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Cu cine plecați la drum ?
• Un start bun asigură succesul • Cei neîndemînatici se elimină 

singuri • „Pentru mine contează, în primul rind, vocația!“

Un start bun asigură de 
cele mai multe ori succesul în- 
tr-o cursă de viteză. Este un 
lucru verificat de practică. în 
procesul antrenamentului spor
tiv foarte important este „cu 
cine pleci la drum*.  Iatl de 
ce selecția, sau mai bine zis 
depistarea elementelor de pers
pectivă pentru o secție de per- 
îon»anță joacă un rol de prim 
ordin. în box, ca în oricare 
altă ramură sportivă, tînărul 
care vine în sala de antrena
ment trebuie să posede un ba
gaj minim de calități fizice — 
viteză, forță, rezistentă, înde
mânare — pe care antrenorul 
le urmărește insistent în lec
ție. Aceste calități, bine șle
fuite, vor netezi drumul spre 
măiestria sportivă.

Selecția pentru secția de per-

formanțS este privită de tot 
mai mul ți antrenori ca o treabă 
foarte serioasă. De obicei, cînd 
se anunță selecția, în sală se 
piezintă un mare număr de ti
neri. Toți vor să devină, „un 
Menea", „un Dinu" sau „un 
Antoniu*.  De cele mai multe 
ori, însă, mulți vin, dar puțini 
rămin. Și este firesc să se 
întîmple astfel. „Ochiul" antre
norului e ager: el caută în 
permanență și, deși uneori se 
face eă nu-1 observă pe tînăr 
cum lovește sacul cu nisip, to
tuși vederea periferică îi func
ționează ireproșabil

La una din reuniunile se
mifinale ale etapei orășenești a 
campionatului de juniori, an
trenorul dinamovist Eugen Fu- 
resz a. prezentat 9 boxeri ; toți 
au învins, lăsînd în general o 
bună impresie. Ceilalți antre
nori prezenți în sală priveau 
admirativ spre colegul lor, și-și 
puneau întrebarea : „Unde gă
sește Fiiresz asemenea talen
te?*

Dar, mai bine să-i dăm cu- 
vîntul antrenorului dinamovist.

— La Dinamo, noi organi
zăm concursuri de selecție de

doua ori pe an. Sintcm foarte 
erigenți, pentru el ne dăm 
seama că primind în secție ti
neri care posedă calități fizice 
corespunzătoare și care, pe 
deasupra, iubesc eu pasiune 
bozul, eforturile noastre, ale 
antrenorilor, nu vor fi za
darnice.

— Știm eă unii dintre
rinerf vin din proprie 
tivă spre secția de box, 
„convinși**  și de sportivii care

iniția-

R. CALARAȘANU

Daniela Popescu si if arian C/tiosea (Dinamo) vor apare 
in proba do perechi a concursului republican al „speranțelor*

AZI, LA „23 AUGUST**

Start în ultimul concurs
de patinaj artistic al sezonului I

Să se fi supărat 
I. C. Oradea ?
Pînă în decembrie 1966, 

întreprinderea de amenajări 
tehnico - sanitare (I.A.T.S.) 
Oradea a fost gestionara 
complexului bazinului aco
perit și descoperit. De la 
acea dată bazinul a trecut 
în proprietatea clubului o- 
rășenesc Crișul, pentru sco
puri exclusiv sportive. (Ex
cepțională și promptă hotă- 
rîre). Totuși, cele două 
bazine mici acoperite și cel 
descoperit, atașat lor, au 
rămas la dispoziția publi
cului care le frecventează 
des datorită efectelor cura
tive miraculoase ale apei 

termale existente. Zilnic vin 
aici 800—1 000 de copii, 
tineri și vîrstnici pentru 
a-și întări sănătatea, iar 
sîmbăta și duminica nu
mărul lor se dublează. Lor 
li se adaugă sportivii (îno
tători, poloiști, săritori).

întreprinderea comunală 
Oradea (I.C.O.) este aceea 
care asigură transportul pu
blic la complex. în perioa
de cînd I.A.T.S.-ul avea 
în proprietate bazinul, 
transportul cetățenilor era 
asigurat, pe o linie specială 
de autobuze, din centru pînă 
în cartierul „Parcul munci
torilor**,  unde este situată 
baza. Dar, după actul de 
predare-preluare, I.C.O. și-a 
retras mijloacele de loco
moție.

Ne întrebăm: toți a- 
ceia care își îngrijesc să
nătatea (plus locuitorii 
cartierului) și sportivii (ce 
se deplasează zilnic la ba
zin între lecțiile de școală 
și pregătirea temelor pentru 
acasă) nu merită oare 
măcar un singur autobuz, 
din jumătate în jumătate de 
oră, între orele 8—20?

Să se fi supărat oare 
conducerea I.C.O. pentru 

că I.A.T.S.-ul a scăpat de 
o bază sportivă?

corneliu râduț

(Continuare in pag. a 2-a)

H. Stumpf (stingă) intr-o dispută cu D. Ghizdavu Foto: A. Neagu

Trimisal nostru special, ROMEO VILARA, ne transmite din Viena:

APRECIERI ELOGIOASE
LA ADRESA HOCHEIȘTILOR ROMÂNI
• Comentariile presei vieneze • Cine va participa la viitoarea 

ediție a J. O. ? • Clasamentele la zi • Astăzi jocul : 
România - Ungaria

Pentru cele 16 echipe parti
cipante. la campionatul mondial, 
în grupa A și în grupa B. 
miercuri a fost zi de odihnă. 0 
odihnă mai mult decît bine ve
nită, care a contribuit la refa
cerea forțelor fizice și la întări
rea potențialului nervos al ju
cătorilor. Multe dintre forma
țiile competitoare au folosit 
acest răgaz pentru scurte plim
bări prin Viena sau pentru an
trenamente, cu și fără patine. 
Cei mai ocupați au fost însă 
medicii, care au încercat, atît

cit au pubut, să... atenueze ur
mările disputelor de pînă acum.

Singurele dintre selecționate
le prezente la Viena care au 
trăit miercuri emoțiile jocurilor 
au fost cele din grupa C, în 
cadrul căreia a avut loc o par
tidă cu „miză" mare : Bulgaria 
— Japonia. Rezultatul acestui 
meci (n.n. care nu ne-a parvenit 
pînă la închiderea ediției) este 
hotărîtoir în asigurarea unui loc 
pe lista celor 16 echipe ce vor

(Continuare în pag. a 4-a)

DE CE LI SE PUN
BETE ÎN ROATE"?

In jurul mesei rotunde: comisia regională Brașov
Pag. a 3-a

Sezonul competițional la 
patinaj artistic se încheie 
cu un nou concurs cu carac
ter republican. Printre par
ticipant găsim patinatori 
și patinatoare care n-au 
împlinit vîrsta de 15 ani, 
reprezentînd orașele Bucu
rești, Brașov și Cluj.

începînd de azi și pînă 
duminică, pe gheața pa
tinoarului „23 August" 
vor evolua cei mai mulți 
dintre patinatorii care au 
concurat în cadrul cam
pionatelor republicane, 
precum și cei ce s-au de
plasat în acest sezon la 
întreceri peste hotare.

Azi evoluează concuren- 
ții înscriși la grupele de 
copii (ora 7 — figuri obli
gatorii ; ora 18,30 — fi
guri libere). Mîine, la a- 
celeași ore, își dispută în- 
tîietatea juniorii micii. Sîm- 
bătă este ultima zi de 
concurs, cînd vom vedea 
în întrecere juniorii 
mani ți seniorii.

Un punct de atracție 
deosebit îl constituie după 
amiaza zilei de dumini
că. începînd de la ora 
17,00 cei mai bine clasați

dintre participant! vor 
evolua în cadrul unui pro
gram demonstrativ de în
chidere, diupă care ur
mează festivitatea de pre
miere. La sfîrșit, acei spec
tatori care posedă echipa
mentul necesar — patine, 
costume, măști — pot in
tra pe gheață pentru a 
participa la „Carnavalul 
pionierilor" !

SELECȚIONATA STUDENȚEASCĂ DE FOTBAL 
A FRANJEI IN TURNEU IN ROMÂNIA

A*tă-seară  sosește la București, în vederea unuî turneu 
de trei Jocuri, Selecționata studențească a Franței. Oas
peții noștri vor Juca cu Siderurglstul Galați (simbătă, 25), 
cu Universitatea Craiova (miercuri, 23) și cu Politehnica 
București (simbătă, 1 aprilie). Oaspeții noștri deplasează 
o garnitură redutabilă In care se remarcă Perret, Pa- 
dovanl, Gondlat, Le Raux, Larque, Mlchelena, Lonchel 
și Faurie.

Pentru a face loc meciului cu Selecționata studențească 
* Franței, F.R. Fotbal a aprobat «minarea Jocului Slde- 
rurgistul Galați — Progresul Brăila pentru data de Zi 
martie.

AZI, LA BUDAPESTA
CSM Cluj și Vasutas 

se intilnesc 
intr-un meci 

(retur) pasionant
Astă-seară, în sala Sport- 

csarnock din Budapesta, 
campioana României, echi
pa CSM Cluj, întîlnește 
pe campioana Ungariei, 
Vasutas, în cadrul return^- 
lui finalei celei de a șap
tea ediții a „C.C.E.“ la 
tenis de masă masculin. 
Giurgitică, Negulescu, Reti 
și Cobîrzan, însoțiți de an
trenorul emerit F. Paneth, 
au sosit de ieri în capi
tala Ungariei unde au și 
fficut un antrenament de 
acomodare.

