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Cicliști români 

concurează 
In Bulgaria

Un lot de rutieri 
români va lua par
te ia cîteva con
cur SUri în R. P. 
Bulgaria,. Din dele
gația care a plecat 
astăzi la Gabrovo 
fac parte cicliștii 
C. Dumitrescu, G. 
Molceanu. I. Arde- 
leanu, I. Cosma, W. 
Zieglejr, Oh. Moldo- 
veănu, I. Stoica, Gh. 
Suciu, C. Ciocan, N. 
Ciumeti și L. Za- 
noni. Antrenor : Ni- 
colae Voicu.
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De la trimisul nostru special la C M. 
de hochei, ROMEO VILARA

fi treia victorie consecutivă 
a jucătorilor noștri: 

ROMÂNIA - NORVEGIA 
3-2 (1-0,2-0,0-2)

La lupte libere juniori

România A-Bulgaria fi

Prima întîlnire de lupte libere 
dintre reprezentativele de juniori 
ale României și Bulgariei disputată 
marți seara în sala Giulești din Ca
pitală. a coincis cu o frumoasă vic
torie a tinerilor noștri luptători, cu 
scorul de 51/2—4’/o. Meciurile au fost 
echilibrate, de un bun nivel tehnic 
și spectacular.

Juniorii români au fost superiori 
adversarilor lor la capitolul pregă
tire fizică, ei avînd în majoritatea 
partidelor inițiativa. O mențiune 
specială acordăm sportivilor de la 
categoriile mici care au avut o bună 
comportare.

Evoluția formației -noastre poate 
fi considerată satisfăcătoare, mai 
ales, dacă ținem seama de valoarea 
ridicată a sportivilor bulgari printre 
care s-au aflat mai mulți campioni 
ai R. P Bulgaria.

S-au remarcat : Vangheliei Nicola, 
Dumitru, Rădoi (România) și Sapov, 
Rasimov (Bulgaria).

REZULTATE TEHNICE : cat. 48 
kg : Vangheliei (România! b.p. Niko
laev (Bulgaria) : cat. 52 kg : Nicola 
(R) b. p. Hassanov (B) ; cat. 56 kg : 
Donev (B) b. p. Pătrașcu (R): cat- 
60 kg : Lupu (R) egal cu Stoianov
(B) ; 
bate 
taș
(R) b. p. Vălev (B) ; cat. 75 kg : Du
mitru (R) b. p. Mitkov (B) ; cat. 81 
kg : Rasimov (B) b. p. I. Mihai (R); 
cat. 87 kg : Rădoi (R) b. p. Petrov 
(B) ; cat. +87 kg : Ivanov (B) b. p. 
Penciu (R).

Viitoarea întîlnire va avea loc joi 
23 martie la Ploiești.

GH. CIORANU

cat. 
prin 

(R) ;

65 
tuș 
cat.

kg : Șapov (B)
minutul 6 pe Bol-

70 kg : Mihăilă

Primul meci al reprezentativei
de tineret în Izrael

Luni, la Tel Aviv, selecționata 
de tineret a tării noastre a în- 
tîlnit reprezentativa similară a 
Izraelului și a terminat la egali
tate : 1—1 (0—1). Al doilea meci 
al fotbaliștilor noștri are loc azi 
la I-Iaiffa.

Vacanța de primăvară- 
vacanța campionatelor

A sosit primăvara, cu 
frumusețile și bucuriile ei. 
Iar o dată cu ea a sosit 
și vacanța elevilor. De azi, 
școlarii pe de întreg cu
prinsul patriei intră într-o 
binemeritată perioadă de 
odihnă, de reîmprospătare 
a forțelor, după un trimes
tru bogat în note bune și 
foarte bune.

In aceste splendide zile 
de primăvară, pentru cei 
mai mulți elevi drumeția 
si întrecerile sportive vor 
fi obiectivul principal. Vor 
avea loc finalele campio
natelor republicane școlare, 
pentru care s-au făcut atî- 
tea pregătiri. Au fost in
tensificate antrenamentele, 
în așa fel îneît startul în
trecerilor sc-i găsească cît 
mai bine pregătiți pe toți 
sportivii.

în perioada 23 martie — 
4 aprilie vor avea loc eta

pele de zonă ale campio
natelor republicane școlare 
la baschet, fotbal, handbal 
și volei, .zonele" la hand
bal ale școlilor sportive, 
finalele școlare la gimnas
tică, baschet, schi și vo
lei precum și finalele la 
baschet și handbal ale li
ceelor cu program de edu
cație fizică.

Elevilor care au reușit 
să se califice în etapele 
superioare ale campiona
telor republicane școlare 
și care au obținut rezul
tate corespunzătoare la în
vățătură, vacanța de pri
măvară le va oferi un 
prilej în plus de satisfac-

prof. VASILE LUPAN 
din Consiliul General 

al UCFS

(Continuare tn pag. a 2-a)

— Atletismul, sport tot mai îndrăgit de 
= elevi, promite să se găsească în actua- 
= litate și in această vacanță de primă- 
zr—: vară. Imagini asemănătoare ca cea din 
:---- fotografie sperăm să întîlnim cit mai

des in aceste zile minunate de odihnă 
= activă pentru școlarii patriei.

România —Turcia 3-0 (1-0)
Victorie clară, dar joc aplaudat numai

Manea și Esetiali in luptă pentru balon

in a doua repriza
victorie clară ! Numai că au trebuit să trea-Așadar, o

că 40 de minute pentru ca echipa noastră să arate că 
știe fotbal, că știe să joace colectiv — constructiv și, 
în final, să cucerească publicul. Dar ce a fost pînă la 
pauză ? Tinerii noștri fotbaliști, parcă pentru a respecta 
o tradiție nedorită, au intrat pe teren gîtuiți de emoție. 
Ca urmare, în afară de un șut splendid al lui Neagu 
(min. 4), apărat senzațional de Yavuz, greșelile au abun
dat : joc individual dus pînă la extrem, o linie de mij
loc ca și inexistentă, doi fundași centrali 
mingea aproape întotdeauna fără adresă, 
început să se vadă oaspeții. Ei Inițiază 
atacuri, obțin 8 cornere (față de două ale 
tri), dar... se opresc aci, cu toate că (mai 
parte a jocului) au demonstrat calități frumoase.

Victoria, cum spuneam, este meritată și ea a fost 
realizată prin punctele marcate de Manea (min. 29), Tă- 
taru (min. 44) și Lică (min. 49). La ultimele două goluri 
o contribuție importantă și-a adus talentatul Neagu. 
Alături de Llcă și Dogan, a fost cel mai bun jucător 
al meciului.

Arbitrii Andrei Rădulescu (la centru), N. Tătaru șl 
C. Dinulescu au condus fără greșeală formațiile :

ROMANIA î Moldovan — Codrea, N. Ionescu, Cojocarii, 
Viciu — Jegean (min. 70 R. Ionescu), Mirăuță — Lică, 
Neagu, Tătaru, Manea.

TURCIA : Yavuz (min. 51 Iasin) — Esenali, Cengiz, Hay- 
rettin, Hikmet — Dogan, Zekeriya — Neeati, Nedim (min. 
41 Mustafa, min. 56 Zeki), Orhan, Ilhan.

MIRCEA TUDORAN

care au trimis 
Și, atunci, au 
atacuri peste 
juniorilor noș- 
ales în această

• SELECȚIONATA ROMANA 
PE PRIMUL LOC ÎN GRUPAB
• ASTAZI ECHIPELE DIN 
GRUPA A si B SE... ODIHNESC
• HOCHEISTII SOVIETICI SE 

DISTANȚEAZĂ LA... GOL
AVERAJ

VIENA, 21 (prin telefon). Evoluînd 
pentru a treia oară pe gheata pati
noarului de la Donaupark, unde au 
întîlnit reprezentativa Norvegiei, ho- 
cheiștii români au obtinut în cadrul 
grupei B a campionatului mondial 
cea de a treia victorie consecutivă. 
Rezultatul acesta: 3—2 (1—0, 2—0, 
0—2) este cu atît mai vaioros cu cît 
sportivii norvegieni se bucură de 
un bun renume pe plan mondial, par- 
ticipînd pînă în prezent de mai 
multe ori în grupa A și obtinînd 
victorii de prestigiu în fața unor 
puternice selecționate de pe conti
nent. în plus, nu trebuie uitat fap
tul că echipa română s-a resimțit 
după partida din ajun cu Italia, în 
care — după cum am comunicat — 
o serie de jucători au suferit ușoare 
accidentări. Odihna totală și îngri 
jirile dr. Al. Iliescu, care în tot 
cursul dimineții a alergat de la un 
pat la altul — au repus echipa pe 
.picioare" și au făcut-o totuși aptă 
să abordeze partida — foarte impor
tantă — cu Norvegia cu o capaci
tate de luptă și cu o forță de joc 
mulțumitoare.

