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Peste o săptămînă, la Praga

Rapid in semifinalele „CC.Es" la volei
i
f

?

Rapid București își cunosc acum adversara din semifinalele 
Hvezda Praga, care duminică, in sferturi de finală, a eilmi-

Voleibaliștii de la
„C.C.E.” : echipa Ruda______ ______ ,___ _________ , _ ________ ____________ ___
nat-o din competiție pe Honved Budapesta. Prima partidă din etapa semifinală a 
„C.C.E.“ între campioana masculină a României și aceea a Cehoslovaciei va avea 
Ioc săptămînă Viitoare, joi 23 martie, la Fraga, returul urmînd se desfășura 
miercuri 5 aprilie, la București. .-

Tractorul învins, 
Steaua învingătoare
Corespondenții noștri A. V15s- 

ceanu (Ploiești) șl P. Arcan (Ti
mișoara) ne comunică : meciurile 
masculine de volei de categorie 
A, jucate marți s-au încheiat cu 
înfrîngerea brașovenilor la Plo
iești, (Petrolul — Tractorul Bra
șov 3-1 » 10, 13, —4, 9) și cu vic
toria bucureștenîlor la Timișoara, 
(Politehnica — Steaua București 

8< «)•

Avanpremieră eieiistă

bune
anul
are

Dinamo-Steaua
ora 15,45

Rapid-Progresul
ora 14

® Meciurile se dispută 

pe stadionul 

„23 August"

Pînă la începerea sezonu
lui ciclist de șosea mai sînt 
doar cîteva iile. Duminică, 
„Cupa primăverii" îi va reuni 
pe rutieri la primul xtart v- 
ficâal al anului și, apoi, cî
teva competiții interne ți in
ternaționale ne vor da o pri
mă imagine a aoti vi tații de 
pregătire desfășurată de ci
cliști în timpul iernii și a 
perspectivelor pe care le are 
acest sport în anul preolim- 
pic.

Dar, „actul oficial" de 
deschidere a sezonului a fost 
precedat de o avanpremieră 
alcătuită din trei competiții. 
Antrenorii Nicolae Voicu și 
Ernest Golgoți i-au chemat 
la întreceri de verificare pe 
alergătorii vizați să ne re
prezinte în marile întreceri 
internaționale ale 
1967. Două dintre întreceri 
s-au desfășurat pe șoseaua 
București — Ploiești (50 și 
70 fan) ți nna pe circuitul 
din str. Cîmpinei (50 de ture, 
55 (km). Ge au evidențiat a- 
ccste competiții de verifi
care ?

în primul rînd, o accen
tuată creștere a vitezei. Du
minică, ide .pildă, în cea de 
a treia întrecere, cei 39 de 
rutieri participanți au obți
nut, dc-a lungul a 70 km, o 
medie orară de 42 km. Pen
tru prima jumătate a lunii 
martie este, desigur, # per-

anului

O nouă etapă — azi, la 
mijloc de săptămînă, în 
campionatul primei catego
rii i o etapă deosebit de 
atractivă, programînd cu
plajul inter-bucureștean ca 
și alte meciuri interesante, 
cum ar fi Petrolul — Jiul, 
Universitatea Cluj — Fa
rul și Steagul roșu — Po
litehnica Timișoara, der
biul codașelor.

în centrul atenției se si
tuează, firește, jocurile Di
namo București — Steaua 
și Rapid — Progresul, 
toate aceste patru formații 
fiind clasate în plutonul 
fruntaș și arborînd, fie
care, veleități mai mici sau 
mai mari la titlul suprem.

HRISTACHE NAUM

(Continuare în pag. a 3-a)

ȘTEFAN SUCJU

în semifinala „C.C.E." la tenis de masă

formanță. Ea marchează 
bunătățirea evidentă a pre
gătirii majorității alergăto-

Arbitri străini la cuplajul 
de azi de pe „23 August"

Cele două partide progra
mate azi pe stadionul „23 Au
gust" vor fi conduse — la 
centru — de doi arbitri din 
străinătate. Meciul DINAMO 
BUCUREȘTI — STEAUA va 
fi arbitrat de S. Muzaffer din 
Turcia, care va fi ajutat la 
tușe de C. Bărbulescu și Ma
rin Constantin. Cealaltă par
tidă din cuplaj, RAPID — 
PROGRESUL, va fi condusă 
de arbitrul E. Chatinlkolau 
din Grecia ; la tușe : A. Mu
nich și Toma Vasile. celelalte 
meciuri ale etapei vor fi con
duse de :

STEAGUL ROȘU — POLI
TEHNICA TIMIȘOARA: Hie 
Drăghici. Gh. Vasiiescu. Alex. 
Grlgorescu.

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
_  U.T.A. : A. Bentu, C. Nlcu- 
lescu,- C. Prelici. _

DINAMO PITEȘTI —
C.S.M.S. : Zaharia Drăghici,
V. Dăscălescu, L Constanti- 
nescu.

PETROLUL — JIUL : Gavti- 
lă Pop, C. Mlhăllescu, O. Ca- 
lugherovtd.

UNIVERSITATEA cluj — 
FARUL: Marin Nlță, S. Mtn- 
dreș, L Hrlsafl.

Partida vedetă i DIKTA- 
MO — STEAUA. Amîn- 
două echipele, rămase da
toare la ultima lor evo
luție, vor căuta să șteargă 
impresia lăsată sîmbătă șl 
duminică, prin practicarea 
unui joc Ia înălțimea nu
melor care alcătuiesc cele 
două garnituri. De altfel, 
și perioada afectată roda
jului este — sperăm — de 
acum depășită. Cine

De la stingă: Greavu (Rapid), Matăanu (Progresul), Popa (Dinamo) ți Constantin (Steaua) 
văzuți de NEAGU RÂDUEESGU

IDE HANDBAL
TINERET

In I

va cîștiga ? Aceasta este ț» mm mm m 
întrebarea care îi frămîntă, *
firește, pe amatorii de pro- . FFtfIOFI F 
nosticuri, întrucît în ceea | iii» LLL 
ce-i privește pe suporterii 
celor două formații fiecare 
„tabără* este convinsă că
victoria nu le poate scă- . 
pa. Greu, foarte greu de | 
răspuns numai în baza ce
lor două evoluții de la re
luarea campionatului.
linii mari, Dinamo și Stea
ua sînt de forțe sensibil 
egale, singurul element de 
departajare constituindu-1, 
după părera noastră, linia 
mediană, unde Ghergheli 
și Oct. Popescu domină cu
plul Negrea—D. Popescu, 
folosit de steliști în ulti
ma vreme. Cît se va do
vedi de tranșantă superio
ritatea dinamoviștilor în

S AU ÎNAPOIAT

Pubiicul bucureștean ama
tor de tenis de masă va avea 
ocazia să urmărească astăzi,

I
I 
I
I
I
I

G. NICOLAESCU |

(Continuare în pag. a 3-a) |

IERI
DIN OLANDA

Ieri după amiază, numeroși 
amatori de sport i-au întîmpi- 
nat într-o atmosferă entuzias
tă, înmiresmată de parfumul 
buchetelor de flori, pe cîști- 
gătorii și cîștigătoarcle meda
liilor de aur din finalele de la 
Rotterdam. Ne aflăm printre 
ei, dornici să notăm cîteva 
răspunsuri la întrebarea : „Gum 
a fost în Olanda ?“

Amănunte în pag. a 4-a.

cu începere de la ora 18, în 
sala Floreasca, interesanta 
semifinală a celei de a IV-a 
ediții a competiției feminine 
dotată cu „Cupa campionilor 
europeni" : Progresul Bucu
rești — TSC Berlin. Ambele 
formații cuprind jucătoare 
valoroase : Progresul pe Ma
ria Alexandru, campioană a 
continentului, iar dintre ber- 
lineze se remarcă Doris Ho- 
vestadt — campioana R. D. 
Germane — și Gabriele Gies- 
sler. Aceasta ca s# nu vor
bim decît de sportivele cele 
mai cunoscute. Astfel, în sala 
Floreasca vor mai evolua și 
Carmen Crișan — campioana 
noastră de junioare, Victoria 
Babiciuc (Progresul) șl An- 
neliese Benninghaus (TSC 
Berlin).

Oaspetele au 
în Capitală, pe 
Despre meciul 
Hovestadt ne-a
ră la aeroportul 
„Partidă foarte grea, deschisă 
oricărui rezultat. Eu sînt insă 
plină de speranțe". Am ară
tat ieri că și sportivele ro- 
mance sînt optimiste. Așadar, 
meciul de azi anunță o întîl- 
nire disputată cu multă dîr- 
zenie. Cine va învinge ? Dacă 
Maria Alexandru obține trei 
victorii — din totalul de cinci 
necesare — șansele de califi
care în finală ale Progresu
lui cresc. Altfel, rămîne să 
vedem ce se întîmplă la fața 
locului.

sosit
calea 
de ăzi, Doris 
declarat asea-

Băneasa :

aseară 
aerului.

