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Noi demonstrații
de mini-baschet

susținut în sala Floreasca 
interesant joc demonstra- 
de mini-baschet. Au învins

De curînd, elevii liceului 
„Vasile Alecsandri* și ai Șco
lii generale nr. 1 din Capitală 
au 
un 
tiv 
baschetbaliștii liceului cu sco
rul de 40—26 (26—16). In 
fotografie, o imagine din 
timpul meciului.

Continuînd acțiunea de popu
larizare a mini-baschetului, 
școlile sportive nr. 1 și nr. 2

din București vor organiza du
minică dimineața și după-a- 
miază, tot în sala Floreasca, 
alte întreceri demonstrative.

Foto : P. Romoșan

VOLEIBALIȘTII

DE LA DINAMO

PLEACĂ AZI

IN SPANIA
Și săptă'mîna aceasta, echipe 

de volei românești susțin, în 
tară și peste hotare, cîteva ln- 
tîlniri internaționale.

Formația masculină huen- 
reșteană Dinamo joacă dumi
nică, la Barcelona, primul meci 
din cadrul sferturilor de finală 
ale „C.C.E.“, cu Hispano Fran
cis. în vederea confruntării 
de la Barcelona, dinamoviștii 
pleacă în Spania astăzi. Le 
urăm drum bun și succes !

în țară, continuă, prin jocu
rile amicale, de antrenament și 
verificare de la Cluj (azi și 
mîine), turneul voleibaliștilor 
din lotul olimpic al Mexicului. 
Bine conduși de antrenorul lor, 
dr. Gabriel Cherebețiu, vădind 
însemnate progrese șî aplau
dați deseori „la scenă deschi
să", oaspeții (după cum ne 
relatează corespondenții noștri 
T. Tohătan și V. Săsăranu) au 
întrecut destul de clar în pri
mul meci de la Baia Mare e- 
chipa de categorie A Minerul 
(3—1: —11, 7, 7. 13), cedîn- 
du-le localnicilor doar după 5 
seturi (2—3: 9. —8. —15, 
13, —4) în a doua partidă. La 
Cluj, voleibaliștii mexicani joa? 
că cu formațiile locale C.S.M. 
și Politehnica.

Seară cultural-sportivă Ia I. S. E.
Clțiva sportivi și antrenori ai clubului Steaua au fost 

invitați de curînd în mijlocul studenților de la Institutul 
de științe economice din Capitală, pentru a contribui la 
reușita unei seri cultural-sportive. Cu mult interes au fost 
urmărite expunerile maestrului emerit al sportului Gheorgho 
Viziru, handbaliștilor fruntași Gheorghe Gruia ți Cheorghe 
Coran. Ei au povestit amănunte interesante despre activi
tatea lor sportivă. Inițiativa clubului sportiv I.S.E. merită 
toată lauda.

DAN BOERU — student anul II „Finanțe*

pasionante — ale patinatorilor 
t artistici. La prima sa ediție, 

competiția internațională „Cupa 
București", rezervată tinerilor 
patinatori, reunește la start 
„speranțele* patinajului artistic 
din paint țări: Cehoslovacia, 
R. D. Germană, Ungaria și 
România.

Printre participanții oaspeți 
recunoaștem dîțiva tineri pe

(Continuare fii pag. ■ 4-a)'

C.S.M. CLUJ A CÎȘTIGAT PRIMA MANȘĂ 
A FINALEI C.C.E. CU VASUTAS BUDAPESTA

în semifinalele 
iată că o altă 
românească de

CLUJ, 16 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). La 
numai 24 de ore după vic
toria echipei feminine Pro
gresul București asupra spor
tivelor de la T.S.C. Berlin 
(5-3) 
„C.C.E.", 
formație 
tenis de masă a evoluat în 
cadrul acestei importante 
competiții. De data aceasta, 
este vorba de „4“-ul mas
culin al C.S.M. Cluj care a 
susținut în localitate prima 
manșă a finalei „C.C.E.* cu 
campioana Ungariei, Vasutas 
Budapesta. După o întrecere 
care a fost urmărită cu 
mult interes de circa I 000 
de spectatori timp de a- 
proape 3 ore, și de data 
aceasta victoria a revenit re
prezentanților noștri. C.S.M. 
Cluj a învins cu 5—4, se- 
taveraj 11—11, punctaj 424— 
414, urmînd ca joia viitoare 
să joace returul la Buda
pesta.

Meciul a dat loc la o 

"1
DUMINICĂ ÎN „C.C.E.* 4 * 3* LA HANDBAL MASCULIN

Rozsas 2—1 (25—22, 21—19, 
23—21); Negulescn — Berc
zik 2—0 (21—13, 21—9);
Reti — Kovacs 0—2 (20—22, 
19—21); Negnlescu — Rozsas 
0—2 (20—22, 12—21); Giar-
giucă—Kovacs 2—0 (21—17, 
21—15); Reti—Berczik 2—1 
(21—14, 17—21, 21—19).

C. COMARNISCHI

In anul 1963, 
nerală din comuna Dăița, ra
ionul Giurgiu, regiunea Bucu
rești, a fost amenajată într-0 
fostă clasă cu resurse lo
cale șl cu... entuziasmul pro
fesorilor, părinților șl al ele-' 
vllor — o sală de sport. Att 
găsit cel din Dăița sprijin șl 
la Institutul de Cultură Fizi
că din București care le-a ’do
nat materiale de sport pentru 
utilarea sălii.

Toate mergeau bine, dar 
lată că acum cîteva zile o 6- 
dresă purtînd „en-tătul" Sfa
tului popular al raionului 
Giurgiu, (secția învățămînt), 
șl nr. 4405 din 3 martie 1967, 
a făcut să le Înghețe sîngele 
tn vine profesorilor șl elevi
lor din Dăița- O reproducem :

Cătfl
Școala generală Dăița 

tm>. Director.

Vă facem cunoscut cjț frt- 
ceptnd cu 1.IIIJ9S7, grădinița 
sezonieră din satul Plopșoru 
se transferă tn satul Dăița. 
Incepînd cu iJIl.a.c. 
ța IM funcționa tn 
școlH generale, tn 
EDUCAȚIE FIZICA 
BIROUL. 
ȘCOLII (n.r. 
aparține).

Este condamnabilă atitudi
nea dv tn legătură cu rezol
varea spațiului necesar gră
diniței. Socotim că nu apre- 
ciați pregătirea preșcolarilor

pentru desfășurarea învâț&i 
mîntulul la clasa l-

Semnează pentru 
secției învățămînt, Dala 
Bilcea, I. RADAN 
PAUL, MURGA, 
nectar metodist

Iată dar că sala de 
Școlii generale din . .
unde există 208 elevi șl un 
profesor de educație fizică, 
absolvent al I.C.F.. este îii 
pericol să se desființeze ! Am 
pornit pe urmele acestui caz, 
după părerea, noastră deose
bit de grav. Și iată ce-am a- 
flat.

In anul școlar trecut, fri 
satul Dăița nu a existat o 
grădiniță sezonieră. Se dete
riorase localul care NU FU-' 
sese Îngrijit cum tre
buie ȘI NICI REPARAT tA 
TIMP. Aceasta fiind situația; 
grădinița a fost mutată în 
satul Plopșoru. Dar, localul 
tn care funcționa a fost, în
tre timp, ocupat șl grădiniță 
a rămas — cum se spune — 
pe— drumuri.

Sfatul popular comunal șî 
secția de învățămînt a Sfa
tului popular raional Giurgiu 
cunoșteau încă din toamna 
anului 196# această stare da 
lucruri. Totuși, nu s-a între- 
prins NIMIC, ABSOLUT NI- 
MIC, nu s-a luat nici o măstl- 
ră. Iar acum, clnd a ajuns 
„cuțitul la os“ s-a hotărît „re^ 
zolvarea” problemei 
du-se „castanele din 
mîinile elevilor Școlii 
le din comuna Dăița.

Evident, adresa nr. 4405 did
3 martie pare mai curînd O 
„plapumă* trasa peste como
ditatea și neglijența dovedite 
în rezolvarea acestei proble
me. Mai ales că conducerea 
școlii a sugerat soluția nor
mală, aceea de a se... repara 
vechiul local. Sau, eventual, 
să se găsească o încăpere în 
care să-și desfășoare activita
tea cu aproximativ 25 de 
preșcolari din comunele Dăița 
șl Plopșoru.

Că doar n-or face cel 208 
de elevi orele de educație fi-, 
zică— acasă la tovarășii care 
au hotărît, dlntr-o trăsătură 
de condei desființarea sălii 
de sport din Dăița !