Și trebuie spus că ceea ce a con
tat mai mult în acest extrem de 
echilibrat meci — care a „tocat" 
nervii tuturor celor prezenți la Do
naupark —- a fost tocmai puterea 
de luptă, voința de a se impune. La 
aceste capitole reprezentanții noștri 
au fost superiori hocheiștilor norve
gieni. în ce privește valoarea teh

nică și tactică ambele for
malii au arătat lucruri Lțu- 
moase, fapt care a făcut ca 
disputa lor să fie una din
tre cele mai dinamice din 
cele care au avut loc pînă 
acum în cadrul grupei B. 
Este totuși de remarcat că 
în perioadele cînd au domi
nat, hocheiștii români s-au 
arătat ceva mal combativi.
jocul lor cu multe pase de
pășind cu mai multă ușii-

(Continuare in pag. a 4-a)
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Astă» seară, la Paris

FRANȚA-ROMÂNIA LA FOTBAL
Iată-ne și în ziua meciului cu reprezentativa Franței, care se va desfășura 

astă-seară de la ora 21,30 (ora Bucureștiului) pe stadionul Parc des Princes j 
un meci așteptat cu deosebit interes aici în vestita capitală a Franței, întrucît 

• ■ * —  J—« “e J- —După cum se știe, la
fotbaliștilor români cu

cele două selecționate se întîlnesc după 85 de ani. 
primul joc, disputat în țară la noi, victoria a revenit 
scorul de 6—3.

Fotbaliștii români au 
sosit luni seara 
ris.

Aseară, la ora 
se desfășoară 
jucătorii noștri 
fectuat un antrenament 
pe stadionul Parc des 
Princes. Lotul de 18 ju
cători 
ță de 
durat 
sfîrșit,

la Pa-

la care 
meciul, 
au e-

a făcut o ședin- 
pregătire care a 

45 de minute. La 
antrenorii Ilie

Lotul de scrimă (tineret) a plecat la C. M. de la Teheran

între 24 și 27 martie vor avea loc la Teheran întrecerile celei de a IV-a ediții 
a Campionatelor mondiale individuale de tineret la scrimă. La competiție parti
cipă și sportivi din țara noastră. Forul de specialitate a fixat următorul lot : 
Gheorghe Burlea și Mihai Bănică, Adriana Moroșan și Rodica Văduva (floretă). 
Anton Pongraț, Alexandru Istrate și Constantin Duțu (spadă), Dan Irimiciuc, Dan 
Popescu și Iosif Budahazi (sabie).

Lotul tinerilor noștri scrimeri a plecat astăzi de dimineață spre capitala 
Iranului.

Oană și Ștefan Covaci 
s-au decis asupra urmă
torului „11" : M. IONES
CU — SĂTMĂREANLJ, 
NUNWE1LLER III, D. 
NICOLAE, MOCANU — 
GHERGHELI,
— LUCESCU, 
DRIDEA 
AVRAM.

De partea 
Just Fontaine 
torul tehnic al echipei 
Franței, 
matia : 
VAUD, 
VELLI,
DOGL1AN1,
— BLANCHET, 
DET, LECH, LOUBET.

întreaga presă fran
ceză se ocupă pe larg 
de jocul de azi, publi-

I,

DOBRIN 
FRĂȚILĂ, 

SORIN

cealaltă, 
- direc-

va alinia for- 
EON — LA- 
PIUMI, PRO- 

CARDIET —
SAUDEAU 

GON-

cînd reportaje și foto
grafii culese din ambele 
tabere. Ziariștii fran
cezi așteaptă cu mult 
interes partida de astă- 
seară, iar în ceea ce 
privește rezultatul jocu
lui, majoritatea afișează 
o oarecare reținere.

în legătură cu acest 
meci, antrenorul llie 
Oană a făcut următoa
rea declarație :

„Ne așteaptă, fără în
doială, 
Sîntem 
prestăm 
calitate 
confirmăm bunele rezul
tate obținute în ultimul 
timp pe plan internatio
nal de fotbalul româ
nesc".

un joc greu, 
hotăriți, insă, să 

un fotbal de 
prin care să



Pe adresa cercului nostru ne-au 
aosit mai multe scrisori în legătură 
cu subiectul anunțat stmbăta trecută. 
Reamintim, era vorba de plimbare, 
una din cele mai simple și atractive 
forme ale mișcării. Spicuim din co- 
icspondcnța primită :

Ing. ION ANDREESGU (Berceni — 
blocul R 13) : Subiectul mi se pare 
foarte interesant. Sînt un adept al 
„micro-turismului8 și îl practic mai 
In fiecare zi. Din păcate însă, la în- 
tîmplare. Bănuiesc că există o gra
dație a acestor plimbări, anumite re
guli de care trebuie să ținem seama 
tn mica noastră drumeție. Aș fi 
bucuros să le aflu 1
' ALEXANDRU TOADER (pensio
nar — Tîrgoviște) : Promit să fiu 
un vajnic susținător și colaborator 
al cercului „Tinerețe fără bătrineț»“. 

rîmi placa ideea ! Referitor la su
biectul în discuție vreau să întreb 
două lucruri:

a) pe unde este recomandabil să 
ne plimbăm ? (Considerând el t te 
uita și a te opri pe la fiecare vi
trină a magazinelor, nu înseamnă că 
ai făcut un „exercițiu fizic8) ;

b) care sînt efectele plimbării asu
pra organismului ?.

CONSTANTIN NOUR (antrenor e- 
merit) : „Mica drumeție8 de caro 
Vorbiți se adresează, desigur, șj ce
lor care fao sport de performanță. 
Adică și extremei celeilalte a seden
tarismului. Plimbarea, după părerea 
mea, fiind un excepțional catalizator 
între mobilitate și imobilitate. M-ar 
interesa părerea unui om de știință 
referitoare la această mișcare redusă 
în timp și-n spațiu, mișeaîs ce trebuie 
s-o practice orice sportiv. Împreună 
eu un medic am constatat eă prin 
plimbare, prin respirație ritmică bo
xerii elimină grăsimile.

ELISABETA MIU (Fabrica d« 
confecții și tricotaje București) i Am 
Auzit multe lucruri bune despre mer
sul pe jos. Intr-o revistă de specia-

ftUGBi

Au început întrecerile din cadrul categoriei B
Sîmbătă și duminică au avut 

Ioc întrecerile din prima etapă 
A categoriei B.

In seria I —■ un derbi timișo
rean : Universitatea a jucat cu 
politehnica. Prima echipă, cum 
.era și de așteptat, a terminat 
Victorioasă la scor : 43—3 (13—0). 
Ca Tîrnăvenl, Chimica se arată a 
Q în continuare o echipă care 
știe să cîștige acasă : 11—8
(4.1—3) cu U.M. Timișoara. ® fru
moasă (și netă) victorie a rea
lizat C.S.M. Sibiu în dauna Mi
nerului Lupenl, cu 22—Q (6—0). 
Tot în această serie, două vic
torii așteptate i Electroputere 
Craiova, în deplasare, Ia Meta
lul Tr. Severin cu 6—3 (3—3) șl 
Institutul de mine Petroșeni în 
fata Jiului din aceeași localitate, 
CU 9—0 (0—0).

litate am citit eă s-au făcut chiar 
și studii în acest sens. Binefacerile 
fizice ale plimbării, oarecum, le mai 
cunoaștem. M-ar interesa în ce mod 
influențează plimbarea starea psihică 
a omului. Bineînțeles, dacă se poate.

DUMITRU ANASTASESCU (conta
bil — Constanța) : Putem spune că 
dacă ne plimbăm facem sport ? Res
pectiv, este echivalentă plimbarea cu 
un exercițiu fizic ?

ANDREI OLTEANU (tehnician 
auto — Sibiu) : Îmi imaginez că nu 
orice plimbare ajută eficient la în
tărirea sănătății. Fiindcă, una e să 
te plimbi, să iei aer. Ia sfîrșitul unei 
zile de muncă, și alta este să te 
plimbi de dimineață pînă seara, fără 
nici o treabă, bătînd bulevardele în 
lung și în lat. Desigur, plimbarea, 
relaxarea, urmărește un scop: acela 
de ■ stabili — printr-o odihnă ac
tivă — un echilibru fizic și psihic 
după orele de producție. In legătură 
cu aceste lucruri aș solicita amă
nunte.

In seria a Il-a, Constructorul 
Bîrlad a cîștigat greu (3—0) în 
fața Agronomiei Iași, în timp ce 
Ideal Cernavodă n-a putut scoate 
decît un meci egal cu Construc
torul T.R.C. Suceava: 6—6 (6—3). 
A.S. Tecuci, anul trecut aspiran
tă la un loc în „A*, a dispus 
de Chimia Brăila cu 14—3 (8—0). 
Și o victorie în deplasare : Ancora 
Galati asupra Constructorului 
Ploiești. Scor : 17—3 (6—0). Și un 
rezultat de la Medgidia: Cimen
tul a întrecut fără drept de 
apel pe U.S.A.S. Năvodari cu 
19—0 (8—0).

Rezultatele din grupa echipe
lor care activează în Capitală 
nu le putem publica, deoarece 
comisia de competiții a Consiliu
lui orășenesc UCFS București nu 
le-a omologat în timp util...