De ce mereu aceiași arbitri?
Există tn practica Colegiului central 

de arbitri un obicei cu care n-am fost 
niciodată de acord : acela de a progra
ma» etapă de etapă, aproape aceiași ar
bitri. tn speță : Kino D'Eclessls, Ștefan 
Crlstea și petre Nleulescu (ultimul a 
condus, anul trecut, și cite două me
ciuri in aceeași zi!?) Este adevărat, 
slnt trei dintre cel mal competenți ar
bitri de rugbi de la noi, apredați de 
fiecare dată în cronicile --------
riile noastre.

Totuși, ce se întîmplă 
bi tril or — bucureștenl sau 
ce, de pildă, o serie de .. 
fluierului" care se bucură de o frumoasă 
reputație, cum sint Jean Oncescu, Vic
tor Vardella, Paul Merghișescu, Vasile 
Georgescu, Toma Moldoveanu, Rene 
Chirlac nu sint solicitați să conducă 
meciuri din primul campionat al țării 7 
însuși președintele colegiului. Cornel 
Munteanu, arbitru de recunoscută va

sau comenta-

cu restul ar- 
dln țară 7 De 
„cavaleri ai

loare chiar și peste hotare, ar fi util 
să reapară pe stadioane la partidele 
de rugbi, nu numai în postura strictă 
de observator. Exemplul său ar avea, 
incontestabil, un puternic efect mobi
lizator.

Ceva mai mult, Colegiul evită să 
programeze chiar și arbitri din țară. 
Există în rîndul acestora (cam puțini

NOTE
adevărat, dar a cui este vina ?)este ________,__ __ ______

cîțiva destul de experimentați. în mă
sură să asigure în bune condiții con
ducerea multor meciuri importante, au 
dovedit-o de multe ori. Ne gin dim Ia 
arbitrii Gîdei și Arfire din Bîrlad. Alți 
arbitri ca Esca (Brașov). Varta sau Ne-

gulescu (Ploiești). Doiciu (Constan(a) — 
ultimul în curs de calificare — ar putea 
fi încercați, într-un mod mai curajos, 
într-o serie de partide cu „miza** mai 
mică și nu numai în meciuri de 
Pentru început.

Programarea în mod mecanic a ace
lorași arbitri de rugbi prezintă unele 
neajunsuri. De pildă — ca să folosim 
un singur exemplu — o epuizare fizică 
a celor în cauză, cu efecte directe a- 
supra calității. Cine ar avea de cîștigat 
dintr-o asemenea situație ?

în același timp, măsura folosirii unui 
număr redus de arbitri îngrădește po
sibilitatea de a se roda o masă cît 
mai mare de „cavaleri ai fluierului”, 
îmbogățindu-le experiența, apropiindu-i 
valoric.

Iată cîteva sugestii care ar trebui să 
stea în atenția forului de specialitate.

T. STAMA

LA REȘIȚA!
RECORDURI DE NATAȚIE
IN SERIE

in ultimul concurs desfășu
rat la Reșița s-au înregistrat 
trei noi recorduri republica
ne: Z. Giurasa 2:21,6 la 200 
m spate — nou rec. de sală 
la juniori, M. Hohoiu 2:32,6 
la 200 m spate — nou rec. 
de sală la copii și Nela Spo
rea 41,8 la 50 m spate 
nou rec. de copii categ. C.



rondiștii de la AS. Armata Brașov
PE PRIMUL LOC 
In Întrecerile 
CUPEI ROMÂNIEI

X

20000 de lei pentru 
o competiție inutilă!

• „Cupa Federației 
la sărituri

Aminate pentru începutul celei da 
■ doua decade a lunii martie pentru
• se permite • mai buni pregătii»
a fondiștilor prin prelungirea sezo
nului competițional, întrecerii» p» 
echipe dotate cu „Cupa României 
au dat loc unei dispute deosebit d» 
dîrze. Din capul locului, vom sub
linia lărgirea ariei în care se poale» 
deja vorbi de performeri, reprezen
tarea 
dezvoltat fiind o realitate ilustrat! și 
de clasament, mai exact de partea 
lui superioară. Plutonul altă dat!
strict brașovean al primelor locuri 
este „fisurat", iar situarea reprezeur- 
tanților schiului din Bușteni, Su
ceava și, mai ales, Rîșnov prinți» 
fruntași este de bun augur. D© altfel, 
chiar printre purtătorii culorilor un®» 
asociații sau cluburi din Brașov s» 
găsesc numeroși schiori fruntași pro
venit! tot din aceste centre.

Am amintit despre dîrzema lup
tei pentru un loc mai bun. lat! • 
calitate greu pusă Ia încercare! Iiv- 
tr-adevăr, zăpada moale și tempera
tura neobișnuit de ridicată au triat 
fără milă concurenții, car» au trebuit 
să depună un efort mai ridicat ca ori- 
cind pentru a se comporta onorabil. 
In plus, însă, absența de Ia start a 
tradiționalilor câștigători din ultimii 
ani. Marcela Leampă (Dinamo Bra
șov) și Gheorghe Ginea (A. S. Ar
mata Brașov), plecați peste hotare 
(au concurat în Cehoslovacia), a 
deschis „discuția* pentru locurile 1 
în probele de seniori și senioare. Di
ferența destul de mare cu car© au 
cîștigat Iuliana llaidu și S*-"yimț 
Drăguș este elocventă și nu mai n»> 
cesită comentariu Pe echipe, con
form previziunilor, A, S. Armai* 
Brașov și-a concretizat superioritate» 
de ansamblu. In schimb, o surpriză 
plăcută ne-au furnizat-o formațiile 
Școlii sportive Rîșnov și asociației 
Caraimanul Bușteni, ocupante al» 
unor foarte onorabile locuri 3 
respectiv, 5 în clasamentul final.

lată rezultatele tehnicei senioti 
15 km: 1. Stelian Drăguț (A S. Ar
mata Brașov) 54:59; 2. N. Sfetea 
(Dinamo Brașov) 56:04; 3. V. Aleza*, 
drescu (Caraimanul Bușteni) 56:28) 
4. N. Sumedrea (Tractorul Brașov) 
58:06; 5. N. Țeposu (Steagul roșa 
Brașov) 59:46; tineret 10 km: L 
Marcel Cojan (A.S.A. Brașov) 36:00;
2. Gh. Dihoiu (Dinamo Brașov)

LUPT£ PROGRAMUL CAMPIONATULUI 
Pt ECHIPE—CAItGORIA A 
„GRECO-ROMANE"

I, DUMINICĂ 9 APRL-

I la Lugoj : (Dinam» 
Muncitorul textilist L*.

ETAPA 
LIE 1967

Grapa 
București, 
goj, Armata marina Mangalia); 
Grupa a II-a la Timișoara : (Stea
gul roșu Brașov, C.F.R. Timișoara, 
Oțolul Galați) ; Grupa a III-a la 
Craiova : (Unio Satu Mare, Ele®, 
troputere Craiova, Rapid Buca- 
reții); Grupa a IV-a la București« 
(Armata Cluj, Steaua București, 
Metalul București).

ETAPA A II-A. DUMINICĂ Z 
MAI 1967

Grupa I la București t (Dinam* 
București, G.F.R. Timișoara, Rapid 
București) ; Grupa a II-a la Bra
șov : (Steagul roșu Brașov, Mușcă
torul textilist Lugoj, Metalul Bucu
rești) ; Grupa a III-a la Satu Mare: 
(Unio Satu Mare, Steaua București, 
Armata marina Mangalia) ; Grapa 
a IV-a Ia Cluj : (Armata Cluj, 
Electroputere Craiova, Oțelul Ga
lați).

ETAPA A III-A, DUMINICĂ 
4 IUNIE 1967

Grupa a II-a Ia Satu Mare* 
(Unio Satu Mare, Armata Gluj)ț 
Grupa a III-a la Timișoara: (Mun
citorul textilist Lugoj, QF.R. Timi
șoara) ; Grupa a V-a la Mangalia * 
(Armata marina Mangalia. Oțelul 
Galați) ; Grupa a Vl-a la Bucu
rești : (Rapid București, Metalul 
București).

