
Hocheiștii români elogios 
apreciați la Viena

Trimisul nostru special, ROMEO VILARA, transmite:

• SELECȚIONATA TARII NOASTRE INVITATA IN CA-. ......................................-3- — -;-; e
CAMPIONI Al LU-

NADA, IAR ECHIPA 
HOCHEIȘTII SOVIETICI 
MII • CLASAMENTELE

CANADEI 
DIN NOU 
DEFINITIVE

TN ROMANIA!

ȘiLa „Wienerstadthalle' 
Ia „Donauparkhalle" lumi
nile s-au stins. Au mai ră
mas aprinse becurile din 
camerele rezervate birouri
lor de presă, în care ac
tivitatea continuă, deși cea 
de a 34-a ediție a campio
natului mondial s-a termi
nat. Este prima oră de 
liniște deplină, cu toate 
că emoțiile nu s-au risipit 
definitiv. $i cum s-ar pu
tea risipi, cind împotriva 
voinței mele privirile fug, 
parca atrase de un magnet, 
spre clasamentul grupei B, 
pe care îl recitesc a nu 
știu cita oară? Și tot pen
tru a nu știu cîta oară mă 
cuprinde ciuda... Hocheiștii 
români au ratat primul Ioc 
în clasament, la o dife
rență minimă de golave
raj, deși aveau tot drep
tul să termine competiția 
pe acest loc fruntaș.

Spun acest lucru gîndin- 
du-mă în primul rînd la 
faptul că ei au încheiat a- 
cest veritabil „maraton" 
(comparația nu este de loc 
exagerată!) de 7 meciuri, 
unul mat greu decît ce
lălalt, fără să cunoască în- 
frîngerea. Ba. mai mult, 
în cele 420 de minute de 
joc EI AU FOST CON-

Vineri seara,
pe ringul
de la Floreasca

Meciuri de mare
atracție

între seiectionabili
După cum se știe, la 19 

, aprilie cei mai buni boxeri 
l din România, Bulgaria, Iu- 
i goslavia și Turcia vor sus

ține, la Istanbul, primele 
' dispute în cadrul campio- 
i natului balcanic. Eveni- 
j mentul constituie o verita- 
j bilă repetiție generală a 

pugiliștilor din Balcani în 
vederea campionatelor eu
ropene de la Roma. Fi
rește, fruntașii boxului nos
tru se pregătesc intens 
pentru a se prezenta cît 
mai bine și la. . . avanpre
miera de la Istanbul.

După partidele de veri
ficare din orașele Oradea, 
Galați, Cluj și Brăila, la 
care au luat parte toți 
membrii lotului (lărgit), 
iată că vineri seara, selec- 
ționabilii vor urca cîin nou 
scările ringului. De data 
aceasta meciurile se vor 
disputa în sala Floreasca. 
Programul reuniunii cu
prinde partide de mare 
atracție, unele dintre ele 
adevărate finale de cam
pionat.. Ne referim la me
ciurile : Gruiescu — Davi- 
descu ; Gîju — Otvoș ; Cho
rea — Buzuliuc ; Hodoșan 
— Maiai ; Dumitrescu — 
Tudose : Covaci — E. Con- 
stantinescu ; Stumpf — 
Bute ; Dobre — Vlad ; Chi- 
văr — Mariuțan ; Constan- 
tinescu — Trandafir ; 
Goanță — Deicu ; Anto- 
niu — Roman. Reuniunea 
va începe la ora 19.

O SINGURA DATADUȘI
și anume în partida cu se
lecționata Ungariei. Este 
un lucru cu care nu se 
pot mîndri multe din cele 
21 de formații prezente la 
Viena. Și apoi, revăzînd 
acum filă cu filă însemnă
rile, trebuie să precizez că 
întreaga comportare a se
lecționatei noastre poate 
fi apreciată ca bună, echi
pa română lăsînd la aceas
tă atît de disputată ediție 
a campionatului mondial o 
impresie excelentă. Jocul 
rapid, combinativ, cu folo
sirea unor procedee tehni
ce spectaculoase, practicat 
de hocheiștii noșțri a cu
cerit
atit 
lor ] 
și din partea 
spectator.

