pecetea lu
crului gîndit; în fiecare acțiune, 
feroviarii încercînd (și reușind în 
proporție de 90 la sută) să realizeze 
o anume idee.

Iată, de pildă, sprijinirea omului 
cu mingea n-a mai fost o vorbă 
goală, în jurul acestuia aflîndu-se 
totdeauna trei-patru coechipieri

(demarcați) gata să primească pasa, 
gata să țișnească pentru a realiza 
„un-doi“-ul sau „triunghiul". Miș
carea neîntreruptă în teren a între
gii echipe feroviare i-a asigurat o 
elasticitate rar văzută și o „produc
ție" de pase neobișnuit de mare, 
pase care le-au îngăduit jucătorilor 
bucureșteni să ciștige teren, să com
bine eficient, să se afle în poziții 
de șut deosebit de favorabile. Și 
toate acestea obținute cu „motoa
rele reduse", fără risipă de energie, 
ba — am spune — cu multă eco
nomie. Sprinturile nu atingeau dis
tanțe mai lungi de 8—10 m, în 
schimb mingea circula în mare vi
teză, pasele scurte fiind întrerupte 
(exact cînd era nevoie) cu cîte o 
pasă lungă care „răsturna" jocul 
pe cealaltă parte a terenului, unde 
adversarul era prins, de regulă, 
descoperit. Și altele, și altele— 
care ne îndrituiesc să credem că 
Rapid a făcut cel mai bun joc al 
său din actualul campionat.

P. VALENTIN

Amesteca te
• Pe lingă carențele de ordin 

tactic ale Steagului roșu, arătate 
în cronica de ieri, și alte lapte

LOTUL FRANȚEI PENTRU
PARIS, 13 martie. — în vederea 

meciului amical internațional de 
fotbal pe care reprezentativa Fran
ței îl va susține la 22 martie, la 
Paris, în nocturnă, cu echipa Ro
mâniei, directorul tehnic al Federa
ției franceze de fotbal. Just Fontai
ne, a selecționat următorii 18 jucă
tori :
Portari : Eon (Nantes); Carrus 
(Stade de Paris) ;

ȘTIRI, REZULTATE
larea pe tabela de marcaj. în ulti
ma parte a partidei lotul UEFA a 
insistat mai mult și a înscris un 
nou gol: Tătaru — min. 84.

LOTUL UEFA : Dumbreanu — 
Codrea, Ionescu, Doboș, Viciu — 
Profir, Bilîboacă — Niță, Tătaru. 
Petreanu, Manea.

DUNAREA : Penescu (Cristea) — 
Iacob, Nania, Ghiță, Dumitru — 

au făcut să nu poată fi pusă la 
Îndoială nici o clipă victoria Fa
rului. Primul: In min. 6, Gyorfi, 
care se arătase cel mai In iormă 
atacant brașovean, a ieșit șchio- 
pătînd de pe teren — întindere, 
înlocuitorul său, Necula, s-a zbă
tut tot timpul Intre doi „uriași" 
în comparație cu el: Mareș și 
Tîlvescu. Și cu asta punem dege
tul pe rană: STEAGUL ROȘU 
N-ARE ÎNAINTARE. Atit din cau
za lipsei de jucători valoroși pen
tru acest compartiment, cit și pen
tru că se Încearcă Întărirea 
apărării prin retragerea înaintași
lor. Duminică a fost rindul iui 
Năftănăilă și a uneia dintre ex
treme. Linia de fund, ceva mai 
bună, cu excepfia apărătorilor 
centrali: Jenei — greoi, Campo — 
lipsit de viteză din cauza virslei.

Al doilea fapt care a dat contur 
victoriei Farului a fost autogolul 
lui Ivăncescu. Cred că antrenorii

Ploieșteanu și Proca trebuie să 
se ocupe foarte mult de pregă
tirea fizică a jucătorilor lor. După 
meci, in vestiare, brașovenii erau 
prăbușifi. Și, tn sfîrșit, al treilea 
fapt : jocul de calitate, dinamis
mul imprimat partidei și buna 
orientare tactică a Farului.

• Este a doua oară cînd văd 
pe Steagul roșu în acest sezon. 
Prima dată, cu aproape o lună în 
urmă, la Pitești, într-un joc ami
cal cu Dinamo din localitate. Re
zultat : 1—1. Mai presus de scor 
a fost însă CALITATEA fotbalu
lui practicat de brașoveni. Azi, 
cînd trebuie să se afle în plină 
formă, Steagul roșu traversează 
parcă o perioadă de involuție.