ETAPA A III-A DUMINICĂ 
25 IUNIE 1967

Grupa I la Brașov : (Dinamo 
București, Steagul roșu Brașov) ; 
Grupa a IV-a la Craiova: Elec-

centrelor în care schiul s-»

H. Sfetea (Dinamo Brașov) a avut 
cadrul „Cupei României", ca do

38:02; 3. I. Fuuieni (Caraimanul 
Bușteni) 38:11; juniori 5 km: 1. L 
Olteana (Dinamo Brașov) 16:55; 2.
L Mirzea (A.S-A- Brașov) 17:50 ; 3.
I. Andrei (A.SA. Brașov) 18:35; 
senioara 5 km: L Iuliana llaidu 
(Dinam* Brașov) 20.33; 2. Rodica 
Cimpoi* (A.S.A Brașov) 22:45; 3. 
Paraschiva Cojocan» (selecț. Sucea
va); junioara 3 km: I. Ana Clinei 
(Tractorul Brașov) 12:42; 2. Adriana 
Barabaț (Șe. sportivă Rîșnov) 12:45; 
3. Maria Drăghici (A.S.A. Brașov) 
13:37; ștafeta băieți: L A.S. Armata 
Brașov (Cojan, Drăguț, Andei, Mir
zea) lh 56:04; 2. Dinamo Brașov lh 
59:08; 3. Garaimanul Bușteni 2h 
01:51 ; 4. Steagul roșu Brașov 2h 
02:33; 5. Școala sportivi Rîșnov 2h 
06:19 ; ștafeta feto: 1. A. S. Armata 
Brașov (Maria Drăghici, Eugenia Vi- 
șan. Rodie* Cimpoi*) 41:07 ț, 2. Di
namo Brașov 43:40; 3. Șe. sportiv* 
Rîșnov 45:20; clasament final po ar 
ckipe In „Cupa României'* i 1. dA. 
Armata Brașov 23 do puncte; 2. 
Dinamo Brașov 37 p.; 3. Școala spor
tiva Rîșnov 66 p.; 4. Tractorul Bra
șov 69
83 p-

jM Caraimanul Bușteni

G. RUSSU-ȘIRIANU
Poiana Brașov a avut loe 
de sărituri dotat cu „Cupa

Jbi In 
concursul 
Eedeșațim". Condițiile neprielnice cx- 
plică- rezultatele slabe, mai ales în 
ce privește lungimea săriturilor. Iată 
primii clasați; L Anghd Biriș (A.S. 
Armata Brașov) 236 de puncte 
(494-50,5 m); 2. D. Lupn (Dinamo 
Brașov) 229,5 p.; 1 Florea Voinea 
(Adj. Armata Brașov) 223,4 JȘV 
(C. GRUIA-coreap, principal,

troputerc Craiova, Steana Bocs* 
aețti).

ETAPA X IV-aĂ, 1 OGTOlt 
BRIE 1967

Grapa Xla <3nj ; (Dinamo Buco- 
rețti,' Steagul roșu Brașov, Unio 
Sata Mase, Armata Ctaj); Grapa 
a II-a bhvdLugoj t (Muncitond 
tîliat Lugnj, G.FJL Timișoara, Eleo 
■troputere -Craiova, Steaua Bucu
rești) 5 Grapa * III-a la Galați* 
(Armata marina Mangalia, Oțelul 
Galați, Rapid București, Metalul 
București).

ETAPA A V-A. DUMINICĂ 
OCTOMBRIE 1967

Grapa I la București; (Dinam* 
București, Electroputere Craiova, 
Metalul București); Grapa a H-a 
la București * (Steagul roșu Brașov^ 
Steaua București, Rațpid București)^ 
Grupa a III-a ia Galați; (Unio' 
Satu Mare, Muncitorul textilist 
Lugoj, Oțelul Galați) ; Grupa « 
IV-a la Mangalia: (Armata Cluj, , 
CFJÎ. Timișoara, Armați marina^ 
Mangalia).

ETAPA' A VI-A, SÎMBĂTA.41 
NOIEMBRIE 1967

Grupa a III-a la București* (Unto 
Satu Mare, C.F.R. Timișoara, Me
talul București); Grupa * IV-a la 
București : (Armata Cluj, Muncito
rul textiliat Lugoj, Rapid Bucu
rești).

ETAPA A VI-Â, DUMINICA 
5 NOIEMBRIE 1967

Grupa I ia București : (Dinamo 
București. Steaua București^ Oțelul 
Galați) ; Grupa a II-a la Bucu
rești : (Steagul roșu Brașov, Elec
troputere Craiova, Armata marina 
Mangalia). . 

€

• bună comportare în întrecerile din 
altfel de-a lungul întregului sezon.

Foto: D. Stănculescu

ATLETISM ,

De ce a reușit „Cupa orașului București" numai pe jumătate?
în ciuda celor trei no>i recorduri 

republicane înregistrate, ca ți a 
altor cîtorva ’rezultate promițătoa
re, concursul atletic dotat cu „Cupa 
orașului București", anunțat ca o 
competiție de amploare, nu a în
dreptățit integral anticipările. A- 
ceasta în primul rînd din cauza nu
mărului foarte mic de concurenți 
(doar Steaua și I.C.F. au luat com
petiția în serios), deși înscrierile 
inițiale erau numeroase. Pe de altă 
parte, am asistat ia situația curioa
să că unii atieți ounoscuți, chiar 
componenți ai loturilor republicane 
(Vai. Răuț, G. Bios, Cr. Ivan) fă
ceau „hișa“, deoarece clubul Ra
pid nu i-a înscris >n competiției! 
în acest caz, ne punem întrebarea : 
ce se intîmplă cu secția de atle
tism a acestui club (și nu c numai 
el în cauză !), cum înțelege ea să 
contribuie la ridicarea nivelului va
loric al atletismului nostru ? 
mai alaltăieri am scris despre 
p pagină de ziar—

Totodată, trebuie să arătăm
ni «e pare col puțin curioasă optica 
comisiei orășenești de specialitate 
(președinte T. Foldvari) de a ad
mite numai cîte doi atleți de club 
la fiecare probă. Ce poate să facă, 

,de pildă, clubul Steaua cu cinci 
săritori fruntași la înălțime, sau 
Dinamo cu 6 sprinteri în lotul re
publican ? Când să concureze acești 
atleți ? Cine, dacă nu comisia oră
șenească, trebuie să ia măsuri peu- 
tru asigurarea unui calendar eom- 
petițional săptămînal pentru toate 
categoriile de atleți bucureșteni ? 

concursurile cu caracter
11
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TEiilS DE C/MP

Iudit Dibar (Dinamo) a ciștigat competiția din Capitală
Sala clubului Steaua a găzduit 

săptămîna trecută o interesantă 
competiție feminină de tenis. An 
Inat parte 27 de jucătoare împărw 
țite în trei grupe. Concursul a re
venit iui Iudit Dibar (Dinamo), ur
mată de Eleonora Dumitrescn 
(Steaua), Ecaterina EHorșa (Pro
gresul) ți Mariana Ciogolea (Dina
mo). «Grupa a II-a a fost cîștigată 
Se Sanda <2ogo.lea-Dron (Progresul), 
iar grupa a III-a de EIena Cotuna 
(Șc. ap. nr. 2). Rezultate mai im
portante : Iudit Dibar cu Eleonora 
Dumitrescu 6—1. 6—1, Ecaterina

LOTO • PRONOSPORT • PRONOEXPRES
PRONOEXPRES

Rezultatele omologării concursului 
ac. 10 din 8 martie 1967,

EXTRAGEREA I. Categoria a II-a: 
1 variantă a 37.257 lei și 6 a 12.257 
leiț categoria a.III-at 68,5 a 1.348 

.lei; categoria a lV-a: 460,5 a 257 
*Iei; categoria a V-a:. 1.436,5 a 82 
,«lei; categoria ■ VI-»: 6.649 a 24 
lei. - , '""■'' f

Report categoria I extragerea L* 
U7.434 lei.

Premiul excepțional do 25.000 lei 
va atribui prin tragere la sorți 

unei variante de categoria a If-a da 
Ia extragerea 1

EXTRAGEREA A U-a^ Gat|ggtia IM PLIC), vor Lua legătura iuijjal de sfat Ltme-Prețios port. 
<* *ti ... .< Vf •> ,'^p;Lrt,;- X-.-? t ............. .

Primul concurs al etapei finale a 
campionatului republican individual d® 
tenis de masă desfășurat zilele tre
cute în sala de Ia stadionul Repu
blicii a reunit 30 de jucătoare și 46 
de jucători. întrecerile s-au încheiat 
cu victoriile Monicăi Hariga (Aripile 
G.F.R. Brașov, antrenor V. Zamfir) 
și Gheorghe Dumitrescu (Metalurgica 
București, antrenor E. Antohi), Re
zultate, fete, grupa I: Monica Har 
riga, gr. II: Helga Demetrovici (Po
litehnica Timișoara), gr. III: Mari- 
lena Tom eseu (Dinamo Craiova), gr, 
IV: Nicoleta Spiridon (GTS Iași), 
clasament, turneul final de 4 : 1. Mo
nica Ilari ga, 2. Marilena Tomescu,
3. Nicoleta Spiridon, 4. Helga Deme
trovici ; băieți, gr. 1: 0. Macovei 
(C.T.S. Iași), gr. II: Gh. Dumitres
cu, gr. III: O, Stamatescu (AJS.A. 
Buc.), gr. IV: S. Doboși (C.S.M. 
Cluj), gr. V: M. Roncea (Dinamo 
Craiova), gr. VI: L. Teodoreseu 
(A.S.A. Buc.), clasament, turneul fi^

republican participarea este limi
tată (un lucru bun pentru asigu
rarea calității), Ia cele orășenești 
posibilitățile de a concura nu tre
buie să fie îngrădite ! Problema 
locului de concurs, a sălilor, nu 
mai reprezintă o greutate pentru 
atletismul bucureștean, deoarece ar 
putea fi organizate concomitent în
treceri Ia Steaua, Floreasca, Dina
mo, „23 August" și chiar I.C.F. în 
plus, atragem atenția asupra ne- 
respectării liniei metodice a F.R.A. 
care recomandă atleților ca în 
timpul sezonului competițional de 
sală să ia startul în cel puțin 
5—6 competiții 1 N. M.