Af. R. Iată, pe scurt, conținutul 
scrisorilor primite pe adresa cercului 
„Tinerețe fără bătrînefe". Întrebările 
dv. vor căpăta răspuns sîmbătă, cînd 
în mijlocul nostru se va afla acad. 
ȘTEFAN MILCU, directorul Institu
tului de endocrinologie.

Vacanța de primăvară -vacanța campionatelor
(Urmare din pag 1) 

tie prin participarea lor la aceste 
importante competiții școlare, în
trecerile de zonă și finale ale 
celei mai populare competiții 
școlare. Ei vor lupta cu toate 
forțele și elanul lor tineresc pen
tru a reprezenta cu cinste școala 
unde învață și regiunea din care 
fac parte.

Orașele Bacău, Constanța, Cîm- 
pia Turzii, Brașov, Oradea și 
Timișoara — gazde ale întrece
rilor finale — sînt pregătite de 
a-i primi pe cei mai dragi oas
peți. Pentru aceasta au fost luate 
din timp toate măsurile necesare 
atît în privința găzduirii concu- 
renților cît si pentru asigurarea 
condițiilor tehnice de desfășurare 
a competițiilor.

ATLETfSM

Concursuri,
• BOTOȘANI, în noua sală de atle

tism din localitate (70x20 m) a avut 
loc recent primul concurs oficial, la 
care au participat cei mai buni atleți 
din regiunea Suceava. S-au remarcat 
cîștigătorii probei de 50 m: la fete — 
Eugenia Boghițoiu din Botoșani (6,8), 
iar la băieți — Adrian Stan din Su
ceava (6,2). Ambii sînt născuți în 1952. 
Alți cîștigători: C. Grigoraș —11,72 
la greutate băieți, G. Ducra — 10,32 
la greutate fete. (M. Sprînceană-co- 
resp.).
• BUCUREȘTI. — Peste 150 de 

atleți, elevi ai școlilor tehnice din 
Capitală, au participat în sala Flo- 
reasca II la concursul organizat de 
Școala Tehnică de Metrologie. Tn cla-

Inconsecventaă
înaintea jocului de baschet din

tre Dinamo Oradea ți Rapid Bucu
rești pentru etapa a XVI-a din 
campionatul republican pentru 
echipele de categoria A, federația 
de specialitate i-a anunțat tele
grafic pe organizatori că meciul 
în cauză și următoarele întîlniri 
nu se vor mai disputa în „mane
jul" Dinamo, ci în noua sală a 
sporturilor a asociației sportive 
Armata. Nici nu se putea adopta 
o hotărîre mai chibzuită și mai 
oportună ca aceasta pentru creș
terea calității jocurilor din cam
pionatul republican, pentru pro
gresul baschetului.

Dar, pentru că echipa Dinamo 
s-a antrenat mai mult în „ma
nejul” respectiv, evident în con
diții „apostolești" (cu zgură pe 
jos, prost întreținută — fără 
încălzire, iluminare necorespunză
toare, umezeală etc) nu i-a con
venit să susțină jocul în sala Ar
matei, care oferea condiții de des
fășurare asemănătoare pregătirii 
tuturor celorlalte echipe. Acest 
lucru era un... avantaj pentru ad
versar și un... dezavantaj pentru 
localnici. E adevărat că, de Ia 
darea în folosință a sălii, au făcut 
mai puține antrenamente aci, nu 
pentru că „proprietarii" nu le-ar 
fi dat voie, ci pentru că ora de 
antrenament costă 88 lei, și ei sînt 
lipsiți de fondurile necesare. Ast
fel, s-au împărțit cele patru an
trenamente pe săptămînă : două la 
Dinamo și două la Armata (păcat 
și de o astfel de împărțire), iar 
jocurile oficiale să și le susțină

Sîntem convinși că și în acest 
an întrecerile din cadrul cam
pionatelor republicane școlare ca 
și alte concursuri ce se vor or
ganiza în zilele vacanței vor 
constitui o sărbătoare sportivă a 
elevilor, un prilej de învățăminte 
și schimb de experiență între 
cadrele de specialitate, între ele
vi. Elementele talentate vor fi 
selecționate pentru loturile repre
zentative școlare și republicane 
de juniori.

în zilele de concurs vom fi în 
tribune alături de suporterii în
flăcărați și vom urmări cu emoție 
desfășurarea întrecerilor, dorind 
tuturor participanților succes de
plin și obținerea unor rezultate 
cît mai bune, care să facă cinste 
sportului școlar din patria noas
tră.

rezultate
samentul general feminin pe primul 
loc s-a clasat Șc. Tehn. de Stenodac
tilografie (74,5 p.) urmată de Șc. 
Tehn. de Metrologie (58 p) și Șc. 
Tehn. a M.I.U. (20 p). Clasamentul 
echipelor masculine : 1. Șc. Tehn de 
Metrologie cu 62 p, 2. Șc. Tehn. Fi
nanciară 30 p, 3. Șc. Tehn. de Ste
nodactilografie 22.33 p. Iată cîștigăto
rii celor șase probe : băieți ; 50 m : 
Ad. Toma și E. Strumpel 6,2 ; lungi
me: K. Keul 5,98; greutate: V. Dan 
11.01 ; -fete : 50 m : C. Preoteasa 7,3 ; 
lungime : s. Georgescu 4,82 (toți atle- 
ții de mai sus sînt elevi ai Școlii 
Tehnice de Metrologie) ; greutate : 
M. Hențel (Șc. Teh. a M.I.U.) 8,68.
(N. Prăj eseu — coresp.).

unei hotăriri
în insalubra sală Dinamo. E un 
motiv să pună în cca mai mare 
încurcătură echipele oaspete și 
să-și mărească șansele la cîștig 
ieftin. Dovadă că sînt aproape im
batabili pe teren propriu, iar în 
deplasare...

în paranteză fie vorba, același 
antrenor T. Constantinescu, care 
pregătește (cu o jumătate de 
normă) și echipa feminină Crișul 
Oradea poate face antrenamente 
în sala Armatei, ca și echipa 
de volei „Alumina” din prima 
categorie a campionatului. Bas- 

chetbaliștii nemulțumiți de riscu
rile unui joc într-o sală cu du
șumea de seîndură și luminată, 
oarecum încălzită (deoarece din 
aerotermele existente numai ju
mătate funcționează, pentru că 
instalatorul le făcuse legătura 
electrică pe dos și la pornire s-au 
ars), s-au adresat organelor regio
nale UCFS. Tovarășul vicepreșe
dinte Tordai (care inițial fusese 
un apărător al HOTĂRÎRII fe
derației) s-a lăsat influențat, iar 
la rîndu-i l-a „lămurit” și pe pre
ședintele Consiliului regional, tov. 
C. Rusu. încercînd să salveze 
„onoarea" echipei, tov. Tordai — 
în numele biroului consiliului re
gional UCFS —• a telefonat la 
București, sărind peste federație 
și s-a adresat Secției de jocuri 
sportive, cu rugămintea ca autorii 
telegramei să-și schimbe decizia. 
Aceasta împreună cu F.R. Baschet 
înmuindu-și inima la cererea re
prezentantului biroului regional 
care susținea că va fi ultima dată, 
răspunde afirmativ. Consecința ? 
Jocul s-a disputat la Dinamo. 
Gazdele au cîștigat cu 71—61, 
deși în tur, la București, au pier
dut în fața .Rapidului cu 63—92. 
Așa avantai al terenului zicem și 
noi!!!

Care a fost microclimatul ? 
Zgura terenului stropită peste mă
sură, sală întunecată cu fum de 
țigări, ca în... cafenea.

Ceea ce este mai neplăcut este 
faptul că unii antrenori și activiști 
dau tonul fumatului în sală. In- 
chipuiți-vă atmosfera pe durata 
celor trei partide care au avut 
loc ! Regretabil e că și unii an
trenori ca M. Strugaru, T. Suhai, 
I. Huzum de la Dinamo Oradea 
și R. Popovici, M. Vasilescu de 
la Rapid București sau antrenorul 
Toma Velciov de la Școala spor
tivă Oradea, după încheierea jo
cului, revenind în sală să mai 
asiste la meciul următor — Insti
tutul pedagogic Oradea — Insti
tutul construcții București (m), ca
tegoria B, seria a Il-a — aprin
deau aproape țigară după țigară. 
Să fi făcut „dezintoxicarea" or
ganismului după efort ?

Cum se împacă această situație 
cu Hotărîrea Conferinței pe țară 
a UCFS care citează baschetul ca 
o ramură sportivă rămasă în 
urmă ?

Consiliul regional UCFS, F.R. 
Baschet și Secția jocuri sportive 
din Consiliul general al UCFS tre
buie să dovedească consecvență și 
exigență în stilul lor de muncă, 
să promoveze prin toate posibili
tățile existente interesul către CA
LITATE și... să se gîndească de 
zece ori pînă hotărăsc o dată.

CORNELIU RADUȚ

| CURCANII NU DERAN- 
_ JEAZĂ?

Timișoara — orașul gră- 
| dinilor șL altădată, al... fot-I baliștilor. Tradiția îșl cere

actualizarea. Este șl dorin
ța tuturor celor carelubesa 

■ acest sport. Am consemnat 
Ișl cîteva inițiative. Printre 

ele, cea a fostului interna
țional Iosif Covaci care. 