• Iancu și-a meritat din plin 
duminică supranumele de „buldo
zer". Primește lupta In față, nu 
se sperie de ea, atacă direct, fără 
„Învăluiri" tactice. De multe ori 
a reușit ceea ce nimeni nu se 
mai aștepta: adică faze de răsu
net din mingi ce păreau „moarte". 
L-am văzut după meci: jupuit, 
zdrelit, cu urme de crampoane pe 
picioare. In schimb, Kallo este un 
spiriduș, plin de vervă și de fan
tezie. Și cred că poate ii luat in 
discuție pentru postul de extremă 
stingă in echipa națională.

MECIUL CU ROMÂNIA
Fundași : Lavaud (Rennes), Piumi 

și Provelli (Valenciennes), Cardiet 
(Renes), Botvinsky și De Michele 
(Nantes) ;

Mijlocași : Belloffre și Dobliani 
(Angers), Suaudeau (Nantes), Bon- 
nel (Valenciennes);

Înaintași : Blanchet și Gondet 
(Nantes), Lech (Lens), Margottin 
(Angers), Loubet (Nice), Revell! (St. 
Etienne).

Cojocaru. Grădinaru — Ionescu, 
Lungu, Mustață, Crăciun.

ION TUDOR — coresp.
MECIURI AMICALE

REȘIȚA : C.S.M — A.S. Cuglr 5—1 
(2—0) ; IAȘI : Locomotiva — C.F.R. 
Pașcani 0—0 ; TIMISOARA: C.F.R 
— Crișul Oradea 2—1 (1—0) ; CRAIO
VA : Electroputere — Minerul Lu- 
penl 3—0 (0—0) ; ORADEA : Crișul 
(juniori) — Steaua roșie Salonta 

1—0 <0—0), Olimpia — Minerul Baia 
Mare 0—1 (0—1) ; BRAILA : Progre
sul — Metalul Buzău 2—o (2—0) ; BA
CĂU : Dinamo — Petrolul Moinești 
6—0 (2—0) ; FOCȘANI : Unirea —
Flamura roșie Tecuci 4—0 (4—9) ;
SATU MARE : Unio — Industria sir
ingi C. Turzii 2—0 (1—0).

I 
I 
I 
I 
I
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

• Ce se intimplă cu Antones
cu? In meciul de pe Giulești — 
9; cu Steagul roșu — 41 Atit de 
repede să se ii instalat și la el 
suficienta ?

MIRCEA TUDORAN

Cine e netot?
Scenă penibilă, petrecută în min. 

83 al jocului Politehnica Timișoara— 
Steaua : la un atac al bucureștenilor 
în careu advers, VOINEA este îm
piedicat să joace balonul într-o ma
nieră „discretă*, care scapă arbitru
lui. li scapă sau nu, „errare huma- 
num est", căci dacă e vorba să des
chidem proces de intenție la faza cu 
pricina n-avem voie s-o facem din 
cauza penaltiului reclamat de stu
dent i — cu 6 minute înainte, la 
„nuna* lui Chiru.

Numai Voinea nu se lasă „bătut" : 
e vehement în proteste, duce mina la 
gură, din lipsă de fluier, și îi spu
ne... ceva care îi atrage eliminarea. 
Înaintașul formației oaspe se tîrgu- 
iește cu Adrian Macovei, în genul lui 
Ratlin cu Kreitlein, dar arbitrul, ca 
și micul croitor din Milnchen, nu se 
lasă înduplecat.

Ce i-a spus Voinea ? Ne lămurim 
în cabină, unde — în prezența ob
servatorului federal, llie Oană și a 
antrenorilor llie Savu și Ștefan Oni- 
sie — arbitrul Adrian Macovei ne 
declară: „Nu puteam să trec cu 
vederea atitudinea cu totul necuviin
cioasă a lui Voinea. într-o grimasă 
semănînd a batjocură, mi s-a adresat 
cu cuvintele «FLUIERA, MĂ NE- 
TOTULE !»*.