DAN VAD

Astăzi dimineața vor părăsi Capitala handbaliștii de Ia Dinamo 
București, ce urmează ca duminică să susțină la Copenhaga meciul 
retur din cadrul sferturilor de finală ale „C.C.E.” cu campioana 
Danemarcei, H. C. Copenhaga. învingători în primul meci (din care 
vă prezentăm o imagine realizată de fotoreporterul nostru V. 
BAGEAC), cu scorul de 24—16, dinamoviștii s-au antrenat în a- 
ceastă săptămînă cu multă sîrguință, încercînd să retușeze lipsurile 
manifestate în acest prim joc. Antrenorul emerit Oprea Vlase a 
lucrat în special pentru omogenizarea jocului în apărare și este 
optimist. Noi avem convingerea — cunoscînd puterea de luptă a 
echipei Dinamo București — că handbaliștii bucureșteni vor face 
totul pentru a obține calificarea în semifinale. Le urăm deplin suc
ces !

11 “-le francez în așteptarea 
meciului de la 22 martie 

corespondența specială primităCitiți în pag. a 4-a
de la Paris.
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luptă foarte dîrză, 5 seturi 
terminîndu-se la prelungiri. 
Cel mai bun dintre jucă
torii clujeni s-a dovedit a fi 
Giurgiucă, învingător în 
fața celor trei adversari, 
Berczik, Rozsas și Kovacs. 
Cu O mai bună stăpînire de 
sine el a reușit să domine în 
finaluri. Partida cu Rozsas 
în special a oferit o întrecere 
deosebit de atractivă, cu 
schimburi de mingi specta
culoase, mult „gustate" de 
public. De menționat că far 
acest meci Giurgiucă a reușit 
să recupereze în setul III de 
la 16—20 și să cîștige. Negu- 
lescu ți Reti au obținut cîte 
o victorie, dar evoluția lor 
n>u a fost suficient de convin
gătoare.

Iată acum rezultatele teh
nice: Giurgiucă — Berczik 
2—1 (21—15, 18—21, 21— 
18); Reti — Rozsas 1—2 
(21—18, 12—21, 13—21); Ne- 
gules cil — Kovacs 0—2 (19— 
21, 21—23); Giurgiucă —•

Floretîștii 3e îa Steaua

la întrecerile „C.C.E.“, de la Paris
Echipa de floretă băieți a clubului Steaua, campioană 

a României, a plecat spre Paris, locul de desfășurare 
a întrecerilor din cadrul „C.C.E.*. Competiția va fi 
găzduită de cea mai mare sală de sport din capitala 
Franfei — „Pierre de Coubertin*,

Formația noastră campioană cuprinde pe Ionel 
Drîmbă, Mihai Țiu, Iuliu Falb, Ștefan Weissbock și 
Ștefan Haucler. Ca antrenori au făcut deplasarea 
Vasile Chelaru și prof. Sorin Poenaru. _

Competiția se va desfășura în zilele de 17 și lo 
martie. In continuare, în ziua de 19 martie va avea 
loc — tot la Paris — tradiționalul concurs interna
țional de floretă băieți dotat cu „Cupa Adrien 
Romei*. 

PATINATORII
DIN NOU LA START!
Azi încep întrecerile primei 
ediții a „Cupei București" 

la patinaj artistic 
Sportivi români participa 
la concursul internațional 

de la Sofia
După sulta tndîrjitelar me

ciuri de hochei, gheața pati
noarului „23 August* găzdu
iește din nou întrecerile — mai 
puțin acerbe dar tot atît de

SALA DE SPORT A ȘCOLII
DIN DĂITA-iN PERICOL!

Semnale de alarmă

la Școala ge-

I 
I

I

grădini- 
loeolul 

sala 'de 
sau tn 

DIRECTORULUI 
sublinierea ne

Adina Caimacan va fi una 
dintre reprezentantele larii 
noastre în concursul inter na
tional de patinaj artistic care 
începe astăzi la patinoarul ar-' 
tificial „23 August* din Ca
pitală Foto : G. Du’mitresctf
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șeful
I.

ca Ins-

spotrt 9
Dăița,

scoțîn- 
foc* cu 
genera*
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N-a fost decît un „amical1*, un meci de verificare în cadrul „Cupei de iarnă Numai că asemenea imagini le putem 
intîlni din păcate și la multe din întrecerile oficiale. Așa cum s-a întîmplat, de pildă, duminica trecută in cuplajul 
de pe terenul II al stadionului „23 August* din Capitală... l oto : N. Tocacek

RUGBIUL—DIN NOU 0 „CENUȘEREASĂ'?...
tiv „Babeș—Bolyai", a fost mutat 
în ultimul moment de pe terenul I 
(central) pe terenul If. Jocul s-a 
desfășurat în condiții improprii, ne-a 
precizat corespondentul nostru Ni- 
colae Todoran, fără a fi asigurată 
securitatea jucătorilor. De altfel, la 
sfîrșitul partidei, o parte dintre spec
tatori au pătruns pe teren, sub pri
virile neputincioase ale organizato
rilor.

, Trei „cazuri" într-o singură etapă. 
Și urmează etapa a Jl-a, cind e- 

xistă indicii că și la Petroșeni, e- 
chipa locală Știința, una dintre frun
tașele rugbiului nostru, va întâmpina 
dificultăți în programarea meciului 
cu Agronomia Cluj. (Ne amintim 
că n-au fost puține ocaziile în care 
meciurile de la Petroșeni au fost... 
reprogramate de către organele lo
cale UCFS, fie la Lonea, fie la Pe- 
trila ).

Așadar,, povestea”se repetă. Și a- 
ceasta, deoarece unii proprietari de 
stadioane și unele organe locale 
UCFS fac toate eforturile pentru a 
menține rugbiul în postură de ,.cenu- 
șereasă44 în rîndul ramurilor sportive 
de la noi. Pînă cînd ?

f TIBERIU STAMA

Rareori s-a întîmplat ca în pro
gramarea meciurilor oficiale de rugbi 
(și chiar a celor din campionatul 
categoriei A), echipele organizatoare 
să nu întîmpine dificultăți din par
tea organelor locale UCFS, a con
ducerii cluburilor respective.

Cu asemenea neajunsuri a debutat 
și actuala ediție a campionatului 
republican.

Un prim caz. Meciul Dinamo—- 
Farul a fost initial programat pe 
stadionul din Șos. Ștefan cel Mare. 
Clubul Dinamo a avut însă obiec- 
țiurii. S-au purtat discuții cu re
prezentanți ai federației de resort. 
Rezultatul ? S-a ajuns la un com
promis, folosindu-se terenul II al 
stadionului 23 August. Să 
bilet de tribună și să stai 
în picioare — fiind vorba 
cuplaj — este, desigur, o 
manfă. Dar, o performanță cu care 
cei țe au determinat o asemenea si
tuație nu se pot lăuda. In ce o pri-

plătești 
trei ore 
de un 
per for

vește, comisia de fompetiții a atras 
atenția clubului Dinamo că la un 
nou refuz de respectare a progra
mării el va pierde dreptul de orga
nizare a meciurilor „acasă** pe toată 
durata campionatului republican de 
rugbi.

Neajunsuri aproepe asemănătoare 
ne-au fost semnalate și în cîteva o- 
rașe din țară. La Iași, de pildă, unul 
dintre meciurile cele mai importante 
ale etapei, cel dintre Politehnica și 
Steaua, a fost programat, după in
terminabile discuții (și chiar . pre
siuni), pe stadionul 23 August, 
după partida de fotbal C.S.M.S.— 
Petrolul. In aceste condiții, o bună 
parte din repriza a II-a a meciului 
Politehnica—rSteaua s-a disputat pe 
întuneric... In rezolvarea acestui caz, 
Consiliul, regional UCFS lași n-a do
vedit nici un fel de înțelegere. La 
Cluj, un alt meci așteptat cu mult 
interes, cel dintre Agronomia și Gri- 
vița Roșie, disputat în parcul spor-

La sfîrșitul săptămînii trecute s-a desfășurat la Praga, în „Palatul 
sporturilor", cea de a doua ediție a Jocurilor europene, fn legătură 
cu această competiție i-am solicitat părerea prof. BARUCH ELIAS, 
antrenor al lotului republican.

„Fără discuție, întrecerile de 
la Praga au marcat un frumos 
succes al atletismului european. 
La acesta a contribuit și faptul 
că organizatorii s-au străduit să 
asigure concursurilor condiții 
bune de desfășurare. După cum 
ați putut vedea și pe „micul 
ecran", sala a fost un autentici 
stadion miniatural, dotat cu toată 
aparatura necesară

Valoroasa noastră săritoare 
Viorica Viscopoleanu s-a aco
modat mai bine cu pista și a 
reușit totuși 6,27 m — record 
republican, pe care l-a corectat 
apoi în finală, unde a sărit 6.40 
m. Trebuie să arăt însă că ea 
a avut alte două încercări — 
depășite — care ar fi măsurat 
peste 6,50 m și cu care ar fi 
putut cîștiga medalia de aur.