Unde au fost alergătorii 
de la Progresul și Rapid?
După reușitele întreceri <Jtn Tri- 

va'lea Piteștilor, înfruntarea crosiș- 
tilor bucureșteni în cadrul „Cupei 
Metalul" ne-a dat o nouă satisfacție, 
îmtr-un cadru festiv, pe un timp 
admirabil, de-a lungul unor trasee 
bine alese pe malul lacului din 
parcul „23 August", aproape 200 
de concurenți și-au măsurat forțele 
din nou, verificîndu-și pregătirea, 
posibilitățile.

La această a zecea ediție a eto
sului Metalul (subliniem tradiția de 
care se bucură competiția) nu a lip
sit aproape nici unul dintre consa- 
crații alergării pe teren variat, se
niori și în special juniori. La

Horșa 6—1, 6—2, Mariana Ciogolea 
6—1, 6—4 ; Eleonora Dumitrescu 
cu Ecaterina Horșa 6—2, 5—7, 
8—6, Mariana. Ciogolea 6—4, 2—6, 
6—4 ; Ecaterina Horșa — Mariana 
Ciogolea 6—3, 4—6, 7—5 ; dublu 
femei, semifinale; Julieta Boboc, 
Ecaterina Horșa — Florica Butoi, 
Letiția Gîju 6—2, 6—2, Iudit Di- 
bar. Mariana Ciogolea Felicia 
Bucur, Sanda Dron 6—3, 6—4 ț 
finala : Julieta Boboc, Ecaterina 
Horșa — Iudit Dihai, Mariana 
Ciogolea 7.—5, 6—2.

lei ți
III-»:
1V-*

a II-a: 1 varianta a 26.193 
40,5 a 1.193 lei ; categoria a 
8975 a 73 lei; categoria * 
8.135 . 19 lei.

Report categoria I extragerea * 
U-»: 24.543 lei.

Premiul excepțional de 23.000 lai 
se v» atribui prin tragere la sorți 
unei variante de categoria a II-a de 
la extragăed ă II-a. “»
'' 7# ATENȚIA PART1CIPANȚI-

J.QR  .EA..SISTEMELE LOTQ-PRQ- 
NOSPORT."
' Incepind cu dat» da 15 martie 

1967,4 cîștigătorii de autoturisme 1# 
sistemele organizate de LOfO- 
PRONOSPORT (LOTO, PRONO
SPORT, PRONOEXPRES și LOZ

6:1. Gh, Dumitrescu, 2. S.nai de
Doboși, 3. Ik Teodorescu, 4. M. Ron- 
cea, 5. 0. Macovei, 6. O. Stamatescu.

Privitor la acest concurs, nu în
țelegem pentru ce federația de spe
cialitate persista să organizeze astfel 
de întreceri în sala de Ia stadionul 
Republicii, complet necorespunzătoa
re : o adevărată baie de aburi, un 
continuu du-te-vino, hărmălaie, cu 
cîteva locuri doar pentru public. Ori- 
cîte eforturi s-ar face, această săli 
— din motive obiective (capacitate 
mieă, amplasarea meselor) nu este 
propice unei competiții. Care poate 
fi rostul unui concurs desfășurat în 
condiții improprii, unde nu se acordl 
nici un titlu, iar cîștigătorii se ca
lifică pentru * competiție caro va 
avea loc peste... nouă luni. Nu cre
dem că singurul scop a fost chel
tuirea a 19 960 de lei, sumă planifi
cată pentru competiția-simulacru do 
săptămîna trecută.

Q COMARNISCHI

Revenind la concurs, menționăm 
următoarele rezultate : BĂRBAȚI S 
55 mg : N. Macovei 7,7 ; înălțime t 
S. loan 2,06 — record, E. Ducu 
2,00 ; prăjină: P. Astafei și D, 
Piștalu 4,65 ; lungime: M. Zaha- 
ria 7,28 ; FEMEI : 50 m • St Fră- 
țilă 6,9; 50 mg: V. Enesou 7,7, 
G. Negoescu 7,7 ; înălțime : D. 
Radu 1,56 ; lungime : M. Salamon 
5,71.

Pe echipe primul ioc a revenit 
atleților de la Steaua (94,5 p), ur
mați de cei de la I.C.F. (86), Dina
mo (48), Progresul (43) etc.

ntori mici, de pildă, și-au disputat 
șansele 9 echipe (Școala sportivi 
nr. 2 a prezentat 4 formații), 1» 
juniorii mari — aproape 70 de 
participant etc. Notă discordantă 
au făcut doar secțiile de speciali
tate afle cluburilor Progresul și Ra
pid. Nn este admisibil ea aeesite 
Cluburi, cu garnituri destul de pu
ternice ți în orice caz numeroase, 
participante în campionatul repu
blican pe echipe, să... omită mă
car înscrierea „simbolică" a vreu
nui sportiv 1

Referitor la competiția de dumi
nică, subliniem frumoasa compor
tare a atleților de la Metalul, pre- 
zenți la toate categoriile, ca ți a ti
nerilor crosiști reprezentanți ai 
Viitorului și Școlii sportive nr. 2, 
aflați mereu printre animatorii 
■curselor. Iaiă, de altfel, listele ce
lor mai bine clasați, în ordinea 
desfășurării probelor : junioare II: 
V. Recu (C.S.S.), A. Ionete (Viito
rul), El. Petre (Șc. sp. nr. 2) • ju
niori II : N. Pițu (VîiL), L Radu
lescu (Viit), C. Dima (Met) ; ju
nioare I: N. Onică (Constr.), A. 
Lăzărescu (Viit), EL Lupan (Met) ; 
juniori I : G 
Lupan (Met.), 
senioare : El.
Berna (Met), 
seniori : M. Brezuică (Met), D. 
Buiac (Steaua), C. Andreica 
(I.C.F.).

Pascale (Met), P. 
N. Mncea (V8t) ; 
Bucur (Steaua), C. 
D. Bîrsan (Din.) ;

N. MARDAN

■— telefonic sau personal — eu direc
țiile regionale LOTO - PRONO
SPORT unde își au (lomiciliul, pen
tru » li se comunica aiua eînd sînt 
programați să-ți primească autoturis
mele de la sediul Central din Bucu
rești. 1

i« Tragerea PRONOEXPRES de' 
astăzi va avea loc la București în 
sala din str. Doamnei nr. 2 cn în
cepere de la ora 17,45. Ea va fi 
urinată de un film artistic. > j

(• Tragerea Ia sorți a antoturisme- 
lofoferite la LOTO — TRAGEREA 
MĂRȚIȘORULUI din 3 martie a.c.l 
va avea loc astăzi 15 martie 1967, 
după tragerea PRONOEXPRES.

Rubrică redactată de Administrația



Din carnetul corespondentului
„CUPA MECANIZATORULUI'

Recent s-au desfășurat la sediul 
Gospodăriei agricole de stat din 
Rîmnicu Vîlcea întrecerile din ca
drul etapei raionale a «Cupei Me
canizatorului”, inițiată de Consiliul 
raional UCFS Rm. Vîlcea.- la dis
ciplinele trîntă, gah și tenis de masă. 
Participant!! la întreceri, reprezen
tând asociațiile sportive Agricultura 
Rm. Vîlcea, Tractorul S.M.T. Rm. 
Vîlcea și Recolta G.A.s. Galicea, au 
luptat cu însuflețire pentru califi
carea în etapa regională. întrecerile< 
organizate pentru prima oară în 
raionul Rm. Vîlcea,- au relevat cîte- 
va elemente talentate asupra cărora 
consiliile asociațiilor sportive res
pective vor trebui să-și îndrepte a- 
tenția, în vederea selecționării Jpr 
în secțiile pe ramură de sport.

G. FLUTURE
„Cupa Mecanizatorului* a consti

tuit un adevărat reviriment în acti
vitatea asociațiilor sportive sătești 
din raionul Negru Vodă. La S.M.T. 
Chimogeni a avut loc etapa raiona
lă a acestei competiții, organizată 
la lupte, tenis de masă și șah. La 
buna organizare a întrecerilor o 
contribuție însemnată a adus a- 
sodația sportivă gazdă, care a pus 
la dispoziția concurenților materia
lele sportive necesare, creînd con
diții optime de desfășurare.