Acestea sint faptele. Era Voinea 
în drept să rezolve acest incident, 
mai ales în maniera descrisă mai sus? 
Firește că nu ! Ar fi trebuit s-o știe 
din cele însușite în cei 7 ani de aca
să, din cele spuse și scrise — cu 
privire la EDUCAȚIE — în ultimii 
20 de ani, din cele învățate de la... 
Ba nu — din păcate — de la an
trenori, NU. Cel puțin așa ne-a lăsat 
să înțelegem din atitudinea sa antre
norul principal al echipei, llie Savu. 
In loc să scuze într-un fel purtarea 
necuviincioasă a lui Voinea (arbitrul 
Adrian Macovei ar putea sâ-i fie.., 
tată) antrenorul bucureștenilor s-a 
lansat într-un torent de acuzații

Nimic mai jenant pentru toti în 
clipele acelea. Mai ales că echipa 
pregătită de „acuzator" se comporta
se în teren de-a dreptul penibil.

G. NICOLAESCU

Pronosport • Pronocxprcs
Programul concursului Prono

sport nr. 11 din 19 martie 1967, 
cuprinde în întregime meciuri din 
campionatul italian categoria 
A și B.

La acest concurs în cadrul pre
miului excepțional în valoare de 
75.000 lei se acordă un autoturism 
„Renault Dauphine" și 32.300 lei 
în numerar.

Dar iată acest program : I. Ata- 
lanta—Lanerossi, II. Cagliari—Ju
ventus, III. Fiorentina—Foggia, 
IV. Mantova—Venezia, V. Mi
lan—Brescia, VI. Napoli—Bologna,
VII. Roma—Internazionale, VIII. 
Spal—Lazio, IX. Torino—Lecco, 
X. Pisa—Potenza, XI. Palermo— 
Modena, XII. Arezzo—Padova, 
XIII. Catania—Livorno.

<• Plata premiilor obișnuite în 
bani de la tragerea Loto a Mărți
șorului se va face astfel:

— prin casieriile proprii Loto- 
Pronosport pentru cîștigătorii din 
Capitală începînd din 17 martie 
1967;

—- prin casele raionale CEC

Mai jucafi 
și fotbal!
(Urmare din pag. 1)

la adresa jocurilor echipelor: 
ÎNCÎLCIT, CONFUZ DEMODAT, 
LIPSIT DE EFICACITATE etc. Ju
cători slab pregătiți se dedau 
la acte de indisciplină și huli
ganism încît nu-i meci în care 
să nu se pomenească de ele. 
Arbitrii, la rindul lor, fac 
eforturi să ducă un ioc pină la 
capăt în bune condițiuni țvezi ; 
Progresul - Universitatea Cluj, 
U.T.A. — Rapid, Jiul - Universi
tatea Craiova, Politehnica Timi
șoara - Steaua). Dacă am evi
denția măcar pe jumătate fot
baliștii în formă în locul indis- 
ciplinaților, zău că n-am avea 
probleme cu echipa națională I 
Pe cînd așa ? Atunci, fie-ne ier
tată curiozitatea, ce fac antre
norii federali, antrenorii și con
ducerile cluburilor ? De fapt cam 
știu ce fac multi dintre ei : ra
poarte, ședințe, ședințe, rapoarte, 
multe pe... altarul unor vorbe de
șarte care, spun dumnealor, sint 
menite să ducă la ÎMBUNĂTĂ
ȚIREA JOCURILOR, la CALITATE, 
TEHNICITATE, ș.a.m.d. care se 
lasă așteptate de atîta vreme.

Să n-o mai lungim. Se simte 
nevoia unei îndrumări „jos", pe 
teren, la echipe, nu din birou 
sau prin circulare și nici cu 
discursuri la „modul general” 
A sosit momentul (s-a mai în
călzit și vremea) ca întreg apara
tul federației să ia în primire, 
nu între două trenuri, ci sâptâ- 
mîni în șir cîte o echipă, s-o ana
lizeze temeinic, să ceară sanc
ționarea pînă la destituire a an
trenorilor care iau leata de 
pomană, să pună echipele pe 
linia de plutire. Altfel...

