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Echipa de hochei a României a dispus
de Italia cu 7-2 (4-1, 2-0, 1-1)

CONCURSUL REPUBLICAN
DE CALIFICARE LA BOX

Miercuri, de ia ora 19, se 
sala de festivități a Casei de 
retului din raionul T. Vladimirescu 
Turturele, Piața Vitan), prima reuniune de 
box în cadrul etapei orășenești a Concur
sului republican de calificare seniori. Vor 
avea loc 13 partide. Următoarele gale vor 
avea loc în zilele de 24, 29, 31 martie, 2 și 
5 aprilie, în aceeași sală.

va disputa în 
cultură a tine- 

(str.

Dc cc este tolerată
situafia jalnică 
a unor baze sportive
bucurcștenc ?

de la in- 
a campio- 

bolta pati- 
la Dona ti
de Stat al 
clipe după 
România —

Arbitru român la finalele 
„C.C.E." la baschet 

masculin

Pentru a doua oară 
ceputul acestei ediții 
natului mondial, sub 
noarului artificial de 
park, a răsunat Imnul 
tării noastre, la ctteva 
consumarea jocului
Italia, în care reprezentanții noș
tri au obținut o nouă și frumoasă 
victorie: 7—2 (4—1. 2—0, 1—1).

Nu mult timp după încheierea 
acestui joc. comentatorul postului 
de televiziune austriac, anunțînd 
rezultatul, a apreciat că victoria 
echipei noastre este perfect me
ritată chiar și la această diferen
ță de scor șî că ea probează în 
mod evident valoarea reprezenta
tivei române. Ce s-ar mai putea 
adăuga la această apreciere? în 
primul rînd că rezultatul este cu 
atît mai bun cu 
italiană s-a 
bine fată de 
la -București, 
direcție este 
din prima 
chciștii italieni au 
țiunata Austriei. In 
ceasta. considerăm 
subliniem că_ echipa 
vut o congiortare ceva mai bună 
decit în partida cu Elveția.

cît selecționata 
prezentat mult mai 
ultimele ei evoluții 

De altfel. în această 
elocventă victoria 

etapă cînd ho- 
învins selec- 
afară de a- 

necesar să 
română a a-

pe 
u-

F.I.B.A. l-a desemnat 
dr. Dan Chiriac drept 
nul dintre arbitrii care vor 
conduce la Madrid meciu
rile semifinale (la 30 mar
tie) șl finala (1 aprilie) 
ale „Cupei campionilor eu
ropeni" ia baschet mascu
lin.
Reprezentativele feminine 
de baschet ale Cubei și 
Australiei vor juca în 

Capitala
Reprezentativele femini

ne de baschet ale Cubei 
Îi Australiei, participante 
a campionatul mondial 

de la Praga, vor susține 
cîteva meciuri în compania 
echipei României și a u- 
nor formații de club. Toa
te meciurile vor avea loc 
in Capitală.

(Continuare, în pog. a 4-a)

„Hibernarea" ambarca- 
țiilor sportive ia sfîr- 
șit. Rastelurile din han
gare au fost părăsite 
și bărcile primesc ul
time „îngrijiri” pentru 
noul sezon nautic. In 
imaginea noastră : pe 
malul Herăstrăului, „a- 
telierul" clubului' O- 
limpia.

Foto : V. Bageac
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Tractorul"
- PE PÎRTIA DE LA SEMENIC : 
„CUPA OȚELARULUI" -

în Poiana Brașov, pe o 
vreme favorabilă și în 
condițiile unor pîrtii per- 
mițînd o bună alunecare, 
s-a disputat a lV-a ediție 
a „Cupei 
care au 
fondiști fruntași. Iată re
zultatele tehnice: seniori 
(10 km) : l. Gh. Bădeseu 
(Dinamo Brașov) 38:31 ;

Tractorul", în 
fost angrenați

Dimineață fotbalistica pe 
aeroportul Băneasa. Echipa 
națională pleacă spre Paris 

unde, miercuri seara, tncepînd 
de la orele 20,30 (21,30 ora 
Bucureștiului) pe Parc des

Princes, va întîlni „naționala' 
Franței.

M. lonescu, 
măreanu,
N icolae, Mocanii x 
Dobrin,

Datcu, Săt- 
Nunweiller III, D. 

Ghergheli, 
Lucescu, Dridea I,

Frățilă, Badea, S. Avram, C. 
Dan și ceilalți componenți ai 
lotului echipei noastre repre
zentative îndeplinesc ultimele 
formalități. Printre ele, dis-

(Continuare în pag. a 4-a)

In aceste zile, formațiile 
de fotbal din categ. I, a 
II-a orășenească și raională 
din Capitală lucrează din 
plin. Zeci de echipe își 
desfășoară activitatea pe 
alte zeci de terenuri, multe 
din ele cu tradiție în cel 
mai popular sport, de pe 
care s-au ridicat o serie de 
fotbaliști fruntași, maeștri 
și maeștri emeriți ai spor
tului.

Cine nu a auzit de tere
nurile de fotbal situate în 
Obor, Olteniței, Militari, 
Giulești. Pantelimon etc.

In afara terenurilor cu o 
îndelungată „activitate* 
s-au construit altele noi, 
care, la rîndul lor, au dat 
mereu cadre echipelor din 
categoria A și loturilor na
ționale.

îndemnați de timpul pri- 
măvăratic, am făcut depla
sarea pe cîteva din aceste 
terenuri situate în diferite 
cartiere ale Capitalei.

Un scurt popas la baza 
sportivă Glucoza ne îmbie 
parcă să petrecem cîteva 
ore pe frumosul și îngriji- 
tul stadion. E adevărat, mai 
sînt cîteva lucruri de pus 
la punct, dar „nea Nae“, 
(Nicolae Stoica) îngrijitorul 
terenului, ne asigură că 
pînă la reluarea activității 
totul va fi gata. Și mîndru 
de munca lui ne conduce 
către marginea lacului Flo- 
reasca, unde asociația spor
tivă I.C.A.B. amenajează 
un bazin de înot pentru 
copii și adulți.

Mulțumiți, trecem calea 
ferată la baza vecină, Si
rena. Și aci lucrările sînt 
în toi. Gospodarii vor ca 
totul să fie gata la timp.

Aceleași preocupări le-am 
întîlnit la alte cîteva baze 
dintre care amintim de Di
namo Victoria, Constructo
rul I, Autobuzul, C.P.B. etc.

Ne -ar fi bucurat să oprim 
reportajul la aceste aspecte 
și să cerem secretarului de 
redacție să ne dea mai mult 
spațiu pentru popularizarea 
lor.

Nu s-a putut acest lucru 
deoarece alte baze sportive 
— tot de acest nivel — 
ne-au cerut ajutor.

Prin telefon am primit

S.O.S.-uri disperate tocmai 
din cartierul Ferentari.

Ne-am oprit la poarta 
stadionului. închisă cu un 
lacăt medieval crea impre
sia, la prima vedere, că a 
fost o farsă. Ocolind puțin 
baza ne-am dat seama că 
lacătul nici nu mai are ne
voie să fie desfăcut, pen
tru că gardul ce înconjoară 
baza lăsa loc să intri chiar 
cu mașina.

Terenurile de fotbal sînt 
denivelate, cele de volei și 
handbal neîngrijite. In di
ferite colțuri ale stadionu
lui s-au format depozite de 
gunoaie și fiare vechi. Ca
binele sportivilor și arbitri
lor au fost transformate în 
depozite de materiale și 

unelte. Tribunele au în
ceput să aibă soarta gardu
rilor, nemaiamintind faptul 
că pe terenuri poate intra 
oricine.

GH. BALAȘA

(Continuare in pag. a 2-a)

Dușuri „moderne* la baza 
sportivă „9 Mai* 

desen de iVeagu Rudulescu

(Tractorul Brașov) 43:52; 
2. R. Olteanu (Dinamo 
Brașov) 48:42; 3. I. Cris- 
toloveanu (A.S.A. Brașov) 
49:10,- juniori (5 km): 1. I. 
Mîrzea (A.S.A. Brașov) 
19:20,- 2. I. Olteanu (Dina
mo Brașov) 19,47; 3. I. Du- 
du (Dinamo Brașov) 20:24;

Pe echipe, victoria a re
venit reprezentantiloi clu-

Pe pîrtiile de la Seme- 
nic au avut loc la sfîrși- 
tul săptămînii trecute cî
teva reușite concursuri de 
schi la care au luat parte 
și schiori fruntași. Astfel, în 
„Cupa Otelarului' slalomul 
special a fost cîștiqat de 
C Tăbăraș, iar slalomul 
uriaș de M. Focșeneanu, 
ambii de la Carpați Sinaia.

alpină a „Cupei O [claruluiCornel Tăbăraș (Carpați Sinaia) — învingător în combinata

1967-UN AN CU MULTE „EXAMENE"
De vorbă cu antrenorul emerit

Peste cîteva zile, caiaciștii 
și canoiștii fruntași își vor 
relua antrenamentele pe ape
le Snagovului. Dar, ce-au 
făcut pînă acum ? Care sînt 
principalele obiective ale a- 
propiatului sezon de sporturi 
nautice ? Cu aceste întrebări 
ne-am adresat antrenorului e- 
merit RADU HUTAN, rugin- 
du-1 să ne spună — pentru 
început — cum a fost... iarna’

— Ca în fiecare an. Cu no
stalgia lacului, dar cu pre
gătiri intense în vederea re
luării activității 
Ne-am antrenat 
ră, la bac. A 
destul de lucru, 
elemente noi și 
loarea lor să crească cît mai 
repede.