I împreună cu copiii din 
blocurile de pe Bd. Eroi- 

Ilor, a amenajat un frumos 
teren, cu porti regulamen
tare, cu „centru” și, bine- 

I înțeles cu punctul atît de...
nevralgic de la ,11 m". Cît 

_ ai bate din palme s-au șiI înființat cîteva echipe de
pitici. Au început și antre- 

| namentele pentru un cît
Ț mai apropiat campionat de
| cartier.
* Dar, unul din lQcatari, 
Itov. I. DĂNCIULESCU, a 

protestat Prea multă gălă- 
| gie, prea multă zarvă sub 
■ geamul de la bucătăria lo- 
■ cuinței sale.

Sesizat de cererea cetă
țeanului care nu admite să 
fie deranjat (N.B. Nu în 
orele de odihnă!). Sfatul 
popular a răspuns prompt, 
trimitînd la fața locului 
un... tractor care a „ras” 
totul. Peste cîteva zile 
s-au pus flori și terenul a 
devenit un părculeț.

Acum tov. Dănciulescu 
e mulțumit. Nici unul din 
copii nu mai joacă fotbal. 
Nu-1 mai deranjează ni
meni. Nici măcar cei 12... 
curcani care au pus stăpî- 
nire pe părculeț. De ce 
l-ar deranja? Doar sînt 
ai— lui 1

PRIMĂVARA SE NU
MĂRĂ... TERENURILE

Primim vești bune din ra
ionul Sibiu. Cu toate capriciile 
vremii, amatorii de sport au 
pornit cu nădejde la amena
jarea și înfrumusețarea tere
nurilor. La Avrig există acum 
o pistă de atletism și un nou 
teren de baschet. Baza sporti

vă a liceului din Tălmaci — 
teren de handbal, volei, bas
chet — este, de asemenea, 
pusă la punct. Sportivii din 
Ocna Sibiului vor avea la dis
poziție în noul sezon încă un 
teren de volei și unul de hand
bal, precum și un poligon de

tir. Aceleași preocupări la Să- 
liște, Cisnădie și în alte lo
calități din raionul Sibiu.

Cu un asemenea „start" 
sportivii sibieni au cîștigat 
mult... teren în cadrul pregă
tirilor pentru activitatea în aer 
liber.

UNDE STNT „MARII" 
AMATORI Al TENISU

LUI DE MASĂ?

Miercuri, echipa femini
nă de tenis de masă Pro
gresul București a învins 

pe T.S.C. Berlin cu 5—3, 
calificîndu-se în finala 
„C.C.E.”. A fost o între
cere pasionantă, cu multe 
surprize.

Cea mai mare surpriză 
ne-a fost oferită însă de... 
tribunele din sala Flo-

reasca. Cu totul inexplica
bil, la începutul meciului 
— să reamintim, e vorba de 
semifinala „C.C.E." 1 —
abia dacă veniseră... 5—10 
spectatori. E drept însă că 
mai tîrziu numărul lor 
s-a... dublat și reprezentan
tele noastre, Maria Ale
xandru, Victoria Babiciuc 
și Carmen Crișan au putut 
fi astfel... frenetic aplauda
te pentru calificarea în fi
nala acestei importante 
competiții europene.

Se pune întrebarea: 

unde sînt așa-zișii mari a- 
matori de tenis de masă 
din secțiile cluburilor și a- 
sociațiilor sportive bucu- 
reștene, dintre care foarte 
mulți cred că își pot ridi
ca măiestria sportivă nu
mai cu palete „Soft” și 
aparate „Stiga” ?

N-ar fi oare mai normal 
să înveți întii foarte bine 
notele și apoi să dorești 
un... „Stradivarius" ?

Și de la meciul Progre
sul București — T.S.C. Ber
lin se puteau învăța foar
te multe... note din com
plicata „partitură” a teni
sului de masă !

ARBITRI NEPOFTIȚI...

La meciul de fotbal de 
categoria A: Steagul roșu 
Brașov — Politehnica Ti
mișoara, arbitrul Ilie Dră- 
ghici a primit patru „stele". 
Poate că o primea și pe 
a cincea, dar tot timpul 
celor 90 de minute a fost 
stînjenit în urmărirea fa
zelor și conducerea jocului 

de alți zeci de... arbitri. 
Este vorba despre acei 
spectatori care s-au... plicti
sit să stea în tribună și a- 
tunci au sărit gardul (ni
mic mai ușor pe stadionul 
din Brașov) înșirîndu-se 
pe tușă. Dacă se mulțu
meau cu atîta, treacă- 
meargă. Dar, nu. „Ce, d-aia 
și-au pus în pericol... pan
talonii

Pe loc, ei s-au transfor
mat în „arbitri", comen- 
tînd — cît puteau de ire
verențios — deciziile arbi
trului oficial.

A fost nevoie de o în
trerupere a meciului pen
tru ca jocul să poată de
curge normal și arbitrii 
nepoftiți să fie... poftiți a- 
fară din teren. Dar, ce mă
suri se vor lua pentru ca 
asemenea situații să nu se 
mai repete ?

Rubrică redactată de 
VALERIU CHIOSE 
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Qotbal
Progresul București—Dunav Ruse 4-0 (Z-0)

Ieri după-amiază, pe stadionul 
Republicii, amatorii de fotbal din 
Capitală au avut prilejul să asis
te la un meci devenit tradițio
nal : Progresul — Dunav Ruse. 
Jocul a plăcut datorită — în pri
mul rînd — formației din dr. 
Staicovici, care de astă dată a 
finalizat majoritatea ocaziilor 
create la poarta apărată de Ka- 
menschi și apoi de Ivanov. La 
reușita spectacolului au adus 
contribuție și oaspeții, Dunav 
Ruse numără în rîndurile sale 
cîțîva fotbaliști talentați, cu o 
bună pregătire fizică și tehnică, 
ca iordanov, Nuriev și Parasctie- 
vov. Fotbaliștii bulgari au jucat 
într-un tempo rapid, au șutat 
puternic și de Ia distantă la poar
ta Progresului.

Din primul minut s-a jucat 
rapid, înaintările combinînd fru
mos. In minutul 9, jucătorii 
bucureștenl au deschis scorul i 
Țar alungă a intrat în careu, a 
pasat înapoi lui Matei, care a 
trimis balonul în poartă i 1—0. 
în continuare, oaspeții au pus 
deseori în pericol poarta apărată 
de Mîndru, dar cei care au mar
cat au fost tot jucătorii de la 
Progresul. în minutul 45, Oaidă. 
bine servit de Țarălungă, a ma
jorat scorul: 2—0. După pauză, 
Dunav Ruse a încercat să resta
bilească echilibrul pe tabela de 
marcaj, însă imprecizia atacanți- 
lor săi și-a spus cuvîntul. Pro
gresul a majorat scorul prin go
lurile înscrise de Oaidă (min. 50) 
și Șoangher (min. 58). A arbitrat 
George N. Gherghe.

DUMINICĂ ÎN CAPITALĂ
Al doilea gol al Progresului

Foto: F. Bageac

Pronosport
LA 29 MARTIE 1967,

AL DOILEA CONCURS SPECIAL 
PRONOEXPRES AL ANULUI
La 29 

SPORT 
concurs special .Pronoexpres al 
anului. La acest concurs, în afa
ra premiilor obișnuite în bani, se 
acordă suplimentar și gratuit 10 
autoturisme: 2 „MOSKVICI 408" 
cu 4 faruri și radio, 3 „WART
BURG LUX 312/1* și 5 „TRA- 
FANT 601", în afara celorlalte 
premii în obiecte și bani.

Concursurile speciale Prono- 
expres s-au bucurat de fiecare 
dată de succese din cele mai 
frumoase. Astfel, la primul con
curs special Pnonoexpres din 
8 februarie, desfășurat după o 
nouă formulă, s-a înregistrat re
cordul premiilor de la acest sis
tem : peste 106.000 de premii, 
din care: premii de 150.000 lei, 
de 111.302 lei, de 55.561 lei, auto
turisme ș.a.

Astfel, 
TRONCEA din Turnu Măgurele 
a cîstigat '
312/1* și 
Restul 
obținute 
giunile 
Brașov, 
rești.

Vreți 
manta ? 
special Pronoexpres din 29 mar
tie, Ia care se atribuie 10 auto
turisme

Se extrag 44
Se participă 

jucate 50%.
Amănunte la 

Loto-Pronosport.
PRONOEXPRES

Premiile concursului nr. 11 
din 15 martie a.c. 

Extragerea I.
Categoria a II-a: 1 variantă 

45.966 ' ' * -------- - ‘
III-a : 
3015 
a 91 
lei.

Report la categoria I, extrage
rea I : 169.847 lei.
Extragerea a II-a

Categoria a II-a: 1 variantă a 
26.035 lei și 46,5 a 1.035 
III-a: 1.189,5 a 55 lei; a 
9.633 a 17 lei.