(Continuare in pag. a 4-a)

aprecieri 
din partea 
prezenti la

elogioase 
tehnicieni- 
jocuri, cit 
publicului

Hocheiștii din selec
ționata tării noastre, io- 
tograliafi la ultimul an
trenament făcut acasă, 
înaintea plecării lor la 
campionatul mondial de 
la Viena.
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REPUBLICAN DE NATATIE
SEMNUL RECORDURILOR

AL SURPRIZELOR!
REȘIȚA, 29 (prin telefon, de la 

trimisul nostru). Concursul republi
can de primăvară rezervat seniorilor 
și copiilor a început sub semnul unui 
mare interes, precum și al unei or
ganizări ireproșabile. De semnalat sur
priza furnizată de Hermann Schier, 
învingător într-o cursă de 100 m li
ber în care al 5-lea clasat a realizat 
57,6 ! A fost, de asemenea, „ziua 
spatiștilor“ : PROBA Șl RECOR
DUL ! Autorii sînt Cristina Balaban, 
Anca Andrei, Zeno Giurasa, Mircea 
Hohoiu și Zita Erdeli.

lată rezultatele tehnice: SENIORI, 
100 m liber (f) : 1. A Sterner
(Steaua) 1:07,4; 2. I. Ungur (Rapid) 

Boroș (Medicina Cluj) 
I. II. Schier (Olimpia 

(record republican) ; 2. 
(Steaua) 56,7; 3. G.

4. D. Deme- 
57,5; 5. Slavic 

1.
; 2. G. 

3.

1:07,5; 3. A.
1:08,8 ; (b):
Reșița) 56,2
VI. Moraru
Gotter (Steaua) 57.1 ;
triad (Dinamo)
(Steaua) 57,6; 100 m bras (f): 
C. Stănescu (Dinamo) 1:23,8; 
Manafu (Șc. sp. Galați) 1:24,2 ;

M. Dumitrescu (Șc. sp. nr. 
rești) 1:25,2; 4. C. Mogoș 
școlar Buc.) 1:25,3; (b) : 1. 
(Politehnica Timișoara) 1:10,9 
A. Șoptereanu (Steaua) 1:11,9; . 
Teodorescu (Steaua) 1:13,0 
Soos (Steaua) 1:13,8 ; 100 m spate 
(f): 1. C. Balaban (Dinamo) 1:09,2 
(rec. rep.) ; 2. A. Andrei (Șc. sp. 
Reșița) 1:11,4; (b): 1. Z. Giurasa 
(Șc. sp. Reșița) 1:03,0 (rec. rep.) ; 
2. T. Șerban (Dinamo) 1:05,3 ; 3. M. 
Andrei (CI. sp. șo. Buc.) 1:06,8 ; 
COPII, 100 m liber (f): 1. M. Stan- 
ciu (Șc. sp. Reșița) 1:09,3; (b) : 1. 
M. Hohoiu (Șc. sp. Reșița) 1:03,0; 
2. E. Aimer (Șc. sp. Reșița) 1:04,0 ;
100 m bras (f): 1. M. Bîrsan (Șc. 
sp. Galați) 1:24,2; (b): 1. 
nolescu (Șc. sp. nr. 2 Buc.) 
100 m spate (f): 1. Z.
(C.S.M. Cluj) 1:17,8 (rec.
2. R. Hoher (Șc. sp. Reșița)
(b) : 1. M. Hohoiu 1:07,9 (rec. rep.).

2 Bucu- 
(CI. sp. 

V. Costa
; 2.
3. P.

4. A.

E. Ma- 
1:25,3;

Erdeli 
rep.) ; 

1:19,6;

ADRIAN VASILIU

Avanpremieră in sporturile nautice
Pe aleile „Herăstrăului** și-au făcut apariția de mai multă vreme canotorii.
După zile de antrenament la bac, iată-i pe caiaciștii și canoiștii de la „Tinărul 

dinamovist** intr~o „partidă** de cros pentru verificarea ... suflului.
Foto : V. BAGF.AC
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Astăzi, în Capitală

Dinamo
S. If. Leipzig, 
scmiiinala
(t.

la volei

In zilele de 1 și 2 aprilie, la Leipzig, 
se va desfășura întîlnirea amicală între 
reprezentativele feminine ale României și 
R.D. Germane. Jucătoarele noastre, în 
frunte cu maestrele internaționale Alexan
dra Nicolau, Elisabeta Polihroniade și 
Margareta Teodorescu, pleacă astăzi cu 
avionul în R.D. Germană.

Astăzi, de la ora 20. în sala 
clubului spdrtiv din șoseaua 
Ștefan cel Mare, echipa noas
tră masculină de volei Di
namo București susține prima 
„manșă" a semifinalei edi
ției a VII l-a a „Cupei campio
nilor europeni".