Meciul trezește un viu 
interes în rindurile iubito
rilor sportului cu mingea 
de celuloid din Budapesta. 
Fiecare formație a făcut 
pregătiri intense și, ținînd 
seama de miza jocului, se 
așteaptă partide extrem de 
dîrzc.

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

0 frumoasă victorie a fotbaliștilor
ROMÂNIA-FRANȚA2-1 (1-0)

Aseară, pe stadionul Parc des Princes 
din Paris, în prezența a 25.000 spectatori 

[fotbaliștii români au învins echipa Franței. 
I In prima repriză, echipa noastră a reușit să 
ia conducerea (în min. 14) printr-un gol 
înscris de FRĂȚILA, care a șutat imparabil 
de la 18 m. Francezii au avut o serie de 
acțiuni lâ poarta noastră, însă apărătorii 
Dumitru Nicolae și Nnnweiller III și, în 
ultimă instanță, M. lonescu, au rezolvat 
cu succes orice tentativă. Românii reușesc 
să majoreze scorul în min. 76 prin DRIDEA 
I care fructifică o pasă de la Frățilă. Ju
cătorii echipei gazdă au redus din handicap

în ultimul minut de joc. prin BLANCHET.
Bun arbitrajul prestat de Af. Baumgarten 

(la centru), Rademacher și Krumnach (la 
tușe), toți din R. F a Germaniei.

ROMANIA : lonescu — Sătmăreanu (Popa*  
min. 64), Nunweiller III, D. Nicolae, Mo- 
canu — Ghergheli, Dobrin — Lucescu, Fră- 
țilă, Dridea I, Sorin Avram.

FRANȚA : Eon (Carnus, min. 46), — La4 
vând, PiumI, Provelll (Budzinsky, min. 20),' 
Cardiet — Dogiiani, Suaudeau (Bonnel, min. 
65), — Blanchet, Gondet, Lech, Loubet.

Dată fiind ora tîrzie la care am primit 
aceste amănunte, vom reveni in numărul 
nostru de vineri cu o relatare mai amplă.



&ASCHET Ti/9

Combativi pe tot parcursul meciului!
O serie dintre rezultatele 8nr 

registrate în ultimele etape ale 
campionatelor republicane de bas
chet «u adus» Clarificări, iar 
«Ițele ao_ încurcat și mai mult 
situația în clasamentele com
petiției. fta băieți, Dinamo 
București șl Steaua continuă 
duelul, deocamdată indirect, al 
cărui rezultat va fi decis după 
întâlnirile directe dintre aceste 
formații. Politehnica București, 
Universitatea Gluj și Rapid 
București au asigurată calificarea 
în turneul final la care mai 
aspiră Politehnica Galați și Uni
versitatea Timișoara. în zona 
retrogradării, se pare că Steagul 
roșu Brașov și Academia Mili
tară nu mal pot evita ultimele 
locuri. La fete, prin înregistrarea 
cetei de a treia înfrîngeri de 
către Rapid, Politehnica Bucu
rești a „scăpat*  în câștigătoare a 
titlului, iar pentru evitarea pen
ultimului loc (ultimul este deți
nut cu „autoritate*  de Olimpia 
T.V.), „candidează*  Crișul Ora
dea, Universitatea Iași și Con
structorul București.

Iată, însă, clasamentele la zi s

MASCULIN
1. Dinamo Buc. 17 16 1 1437—1081 33
3. Steaua Buc. 17 16 1 1473—1129 33
3. Politeh. Buc. 17 11 6 1270—1138 20
4. Univ. Cluj 17 10 7 1278—1145 27
5. Rapid Buc. 17 9 8 1322—1269 26
6. Politeh. Galați 17 8 9 1081—1180 25
7. Univ. Tim. 17 8 9 1181—1295 25
8. Din. Oradea 17 6 11 1011—1216 23
9. Med. Tg. M. 17 5 12 1099—1263 22

DO- I.O.F. Bua. 17 5 12 1119—1248 22
11. Acad. Milit. 17 5 12 1149—1319 22
12. Steagul r. Br. 17 3 14 1180—1317 20

FEMININ
1. Politeh. BUC. 15 15 0 964—649 SO
2. Rapid Buc. 15 12 3 1016—694 27
3. Univ. Cluj 15 10 S 827—770 25
4. Voința Brașov 15 9 6 334—799 24
5. Voința Buc. 15 9 6 733—765 24
6. Mureșul Tg. M. 15 6 9 766—195 21
7. Constr. Buc. 15 5 10 687—809 20
8. Universit. Iași 15 5 10 804—888 20
9. Crișul Oradea 15 4 11 600—848 19

10. Olimpia T.V. 15 0 15 585—879 15

Ca apreciere generală, putem 
afirma că în ultimele săptămâni 
publicul a putut urmări multe 
întreceri echilibrate, spectacu
loase și chiar de o valoare teh
nică ridicată, ca urmare a fap
tului că echipele s-au pregătit 
cu mai multă seriozitate decît 
în tur. Dar, acest aspect pozitiv 
nu trebuie să ne facă să omi
tem unele greșeli majore care 
persistă în jocul formațiilor 
fruntașe din țara noastră. Apă
rările, de pildă, sînt insuficient 
organizate și combative. în me
ciul Steaua — Dinamo Oradea, 
am putut vedea numeroase faze 
în care campionii țării și-au 
lăsat adversarii să arunce ne- 
stînjeniți la coș. Este drept, a- 
tacul „mergea*  și tabela de scor 
indica un avantaj net pentru 
Steaua. Dar dacă baschetbaiiștâi 
de la Steaua (ca și de la alte 
echipe, de altfel) se obișnuiesc 
să-și lase adversarii să pătrun
dă sau să arunce la coș, vor 
mai putea ca într-o partidă de-

Cu cine
(Urmare din pag. I)

«« trecut cu bine emoția selecției, 
li primifi pe toți ?

— Da, pe to|i. Pe parcurs, însă, 
cei fricoși, lipsiți de îndemînare, se 
elimini singuri. Se întîmpla — pe 
de altă parte — ca la box să vină 
și cei care n-an fost primiți în alte 
secții pe ramură de sport. Cu aceștia 
trebuie să muncesc foarte mult, deoa
rece cei mai mulți nu posedă cali
tăți fizice corespunzătoare. Fără mun
că, fără pasiune n-aș fi reușit să 
prezint an de an în campionatele do 
juniori boxeri bine pregătiți.

Anul acesta mă voi despărți de 
3 dintre elevii mei cei mai talentați 
(Ch. Ene, Gh. Constantin și Gh 
Drăgan), care vor fi promovați în 
secția condusă de antrenorii Nour și 
Dumitrescu.

In general, într-o lună de zile pot 
să-mi dau seama dacă tinerii selec
ționați pot ajunge — sau nu — 
boxeri de valoare.

★

Sînt antrenori de box care, orga- 
nizînd concursuri de selecție, vor să 
verifice in primul riad dacă tinerii 
au înclinații pentru sportul respectiv. 
Greșesc oare acești tehnicieni ? Fi
rește că nu 1 Unul dintre adepții a- 
cestni sistem de selecție este antre
norul Mihai Fulea (Rapid). El sus
ține, nu fără temei, că un tînăr care 
dovedește un oarecare talent pentru 

cisivă sau într-o întîlnire inter
națională să se mobilizeze și să 
se apere cu dîrzenie în toate 
cele 40 de minute ? Rezultatele 
înregistrate anul trecut pe plan 
internațional ne dau un răspuns 
de loa îmbucurător. Iată de ce 
opiniem că ar fi cazul ca an
trenorii echipelor noastre să în
țeleagă că un joc, fie el cît de 
neînsemnat, trebuie să constituie 
nu numai un prilej de aplicare 
a elementelor de tehnică și de 
tactică însușite, ci și o ocazie 
de mobilizare totală și perma
nentă, indiferent de evoluția sco
rului. Este o problemă care se 
cere luată în seamă.

D. stAnculescu

REZULTATELE DIN CATE
GORIA B

In ultima etapă a categoriei B 
au fost înregistrate următoarele re
zultate : seria I feminin: Clubul
sportiv școlar București — A. S, 
Armata Cluj 72—65 (25—30, 59-59),
Șc. sp. Satu Mare — Viitorul Doro- 
hoi 55—36 (22—21), Șc. sp. Brașov
— Șc. sp. Craiova 63-45 (36—20),
Spartac Salonta — Voința Oradea 
66—39 (26—11), Voința Tg. Mureș — 
Progresul București 44—49 (19—19) :
seria a U-a masculin : Construcții 
București — Politehnica n Bucu
rești 89—56 (37—26), Politehnica lași
— Universitatea București 87—71
(38—29), Știința Petroșeni — Poli
tehnica Cluj 47—43 (22—22). Medicina 
Timișoara — Pedagogic Oradea 76— 
67 (40—38), Universitatea Craiova
— Politehnica Brașov 55—54 (25—34) ;
seria a Il-a feminin : I.C.F. — Uni
versitatea București 65—49 (33—29), 
Arhitectura București — Politehni
ca Brașov 31—32 (17—21), Medicina 
Tg. Mureș — Construcții București 
42—37 (18—16), Pedagogic Constanța
— Universitatea Timișoara 71—52 
(40—14), Medicina Cluj — Medicina 
lași 59—48 (25—15).