Mîine are loc o nouă etapă. 
Ce va aduce ea nou în fotbalul 
nostru ? Greu de presupus. Noi 
cerem jucătorilor un singur lu
cru : să mai joace și fotbal I 

pentru cîștigătorii din provincie 
care au indicat ca domiciliu o 
localitate de reședință de regiune 
sau raion (după 2—4 zile de la 
începerea plății în Capitală, nece
sare pentru circuitul poștal și ban
car al documentelor);

— prin mandat poștal pentru 
cîștigătorii din localitățile nereșe- 
dință de regiune sau raion, pen
tru cei care au jucat într-o regi
une și au indicat o adresă în altă 
regiune, precum și cei care au 
indicat ca adresă unităti militare, 
spitale șl sanatorii, începînd de 
la 20 martie 1967.

Premiile suplimentare în bani 
de la această tragere se plătesc 
la fel ca premiile obișnuite în 
bani, începînd de la 20 martie 1967.

Cîștigătorii autoturismelor vor 
fi înștiințați în scris pentru ridi
carea lor.

Tragerea Ia sorti a autoturisme
lor va avea loc în ziua de miercuri 
15 martie 1967.

Rubrică redactată de Adminis
trația de stat Lute-Rraiiospai i.



VOLES

VASILE 
general al

MILITARU, secretar
F.R.H.P.

Hocheiștii români privesc cu încredere participarea
la campionatul mondial de la Viena

Cinci interlocutori răspund la două întrebări
Echipa reprezentativă de hochei pe gheața a României a plecat 

ieri dimineață spre Viena via Garmisch Partenkirchen. înaintea „star
tului" am discutat cu cîțiva membri ai delegației noastre, cărora Je-am 
cerut răspunsuri la două întrebări, și 
pregătire al echipei, acum, în ajunul 
mația noastră Ia întrecerile grupei B, 
Austriei.

late răspunsurile primite :

anume : 1. Care este nivelul de
C.M.; 2. Ce loc vizează for- 

care încep sîmbătă în capiiala

loniei nu este chiar atit de re
dutabilă și că poate fi depășită și 
la „mondiale .

1 Echipa noastră a ieșit din 
impas, a arătat că știe să

refer la primul meci 
Firește, au 

dar trebuie 
adver-

Luptă la fileu in meciul de categoria A Steaua București—Progresul Brăila 
(3—B), de duminică: dublat de Bauch, Bartha și Poroșnicu, Creții (Steaua) 
trage peste blocajul advers (Bărbulescu—Cibu). La dublaj în terenul brăile- 

Păunoiu.nilor —
Foto : V. Bagcac

lupte. Mă 
cu Tesla Pardubice, 
fost și defecțiuni, 
să nu uităm valoarea 
sarului. Echipa cehoslovacă este 
recunoscută prin omogenitatea 
ei, prin faptul că dispune de ju
cători deosebit de valoroși ca 
Dolana, fost component al lotu
lui A, ca și de alții din lotul B.

Așadar, socotesc că s-a făcut 
totul pentru a ne prezenta cit 
mai bine la Viena. Acum n-ar 
mai fi de realizat decît unele 
finisări și în special împlinirea 
unui obiectiv fată de care ju
cătorii au mai rămas datori, și 
anume, respectarea sarcinilor pe 
posturi.

• MECIURILE DISPUTATE ÎN 
CADRUL ETAPEI A II-A A RE
TURULUI ÎN CATEGORIA B s-au 
încheiat, cu următoarele rezultate: 
masculin ■— Electroputere Craiova—■ 
Semănătoarea București 3—1 (6, —13, 
6, 7), A.S.A. Sibiu—Ind. sîrmei C. 
Turzii 3—" — 
Progresul 
—6. 12, 
Constanța 
Progresul 
Timișoara
București—Construcții București 3—0 
(7, 10, 9), Medicina București—Po
litehnica lași 0—3 (—9, —5, —6), 
Universitatea București—Știința Pe- 
troșeni 3—2 (-8, 14, —9. 15, 14), 
Universitatea Timișoara — Pedagogic 
Tg. Mureș 3—0 (10, 3, 11), Uni
versitatea Craiova—Politehnica Cluj 
3—2 (—12, 4, —5, 12, 9); femi
nin — Tricotajul Brașov—Progresul 
București 2—3 (7, —4, —9, 6, —6), 
Drapelul roșu Sibiu — Voința M. Ciuc 
3—0 (11, 5, 6), Liceul ,,N. Bălces- 
rti" Cluj—Sănătatea Arad 3—1, (8, 
12, —12, 8), Corvinul Deva—Sănă- 
atea Tîrgoviște 3—-2 (—11, 13, 11,

0 (9, 12, 2), I. C. Arad— 
București 3—2 (—12. 12. 
10), C.S.M. Cluj—Farul 
0-3 (-8, —2, —8), 
I.R.A. Suceava — înainte 

3—0 (10, 10, 10), I.C.F.