Adversara echipei Dinamo 
este formația S. K. Leipzig, 
care se confundă aproape cu 
garnitura reprezentativă a R.D. 
Germane și în compunerea că
reia intră numeroși și bine re- 
putați 
saint, 
Freiwald etc.

Așteptăm ca echipa dina- 
movistă, deținătoarea trofeului, 
să evolueze Ia cel mai înalt 
nivel, pentru a-și asigura o 
victorie care s-o scutească de 
emoții în meciul retur.

internaționali: Tous- 
Schneider. Schultz,

I
I
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Cercetarea și valorificarea tradițiilor 
sportului românesc—o îndatorire de seamă

Desfășurată pe temelia concep
ției înaintate despre natură și 
societate, construcția socialistă în 
patria noastră valorifică multila
teral — în toate domeniile de ac
tivitate — tradițiile progresiste, 
experiența pozitivă a secolelor 
sau deceniilor trecute. Cunoaște
rea, studierea atentă și valorifi
carea acestor tradiții constituie 
o îndatorire de seamă, un im
portant mijloc de mobilizare a 
oamenilor muncii la înfăptuirea 
mărețelor obiective ale epocii 
noastre.

în dezvoltarea ei istorică, edu
cația fizică din țara noastră a 
urmat, cum era și firesc, proce
sul general de formare și înflo
rire a culturii românești, avînd 
un fond autohton, cu caracter 
ti adițional-popular.

Reflectarea exercițiilor fizice în 
numeroase balade populare, po
vestiri sau episoade istorice 
atestă că, încă cu sute de ani 
în urmă, erau practicate în țara 
noastră trînta, călăria, aruncarea, 
tragerea cu arcul, înotul și vîsli- 
tul, întreceri care reliefau talen
tul. îndeminarea, curajul, forța și 
agerimea concurenților. Pe baza 
unor vechi și puternice tradiții 
s-au dezvoltat și multe sporturi, 
cum ar fi : gimnastica, atletismul, 
luptele, ciclismul, boxul, scrima, 
tenisul, rugbiul sau fotbalul. Do
cumentele vremii vorbesc, de a- 
semenea, despre apariția și dez
voltarea jocului cu profund ca
racter

Fără 
lor au 
atestă 
tri pentru exercițiile fizice, 
tril întreceri 
alcătuiesc un 
aur în istoria

In ultima 
sportivă din 
dusă și 
a cunoscut 
bil, exercițiile fizice și sportul au 
devenit un bun al maselor, ele 
contribuind la întărirea sănătății.

oina. 
ani- 
care 
noș- 
pen- 

sportive și acestea 
adevărat fond de 

sportului românesc, 
vreme, mișcarea 

țara noastră con- 
indrumată de partid, 

nn avînt considera-

I
I

popular-traditional: 
îndoială, de-a lungul 
rămas multe semne 

interesul înaintașilor

la educarea multilaterală a oa
menilor muncii.

Cu atît mai necesară ne apare, 
deci, nevoia de a lărgi cerceta
rea și valorificarea tradițiilor 
sportului românesc.

Domeniul cercetărilor este vast. 
S-au făcut, e drept, unele încer
cări și rezultatele acestora sînt 
încurajatoare. La Brașov, prin 
grija Consiliului regional UCFS. 
cu sprijinul entuziast al cîtorva 
iubitori ai sportului, s-a consti
tuit o prețioasă colecție de măr
turii despre istoria sportului în 
această regiune, colecție mult 
apreciată.

Merită să fie menționată și 
strădania lui I. Sîrbuț din Arad, 
un pasionat colecționar de troiee 
sportive, mărturii ale tradițiilor 
sportului pe aceste meleaguri. Ase
menea preocupări sînt și in alte 
localități. Este pozitiv și faptul 
că unii posesori de vechi docu
mente sau trofee sportive le-au 
oferit Consiliului General al 
UCFS pentru a fi 
mai departe și a face 
loace de mobilizare 
sportivi în obținerea 
tate valoroase.