BOX

Lotul reprezentativ
ORADEA (prin telefon). Du

minică seara a avut loa în sala 
Armatei o întîlnire amicală, în 
cadrul căreia a evoluat o parte 
dintre boxerii selecționați în lo
tul reprezentativ în compania 
echipei orașului Oradea. Selec- 
ționabilii au cîștigat cu 29—14. 
Reuniunea a furnizat două sur
prize : Stanef a fost învins la 
puncte (după ce în repriza se
cundă primise un avertisment 
pentru lovituri după „stop") de 
către I. Streche, iar Chivăr n-a 
putut realiza decît un meci egal 
în partida cu Al. Ciurea! Iată 
celelalte rezultate : I. Lungu (lot) 
b.p. N. Constantin; O. Gorea 
(lot) egal cu M. Dubenco; Al. 
Murg (lot) b.p. Al. Matius; M. 
Dumitrescu (lot) b.p. N. Bubăuî 
A. Maiai (lot) b.p. G. Tîmpescu; 
C. Ghiță (lot) b.p. D. Găinaru; 
H. Stumpf (lot) b.p. C. Conceag; 
V. Trandafir (lot) b. dese. 3 Al. 
Bora; C. Ciucă (lot) b.p. I. Nica.

I. GHIȘA-coresp. principal

plecați la drum?
box poate practica acest sport chiar 
dacă la început n-are viteză, forță 
sau rezistență. Numai îndemînare să 
aibă, deoarece celelalte calități fizico 
se educă, se dezvoltă pe parcurs.

Intr-adevăr, un boxer tînăr poate 
să aibă o mare viteză de execuție, 
dar fără aptitudini el nu va putea 
ajunge niciodată un pugilist renumit. 
Alergarea distanței de 100 m în 
11,5 sec. sau executarea a 5 trac
țiuni la bara fixă (de pildă) nu sînt 
indicii că avem de-a face cu un 
viitor boxer de valoare. Dacă însă 
la aceste calități se adaugă și ta
lentul nativ, atunci progresul este 
iminent. După cîteva explicații și 
demonstrații cu privire la poziția de 
gardă și la loviturile clasice, antre
norul rapidist îi pune pe boxerii în
cepători să lovească în sacul cu ni
sip. Astfel a procedat, de pildă, cu 
marca sa „speranță*,  tînărul Cojo
carii, care pînă acum a confirmat aș
teptările și de la care se așteaptă 
și in continuare „fapte mari*.

★
— Eu nu-i .pun pe tineri să lu

creze cu mănușile de cum intră în 
sală, ne spune antrenorul Gh. Preda 
de la Voința. Dacă aș proceda ast
fel, ar deveni fricoși. Și, un boxer 
fricos nu face două parale. Cam
pionul de juniori de anul trecut. Con
stantin I.ică, de pildă, țianifesta la 
început multă teamă. Cînd îi vedea 
pe ceilalți făcînd lecții la mănuși 
pleca chiar de la sală.

Lică avea însă viteză de reacție,

I.. Rădoi (cat. 87 kg) executînd o ridicare a adversarului M. Petrov 
în rebur (imagine din întîlnirea de lupte libere — juniori România A----

Bulgaria A, disputată marți in Capitală) Foto: A. Neaga

La lupte libere — juniori

SEL REGIUNII PLOIEȘTI—SEL. SOFIA
Astăzi, în sala Petrolul din 

Ploiești, cu începere de la ora 17, 
va avea loc întîlnirea amicală de 
lupte libere — juniori, dintre se
lecționata regiunii Ploiești și cea a 
orașului Sofia.

la Oradea și Galați
GALAȚI (prin telefon). 3000 

de spectatori au urmărit sîmbătă 
seara în sala Constructorul evo
luția unora dintre boxerii selec
ționați în lotul reprezentativ. Se
lecționata regiunii Galați a servit 
o replică slabă, fiind întrecută cu 
scorul de 10—2. Tînărul gălățean 
V. Potolea a furnizat surpriza 
galei, reușind să-1 întreacă la 
puncte pe Aurel Iliescu. Alte 
rezultate : I. Plăvan (Galați) b.p. 
V. Drăgan; C. Gruiescu (lot) 
b.p. A. Mihai; N. Gîju (lot) b.p. 
A. Dumbravă; M. Goanță (lot) 
b.p. M. Cîrciumărescu; V. Anto- 
niu (lot) b.p. C. Vasiliu; I. Hodo- 
șan (lot) b.p. I. Vișinescu; I. 
Pițu (lot) b. ab. 2 Gh. Ionel; I. 
Covaci (lot) b.p. D. Șandru; I. 
Olteanu (lot) b.p. Gh. Bunea; I. 
Monea (lot) b.p. N. Stoian; I. 
Alexe (lot) b. ab. 2 I. Cioranu.

GH. ARSENE-coresp.

explozie în loviturile Ia sac, ceea ce 
l-a determinat pe antrenor să nu se 
dea bătut. Și bine a făcut.

— Se spune că criteriile dv. de 
selecție nu sînt totdeauna științifice, 
că, în depistarea viitorilor boxeri, 
pentru dv. contează numai dezvolta
rea lor fizică...

— Eu fac selecție în mod perma
nent și urmăresc ca tinerii să fie 
curajoși, să aibă viteză de reacție, 
îndemînare. Și cred că procedez bine.

La Centrul sportiv experimental 
Viitorul, antrenorul Diaconescu îi a- 
trage spre sala de box în special pe 
tinerii care manifestă dorință puter
nică de a ajunge boxeri de valoare. 
Aci se ține seamă foarte mult de 
calitățile fizice dominante----- viteză,
îndemînare (specifică, generală), for
ță și rezistență — care se capătă pe 
parcurs. In etapa I a selecției se 
lucrează foarte mult la mănuși, Ia 
început bineînțeles cu intensitate mică. 
Curajul și, de asemenea „tipul con
stituțional*  al sportivului sînt ele
mente de care antrenorul Diaconescu 
ține seama.

Iată deci cîteva criterii de selecție 
folosite de antrenorii bucureșteni. 
Ceea ce trebuie reținut în mod deo
sebit este faptul că o selecție judi
cioasă, făcută cu simț de răspun
dere, constituie o bună bază de ple
care. Exigența antrenorilor în depis
tarea viitorilor performeri trebuie să 
fie maximă, pentru că antrenorilor nu 
trebuie să le fie indiferent „cu cine 
pleacă la drum“...

Echipa noastră va fi alcătuită 
astfel : cat. 48 kg : I. Vangheliei ; 
cat. 52 kg : G. Bălccscu ; cat. 56 
kg : D. Turcu ; cat. 60 kg : C. Pă- 
trașcu ; cat. 65 kg : A. lordache ; 
cat. 70 kg : V. Bolta; ; cat. 75 kg : 
I. Dumitru ; cat. 81 kg : L. Rădoi ; 
cat. 87 kg : M. Turcu ; cat. -f- 87 
kg : C. Penciu.

Selecționata orașului Sofia va 
cuprinde printre alții, pe K. Donev, 
K. Sapov, R. Rasimov, T. Ivanov 
etc.

Ga arbitri vor funcționa : R. Ra- 
doslavov, H. Ivanov (Bulgaria), 
Ilie Gheorghe, L. Bandi, Gh. Mi- 
hăilă (România).

Al doilea concurs al săritorilor 
cu prăjina

In continuarea acțiunilor întreprin
se de F.R.A. pentru ridicarea nivelului 
unora dintre probele atletice, în sala 
Steaua din Capitală va avea loc 
tniine un nou concurs deschis să
ritorilor cu prăjina din întreaga țară, 
întrecerile încep dimineață de la 
ora 10 și după amiază de la ora 16,30.

VOLEI CLASAMENTE LA ZI
CATEGORIA B.

SERIA I
MASCULIN

1. Farul Constanța 12 11 1 35:10 23
2. Electroputere Cr. 12 11 1 34:10 23
3. înainte Timișoara 12 8 4 29:15 20
4. Ind. sîrmei C.

Turzll 12 6 6 20:24 18
5. I.C. Arad 12 5 7 16:29 17
6. Progresul Buc. 12 4 8 21:27 16
7. Progresul I. R. A.

Suceava 12 4 8 20:28 16
0. Semănătoarea Buc. 12 4 8 20:29 16
9. A.S.A. Sibiu 12 4 8 16:26 16

10. C.SJW. Cluj 12 3 9 17:30 15
FEMININ

1. Drapelul roșu Sibiu 12 12 0 36: 4 24
2. Progresul Buc. 12 10 2 32:13 22
3. Sănătatea Tîrgoviște

12 7 5 28:19 19
4. Corvinul Deva 11 7 4 24:20 18
5. Viitorul București 12 6 6 25:22 17
6. Liceul „N. Bălcescu"

Cluj 12 5 7 20:26 17
7. Voința M. Ciuc 12 5 7 17:27 17
8. Tricotajul Brașov 12 4 8 19:28 16

9. Sănătatea Arad
10. Voința Botoșani

11 2
12 1
II-A
N

9 13:28 13
911 7:34

SERIA A 
MASCULI

1. I.C.F. București 12 12 0 36: 5 24
2. Politehnica Cluj 12 9 3 33:10 21
3. Politehnica Iași 12 7 5 25:22 19
4. Știința Petroșeni 12 6 6 28:20 18
5. Universitatea Cr. 12 6 6 23:24 18
6. Universitatea Tim. 12 6 6 21:22 16
7. Construcții Buc. 12 5 7 18:28 17
8. Universitatea Buc. 12 5 7 16:28 17
9. Pedagogic Tg. M. 12 3 9 14:29 ÎS