în aer liber, 
la sală, afa- 
fost și este 
Avem multe 

dorim ca va-

RADU HUȚAN
— Intuim că este vorba de 

tinerii a căror afirmare se în
trezărea încă din anul trecut.

— Intr-adevăr. Era însă ne
voie de o pregătire care să 
le asigure un progres calita
tiv substanțial, posibilitatea 
de a se apropia cît mai mult 
de marile performanțe și, 
deci, de... porțile echipelor 
noastre reprezentative.

— Așadar, îmbucurător, noi 
--- - - Vă refe-candidați. La cine 

riți T
— Dintre cele mai 

speranțe : Iacob, C. 
I. Terente, Coșniță, 
Milicin și Galan — 
Manea, Macarenco, 
I. Simionov și Gh. Sidorov — 
la canoe.

—- După „mondialele* de la

autentice 
Covaliov, 

Eremia, 
la caiac, 

Varabiov,

Prima intilnire de lupte libere-juniori

România A—Bulgaria A
Gh. Cincu (A. S. Armata 
Brașov) 39:07; 8. I. Țepo- 
su (Dinamo Brașov) 89:40;
4. G. Vilmoș (Dinamo Bra
șov) 89:471 5. N. Sumedrea 
(Tractorul Brașov) 41:54)
6. M. Cimpoia (Tractorul 
Brașov) 44:02; tineret (10 
km): 1. Gh. Marinescu

bului brașovean Tractorul 
(antrenor I. Sumedrea), cu 
50 de puncte, urmați de 
fondiștii de la A.S. Armata 
Brașov (52 p) și de cei de 
la Dinamo Brașov (61 p). 
(C. GRUIA — coresp. prin
cipal).

Combinata pe două pro
be i-a revenit lui C. Tă
băraș, urmat in clasament 
de G. Tomori (Politehnica 
Brașov) și de D. Muntea- 
nu (A.S. Armata Brașov).

De subliniat organizarea 
excelentă și ospitalitatea 
desăvîrșită.

Astăzi, în sala Giulești, cu începere de la ora 18,30, 
se vor întîlni într-o interesantă reuniune de lupte libere 
primele garnituri de juniori ale României și Bulgariei.

Echipa noastră va fi alcătuită din : I. Vangheliei (cat.
48 kg), N. Giurgiu (cat. 52 kg), C. Pătrașcu (cat. 56 kg), 
G. Lupu (cat. 60 kg), V. Boltaș (cat. 65 kg), V. Mihăila 
(cat. 70 kg), I. Dumitru (cat. 75 kg), M. Iulian (cat.
81 kg), N. Burgaza (cat. 87 kg) și C. Penciu (cat 
+ 87 kg).

Grtinau s-a făcut aprecierea 
că In unele probe există o 
rămînere în urmă față de va
loarea rezultatelor obținute pe 
plan european și mondial. 
Care este situația în prezent ?

— Pentru probele de canoe 
simplu — viteză și fond — 
a fost asigurată o pregătire 
mai atentă a sportivilor cu 
experiență și, în același timp, 
s-a lucrat intens cu tinerii 
care au manifestat calitățile 
necesare. De asemenea, pen
tru probele de caiac fond — 
simplu, dublu și patru — 
sînt pregătiți mal mulți spor
tivi, creîndu-se astfel o mai 
largă bază de selecție. Un 
accent deosebit vom acorda 
pregătirii tactice a caiaciști- 
lor din probele de fond. A 
fost mărit și lotul de fete — 
existînd 
caiaciste 
peri oare 
speranța 
voluțiile 
tițional.

— Pentru că am vorbit des
pre pregătiri, să continuăm 
cu obiectivele care stau in 
fața caiaciștilor și canoiștiler 
noștri.

— 1967 este pentru noi un 
an cu multe „examene-, 
toate deosebit de importante. 
Calendarul competițional pr>-

acum mai multe 
cu calități fizice »u-
— ceea ce ne dă 
unor progrese în e- 
noulul sezon compe-

Intervin consemnat d«
DAN GÂRLEȘTFANU

(Continuare In paț. • Iț)



DAPID1ȘTIL0R, SUCCES!
Echipa noastră campioană masculină de volei. 

Rapid, părăsește astăzi Capitala, plecînd în Ceho
slovacia, în vederea primei sale partide din semi
finalele „C.C.E*, pe care o susține Joi, la Praga. 
Giuleștenii înfruntă, într-un foarte dificil meci, pu
ternica formație pragheză Ruda Hvezda, al cărei 
lot cuprinde numeroși jucători din reprezentativa

țarii : Kop, Grossi, Perusic, Mozr, Vapenka etc. Nă
dăjduim că experiența și forța de mobilizare ale 
campionilor noștri vor acționa la maximum de 
potențial, astfel încît ei să-și poată asigura la 
Praga, pentru returul semifinalei din 5 aprilie de 
la București, o „zestre* suficientă calificării în finala 
„C.C.E.*. Le urăm papidiștilor drum bun și succes 1

De ce este tolerată situația jalnică 
a unor baze sportive bucureștene?

{Urmare din pag. 1)
In fața unei astfel de 

tuații cerem asociației sportive 
„Electromagnetica* să ne răspundă 
cît mai urgent : Ce are de gînd ?

Și frămîntați de gînduri, de cele 
văzute și auzite, ne-am trezit în 
cartierul „Militari". Coborîm din 
tramvai și primului întîlnit îi 
punem întrebarea s „Știți cumva 
unde se află terenul Militari ?" 
Omul se uită la noi, ne măsoară 
parcă am fi picat din altă pla
netă, și ne zice : „vreți să spuneți 
fostul teren „Militari”. Acum nu 
mai e bun de nimic"...

Curioși să vedem despre ce este 
vorba, am ajuns ia școala gene
rală nr. 156, în incinta căreia se 
afla terenul de fotbal „Militari". 
Intr-adevăr, terenul este înjumă
tățit de o mare și impunătoare 
betonieră. Cu a cui aprobare și 
din al cui ordin a fost distrus

si-

KUGBl completarea cronicilor noastre...
asupra între- 
etapei a II-a 

republican, e- 
putin privirile asupra 

în țară, 
ce ne-au relatat 
noștri—
♦

Precizia a întîlnit

Revenim astăzi 
cerilor din cadrul 
e campionatului 
prindu-ne 
zn-A iuriloc desfășurate 
la’<4 sucrrnt 
««wesuondentii

t.4 SaceJe.
U>. P.eh ni ca Iași un adversar 
efreu depășit, care a tinut să 

razultatul din etapa I 
»'t—<: <u Steaua. Este adevărat 
nwjbiMii din Sâcele au dominat mai 
rnuis in prima repriză, cînd au 
ri mscris prin Panenle, printr-o 
iot tturfl ae pedeapsă. După pau
ză
r are
j i
(tofl o iovi tură de pedeapsă) și 
să 'aie7e oouâ încercări prin 
Gheemhru si Dăscălescu. Deci i 
ș - ) Meciul a fost viu tfisputat 
ț)ar in limitele sportivității. A 
Hfl.-.his tune N. Cervinschi — 
h m (V. SEGAREANU, co-
respiHsdenf j.

Ia Biriad echipa locală Rul- 
eanrflul a obtiaut o victorie meri
tat» cu 6—3. in dauna Farului 
Constanta. Rugbiștii de la Rul- 
roenlul au dominat insistent, dar 
au ialat îngrijorător. Jocul a

fost aceiainsă, ieșenii au
>-au văzut* mai mult, reu- 

egaleze prin Rosenberg

fost puțin spectaculos, ambele 
echipe punîndu-și în valoare în 
special înaintările. Realizatorii 
Duță (lovitură de pedeapsă) și 
Manea (încercare), respectiv Ce- 
lea (lovitură de pedeapsă). A 
condus cu scăpări Șt. Cristea — 
București. (S. ELIADE, corespon
dent).

Știința Petroșeni și-a continuat 
seria succeselor întrecînd de data 
aceasta pe Agronomia Cluj cu 
9—0. A fost un joc frumos în 
care ambele echipe au dominat, 
alternativ. De înscris au înscris 
numai studenții de la Institutul 
de mine: trei încercări prin 
niescu, Duțulescu (un debutant 
în echipă 1) și Sabău. A condus 
bine ing. T. Viting — București. 
(T. CORNEA, corespondent).

Etapa viitoare : Grivița Roșie —*

După cea de-a II-a etapă a
competiției, iată mai jos și clasa-
mentul:
1. Dinamo 2 2 0 0 35: 8 «
2. Știința Petroșeni 2 2 0 0 17: 6 6
3. Rulmentul Birlad 2 2 0 0 9: 3 6
4. Steaua 2 110 16: 3 5
5. Precizia Să cele 2 110 >: 6 «
6. Grivița Roșie 2 110 «: 6 5
1. Politehnica Iași 2 0 2 0 6: 6 4
8. Progresul 2 0 11 9:11 3
9. Farul Constanța 2 0 0 2 8:17 2

IC. Agronomia Cluj 2 0 0 2 3:14 2
11. Rapid 2 0 0 ? 0:16 2
12. Gloria 2 0 0 2 6:30 2

O NOUĂ ÎNTRECERE

A TINERILOR PATINATORI
iucepînd de joi, patinoarul „23 

August“ va fi gazda unei noi com
petiții rezervate tinerilor patina
tori. Se dispută întrecerile celei de 
a doua ediții a concursului republi
can al speranțelor. dotat cu „Gupa 
Șcînteii pion ierul ui La această in- 
IcresanLâ competiție participă pati
natori și patinatoare sub 15 ani, din 
București, Brașov și Cluj.