Studierea trecutului și 
țiilor sportului românesc 
însă departe de a fi încheiată. 
Trebuie să reconstituim cu fideli
tate istoria diferitelor ramuri de 
sport, dezvoltarea educației fi
zice și sportului în toate regiu
nile țării. Cum putem 
cest

O mare importanță 
tar-istorică o pot avea 
fiile asociațiilor, 
giunilor 
Este o 
se cere 
dragoste

General 
păstrate pe 
din ele mij- 

tinerilor 
rezul-

a 
unor

tradi-
este

realiza a-
lucru ?

documeD- 
monogra- 

cluburilor, re- 
și federațiilor sportive, 

muncă 
multă 

Și

pentru care 
răbdare, multa 

pasiune. Căutind

I. POPA
șef adjunct al Secției de 
propagandă și agitație a 

Consiliului General al UCFS

(Continuare în pag. a 2-c)
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BOX

CUM VĂ
In box. mai mult decit în alte 

ramuri sportive, protejarea pugi- 
listului constituie o obligație ele
mentară pentru antrenor, lucru ce 
se manifestă sub multiple aspec
te. Grija față de sănătatea boxeru
lui se observă in multe săli de an
trenament, chiar de la primele lec
ții. Aceasta se referă în primul 
rînd la Însușirea temeinică a pro
cedeelor de apărare. Știind să se 
apere, aste cert că boxerul va 
putea avea o activitate sportivă 
îndelungată. De aceea, mulți din
tre antrenorii noștri acordă o a- 
tenție deosebită repetării proce
deelor de apărare (blocajul, eschi
vele etc.), convinși că numai astfel 
vor asigura longevitate sportivului 
pe care-1 pregătesc.

Asistăm, deseori, Ia situații in 
care unii antrenori își opresc ele
vii din luptă, atunci cînd își dau 
seama că aceștia nu mai au nici o 
șansă de victorie. Antrenorii C. 
Nour, C. Panaitescu, E. Furesz, 
Gh. Iliuță, despre care nu s-ar 
putea spune că nu doresc victoria 
sportivului lor, nu stau mult pe 
gtnduri cind e vorba să... arunce 
prosopul. Și, cit de uman proce
dează acești antrenori. Ce valoare 
poate avea o victorie în care în
vingătorul a plasat mai multe lovi
turi decît învinsul său, dar a ter
minat meciul aproape „groggy"?

Juniorii bucureșteni au dominat net „zona“ de la Bacău
Bacău (prin telefon). Marți 

seara, juniorii pârtiei panți la 
„zona” din localitate și-au dis
putat finalele. Pugiliștii din ora
șul București au dominat net, 
reușind să cîștige majoritatea 
titlurilor. REZULTATE TEHNI
CE. Juniori mid: Șt. Boboc
(Buc.) b.p. I. Agapie (Iași), Gh. 
Andrei (Buc.) b.p. P. Baciu (Iași), 
M. Toni (Bacău) b.p. Gh. Sima 
(Buc.), I. Ababei (Bacău) b.p.
S. Săileanu (Buc.), S. Mahalcea 
(Buc.) b.p. Șt. Călin (Bacău), T. 
Cibotaru (Iași) b.p. Gh. Florescu 
(Buc.). M. Ursu (Buc.) b.p. N. 
Stan (Bacău), M. Vintilescu (Buc.) 
b.ab. 3 A. Bordeianu (Iași), D. 
Mihalcea (Buc.) b.ab. 1 N. Gara 
(Suceava), I. Ion (Buc.) și Gh. 
Petrovai (Suceava) au ciștigat fără 
adversari Juniori mari: V. Zeca 
(Buc.) b.p. C. Mihalea (Bacău), 
F. Cuculescu (Buc.) b.k.o. 2 L 
Sîrbu (Bacău), N. Păpălău (Buc.) 
b.ab. 1 V. Munteanu (Iași), Gh. 
Ene (Buc.) b.p. C. Merică (Iași),
T. Nicoiau (Buc) b.ab. 1 C. Pe
tre (Iași), I. Giorfi (Buc.) b.ab. 
1 F. Donase (Iași), Gh. Drăgan 
(Buc.) b.ab. 3 M. Blui (Bacău), Gh. 
Călin (Buc.) b.ab. 1 Gh. Tilici 
(Iași), V. Chiraru (Iași) b.ab. 2 
P. Cojocaru (Buc.).

ILIE IANCU—eoresp.

Brăila (prin telefon). Peste 
100 de boxeri juniori din regiu
nile Argeș, București, Dobrogea, 
Ploiești și Galați și-au disputat 
cu ardoare șansele de a câștiga 
titlul zonal .care le dă dreptul 
să participe Ia finalele campiona
telor republicane. Gălățenii și-au

O întrebare

PROTEJAT!
In sălile conduse de acești antre- 
nori-pedagogi, colaborarea cu me
dicii sportivi, „împerecherea1* bo
xerilor cu adversari egali ca va
loare, răbdarea în pregătirea spor
tivilor, constituie „legi" de la care 
nu se abat nici un moment.