în schimb, - Șerban Ciochină 
n-a putut să concureze Ia valoa
rea sa reală. Deși el se află 
înlr-o formă sportivă superioară 
celei de anul trecut de 
mund datorită faptului 
s-a obișnuit cu pista, a 
sub posibilități. în mod 
elanul său este de 41

ia Dort- 
ca nu 
evoluat 
normal, 
m. La 

Praqa el a avut acest elan doar 
de 31 m, dar în timpul alergării,

datorită elasticității pistei. Cio
chină „cîștiqa" peste 1 metru, 
ceea ce l-ar fi făcut să depă
șească. Din acest motiv, în nici 
una dintre săriturile efectuate, 
el n-a reușit să prindă praqul 
și a fost nevoit să se mulțu
mească cu 15.96 m. rezultat v:u 
care n-a putut intra în finală.

Alexandrina Stoenescu, la înăl
țime, a avut o comportare slabă. 
Ea n-a reușit să-și realizeze stan
dardul de 
1,60 m) 
concurs,

Aș vrea 
că există 
condițiile 
de la noi și cele din alte săli 
de pe continent, mai ales acolo 
unde pistele sînt din lemn".

N.R. La cele spuse de prof. 
Elias n-am avea de pus decît 
o întrebare, care, de fapt, este 
adresată F.R.A. Am vrea să cu
noaștem criteriile potrivit că
rora a fost trimisă Alexandrina 
Stoenescu să concureze la Praga, 
mai ales că se cunoștea stan
dardul de 1,68 m, performanță 
pe care atleta n-a realizat-o, 
pină acum, de prea multe ori !...

1,68 m (a obținut 
pentru calificarea în

să adaug, în încheiere, 
o mare diferență între 
speciale de concurs

TIR i
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școlilor generale și liceelor
La sfîrșiltul săptămînii viitoa

re sînt înscrise pe agenda com- 
petițională finalele campionate
lor republicane școlare : 25—26 
martie, la Poiana Brașov. Con
curează elevi ai școlilor generale 
și ai liceelor, calificați în fazele 
regionale. Vom da cuvîntul cores
pondenților noștri pentru a ne 
relata rezultate înregistrate în 
aceste etape ale competiției. îna
inte însă de a o face ne expri
măm nedumerirea pentru faptul 
că direcția învățămîntului profe
sional din Ministerul învățămîn
tului nu organizează o astfel de 
oompetiție. Or, este știut că foarte 
mulți dintre cel mai buni ti
neri schiori ai țării noastre frec
ventează școlile profesionale. Sau 
poate nu este indicată practica
rea schiului de către acești șco
lari ?
• La Lacul Roșu s-a disputat 

faza pe regiunea Mureș-Autono- 
tnă Maghiară, rezervată liceelor, 
cu participarea a 76 de concu- 
renți din toate raioanele (excep
ție : Luduș...). Organizarea a fost 
foarte bună, ca, de altfel, și con
dițiile de concurs (vreme, pîrtiî 
eltc.). Probele de fond au fost do
minate de schiorii școlari din 
Gheorghieni, iar cele alpine de 
cei din Miercurea Ciuc, Odor
hei și Tg. Mureș. Iată cîștigătorii 
probelor: FOND, fete (3 km) 
Ida Benedek (Gheorghieni) ; bă
ieți (5 km) Bela Gyulai (Gheor- 
ghieni) ; ștafeta fete (3x3 km) 
Gheorghieni ; ștafeta băieți (3x5 
km) Gheorghieni ; ALPINE, sla
lom special fete Eva Markos (Tg. 
Mureș) ; băieți Zoltan Hegeduș 
(Odorhei) ; slalom special, fete 
Eva Markos; băieți Ladislau 
Voith (Tg. Mureș). Tot la Lacul 
Roșu, în condiții similare, s-au 
întrecut și schiorii din școlile 
generale. Au participat 107 con- 
curenți, pe primele locuri cla- 
sîndu-se următorii : FOND, fete 
(2 km) Lacko Hainal (Remetea); 
băieți (3 km) Ludovic GySrgy 
(Valea Strâmbă); ștafeta fete 
(3x2 km) Toplița; ștafeta băieți 
(3x3 km) Gheorghieni.

I. PĂUȘ — coresp. principal
• La Abrud și-au disputat în- 

tîietatea școlarii din regiunea 
Cluj. Cei aproximativ 150 de 
concurență au beneficiat de con
diții bune de întrecere, evidenți- 
indu-se elevii din orașul Cluj și 
Cai din raionul Cîmpeni. Pe pro-

be, au ieșit învingători în con
cursul liceelor : ALPINE, slalom 
special, fete Clara Csertic (Cluj); 
băieți Dan Alexandru (Cluj) ; 
slalom uriaș, fete Clara Csertic; 
băieți Dan Alexandru; FOND, 
fete (3 km) Eva Sandor (Cluj) ; 
băieți 
(Cluj) 
Cluj ; 
Cluj ;
nerale : ALPINE, slalom special, 
fete Delia Potîrniche (Năsăud) ; 
băieți lacob Cîmpean (Cluj) ; 
slalom uriaș, fete Stela Miu 
(Cîmpeni); băieți Constantin Vlă- 
zan (Cîmpeni) ; FOND, fete (2 
km) Antonia Senilă (Cîmpeni) ; 
băieți (3 km) Aurelian Radu 
(Cîmpeni) ; pe raioane clasamen
tul general este următorul: 1. 
Orașul Cluj 120 puncte; 2. 
Raionul Cîmpeni 118 p. ; 3. Ra
ionul Bistrița 51 p. (prof. VI. Ves- 
can — Abrud).

(5 km) Gheorghe Jucan 
ștafetă fete (3x3 km) 

ștafetă băiefi (3x5 km) 
în întrecerea școlilor ge-

Săptămîna trecută a fost de bun 
augur pentru trăgătorii noștri. Ast
fel. cu ocazia celei de a doua etape 
a campionatului pe echipe a orașu
lui București — desfășurată pe poli
gonul Dinamo — au fost obținute o 
serie de rezultate valoroase. Dintre 
acestea pot fi citate cele trei recor- 

tduri republicane realizate de Petre 
Șandor. Ioana Soare și Mariana 
Borcea. - - .

Iată rezultatele tehnice: armă 
standard 3 x 20 focuri bărbați : 1. 
P, Șandor (Steaua) 576 p. (198+189

Întreceri pentru elevi
Zilnic corespondenții noștri ne 

transmit vești despre întrecerile spor
tive rezervate elevilor. Iată relatări 
de la întrecerile de handbal și bas
chet desfășurate în etapa regională 
a campionatelor republicane școlare.

TG. MUREȘ. Timp de trei zile sala 
de sport a I.M.F. din localitate a 
găzduit etapa regională a campiona
tului republican școlar la handbal. 
Au participat cîte 9 echipe de fete 
și băieți.

Rezultatele finale:
Fete: Liceul Unirea Tg. Mureș—• 

Liceul Dr. Petru Groza Odorhei 11— 
10 (5—5), Liceul Ditrău—Liceul nr. 
1 Reghin 17—2 (9—l), Liceul Mier
curea Cine—Liceul Toplița 17—2 
(6—0). Băiefi: Liceul „A. Papiu Ha
itian" Tg. Mureș—Liceul nr. 2 Re
ghin 30—12 (13—6), Liceul Cris- 
tur—Liceul Miercurea Ciuc 21—18 
(11—10), Liceul Remetea—Liceul

15—2 (8—1). 
au revenit, fele : 

Tg. Mureș (antre-

Miercurea Niraj 
Primele locuri

1. Liceul Unirea 
nor prof. Coriolan Tătaru), 2. Liceul 
Dr. Petru Groza Odorhei (antrenor 
prof. Enteric Mcszaros), 3. Liceul 
Ditrău (raionul Gheorghieni, antrenor 
prof. Francisc Gali). Băieți: 1. Li
ceul „A. Papiu Ilarian** Tg. Mureș 
(antrenor prof, loan Ehedi), 2. Li
ceul nr. 2 Reghin (antrenor prof. 
Antal Soliorn), 3. Liceul Cristur (an
trenor prof. Andras Lukacs).

IOAN PAUȘ

La baschet, reprezentativele liceu
lui „A. Papiu Ilarian** au cîștigat cu 
autoritate meciurile susținute. Rezul
tate : Fete: Liceul „A. Papiu Ha- 
rian“—Liceul Luduș 56—23. Băieți : 
Liceul „A. Papiu Hartan1*—Liceul 
Ierout 104—31 1 !

CONSTANTIN ALBU

UNDE EȘTI TU,
Tare s-a mai bucurat Olimpia Ia- 

mandi cind, după ce și-a părăsit 
familia, ex-arbitrul de volei Ion 
Stoica i-a declarat conform 
lui:

— Unde ești tu, voi fi 
Noi nu ne despărțim!...