(Urmare din pag 1)

ospitâlita-

egala- 

de 
sa,

de aici incin- 
de frumusețea 
de

sportivilor

vizitat-o, plecînd 
tate de cele văzute, 
țării dumneavoastră, 
tea românilor, care le-au primit cu 
o atenție prietenească greu 
bilă. Și. se înțelege, mai cunosc Ro
mânia din cele împărtășite 
„Gabi“ Cherebețiu și de soția 
care a venit cu el Ia noi în Mexic. 
Sînt sigur că spusele lor își vor găsi 
total confirmarea în turneul acesta, 
pe care să-1 începem îndeplinindu-ne 
o primă misiune : aceea de a trans
mite sportivilor români, din partea 
Comitetului Olimpic și a Federației

■—8, 6), Medicina București—Științe 
economice București 3—0 (4, 6, 0), 
Universitatea 1 imișoara-—Politehnica 
Galati 3—0 (3, 11, 4), Medicina 
Tg. Mureș—Politehnica Brașov 3—1, 
(5, ■—5, 13, 12), -Medicina Cluj— 
Universitatea București 0—3 (—14, 
—8, —12), Pedagogic Pitești—Uni
versitatea Iași 3—2.

REZULTATELE MECIURILOR de 
volei jucate duminică în provincie 
ne-au (ost comunicate telefonic de 
coresjtondentii noștri: P. Arcan, 1. 
Stan și C. Crcțu-Timișoara, I. lones- 
cu-Sibiti, Șt. lacob-And, Șt. Tămaș 
și R. Mircea-CAuj, T. SirtopoZ-Galați, 
I. IIîrșu-Brașov, FI. Ene-Bacău, I. 
Popescu-Ploiești. I. Simion-Oeva, Șt. 
Gurgui și T. Ștefânescu-Craiova, M. 
Sei/Zeonu-Constanța, C. Albu-Tg. Mu
reș si I. Leizeruc-l ași.

© AST AZI AU LOC, 1N PRO
VINCIE. două meciuri masculine de 
volei, restanțe din etapele a Xll-a 
și, respectiv, a Xllt-a ale întrecerii 
de la categoria A : la Timișoara, Po
litehnica—Steaua București și la Plo
iești, Petrolul—Tractorul Brașov.

2 La Viena lupta în „B“ va fi 
mai echilibrată decît la edi

țiile precedente. Marea majori
tate a echipelor s-au pregătit 
foarte serios. Să amintesc doar 
faptul că naționalele Austriei și 
Italiei s-au antrenat mai multe 
săptămîni în S.U.A. Polonezii 
s-au pregătit în Canada.

Noi vom mai susține un meci 
amical cu naționala R.F. a Ger
maniei, la 14 martie, la Garmisch 
Partenkirchen și, probabil, în 
aceeași localitate, un al doilea 
meci cu o selecționată locală. 
Cu acestea vom încheia pregă
tirile.

Cit privește un pronostic pen
tru C.M.... Sper într-o compor
tare frumoasă și la un loc între 
primele trei

2 Actuala ediție a „mondiale
lor" este foarte dificilă. în- 

tîlnim adversari care s-au pre
gătit, ca și noi, cu toată aten- 
ția, hotărîți să „prindă" un loc 
cit mai în față. Mă gîndesc la 
formațiile Poloniei, Norvegiei, 
Austriei, Italiei, Elveției. Ordinea 
pe care am dat-o mai sus este 
cu totul întîmplătoare. Fiindcă 
toate meciurile vor fi grele, des
chise oricărui rezultat.

în ceea ce privește, vom lupta 
pentru un loc 2—3. După mine, 
cam aici este locul echipei noas
tre. Se înțelege că ne-ar surîde 
primul loc, dar a realiza această 
performantă ar fi intr-adevăr un 
lucru cu totul deosebit.