Report la categoria 1, 
gerea a II-a: 48.724 iei.
• Tragerea Pronoexpres da 

astăzi va avea loc la București, 
în sala din str. Doamnei nr. 2, 
cu începere de la ora 17,45.

martie, LOTO-PRONO- 
organizează al doilea

participantul DINU

1 „WARTBURG I.UX
1 „TRABANT 601“. 

autoturismelor au fost 
de participant! din re- 
Banat, Suceava, Cluj, 
Mureș A. M. și Bucu-

să le 
Jucați si

lei și
40 a 

a 385 
lei,- a

Să

reeditați perfor- 
dv. la concursul

de numere, 
și pe buletine

orice agenție

3 a 20.966 lei ; 
2.257 lei; a IV- 
lei ; a V-a: 1.1

lei; a
IV-as

extra-

Rubrică redactată de Adminis
trația de stat Loto-Pronosport.

„Dosarul" etapei
A

In sală, la ședința Comisiei de disciplină
a XV-a

Meciurile de fotbal programate 
duminică în București se vor disputa 
după următorul program :

STADIONUL „23 AUGUST", ora 
14 : Steaua—Steagul roșu (cat. A) ; 
ora 16: Rapid—Universitatea Craio
va (cat. A).

STADIONUL DINAMO, ora 10: 
Dinamo Victoria București—Metrom 
Brașov (cat. B).

STADIONUL POLITEHNICA, ora 
10: Politehnica-—Oltul Rm. Vîlcea 
(cat. B).

TEREN 
căra roșie 
(cat. C).

vină niște apărători. Aduceți 
un avocat care să motiveze „nervii* 
lui Constantinescu... Kopa din meciul 
cb Universitatea. Trimiteți și unul 
pentru Costin, să-i mai ușureze din 
avertismentele primite în timpul me
ciului (Progresul — Universitatea). 
Cântați un orator destoinic care să 
demonstreze „instanței* că atitudinea 
lui Voinea (Steaua) față de arbitrul 
Macovei (Politehnica — Steaua) n-a 
fost nicidecum ireverențioasă, ci in
tră în „de rerum natura*.

Iată cîteva din apelurile pe care 
le-am făcut înainte de a intra in șe
dința Comisiei de disciplină. Fiindcă 
n-am primit ntci un răspuns, mi-am 
îndreptat speranța către sentimenta
lii suporteri ai celor trei echipe, dar... 
fatalitate: nu mi-a fost dat, în ca
zul acesta, să descopăr vreun ...sus
ținător. Și nu cred să existe cineva 
care să aibă certitudinea (și s-o mai 
spună și altora) că un fault groso
lan, o lovire intenționată au altă me
nire decit „desființarea* adversaru
lui direct, să susțină că un afront 
adus conducătorului de joc este... 
dezinvoltură primăvăratică și nu o 
încălcare flagrantă a disciplinei 
sportive, a bunului simț.

Tocmai pentru sancționarea acestor 
abateri a fost instituit un „tribunal* 
al fotbalului (de loc dorit, dar ab
solut necesar), o „instanță* deose
bită, unde n-ai privilegiul să-ți aduci 
„omul apărării*. Rămîi singur, cu 
faptele tale care, vezi bine, au fost 
înregistrate de cîteva mii de oameni.

Cum se comportă „acuzații* ? Ca 
în fabula cu leii deveniți mielușei. 
Ce spun „acuzații* ? Să le dăm, dar, 
cuvîntul.

ALEXANDRU CONSTANTINESCU 
(acuzat de lovire intenționată a ad
versarului — Anca — aflat fără 
minge) : „Echipa era într-o stare de 
extremă încordare, mai ales după pri
mirea golului. De unde la început

mizasem pe o victorie sigură a noas
tră, în minutul 65 am avut în față 
spectrul „toboganului* (urmau me
ciurile cu Rapid și Farul). Am sim
țit atunci că se învîrtește pămîntul 
cu mine. Disensiunea s-a produs ast
fel (răspuns la o nouă întrebare a 
președintelui) : La o fază în careu, 
Matei este faultat și arbitrul Ritter 
fluieră; doi apărători — Anca și 
Costin — se reped la Matei și-l a- 
pucă string de git. Intenția mea a

PE ALTE TERENURI...

DUDEȘTI, ora 10: Fla- 
Bucureșli—-Stuful Tulcea

★
Toate meciurile din categoriile B 

și C, programate în țară, cu excep
ția celoT din programul Pronosport, 
vor începe la ora 11.

• Partida DINAMO BACĂU— 
CHIMIA SUCEAVA, derbiul primei 
etape a returului categoriei B, seria 
I, se va disputa Ia Moinești Intrucît 
terenul din Bacău este suspendat pe 
o etapă.

• Meciul ARIEȘUL TURDA-SĂT- 
MĂREANA din cadrul categoriei B, 
seria Nord, va avea loc la Cîmpia 
Turzii, deoarece stadionul din Turda 
a fost desființat...

„Sfinții...*
Desen de Neagu Radulescu 

de a-l descătușa pe acesta și 
„îndepărtat* pe Anca*. 

„N-AM FOLO
SIT PUMNUL, CI PALMA. ERAM 
INSĂ ÎN ELAN" (s. n.).

(Oare cum n-o fi reușit Matei a nu 
înlr-atiția ani de fotbal să prindă și 
el o dată ...elan ?)

Atmosfera hipertensivă în care juca 
Progresul în acele momente era vizi
bilă oricui. Se simțea piatra lovită de 
amnar. Se presimțea seînteia pe care. 
Alexandru Constantinescu se grăbește 
s-o aprindă. (Dar nu flacăra unei dis
pute sportive, ci seînteia discordiei). 
Cestul său „prometeic* este sancțio
nat cu eliminarea acestuia de pe teren. 
Nu ignorăm nicidecum focul disputei, 
fierul roșu care străbate în acele mo
mente inimile și mințile jucătorilor; 
apreciem dirzenia cu care se luptă pen
tru a decide soarta unei partide. Nu 
concepem însă ca îndirjirea jucătorilor 
să se răsfrîngă asupra partenerului de 
întrecere, dezaprobăm intrările brutale 
la om cu scopul de a smulge „oricum* 
un gol. Jucătorul Constantinescu

fost 
atunci l-am
Și, încă o mențiune:

cam așa a procedat. Comportarea sa 
reprobabilă îl surprinde, tardiv (in 
acest caz proverbul „mai bine mai Br
âu decit niciodată* nu-și are rostul), 
chiar pe el. Ținîndu-se cont de faptul 
că în ultimii trei ani acest jucător n-a 
primit nici o sancțiune, comisia hotă
răște suspendarea lui pentru o singură 
etapă. (în meciul Rapid—Progresul 
el n-a jucat.)

0 surpriză neplăcută a fost pozi
ția, în ședință a antrenorului P. 
Moldoveanul „Și eu ași fi făcut la 
fel dacă..." Ce are de spus colegiul 
de antrenori și clubul Progresul de
spre o astfel de atitudine?

Nici jucătorii Universității n-au scă
pat ușor; pentru intrări periculoase, 
fundașul COSTIN este suspendat pe 
o etapă, iar Anca și Cimpeanu, pentru 
joc dur sînt sancționați două etape 
(cu aplicarea legii Bcranger). Au tre
buit luate în discuție și rezervele: 
Matache, Neacșu, Colceriu pentru ...in
tensă activitate dincolo de linia de 
aut (de unde își făceau intrările în 
teren.)

MATACHE: „Am intrat în teren să 
dau lui nea Nae (n.n. Oaidă) primul 
ajutor. (Colegial, dar contraindicat).

COLt.ERfU: „Am ținut să-l surul 
pe Țarălungă pentru golul victoriei. 
(Auzise el că și Herrera s-a repezit la 
Capellini după golul dat Realului).

NEACȘU ; „Am căutat să adun 
„Corpul delict* (sticlele). Se găseau 
pe partea lui Oaidă (Cimpeanu pu
tea să se întîlnească cu ele, nu ?).

Oare terenul de joc primește ac
cesul oricui ? E teren de competiții, 
sau casă deschisă ?

Deși eliminat din joc pentru ati
tudine ireverențioasă față de arbitru, 
Voinea primește doar o etapă cu sus
pendarea pedepsei (aceeași lege Be- 
ranger), salvat fiind de faptul că 
în activitatea sa 
niciodată în fața 
disciplină.

„Dosarul* etapei 
închis, se prevedea 
tapa a XVI-a își reclamă 
rii*. Cap de afiș: „duelul* 
Matei (Progresul—Rapid). Și dară 
Motroc își recunoaște greșeala (a 
recunoaște înseamnă a le căi), Matei 
declară cinic în fața telespectatori
lor că a ...simulat. S-a trinlit la 
pămînt, sperînd într-un II metri. Șe
dința următoare va decide cite... 
etape.

Redau „depoziția* unui suporter al 
Progresului. Nu-i phng pe ei (Con
stantinescu, respectiv Matei), ci mi-e 
milă de Progresul. Își asigură anti
cipat, pentru fiecare etapă, lipsa 
cite unui titular.

De ce uită oare jucătorii zborul 
bumerangului ?