10. Medicina Buc. 12 1 11 8:34 12

1.
FEMININ

Universitatea Tim. 12 12 0 36: 4 24
2. Medicina București 12 11 1 34: 8 23
3. Medicina Tg. M. 12 9 3 27:15 Bl
4. Universitatea Buc. 12 7 5 27:20 19
5. Politehnica Brașov 12 6 6 23:28 18
6. Pedagogic Pitești 12 5 7 22:27 17
7. Universitatea Iași 12 4 8 20:26 16
8. Politehnica Galați 12 4 8 16:30 16
9. Științe economice 

București 12 2 10 14:32 14
10. Medicina Cluj 12 0 12 7:36 12

SCHIMÂ

FLORETISTELE NOASTRE S-AU COMPORTAT 
SATISFĂCĂTOR LA TURNEUL DE LA MINSK-

LOCUL DOI
MINSK 21 (prin telefon). In 

aoest oraș s-a desfășurat timp de 
patru zile un turneu internațional 
de floretă fete la care au participat 
și sportivele țării noastre. în între
cerile individuale, într-o companie 
valoroasă : Ildico Rejto-Ujlaki 
(campioană olimpică la Tokio), 
Galina Gorohova (fostă campioa
nă mondială), floretistele Ecaiterina 
Iencic și Ana Ene au ocupat locu
rile patru și, respectiv, cinci. Pre
zența lor în clasamentul final 
poate fi apreciată ca satisfăcătoa
re, deoarece ele s-au situat înain
tea unor trăgătoare valoroase, ca 
de exemplu Ildico Bobiș, finalistă 
la C.M. de la Moscova. Clasament:

„CUPA PRIMĂVERII"
PRIMA COMPETIȚIE 

IMPORTANTĂ A ANULUI
Poligonul Tunari va găzdui, cu în

cepere de azi, tiinp de patru zile, 
primul concurs de tir cu caracter re
publican pe 1967, „Cupa Primăverii64. 
Vor lua parte cei mai buni specialiști 
(seniori, senioare, juniori, junioare) ai 
probelor clasice, cu excepția celor de 
la armă calibru mare și armă mili
tară (unde nu se organizează în
treceri).

Competiția se desfășoară zilnic, de 
la ora 9. Programul de azi cuprinde 
probele de armă liberă 60 f. culcat 
seniori și armă standard 3 x 20 f. 
juniori, iar rnîine : armă liberă 3x40 
f. seniori, armă standard, 60 f. 
culcat senioare, junioare, juniori și 
pistol viteză 60 f. seniori. Simultan 
cu concursul de Ia Tunari, vor a- 
vea loc întreceri și în alte centre 
(Arad, Cluj. Brașov, Ploiești), tot 
m cadrul „Gupei Primăverii66.

SOI

In curind Poiana Brașov va găzdui 
CAMPIONATELE REPUBLICANE 

ȘCOLARE Șl DE JUNIORI
Vacanța de primăvară a elevilor 

coincide, firesc, cu o serie de com
petiții rezervate tinerilor sportivi din 
țara noastră. Și pe agenda schiului 
figurează concursuri importante, mai 
exact campionatele republicane școlare 
(ale școlilor generale și ale liceelor) 
și campionatele republicane de ju
niori, competiție în care participarea 
elevilor este de asemenea majoritară.

Astfel, la sfîrșitul acestei săptă- 
mîni, sîmbătă și duminică. în Poia
na Brașov, an loc campionatele re
publicane școlare. Se vor disputa a- 
tît probe alpine, cît și probe de fond. 
„Alpinii66, băieți și fete, concurează 
la slalom special și slalom uriaș. 
Fondiștii se vor întrece pe distanțele 
de 3, 5 și 3x3 km (fetele), res
pectiv 5, 10 și 3x3 km (băieți). în 
total, se scontează pe participarea a 
circa 180 de elevi schiori, calificați 
în etapele regionale.

După o zi de pauză, luni, tot la 
Poiana Brașov, eșalonate însă pe trei 
zile (28—30 martie), se vor des
fășura campionatele republicane do 
juniori. Sînt, de asemenea, prevăzu
te probe alpine și probe de fond, 
respectiv slalom special, slalom uriaș 
și coborîre (băieți și fete), 3, 5 și 
3x3 km (fete), 5, 10 și 3x3 km 
(băieți). Se vor întrece aproxi
mativ 200 de juniori mari și mici.

PE ECHIPE
1. Rejto-Ujlaiki (Ungaria) ; 2. Go
rohova (U.R.S.S.) ; 3. Aliko (R.S.S. 
Bielorusă) ; 4. Iencic (România) ; 
5. Ene (România) ; 6. Bobiș (Un
garia).

La concursul pe echipe, reprezen
tativa tarii noastre a ocupat locul 
doi, întrecînd echipele R.D.G. cu 
14—2, Poloniei cu 9—6, R.S.F.S. 
Ruse cu 12—4, R.S.S. Bieloruse II 
cu 8—8 (s-a cîștigait la tușe) și. 
pierzînd la o tușă diferență în 
fața R.S.S. Bieloruse I. Scor: 8—8.

Clasament pe echipe: 1. R.S.S. 
Bielorusă I; 2. România; 8.
R.S.F.S. Rusă ; 4. R.SjS. Bielorusă 
II ; 5. Ungaria; 6. Polonia ; 7, 
R.S.S. Ucraina ; 8. R.D.G,



Qotbal

DE CE LI SE PUN
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Zilele trecute, la subredacția 
noastră din orașul Brașov, a fost 
organizată o „masă rotundă“ cu 
membrii comisiei regionale de 
fotbal. Au participat : Ștefan 
Fărcaș — președinte, Miron Ro- 
man — secretar, Zaharia Chifor
— președintele colegiului regional 
de arbitri, și Gh. Marinescu —
președintele colegiului regional de 
antrenori.

Cu acest prilej au fost discu
tate o scrie de probleme privind activitatea acestei comisii, rolul pe 
care trebuie să-l dețină ea în bunul mers al activității fotbalistice ca 
și contribuția concretă pe care trebuie să o aducă la ridicarea cali
tativă a acestei discipline atît în cadrul cluburilor și asociațiilor din 
categoriile inferioare, cit și al celor din campionatele republicane.

In regiunea Brașov pulsează o intensă activitate fotbalistică. Aici 
își desfășoară activitatea sute de echipe de fotbal. Nu există raion 
sau centru raional fără campionat de fotbal, ca să nu mai vorbim 
de activitatea bogată din școli, facultăți, precum și cea din orașul 
Brașov.

Fotbalul de performanță este reprezentat în campionatele repu
blicane de 10 echipe în categoriile A, B și C și 11 echipe într-o serie 
specială a campionatului republican de juniori. Miile, 
din această regiune au la dispoziție 80 de antrenori și 
voluntari,

De întreaga activitate fotbalistică se 
normal, comisia regională de specialitate și subunitățile 
de antrenori și arbitri, comisiile de competiție și disciplină etc.

Scopul „mesei rotunde" a fost acela de a afla de la acești acti
viști obștești pe tărîmul fotbalului — oameni care în viața de toate 
vilele ocupă funcții importante în instituții, fabrici și uzine, iar timpul 
liber și-l sacrifică fotbalului — cum își desfășoară ei activitatea, 

” ■ ■' ■ »»•»*>/  ------- ------------------------------------------

• Comisia regională de fotbal tre
buie să devină o personalitate în 
conducerea treburilor pe plan local.
• Nici o hotărîre privind fotbalul 

nu trebuie luată de un for superior, 
fără consultarea în prealabil a 
membrilor comisiei regionale de fot
bal.

9 Comisia regională de fotbal are 
datoria (să i se creeze si condiții) 
să urmărească cu mai multă asidui
tate îndeplinirea propriilor hotărîri.
• Membrii comisiei regionale de 

fotbal să nu se considere „părinți 
vitregi* ai tinerilor fotbaliști, juniori 
și copii. Să le urmărească activita
tea și să oblige cluburile, asocia
țiile și antrenorii la o și mai atentă 
pregătire a viitorilor seniori.
• Fără sprijinul concret al consi

liului regional UCFS, al metodiștilor 
salariați, comisia regională de fot
bal riscă să devină o „bunică ne
ajutorată*.

„Masă rotundă* realizată de :
CRISTIAN MANTU 

CAROL GRUIA

de federația de specialitate pentru 
pe viitor o contribuție din ce în ce 
sport în lumina Hofărîrii Plenarei

care sînt problemele ce frămîntă această comisie, cum sînt sprijiniți 
de către organele locale UCFS și 
ca fotbalul brașovean să aducă și 
mai importantă la ridicarea acestui 
UCFS din octombrie 1966.

Citeva cuvinte

despre personalitate

RED. î Ce măsuri ați luat pentru 
ca întreaga activitate competițională 
să se desfășoare ca un „ceasornic* *?

ȘTEFAN FARCAȘ : Experiența că
pătată în decursul multor ani de 
activitate în cadrul acestei comisii, 
atît de mine cît și de către ceilalți 
tovarăși, ne-a dat posibilitatea să 
pătrundem toate tainele acestui 
sport pe care îl îndrăgim și pe care 
multi dintre noi, înainte de a avea 
tîmplele albite, l-am practicat. In 
munca noastră — în întreaga regiune 
— ne bazăm pe un larg activ vo
luntar, care activează în comisii de 
coordonare a activității fotbalistice 
locale. La prima vedere, totul pare 
simplu. Avem însă multă bătaie de 
cap pentru că, știți, fotbaliștii, indi
ferent de categoria în care activea
ză, ne „ridică" probleme. Rezolva
rea lor cît mai justă, în mod opera
tiv, principial, constituie baza activi
tății noastre.