N. GUGEA

CICLISM

Semne bune anul are...
(Urmare din pag. 1)

iilor și dorința lor de a arăta tu
turor că sînt capabili de „lucruri 
mari“. că merită încrederea de a 
îmbrăca tricoul naționalei.

lîn al doilea rînd, forma sportivă 
bună pe care au dobîndit-o o serie 
de rutieri tineri. Așa cum remar
ca» și antrenorii, cicliștii care au 
e cheiat anul trecut perioada ju- 
j'.'Yatulu-i se adaptează «nai bine și 

mali repede la actualele saroini ale 
antrenamentului. în toate cele trei 
curse ei au fost pe primul plan, 
au dat chiar tonul, iar duminică 
au dus literalmente greul. Ștefan 
Suciu, Alex. Sofronie. St Cernea, 
C. Grigore, Tudor Vasile sînt ac
tivi, dornici de afirmare. Dumi
nică Ștefan Suciu a și cîștigat pri
mul loc, dovedind un sprint re
marcabil.

lîn al treilea rînd, revenirea de 
formă a „bătrînilor“. Fie că-și spu
ne cuvîntul conștiinciozitatea în 
pregătire, fie că simt în ceafă „su
flarea" tineretului, cert este că o 
parte dintre alergătorii cu experien
ță competițională („bătrînii", cum 
ne-am obișnuit să le spunem) do
vedesc acum, la începutul sezonu
lui. multă poftă de alergare, iniția- 

Dumitrescu, Moiceanu, Cosma 
se „bat", duc trene infernale, în
cearcă detașări, judecă cu maturi
tate cursa. Alături de ei se află 
și o parte dintre cicliștii din gene

BASCUL T\ CLASAMENTELE CATEGORIEI B
SERIA I FEMININ

1. Progresul Buc. 11 10 1 662-440 21
2. A.S. Armata Cluj 11 8 3 708-610 19
3. CI. sp. șc. Buc. 11 7 4 585-517 18
4. Viitorul Dorohoi 11 6 5 665-569 17
5. Spartac Salonta 11 5 6 539-525 16
6. Voința Oradea 11 5 6 543-600 16
7. Voința Tg. Mureș 11 5 6 552-679 16
8. Șc. sp. CraiOva ii 4 7 503-536 15
9. Șc. sp. Brașov 10 2 8 519-601 12

10. Șc. sp. Satu M. 10 2 8 436-635 12
SERIA A D-A MASCULIN

L Polit. Iași 11 10 1 869-653 21
2. Polit. Cluj 11 8 3 937-745 19
X Polit. Brașov 11 7 4 772-704 18
4. Univ. București 11 7 4 805-798 18

«CUES PETROLISTULUI* 
LAȘAH

Da curînch Consiliul raional UCFS 
Molneștl a organizat .Cupa Petrolis
tului" la șah pe echipe mixte (4 
băieți și 2 fete), la care au luat 
parte reprezentativele raioanelor Tg. 
Ocna, Dărmănești, Molnești si Ora
șul Gheorghe Gheorghlu-DeJ. După 
două zile de pasionante Întreceri, 
iCupa Petrolistului’’ a revenit echi
pei din Orașul Gheorghe Gheorghlu- 
DeJ, cu 16 puncte. Au urmat echipa 
raionului Moineștl, cu 12 puncte; și 
Dărmănești, cu 6 puncte.

GH. GRUNZU
„CUPA PIONIERULUI'

In dorința de a antrena un nu
măr dt mal mare de pionieri in 
activitatea sportivă, Consiliul ra
ional UCFS Tulcea a inltlat o com
petiție dotată cu .Cupa Pionierului”, 
la ramurile de sport gimnastică, te
nis de masă șl șah. După întreceri 
viu disputate trofeul a revenit ele
vilor de la Școala generală nr. 
2 (prof. ed. fizică Gheorghe Stan) 
care au câștigat majoritatea probe-

I. TURȘIE

rația „J.O. Tokio", din rîndul că
rora se detașează C. Ciocan, N. 
Ciumeti și Gh. Suciu.

Sînt și alergători care nu dau 
încă satisfacție, dar de la care an
trenorii așteaptă în partea a doua 
a lunii martie și în aprilie confir
marea încrederii ce li s-a acordat. 
Așteptăm și noi. Dar, pînă atunci, 
am vrea să-i atragem atenția, de 
pildă, Iui Fr. Gera că modul în 
care primește și pune în aplicare 
indicațiile antrenorilor nud poate 
conduce ia realizarea unei bune 
forme sportive. M. Rîndașu a plătit 
duminică tribut, de asemenea, neso
cotirii indicațiilor antrenorilor și 
medicului lotului (dr. N. Scarlat), 
iar o serie de cicliști cred că nu
mai sprintul final este cel care de
termină ierarhia alergătorilor din 
lotul republican. Am vrea — pen
tru a-i lămuri — să le destăinuim 
un „secret" : cei doi antrenori no
tează în tot timpul cursei pe fie
care dintre cicliștii care se află la 
periferia plutonului. Așadar...

Anul 1967 are „semne bune". 
Le dorim din ce în ce mai bune, 
pentru că ciclismul românesc are 
nevoie de o reabilitare în fața su
porterilor lui, pentru că rutierii tre
buie să reintre în „plutonul" celor 
mai buni sportivi ai țării, pentru 
că lor, cicliștilor, le-au fost create 
toate condițiile ca Ia Jocurile Olim
pice de la Ciudad de Mexico să 
realizeze o performanță valoroasă I

5. Univ. Craiova 11 6 5 711-642 17
6. Construcții Buc. 11 5 6 730-802 16
7. Medicina Tim. 11 4 7 725-834 15
8. Pedagogic Oradea 11 4 7 711-795 15
9. Știința Petroșeni 11 4 7 577-711 15

10. Polit. II Buc. 11 0 11 563-746 10
SERIA A II-A FEMININ

L I.C.F. BUC. 11 11 0 836-420 22
2. Univ. Tim. 11 9 2 663-507 20
3. Ped. Constanța 11 9 2 653-548 20
4. Arhitectura Buc. 11 7 4 474-493 18
5. Univ. Buc. 11 6 5 538-524 17
6. Med. Tg. Mureș 11 4 7 417-535 15
7. Medicina Cluj 11 3 8 489-557 14
8. Constr. Buc. 11 2 9 529-692 13
9. Polit. Brașov 11 2 9 511-649 13

10. Medicina Iași 11 2 9 426-611 13

Qotbal]
S-AU TRAS LA SORȚI OPTIMILE DE FINALĂ ALE „CUPEI ROMÂNIEI"

Ieri seară, la sediul F.R. Fotbal, în prezența majori
tății delegaților echipelor calificate în optimile de finală 
ale „Cupei României”, au fost trase la sorți partidele 
care se vor disputa în etapa de la 5 aprilie.

Iată programul:
MEDICINA CLUJ — STEAUA BUCUREȘTI, CHIMIA 

SUCEAVA — PETROLUL PLOIEȘTI sau MINERUL 
BAIA MARE, CRIȘUL ORADEA — FARUL CONSTANȚA, 
MINERUL LUPENI — RAPID BUCUREȘTI, C.F.R. TI
MIȘOARA — U.T. ARAD, FORESTA FĂLTICENI — PO
LITEHNICA TIMIȘOARA. UNIVERSITATEA CRAIOVA 
— C.S.M.S, IAȘI, PROGRESUL BUCUREȘTI — DINAMO 
BUCUREȘTI.

(Meciul Minerul Baia Mare — Petrolul Ploiești, între

rupt în minutul 13 în etapa șaisprezecimilor, va continua 
Ia 29 martie (din min. 13).

In optimile de finală meciurile se vor disputa pe te
renuri neutre, desemnate pe baza acordului celor două 
echipe. Dacă pînă Ia 28 martie formațiile respective nu 
se hotărăsc asupra localității de disputare a partidei, 
aceasta va fi hotărită de F.R. Fotbal. în caz de egalitate 
după 90 minute de joc, vor avea loc prelungirile regula
mentare. Dacă și în acest caz egalitatea persistă, se va 
califica echipa de categorie inferioară. In cazul în care 
cele două formații activează în aceeași categorie, meciul 
va fi reprogramat si se va juca din nou în maximum 
8 zile.

GoZ ? TVzr. Balonul a trecut milimetric pe lingă bară. A fost una din cele mai 
electrizante faze oferite de jucătorii echipelor Steaua și Dinamo intr-un meci 

disputat în sezonul trecut,

Astăzi, o etapă dominată 
de cuplajul intcr-bucurcștcan

(Urmare din pag. 1) 
această importantă zonă a tere
nului o vom putea constata nu
mai la fața locului.

în deschidere : RAPID — PRO
GRESUL. Rapidiștii, performerii 
etapei, se prezintă cu moralul re
făcut, factor absolut necesar in
tr-o partidă de mare tradiție și 
în care reintrarea lui Ion lonescu 
apare incertă din cauza contuziei 
suferită la gleznă în meciul de 
la Atena. înaintașul rapidist, 
...responsabil cu golurile, a par
ticipat marți la antrenament, dar 
se pare că antrenorii vor pre
fera un Neagu valid și în mare 
formă la meciul cu U.T.A.