Prima competiție de amplaare 
a mioi - baschetului

In scopul de a contribui la acțiu
nea de dezvoltare a mfni-baschetnlui. 
Școala sportivă nt 1 din Gapitală 
va organiza vineri, sîmbătă și du
minică prima competiție de amploare. 
La aceste întreceri, vor lua parte 
peste 40 de echipe de băieți și fete 
din Constanța, Rm. Vîlcea, Pitești, 
Ploiești, Oradea, Tg. Mureș, Bacău, 
Brașov, Giurgiu și București.

LUPTE

ETAPA

Politehnica Iași, Steaua — Pre
cizia Sâcele, Gloria — Agronomia 
Cluj, Farul Constanța — Progre
sul, Rulmentul Birlad — Dinamo 
și Știința Petroșeni — Rapid.

★
în Capitală se desfășoară 

prezent o întrecere rezervată 
chipelor de juniori și dotată
„Cupa Constructorul*. Participă 
formațiile Steaua, Progresul, Olim
pia și Constructorul.

Rezultatele 
Progresul — 
Constructorul 
(14—0).

Competiția 
turneu.

în 
e- 
cu

din prima
Steaua 5—0
— Olimpia

se dispută

CAIAC-CANOE

etapă t 
(5-0).
24—0

sistem

acest teren, am fi curioși să aflăm 
și noi. Nu se putea pune oare 
această betonieră și în alt loc ? 

întreprinderile din jurul acestui 
teren — și nu sînt de loc puține 
— sînt lipsite de o astfel de bază, 
pe care se putea desfășura o bo
gată activitate sportivă de masă.

Dacă acest teren nu are nici un 
stăpîn, la o mică distanță se află 
baza sportivă „9 Mai“ a uzinei 
cu același nume. Necunoscători, ne 
uitam peste gard, pentru că poarta 
era închisă. Curios era faptul că 
pe stadion cîțiva copii bateau 
mingea, ceea ce ne îndreptățea să 
credem că au închis-o ei. Pînă la 
urmă ne-am lămurit. Am găsit 
„intrarea" prin gardul de beton 
din care fusese smulsă o bună 
parte. Am vizitat „baza“. Pista 
de atletism, frumos ondulată cu 
bucle din buruieni, șamponată pu
ternic cu pămînt, arăta mai cu- 
rînd a maidan decît a pistă de 
atletism.

Cabinele — gherete, fără ferestre 
și nși lăsau vîntul să concerteze 
o melodie stridentă, printre scîn- 
duri. De mobilier nu poate fi 
vorba...

„Dușurile" — un jghiab în care 
o țeavă lăsa să curgă apa prin 
cîteva robinete.

„Tribuna" — un schelet metalic 
fără scînduri — arăta ca o epavă 
răsturnată la marginea țărmului.

Pe lîngă garduri și-an găsit adă
post gunoaiele, iar doi stîlpi me
talici amintesc că pe acel loc a 
fost cîndva un teren de volei.

Ceea ce am aflat nu e în mă
sură să facă cinste gazdelor. Ei 
se echipează în urină. Dar oas
peții ? Cum îi primiți, tovarăși ? 
Nu vă e jenă, ca să nu-i spunem 
altfel ?

Plecînd de la aceste terenuri în 
care dezordinea dă mina cu ne
păsarea și lipsa de răspundere 
față de avutul obștesc, avem mă
car speraața că rîndurile de față 
vor avea darul să trezească la rea
litate pe cei ce se fac vinovați de 
această situație.

în concursul de sărituri
de la Cluj
Z Giurasa—1:03,6 la 100 m spate

1967 - un an cu multe „examene41
(Vrmare din pag 1)

vede participarea diferitelor loturi la 
o serie de „regate” foarte puternice 
(Stockholm. Praga, Griinau, în Aus
tria, Finlanda, la Hanovra. Tata, 
Plovdiv ș.a.). Apoi, să nu uităm că 
în iulie va avea loc ediția Inaugu
rală a campionatului european de 
juniori, iar în august — .europenele” 
de seniori.

— Sint premise ca reprezentarea 
noastră la aceste campionate să tie 
marcată de o nouă afirmare ?

— Fără îndoială. La seniori contăm, 
în primul rînd, pe experiența și va
loarea ridicată a unor sportivi cum 
sint Vernescu, Nicoară, H. Ivanov. 
D. Ivanov, Turcaș, Seiotnic. Artimov. 
Conțolenco, N. Terente, Calabiciov, 
Covaliov, Maxim, simionov, Cafenie 
etc., precum șl — așa cum spuneam 
— pe mulți tineri eu mari posibili
tăți de progres și afirmare. La fete, 
de asemenea: Valentina Serghei, 
Hilde Lauer-Tătaru, Cornelia Siderl, 
Ema Dragan, Viorica Dumitru, Ta
tiana Cacenco, Ana Arval șl alte 
calaclste talentate alcătuiesc un lot 
valoros. Firește, am avut în vedere 
și selecționarea șl pregătirea celor 
mal buni juniori din rlndul cărora 
aș aminti pe irațil Rujan, frații 
Năstase, Botez, Schmul, Maria Lo-

vin, Domnica Lovin, Dana Tarasov 
și Marla Cornel.

— Cum anticipați sezonul compe
titions! internațional ?

— Ca o mare șl continuă încer
care a tuturor caiaciștilor și canoiș- 
tilor (și, bineînțeles, a antrenorilor) 
de a-și verifica pregătirea în primul 
rînd în probele olimpice. Cred că 
așa va fl la toate concursurile inter
naționale șl, mai ales, la „europene”. 
Pentru că pentru toți 1967 este anul... 
preolimpic !

— Pentru toți, și mai ales pentru 
noi, nu ?...

— Absolut ! întreaga pregătire și 
participarea la diferite întreceri au 
în vedere, Înainte de toate, sarci
nile și obiectivele privind participa
rea la viitoarele jocuri olimpice. In 
acest an se face trecerea de la pro
bele de fond spre cele de 1 ooo șl a 
celor de 500 m (la băieți), de ase
menea, spre distanțele olimpice. Și 
acest lucru cere multă muncă, multă 
atenție și o continuă verificare în 
compania celor mai valoroși adver
sari.

Așadar, se anunță un sezon cu o 
extrem de bogată activitate. Caia- 
căștii și canoiștii fruntași îl întim- 
pihă — după cum ne-am convins — 
cu seriozitatea și conștiinciozitatea 
care le-au adus atitea satisfacții și pe 
care le dorim mai frumoase, mai 
multe în 1967.

La Cluj s-au încheiat întrece
rile concursului republican de 
primăvară la sărituri. Iată rezul
tatele tehnico: MASCULIN SE
NIORI-: 1. P. Decuseară (Prog. 
Buc.) 163,70 p, 2. I. Canea 
(Steaua) 147,30 p; JUNIORI 
MARI : 1. J. l’reistaru (Prog. 
Buc.) 86 p; JUNIORI MICI: 1. 
Z. Ilieș (Prog. Buc.) 88,40 p; 
COPII MARI: 1. C. Nedelcu 
(CSȘ) 40,26 p; COPII MICI: 
1. D. Nedelcu (CSȘ) 40,26 p, 2. 
G. Radu (CSȘ) 40,06 p: FEMI
NIN SENIOARE : 1. M. Treistaru 
(Prog. Buc.) 130,13, 2. M. Far- 
caș (Crișul Oradea) 104,20 p; 
JUNIOARE MICI: 1. E. Szabo 
(Crișul) 54,31 p ; COPII MARI: 
1. I- Popescu (CSȘ) 86,35 p; 
COPII MICI: 1. B. Rois (Se. Sp. 
Oradea) 60 p. (N. Todoran — 
coresp.).

• In continuu progres, Z. 
GIURASA a corectat la Reșița 
pentru a treia oară in acest an 
recordul republican de sală al 
probei de 100 m spate, fiind cro
nometrat In 1:03,6. Alte rezul
tate ; £. Aimer 1:09,1 la 100 m 
deljin — rec. republican de co
pii; M. Hohoiu 1:09,0 la 100 m 
spate—rec. republican de copii ; 
Mariana Stancra 5:36,4 la 400 m 
liber; Anca Andrei 1:12,0 și Ruth 
llScher 1:21,0 la 100 ni spate; 
A. Andrei 1:08,1 la 100 m liber; 
D. Curați 1:17.9 la 100 u. bras ; 
Al. Bădin 2:26,2 Ia 200 m delfin; 
Z. Giurasa 1:05,1 la JOOm delfin; 
Dorina Mczinca 2:47,3 la 200 m 
spate. (A. Rudeanu — coresp.).