N. MUSCELEANU

n-a fost chemat 
unei comisii de

a XV-a o dotă 
lin ifte. Iluzii. E- 

„înțrnrto- 
Motror—-

„CUPELE EUROPENE" ÎN FAZA FINALĂ
lată-nc ajunși în faza finală a com

petițiilor europene de fotbal rezer
vate echipelor de club! Formații de 
prima mînă, printre care și cîștigă- 
toarde trofeelor de anul trecut, au 
părăsit arena: madrilenii au căzut 
victima celebrului 11 antrenat de 
„magul" Herrera, spulberîndu-și ast
fel iluzia de a aduce pentru a șap
tea oară eu pa în vitrina cu trofee 
din stadionul Bemabeu; jucătorii de 
la Borussia Dortmund, în frunte cu 
celebrii Held și Emmerich, se con
solează cu amintirile de pe „'Hamp
den Park** din Glasgow, unde, cu 
un an i«a urmă, au cucerit „Cupa 
cupelor1*; și, în fine, Eusebio și 
Torres trebuie să se împace cu ideea 
că formația lor, Benfica — de care 
și-au legat atâtea speranțe în cuce
rirea „Cupei orașelor tîrguri^ 
fost eliminată 
Leipzig.

Poate tocmai 
devine realitate 
acestor competiții.,.

In întrecerea echipelor campioane, 
dintre -cele 4 rămase în cursă, se de
tașează fără discuție lnternazionale,

II

care și-a demonstrat pînă acum for
ța mai mult în deplasare, decît pe 
„Sau Siro*. O asemenea performanță 
nu care completări... Dukla Praga, 
Celtic Glasgow sau Ț.S.K.A. Sofia 
vor căuta să destrame 
lanezilor?

In „Cu va cupelor** 
dere, pretendente la 
feuhii sînt Bayern Munchen — echi
pa lui Beckenbauer — și Glasgow 
Rangers, care acasă... gustă rar 
din cupa înfrângerii. Dar să nu ne
glijăm nici pe Standard Liege, care 
acum, avînd aportul excclenților îna
intași iugoslavi Galici și Naumo- 
vici, poate ră-stuma calculul hîrtiei.

In „Cupa orașelor tir guri*1 s-a a- 
juns în fază de „sferturi1*. In între
cere au rămas multe echipe de prima 
mînă, ocupante ale unor locuiri frun
tașe în campionatele țărilor respec
tive: Juventus, Bologna (Italia), 
Eintracht Frankfurt (R.F.G.), Leeds 
United (Anglia), Dinamo Zagreb 
(Iugoslavia) ș.a.

Iată, spre edificare, tabelul com
plet al celor trei competiții, înaintea 
„asalturilor finale11.

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI" (sferturi de tinde) 
INTERNAZiONALE - Real........................... ....

a
de Lokomotive din

tn neprevăzutul care 
constă frumusețea

(Torpedo Moscova 1—0, 0—0 ■, 
Vasas Budapesta 2—1, 2—0)

Vojvodina Novisad - CELTIC

Viena 1—0, 0—0 ;
Madrid 3—1, 0—2,

Ț.S.K.A. SOFIA

Wanderers 2—1,

(Admira 
Atletico 3—2)

- Lienfield

4—0;

speranțele mi-

la prima ve- 
ctieerirea tro-

Madrid 1-0, 2-0

(Munchen 1860 0—1,

GLASGOW 1-0, 0-2

2—0,
3—1,

(F.C. Zurich
Nantes

a-i)

3—0;
3-1)

CUPA CUPELOR (sferturi de finală) 

Glasgow Rangers - Real Saragossa 2-0 jL. (22.111)

(Glentoran Belfast 1—1, 4—0 
Borussia Dortmund 2—1, 0—0)

Rapid Viena - BAYERN

(Galatasarai 5—3, 4—0 ; 
Spartak Moscova 1—1, 1—0)

(Skeid Oslo 3—1, 
Everton

MUNCHEN 1-0, 0-2

Servette Geneva - SLAVIA SOFIA 0-3, 1-0

2—0,
2—3;
0—1)

(Kamraterna Turku 1—1, 2—1 ; (Swansea Town 1—1, 
Sparta Rotterdam 2—0, 0—1) Racing Strasbourg

Vasas Gyor - STANDARD LIEGE 2-1, 0-2

(Fiorentina 0—1, 4—2 ; 
Sporting Braga 3—0, 0—2)

(Valur 
Limassol

Chemie Leipzig

(Tatran Preșov 
Shamrok Rovers

1—1, 3—2;
1—1. 3—2)

4—0
0—1, 2—0)

1—1. 8—1 ;
5—1, 1—0 ;
2—1, 0—1)

CUPA ORAȘELOR TÎRGURI (sferturi de finală) 

DINAMO ZAGREB - JUVENTUS TORINO

(Sparta Brno 2—0, 0—2 — sorți; 
Dunfermline 2—4, 2—0
Dinamo Pitești 1—0, 0—0)

F.C. BOLOGNA - LEEDS UNITED

3-1 ;(Goztepe Izmir 2—1, 
Sparta Praga 2—2, 2—1 ,• 
West Bromwich 3—0, 3-—1)

EINTRACHT FRANKFURT - BURNLEY

(Sliema
Olympiakos Pireu 3—1, 0—1 ;
Gornik Zabrze 4—0, 0—3)

Ajax Amsterdam — DUKLA

(Besiktas 2—0, 2—1 ;
F.C. Liverpool 5—1, 2-—2)

Belfast 2-2, 1-0

(Valerlengen 
Arris Bonneweg

PRAGA 1-1, 1-2

(Esbjerg

4—1,
3—3,

0—0 ;
6-1)

4—0;
Anderlecht 4—i, 2—1) *

2—0,

(Drumcondra Dublin 2—0, 6—1; 
Hvidovre 5—1. 2—2 ;
Ferencvaros 4—1, 1—2)

LOKOMOTIVE LEIPZIG

(Djurgarden 3—1, 2—1 ;
F.C. Liege 0—0, 2—1 ;
Benfica 3—1, 1—2) *

(Datele meciurilor din „sferturi" nu

(Real Antwerp 
La Gantoise

(Aris Salonik
Vitoria Setubal 

Dundee United

(D.W.S. Amsterdam 
Valencia

(V.LB. Stuttgart
Lausanne

Napoli

KILMARNOCK

2—0, 5—0,
3—1. 2—0,
3—0, 0-1)

3—1, 5—1,
1—1, 2—0)

1—1, 2—0;
3—1, 5—0 ;
3—0, 0—0)

1—0, 7—2;
1—0, 2-1)

au’fost încă stabilite).



CMÂNlA—NORVEGIA 3-2 IN CAMPIONATUL MONDIAL DE HOCHEI
(Urmare din pag. 1)

rintă apărarea norvegiană, decît a 
reușit să facă echipa adversă în 
atac prin numeroasele acțiuni in
dividuale. Hocheiștii norvegieni au 
fost totuși periculoși prin rapidi
tatea lor și prin excelentul lor 
patinaj, avînd unele perioade 
dominare insistentă, așa cum 
petrecut lucrurile în finalul 
ciului.

Dar să nu începem cu... 
șitul 1 Partida a debutat cu

de 
s-au 
me-

sftr- 
_____ ______  _ ______ faze 
spectaculoase la ambele porți. în 
min. 6 G. Szabo, singur cu por
tarul, ratează o mare ocazie, pen-

Astăzi, la Sofia
România B-Bulgaria B

la lupte libere juniori
Astăzi, Ia Sofia, are loc întîl- 

nirea amicală de lupte libere- 
juniori dintre reprezentativele 
secunde ale României și Bulga
riei. Echipa noastră va fi for
mată din : Ion Vlădescu (cat. 
48 kg), Dumitru Tindeche (cat. 
52 kg), Constantin Moldoveanu 
(cat. 56 kg), Ion Enache (cat. 60 
kg), Tănase Panca (cat. 65 kg), 
Bernat Elias (cat. 70 kg), Mircea 
Vodă (cat. 75 kg), Iosif Balint 
(cat. 81 kg), Ilie Nan (cat. 87 kg), 
ion I.aszlo (cat. +87 kg).

întîlnirea revanșă se va
Haskovo

campionatelor 
— rezervate

dis-

tru ca după numai 3 minute Mi- 
kaelsson să-1 imite. Spre sfîrșitul 
primei reprize (min. 17) jucătorul 
norvegian Nyhaug îl lovește in
tenționat cu crosa pe Ionescu și 
este eliminat pe 5 minute. Echipa 
noastră folosește superioritatea 
numerică și în min. 18 Varga 
deschide scorul. După pauză, pri
ma linie de atac a formației ro
mâne realizează cîteva combinați: 
excelente și după o „bară" a hr 
I. Szabo, în min. 26, tot el ri
dică scorul la 2:—0. Partida este 
extrem de disputată, lupta pentru 
puc provocînd multe dueluri cor
porale. în min. 31 Syverssen îl 
lovește pe ~ 
eliminat 2 
32) un șut 
al lui Făgăraș scutură plasa porții 
echipei norvegiene: 3—0 1 în
ultima repriză sînt eliminați pe 
rînd Nyhaug (lovitură cu crosa), 
Ionescu (barare cu crosa), dar 
scorul nu se modifică. Abia în 
min. 41 o acțiune personală a lui 
Syverssen se termină cu gol 
(3—1). După cîteva minute (min. 
49) Bașa și Johanssen sînt elimi
nați de pe teren și Haagenssen 
reduce din diferență (3—2). Ul
timele minute ale partidei găsesc 
echipa norvegiană în plină domi
nare, dar rezultatul nu mai poate 
fi modificat. Meciul a fost condus 
de M. Cebulj (Iugoslavia) și Z. 
Viciszk (Polonia). Următorul joc 
al echipei noastre: joi, cu Unga
ria.