— Adevărat ? a întrebat
— Adevărat I
—• Deci, dacă eu mă duc la ca

pătul pămîntului ?...
— Vin cu tine!
— Dar, dacă mă duc mai 

parte ? a tatonat Olimpia sacul 
timentelor.

— Mai 
mîntului ?

— Mai

tangou-

eu /

ea.

tind pot juca foarte bine volei 
la Partizanul roșu ’’

— Chiar.
— Totuși, dacă 

gem...
— Mai mult 

schimbi și tu puțin aerul, puțin 
cadrarea...

— Crezi ?

Brașov ?!

tu vrei, să

pentru tine.

aici,

mer

Să 
in

de- 
sen-

padeparte rfb capătul
s-a interesat omul, 
departe I a exclamat ea, 

intr-o clipă de elan.
■— Ei bine, merg cu tine I Găsim 

noi acolo o echipă divizionară de 
volei în care să joci!

— Crezi că îmi dă federația trans
ferul ?

-— tncercăm.
— Vai, ce drăguț ești !
— Mersi!... Dar tu, mergi cu mine 

unde mă duc eu ?
— La capătul pămîntului ?
— Nu, la Piatra Neamț ■'
— Ce să caut eu la Piatra Neamț

foileton
de la Țe-

n-am ne-
eu omul

— Am și vorbit cu cei 
sătura Piatra Neamț I

— Bine, dar tu ?
— Eu le-am și spus: 

voie de nimic ! Nu sînt
ăla care să profite de pe urma unui 
astfel de aranjament. De pe urma 
unei voleibaliste care...

— Totuși, puteai să le ceri !...
— Sigur, puteam să le cer mai 

mult l M-am mulțumit însă cu o lo
cuință, cu un salariu frumușel și 
sper să obțin și o jumătate de normă 
ca antrenor la echipa unde vei juca 
tu... Știi, ca să fiu mereu alături 
de tine. !

+ 189) — nou record al țării (v.r. 
572 p. tot P. Șandor), 2. I. Olărescu 
(Arhitectura) 565 p., 3. D. Becea 
(Arhitectura) 563 p., 4. M. Ferecatu 
(Dinamo) 560 p., 5. G. Vasilescu 
(Olimpia) 553 p. : armă standard 
3 x 20 focuri femei : 1. Ioana Soare 
(Arhitectura) 570 p. (199+194+177) 
— nou record republican (v.r. 564 
p. aparținea lui Iudit Moscu să a 
fost egalat cu-cit va timp-în 
de Iuliana Daroczi), 2. Rodica 
(Dinamo) 565 p. (cu un punct 
vechiul record), 3. Margareta 
che (Steaua) 555 p., 4. Ioana Petro- 
vici (Steaua) 549 p., 5. Eda Baia 
(Arhitectura) 548 p. ; pistol liber 
60 focuri: 1. N. Bratu (Construcții) 
550 p., 2. I. Pieptea (Olimpia) 545 p.,
3. L. Giușcă (Construcții) 542 p.,
4. M. Dumitriu (Steaua) 539 p., 5. T. 
Jeglinschi (Dinamo) 538 p. ; pistol 
sport 60 focuri tineret : 1. N. Vtail 
(Olimpia) 564 p., 2. P. Buzatu (Stea
ua) 556 p., 3. S. Balaș (Steaua) 552 
P-, 4- 
P-, 5.
armă 
1. L.
265
nr.
sp. 
sp.

5.

urmă 
Hnat 
peste 
Ena-

G. Limbășeanu (Olimpia) 551 
N. Ciotioș (Steaua) 549 p. ; 
sport 3 x 10 focuri bărbați : 
Miticiunescu (Șc. sp. nr. 1)

p., 2. C. Gavaliugov (Șc. sp. 
1) 261 p., 3. N. Horhescu (Șc. 
nr. 1) 259 p., 4. A. Moraru (Șc. 
nr. 1) 259 p., 5. A. Dumitrescu

(Olimpia) 257 p. Toți cei cinci con- 
curenți 
sonale. 
femei : 
269 p.
republican (v.r. 257 p.), 2. Marina 
Vasiliu (Dinamo) 256 p., 3. Nieoleta * 
Doichița (SPOB) 243 p.

P. GORETI — coresp.

au realizat recorduri per-
Armă sport 3 x 10 focuri 

1. Mariana Borcea (Dinamo) 
(96+ 87 + 86) — nou record

VOI FI ȘI EU!
Tare s-a mai bucurat Olimpia 

Iamandi cind, într-o pauză roman
tică de meci, ex-arbitrul 
Stoica i-a declarat:

— Unde ești tu, voi fi 
Noi nu ne despărțim !...

— Adevărat ? a întrebat 
dată ea.

— Adevărat.
— Deci, dacă mă duc eu la ca

pătul ?...
— Vin cu tine !
— Dar dacă mă duc mai departe?
— Eu zic să trecem peste ches

tiile astea și să-ți spun ce-am a- 
ranjat la Botoșani.

-— Ce să caut eu la 
cind pot juca foarte bine 
Țesătura Piatra Neamț ?

— Chiar.
— Totuși, dacă tu vrei 

gem...
— Mai 

schimbi si 
încă...

— Crezi ?
— Am și 

ința Botoșani !
— Bine, dar tu ?

da volei

eu /

ca-ntîiaș

Botoșani, 
aici, la

să mer-

tine. Sămult pentru
tu puțin aerul, puțin

vorbit cu cei de la Vo-

— Eu l<>-am și spus: n-ani 
voie de nimic ! Nu sînt eu omul 
care să profite...

-— Totuși, puteai să le ceri I...
—- Sigur, puteam să 

mult ! 
Știi, ca 
tine I

M-am mulțumit 
să (iu mereu

*

rie- 
ăla

te cer mai 
insă cu... 

alături de

s-a mat bucurat Olimpia 
sfîrșitul unui campionat, ez- 
de volei Stoica... Ați ghicit:

— Unde ești tu, voi fi și eu / Noi 
nu ne despărțim I...

— Iar ? a întrebat cu înțeles ca.
- Știi, mai midi pentru tine. Să 

schimbi și tu puțin aerul, pufin în
cadrarea...

— Spune-mi unde, „cît și cum ? 
s-a interesat voleibalista.

— La Sănătatea Arad, puteam să 
le cer mai mult, și tot prin transfer I

— Crezi că federația ?
— încercăm.
— Și dacă o pățim ?
— Unde ești tu, n-am să fiu eu l 

Și deci, ne despărțim !...

Tare 
tind, la 
arbitrul

i'. VASILE



HOCHEI

Este campionatul | 
juniorilor i
o competiție 1
pentru... *
adevărații j
juniori? i

MODIFICĂRI IN LOTUL NATIONAL Curierul
PENTRU MECIUL CU

De ieri și pînă ozi lotul pentru meciul cu Franța 
s-a modificat. Și aceasta din cauza accidentărilor 
(Ion lonescu și Pîrcâlah) sau a îmbolnăvirilor (Con- 
sfantinescu). lată cum arată acum lotul reprezen
tativ :

FRANȚAu
nostru

lonescu, Datcu ;PORTARI : M.
FUNDAȘI : Mocanu, Sătmăreanu, Popa, Dumilru 

Nicolas, C. Dan, Nunweiller III ;
MIJLOCAȘI : Nâftânăilă, Ghergheîi, Dobrin ;
ATA.CANȚI : Frățilâ, lancu, C. Radu, Sorin Avram, 

Dridea, Sadea, Lucescu.