Programul campionatului republican pe echipe-categoria A-„libere"
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la Brașov ■
C.SJ4. Cluj,

Grupa I 
București, 
Brașov); Grupa a II-a ia 
(Dinamo București, Mureșul Tg. 
Mureș, Steagul roșu Brașov)j 
Grupa a III-a la Hunedoara: 
(Progresul București, Constructo
rul Hunedoara, Petrolul Ploiești); 
Grupa a IV-a la Buzău: (Oțelul 
Galați. Muncitorul textilist Lu- 
goț, Victoria

(Steaua 
Armata 

Brașov:

citorul textilist Lugoj); Grupa • 
IV-a la Galați: (Otelul Galați, 
Constructorul Hunedoara, Stea
gul roșu

ETAPA A IV-A, 1 OCTOMBRIE
1967

ETAPA

ETAPA A

Brașov).

A IU-A, 4 IUNIE 1967

a n-a Ia București s

la București: (Steaua 
Dinamo București, 

București, Otelul Ga
la Cluj:

la Brașov: (Progresul București, 
C.S.M. Cluj. Steagul roșu Brașov) ; 
Grupa a IVa la Galați: (Oțelul 
Galați, Mureșul Tg. 
mata Brașov).
ETAPA

Mureș, Ar-

• Întrecerile ultimului concurs 
desfășurat în Capitală au fost 
dominate 4c spectaculosul dud 
pe distanța de 100 m liber din
tre Dan Demetriad și F7. Mo
rarii, cîștigat la mare luptă de 
Demetriad (57,5). De subliniat și 
performanța bună (1:11,0) reali
zată de Șoptereanu Ia 100 m 
bras. Rezultate tehnice:

SENIORI.: 100 m spate (f) : 
R. Spandonide 1:19,3; 100 m
spate (b) : T. Șerban 1:07,1. Vi. 
Belea 1:07,4; 100 m bras (f) : 
Ci. Stănescu 1:24,0 ; 100 m liber 
(b) : D. Demetriad 57,5, VL Mo
ra ru 57,6; 100 m liber (I): 1. 
Ungur 1:07,1, Ag. Sterner 1:07.4; 
200 m delfin (b) N. Tat 2:28.i. 
VI. Belea 2:30,6; 200 m delfin 
G. Cerheann 2:53,0; COPII; 2t«J 
m del l in (b): L. CopcealSu 2:Sț.4. 
100 m liber (f) : C. Cehanzue 
1:134 ; 100 m liber, (b) : Ad. 
Spinea 1:05,3; 100 m bras (i) : 
L. Burlaeu 1:28,6, A. Mihtevrn 

bras (b) : F_ Ma-100 m

Buzău).

II-A. 7 MAI 1967

Tg. Mureș :
- —1 Tg.

Grupa I la * 
Booirești. Mureșul 
Petrol»! Ploiești}; Grupa 
la Cluj: — 
C.Ș .M. Cl_
Grapa a IH-a Ia Lugoj: (Progresul 
București, Armata Brașov, Mun-

(Steaua 
Mureș, . 
a II-a 

(Dinamo București, 
Victoria Buzău ) ;

Grupa
(Progresul București, Otelul Ga
lați) ; Grupa a III-a la Tg. Mu
reș : (C.S.M. Cluj, Mureșul Tg.- 
Mureș) ; Grupa a IV-a la Lugoj: 
(Constructorul Hunedoara, Mun
citorul textilist Lugoj); Grupa a
V- a la Brașov: (Armata Brașov, ETAPA A V-A, 29 OCTOMBRIE
Steagul • — - - —
VI- a la
Victoria

Grupa I
București, 
Progresul 
lăți); Grupa a H-a 
(C.S.M. Cluj, Mureșul Tg.-Mureș,
Constructorul Hunedoara, Mun
citorul textilist Lugoj); Grupa a 
IlI-a la Ploiești: (Armata Bra
șov, Steagul roșu Brașov, Pe
trolul Ploiești, Victoria Buzău).

A VI-A, 3 
1967

a II-a Ia
București,

NOIEMBRIE

ETAPA

roșu Brașov); Grupa a 
Buzău : (Petrolul Ploiești, 
Buzău).

A IȚI-A. 25 IUNIE 1967

1967

Grupa
București

I Ia București: (Steaua 
Dinamo București).

1:30,6;
nolescu 1:24.2, E. Hempel 1:25.0; 
100 m - ‘ - - - -
1:18,2; 100 m spate (f) : L Pi- 
dureleanu 1:24,0.

în același_concurs s-au desfă
șurat și probe pentru copii catee. 
B. lată cîteva rezultate: T. Nu- 
țeanu 1:22,4 la 100 m spate: A. 
Tîmpu 1:28,7 la 100 m bras ; T. 
Nicolae 1:14,4 la 100 m liber; 
Elena Ene 1:35,7 la 100 m bras ; 
Adriana Pupăzan 1:19,3 la 100 m 
liber; Gli. Lupu 22.6 la S3 ■ 
spate: Ad. Covaci 20,3 la 33 a 
liber; Rodica Șerban 2bU Mâ- 
dălina Măzgăreanu 26.1 la 33 * 
spate; Eva Fischer 2X2 la 33 3 
bras-; T. Nicolae 22-9 la 33 a 
delfin.

spate (M*. Âd. Sp

Grupa
(Dinamo
rul Hunedoara, Armata Brașov) ;
Grupa a III-a Ia București: (Pro- 

- greșul București, Mureșul Tg.- 
Mureș, Victoria Buzău). .
ETAPA A VI-A, 4 NOIEMBRIE 

1967
Grupa I la București: (Steaua 

București, Muncitorul textilist Lu
goj, Steagul roșu- Brașov) ,- Grupa

București:
Constructo-

Grupa I Ia Hunedoara :
București, Constructorul
doar?, Victoria Buzău);
a Ii-a la Ploiești: (Dinamo Bucu- a IV-a la București: (Oțelul Gu
reșii. Muncitorul textilist Lugoj, 
Petrolul Ploiești); Grupa a III-a

(Steaua 
Hune- 
Grupa

lăți, C.S.M. Cluj, Petrolul Plo
iești).



0OTBAL [CHIPtlE Dl JUNIORI
AIER0MÂNIEIȘITURCIE1,

DUNAV RUSfi
Șl PROGRESUL BUCUREȘTI

Dacă în urmă cu ani, oriunde te duceai la Oradea 
auzeai vorbindu-se despre fotbal, acum acest su
biect este din ce în ce mai puțin la ordinea zilei ! 
Acei care au rămas — totuși — fideli sportului cu 
balonul rotund vorbesc cu dezamăgire despre fot
balul arădean. Și, pe bună dreptate. Revirimentul 
mult așteptat, revenirea în categoria A, nu se în
trezărește în acest an...

Ani și ani Oradea a constituit un puternic centru 
fotbalistic, a dat echipei naționale jucători cu re
nume. Formația nr. 1 a Oradei a fost prezentă la

14 ediții ale campionatului primei categorii a țării, 
avînd de multe ori un cuvînt hotărîtor în desfășu-» 
rarea acestei populare competiții.

Care este situația actuală a echipei Crișul, care 
sînt posibilitățile de reafirmare a fotbalului orâ- 
dean ? lată întrebări pe care le-am adresat unor 
orădeni aflați în contact direct cu fotbalul, fie în 
calitate de tehnicieni, antrenori, activiști sportivi, 
fie ca simpli dar pasionați spectatori, lată răspun
surile :

• O TRANSFORMARE RADI
CALĂ (Al. Tordai, vicepreședinte 
al Consiliului regional UCFS 
Crișana) : „Conducerea clubului 
Crișul a trecut la unele măsuri 
radicale : întinerirea echipei și 
sancționarea acelora care nu duc 
o viață sportivă. Să le luăm în 
ordine. Din lotul de 18 jucători, 
15 au sub 21 de ani. (Un „amă
nunt" foarte important pentru coe
ziunea echipei : 16 dintre ei sînt 
orădeni). Printre tinerii promovați 
în lot găsim cinci jucători care 
vor fi prezenți pentru prima oară 
într-o echipă de „B“. După cum 
s-au mișcat „puștii" în prima în
tâlnire oficială a sezonului (me
ciul de „cupă" cu Politehnica

*București, 1—0), există speranța că 
ei vor corespunde în formația Cri- 
șului.