Cu un bun potențial psihic 
vor aborda meciul și jucătorii 
Progresului, care duminică au 
reușit să întoarcă, în trei mi
nute, rezultatul în favoarea lor. 
Este drept, băieții lui P. Moldo- 
veanu și FI. Știrbei nu au „nu
mele" rapidiștilor, dar ei au știut 
să se mobilizeze de fiecare dată 
în partidele cu adversari valo

roși. Rămîne ca la raționala or
ganizare a jocului echipa să a- 
dauge și un plus de eficacitate.

în țară, cinci partide cu im
plicații asupra configurației vii
toare a clasamentului. La CRA
IOVA, fostul lider are prima 
șansă în fața U.T.A.-ei, stînd 
gata să prolite de un eventual 
eșec al celor din față. Aceeași 
misiune oarecum ușoară — după 
părerea noastră — și de partea 
echipelor STEAGUL ROȘU. DI
NAMO PITEȘTI și PETROLUL 
în meciurile pe care le susțin, 
pe teren propriu, în compania 
POLITEHNICII TIMIȘOARA, 
C.S.M.S. și, respectiv, JIUL. în 
sfîrșit, la Cluj formația locală, 
UNIVERSITATEA primește re
plica FARULUI. Prima echipă se 
luptă din greu pentru a se des
cotorosi de zona periculoasă, cea 
de a doua are același număr de 
puncte (19) cu prima clasată. Ce 
va atîina mai greu în balanță: 
elanul studenților sau calmul fot
baliștilor constănțeni ?

NOTE
Prin „tunelul66 
inundat...

„Dacă nu ploua, terenul ar fi fost 
ca o masă de biliard — ne spuneau 
duminică organizatorii meciului Jiul— 
Universitatea Craiova, Să-1 fi văzut 
sîmbătă !*

Intr-adevăr, gazdele s-au străduit 
să asigure meciului condiții hune de 
desfășurare. Deși a plouat, terenul a 
fost bun de joc. Mai trebuie să ară
tăm că, de cîtva timp, peluza a fost 
mărită, astfel că spectatorii, veniți 
în număr record, au avut posibilita
tea să urmărească întîlnirea mult mai 
bine ca altădată.

Doar un lucru a scăpat gospoda
rilor de la stadionul Jiul din Petro- 
șeni. Vestiarele de sub tribuna prin
cipală nu sînt tocmai de lăudat, în
treținerea lor rămînînd o problemă 
de rezolvat. Pînă la meciul următor, 
trebuie însă amenajată camera prin 
care trec jucătorii spre teren și. mai 
ales, „tunelul". Acesta din urmă nu 
e prevăzut *cu nici o sursă de ilumi
nație și trecerea prin el se face pe 
bîjbîite, momentul constituind pentru 
jucători și arbitri o adevărată par
tidă de „baba-oarha" 1 Și mai e ceva : 
aici se scurge multă apă din insta
lația de drenare a terenului (dumi
nică ajungea pînă la glezne!) și, in 
consecință, podelele sînt umede și a- 
lunecoase. Starea lor face posibilă 
chiar accidentarea jucătorilor sau ar
bitrilor.

în aparență, o problemă minoră. 
Dar nu-i așa ! Credem că gospodarii 
vor înțelege sensul rindurilor noastre 
și că vor lua măsurile cuvenite. în 
cel mai scurt timp !

C. ALEXE

lotul italian 
pentru meciul cu Cipru

ROMA. Echipa dc fotbal a Italiei 
și-a început pregătirile în vederea 
meciului pe care-1 va susține la 
22 martie cu echipa Ciprului, la 
Nicosia, în cadrul campionatului 
euxopean. Federația italiană a se
lecționat pentru acest meci 22z de 
jucători: Albertosi, Anzolin, Sarti 
(portari), Landini, Burgnich, Fac- 
chetti, Nardin (fundași), Bertini, 
Castano, Guarneri, Picchi, Lodetti, 
Trapattoni (mijlocași), Cappellini, 
Corso, Domenghini, Mazzola, De 
Paoli, Menicheli, Juliano, Riva și 

Rivera (înaintași).

LA PANOU...

I 
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Baschetbalistul Măricel 
Bejan, de la Politehnica 
Galați - jucător de pers
pectivă — este student în 
anul I la „Mecanică". A 
intrat în facultate fără e- 
xamen, avînd media 10 în 
ultimul an de liceu. Aflăm 
că primele patru examene 
le-a luat tot cu nota 10.

40 de puncte !

CĂMAȘA E MAI 
APROAPE DECÎT 

HAINA

Tn ziua de 8 martie, ju
niorii echipei de fotbal Mi
nerul Baia Mare aveau an
trenament. Văzînd că ga
zonul de pe stadionul 23 
August din localitate este 
îmbibat de apă și n-ar 
rezista, antrenorul PAUL

GALISZ s-a gîndit să-l pro
tejeze, muțind lecția de 
pregătire în altă parte. 
Foarte bine I

Răul începe de acolo că 
el și-a condus elevii în 
micul parc din fața sta
dionului unde anul trecut 
fusese amenajată o fru
moasă pajiște de lalele. 
După două ore parcul 
arăta ca o parcea arată. 
Bineînțeles să s-a ales pra
ful de bulbii lalelelor, 
plantați în toamnă de gos
podarii orașului.

Să știe băimărenii de ce 
nu vor avea flori acolo, 
primăvară...

„PANĂ" DE... 
RĂSPUNDERE !

Tg. Mureș, duminică 5 
martie. Ora 11 a sosit și... 
Clujeana n-a venit! Cei 
3 000 de oameni așteaptă 
„sfertul academic*, dar tot 
nimic. în siirșit, după alte 
20 de minute, gazdele — 
fotbaliștii de Ia A.S.A. Tg. 
Mureș — încep o... miuță*.

De ce au venit degeaba 
3 000 de oameni la stadion? 
Se spune că C.S.M. „Clu
jeana* ar ii avut o pană 
de motor aproape de dealul 
Feleacului. Dar, nu puteau 
fi anunțați cei din Tg. Mu
reș ? Sau, nu se găsea alt 

mijloc de transport pentru 
ca meciul atît de mult aș
teptat să aibă, totuși, loc?

A lost, credem, și o „pa
nă* de... răspundere a ce
lor din Cluj. Care se cere 
reparată !

LIPSEȘTE UN SINGUR 
' LUCRU...

în comuna Dîrvari, ra
ionul Ploiești, există aso
ciația sportivă „Recolta". 
Asociația are un preșe
dinte (Stelian Alexandru), 
are și un secretar (Spirea 
Tuigirică) și, bineînțeles, 
un consiliu. Mai are aso

ciația „Recolta* un teren 
de sport, o magazie cu tot 
felul de materiale și echi
pament.

Ce nu are această aso
ciație ? Un singur lucru : 
activitate. Dar, absolut de 
loc!

Și sînt la cooperativa a- 
gricolă de producție atîția 
tineri dornici să practice 
sportul!

Pe cînd o „recoltă*... 
sportivă și în comuna Dîr
vari ?

BOX CU... UMBRA

NU UITAȚI ! La 16 iulie 
1967, adresați o calde feli
citare comisiei orășenești 
de box din Sibiu. E o ani
versare I Se va împlini un 
an de completă... inactivi
tate, un an de cînd nu s-a 
mai organizat nici o gală 
în orașul din care s-au ri
dicat pugiliști de valoare, 
cum au fost campionul eu

ropean Gh. Negrea, Nico- I 
lae Bîrsan și C. Niculescu 
(ambii campioni ai țării la 
seniori), Vasile Stoica (cam
pion republican de juniori) | 
Și alții. *

încet, încet, se sting ulti- 
mele pîlpîiri ale activității 
secției de box de la 
C.S.M. Sibiu, deși la dispo- ■ 
ziția sportivilor se află o I 
sală spațioasă, dotată cu 
toate cele necesare. La ur- I 
ma urmei, parcă ești tentat 1 
să le dai dreptate tinerilor . 
pugiliști care nu prea mai 
vin la antrenamente : „De 
un an de zile facem box | 
cu... umbra. Ne-am plicti
sit !". |

Tot stînd, cum de nu se 
plictisesc activiștii comisiei j 
de box din acest oraș ?

Rubrică redactată de
VALERIU CHIOSE ,

DAN GARLEȘTEANU | 
după scrisorile corespon
denților noștri.