C-TIN DUMITRAȘ :
■1 în ciuda unor rezultate care

■ n-au satisfăcut totdeauna, aș 
vrea să remarc că hocheiștii din 
lotul țării noastre și-au făcut 
datoria, s-au pregătit minuțios, 
incomparabil mai mult (și mai 
bine) decît în anii trecuți. Este 
un argument care va atîrna greu 
la apropiatul campionat mondial 
din capitala Austriei.

O subliniere cu privire la com
portarea mea din meciurile cu 
Tesla Pardubice. Multi mi-au re
proșat că n-am fost suficient de 
atent 
unele goluri. Colegul 
fian a fost apreciat că ar fi in
tervenit cu mai multă siguranță. 
Adevărul este că în acest meci 
apărarea noastră, în general, a 
mers sub posibilitățile ei ; iar 
eu n-am făcut excepție. Alt ade
văr : echipa noastră a resimțit 
lipsa lui Czaka, de altfel un 
taiizator al întregii formații, 
tras însă învățăminte, după 
ciul cu Tesla, și sper să nu 
ofer prilejuri de reproș...
2 La „mondiale" cred că 

tem tormina r ' ~

și că aș fi putut evita 
meu So-

ca- 
Am 
me- 
mai

pu
tem termina pe locul 2 sau a*.

amical salut
români!“

Meciul din „C. C. t.“ 
de la Barcelona
al dinamoviștilor bucureșleni 
aniînat cu trei zile

La cererea exprimată de His
pano Frances 
ceptată de 
primul meci 
rilor de finală ale „C.C.E. 
volei masculin între echipele ce
lor două cluburi sportive, care 
trebuia să se joace Ia 16 martie, 
a fost amînat cu trei zile. Par
tida dintre campioana Spaniei, 
Hispano Frances Barcelona și Di
namo București se va desfășura, 
astfel, la sfîrșitul acestei săptă- 
mîni, duminică 19 martie, la Bar
celona.

Barcelona și ac- 
Dinatno București, 
din cadrul sfertu- 

de finală ale „C.C.E." Ia

de volei din Mexic, un cald și ami
cal salut !

— îngăduiți ziarului „Sportul 
popular” să fie mesagerul salutu
lui pe care-1 adresați... Ați spus 
„o primă misiune”. Alta ?
— Aceea de a face totul, împreună 

cu Cherebețiu, cu ajutorul său, an
trenorul secund Miguel Galeana și f 
cu jucătorii, pentru a trage cît mai ' 
mari foloase din jocurile pe care le 
vom susține în România, țară atît 
de reputată în voleiul mondial. 
Știm că vom avea m-ulte de învă
țat : ne-o dovedesc progresele rea
lizate de jucătorii noștri sub valo
roasa îndrumare a trimisului dum
neavoastră, antrenorul Gabriel Che
rebețiu.

— Care este compunerea lotului 
pe care-1 conduceți ?
— 14 jucători, cu o medie de vîrstă 

de 22,1 de ani și cu o medic de înăl
țime de 185,06 cm : Ed. Sixtos (28— 
188), căpitanul echipei, R. Medina 
(30—186), C. Baron (25—188). J. Calva 
(22—178), C. Aguirre (28—182), L. 
Reyna (19—187); P. Kuri (24—180), 
Ed. Jimenez (19—189), C. Osuna (18— 
190), J. Loia (20—196). A. Pastrana 
(22—177). Fr. Gonsalez (19—182), Er. 
Hernandez (20—187) și Er. Ponce 
(26—181). Primii 6 alcătuiesc forma
ția de bază : media de vîrstă — 25,4 
ani, media taliei — 184,8 cm.

— Care sînt caracteristicile vo
leiului prestat de echipa mexicană?
— Joc cît mai combativ, ritm viu, 

eu maximum de varietate posibilă, 
printr-o permanentă alternare a pa
selor întinse cu cele scurte. Cu a- 
ceasta, dorim să ne împlinim o a 
treia misiune • am spus că am ve
nit aici să învățăm ; sîntem însă de
ciși să o facem luptînd 
teri și străduindu-ne să 
blicului, 
români, 
loase și 
tehnică.

— Vă urăm succes !

tmpreună cu 
meciuri cit mai 
de cit mai bună

din răspu- 
oferim pu- 
voleibaliștii 

spectacu- 
calitate

FOTBAL PE GLOB .•
KINSHASA. în prezență a 50 000 de spec

tatori, selecționata .Gong© (Kinshasa) a în- 
,,vins cir scoruT de Ș—2 selecționata Șuda- 
, nuluf, în cadrul „Gupei Africii", 'Golul vid" 
toriel g fostk marcat de: Kaseng» în ultimul 
minut de jeo.