Privind întărirea disciplinei, con
siderăm binevenită ultima sanc
țiune dată fotbaliștilor Harșani și 
Damian care, pentru beții repe
tate (și îndeosebi pentru cheful de 
pomină din după-amiaza zilei de 
28 februarie), au fost suspendați 
pe timp nelimitat, fără drept de 
acordare a dezlegării. Trebuie să 
spunem că acești doi jucători au 
mai fost suspendați pe șase luni, 
în august 1966, dar la intervenția 
vechiului birou al secției, condu
cerea clubului a revenit asupra 
sancțiunii". (N.N. — sîntem cu
rioși cît va dura acum suspenda
rea lui Harșani și Damian ?).
• REGENERAREA ECHIPEI 

(V. Aștileanu, medic la I.C.O.) : 
„Prin introducerea tinerilor jucă
tori în echipă, ca de exemplu Co- 
jocaru, Șudi, Alexandru, Ujlaki. 
Kun II și alții, speranța de a ve-

*dea meciuri frumoase a crescut 
în rîndurile spectatorilor. Această 
schimbare la față a formației tre
buia făcută cu ani în urmă, dar 
unii tovarăși din conducerea clu
bului n-au avut încredere în ju
cătorii tineri. Or, acum — mă re
fer la meciul de „cupă" — s-a 
văzut că acești jucători au meritat 
să fie promovați. Deocamdată, nu 
putem avea pretenții de promo
vare în categoria A dar după 
o serioasă... „vitaminizare" și omo
genizare a ansamblului vom în
cerca să ridicăm din nou fotbalul 
orădean pe locul la care aspiră 
de atîta timp".
• MAI E MULT DE MUNCIT 

(Șt. Patkos, tehnician la C.F.R., 
arbitru de fotbal) : „Am urmărit 
cu interes pregătirea jucătorilor 
pentru returul campionatului. Me
ciurile de verificare au arătat că 
antrenorii mai au mult de muncit 
pentru omogenizarea și ridicarea 
tehnicii individuale a tinerilor, în 
special. Promovarea în „A" nu 
este posibilă în actuala ediție a 
campionatului. Acei care cred 
acest lucru își fac iluzii deșarte, 
în seria a Il-a avem de luptat cu 
echipe puternice, ca Minerul Baia 
Mare, A.S.A. Tg. Mureș etc. Poate 
la anul...".
• PLEDOARIE SENTRU TI

NEREȚE (P. Radulescu, antrenorul 
echipei Crișul) : „Putem spune că 
începem returul campionatului ca
tegoriei B cu cea mai tînără 
echipă pe care a avut-o vreodată 
Oradea. Concret, vîrsta medie este 
de 20 de ani și 4 luni, iar cel 
mai „bătrîn" jucător, Tomeș, are 
26 de ani. Jocurile susținute pînă 
acum ne-au arătat, totuși, o serie 
de carențe. Astfel, linia de mijloc 
nu îndeplinește încă rolul de „su
papă" ; apărarea (ne referim în spe
cial la cuplul central), trebuie suda-

De la I. E. B. S.
Pentru cuplajul internațional de 

fotbal ROMÂNIA — TURCIA 
(juniori) și PROGRESUL — DU- 
NAV RUSE de azi, de la ora 16, 
de pe stadionul Republicii, bile
tele se găsesc de vînzare ia ca
sele obișnuite. 

tă ; iar juniorii de care dispune lo
tul trebuie pregătiți cu atenție.

Avem și unele greutăți, care în 
mod direct influențează compor
tarea formației. In primul rînd, 
starea terenului (gazon necores
punzător, gropi etc.). Dacă con
ducerea clubului va asigura con
diții bune de pregătire, pot spune 
că în doi-trei ani vom avea o 
echipă mare.

Cred că de data aceasta sanc
țiunile date celor doi jucători, 
Harșani și Damiân, nu vor fi ri
dicate... cu una, cu două, de către 
conducerea clubului, nici chiar 
după meciurile... pierdute".
• E MAI BINE MAI TÎRZIU 

DECÎT NICIODATĂ (P. Găvonța, 
funcționar la I.I.S. Victoria, in
structor de fotbal) : „întinerirea 
echipei Crișul se impunea încă din 
turui campionatului 1965—1966, 
cînd poate s-ar fi evitat astfel 
locul 13 care a „aruncat" fotba
lul orădean din nou în „B“. Dar 
bine că au fost descoperiți, în 
fine, acești tineri talentați ; spe
ranțe îndreptățite pentru noi toți 
că vom viziona meciuri de mai 
bună calitate. Un lucru este foarte 
important: trebuie să se mențină 
actualul lot, iar tehnicienii să 
aibă răbdare în cizelarea tinere
lor talente".
• CRIȘUL, PE UN DRUM 

BUN I (V. Sere, redactor la ziarul 
„Crișana") : „După campionatul 
trecut, iubitorii fotbalului din ora-

CE NE-A ARĂTAT 
UNIVERSITATEA 
CRAIOVA
IN CELE 3 JOCURI 
ALE RETURULUI?

Rezistînd celor trei restanțe din 
tur, Universitatea Craiova a reali
zat marea surpriză de a aborda a- 
cest sezon de pe poziția întîia a cla
samentului. Fără să rămînem indife
renți în fața saltului realizat de ol
teni, ne-am propus să urmărim a- 
ceastă echipă în primele trei meciuri 
susținute în returul acestui campio
nat. Iată-ne, deci, prezenți la 26 fe
bruarie în tribunele stadionului din 
Craiova (la meciul Universitatea — 
Dinamo, 1—1), la 12 martie la Petro- 
șeni (Jiul — Universitatea, 2—1) și 
peste trei zile din nou la Craiova 
(Universitatea — U.T.A., 4—1).

Ce-am desprins din cele văzute ? 
Mai întîi un lucru ce merită con
semnat : renumele de gazdă neospi
talieră nu mai e valabil la Craiova, 
în loc de sticle și pietre, din tribună 
pe gazon și de pe gazon în tribună 
s-au aruncat în această primăvară 
buchete de flori. în loc de huiduieli 
s-au făcut auzite încurajări pentru 
echipa gazdă, dar și aplauze pentru 
fazele frumoase realizate de adver
sari. Chiar și golurile înscrise de 
Haidu și Șchiopu, prin care Dinamo 
și U.T.A. au luat conducerea, s-au 
bucurat de aprecierile spectatorilor. 
Totul s-a desfășurat așa cum o cere 
etica noastră sportivă. Și nu sînt 
singurele exemple. Sîmbâtă seara, în 
preziua meciului, la Liceul „Frații 
Buzești", Pircălab, Nunweiller III șl 
colegii lor s-au intîlnit cu pionierii 
și școlarii de aici. A fost o seară de 
neuitat pentru micuții admiratori, o 
întîlnire emoționantă de care toți 
își vor aminti cu multă plăcere. 
Iată... realizări pentru care toți 
merită toate felicitările.

Și acum, despre comportarea echi
pei. Universitatea din acest an este 
o altă formație, superioară celei de 
anii trecuți. Âre o altă față. în pri
mul rind, nu mai este echipa care 
să se piardă, căreia să-i fugă pă- 
mîntul de sub picioare Ia primirea 
unui gol. în toate cele trei jocuri, 
Universitatea a fost condusă cu 1—0 
și de fiecare dată a recuperat, a 
egalat, iar în meciul cu U.T.A., gra
ție unei bune pregătiri fizice și de 
voință, nimeni ri-a mai putut-o opri 
din drumul spre victorie. Totuși, an
trenorii trebuie să studieze și ^rever
sul medaliei”. Să nu uite că echipa 
începe foarte greu jocul. In ciuda 
unei superiorități teritoriale (meciu
rile ctr Dinamo și U.T;A.) ear a f6st e- 
chipa care a primit-'gol !-Doar efor
turile considerabile, cheltuiala mare 
de energie au putut suplini lipsa de 

șui nostru au primit o dublă lo
vitură : echipa a retrogradat și o 
serie de jucători buni au plecat 
din localitate (printre ei Solomon, 
Mureșan II și, recent, Pojoni). 
Prima „lovitură-, ieșirea din rîn
durile echipelor de „A“, ne doare 
și acum ; în schimb, pe cea de a 
doua am uitat-o. Au dreptate acei 
suporteri care spun că nu avem 
nevoie de jucători care merg cu 
noi numai la... bine, iar cînd dăm 
de greu, ne părăsesc.

Retrogradarea se datorește în 
bună măsură politicii greșite de 
promovare a tinerilor, dusă de 
către vechea conducere a secției. 
După măsurile luate, se pare că 
s-a înscăunat la conducere o men
talitate sănătoasă privind încu
rajarea tineretului. Fotbaliștii ti
neri, ca Sudi, Cociș, Kun II, 
Lucaci etc., deși n-au reușit încă 
să se încadreze în jocul echipei, 
au totuși șanse mari să facă acest 
lucru, deoarece au aptitudini și 
lucrează cu multă seriozitate la 
antrenamente. Antrenorii vor tre
bui să insiste ca acești tineri să 
fie mai bine pregătiți fizic, de
oarece ei sînt deocamdată fragili 
și se accidentează ușor (din pă
cate, în seria a Il-a se joacă un 
fotbal prea „bărbătesc"...).

Mai sînt de rezolvat unele pro
bleme în sînul echipei. Unii ju
cători, ca de exemplu Iacob și 
Tomeș, nu reușesc să dea randa
mentul cerut. Cu toate măsurile

Terenurile erau încă înconjurate de 
începuseră pentru noul sezon. Iată o 
cu Rapid 

concentrare din primele minute de 
joc, plasamentul greșit al apărători
lor, în special al fundașilor laterali 
(Mihăilescu — la golul lui Haidu» 
Deliu — la cel al lui Șchiopu).

In cele trei jocuri, Universitatea 
ne-a arătat că elanul și buna pre
gătire fizică sînt caracteristici de 
bază ale jocului său. A avut de fie
care dată multe resurse in finaluriie 
de partidă, mai ales în jocul cu 
U.T.A.