LA 25 MARTIE, ÎN BUCUREȘTI
A

0 INTERESANTĂ ÎNTÎLNIRE DE POPICE 
ROMÂNIA-R.' F

Popicarii români se află în fața 
primei confruntări internaționale a- 
micale din acest an. Este vorba de 
dubla întîlnire cu reprezentativele 
R.F.G., programată la 25 martie 
(București), în vederea căreia spor
tivii noștri se pregătesc intens. Re
cent, a avut loc un concurs de se
lecție, în urma căruia antrenorii Ale
xandru Andrei și F. Popescu au al
cătuit următoarele loturi: feminin —

■ Elena Lupescu,' Cornelia Moldoveanu, 
Ținea Balaban, Elena Trandafir, 
Crista Szocs, Ana Marcu (București), 
Margareta Szemanî, Ana Nilaș (Tg. 
Mureș); masculin — P. Purje, A. 
Șucatu (Cîmpina), I. Micoroiu, G, 
Rădulescu (Reșița), C. Vînătoru, 
Dumitru G. Dumitru (Ploiești). V. 
Mănloiu. C. Constantinescu (Bucu
rești), A. Chirilă (Mediaș).

După cum se poate vedea, pe lîngă 
o serie de cunoscute jucătoare și ju
cători, de la care așteptăm să con
firme și în acest sezon rezultatele de 
prestigiu obținute pînă acum în com
petiții internaționale, au fost reținuți 
în loturile republicane și cîțiva ti
neri, în care antrenorii își pun mari 
speranțe.

Viitorii noștri oaspeți, care de la 
an la an 
dială, au 
la ultima ediție a campionatelor mon
diale de la București. Jucătorii din 
R.F.G. s-au impus atenției prin ele
ganța cu care lansează bila și. mai 
cu seamă, prin ambiția cu care luptă 
pentru obținerea unui rezultat cît 
mai bun. In mod deosebit se rc-

Gertrude Stadelbauer, una din jucă
toarele de bază ale reprezentativei 
R.F.G., se pregătește să lanseze bila.

n

se afirmă în arena mon- 
avut o bună comportare marcă Gertrude Stadelbauer, Anelise 

Schwartz, Richard Pelikan, Ervin Sil- 
bert și A. Kăfer, la fel de buni atît 
la „plin44 cît și la „izolate".

Așadar, sportivii noștri vor avea 
de înfruntat adversari puternici, ca
pabili de rezultate valoroase.

GS1

din Belgrad

ECHIPĂ IUGOSLAVIEI SE AFLĂ 
ÎN CEA MAI BUNĂ FORMĂ

Corespondență

La campionatul mondial desfășurat 
la Ljublj ana, reprezentativa Iugosla
viei a ocunat Jocul III în grupa B, 
ceea ce a constituit un succes deose
bit în comparație cu edițiile preceden
te. Rezultatul obținut trebuie însă 
confirmat la Viena,

Federația de hochei a Iugoslaviei 
a subordonat totul pregătirii echipei 
naționale. Campionatul național a 
fost trecut pe planul al doilea. El 
s-a disputat în trei etape, iar în 
pauzele dintre aceste etape reprezen- 
tativa a întîlnit cîteva echipe de 
club și selecționate străine.

In vederea campionatului mondial 
de la Viena, selecționabilii au efec
tuat antrenamente, încă de anul tre
cut, mai întîi pe uscat, apoi pe ghea
ță. Hocheiștii de la Iesenițe au ju
cat în „Cupa campionilor europeni", 
pierzînd în fața campioanei Italici.

Aceasta a constituit prima etapă 
de pregătire a echipei naționale. 
După partea a doua a campionatului 
iugoslav, „naționala44 a plecat pentru 
15 zile în Cehoslovacia, unde a sus
ținut zece întîlniri cu puternice echipe 
de club din țara vicecampîonilor 
mondiali, cîștigînd trei și pierzînd 
șapte.

După turneul din Cehoslovacia, an
trenorul echipei naționale, Vaclav 
Bubnik. a spus:

— „Noi am plecat fără cîțiva dintre 
cei mai buni hocheiști. Acesta a 
fost un mare handicap. Dar turneul 
a avut darul să obișnuiască pe ho
cheiștii noștri cu meciurile tari, ceea 
ce înseamnă foarte mult".

în prezent, forma echipei este cea 
mai bună. După terminarea campio
natului național, echipa Iugoslaviei 
a intrat în ultima fază de pregătire 
pentru Viena. Cei mai buni hocheiști 
s-au pregătit timp de 5 zile la Iese
nițe, după care s-au deplasat la 
Ljubljana, unde au întîlnit echipa 
R. F. a Germaniei, pe care au în- 
vins-o cu 4—2. Au urmat două par-

tide în compania reprezentativei Po
loniei, ambele cîștigate tot cu 4—2. 
Aceste victorii reprezintă un mare 
succes și confirmă faptul că echipa 
națională a Iugoslaviei este într-o 
formă foarte bună.

Echipa națională pentru campio
natul mondial de la Viena va avea 
probabil următoarea alcătuire : Gale 
și Cnez (portari), Ivo lany, Ravnik, 
Mihailovski, Jug, Ratai (fundași), 
Tșler, Felț, Franț Sinolei, Uiți. Be- 
raus, Roman Sinolei, Mlacar, Reno, 
Bogo Ian, Erjen (atacanți).

A. ALIMPIEVICI

Cum a fost in Olanda?
Interviuri pe aeroportul Băneasa, la sosirea echipelor de handbal

Cîteva minute, după aterizarea avio
nului.

NICOLAE NEDEF, antrenor fede
ral : Turneul mondial pentru tineret 
a însemnat, neîndoielnic, un succes 
al handbalului din întreaga lume, un 
succes la realizarea căruia echipele 
României au adus principala contri
buție, practicînd jocuri de ridicată 
factură tehnică și spectaculară. Serio
zitatea, perseverența și răspunderea 
personală în munca de pregătire, pre
cum și dîrzenia deosebită, și puterea 
de luptă dovedite de-a lungul aces
tui adevărat „maraton* au fost fac
torii principali ai victoriilor.

EUGEN TROFIN, antrenorul echi
pei masculine : Acum, totul pare 
simplu. Am jucat cinci meciuri și 
de fiecare dată am cîștigat, realizînd 
un golaveraj foarte bun (101—62). 
Dar, n-a fost chiar atît de simplu... 
Este însă meritul băieților, al tuturor 
fără excepție, că au reușit să ajungă 
și să învingă în finala de la Rotter
dam. Echipa a „mers" bine, a prac
ticat un handbal modern, rapid. Une
ori spectatorii aplaudau minute în șir 
acțiunile noastre ofensive sau efi
cientele intervenții ale lui Penu. Cînd 
a fost nevoie (meciul cu Cehoslova
cia ), băieții s-au concentrat la maxi
mum și au luptat pentru victorie cu 
o voință și dăruire de sine remar
cabile.

CRISTIAN 
pei: Sintem 
vrea înainte

căpitanul eehi- 
de fericiți. Am

GAȚU,
extrem

___  ______ de toate să mulțumim 
celor care — din cîte am aflat — au 
ufmărit cu atîta interes evoluția noas-

tră în Turneul mondial din Olanda. 
„Sorții" au decis ca atît în prelimi
narii cit și în continuare să întîlnim 
echipe puternice, bine pregătite și — 
ca și noi — dornice de afirmare. Da 
altfel, în aproape fiecare din aceste 
formații figurau jucători consacrați 
pe plan internațional, unii dintre ei 
participanți la campionatul mondial 
de seniori. Cel mai valoros și.., peri
culos pentru noi a fost, fără îndoială, 
„7“-le Cehoslovaciei pe care l-am de
pășit la limită : 13—12. Dar echipa 
noastră a abordat cu aceeași serio
zitate și cu aceleași... emoții * toate 
celelalte meciuri — cu Elveția, Sue
dia, R.F.G. și — mai ales cu Polo
nia. în finala care ne-a dăruit bucu
ria unui mare succes.

Victoria de la Rotterdam ne obligă 
însă la o pregătire și mai susținută, 
la o muncă și mai intensă.

FR. SPIER, antrenorul echipei femi
nine : La început, fetele au fost des
tul de... timide (3—5 și 5—7 la re
priză in meciurile cu Danemarca și 
RJF.G.). Apoi au înțeles că valoarea 
lor le dă dreptul la un joc mai 
dezinvolt, mai curajos, dar — bine-, 
înțeles — bazat pe o apărare cît mai 
organizată. In relatările noastre te
lefonice de la Ililversum, Geleen, Al- 
melo, Sițtard și Rotterdam am evi
dențiat adesea eficacitatea jucătoare
lor Șoos, Șramko, Dobîrceanu sau 
Secheli. Toate cele cinci victorii au 
fost însă hotărîte de jocul colectiv, 
de valoarea generală a echipei, de 
susținutul efort de voință depus de 
fiecare dintre jucătoare.

MARIA NICOLAE, căpitanul cehi- j 
pei: Această primăvară ne-a adus 
o mare bucurie. Ne~am reîntors la 
București cu o deplină satisfacție și 
cu... medaliile de aur. Ce ne puteam 
dori mai mult ?