MIRON ROMAN : Pe lîngă toate 
acestea, mai avem o serie de griji 
în ceea ce privește bazele sportive, 
asigurarea unei cît mai bune pro
gramări de jocuri și antrenamente 
și alte numeroase preocupări. în 
acest sens am luat o serie de măsuri 
organizatorice. Mai slab stăm însă 
cu controlul îndeplinirii hotărîrilor 
noastre, deoarece, nu avem posibili
tatea de a efectua controale mal 
dese pe teren la cluburi și asociații. 
Cu toate aceste greutăți, membrii 
comisiei au făcut pînă în prezent 
deplasări la 12 echipe din campiona
tul regional, unde au constatat pe 
lîngă o serie de lucruri bune în pre
gătirile echipelor și multe neajun
suri. Astfel, la unele asociații există 
o proastă gospodărire a materiale
lor sportive. Mai grav ni se pare 
dezinteresul pe care unii antrenori 
îl manifestă în ceea ce privește 
pregătirea jucătorilor în vederea în
ceperii campionatului regional (Fo
restierul Tg. Secuiesc, Măgura Cod- 
lei, Flamura roșie Sibiu). în alte 
locuri terenurile sînt neîngrijite.

ȘTEFAN FARCAȘ : Cele relatate 
pînă în prezent sînt constatările 
noastre — așa cum s-a mai spus — 
numai la 12 echipe pe care le-am 
vizitat. Ce probleme or exista la 
celelalte, ne este greu să vă preci
zăm. în acest sens, după părerea 
mea, ar trebui să primim un aju
tor mai consistent din partea meto- 
diștilor, salariați ai consiliului regio
nal UCFS care, în munca pe care o 
desfășoară pe teren, ar trebui să 
acorde atenție și problemelor fotba
lului nu numai ca... „spectatori*  la 
meciuri. în plus, aș vrea să spun 
că sarcinile Plenarei din octombrie 
a Consiliului General UCFS ridică 
probleme foarte serioase în legătură 
cu îmbunătățirea calitativă a fotba
lului. Și, aici, în regiunea Brașov, 
acest lucru se pune în modul cel 
mai pregnant. Dacă reprezentanta 
noastră în categoria A — „fruntea 
regiunii", cum se spune — are o 
comportare mediocră, e ușor de 
tras concluzii și asupra calității fot
balului în categoriile inferioare.

RED. : Pentru că ați ridicat acea
stă problemă, spuneți-ne cum a spri
jinit comisia, formația Steagul roșu?

ȘTEFAN FARCAȘ : Cum am spri- 
Jinit-o ? Atîta timp cît echipa mergea 
bine, comisia noastră nu era băgată 
în seamă de nimeni. Nu aveam ac
ces nici la ședințele tehnico-tactice 
ale antrenorului Silviu Ploeșteanu ! 
Mai mult, n-am fost chemați la nici 
o ședință de analiză a acestei echipe, 
în schimb, erau chemați simpatizan- 
ții echipei ! Aceasta a fost „impor
tanța*  de care ne-am bucurat. Nu-i 
mai puțin adevărat că această «per

BEȚE ÎN ROATE ?
în jurul mesei rotunde:
comisia regională Brașov

Miile

ocupă, după

de fotbaliști
15 instructori 

cum este și 
ei : colegiile

sonalitate” ne-a fost creată — de 
ce n-am spune-o — chiar de către 
Federația română de fotbal. care 
trata toate problemele direct cu con
ducerea clubului, cu antrenorii e- 
chipei. Se luau chiar și o serie în
treagă de măsuri de care noi habar 
n-aveam ! Eram puși în fața unor 
fapte împlinite și nu ne- rămînea 
decît să... ridicăm din umeri !

RED. : Acest „stil” de muncă * a 
fost folosit numai cu echipa Steagul 
roșu ?

ȘTEFAN FARCAȘ : Nu. Același 
procedeu l-am întîlnit la toate echi
pele din campionatele republicane 
B și C.

RED. : Ne mai puteți da exemple ?
MIRON ROMAN : Cîte vreți ! în 

această ordine de idei, vreau să spun 
că la un moment dat situația noas
tră devenise de-a dreptul penibilă. 
Parcă eram niște oameni de „paie*.  
Pe lingă faptul că eram ignorați de 
federație, și pe plan local se în- 
tîmpla’ cam același lucru. Tot peste 
capul comisiei noastre, consiliul re
gional UCFS a ridicat suspendarea 
jucătorului Schmidt de la Sparta 
Mediaș, sancționat de asociație, 
(sancțiunea fusese ratificată de C.S.O. 
Mediaș și dî comisia noastră de dis
ciplină). în alt caz s-a acordat drep
tul de disputare a unui meci pe te
renul din Săcele, neomologat de că
tre comisia noastră regională ! Vă 
imaginați, deci, în ce situație am fost 
puși în fața celorlalte cluburi și aso
ciații, de ce prestigiu ne puteam 
bucura în asemenea condiții.

RED. : Nici după hotărîrile Ple
narei din octombrie munca comisiei 
dv. nu a căpătat respectul cuvenit ?

ȘTEFAN FARCAȘ : într-o oarecare 
măsură, da. Acum, am căpătat drep
tul de a controla munca echipelor 
din campionatele republicane și de 
a interveni acolo unde este cazul. 
Sperăm ca activitatea comisiei noa
stre, experiența noastră, să consti
tuie în viitor un sprijin direct în 
activitatea echipelor de performanță 
din regiunea Brașov.

Ce fac antrenorii?

RED.: Cred că sîntem în asen
timentul dv. cînd afirmăm că ri
dicarea calității fotbalului de
pinde în primul rînd de activi
tatea pe care o depun antrenorii. 
Ce ne puteti spune despre munca 
antrenorilor din regiune și despre 
felul în care colegiul regional al 
antrenorilor își desfășoară acti
vitatea ?

GH. MARINESCU: La întreba
rea dv. răspunsul este limpede. 
Ca să ai jucători buni, de va
loare, trebuie să ai mai întîi an
trenori buni. Din păcate, în re
giunea noastră, cadrele de spe
cialitate cu o înaltă calificare 
pot fi numărate pe degete (un 
antrenor de categoria I și 7 de 
categoria a Il-a). Restul sînt de 
categoria a Ill-a, a IV-a și a 
V-a. Ceea ce este trist e că o 
mare parte dintre antrenorii din 
categoriile inferioare nu sînt 
preocupați de ridicarea calificării 
lor. Ne dăm seama de aceasta cu 
prilejul ședințelor lunare, cînd 
participarea antrenorilor la dez
baterea problemelor privind îm
bunătățirea calității fotbalului 
este foarte redusă, iar discujiile 
sînt de slabă calitate și sărace în 
idei.

îndeplinesc cu 
misiunea, deși 
pentru această 
MARINESCU ;

conștiincio 
sînt sala- 
muncă.
Nu pot să

RED.: La începutul cuvîntului 
dv. ați făcut o statistică. N-a 
reieșit însă cîți dintre antrenori 
nu-și 
zitate 
rizați

GH.
vă răspund la această întrebare. 
Mi-ar trebui săptămîni de zile în 
care să urmăresc pe teren, „la 
atelier", munca antrenorilor. Or, 
eu nu pot face acest lucru, de
oarece sînt ocupat în producție, 
iar ca antrenor am și o jumă
tate de normă. Ca președinte al 
colegiului de antrenori îndepli
nesc o activitate obștească. Cred, 
insă, că pentru o îndrumare con 
cretă a antrenorilor noștri, ar 
trebui un cadru — special sala
rizat — care să se ocupe in ex 
clusivitate de problemele fotba
lului din regiune. Îmi permit să 
tac această propunere federației 
nu numai pentru regiunea noas
tră, ci pentru toate. S-ar cunoaște 
astfel — după părerea mea — 
mai ușor activitatea fiecărui an-
trenor. Pe cînd așa... federația 
cunoaște munca antrenorilor din 
rapoarte sau din unele informări 
făcute in pripă, pe picior, sau 
după „ureche". Consider că așa 
nu se poate îmbunătăți munca do 
îndrumare și control.

Ce semeni — vei culege

RED. : Din cele spuse de dv. reies 
o serie de lipsuri serioase în munca 
antrenorilor din regiune. Poate că 
o să ne spuneți lucruri mai frumoase 
despre felul în care sînt pregătite 
viitoarele cadre de fotbaliști.

GH. MARINESCU : Și da, și nu. 
Juniorii și copiii care joacă fotbal 
în regiunea noastră în mod orga
nizat sînt destul de mulți și ne ri
dică probleme importante. Noi cău
tăm să rezolvăm toate inconvenien
tele cum putem mai bine. Ne dăm 
seama că dacă nu ne vom ocupa 
de tineret, nu vom avea de unde 
să recrutăm în viitor fotbaliști pen
tru echipele de seniori. Una din 
măsurile luate — șj pe care o cre
dem eficientă — este aceea a obliga
tivității tuturor antrenorilor princi
pali de a răspunde direct de activi
tatea echipelor de juniori. Deocam
dată, însă, am luat numai măsura. 
Rezultatele le vom vedea abia pesto 
citeva luni.