Dar Universitatea Craiova este la 
ora actuală o echipă fruntașă : locul 
I la sfîrșitul turului și acum locul 2. 
Aceasta presupune și o concepție 
tactică superioară, o valoare tehnică 
individuală a jucătorilor la nivelul 
locului din clasament. Dacă la Petro- 
șeni craiovenii ne-au arătat că știu 
să aplice bine sistemul de joc în a- 
șezarea 4—3—3 (mai puțin vîrfurile 
de atac), că știu să temporizeze jocul 
la mijlocul terenului și să se apere 
organizat în preajma careului de 
16 m, cînd s-a pus problema jocului 
ofensiv echipa a șchiopătat. De ce ?
1. Pentru că mijlocașii n-au știut 
întotdeauna unde și cînd să lanseze 
atacul, pentru că Strîmbeanu n-a 
fost constant în comportare (nota 7 
cu Dinamo, 5 cu Jiul și apoi 8 cu 
U.T.A.), iar Ivan, jucătorul cu un 
bun bagaj tehnic, s-a mișcat greoi.
2. înaintarea nu prea cunoaște lec
ția în fața apărărilor aglomerate. 
Jocul din mișcare, șuturile fără in
terminabilele preluări sînț elemente 
care vor trebui să stea în atenția 
antrenorilor. Nu intim plător 4 din 
cele 6 goluri marcate în acest retur 
au fost înscrise din faze fixe (Sfîrlo- 
gea — preluare cu capul din lovitură 
liberă, în meciul cu Dinamo, Deliu, 
direct dintr-o asemenea-'lovitură, cu - 
Jiul, Oblemenco și Deselnicu, prelu
ări din cornere — primele două go- 

luatc împotriva lui Harșani și Da
mian, se mai simte, pe ici-pe colo, 
lipsa de disciplină în rîndurile 
fotbaliștilor".
• SPERANȚE PENTRU MAI 

TÎRZIU (I. Vărzan, antrenond 
echipei Mineral Bihor, fost juca»*' 
tor la I.C.O.) : „Se pare că anul 
acesta nu va fi îndeplinită dorința 
zecilor de mii de suporteri oră
deni de a-și vedea echipa în ca-, 
tegoria A. Crișul, cu multe ele
mente tinere, este doar pe drumul 
formării și nu poate să aspire, în 
prezent, la performanța de a în
vinge toate echipele pe care le 
are în față în clasament, adică 
pe cele din Tg. Mureș, Arad, Re
șița, Baia Mare, Timișoara și 
Cugir".

★
Concluziile se impun de la sine. 

Toată lumea este de acord cu în
tinerirea echipei, toți iubitorii fot
balului doresc revenirea Crișului 
în rîndurile echipelor fruntașe.

Va promova Crișul chiar anul 
acesta în categoria A ? E greu. 
Dar — așa cum ne-au declarat o 
serie de suporteri, ținînd seama 
că meciurile în fața celor mai di
ficili adversari Crișul le va sus
ține pe teren propriu (cu A.S.A. 
Tg. Mureș, Minerul Baia Mare, 
Vagonul Arad, C.S.M. Reșița și 
Industria sîrmei Cîmpia Turzii), 
avînd deci șanse mărite de a ob
ține victorii, nu este exclusă nici 
posibilitatea promovării. Ar mai 
trebui, însă, ca orădenii să cîștige 
cît mai multe jocuri în deplasare 
— unde își vor apăra șansele în 
fața unor formații teoretic infe
rioare — și, mai cu seamă, să-și 
mobilizeze toate forțele pentru o 
pregătire temeinică, pentru crește
rea necontenită a calității jocului. 
Astfel, succesele și mult dorita pro
movare nu se vor lăsa așteptate—

Anchetă realizată de
T. RÂBȘAN

I. GHIȘA-coresp. principal

nămeți cînd pregătirile craiovenilor 
faza din „amicalul* susținut de ei 

Foto: V. Bageac

Iuri cu U.T.A.). Doar ultimele puncte
înscrise in meciul cu arădanii au 
fost marcate din acțiune, dar după 
ce victoria era asigurată. 3. De fie
care dată posturile de extremă au 
fost ocupate de alți jucători. Pa 
dreapta, in ordinea jocurilor au evo
luat Niță — Adr. Popescu — Niți. 
Pe stingă, Cîrciumărescu — Deselni
cu (care a jucat de fapt mijlocaș) — 
M. Popescu. Improvizațiile de pe 
stingă — după cum spunea antreno
rul Cosmoc — s-au datorat faptului 
că titularul, Cîrciumărescu, s-a căsă
torit și a lipsit vreo 10 zile de la 
antrenamente și meciuri.

Cele trei jocuri ale Universității 
Craiova, pe care le-am urmărit, pot 
prilejui atitea și atitea constatări. 
Unele bune — jucătorii nu s-au des
curajat cînd au fost conduși, au ter
minat cu multe resurse jocurile — 
altele mai puțin bune — echipa s-a 
lăsat angrenată in jocul adversari
lor (meciul cu Dinamo), procentul 
mic de șuturi la poartă (mai ales 
în deplasare) și în special cele din 
mișcare. Desigur, antrenorii au tras 
concluziile după cele 3 jocuri, iar 
dacă nu, e cazul s-o facă. Această 
formație nu se mai poate mulțumi cu 
orice (credem că nici cu bilanțul 
general al celor trei jocuri — un 
meci egal, o victorie și o înfringere, 
deci 50 la sută). Echipa are o poziție 
în clasament care o obligă, în rîn
durile ei evoluează cîțiva jucători — 
Ivan, Niță, . Strîmbeanu, Mincă — 
care speră Ia mai mult și se gîn- 
desc (foarte bine) la Ioturile națio
nale. lată de ce așteptăm de la Uni
versitatea Craiova comportări bune și 
foarte bune.

CONSTANTIN ALEXE

pc atfșnl cuplajului de azi, 

dc pc ..Republicii**
Cuplajul international de 

azi, de pe stadionul Republi
cii, se anunță foarte intere
sant. Intr-adevăr, spectatorii 
vor avea prilejul să vadă la 
lucru echipele reprezentative 
de juniori ale României și 
Turciei, ca și una din forma
țiile fruntașe din cam
pionatul de fotbal al Bulga
riei, Dunav Ruse, care se va 
întîlni cu Progresul.

Mai întîi despre juniori. 
Ambele formații au făcut an
trenamente ieri dimineață: 
reprezentativa Turciei pe sta
dionul Republicii, juniorii 
noștri Ia „23 August*. Antre
norii respectivi, Gheorghe Ola 
și Nazim Koka, au folosit 
prilejul pentru a-și da seama 
dacă mai sînt sau nu nece
sare modificări fată de for
mațiile anunțate inițial. Ele 
au rămas neschimbate, astfel 
că arbitrii Andrei Rădulescu 
(la centru), N. Tătaru șl C. 
Dinulescu vor chema la în
trecere următorii jucători i

ROMANIA: Moldovan —
Codrea, N. Ionescu, Cojocaru, 
Viciu — Țegean, Mirăuță — 
Biliboacă, Neagu, Tătaru. Ma
nea.

TURCIA: Yavuz — Esenali, 
Cengiz, Hayrettin, Hikmet — 
Dogan, Zekeriya — Neeati, 
Nedim; Orhan, liban.

Al doilea joc a] cuplajului 
de azi — de fapt primul în 
ordinea desfășurării — aduce 
pe gazonul de la „Republicii" 
o cunoștință mai veche a 
amatorilor de fotbal din Ca
pitală : formația bulgară Du
nav Ruse, ale cărei partide în 
compania Progresului Bucu
rești au devenit traditionale. 
Meciul va fi condus de G. N. 
Gherghe (la centru), G. Dra- 
gomir și S. Stăncescu. Meciul 
va începe la ora 16, iar cel 
de juniori la ora 17,45.

7 „X"-URI LA CONCURSUL 

PRONOSPORT DE DUMINICĂ!

Programul concursului PRO
NOSPORT de duminică 19 
martie a.c. s-a dovedit a fi 
deosebit de greu. Astfel, din 
cele 13 meciuri ale concursu
lui, numai la patru s-au înre
gistrat victorii ale echipelor 
gazdă.

Cele șapte „X'-uri și cele 
două „2“-uri ne îndreptățesc 
să credem că posesorii varian
telor cîștigătoare vor fi re
compensați cu premii impor
tante.

Concursul Pronosport nr. 12 
de duminică 26 martie a.c. 
este alcătuit în întregime din 
meciuri ale campionatelor noas
tre (întreaga etapă a campio
natului categoriei A și întîl- 
niri din prima etapă a cam
pionatului categoriei B). Dar 
iată acest program: I: Rapid
— Universitatea Craiova ; II: 
Farul — Progresul; III: U.T.A.
— Petrolul; IV i Steaua — 
Steagul roșu ; V: Universita
tea Cluj — Dinamo București; 
VI: Politehnica — Dinamo Pi
tești î VII: Jiul — C.S.M.S. 
Iași; VIII: Ceahlăul Piatra 
Neamț — Flacăra Moreni; 
IX: C.F.R. Pașcani — Meta
lurgistul București ; X : Dina
mo Bacău — Chimia Sucea
va; XI: C.S.M. Reșița — 
C.F.R Timișoara; XII: Gaz 
metan Mediaș — Vagonul 
Arad f XIII: C.S.M. Sibiu — 
Minerul Baia Mare.

Pentru a participa la acest 
concurs, care se prevede 
foarte echilibrat, depuneți din 
vreme buletinele dv, după ce 
în prealabil v-ati documentat 
asupra meciurilor, citind „Pro
gramul Loto-Pronosport" care 
a anărut astăzi.

Rubrică redactată ide Ad
ministrația de stat Loto-Prono
sport.