în clipa în care s-a consumat și 
ultimul minut al partidei Steaua— fi 
Avîntul Miercurea ('iuc, un nume nou » 
a apărut pe lista echipelor cam
pioane de juniori ia hochei: STEAUA. | 
Acest fapt (datorat muncii perseve- 
rente a antrenorului Ion Ganga și 8 
preocupării clubului bucureștean pen- 8 
tru creșterea și promovarea cadrelor 
tinere), precum și o evidentă creștere | 
calitativă a jocului la majoritatea ’ 
echipelor slnt principalele. aspecte 
desprinse din ultimul campionat al | 
juniorilor

Gfera constatări de principiu

Despre meritatul succes al echipei 
Steaua am mai scris și cu alte pri
lejuri. așa îneît azi dorim doar să-I 
reamintim, gîndindu-ne că acest 
exemplu ar putea să fie... molipsi
tor. Cît privește restul echipelor, 
este de evidențiat faptul că pe ghea
ță au evoluat multe elemente tinere, 
cu certe posibilități de dezvoltare 
la Avintul M. Ciuc, Tîrnava Odorhei, 
Metalul Rădăuți. Rămîne ca munca 
antrenorilor $t. Szabo. E. Torok și 
R. I omovici să nu se oprească aci, 
după cum considerăm foarte util ca 
federația să manifeste mai multă 
grijă pentru instruirea acestor tineri 
kocheiști (de ce nu se organizează 
o tabără de copii și juniori în tim
pul vacanței de iarnă ?) care vor 
trebui să preia ștafeta de la gene
rația de azi. O surpriză dintre cele 
mai plăcute ne-a oferit-o echipa Fla
căra Brașov (antrenor Ion Buleti), 
care a progresat foarte mult de anul 
trecut și pînă acum, ocupîpd pe me
rit locul IV în clasament. Scriem 
aceste rînduri cu convingerea că ele 

.vor fi citite și la Brașov, oraș în 
care hocheiul este pe calc de dispa
riție. Cu toate acestea, un grup 
de elevi entuziaști, avînd un antre
nor și mai entuziast, nu au lăsat ca 
această flacără să se stingă în ciu
da totalei — sau aproape totale -— 
lipse de sprijin. Ce părere au despre 
acest lucru Consiliul regional (JCFS 
sau clubul sportiv Steagul roșu, care 
dinlr-o trăsătură de condei a des
ființat echipa de hochei? Oare exem
plul acestor tineri lioeheiști nu con
stituie un stimulent în reluarea ac
tivității Ia Brașov, oraș cu vechi și 
frumoase tradiții în hochei ?

Și pentru că a venit vorba de

I
1
I
I
I
!
I
I
1
I
I
l
I
I
I
1
I

vechi și frumoase tradiții, să reve- • 
nim la cele ale campionatului de ju- | 
niori. Pentru aceasta ne întrebăm 
dacă întrecerea este intr-adevăr a | 
juniorilor, așa cum era cu ani în 
urmă. Răspundem tot noi; NU, NU | 
MAI ESTE A JUNIORILOR, atîta 
vreme cît vîrsta limită se menține | 
la 20 de ani! ! ! Și, mai ales, cînd 
se permite folosirea „juniorilor* con- | 
sacrali în echipa reprezentativă sau

Multe lucruri de consemnat 
după cea de'a 16-a etapă a aces
tui campionat care începe să 
capele o alură alertă: își schim
bă liderul de la o „zi" ia alta, 
are în clasament șase echipe 
înșiruite pe o distanță de două 
puncte (pârtea superioară) iar la 
„subsol", ce să nrai vorbim?!

Mai întîi, constatări îmbucu
rătoare în ceea ce privește ni
velul de joc. Adeverindu-se încă 
o dată faptul că competiția ră
mîne principalul mijloc care duce 
Ia creșteri valorice, etapa de ieri 
a prilejuit realizări fructuoase 
sub raport tehnic și tactic, subli
niind — totodată — buna pre
gătire fizică a majorității fotba
liștilor. 
Steaua, 
Dinamo 
Cluj, Petrolul sau 
au forțat victoria 
două a meciurilor 
tind — oarecum — partida de la 
Pitești, celelalte n-au suferit 
deri de „tensiune" pînă în 
nutul 90.

„A fost un cuplaj bun — 
declară antrenorul llie Oană, 
ferindu-se la jocurile pe de sta
dionul ,,23 August" — in ciuda 
faptului că am pierdut pe Pîr
călab", in ciuda faptului — am 
adăuga' noi — că fiecare dintre 
cele două meciuri au avut o re
priză în care intensitatea a fost 
mai scăzută (prima în jocul Di
namo — Steaua, a doua în par
tida Rapid — Progresul). Fără 
îndoială, „surpriza" în acest cu
plaj a constituit-o evoluția Ste
lei în partea a doua a jocului 
său cu Dinamo, cînd echipa din 
Calea Plevnei a demonstrat că 
declarațiile din iarnă ale con- 
du. ăiorilor săi tehnici n-au fost 
vorbe goale și că fosta campioa
nă se află pe drumul reafirmării 
în fotbalul nostru.

Acest meci, ca și celelalte, 
care au obținut aprecieri favo
rabile din partea tehnicienilor și 
publicului (prezent în număr

COMENTARIUL
NOSTRU

mare pe stadioane) au ocazionat 
încă o constatare de principiu: 
creșterea valorii partidelor nu 
poate fi asigurată decît prin evo
luția la nivelul așteptat al celor 
mai buni jucători ai echipelor,

Poate că prezenta acestora 
primul plan al întrecerii a 
determinată de „greutatea" 
pei în stabilirea 
clasamentului. Poate 
„reveniri în formă 
în apropierea 
naționale care 
ferent care e 
selecționabililor 
pe jumătate deoarece, repetînd 
—- plictisitor, poate — o vorbă 
care s-a mai spus, campionatul pe

pe 
fost 
eta- 

configurației 
că aceste 

" își au sursa 
întilnirilor inter- 
bat la Ușă. Indi- 
cauza, realizările 
ne bucură doar

Să
Universitatea
Pitești,

ne reamintim că 
Craiova, 

Universitatea 
Steagul roșu 
în partea a 

și că, excep-

Popa, Constantin șutează la poarta 
Foto : Aurel Ncagu

Deși flancat de Stoenescu (Nr. 4) și 
apărată de Datcu

• La Tg. Mureș, Consiliul regio
nal al UCFS a organizat un reușit 
simpozion — ne scrie coresponden
tul nostru CONSTAN 1 IN A1.31J. 
Tema: „Fotbalul — sportul ce! mai 
popular". Cu arest prilej au luat 
cuvîntul Iom Lnpaș, vicepreședinte- 
al Federației române de fotbal, an
trenorii Tiberiu Bone și Eduard Lu- 
caci. precum și Dumitriu III, jucă
tor la A.S.A. Tg. Mureș^

Numerosul public a vizionat apoi 
filmele „Școala fotbalului", meciul 
de fotbal România — Portugalia și 
secvențe de la campionatul mon
dial de fotbal din Anglia.

• „Mă bucură faptul că la Cluj 
copiii au intrare gratuită la meciu
rile de fotbal, dar Ia noi. la Su
ceava, copiii plătesc ca și cei mari. 
Desigur că inițiativa tovarășilor dc 
la Cluj poate fi aplicată și în alte 
orașe, — ne scrie cititorul M. CIO
BANII, bineînțeles acolo unde ca
pacitatea stadioanelor permite să 
se rezerve un așa zis „colț al co
piilor11. în cazul în care capacita
tea tribunelor este redusă, propun 
ca prețul biletelor pentru copii să 
fie redus".

• Ultima scrisoare primită de la 
corespondentul nostru TRAIAN 
BARBĂLATĂ ne reamintește fap
tul că asociațiile Olimpia și Dună
rea din Giurgiu se ocupă cu multă 
grijă de creșterea tinerilor fotba
liști. în acest oraș de pe malul Du
nării au învățat „a.b.c.“-ul fotba
lului Năsturescu (Rapid), Dragomir 
(Petrolul). Coman (Dinamo Pitești), 
Mareș (Farul) și alți jucători cu- 
noscuți. Același interes este mani
festat și azi. Lungu, Crăciun, Mus
tață, Vasilache, Grădinaru. Tănase 
și Stan Petre se pregătesc conști
incios, dorind să devină buni jucă
tori de fotbal.

Traian Barbălată își încheie scri
soarea cu o întrebare: „Dacă ora
șul Giurgiu a dat atîția jucători e- 
cbipelor de categoria A. cînd va 
promova o formație în categoria B?“

în formațiile de club. Care mai pot 
fi șansele echipelor provinciale și 
ce perspective întrezăresc ele în viilor 
cînd formațiile bucureștene aliniază 
pe Moîș, Ștefan, Marian, FI. Sgîncă
(Dinamo) sau pe I. Const an tinescu, 
Gheorghiu, Iordan (Steaua)? In a- 
semenca condiții lupta pentru întîie- 
tate este „rezolvată" încă înainte de
a începe competiția. Iar dacă lucru
rile stau așa, nu mai vedem rostul 
organizării unui turneu final, care 
necesită atîtea cheltuieli, cînd ar fi 
mai comod și îndeosebi mai puțin 
costisitor să se desfășoare un singur 
meci: Steaua—Dinamo.

Adevărul este că nici pentru a- 
ceste două cluburi — care au me
rite dc necontestat în direcția creș
terii și promovării elementelor tinere 
— o asemenea manieră de a privi 
lucrurile nu este sănătoasă. Pentru 
că unde în altă parte, dacă nu în 
campionat, vor putea fi verificate 
posibilitățile numeroșilor și talenta- 
ților adevărați juniori, de care nu 
duc lipsă nici Steaua și nici Dinamo?

Sperăm că noua ediție a campio
natului de juniori ne va da prilejul 
să vorbim despre... JUNIORI. Va 
fi mai bine pentru hocheiul nostru.