în aceeași competiție, Ia Lagos, echi
pele Nigeriei' și Coastei de Fildeș au terminat 
nedecis i 0—0.

MADRID. în cea de-a 24-a etapă a câm

1

IULIU SZABO:
1 Echipa a insistat mult pe o 
’ pregătire fizică multilaterală 

(pentru creșterea forței și a re
zistenței) dar și una tehnică și 
tactică. ~ 
unele 
a fost 
șeii.

Sînt 
Czaka 
bilitățile ei și vom putea 
pe o apărare mai fermă.

ȘTEFAN fONESCU:
1 Pregătirile efectuate de Iotul 
• țării noastre și-au atins sco-

pul. Ne aflăm 
bună, superioară 
„mondialelor" de 
Iugoslavia.

într-o formă 
celei dinaintea 

anul trecut, din

Ceea ce a influențat 
rezultate din ultima vreme, 
instalarea unei ușoare obo-

convins că reintrarea lui 
în echipă va spori posi- 

conta

chiar
deși adversarii

MIHAI FLAMAROPOL, antre
norul lotului :

Obiectiv vorbind, hocheiștii 
noștri fruntași s-au pregătit 

cu simț de răspundere, la ni
velul posibilităților. Apreciez că 
s-au făcut progrese pe firul omo
genizării lotului, 
deficitar. S-a lucrat mult indivi
dual și pe compartimente și, 
paralel, am căutat să ne veri
ficăm 
cadrul 
echipe străine. Subliniez faptul 
că în 
susținut 31 de partide internațio
nale și acum, mărți și miercuri, 
vom da ultimele „colocvii" îna
intea campionatului mondial.

capitol cîndva

pe compartimente și,

stadiul de pregătire în 
unor meciuri cu diferite

aproximativ 4 luni am

Q Părerea mea este că
2 nu ne poate scăpa, 

anul trecut la Zagreb. . 
sării cei mai puternici : Norve
gia și Austria, ultima pentru că 
evoluează acasă. In ceea 
privește pe polonezi, cred că-i 
vom putea depăși. I-am întrecut 
în acest sezon, cu 6—2 (deși 
nu știu dacă ei au dat totul), 
apoi ei au pierdut și la finlan
dezi. Un indiciu că echipa Po

i locul 
, ca și 
Adver-

ce-i

pe locui 
noștri di- 

recti ■— hocheiștii polonezi, nor
vegieni și austrieci — aspiră și 
ei, firește, la șefia grupei. în 
fine, se pare că vom putea conta 
și pe serviciile lui Czaka (n.n. 
valorosul nostru sportiv a ieșit 
sîmbătă din spital). în acest caz 
echipa va avea un plus de în
credere, poate decisiv în multe 
jocuri. Primul meci, cu Elveția, 
l-am mai bătut, cu 4—3, în 1966. 
Acum cred că-i vom întrece la 
un scor mai concludent. Asta, 
deoarece vrem să călcăm cu 
dreptul în marea competiție .

2 Putem veni 
L desl „J..

Interviu consemnat de
TIBEIUU STAMA

CMSSSSaf..

Joi, la Cluj

Prima manșă a finalei
C.S.M.-Vasutas Budapesta

întrecerea echipelor masculine 
de tenis de masă în cea de-a 
șaptea ediție a „Cupei campioni
lor europeni" a ajuns la ultimul 
act : finala C.S.M. Cluj — Vasu
tas Budapesta. Mai înainte de a 
se califica pînă aici, 
eliminat pe Tusa 
(5—3) și pe Slavia Praga (5—4), 
iar C.S.M. Cluj pe C.S. Union 
Paris (5—0) și Leksberqe BTK 
(5—3).

Pentru a patra oară în is
toria competiției, finala va avea 
loc tot între C.S.M. Cluj și Va
sutas Budapesta. Din cele trei 
confruntări de pînă acum, două 
au revenit echipei noastre. 
C.S.M., de 4 ori cîștigătcare a 
trofeului „G.G.E.“, are șansa să-l 
cucerească a 5-a oară. Elevii an
trenorului emerit F. Paneth, Giur- 
giucă, Negulescu, Cobîrzan și 
Reti au manifestat în ultima vre
me o formă mai bună și ei aș
teaptă prima manșă a finalei — 
joi, Ia Gluj — încrezători în po
sibilitățile lor.