ȘTEFAN FARCAȘ : Antrenorul Gh. 
Marinescu are perfectă dreptate. 
Problemele juniorilor nu sîQt mi
nore și comisia regională își are 
partea sa de vină in nerezolvarea 
lor. Felul nesatisfăcător în care 
unele cluburi și asociații s-au ocupat 
de juniori trebuie curmat. Juniorii 
noștri — și avem multe talente — 
vor trebui înconjurați cu toată dra
gostea, cu toată atenția. Comisia re
gională a muncit defectuos chiar cu 
echipele de juniori aflate în orașul 
Brașov, unde n-aveam nevoie să 
facem deplasări lungi și costisitoare. 
Lucrurile au mers necorespunzător 
și Ia centrul de juniori și copii de 
la Steagul roșu, unde activează un 
număr mare de antrenori salariați. 
Dar aceștia au muncit slab, n-au 
dat „producție*  pe măsura investi
țiilor făcute. Abia în ultimul timp 
s-a făcut simțită prezența noastră 
aici.

A

In... deplasare

RED.; Ce alte obiective ar 
putea contribui la ridicarea fot
balului în regiunea dv ?

ZAHARIA CHIFOR: După pă
rerea mea, lipsa terenurilor de 
fotbal în orașul Brașov și chiat 
în regiune constituie o barieră 
în calea ridicării calității fotba
lului. Eu vă pot pune la înde- 
mînă o statistică. în anul 1948 
în orașul Brașov existau 8 baze 
mari sportive folosite de numai 
24 de formații de fotbal. Astăzi, 
numărul echipelor s-a ridicat la 
34, în timp ce bazele au scăzut 
Ia 6. Cu toate eforturile depuse 
de organele noastre nu reușim 
să găsim spatii adecvate pentru 
amenajarea unor terenuri. Multe 
din echipele brașovene sînt obli
gate să susțină între ele meciul t 
în... deplasare la Ghimbav, Cris
tian, Bod șl în alte localități, la 
multi kilometri în afara orașului. 

în Brașov spatiile de joacă pen 
tru copiii care vor să învețe 
fotbalul sint ca și inexistente.

MIRON ROMAN: Sînt de 
acord cu cele spuse de tov. 
Chifor, dar în același timp vreau 
să amintesc că și unele din ba
zele existente nu sînt bine folo
site. Un exemplu : terenul II de 
la stadionul Tineretului. Din 
cauza proastei gospodăriri a con
ducerii clubului Steagul roșu, 
acesta stă nefolosit de aproape 
doi ani. De altfel și atunci cînd 
era „bun” de joc, era atît de 
deteriorat, incit prezenta un per
manent pericol de accidentare a 
jucătorilor. Apoi, să nu uităm 
că stadioanele Tractorul, Metrom 
sau Tineretului sînt .păstrate' 
numai pentru jocurile echipelor 
pronrii.

„Cavalerii fluierului"

la înălțime

RED. : Tovarășe Chifor, vă rugăm 
sa abordați problema arbitrajelor.

ZAHARIA CHIFOR : Pe plan re
gional, s-au luat o serie de măsuri 
bune și putem spune dintr-un în
ceput că arbitrajele prestate în re
giune nu constituie pentru noi ches
tiuni de nerezolvat. Foarte rar, în 
cadrul campionatelor noastre locale 
avem neplăceri în care eroul princi
pal să fie un „cavaler al fluierului* . 
Considerăm că o serie întreagă de 
cursuri pe care le-am organizat atît 
pentru îmbogățirea cunoștințelor teo
retice cit și antrenamentele obligato
rii pe care le efectuăm săptămînal 
cu arbitrii pentru menținerea pre
gătirii fizice, ne scutesc de multe ne
cazuri. Din cei 350 de arbitri, 300 
sînt activi. Dintre aceștia, 18 fac par
te din categoria republicană, 80 din 
cea regională, iar restul își aduc 
contribuția ta desfășurarea jocurilor 
din campionatele raionale și orășe
nești. Colegiul nostru regional a ma
nifestat o exigență sporită față de 
unii arbitri care și-au neglijat înda
toririle. La reexaminări, pe care le 
facem cu regularitate, am putut con
stata că unii arbitri cunoscuți ca 
Petre Sotir, V. Cioc și M. ispas din 
Mediaș au neglijat pregătirea. Mă
sura ? Suspendarea lor pe patxru 
etape.

RED. : Ce sprijin primiți din par
tea colegiului central al arbitrilor 7

ZAHARIA CHIFOR : In general, 
sîntem bine îndrumați. Cu un singur 
luaru nu ne împăcăm. Nu înțelegem 
de ce, în fiecare an, numărul arbi
trilor de categorie republicană din 
regiunea noastră scade, în loc să 
crească ? Aceasta nu poate constitui 
un stimulent pentru marea majo
ritate a arbitrilor din regiunea Bra
șov, pentru o mai bună perfecțio
nare. Să sperăm că se va ține seama 
de doleanțele noastre, că ni se va 
explica această anomalie, și că, 
intr-un viitor nu prea îndepărtat, 
vom primi poate vizita unui tovarăș 
din colegiul central pentru a da răs
puns acestei probleme care frămîntă 
pe arbitrii brașoveni.

în loc de concluzii

Spectacol fotbalistic !
Foto : V. Bageac

PRONOSPORT
Un program Pronosport 
cu meciuri din campio

natele noastre
Pentru duminică, iubitorii fot

balului vor avea satisfacția de 
a indica pronosticuri numai pen
tru meciuri din campionatele 
noastre A și B.

Iată programul concursului 
Pronosport nr. 12 din 26 martie 
1966: I: Rapid—Univero tatea 

Craiova : II: Farul—Progresul; 
III: U.T.Arad—Petrolul; IV: 
Steaua—Steagul roșu ; V : Uni
versitatea Cluj—Dinamo Bucu
rești ; VI : Politehnica Timișoara 
— Dinamo Pitești ; VII : Jiul— 
C.S.M.S. Iași; VIII: Ceahlăul— 
Martira ; IX: C.F.R. Pașcani— 
Metalurgistul București ; X: Di
namo Bacău—Chimia Suceava ;
XI : C.S.M. Reșița—C.F.R. Timi
șoara ; XII : Gaz Metan—Vagonul 
Arad ; XIII : G.S.M. Sibiu—Mi
nerul Baia Mare.

• Astăzi este ultima zi în care 
vă mai puteți procura bilete pen
tru tragerea LOTO de mîine care 
va avea loc Ia București, în sala 
din str. Doamnei nr. 2, Tragerea 
va începe la ora 17,45.

TRAGEREA PRGNOEX- 
PRES NR. 12 DIN 22 

MARTIE 1967
EXTRAGEREA I:

6 1 2 11 43 38 — 40 4

FOND DE PREMII 798.454 lei 
din care 169.847 lei report la ca
tegoria I.
EXTRAGEREA II : I

8 28 17 7 44 32 3 48

FOND DE PREMII 379.135 lei 
din care 48.724 lei report la cate
goria I.

Premiile excepționale de cîte 
25.000 lei de la concursul ante
rior au fost obținute de BOCHIȘ 
VASILE din Craiova la extrage
rea I și PETRE POPESCU din 
București la extragerea a Il-a.

Tragerea următoare va avea 
loc la București.

PREMIILE ÎNTREGI SI
SFERTURI LA TRAGEREA 
LOTO DIN 17 MARTIE 

1967
Categoria I : 2 variante sfert 

a 63.337 lei fiecare; a Il-a : 5 a 
29.232 lei și 6 a 7.308 lei; a IH-a: 
171 a 1.055 lei și 276 a 263 lei; a 
IV-a: 446 a 494 lei și 776 a 123 
lei; a V-a : 999 a 278 lei și 1.459 
a 69 lei.

Rubrică redactată de Adminis
trația de stat Loto - Pronosport.

De la I.E. B. S.
• Pentru cuplajul de fotbal 

STEAUA — STEAGUL ROȘU și 
RAPID — UNIVERSITATEA CRA
IOVA, de duminică de pe stadio
nul „23 August*,  biletele se gă
sesc de vînzare la următoarele 
case șj agenții : str. ion Vidu, 
C.C.A. bd. Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, stadioanele Republicii,, Dina
mo, Giulești, patinoarul „23 Au
gust*,  parcul halelor Obor și la 
agențiile Loto-Pronosport din ca
lea Victoriei nr. 2, calea Griviței 
nr. 121. calea Dudești nr. 88, șo
seaua Cotroceni nr. 8, șoseaua 
Giurgiului (piața Progresul) și 
bd. 1848 nr. 39.
• Săptămîna aceasta patinoa

rul „23 August*  este deschis 
pentru public ZILNIC intre orele 
11—13 și 16—18, iar duminică în
tre orele 10—13 și 16—18
• La bazinul acoperit Floreasca 

funcționează un curs de inițiere 
la înot pentru copii. înscrieri la 
bazin.



- - - - - - - - - - 1 [um se va desfășura
concursul de sărituri de la Cluj
AfATAȚJg

Ea Cluj se fac ultimele pregătiri pentru întrecerile 
concursului internațional de sărituri care se va desfășura 
la sfîrșitul acestei săptămîni în orașul de pe Someș. 
Iată și programul anunțat de organizatori: sîmbătă, con
cursul va debuta ctr primele 5 sărituri de la trambulină 
(băieți șt fete), urmînd ca după două meciuri de polo 
din cadrul „Cupei F.R.N.*  (competiție care se desfă
șoară concomitent) să se desfășoare următoarele 3 sări
turi ; duminică concurenții vor avea de executat ultimele 
trei sărituri.

0 Antrenorii noștri an alcătuit lotul care ne va re
prezenta în mod oficial la aceste întreceri rnternaționale 
pe baza comportării sportivilor în cadrul concursului re
publican de primăvară: Pantelimon Decuseară, fon 
Canea, Nicolae Speriosu, Melania Treistaru și Mariana 
Farrttș.