CALIN ANTONESCU

a vedetelor lor. STEAUA a avut 
cei mai buni oameni în D. Po
pescu (excepțional), D. Nicolae, 
S. Avram, Constantin; DINAMO 
BUCUREȘTI -— Nunweiller III, 
Datcu, Pîrcălab (cît a fost valid) ; 
RAPID —- Lupescu, Dumilriu, 
Răducariu, Năsturescu; DINAMO 
PITEȘTI 
Popescu ; 
IOVA — 
Dridea I, 
Mateianu,

— Naghi, C. Radu, I. 
UNIVERSITATEA CRA- 
Oblemenco ; Petrolul — 
Badea; Progresul — 
Mîridru. Măndoiu etc.

De h F. R. Fotbal
TERENURI SUSPENDATE

• Comisia de competiții și clasi
ficări a Federației române de fot
bal, analizînd incidentele petrecute 
la meciul Rapid — Farul, a ho- 
tărît sancționarea secției de fotbal 
Rapid București cu ridicarea drep
tului de a organiza partide ofi
ciale (campionat și cupă) pe stadio
nul Giulești pînă la sfârșitul cam
pionatului 1966—1967.

S Pentru incidentele petrecute la 
jocul Dinamo Bacău — Metalurgis
tul București, din campionatul ca
tegoriei B, disputat la 27 noiembrie 
1966, secția de fotbal Dinamo Ba
cău a fost sancționată cu ridica
rea dreptului de a organiza pe 
teren propriu meciul din prima eta
pă a returului care va avea loc la 
26 martie 19G7.

REPROGRAM AREA UNOR 
PARTIDE

9 Meciurile Aurul ZIatna — Mi
nerul Anina și S.N. Oltenița — Ra
pid Căi Ferate București (fost Teh- 
nometal) din campionatul catego
riei C, care nu s-au disputat din 
cauza neprezentării echipelor de 
juniori la partidele programate, au 
fost reprogramate pentru data de 
19 martie 1967, ora 15.

9 Partida C.F.R. Roșiori — Fla
căra roșie București, 
la data de 13 noiembrie 
reprogramată pentru 
1967, ora 15

RETURUL 
CAMPIONATULUI REPUBLICAN 

DE JUNIORI
Seria a X-a începe la 19 martie 

1967 cu disputarea primei etape. 
Toate meciurile vor începe la 
ora 13.

toată întinderea sa, rămîne mă
sura valorii oamenilor sau echi
pei. Și fotbaliștii 
au datoria să-i 
cinstea.

Cîteva cuvinte 
Neagu, omul care 
gă“ cuplul Ionescu—Dumitriu și 
care, mai ales 
de joc, produce 
mică revoluție 
lean: posesor 
individuale peste mediu, acoperă 
o zonă mai largă de teren, mă
rind frontul de atac al ferovia
rilor bucureșteni. El a confirmat 
evoluția pozitivă de la Arad, ce- 
rîndu-și cu insistentă poziția de 
titular în echipă. N-ar fi rău 
dacă s-ar întîmpla așa.

Lăsînd în grija și mai ales în 
răspunderea jucătorilor și antre
norilor scăderile manifestate (și 
au fost destule —- atenție C.S.M.S., 
Politehnica Timișoara, 
chiar 
punct 
Franța

MECIURI
noștri fruntași 
acorde toată

pentru tînărul 
vrea să „spar-

prin maniera sa
— se pare — o
în stilul giuleș- 
al unei tehnici

U.T.A. și 
Steagul roșu '.) să punem 
și să așteptăm jocul cu 
și etapa a 17-a.

VALENTIN PÂUNESCU

nedisputată 
1966, a fost 
19 martie

AMICALE
DUMINICA :

RAPID — PROGRESUL BRAILA
Profitînd de întreruperea cam

pionatului, Rapid București va sus
ține, duminică dimineața, cu ince- 
pere de la ora 11, un meci amical 
în compania formației Progresul 
Brăila din categoria B. Partida se 
va disputa pe stadionul Giulești.

MARȚI :
CUPLAJ INTERNAȚIONAL 

PE „REPUBLICII" ?
Așa cum s-a anunțat, stadionul 

Republicii va găzdui marți partida 
internațională de juniori dintre se
lecționatele . României și Turciei, 
Tot marți va evolua, în Capitală, și 
formația bulgară Dunav Ruse, caro 
va juca cu Progresul revanșa parti
dei disputată la 19 februarie la 
Ruse și cîștigată de Progresul cu 
3—2. Este probabil ca cele două 
meciuri să se dispute în program 
cuplat pe stadionul Republicii.

Loto^Pronosport

DE PESTE
9 Echipa de juniori a Angliei 

s-a calificat pentru turneul final 
TJ.E.F.A., care va avea loc în mai 
în Tupcia. în meci retur, desfășurat 
la Dundee, formațiile de juniori 
ale Angliei și Scoției au terminat 
la egalitate : 0—0. In primul joc 
fotbaliștii englezi obținuseră vic
toria cu

® In 
echipele 
au făcut 
Szabo și
tat in orașul Tatabanya.

1—0.

„Cupa Europei centrale"; 
Tatabanya și Fiorentina 

joc egal: 1—1. Au marcat: 
Hamrin. Jocul s-a disnu-

HOTARE
9 Intr-un joc retur contînd tot 

pentru „Cupa Europei centrale" 
(sferturile de finală), echipa F.C. 
Austria Viena, jucînd pe teren pro
priu, a învins cu 1—0 (0—0) pe Di
namo Zagreb. Unicul punct a fost 
marcat de Buzek în min. 49. Primul 
joc se terminase la egalitate : 3—3, 
astfel că F.C. Austria s-a calificat 
pentru semifinale.

în cadrul premiului de 75.000 lei 
care se acordă Ia fiecare concurs 
Pronosport se atribuie și cite un 
autoturism.

Concursul 
duminică 19 
posibilitatea 
turism 
plus 31.700 lei.

Publicăm din nou programul a- 
cestui interesant concurs : I : Ala- 
lanta — Lanerossi ; II ; Cagliari — 
Juventus ; III : Fiorentina — 
Foggia ; IV. Mantova — Venezia ; 
V : Milan — Brescia ; VI : Napoli 
— Bologna ; VII : Roma — Inter- 
nazionale ; VIII : Spal — Lazio ; 
IX : Torino — Lecco ; X : Pisa — 
Potenza ; XI : Palermo — Modena ; 
XII : Arezzo — Padova ; XIII : Ca
tania — Livorno

Pronosport nr. 11 de 
martie 1967, vă oferă 
cîștigării unui auto- 

,RENAULT DAUPHINE,“

® Două meciuri s-au rejucat în 
cadrul „Cupei Franței". Iată re
zultatele : Angouleme (din liga a 
II-a) — Nantes (din prima ligă) 
1—0 ; Sochaux — Chaumont 2—1,

ClȘTIGATORU 
AUTOTURISMELOR ATRIBUITE 
LA TRAGEREA MĂRȚIȘORULUI 

I.OTO DIN 3 MARTIE 1967

Un „RENAULT 16“ a obținut : 
Nicula I. Ion din București.

Cite un „RENAULT 10 MAJOR" 
au obținut : Miske Iosif din Timi
șoara și Constantin A. Petre din 
Tîrgoviste.

Cite un „MOSKVICI 408“ au ob
ținut : Gavriliță Vasile din Macin, 
regiunea Dobrogea și Stan C. Ion 
din Tîrgoviște.

Cite un „WARTBURG LUX 312'1“ 
au obținut : Iliuț Leon din Cluj și 
Orban Ladislau din Constanța.

Cile un -RENAULT DAUPHINE" 
au obținut următorii : Mihai Ioan
— București, Bărbulescu Nicolae — 
Făgăraș, Nichita loan — Să veni 
regiunea Suceava, Gavrilescu Deca- 
bal — Botoșani, Scafaru Nicolai — 
Bran regiunea Brașov.

Cite un „TRABANT 601“ au ob
ținut următorii : Scafaru Adela ~~ 
Bran, regiunea Brașov, Tescu Va
leria — Vatra Dornei, Ciontu Ion
— Craiova, Roșu Dumitru — Bucu
rești, Bibin Vasilică — Bacău, Po
pescu Viorica — București, Mo- 
torga Ion — Rupea, reg. Brașov și 
Niculescu Miron — București.

Rubrică redactată de AdminiS" 
trația de stat Loto-pronosport.