ECHIPA DE HOCHEI A ROMÂNIEI A DISPUS DE ITALIA CU 7-2
Ne-a plăcnt în mod deosebit ra
piditatea cu care au acționat de-a 
lungul întregului foc hocheiștii ro
mâni, spectaculoasele lor combinații, 
încheiate in maiea lor majoritate cu 
șuturi puternice la poartă.

Din păcate, însă, meciul a purtat 
în ultimele două reprize amprenta u- 
nui ioc dur. în care au excelat ho
cheiștii italieni. Nu este lipsit de 
importantă să arătăm că de-a lungul 
celor 60 de minute de joc, echipa 
Italiei a fost penalizată cu 19 minute, 
iar reprezentativa noastră cu 12 mi
nute de eliminare. In special, în fi
nalul întîlnirii, spectatorii prezenți 
la Ponaupark au fost martorii unor 
gesturi brutale, din care cauză Bașa, 
Czaka. Calamar, Biro și Făgăraș au 
fost accidentați. Ei vor putea juca 
în partida următoare (cu Norvegia) 
insă credem că cei doi arbitri sue-

Dinamoviștii bucureșfeni 
învingători in „C. C. E.“ la volei

Dtimimcă seara, la Barcelona. în 
fata until mare număr de specta
tori formația masculină de volei 
Dinamo BucureșJP" a susținut me- 
rhil-tnr din sferturile de finală 
ale . Cupei campionilor euro
peni* în compania campioanei 
Spaniei, echipa Hispano Frances 
Barcelona Dinamoviștii bucureș- 
îeni au cîștiqat cu scorul de 3-1 
<5. 2. —11. 10). fn primele două

,,C.C.E.“ la scrimă

EXPLICAȚIA LOCULUI 5 
OCUPAT DE STEAUA
După încheierea asalturilor din 

cadrul , Cupei campionilor europeni* 
la fUr*îă băieți. î-am solicitat tele
fonic prof Mu Poenaru. unul dintre 
antrenorii echipei noastre campioane, 
părerea în legătură cu comportarea 
trăitorilor de la Steaua.

,./Vu sînt de. loc mulțumit de. felul 
nun au evaluat, fn finalul meciului 
cu V jpest Dnzsa Budapesta, flore- 
fi-fii noștri. Am fn vedere pe Ștefan 
fhjMcler. rare a pierdut la Gyarmati, 
ca si pe luliu Falb. învins de Szabo. 
Este foarte adevărat că trăgătorii 
Stelei făcuseră un efort deosebit 
încerci nd si reușind să refacă tere
nul de. la 1—6 la 6—6 si apoi să 
conducă cu 8—6. Nu le mai r5- 
măsese scrimerilor de la Steaua deeft 
un nas pentru obținerea victoriei, un 
asalt de cîștigat. Numai că și flau- 
cler și Falb au evoluat slab In fi
nalul acestui meci foarte important, 
lâsfndu-se depășiți de adversarii lor. 
In principal — pentru că nu s-au 
mobilizot suficient, n-au căutat să 
lupte pentru victorie. să se dăru
iască.

Și. iată cum, fn loc să ne clasăm 
fn finala competiției, lucru foarte po
sibil. pentru că n-am mai fi avut 
adversari prea tari, am terminat tn- 
trecerea pe un modest loc 5...a

PE SCURT
CARACAS. Turneul internațional 

de tenis de Ia Caracas a fost cîști
gat de jucătorul iugoslav Nikola Pi- 
lici. Proba de dublu a revenit pe
rechii australiene Tony Roche — 
John Newcombe.

PARIS. Au început campionatele 
de înot șî sărituri ale Franței. Chris
tine Caron, bolnavă de laringită, nu 
participă la întreceri. în prima zi, 
Alain Mosconi a cucerit două titluri 
de campion național : la 200 m liber 
(1:56.0) și la 400 m mixt (4:56,5).

HELSINKI. La Kuopio (Finlanda) 
«-a desfășurat un concurs internațio
nal de schi (probe nordice), dominat 
de sportivii țării gazdă. La proba de 
sărituri de Ia trambulină Dieter 
Neundorf (R.D.G.) a fost învins de 
finlandezul Vaeisaenen.

LEIPZIG. In sferturile de finală 
ale „C.C.E.* Ia handbal masculin, 
D.H.f.K. Leipzig a învins pe Dukla 
Praga cn 14—9 (12—?). Ciștigind In 
tur cu 21—10 Dukla s-a calificat In 
semifinale.

MOSCOVA. Intr-un meci amical 
d? baschet (feminin), echipa 
U.R.S.S. a dispus de cea a Bulgariei 
tu 72—61 <38—31). 

dezi E. Viking și TI. Dahlberg ar 
fi putut sancționa mai prompt și cu 
mai multă hotărire jocul dur al ho- 
cheiștilor italieni.

Partida a început în nota de do
minare a echipei noastre care s-a 
detașat chiar din primele minute, în-

Programul de azi: GRUPA A: 
R.D.G.—U.R.S.S., Finlanda—Sue
dia, R.F.G.—Canada. Cehoslova
cia—S.U.A.; GRUPA B: Polonia— 
Ungaria, România—Norvegia, Ita
lia—Elveția, Austria—Iugoslavia.

scriind două goluri prin Varga (min. 
1) șî lonescu (min, 5). Perioada 
de dominare a jucătorilor români 
este concretizată mai tîrziu de Ște- 
fanov (min. 13). In ultima parte a pri
mei reprize Alberto Darin reduce din

seturi gazdele au fost depășite de 
forța de Joc a voleibaliștilor ro
mâni. dar au cîștiqat totuși setul 
al treilea. în care formația oaspe 
a fost modificată de mai multe 
ori. Returul are loc astă seară, 
tîrziu, tot Ia Barcelona.

Ilie Năstase
elogiat de presa din R.A.U.
Finala turneului de tenis de la 

Alexandria, în care tînărul tenis- 
man român Ilie Năstase a cedat 
după o luptă acerbă în fața chilia
nului Pinto Bravo, stirnește comen
tarii vii in presa din R.A.U. Ziarul 
in limba franceză „JOURNAL. 
d’EGYPTE" din Cairo scrie : 
.... Jucătorul român Ilie Năstase a 
fost marea revelație a turneului. El 
a produs cele mai mari surprize, e- 
liminind pe doi dintre favoriții în
trecerii, englezul Mike Sangster si 
suedezul J. E. Lundquist. Finala 
Năstase — Pinto Bravo a oferit 
spectatorilor, timp de 3 ore, splen
didul spectacol al unei lupte sporti
ve duse cu deosebită măiestrie. 
La capătul a 5 seturi a învins 
chilianul, după prelungiri dispu
tate cu ardoare".

De reținut că în semifinalele pro
bei de simplu bărbați, Ilie Năsta
se a dispus de o altă tînără reve
lație a turneului, sovieticul V. 
Korotkov (3—6, 6—2, 6—2, 6—3). Tn 
semifinale la dublu mixt: Ko
rotkov, Dmitrieva (U. R. S. S.) — 
Năstase (România), Schulze (R.F.G.) 
3-6, 7—5, 6—4.

CUM SE ANTRENEAZĂ MARII SPORTIVI:

Halterofilii polonezi
In ierarhia mondială a celor mai 

huni halterofili, sportivii polonezi o- 
cupă locuri de frunte. Dacă ne gîn- 
dim că în anul 1963, la campionatele 
mondiale. Polonia a cucerit locul I 
fn clasamentul general pe națiuni, 
înringînd redutabila și pînă atunci 
neînvinsa echipă sovietică, ne putem 
face o imagine a drumului ascen
dent parcurs de halterofilii acestei 
țări.

Examinînd tabela recordurilor mon
diale, vom constata prezenta halte
rofililor din R. P. Polonă la urmă
toarele categorii și procedee : cat. 
ușoară (67,5 kg) procedeul smuls: 
Valdemar Bazanovski cu 134 kg 
(1965); cat. mijlocie (82.5 kg) pro
cedeul smuls: Norbert Ozimek cu 
148 kg (1965); cat. semigrea (90 
kg) procedeul împins: M. Golab 
168.5 kg (1966). Numele altor hal
terofili polonezi, ca Zielenisli și Pa- 
linski. stnt cunoscute pe tntreg glo
bul.

Din studiul antrenamentelor celor 
mai valoroși halterofili polonezi vom 
constata că accentul cade pe dina
mica execuției si nu pe forța ei, așa 
rum procedează americanii. O altă 
caracteristică este cantitatea uriașă 

diferență (min. 16), dar Varga resta
bilește avantajul (min. 17). tn re
priza secunda echipa noastră stăpî- 
nește jocul și înscrie de două ori 
prin Calamar (min. 30 și 35). In 
ultima parte jocul este mai puțin 
cursiv și scorul final este stabilit 
prin alte două goluri realizate de 
Mastel (min. 55) și Varga (min. 59).

★
Tot In grupa B s-a înregistrat un 

rezultat surprinzător: Iugoslavia— 
Polonia 3—3 (0—2, 2—0, 1 —1). 
Hocheiștii iugoslavi au jucat excelent, 
știind să se apere organizat. Au mar
cat: Smolej, Mlakar, Roman (Iugo
slavia), Zurawski, Frislewicz, Fon- 
fara (Polonia). Tot In această etapă 
Austria—Ungaria 5—4 (2 — 1. 1—2. 
2—1). Indiferent de rezultatul me
ciului Norvegia—Elveția, care nu în
cepuse tn momentul convorbirii tele
fonice. echipa noastră se află pe 
primul loc in grupa B, cn 4 puncte.