4B La 
notninale 
oaspeți

federația de specialitate au sosit șî înscrierile 
ale delegației*  din R. F. a Germaniei. Dintre 

se disting campionii vest-germanî Ingeborg 
Busch și Klaus Konzorr, plasați pe locurile 5 și, res
pectiv. 4 în proba de sărituri de Ia platformă la ,,euro
penele “ de Ta Utrecht. Ei var fi însoțiți de al ți doi con
curent i mai tineri Rrigit Huber și Ulrich Reff.

0 Organizatorii au anunțat că întrecerile de duminică 
seara vor fi încheiate de un concurs de sărituri 
mice (de la platforma de 5 metri), eare 
gustate de pubKcwF spectator.

• Echipele Dinamo și Rapid București 
St«ai«a) participă-. începînd de astăzi și 
la un turneur mterraatio«®al de pob> care 
la Berlin. Cele două formații. în alcătuirea cărora intră, 
tori eomponentii lotului nostna reprezentativ, vor folosi 
acest twrnet» ca un bu® prilej de acomodare eu preve
derile noului regulament.

co
vor fi mult

(combinată cu 
pină s îmbată, 
se desfășoară

Activitatea la zi
S Duminică dimineața, pe un circuit de pe Bulevardul 

Maior Coravu, s-a desfășurat competiția de marș dotată 
cu „Cupa Metalul". întrecerile au fost foarte bine or
ganizate și urmărite de numeroși spectatori. Iată re
zultatele înregistrate: juniori II (2 km): M. Brîn-
durel (C.S.Ș.) 10:25,0, 2. P. Ene (Metalul) 10:45,0, 
3. N. Stanca (Dinamo) 11:27,0; echipe: Metalul 19 p, 
Telefoane 11 p, G.S.Ș., 10 p*;  juniori I (6 km): 1. G. 
Staieu (Telefoane) 23*28,0.  2. D. Dinu (Șc. sp. 2) 
2&34,0, 3. 1. Ștefan (Șc. sp. 2) 29:06r0; echipe r Șc. 
sp. 2 24 p, Telefoane 19 p, Metalul 6 p; seniori (10 km}: 
I. L. Caraiosifo-glu (Dinamo) 47:25,0, 2. M. Perșinaru 
(Telefoane) 48:31,0, 3. V. Tlie (Dinamo) 48:36,0;
echipe: Telefoane 26 p, Dinamo 21 p, Metalul 8 p. 
TotaKzînd în cele trei probe 56 p, mărșăluitorii de la 
Telefoane au cucerit trofeul pus în joc. Ei au fost ur
mați în clasamentul general de Dinamo- (35 p) și Me
talul (33 p).

Trebuie să arătăm că, în scopul asigurării reușitei 
concursului, organizatorii au trimis invitații de partici
pare tuturor cluburilor bucureștene, iar acestea au răs
puns în corpore invitațiilor. Cil o singură excepție : clubul 
Steaua, care n» a prezentat nici un concurent.- De ce ?

N. PRĂJESCU-eoresp.

intirnaționaia

APRECIERI ELOGIOASE LA ADRESA HGCHEIȘTILOR ROMÂNI
(Urmare din pag. 1)

fi; prezente anul viitor la J.O. de Ta 
Grenoble.

La ..Olimpiada albă" vor lua 
parte, după cum s-a anunțat, cele
8 formați r din grupa A. primele 6 
din grupa B. cîștrgătoarea grupei 
C și Franța, ca tară gazdă. Din 
aceste 16 „tichete" de participare,
9 ymf asigurate de pe acum :. este 
vorba de ede 8 locuri ale grupei 
A de hocherștri tării gazdă a 
J O. Rămîn de disputat,. în afară 
de câștigătoarea grupei C. cele 6 
locuri rezervate echipelor din grupa 
B La unul di.ntre acestea aspiră și 
reprezentativa României, al cărei 
start ta actuala ediție a campiona
tului mondial este comentat ca fiind 
mai: mult decît remarcabil. Ziarul 
vienez „Ktrrier*,  de pildă, în cro*-

nica asupra meciului România — 
Norvegia, sublinia frumoasa evo
luție a hochei ș tii o r români, pe care 
îi considera, alături de sportivii 
polonezi. drept principalii favorîți 
las ocuparea primului loc în grupă- 
Asemenea aprecieri elogioase am 
găsit și în alte ziare („Express**.

Programul jocurilor de azi: 
GRUPA A : Cehoslovacia — 
Finlanda ; Suedia — R.D. Ger
mană ; Uniunea Sovietică —
R. F. a Germaniei ; Canada —
S. U.A. ; GRUPA B : Iugosla
via — Italia ; România — Un
garia ; Elveția — Polonia ; Nor
vegia — Austria ; GRUPA C : 
Danemarca — Franța.

Au fast fixate datele
„Săptămînii preolimpice

internaționale"
9

22
5-a

CALEIDOSCOP
IGOR NETTO, fostul 

căpitan al reprezentati
vei de fotbal sovietice, a 
scris o carte intitulată 
„Acesta este fotbalul". 
Lucrarea este foarte ce
rută în librăriile sovieti
ce. în prezent, N-etto 
este antrenor la F. G. 
Nicosia, în Cipru.

veche reprezentare a ți
nui schior. Faptul că 
schiorul ține în mină un 
topor a făcut pe unii 
glumeți să afirme că el 
reprezintă un concurent 
la...biatlonul din acele 
vremuri.

CIUDAD DE MEXICO 
(Agerpres). S-a stabilit ca a 
ediție a .jSăutămînii preolimpice 
internaționale” să aibă loc între 
14 și 29 octombrie. în programul 
concursurilor vor figura aproape 
toate probele induse în J-O. din 
1968.

„Die Presse") șî au fost formulate 
de majoritatea specialiștilor care 
au urmărit întîlniril'e de la Donau- 
park. Cunoscutul crainic al postu
rilor elvețiene de radio-, Vico Ri- 
gassi, sublinia într-una din trans
misiile sale valoarea jocului prestat 
de echipa noastră, considerînd-o în 
cert progres față de precedenta 
ediție
Multi dintre ziariștii prezenți la 
Viena
asupra modului de pregătire a ju
cătorilor noștri, ca și asupra ho
cheiului românesc în. general. Ei 
s-au arătat surprinși că reprezen
tativa țării noastre, dispunând doar 
de un singur patinoar artificial, a 
reușit să întreacă echipele unor

a campionatului mondial.

ne-au solicitat amănunte

învingători din nou la Barcelona:

VOLEIBALIST» DE LA DIMAM0 DOREȘTI
S-AU CAEIEICAT IM SEMIFINALELE

ARTA pătrunde din ce 
în ce mai mult în sport. 
La Munchen, începînd 
din 1969, se va juca o 
nouă operă consacrată 
jocurilor olimpice- din 
L972. Este vorba de o a- 
daptare a piesei „Re
gele Ubuu, 
cezul Albert 
dap tare ce 
Uzată de 
rid polonez 
Pendercki. în această o- 
peră, miticul rege- breton 
va fi invitat la... jocuri
le sportiv».

de fran- 
Jarrv, a- 
va fi rca- 

compozito-
Krzystof

ÎN 
bal, 
două 
diale, 
niciodată 
Rimei" 
năr antrenor (Just Fon
taine — 33 ani) și cel 
mai în vîrstă (Jean Rl- 
jaî — 76 ani. care sc 
ocn-pă de amatori).

MATERIE de fot- 
ftancezii dețin 

recorduri... mon- 
deși n-au eîștigat 

,Cupa Jules 
: au cel mai tî-

BARCELONA 22, (prin telefon). 
— Marți seara s-a- desfășurat la 
Barrcbma meci-wl retur din cadrul 
sferturiTor de finală ale „C.C.E.**  la 
volei mas-eidm-, între formiația locaTă 
Jli'irmno Frances și echipa Dinamo 
Dacuresti. Victoria le-a revenit, cn 
destulă ușurință, la scorul de 3—(F 
(^. 9, 76), voleibaliștilor româtri, 
deținătorii trofeului în „C C.E.". viu 
aplaudați și de astă dată pentnr va
lorosul joc demonstrat. în primele 
două seturi ei au jucat în formația 
Derzei, Schreiber, Ganciu, Corbeanu, 
Tîrlici, Cozoniei, în ultima p«rte a 
îrutîlnirii antrenorul S'.. Mihăilescu 
©perind unele înlocuiri și folos indult 
periodic și pe Stoian, Smerecinschi. 
Panugiu și Duțică.

învingătoare și în cea dintîi- par
tidă susținută în cadrul sferturilor 
de finală la Barcelona, cu Hispano 
Frances (3—1). Dinamo București 
s-a calificat în semifinalele ediției 
a Vlll-a a „Cupei; campionilor eu
ropeni".
vers ară pe redutabila echipă 5. 
Leipzig (R.D.G.).
1964 a Cupei. Turul confruntării din
tre Dinamo și S. K. Leipzig va avea

loc la Bucwreștiv între 30 martie
3 aprilie, tar returul la Leipzig, pro
babil în ziua de 8 aprilie.

etapă în care va avea

țări- cu zeci de patinoare. „Dife
rența principala, după cum se vede. 
e»te în sistemul de pregătire a ju
cătorilor și în organizarea activL- 
tă|ii“, a conchis trimisul special al 
ziarului elvețian „Tribune d« Lau
sanne".