Toți antrenorii doresc, firește, 
cu ardoare, victoria elevului lor. 
Unii, insă, pretind un... preț prea 
mare. Aceștia, presați și de intere
sele înguste ale unor tovarăși din 
condivcerila asociațiilor sa cluburi
lor, refuză să acorde protecția cu
venită „elevilor” lor (in cazul de 
față abandonul), trimițindu-i CU 
bună știință la o luptă inegală, deși 
lși dau perfect de bine seama că 
șansele de victorie sint minime. Azi 
așa, mîine așa, firește că teama va 
pune stăpînire pe tinârui sportiv 
și, în cele din urmă, acesta va a- 
bandona sportul pe care I-a iubit. 
Se va duce „de rîpă" toată munca
antrenorului și a boxerului. —

Este îngrijorător faptul că în 
boxul nostru există încă destui a- 
semenea antrenori. Această situație 
ne surprinde cu atit mai mult cu 
cit unii dintre antrenori posedă o 
vastă experiență, lăsînd la o parte 
faptul că și ca sportivi au fost, la 
vremea lor, elemente de valoare. Se 
pare însă că antrenorii in cauză, Gh. 
Lungu-Constructorul, I. Doculescu- 
Olimpia, P. Pop-Reșița, P. Mentzel-

adjudecat 15 titluri, la juniori 
mid și mari

Iată rezultatele Înregistrate In fi
nala competiției : Juniori miei: L. 
Ciocoi (Gal.) b.p. C. Hram (Buc.). 
G. Decenal (Dobrogea) b.p. P. Con
stantin (Buc.), Gh. Băbuș (Argeș) 
b.p. N. Marin (Buc.), R. Orhan (Do
brogea) b.p. S. Ștefan (Gal.), S. 
Eftimie (Gal.) b.ab. 3 N. Gheorghe 
(Argeș), D. Frecuș (Gal.) b.ab. 2 C. 
Harabaglu (Buc.), I. Vlad (Gal) b.p. 
S. Miron (Dobrogea), Șt. Tatu (Buc.) 
b.p. Al. Tîrboi (Ploiești), Șt. Aldea 
(Ploiești) b.p. A. Dinu (Dobrogea), 
Șt. Popescu (Gal.) b.k.o. 1 I. Cata- 
nă (Buc.), A. Gheorghe (Dobrogea) 
ciștigă fără adversar ; V. Lehăduș 
(Gal.) b.ab. 1 V. Duță (Argeș). Ju
niori mari : N. Petrescu (Ploiești) 
b.p. Gh. Dinei (Buc.), I. Mareș 
(Ploiești) b.p. I. Glăvan (Gal.), P. 
Iuga (Gal.) b.ab. 2 R. Irimia (Plo
iești), S. Moroianu (Gal.) b.p. P. 
Neghib (Buc.), P. Dobrescu (Gal.) 
b.p. I. Nastasiu (Ploiești), C. Cuțov 
(Gal.) b.ab 2 V. Neacșu (Ploiești).
D. Bunea (Gal.) b.p. S. Florea 
(Buc.), C. Cocirlea (Gal.) b.p. I. 
Arsene (Argeș), A. Mototolea (Gal.) 
b.k.o. 1 P. Martlnescu (Argeș), Al. 
Năstac (Gal.) b.ab. 1 A. Stoianovicl 
(Dobrogea), M. Florea (Gal.) b.ab. 
1 N. Pantofaru (Buc.), P. Ionescu 
(Buc.) b.ab. 3 Gh. Cârpo (Gal.).

GB. RIZU—eoresp.

Cluj (prin telefon). Partide de 
bun nivel în finala „zonei" de la 
Cluj, lată cîștigătorli : N. Szoloși 
(Cluj), G. Urdea (Sighetul Marma- 
țiel), E. Gorea (Reghin), I. Mureșan, 
M. Surgent (C. Turzli), T. Sișcă 
(Brașov), I. Glrda, G. Peteanu (Cluj),
E. Dandoczl (C. Turzli), I. Săliște 
(Satu Mare), D. Zelnică (Cluj) — 
la juniori mici, și C. Răchițeanu 
(Brașov), D. Chlndrișan, O. Ander- 
co, V. Kiș (Cluj), I. Filip (C. Tur- 
zii), G. Drugă (Brașov), D. Radu 
(Cluj), E. Sere, N. Streșină (Brașov),
I. Moga (Sibiu), șt. Laslofl (Dej),
I. Aibu (C. Turzil) — la juniori 
mari.