FOTBAL PE GLOB
pionatuluî spaniol s-au înregistrat următoa
rele rezultate i Elche — Sabadell 8—2Se
villa — Barcelona 0—2 ; Espanol Barcelona — 
Gordob'a 2—1; Granada — Valencia 6—2 ; 
Pontevedra — Atletico Madrid 0—0; Real 
Madrid — Atletico Bilbao 4—0.

în clasament continuă să conducă Real Ma
drid cu 69 puncte, urmată de Barcelona cu 
03 puncte, Espanol Barcelona — 00 puncte și 
Atletico Madrid 28 puncte.

Turneul de șah de la Belgrad

NICOLAU A ÎNTRERUPT ÎN DEZAVANTAJ
LA BELAMARICI

Vasutas a 
DQsseldorf

BELGRAD. Tn runda a 4-a a 
neului internațional feminin de 
de la Belgrad, Alexandra Nicolau 
a jucat cu albele împotriva iugo
slavei Belamarici dar, atacînd pre
matur rocada deschisă a negrului, 
a intrat într-o poziție complicată. La 
întrerupere, Belamarici are șanse 
mai bune, apreciază comentatorul de 
șah al agenției TAN1UG. In celelalte 
partide s-au înregistrat rezultatele :

tur- 
șah Llliak — Novara 1—0 ; Nedelkovici — 

Eretova remiză ; Timofeeva — K. Jo- 
vanovici 0—1 ; Gaprlndașvili — Heem- 
skerk 1—0.

Tn clasament continuă să conducă 
Alexandra Nicolau (România) cu 3 
puncte (1), urmată de Katia Jova
novic: (Tpgoslavia) 3 puncte. Oaprin- 
dașvili (U.R.S.S.), Bilek (Ungaria), 
Eretova (Cehoslovacia) cu 2,S puncte 
fiecare.

PE SCURT
O La Moscova s-a desfășurat 

primul meci contînd pentru sfer
turile de finală ale „Cupei cam
pionilor europeni...........................
masculin 
Moscova și Honved Budapesta. 
Au cîștigat handbaliștii sovietici 
cu scorul de 15—13 (5—6).

• La Praga s-a disputat retu
rul meciului de volei dintre e- 
chipele masculine Ruda Hvezda 
Praga și Honved Budapesta, con
tînd pentru sferturile de finală 
ale „Cupei campionilor euro-

la handbal
între echipele Trud

• FOTBAL PE GLOB
PRAGA. După 14 etape, în campionatul ce

hoslovac conduce echipa Spartak Trnava cu 
21 puncte, urmată de Slovan Bratislava 19 
puncte. Surpriza etapei a 14-a a furnizat-e 
echipa âednota Zilina, care a învins în de
plasare cu 4—0 (2—0) pe Dukla Praga ! Alte 
rezultate i Lokomotiv Kosice — „Inter" Bra
tislava 1—0; Jednota Trencin — Bohemians 
Praga B—0.

peni". Victoria a revenit gazde
lor cu scorul de 3—2 (12—15, 
15—8, 13—15, 15—12, 15—11).

• în cursa ciclistă Paris-Nisa, 
după cinci etape, continuă să 
conducă Rolf Wolfshol (R.F.G.) 
secondat de englezul Simpson.

• într-un meci revanșă, echi
pa de polo a Italiei a întrecut 
la limită formația Suediei : 8—2 
(0 0, 2—1, 0—0, 1—1). Golurile 
echipei învingătoare au fost în
scrise de Pizzo (2) și Lonzi.

O Echipa secundă de hochei 
pe gheață a U.R.S.S. a învins 
cu scorul de 4—1 (1—0, 2—1,
1— 0) selecționata Poloniei, care 
va participa la campionatul mon
dial.

• în semifinalele probei de
simplu bărbați ale turneului in
ternațional de tenis de la Barran- 
quilla (Columbia) s-au înreqistrat 
următoarele rezultate : Roche
(Australia) — Țiriac (România) 
6-1, 6-1, 7-5, Newcombe (Austra
lia) — Contet (Franța) 6-3, 6-1,
2- 6, 4-6, 6-1.
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