Recorduri?... Da, dar să nu 
ne limităm la ele

I
I „ll“-le francez în așteptarea meciului cu România
I

Peste două săț>- 
tămîni, piscina de 
25 m din Reșița 
va găzdui între
cerile finale ale 
concursului repu
blican de primă
vară, un veritabil 
campionat al tării 
în bazin acoperit. 
Apropierea acestui 
important examen 
pentru cei mai 
buni înotători se 
face tot mai sim
țită în „labora
toarele" de lucru 
din întreaga țară. 
Săptămînal aproa
pe, tabelele de re
corduri suportă
corecturi destul 
de însemnate, fapt 
care anunță un
îmbucurător pro
gres al natației
noastre. 0 simplă 
comparare a cifre
lor din tabelul de 
mai jos (în stînga 
cea mai bună per
formanță din 1966, 
iar în dreapta cel 
mai bun rezultat din 1967) este 
suficientă pentru a ne convinge de 
acest lucru:

VLADIMIR MORARU '
unde sportivele noastre fruntașe 
progresează mult mai lent. Excep- 
tînd probele de 100 m bras, 200 m

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

100 m liber : D. Deme triad 57»2 VI. Moraru 56,3
200 m liber ; VI. Moraru 2:07.9 VI. Moraru 2:04,5
400 ni liber : G. Moraru 4:33,0 VI. Moraru 4:27,5
10!) na spate : z. Giurasa 1:05,0 Z. Giurasa ) ;01,3
i&OO m spate : T. Serbau 2:25,0 Z. Giurasa 2:21,6
10(? m bras : V. Costa 1:10,0 A. Șoptereanu 1:08,8
200 m bras : A. Șoptereanu 2:34,3 A. Șoptereanu 2:31,2
I00 m delfin VI. Moraru 1:03,2 VI. Moraru 1:08,5
200 m delfin : VI. Moraru 2:26,2 VI. Moraru 2:22,7

I
I
I

Un amănunt nu lipsit dc interes 
constituie și faptul că la majori
tatea probelor (excepție fac doar 
400 m liber, 100 m și 200 m del
fin). mediile primelor 5 perfor
manțe sînt superioare celor din 
anul trecut. Saltul cel mai însem
nat l-au înregistrat brasiștii.: pen
tru prima oară putem alinia în- 
tr-un concurs 5 sportivi care „co
boară" sub 1:14,0 pe 100 m și sub 
2:40,0 pe 200 m, mediile perfor
manțelor înregistrate de ei — 
1:11,8 ți respectiv 2:36,5 — fiind 
destul de ridicate. în schimb, cifre
le din probele de craul și delfin, 
deși mai bune decît cele din 1966, 
sînt încă departe de nivelul euro
pean. Constatarea este valabilă, în 
general, și în probele feminine,

PATINATORII 
DIN NOU 
LA START!

(Urmare din pag. I) 

care am mai avut ocazia să-i urmărim 
evoluînd pe gheața patinoarelor noas
tre, cum sînt talentații Pavel Cek-

hras și 100 m delfin, la toate ce
lelalte mediile primelor 5 perfor
manțe sînt deocamdată inferioare 
celor din 1966.

în aprecierea activității secțiilor 
noastre fruntașe în sezonul de iar
nă, o concluzie definitivă Ia a- 
ceastă oră ar părea, bineînțeles, 
pripită. Trebuie avut în vedere 
faptul că mulți dintre sportivii 
fruntași nu și-au spus încă ultimul 
cuvînt înainte de a ieși în aer li
ber, ei avînd prevăzut un prim 
„vîrf" al formei sportive de-abia 
la sfîrșitul acestei luni. Oricum 
însă, un semnal de alarmă orienta
tiv pentru antrenorii din București. 
Cluj, Reșița și Galați (unde acti
vează majoritatea componenților 
loturilor reprezentative) se impune 
Nu trebuie uitat în nici un mo
ment că anul 1967 oferă natației
românești mai multe prilejuri de a- 
firmare cum ar fi Jocurile Balca
nice, campionatele europene pentru 
juniori și întîlnirile bilaterale cu 
reprezentative (masculine sau femi
nine) ale Franței, Italiei, Spaniei 
și Poloniei. Și nu trebuie omis nici 
o clipă faptul că acum, în sezonul 
de sală, se cimentează adevăra
tele performanțe din timpul verii...

I
I
I
I
I
I

manek (Cehoslovacia) și Ralf Rich
ter (R.D.G.). Alții, în ..premieră" la 
noi, sînt recomandați de performan
țele obținute in competițiile de ju
niori de peste hotare: Barbel Bayer, 
Christine Errath, Jan Hoffman 
(R.D.C.), lldiko Halusz, Marika Ne
meth, Istvan Simon. Atilla Stoh (Un
garia). Blanka Kutzbechlerova (Ceho
slovacia ).

Culorile țării noastre vor fi repre
zentate de un. lot de tineri patinatori, 
printre care: Adina Caimacan, Anca 
Tănase, Adriana Preda, Doina Mitri- 
cicâ. Dom Morariu. Octavian Goga, 
Lucian Cozia, A tunase Bule te.

Programul întrecerilor cuprinde pro
bele individuale de fete și băieți. 
Astăzi — de la orele 7,30 și 19,30 
— concurentii se întrec în cadrul 
figurilor obligatorii. Sîmbătă, de la 
ora 18, se desfășoară întrecerile la 
figuri liber alese.

★
în aceleași zile, la Sofia, are loc 

un concurs internațional de patinaj 
artistic la care și-au anunțat parti
ciparea sportivi din Cehoslovacia, Iu
goslavia, România și Bulgaria. Țara 
noastră este reprezentată de Elena 
Moiș, Beatrice Iluștiu, Mihai Stoe- 
nescu și Sandu Dragoș. Delegația 
sportivilor români este însoțită de an
trenorul ■ Gh. Roncea, precum și de 
arbitra Maria Mor (un, invitată să facă 
parte din juriul concursuluL

O Fontaine are probleme în alcătuirea echipei • Corsicanii 
au învins jucînd... „â la roumaine" ® întreaga echipă 

garde"
parte. Fotbalul cOTSican este în
tr-o continuă ascensiune. Repre
zentativa insulară are jucători 
cu temperament, viguroși, ra
pizi. Așa cum serja Victor Si
net în „France Football", Just 
Fontaine a cerut corsicanilor să 
joace „â la roumaine", adică a- 
plicînd un beton cu libero de 
acoperire. Reprezentativa Corsi- 
cei a avut jucători de la G.F.C. 
Ajaccio — de trei ori campioană 
a Franței la fotbal amator — și 
de la Bastia — care a, eliminat 
din „Cupa Franței" pe Stras
bourg. Acționînd după dictonul 
corsican 
semu" 
vom fi 
După 
luat o 
să remedieze

Tactica pe 
„elevii" lui Fontaine va fi apă
rarea în linie, cu utilizarea „hors- 
jeu'-ului (a ofsaidului n.n.) după 
modelul echipelor Anderlecht, 
Monaco, Nantes, Lens etc. și sus
ținută de cunoscuții 
francezi 
Arribas, 
marcaj 
definită 
vorba de o problemă statică, ci 
dinemică — exploatînd la maxi
mum prevederile 
al regulamentului 
vind ofsaidul.

Ecbipa României
scrie ziarul francez „l'Equipe" — 
de a inaugura ceea ce francezii 
numesc „era lui Just Fontaine", 
a noului antrenor, în care toți 
își pun mari speranțe. Deși me-

„en
PARIS (prin telefon). — Mai 

sînt cîteva zile pînă la meciul 
de fotbal Franța — România, 
care se va desfășura la Paris. 
O întîlnire amicală — perfectată 
în timpul C.M. de fotbal din iu
lie 1966 — dar care promile să 
se desfășoare în nota unei ve
ritabile confruntări oficiale. 
„Francezii — scria trimisul spe
cial al ziarului „l'Equipe" la Ate
na pentru meciul românilor cu 
selecționata divizionară a Gre
ciei — vor lupta din răsputeri 
pentru a nu fi învinși pe propriul 
lor teren, așa cum s-a întimplat 
cu grecii la Panathinaikos'*.

Just Fontaine, antrenorul echi
pei franceze, are greutăți în al
cătuirea ' . ' ~
Blanchet sînt răniți, iar Simon 
a suferit o luxație la gleznă. 
Echipa va fi foimată probabil 
din : portar .- Eon (Nantes) ,• fun
dași : Lavaud țRennes), 
Provelli (Valenciennes), 
(Rennes) ■, 
Dogliani 
Blanchet, 
Lech (Lens) și 
rezerve: ~
zinski (fundaș), 
Suaudeau (mijlocași), 
și Revelli (înaintași).

în vederea meciului cu repre
zentativa României, echipa Fran
ței a făcut multe antrenamente, 
susținind un singur meci de ve
rificare, cu Corsica. Rezultat : 
2—0 pentru... corsicani. Rezulta
tul pare surprinzător doar pentru 
cei care nu cunosc valoarea fot
balului din „patria" lui Bona-

echipei. Gondet și

Piuini, 
Cardiet 

mijlocași: Delolfre,
(Angers) ; înaintași: 
Gondet (Nantes), G. 