P. RADVANI—eoresp.
întrecerile celei de a patra zone 

(Reșița) se termină vineri seara.

pentru antrenori: 

ELEVII?
Timișoara, N. Voinea-Progresul Buc. 
etc. au uitat că sint datori să se 
îngrijească nu numai de pregătirea 
propriu-zisă a boxerilor (deseori 
deficitară se știe), ci și de sănătatea 
acestora. Să ne mai mire atunci că 
mulți dintre „elevii" acestor antre
nori nu știu să se apere, suferă ac
cidente, încheie prematur activita
tea competițională?

Epoca boxului bazat exclusiv pe 
forță a trecut. Să nu uităm exem
plul oferit acum cîțiva ani de Leov 
Harmudt, al cărui stil de luptă s-a 
bazat exclusiv pe forță, și din care 
mijloacele de apărare au lipsit com
plet. Măiestria antrenorilor constă 
in a-și pregăti „elevii" atit pentru 
atac, cit — mai ales — pentru apă
rare. Numai astfel boxerii noștri vor 
putea desfășura o îndelungată acti
vitate in ring.

K. CAEARAȘANU

POLO au cucerit pe merit
Ca în fiecare an, F.R.N. a or

ganizat și în această primăvară 
tradiționalul turneu al celor mai 
bune reprezentative de regiuni 
ale țării. Timp de cinci zile, se
lecționatele Cluj, Crișana. Bucu
rești I, București II, Banat și 
Mureș-Autonomă Maghiară și-au 
disputat întîietatea în bazinul 
acoperit recent inaugurat în ora
șul de pe malul Someșului. în
trecerile au fost în general echi
librate, fapt ilustrat de cele trei 
meciuri egale și de rezultatele 
strînse înregistrate în alte cinci 
întîlniri.

Victoria a revenit formației 
gazdă, care a prezentat un lot 
de jucători tineri. Aceștia au fo
losit acțiuni în permanentă miș
care, în viteză, care au purtat 
amprenta jocului modern. Evolu
ția clujenilor, ca de altfel și a 
echipelor București I și Bucu
rești II, ne-a permis să vedem 
,1a lucru' o serie de tineri cu 
deosebite calități, cu reale pers
pective. Succesul clujenilor este 
pe deplin meritat și el reflectă

BASCHET

CLASAMENTE ȘL. DESPRE UNELE CLASAMENTE
Publicăm mai jos clasamentele la 

zi în categoria A, feminin și mascu
lin. Am fi vrut, desigur, să le pu
blicăm și pe cele din categoria B, 
dar nu e chip. Nici pînă acum nu 
se află în dosarul lor, de la comisia 
de competiții și clasificări, foile de 
arbitraj ale meciurilor, în baza că
rora trebuie omologate rezultatele. 
Spre exemplu, sint încă... așteptate 
documentele oficiale ale meciurilor 
Medicina Tg. Mureș — Construcții 
București (seria a n-a, feminin, eta
pa a Xll-a din 19.111) și Voința Tg. 
Mureș — Progresul București 
(idem). Nu mai vorbim de faptul că, 
în general, foile vin tîrziu „acasă”. 
De obicei exact cu atît cît e nevoie 
pentru a se întîrzia o săptămînă pu
blicarea și omologarea rezultatelor I

CATEGORIA A 
Masculin

1. Dinamo Buc. 18 17 1 1507-1131 35
2. Steaua Buc. 18 17 1 1570-1213 35

Un șut puternic, respins insă de portarul clujean. Fază din meciul 
CS.M. Cluj — Crișana

Foto: A. Neagu

superioritatea în viteza de înot, 
pregătirea tehnică și concepția 
tactică. Iată lotul cîștigător al 
-Cupei Federației" : Radu Do- 
bariu, Augustin Tise, Ladislau 
Daroczi, Ivan Aron, Horia Ioa
nele, Tiberiu Spingold (de la Uni
versitatea Cluj -— antrenor A. 
Ardeleanu), Arcadie Czegeni, Va- 
sile Urcan (CS.M. Cluj — antre
nor V. Araniossi), Zoltan Zete, 
Claud iu Rusu, Andrei Silaghi 
(Voința Cluj — antrenor A. Sar- 
cadi). Lotul clujean a fost pre
gătit de antrenorul A. Ardeleanu.