Alte rezultate din grupa B : Polo
nia — Ungaria 7—3 (3—1, 3—1, 1—1) ; 
Italia — Elveția 7—5 (3—2, 2—1,2—2); 
Iugoslavia — Austria 8—3.

Bașa cu 
minute, 
puternic

crosa și este 
Imediat (min. 
de la treime

Varga, Dumitras și Florescu au făcut 
noastre. La mantinelă. Făgăraș

lamar (nr. 11). Fază din meciul

i făcut „zid” pentru a proteja poarta echipei 
îl blochează pe Verocai, sub privirile lui Ca- 
România — Italia, cîștigat de echipa noastră 

(7-2)
CLASAMENT

1. ROMANIA 3 3 0 0 17: 6 6
2. Polonia 3 2 1 0 13: 7 5
3. Iugoslavia 3120 17:12 4
4. Italia 3201 13:14 4
5. Norvegia 3 1 0 2 8: 8 2
6. Austria 3 1 0 2 10:16 2
7. Ungaria 3 0 12 13:18 1
8. Elveția 3 0 0 3 9:19 0

In grupa A : U.R.S.S. — R.D.G.
12—0 (3—0, 4—0, 5—0) ; Suedia — 
Finlanda 5—1 (0—1, 3—0, 2—0) : Ca
nada — R.F.G. 13—1 (5—0. 3—0, 5—1); 
Cehoslovacia — S.U.A. 8—3 (3—0, 1—2, 
4—1). fn clasament conduc la ega
litate de puncte (6), dar in ordinea 
golaverajului mai bun echipele 
niunii Sovietice, Canadei și 
slovaciei.

Astăzi, echipele din grupa 
grupa B aa zi de odihnă. în 
C două jocuri important: 
— Japonia și 'Olanda —

u- 
Ceho-

A și 
grupa 

“ : Bulgaria 
Franța.

juniori

s-au comportat bine
în „Cupa Șarplanina ii

ConcuTînd în Iugoslavia, la a Xl-a 
ediție a „Cupei Șarplanina", disputată 
în stațiunea Popova Șapka din orașul 
Tetova (Macedonia), schiorii juniori 
români au realizat performanțe bune. 
Tn proba de coborîre — cîștigată de 
Blaz Jakopic (Iugoslavia) cu timpul 
de 1:26,2—ei au,ocupat locurile 2. Gh. 
Vulpe (1:29,1), 3.-4. (la egalitate cu 
Tone Vogrinec — Iugoslavia) Dan 
Cristea (1:31,6), 6.-7. (la egalitate cu Da
vor Senci-Iugoslavia), V. Brenci (1:32,8) 
12. N. Crețol (1:35,6) și 15. I. Bobiț 
(1:36.8), din 28 de concurenți, iar la 
slalom special (cîștigat de același B 
Jakopic cu timpul de 91,5) locurile 3 
V. Brenci (94.5), 4. I. Bobiț (102.3) și 6. 
N. Crețoi (105,6). (Gh. Vulpe și D. 
Cristea au fost descalificați). In com
binata alpină. V. Brenci a ocupat 
locul 2. Pe echipe a cîștigat forma
ția României, urmată de Iugoslavia, 
Ungaria și Bulgaria. De remarcat că 
românii au fost singurii juniori din 
concurs.

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI
BELGRAD. — Turneul internațional 

feminin de șah de la Belgrad a con
tinuat cu desfășurarea partidelor din 
runda a 10-a. Alexandra Nicolau și 
Nedelkovici au căzut de acord asupra 
remizei la mutarea a 17-a. Celelalte 
rezultate ale rundei: Gaprindașvili
— Timofeeva 1—0 : Belamarici — K. 
Iovanovici 1—0 ; Novara — Eretova 
remiză : Liliak — Konarkovska 1—0; 
Bilek—Zatulovskaia remiză; Asenova
— Heemskerk 1—0.

în clasament conduce Zatulovskaia 
și Belamarici cu cîte 7 puncte, urma
te de Gaprindașvili. Iovanovici. Bilek

cu
Oi, tn 
de
se-

puta sîmbătă la 
orașul gazdă al 
mondiale de lupte 
juniorilor.

Intre 23 martie 
reprezentativa de tineret a țării 
noastre va susține două întîl- 
niri în R. P. Bulgaria.

și 3 aprilie
TROFEUL „C. C. E.“ POATE RĂMINE LA CLUJ

PENTRU A CINCEA OARA!
Floretiștii români

înaintea meciului retur Vasutas Budapesta — C. S. M
inimoșii 
Armatei

învinși la Paris
PARIS 20 (Agerpres). în sala 

„Coubertin" a luat sfîrșit „Cupa 
Adrien Rommel" la floretă. Vic
toria a revenit maghiarului 
S. Szabo cu 5 v. El a fost urmat 
în clasament de Parulski (Polo
nia) 4 v, Midler (U.R.S.S.) 2 v, 
Sveșnikov (U.R.S.S.) 2 v, Ka- 
muti (Ungaria) 1 v și Dimont 
(■Franța) 1 v. în optimile de fina
lă floretistul român Țiu a fost 
eliminat de polonezul Wojda. Di- 
mont l-a învins pe Drîmbă cu 
3—5, 5—1, 5—3 în sferturile de 
finală.

Probabil că mulți dintre 
spectatori prezenți în sala 
din Cluj au încercat sentimente con
tradictorii la terminarea primei man
șe a finalei 
nis de masă 
tas Budapesta.
ție, datorită victoriei formației gaz
dă cu 5—4, altul, cte incertitudine, pri
vind rezultatul returului de mîine din 
capitala Ungariei, care va decide pe 
deținătoarea celei de-a șaptea ediții a 
acestei importante competiții- Se știe 
că regulamentul „C.C.E." nu prevede 
disputarea unui al treilea joc. învin- 
gătoarea urmînd să fie hotărîtă prin 
meciaveraj, seta vara j, punctaveraj, 
iar în caz de egalitate perfectă, prin 
tragere la sorți. Pînă acum, situația 
este următoarea: C.S.M. Cluj—Vasutas 
Budapesta 5—4 (meciaveraj), 11—11 
(setavelcaj) șl 424—414 (punctaveraj). 
Deci un avantaj minim pentru echi
pa română Și totuși, noi considerăm 
că elevii antrenorului F. Paneth păs-

„C. C. E.” de te-
C. S. M. — Vasu-
Unul de satisfac-

Gabriele Krauss și Rolf Sperling (R.D.G.) 
participă la concursul de sărituri de la Cluj

La federația noastră de spe
cialitate au sosit primele în
scrieri Ia concursul interna
tional de sărituri, care va 
avea ioc sîmbătă și duminică 
în noua piscină din orașul 
Cluj. Pe lista delegației R. D. 
Germane figurează cunoscutul 
săritor Rolf Sperling, cîștigător 
al numeroase concursuri 
ternaționale în ultimii ani, 
și tînăra Gabriele Krauss 
medalie de bronz în proba 
sărituri de la platformă 
.europenele' de la Utrecht.

Federația poloneză ne-a a- 
nunțat participarea Elisabetei 
Wierniuk, clasată pe locul 7 
în proba de sărituri de la 
trambulină la Utrecht, a Gra- 
zynei Szczygiel și a lui Andrei 
Wierniuk. în sfîrșit, Bulgaria 
va fi reprezentată de M. Alek
sandrova și E. Sarakinski. Nu 
au anunțat încă componența 
delegațiilor federațiile din 
Austria, Cehoslovacia și R. F. 
a Germaniei.

in-
ca

de 
la

• In cursul zilei de astăzi 
echipele de polo ale cluburi
lor Dinamo și Rapid vor ple
ca Ia Berlin pentru a par
ticipa la un turneu inter
national. La aceste întreceri 
vor mai fi prezente forma
țiile Dynamo Magdeburg, Dy
namo Berlin, precum și cite 
o echipă din Iuaoslavia și 
Grecia.

• La sfîrșitul acestei săp- 
tămîni, piscina „Cozzi" din Mi
lano va găzdui tradiționalul 
concurs de înot (feminin) do
tat cu „Trofeo dei Navigli'. 
I.a această competiție vor lua 
parte înotătoare din Franța, 
Spania, Olanda, Anglia, R.F.G., 
R.D.G., Ungaria, Cehoslovacia, 
România, Iugoslavia și 
de Sud. Țara noastră 
reprezentată la Milano 
tre Cristina Balaban,
Andrei și Agneta Sterner.