Loubet (Nice); 
Carnus (portar), Bud- 

de Michele si 
Margottin

ciul va fi televizat în IntreaqSj 
Franță, biletele pentru stadionul^ 

foartej 
examen

forti 
(vom 
uniți), 
acest 
serie

saremu si uniți 
fi puternici dacă 
insularii au învins, 
meci, Fontaine a 
de măsuri, menite 
lucrurile...
care o vor aplica

antrenori
Pierre Sinibaldi, Jose 

Elie Fruchart Deci, un 
în zonă — o zonă ne
matematic deoarece nu e

articolului XI 
de fotbal pri-

are cinstea —

HOCHEIȘTII ROMANI 
ÎNVINGĂTOR! IN R. F. a GERMAKIEi
GARMISCH PARTENKIRCHEN 

16 (Agerpres). — Pe patinoarul cu
noscutei stațiuni de sporturi de 
iarnă Garmisch Partenkirchen, in

I Turneul de ș<ili
8 de la Dcldrad

BELGRAD
runda
țional 
colau, 
nit-o 
care a învins-o la mutarea 35. Ale
xandra Nicolau a avut inițiativa în 
permanență și a obținut victoria 
în urma unui puternic atac lansat 
pe flancul regelui.

In partida întreruptă din runda 
a cincea, Alexandra Nicolau a pier
dut la Katia Iovanovici.

în clasament conduce Iovanovici 
cu 4 puncte (1), urmată de Nicolau 
eu 4 puncte, Gaprindașvili și Bela- 
marici cu eîte 3,5 puncte, Zatulov- 
ikaia 3 puncte (2) etc.

I
I
I
I
I
I
I

16 (Agerpres). — In 
a șasea a turneului interna- 
de la Belgrad, Alexandra Ni- 
avînd piesele albe, a întil- 

pe cehoslovaca Eretova, pe

prezența a peste 2 000 de spectatori, 
s-a disputat întilnrrea internațio
nală de hochei pe gheață dintre se
lecționatele R.F. a Germaniei și Ro
mâniei, care se pregătesc în vede
rea campionatelor mondiale din 
Austria. Hocfreiștii români au obți
nut victoria cu scoruT de 4—3 (0—1, 
9—2, 4—0). Gazdele au înscris pri
mele trei puncte prin Lax, Klotz și 
Schioder. In ultima repriză, ho- 
cheîștii români au controlat în per
manență jocul, mareînd de patru 
ori prin Iuliu Szabo. Pană si Ca- 
lamar (2).

Corespondență specială din Budapesta

Echipa de hochei pe gheață a Ungariei
inaintea C.M.

Echipa de hochei pe gheată 
a Ungariei vine cu... slabe spe
ranțe la campionatul mondial 
din Austria. Singurul scop con
stă în menținerea locului în 
grupa B a C.M. și cîștîgarea, 
eventual, a dreptului de parti
cipare la J.O. de la Grenoble. 
Va reuși ea să atingă acest 
obiectiv ?

Analizînd comportarea hocheiș- 
tilor maghiari înaintea C.M., este 
foarte greu de dat un răspuns.

La sfîrșitul anului 1966, echi
pa Ungariei a fost învinsă cu 
7—0 de formația de tineret a 
R. D. Germane, iar în partida 
revanșă, scorul a fost egal: 3—3. 
Au urmat meciurile din „Cupa 
Dunării", unde reprezentativa 
Ungariei a ocupat locul al 4-lea. 
iar cu puține zile înaintea Anu
lui nou, la Budapesta, s-a orga
nizat un turneu internațional. Și 
în acest turneu, hocheiștii ma-

din Austria
ghiari au obținut rezultate slabe : 
2—5 cu Polonia B ; 3—6 cu 
R.D.G. (tineret); 3—3 și 2—3 cu 
Dukla Nitra. A urmat apoi din 
nou o pauză destui de mare. în 
februarie, hocheiștii fruntași se
lecționați în lot s-au deplasat 
în Polonia, Ainde au susținut 
trei meciuri : au cîștigat de 
două ori în fața echipei de ti
neret a Poloniei și au fost în
vinși cu 3—1 de prima repre
zentativă a acestei țări.

în ultimele jocuri de pregăti
re, echipa de hochei a Ungariei 
a întîlnit la Budapesta pe cea 
a R. F. a Germaniei, cu care a 
terminat Ia egalitate (3—3), după 
ce la un moment dat gazdele 
conduceau cu 3—0. în fine, în 
ultimul joc susținut pe teren 
propriu, echipa Ungariei a dis 
pus cu 4—3 de formația ceho
slovacă Slavia Praga.

Față de ultima ediție a C.M.

„Parc des Princes' sînt 
solicitate. Acest prim 
internațional al echipei Franței 
va fi urmărit „cu sufletul la 
gură" de fiecare francez iubitor" 
al sportului cu balonul rotund, 
dornic să uite— insuccesele de 
pînă acum ale 11-Iui francez.

Presa franceză a scris mult 
despre meciul de la Atena. Tri
misul special al ziarului parizian 
„l'Equipe" J. Ph. Rethacker, a 
pus în gardă pe Piumi și Pro
velli — stîlpii apărării echipei 
Franței — că I. lonescu — „a- 
cest jucător rapid și combativ 
ca un diavol, reprezintă un veri
tabil pericol pentru francezi. Ori
cum, victoria asupra grecilor, la 
ei acasă, nu este Ia indemina 
oricui. De aceea fotbaliștii fran
cezi sînt „en garde" și se vor 
„bate" cu toate forțele pentru 
a-și adjudeca victoria".

ROBERT BARRAN

PE SCURT
CAIRO. — în sferturile de fi

nală ale turneului internațional 
de tenis de Ia Alexandria, Ilie 
Năstase l-a învins cu 7-5, 4-6, 7-5 
pe cunoscutul jucător suedez Jan 
Erik Lundquist.

BOGOTA. Au luat sfîrșit întrece
rile turneului internațional de tenis 
de la Barranquilla. în finală, la du
blu mixt, Gronckel (Belgia), Durr 
(Franța)—Tiriac (România), Groen- 
man (Olanda) 6—4, 1—6, 6—4. După 
acest turneu, majoritatea participan- 
ților au plecat în Venezuela, la Cara
cas, pentru a evolua într-o altă com
petiție. în primul tur al acestei com
petiții, campionul român Ion Țîriac 
l-a învins cu 9—7, 6-—4 pe fran
cezul Goven.

NEW TORK. In cadrul unui con
curs de notație desfășurat la New 
Haven, tînărul înotător Fitzmanrîce 
l-a învins în proba de 100 yarzi li
ber pe campionul olimpic Don Scbol- 
lander. învingătorul a fost crono
metrat în 46,7 sec. Scholl an der a 
realizat 47,2. Schoîlander a cîștigat 
proba de 200 yarzi în 1:42,4.

NISA. Competiția ciclistă interna
țională Paris—Nisa a fost cîștigată 
de rutierul Tom Simpson (Anglia) 
care a totalizat în clasamentul ge
neral timpul de 29 h 53:58,0. Pe 
locurile următoare s-au clasat Guyot 
(Franța) 29 h 56:05,0 și Wolfshohl 
(R. F. a Germaniei) — 29 h 57:39,0. 
Ultima etapă disputată individual 
contra-cronometru a revenit fran
cezului Guyot, care a dispus în or
dine de Simpson, Anquetil și Pou- 
lidor.

LUCRĂRILE COMISIEI EUROPENE DE ATLETISM
FRAGA 16 (Agerpres). — In ca

drul unei ședințe a comisiei euro
pene de atletism, care a avut loc 
la Praga, s-a stabilit ca și în viitor 
să se desfășoare Jocurile europene 
atletice pe teren acoperit. Această 
competiție va avea loc in fiecare 
an la mijlocul lunii martie.

hotărît ca pista 
amenajată nu- 
aibă o lungime 
In legătură cu

De asemenea, s-a 
de alergări să fie 
mai din lemn și să 
între 160 și 200 m.
participarea pe probe, s-a aprobat 
ca fiecare țară să poată prezenta 
cite 3 atleți în loc de doi ca pînă 
acum.

Portarul echipei de hochei a Ungariei, Losonczi, în acțiune

de la Zagreb, echipa Ungariei 
a fost întinerită. Păcat că doi 
dintre cei mai valoroși jucători 
fRozgonyi și Deak) au suferit 
fracturi la braț, așa incit par
ticiparea lor la C.M. este incer
tă. Iată, de altfel, lotul pentru 
C.M.: portari i Losonczi și Ba

logh ; fundași: Koutny, Palotas, 
Iozsef II, Ziegler și Ralfa; înain
tași : Horvath, Bikar, Zsitva, Bela, 
Boroczi, Klink, Balint, Zsitva 
Viktor, Palotaș Ianoș I, Bankuti, 
Szeles și Poth.
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