Clasamentul final:
1. Cluj
2. Crișana
3. București I
4. București II

3 2 10 16—14 5
3 2 0 1 9— 8 4
3 0 2 1 10—11 2
3 0 12 11—13 1

După cum se vede, din clasa
mentul oficial lipsesc reprezen
tativele regiunilor Banat și Mu
reș-Autonomă Maghiară, ale că
ror rezultate nu au fost luate în 
considerație din vina comisiilor
respective de specialitate, care 
nu s-au îngrijit din vreme de 
efectuarea formelor de viză a

3. Polit. Buc. 18 12 6 1350-1191 30
4. Univ. Cluj 18 11 7 1323-1185 29
5. Rapid Buc. 18 10 8 L404-1342 28
6. Polit. Gl. 18 9 9 1131-1237 26
7. Univ. Tim. 18 8 10 1265-1392 25
8. I.c.af. Buc. 18 8 10 1176-1298 25
9. Din. Oradea 18 6 12 1051-1266 24

10. Med. Tg. Mureș 18 5 13 1172-1345 23
11. Acad. M. Buc. 18 5 13 1202-1399 23
12. Steagul r. Bv. 18 3 15 1230-1387 21

Feminin

1. Polit. Buc. 16 16 0 1026-701 32
2. Rapid Buc. 16 13 3 1081-742 29
3. Univ. Cluj 16 11 5 881-816 27
4. Voința Brașov 16 10 6 897-836 26
5. Voința Buc. 16 9 7 781-830 25
6. Mureșul Tg. M. 16 7 9 815-830 25
7. Constr. Buc. 16 5 11 724-872 21
8. Univ. Iași 16 5 11 856-950 21
9. Crișul Oradea 16 4 12 726-902 20

10. Olimpia T.V.
București 16 0 16 620-928 16

„Cupa Federației"
legitimațiilor. In clasamentul ne
oficial, Banatul apare pe locul 
IV (cu jucători de la Industria 
linii Timișoara și de la I.G. 
Arad), iar Mureș-Autonomă Ma- 
gniară pe locul VI (numai cu 
poloiști din Tg. Mureș).

-Cupa Federației' a fost prima 
competiție de seniori desfășurată 
în țara noastră după noul regu
lament. Prima observație: jocul 
a devenit mai rapid, mai spec
taculos. A doua: arbitrii trebuie 
să depună de acum înainte mai 
multe eforturi pentru însușirea 
deplină a noului regulament. La 
Cluj au avut ezitări (scuzabile 
neutru că era vorba de un de
but), pe care sperăm să nu Ie 
vedem repetate.

D. STANCULESCU

*

HANDBAL

Sc apropie 
reluarea 
campionatului

La sfîrșitul acestei săptifnini calen
darul competițiilor interne se v> îmbo
găți, prin reluarea unei alte întreceri 
ca caracter republican. Este vorÎM de 
campionatul de handbal rare pr*>gr>- 
mează prima etapă a returului in 
toate cele 6 serii ale acestei com
petiții.

Firește, pregătirile pentru primele 
partide ale returului sint peste tot 
în plină desfășurare. înainte inși de 
a vorbi despre aceste pregătiri, tre
buie să precizăm că In seria I a cam
pionatului feminin de categoria A s-a 
produs o modificare prin fuzionarea 
celor două formații brașovene Rul
mentul și Tractorul. In acest fel între
cerea echipelor feminine din seria 1 
va avea numai 9 formații, din Brașov 
rămînînd în competiție numai Rulmen
tul. Federația a ho tării ca rezultatele
obținute de Tractorul Brașov în tur

CERCETAREA Șl VALORIFICAREA TRADIȚIILOR SPORTULUI ROMÂNESC-O ÎNDATORIRE Ut SEAMĂ
(Urmare din pag 1)

cu perseverență fotografii *i 
documente ale vremii, insigne, 
medalii, fanioane, cupe și alte 
trofee care, cu multă vreme 
in urmă, consemnau desfășurarea 
diferitelor întreceri și-l răsplăteau 
pe învingători, vom reconstitui 
cele mai importante momente 
din istoria sportului românesc. 
Numai așa vom face să crească 
valoarea cunoștințelor noastre 
despre puternicele tradiții ale 
sportului muncitoresc, ale spor
tului școlar și universitar din pa
tria noastră.