Și acum despre Turneul mondial. 
Ca și la băieți — echipe de valoare, 
fiecare cu gîndul la ...medaliile de 
auri Le-am cîștigat însă noi, între- 
cînd echipele R. F. a Germaniei, 
Danemarcei, Suediei și Ungariei (dar, 
după cîte emoții!) pe care după 
victoria la limită în preliminarii a- 
veam s-o reîntîlnim în ..Jinală. Nu 
uităm însă că această importantă 
competiție a fost ediția inaugurală 
a campionatelor mondiale neoficiale 
pentru tineret și că va urma... re
vanșa 1

La sărbătorirea acestui dublu suc
ces al handbalului nostru am oferit 
și noi căldura felicitărilor, cîteva 
buchețele de ghiocei și... rîndurile de 
față.

DAN GÂRLEȘTEANU

I Dan Cristea
| învingător la Bolzano
I
I

(Aspect de la 
la București). 
Foto : T. Roibu

Fundașul italian Darin în luptă pentru puc cu luliu Szabo, 
meciul amical România—Italia, desfășurat în decembrie

Italienii țintesc calificarea pentru J. 0
I
i

Schiorii români Dan Cristea și 
Marin Focșeneanu au obținut rezul
tate remarcabile, în concursul in
ternațional disputat duminică în 
Italia, la Bolzano. în cursa de sla
lom uriaș dotată cu „Cupa Livaze", 
la care au luat startul 84 de set x^rî 
și 72 de juniori din Austria, Pr 
Italia și România, Dan Cristei 
terminat învingător în proba re
zervată juniorilor în timpul de 
1:41,8 (al doilea clasat, italianul A. 
Boscarelli, a realizat 1:51,4—), iar 
Marin Focșeneanu s-a clasat pe lo
cul 4, în cursa seniorilor, cu 1:37,2 
(învingător italianul H. Moser cu 
1:34,1).

Schiori români
concurează 
peste hotare

Aseară au părăsit țara două gru
puri de schiori. Juniorii Dan Cristea, 
V. Brenci, Gh. Vulpe, I. Bobit și* N. 
Crețoi concurează în Iugoslavi/4 ‘îar 
Gh. Bălan, B. II ai du și M ^.a 
Sandu-Casapu în Polonia, la Zako
pane, în zilele de 17—19 martie și 
în Cehoslovacia, la Tatranska Lom- 
nica în 20 și 21 martie.

Hochei știi italieni se pregătesc in
tens pentru apropiatele campionate 
mondiale care vor avea loc la Viena. 
După cum se știe, reprezentativa 
Italiei face parte din seria B. alături 
de reprezentativele Norvegiei. Polo
niei. României, Elveției, Ungariei, 
Iugoslaviei și Austriei. In vederea 
acestei importante competiții, echipa 
italiană a susținut pînă acum 5 în
tîlniri de verificare, dintre care trei 
acasă (la Milano. Cortina d'Ampezzo 
și Bolzano) două în R. F. a Ger
maniei. Prima din cele trei întîlniri 
susținute acasă s-a desfășurat la 
Milano, italienii avînd ca adversar 
puternica echipă din Oberstdorf. Par
tida s-a încheiat cu victoria „azzur- 
ri“-lor. la scorul de 2—1. Rezultatul 
nu are o importanță deosebită, în- 
trucît pe selecționeri i-a interesat gă
sirea unei formule de echipă capa
bilă să facă față cu succes valoro
șilor adversari de la . „mondiale" si 
mai ales să se califice pentru J.O. 
După cum se știe, pentru ca o echipă 
să obțină dreptul de participare la 
Olimpiadă, ea trebuie să se claseze 
în primele șase locuri. Și, cu toate 
că sînt numai opt echipe în grupă,

DE LA CORESPONDENTUL
NOSTRU IN ITALIA

sarcina italienilor nu este de loc 
ușoară.

După partida de la Milano, echipa 
noastră se va deplasa la Cortina 
d'Ampezzo, unde va întîlni o altă 
echipă vest-germană, Badnauheim, cu 
care va disputa apoi un meci re
vanșă pe patinoarul din Bolzano, 
înainte de a pleca spre Viena ho- 
cheiștii italieni vor întîlni din nou 
pe Oberstdorf. în meci revanșă.

In partida de la Milano cu Oberst
dorf, selecționerul italian Gino Bes- 
tangini a folosi următorul lot de ju-

căitori : Viale, Brivio, De Toni, 
Crotti (de la Diavoli). Darin I, 
Verocai, Alvera, Bernardi, Mastei, 
Benedetti, Frison și Lorenzi (de la 
Cortina Rex), Walter Piccolruaz, Hans 
Piccolruaz, Rananser (de la Gardena 
Ortisei). Au lipsit portarul Gamper 
(de la Bolzano) și atacantul Darin 
II (de la Cortina Rex). Acesta din 
urmă va fi, totuși, folosit în par
tidele de la Cortina și Bolzano îm
potriva hocheiștilor de la Badnau
heim.

Bestangini consideră că sarcina ju
cătorilor lui va fi foarte dificilă și 
că ocuparea unui loc bun la „mon
diale" depinde în mare măsură de 
prima întîlnire, pe care o vor sus
ține chiar cu echipa Austriei, gazda 
întrecerilor.

CESARE TRENTINI

I
I
I
I
I
I
I
I
I

de la Belgrad
BELGRAD. în runda a cincea a 

turneului internațional de șah de la 
Belgrad, Alexandra Nicolau, jucînd 
cu negrele, a întîlnit-o pe Katia Jo- 
vanovici (Iugoslavia). Partida s-a în
trerup t;

AlteJrezultate : Heemskerk—Konar- 
kovska 0—1 ; Bilek—Gaprindașvili 
remiză ; Eretova—Timofeeva remiză. 
Partidele Novara—Asenova și Zatu- 
lovskaia—Nedelkovici s-au întrerupt.

In partida întreruptă din runda a 
patra, Alexandra Nicolau a pierdut 
la Belamarici (Iugoslavia), la muta
rea 54.

în clasament conduc Alexandra 
Nicolau și Katia Jovanovici cu cîte 
3 puncte (1), urmate de Gaprindaș- 
vili, Eretova și Bilck — cu cîte 3 
puncte fiecare.

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI

Echipa de lupte greco-romane a țării noastre 
și-a încheiat întrecerile din Polonia și U.R.S.S.

După „triunghiularul** <le lupte 
greco-romane din Polonia (unde re
prezentativa țării noastre a ocu
pat primul loc. întrecîaid atît for
mația poloneză, cît și pe cea a 
Suediei) ea și-a continuat turneul 
în U.R S.S. La Minsk echipa ro-

mână a pierdut primul meci cu se
lecționata R.S.S. Bieloruse (2.y2— 
572). în partida revanșă, care s-a 
disputat luni seara la Moghilev, 
sportivii noștri au cîștigat cu 4’/2— 
3%.

CAIRO. A început turneul inter
național de tenis de la Alexandria, 
la care participă și sportivi din Ro-' 
mânia. In primul tur al probei de 
simplu bărbați, Petre Mărmureanu 
l-a întîlnit pe jucătorul spaniol Fior, 
pe care l-a învins cu 7—5, 6—3.

MADRID. Semifinalele și finala 
„Cupei campionilor europeni" la bas
chet masculin vor avea loc între 30 
martie și 1 aprilie la Madrid. Ordinea 
desfășurării meciurilor este următoa
rea : Simmenthal Milano—Slavia Pra- 
ga și Real Madrid—Olimpia Lju
bljana. La 1 aprilie se va disputa 
meciul pentru locurile 3—4. iar în 
continuare — finala.

ROMA. Cursa ciclistă de fond 
„Circuitul Adriaticei44 s-a încheiat cu

victoria rutierului Franco Bitossi 
(Italia).

PARIS. Cea de-a 6-a etapă a 
competiției cicliste internaționale Pa
ris—Nisa, desfășurată pe ruta Marig- 
nane-d'Hyeres (152 km) a fost cîș- 
tigată de belgianul Eddy Merckx. In 
clasamentul general conduce _acum 
Simpson (Anglia), urmat de 
hold (R. F. a Germaniei) și 
( F ranta ).

Wolfs-
Aimar

Stade de Paris 2—0 ; Lyon—Rouen 
1—0 ; Lens—Sedan 2—1 ; Sochaux— 
Chaumont 1—1 (după prelungiri) ; 
Nantes—Angouleme 1—1 (după pre
lungiri) ; Monaco—Aix 1—0.

VARȘOVIA. Intr-un meci amical 
de hochei pe gheață disputat la Lodz, 
selecționata secundă a U. R.S.S. a în
vins echipa Poloniei cu scorul de 
7—1 (3—1, 2—0, 2—0).

PARIS. în „optimile" de finală 
ale „Cupei Franței* la fotbal s-a în
registrat o surpriză: echipa Basia, 
din liga a doua, a învins cu scorul 
de 3—1 pe Strasbourg. Alte rezulta
te : Angers—Lille 1—0 ; Rennes—

NEW YORK. Campionatele inter
naționale de schi ale S.U.A.. desfă
șurate la Franconia, s-au încheiat cu 
proba de slalom special. Victoria a 
revenit francezului Jean Claude Killy, 
urmat de Jim Huega (S.U.A.) și 
Herbert Huber (Austria).
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