Și, într-adevăr, hocheiș-tii noștri 
merită din plin frumoasele apre
cieri primite aci la Viena. Jocul 
lor combinativ, rapid a fost de 
multe ori aplaudat la. „scenă des
chisă". Tn fața lor stau, însă, în 
zilele care urmează, alte patru par
tide foarte dificile, care le vor so
licita la maximum capacitatea fizi
că și nervoasă. Avem speranța că 
jucătorii români, mobilizîndu-se ca 
și pînă acum, vor putea să gă
sească resursele tehnice, tactice și 
fizice necesare pentru a putea în
cheia, cu bine acest 
de forță*.

CLASAMENTE 
GRUPA

1. Uniunea Sovietică
2. Canada
3. Celxos Iova ci-a.
4. Suedia
5. S..UJU
6. Finlanda
7. R.F. a Germaniei
8. R.D. Germană

ORGANIZATORII 
competiției de schi 
„Trofeul de zahăr*,  dis
putată tu Franța au 
Tntîmpinat multe greu
tăți damrită unei Imtă- 
riri conform căreia ti
neri? cfștigători trebuiau 
să-și primească premiile 
chiar pe focul de con
curs. Astfel, un tractor 
pnternie a trebuit »ă ur
ee In vîrful dealului 
Arbois rirea doi metri 
eubî de... zahăr. Cri 
patru cîștigători ai con
cursului an primit cite 
50 kg drept premiu. Co
borirea pe schiuri cu 
acest premiu în spate a 
constituit încă o probă 
de concurs. Neoficială 
Insă. Din fericire...

HPT CANDIDAT la un 
concurs organizat de ra- 
diodi f uziunea franceză 
trebuia să răspundă la 
întrebarea : care sport se 
joacă în 3 sau 5 seturi. 
Nețtiind, a dat un te
lefon la Comitetul o- 
limpic francez. Dar, ni
meni de aici nu. a fost 
în măsură sari răspun
dă. Și, totuși, voleiul 
figurează in. programul 
l.0.1

țiile engleze din prima 
ligă Everton și Liver
pool s-au înregistrat 
300 000 de cereri de bi
lete. Dar stadionul e- 
chipei Everton, desem
nat pentru această în- 
tîlnire, are numai 63 000 
de locuri. Televiziunea 
a avut o idee salvatoa
re. Ea a proiectat pe 
ecrane gigantice, situa
te în incinta stadionw- 
lui „Liverpool", desfă
șurarea meciului de pe 
celălalt stadion. Astfel, 
peste 50 000 de specta
tori au aplaudat din 
tribunele stadionului 
„Liverpool" meciul care 
se desfășura la crțiva 
km^ depărtare.

Ă? ONE li UL argentâ- 
ninn Oscar Miranda, în
vins tiv 5 reprize de că
tre Ja Gonzales, la Mar
silia. a dat dovadă de 
un „fair playu puțin 
ohișnuit. Tn tâmp ce pu
blicul' protesta la deci
zia arbitrului, Oscar a 
mers în mijlocul ringu
lui și, arătindn-l pe 
Gonzales, a început să-l 
aplaude.

GRUPA

veritabil „tur

3 2 
3 1
3 0
3 0
3 0

B

1
2
3
3
3

9:18 
4:18 
3:21 
3:24

ARHEOLOGII norve
gieni au găsit în munți, 
pe o stîrtcă, un desen, 
care reprezintă un ie
pure ce seamănă cu un... 
schior sau, mai bine 
zis, un schior ce sea
mănă cu un iepure.. „Te 
purele*  are în picioare 
schiuri nespus de lungi, 
iar în mîini ține un 
de topor. Schiurile 
vîrfurile întoarse și 
aseamănă cu cele
azi. Oamenii de știință 
au căzut de acord că 
desenul a fost făcut cu 
trei mii de ani înaintea 
erei noastre și este con
siderat drept cea mai

fei 
au 
se 
de

1. ROMANIA
2. Polonia
3. Iugoslavia
4. Italia
5. Norvegia
6. Austria
7. Ungaria
8. Elveția

3 3 0 17: 6 «
13: 7 5 
17:12 4 
13:14 4

PENTRU MECIUL 
de eupă dintre forma-

Ernie Terrell susține sus și tare că In meciul 
cu Cassius Clay adversarul său l-a lovit nere- 
țitlamenlar la ochiul sting și că asta l-a împie
dicat să continue lupta în condiții de... vizi
bilitate normală. Terrell dorește eu tot dinadin
sul să-și ia revanșa. Afllrtd că „Mohammed 
Aii*  urmează să fie încorporat în armată, el a 
declarat că se va duce pină la președintele 
S.U.A. spre a abține o amintire pentru Clay, 
pină la data meciului revanșă. In foto : Terrell 
arată ziariștilor cum a fost lovit la ochi de 
către Clay.

ȘTIRI e REZULTATE • ȘTIRI
MOSCOVA. — în turneul final 

pentru locurile 1—4 din cadrul 
competiției internaționale de ho
chei pentru echipele de tineret ce 
se desfășoară la IaroslavI, selec
ționata Cehoslovaciei a întâlnit 
echipa U.R.S.S., de care a dispus 
cn scorul de 5—3 (3—0, I—2,
i-n-

MELBOURNE. — Ron Clarfce a 
făcut o tentativă de record pe 1 
milă. Tentativa a eșuat, Clarke 
realizînd 4:85,3 (cea mai bună per
formanță a sa este de 4:02.0). 
Clarke va încerca să corecteze re
cordul mondial în proba de 2 mile 
(3218 m) care aparține lui Jazy cu 
timpul de 8:22,6.

t

în Campionatul european de fotbal

Cipru~Italia 0-2 (0-0)

Șahiștii noștri
acumulează puncte
• Alexandra Nicolau a lavins-o

pe Timofeeva
• V. Ciocrltea la prima victorie

a turneului în
de șah de la

în runda a II-a 
ternațiomal feminin 
Belgrad, Alexandra Nicolau (eu 
negrele) a învins-o Ia mutarea 44 
pe Timofeeva. Partida centrală a 
rundei- s-a disputat între Katia lo- 
vanovici și Nona Gaprindașvili. 
Sahista sovietică a cî-șt.igat la mu
tarea 48. Alte rezultate: Eretova 
— Belamarici I—0, Zatirlovskaia — 
Novara 1—0, Heemskerk — Bilek 
1—fit, Konarkovska — Asenova 
într. Conduce Zatulovskaia cu 8 
puncte, urmată de Gaprindașvili și 
Belamarici 7, " 
Iovarrovicf și

LONDRA. — Boxerul de cate
gorie grea Karl Mildenberger (R.F. 
a Germaniei) și-a apărat cu succes- 
titlul de campion al Europei, în- 
vingîndu-I prin abandon în rundul 
8 pe Billy Walker (Anglia). După 
meci. Mildenberger a declarat că 
intenționează să-l provoace din nou 
pe Cassius Clay.

impună jocul și să marcheze, avînd 
nevoie pentru aceasta de aportul 
unui apărător — Facchetti.

★
• în preliminariile olimpice, la 

Atena s-a disputat primul meci 
dintre echipele R.D.G. și Greciei. 
Scor 5—0 (2—0). După cum se 
știe, R.D.G. și Grecia, împreună 
cu România, Turcia și Bulgaria 
fac parte din grupa B. în turul I, 
Grecia și R.D.G. se întîlnesc în- 
tr-un dublu meci, urmînd ca în- 
vingătoarea să întîlnească în turul 
II reprezentativa tării noastre.

Ieri, la Nicosia, s-a disputat pri
mul meci dintre reprezentativele 
Italiei și Ciprului, din cadrul Cam
pionatului european de fotbal. La 
capătul celor 90 de minute de joc, 
Italia a terminat victorioasă cu 
scorul de -—0 (0-—0). Punctele au 
fost marcate de Domenghini (min. 
77) și Facchetti (min. 80).

Scorul surprinzător de mic cu 
care echipa Italiei și-a adjudecat 
victoria a stîrnit multe comentarii. 
Comentatorul agenției Reuter su
blinia, imediat după meci, faptul 
că a echipă modestă, de amatori, 
a reușit, să țină în șah. 75 de mi
nute celebra , Squadra azzurra-*  
formată în mare parte din , elevii" 
Iui Herrera, Abia în ultimul sfert 
de oră italienii au reușit să-și

JOHANNESBURG. — în tur
neul international de tenis de la 
Johannesburg, spaniolul Santana l-a 
învins cu 17—15, 6—1 pe T. Ulrich 
(Danemarca) și s-a calificat în se
mifinală.

Nico Iau 6V2. Bilek 
Eretova 6 etc.

★
zonal de la HaJIe,.în turneul

Victor Ciocîttea l-a învins pe șahis- 
tul finlandez Havansi și a remizat 
în partida întreruptă cu GeruseL 
Alte rezultate din runda a treia: 
Besser — Camilleri 1—0, Matulo- 
vici — Kufpers 1—0, Zinn — Pe- 
trusiaJk 1—0, Johansson — Petersen 
1—0, Zweig — Kinnmark 1—0. 
Kristins son — Maniei I—0. Hort — 
Vesterinen l/2—V2- în clasament : 
Besser 3, Hort și Vesterinen 2*/z,  
Minev 2 (I), Ciociltea,, Matulovici, 
Zweig și Zinn 2.

TANGER. — Cea de-a treia eta
pă a „Turului ciclist al Marocu- 
lui“, desfășurată pe distanța Kenitra 
-X, Tanger (.245 km)', a fost cîști- 
gată de iugoslavul Kerl Franc în. 
6h 44:35.

a fi
x’, 

dincîștigătoarea • în meci amical, la Hanovra, 
echipa R.F. a Germaniei a învins 
reprezentativa Bulgariei- cu I—O 
(0-0).
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