Africa 
va fi 

de că-
Anca

trează șanse apreciabile — chiar în 
condițiile desfășurării partidei—retur 
în deplasare. Se înțelege, în condiții 
normale de joc. Ce ne face să acor
dăm credit campionilor noștri?

Trebuie să spunem de la început că, 
cu ocazia primei manșe cu excepția 
lui Giurgiucă—Negulescu și Reti, în 
ciuda victoriilor înregistrate la 
Berczik, s-au prezentat cu mult sub 
valoarea lor. Primul a acționat fără 
vlagă, cu mișcări lente, nehotărît în 
loviturile ofensive. Cu toate acestea, 
Negulescu l-a învins pe Berczik la 
scor: 21—13, 21—9. în schimb, a pier
dut la Kovacs în două seturi, într-un 
meci al greșelilor. De asemenea, Reti. 
a fost neatent (în finalul setului doi 
cu Kovacs, el a avut 19—18. dar a tri
mis, consecutiv, afară două reture de 
serviciu), a jucat dezorientat, foarte a- 
gitat. Și el însă a reușit să cîștige la 
Berczik (2—1) în partida decisivă cînd 
scorul general era egal : 4—4. Așadar, 
avînd o evoluție slabă, Negulescu și 
Reti au izbutit în cele din urmă să 
facă două puncte. Să sperăm că la 
Budapesta — unde au mai jucat de a- 
tîtea ori — ei se vor prezenta la o va
loare superioară celei arătate la Cluj 
și nu vor întîmpina dificultăți care 
să-i împiedice să repete cel puțin fi
gura de acum o săptămînă. Cît pri
vește pe Giurgiucă, nici acesta n-a 
strălucit în comparație cu adevărata 
lui valoare, dar a cîștigat la toți cei 
tirei adversari — la Berczik și Kovacs 
fără probleme—iar la Rozsăs a reu
șit un tur de forță și a revenit de la 
16—20 în setul decisiv. Cu o mișcare 
permanentă la masă, combinînd lo
viturile „tăiate" cu cele decisive fo
losind servicii scurte-„tăiate" și 
atacînd hotărîtor și mai des, Giurgiu
că devine un jucător redutabil, greu 
de învins.

După părerea noastră, cei trei spor
tivi maghiari au arătat posibilitățile 
lor maxime la Cluj, Berczik—dintr-un 
mare jucător n-a mai rămas decît o 
umbră — Kovacs, cu un joc uniform 
(lovituri din semizbor. urmate une
ori de atacuri decisive în diagonală — 
mai reușite — și în linie — majorita
tea ratate) are un arsenal tehnic 
limitat. Singur Rozsas a demonstrat 
aceleași calități deosebite în urivința 
ușurinței cu care conduce mingea și 
utilizează o gamă variată de pro
cedee.

In concluzie, valoarea superioară a 
jucătorilor români (Giurgiucă, Ne
gulescu, Reti sau Cobîrzan) — titulari 
și ai reprezentativei țării — în timp 
ce de la Vasutas numai Rozsas este 
selecționat în echipa Ungariei — con
feră șanse mai bune formației C.S.M. 
chiar într-un meci în deplasare. Nu 
este vorba aici de o depreciere a ad
versarilor și de a supraevaluare a ju
cătorilor români. Rezultatul finalei 
din 1964 (Budapesta) de 5—4 pen
tru C.S.M. ca și ultimele victorii a- 
supra lui Vasutas (5—0 în 1966 și 5—4 
în 1967) ne-au format convingerea de 
care • vorbeam. In vederea cuceririi 
trofeului „C.C.E.", sportivii clujeni 
s-au bucurat de îndrumarea compe
tentă a antrenorului emerit F. Pa
neth. iar federația c?e specialitate în 
colaborare cu organele locale de re
sort au asigurat condiții materiale 
optime. Deci, acum au cuvîntul spor
tivii. Să sperăm că ei vor îndreptăți 
așteptările. Astfel, dacă cu cei mai 
buni jucători ai lotului republican nu 
obținem succes într-o competiție con
tinentală pe echipe de club, ce putem 
să mai aspirăm la C.M. de la Stock
holm, în compania celor mai buni ju
cători din lume ?

C. COMARNISCHI

cu cîte 6 puncte, Nicolau, Liliak 
cîte 5V2 puncte. Konarkovska 5

NICOSIA. — Astăzi, la Nicosia, 
cadirul campionatului european 
fotbal, echipa Ciprului întâlnește
lecționata Italiei. Fotbaliștii italieni au 
sosit luni la Nicosia și au efectuat 
primul antrenament. Echipa este în
soțită de antrenorii Helenio Herrera 
și Ferrucio Valcareggi. Din echipă fac 
parte, printre alții, cunoscuții inter
naționali : Corso. Burgnich, Facchetti, 
Landini, Domenghini, Picchi.

Este problematică prezența în e- 
chipă a lui Mazzola care are o în
tindere de ligamente.

NEW YORK. — Astă-seară pe rin
gul celebrei arene „Madison Square 
Garden" din New York, campionul 
mondial cfe box la categoria grea 
Cassius Clay își pune titlul în joc în 
fața „veteranului" Zora Flolley. în 
vîrstă de 38 de ani.

KENITRA. — Turul ciclist al Maro
cului a continuat cu desfășurarea ce
lei de-a doua etape: Rabat — Kcnitra 
(40 km contraaronometrului pe e- 
chipe). Victoria a revenit echipei Sue
diei, care a realizat timpul de 2 h 59:48 
(timpul adunat al celor trei mem
bri ai echipei). Au urmat in clasa
ment Spania — 3h 02:54,0 și Iugoslavia 
— 3h 13:09.0

GEELONG. — Cu prilejul unui con
curs de atletism desfășurat la Gee
long (Victoria), sprinterul australian. 
Gary Holdsworth a egalat două re
corduri mondiale. Performanțele sale 
însă nu vor putea fi omologate, deoa
rece vîntul a suflat cu 2,09 m pe se
cundă (cu 0.9 secunde mai mult decît 
prevede regulamentul). Holdsworth a 
parcurs 100 m plat în 10 sec. și 100 
yarzi în 9,1.

Turneul zonal de șah 
de la Halie

(Agerpres). — După 
în turneul zonal «ie

HALLE 21 
două runde 
șah de la Halle, în fruntea cla
samentului se află Minev (Bul
garia), Besser (R. F. a Germaniei) 
și Vesterinen (Finlanda) cu cite 
2 puncte. Reprezentantul 
niei, Victor Ciocîltea, are 
în urma remizei din prima 
în partida cu islandezul

Româ- 
1/2 P, 
rundă
Kirs- 

tinsson. în runda a doua, Ciocîl
tea a întierupt cu Gerusel (R. F. 
a Germaniei). Alte rezultate din 
runda a 2-a: Vesterinen — Camil
leri 1—0, Besser — Havansi 1—0, 
Uhlmann — Kristinsson 1—0, Mi- 
nici — Zinn Ut—-1/», Petrusiak — 
Matuloviei J/s—Ut, Kujpers — Mi
nev 0—1, Kinnmark — Petersen 
1—0, Johansson — Horst între
ruptă.

La închiderea ediției 
• LA EREVAN 
DIVIZIONARA

POLITEHNICA 
ÎNVINGĂTOARE

TIMIȘOARA 
LA ' ..........TASKENT 

EUROPENE
pe primul 
la Erevan, 

i întrecut

Echipa Politehnica Timișoara s-a clasat 
loc în turneul International de fotbal de : 
In ultimul meci, fotbaliștii timișoreni au 
cu 2-0 (după prelungiri) formația finlandeză Upon- 
pallo Lahti. Au marcat: ~
Petrovici (min. 110). Cei 
neului au fost Lereter și Regep.

★
Combinata divizionară română, care se află în 

turneu în U.R.S.S., a întilnit ieri, la Tașkent, echipa 
Poiitotdel, formație fruntașă din Uzbekistan. Fot
baliștii români au terminat învingători cu sconi] de 
3-1 (3-0).

Cotormani (min. 100) și 
mai buni jucători ai tur-

UPONPALLO LAHTI 2-0 • COMBINATA NOASTRA 
• TRAGERE LA SORTI ÎN COMPETIȚIILE 

DE FOTBAL
Ieri, Ia Viena, a avut loc tragerea la sorți pentru 

stabilirea jocurilor din semifinalele competițiilor eu
ropene de fotbal inter-cluburi.

în „Cupa campionilor europeni" se vor întîlni în 
semifinale: Internazionale Milano — Ț.S.K.A. Cer- 
veno Zname Sofia ; Celtic Glasgow — Dukla Praga. 
întîlnirile dintre echipele semifinaliste urmează să 
fie programate pînă lâ 6 mai, iar finala competiției 
se va desfășura la 25 mai, la Lisabona.

Au fost fixate, de asemenea, semifinalele din ca
drul „Cupei cupelor" : Slavia Sofia — Glasgow 
Rangers sau Real Saragossa ; Bayern Miinchen — 
Standard Liege.
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