In grupa A, Cehoslovacia—R.D.G. 
6—0 (3—0, 2—0, 1—0), iar grupa 
G, Bulgaria—Franța 3—2(1—0, I—1, 
1-1).

Șahiști români 
peste hotare

ln prima rundă a turneului 
zonal de la Halle (R.D.G.), repre
zentantul României, Victor Cio- 
cîltea, a întrerupt cu islandezul 
Kristinsson. Alte rezultate i Ha- 
vansi — Vesterinen 0—1, Zweig 
— Kujpers 1—0. Minev — Pletru- 
slak .l—0, Camilleri — Hort 0—1, 
Zinn — Uhlmann, Matulovici — 
Minici, Petersen — Portisch, Kin- 
mark — Johansson remize; Ge- 
rusel și Besser au Întrerupt.

★
ln turneul feminin de la Bel

grad s-au jucat partidele între
rupte. în clasament (după 9 run
de) i Zatulovskaia 6’/t. Iovanovici 
și Belamarici 6, Gaprindașvili șt 
Bilek 5*/s. Konarkowska 5(1), Ni- 
colau 5 etc.

Ion Rusnac pe locul 2 
la crosul de la Istanbul
Recent, a avut loc la Istanbul. în 

organizarea clubului Beșiktas. un cros 
internațional la care au participat 
atleți din Bulgaria, România și 
Turcia. Din țara noastră au parti
cipat 3 alergători : Ion Rusnac, An
drei Barabaș și Zoltan Vamoș Con- 
firmînd forma bună în care se află, 
Rusnac a obținut un promițător loc 
2. Barabaș s-a clasat pe locul 3, iar 
Vamoș a abandonat la 5200 m. Cro
sul, desfășurat pe distanța de 7500 
m, a fost cîștigat de Muharrem Dal- 
kilic (Turcia).

Ae greutăți ce se ridică la un antre
nament (între 10 000 și 18 000 kg). 
O lecție pentru sportivii fruntași du
rează 3 ore, din care 2 ore sînt con
sacrate exercițiilor de smuls și arun
cat iar o oră pentru încălzire, 
exerciții de împins și genuflexiuni. 
Trebuie menționat faptul că an
trenamentele sînt aproape zilnice 
și că se fac fără menajamente, 
cu toată seriozitatea. Dintre exerci
țiile specifice, cele mai utilizate sînt: 
împins la cadru, împins înclinat, 
smuls fără fandare, pus la umăr 
direct, lucru în atîrnat, ridicări, miș
cări de vîslire, genuflexiuni.

Intr-o singură zi, halterofilul Wal- 
demar Bazanovski efectuează la un 
antrenament 13 reprize de împins, 
mergînd pînă la greutatea maximă 
și revenind apoi la greutăți mai u- 
șoare, 75 reprize de smuls cu un 
total de 41 de repetări, iar la arun
cat alternează repetările de pus la 
umăr fără fandare, într-o zi, cu cele 
de pus la umăr din atîrnat — în 
altă zi. în ceea ce privește genu
flexiunile, el execută cit mai multe, 
cu greutatea de 210 kg. Nu se an
trenează cu o greutate, mai mare, deși 
i-ar sta în puțintă. De altfel. nici

fotbaliștii români 
au sosit la Paris

(Urmare din pag. 1) 

cutii, cu obiect — desigur — 
partida de miercuri seara. Acest 
meci revanșă la o intîlnire disputată 
cu 35 de ani în urmă, la București, 
este privit cu toată atentia. atît în 
ceea ce privește rezultatul cit și 
valoarea jocului prestat.,,

...și vocea crainicului invită la 
avion „pasagerii* pentru Paris. 
Peste pufin timp. Bucureștiul ră- 
mîne undeva în urmă, răsunîndu-ne 
încă in urechi ultimele urări de suc
ces.

Am aterizat fn Capitala Franței 
spre seară, instalîndn-ne la hotelul 
Victoria. Zeci de ziariști sportivi 
francezi i-au înconjurat imediat pe 
jucătorii noștri, solicitindu-le păreri, 
pronosticuri pentru meciul de miercuri. 
La rîndul lor, reprezentanții federației 
franceze de fotbal, ziariștii si foto
reporterii care ne-au intimpinat ne-au

Dinamo București- 
Dukla Praga in semifinalele 

„C. C. E.“ la handbal
Ieri, la Dortmund, a avut loc 

tragerea la sorti a jocurilor din 
cadrul semifinalelor G.C.E. la 
handbal masculin. Campioana ță
rii noastre, Dinamo București, va 
întîlrd în această etapă a com
petiției puternica echipă ceho
slovacă Dukla Praga. Cealaltă 
semifinală : V. f. L. Gummersbach 
(R.F.G.) — Trud Moscova.

CAMPIONATELE MONDIALE 
DE TENIS DE MASA
După cum s-a mai anunțai, 

campionatele mondiale de tenis 
de masă se vor disputa între 
11 și 21 aprilie la Stockholm. în 
vederea acestui eveniment, Co
mitetul de organizare a stabilit 
prin tragere la sorti grupele com
petiției feminine pe echipe, dotată 
cu „Cupa Corbillon". Echipa Ro
mâniei a fost repartizată în gru
pa a 6-a, alături de formațiile 
Suediei, Scoției și Cambodqiei. 
Selecționata masculină a Româ
niei va juca în competiția pen
tru cupa „Swaythling". în grupa’ 
a 8-a, împreună cu echipele R. F. 
a Germaniei, Portugaliei, Elveției, 
Irlandei și Izraeluiui.

Doi dintre cei mai buni halterofili polonezi: Norbert Ozimek (stingă) 
și Waldemar Bazanovski

n-a încercat acest lucru. Intensitatea 
antrenamentului este gradată. Pentru 
Bazanoi ski, cînd ridică la antrena
ment un total de 10 000 kg se con
sideră un total ușor, iar 14 000 kg 
este un total mediu, deoarece uneori 
ajunge chiar la 18 000 kg 1

Drumul succeselor este deci tn pri
mul rînd drumul marilor eforturi, 
drumul sacrificiilor, dar și drumul 

relatat ultimele amănunte legate de 
pregătirile viitorilor noștri adversari. 
(Just Fontaine nu s-a stabilit tncâ 
la „ll"-le de bază pe care ii va a- 
linia ).

Antrenamentul echipei noastre pro
iectat pentru luni seară a (ost ami- 
nat pentru marți.

Paris, 20 (prin telefon).

FOTBAL PE GLOB
• în cea de-a 28-a etapă a 

campionatului francez de fotbal, 
liderul clasamentului, St Etienne 
a învins pe Lyon cu scorul de 
2—1. Alte rezultate : Reims — 
Sedan 1—4 ; Angers — Rennes 
0—0 ; Nîmes — Bordeaux 1—2 ; 
Valenciennes — Nantes 0—0 ; 
Stade de Paris — Monaco 1—1 5 
Nice — Rouen 2—0 ; Lille .— 
Lens 2—1 ; Toulouse — Marseille 
1—0 ; Sochaux — Strasbourg 
1—0.

© în campionatul englez de fot
bal conduce Manchester United, ur
mată de Liverpool și Nottingham 
Forest. în etapa a 32-a s-au în
registrat următoarele rezultate • 
Burnley — Liverpool 1—0 ; Sout
hampton — Everton 1—0 ; Leeds
— Manchester City 0—0 ; Man
chester United — Leicester 5—2 : 
Newcastle — Blackpool 2—1 ; 
Nottingham Forest — West Ham 
1—0 ; Sheffield United — Aston 
Villa 3—3 ; Stoke City — Sun
derland 3—0 ; Tottenham — Chel
sea 1 — 1 ; Arsenal — West Brom
wich 1—0 ; Sheffield Wednesday
— Fulham 2—I.

• In campionatul european de
fotbal, echipa Belgiei a învins cu 
5—0 (3—0) selecționata Luxem
burgului. Jocul, desfășurat pe ploa
ie, a fost urmărit de aproape 
10 000 de spectatori. Stockman (3) 
și Paul Van Himst au fost auto
rii punctelor.
• în etapa de duminică a 

campionatului spaniol. Barcelona 
a dispus cu 2—1 de Real Madrid. 
Alte rezultate înregistrate în cea 
de-a 25-a etapă : Atletico Madrid
— Espanol Barcelona 5—1 ; Va
lencia — Saragossa 6—0 ; Elche — 
Palmas 2—1 ; Atletico Bilbao — 
Hercules 0—0 ; Deportivo Coruna
— Sevilla 1 — 1 ; Cordoba — 
Granada 2—2 ; Sabadell — Pon- 
tevedra 3—0.

în clasament continuă să con
ducă Real Madrid cu 39 de pune 
te. Urinează, în ordine. Barcelona
— 33 puncte, Espanol Barcelona 
și Atletico Madrid cu cite *0 
puncte.

marilor satisfacții. l-am văzut pe 
halterofilii polonezi la antrenamente 
în țara noastră și am rămas impre
sionați de seriozitatea cu care se 
pregătesc, de eforturile pe care le 
depun — cu și fără prezența antre
norului.

Aceasta este pe scurt „taina* ma
rilor lor succese.

N. M.
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