Rezultatele obținute In ultima 
vreme din studierea unor docu
mente și trofee puse la dispoziție 
de diferite persoane sau organe 
UCFS atestă vechi și convingă
toare elemente ale tradiției spor
tului românesc in diferite centre 
ale țării.

Este o sarcină de mare răs
pundere pentru toate organele și 
organizațiile UCFS. precum și 
pentru federațiile sportive de a 
contribui mai eficient și direct la 
dezvoltarea muncii de cercetare 
tu acest <k meniu. Constituirea 
unor colective de specialiști, pe 

cit de competenți, pe atit de pa
sionați în acțiunea de identifi
care și culegere a mărturiilor 
despre istoria sportului nostru, 
ar asigura, desigur, un conținut 
științific corespunzător acestei 
importante activități. Sarcini im
portante revin in această direcție 
comisiilor de propagandă de pe 
lingă consiliile regionale, raio
nale, orășenești UCFS, duhurilor 
și iederațiilor sportive.

Să păstrăm cu grijă deosebită 
toate documentele scrise, pre
cum și trofeele sportive ce se 
găsesc acum la federații, la clu
burile sportive sau la consiliile 
locale UCFS. Paralel cu mun
ca de cercetare trebuie des
fășurată însă șl o susținută acti
vitate de valorificare a tradiții
lor sportului românesc. Mono
grafiile, mărturiile vremii să fie 
larg popularizate, să fie aduse 
la cunoștința tuturor sportivilor, 
cadrelor tehnice și celorlalți iu
bitori ai sportului. Organizarea 
diferitelor expoziții, simpozioa
ne, retrospective, concursuri, 
conferințe, aniversarea unui nu
măr de ani de la înființarea 

nnor federații, cluburi și aso
ciații sportive, sint, firește, 
numai cîteva din mijloacele care 
pot asigura ca tinerii de astăzi 
să cunoască cît mai bine trecu
tul, tradițiile sportului româ
nesc — prilej de mîndrie patrio
tică pentru noi toți. Cunoscind 
mai bine începuturile, viața și 
activitatea înaintașilor lor, con
dițiile și drumul atit de anevoios 
pe care educația fizică și sportul 
I-au străbătut atita vreme, spor
tivii zilelor noastre vor Înțelege 
cu mai multă profunzime schim
bările structurale care au avut 
loc și vor aprecia mai complex, 
cu mai multă răspundere sarcina 
de onoare ce le revine, aceea de 
a reprezenta cu cinste sportul 
românesc de astăzi, in plină în
florire șt afirmare.

Editura UCFS se preocupă de 
realizarea unor monografii, lu
crări care reflectă momentele im
portante ale sportului românesc, 
și care, fără îndoială, vor îmbo
găți sursele de informare și de 
cunoaștere. Pe această linie, un 
sprijin foarte util trebuie să 
aducă publicațiile noastre spor

tive. De asemenea, ajutorul ra
dioului, televiziunii și cinemato
grafiei ne-ar fi de un mare aju
tor în popularizarea in rindul 
maselor a materialelor legate de 
sportul român esc.

Se cere, deci, un efort comun 
pentru cercetarea și valorifica
rea mai activă și mai eficientă a 
tradițiilor sportului românesc.

Un sprijin deosebit de pre
țios il pot aduce, în primul rînd, 
cei care posedă asemenea măr
turii : documente, obiecte, trofee 
ș.a. Ar fi de un real folos miș
cării noastre de cultură fizi
că și sport ca, la rindul lor, 
foștii sportivi, antrenori, proie. 
sori de educație fizică, amatorii 
de statistică sportivă, colecțio- 
narii de insigne sau trofee, toți 
acei care păstrează diferite do
cumente privind tradițiile sportu
lui românesc să se adreseze or
ganelor UCFS, propunînd stu
dierea acestora. Este un apel 
pe care-1 adresăm tuturor celor 
care au iubit și iubesc sportul, 
tuturor celor care luptă pentru 
înflorirea și pe mai departe a 
mișcării de cultură fizică și sport 
din patria noastră socialistă. 

să rămînă valabile, iar pentru retur 
toate cele 9 echipe vor primj cite 2 
puncte (rezultat: 6—0) pentru jocu
rile prevăzute cu formajia brașoveană. 
Și în ceea ce privește retrogradarea, 
lucrurile au fost lămurite: din seria I 
feminină va retrograda numai o sin
gură formație din cele 9 participante.

Și acum despre pregătiri. In ora
șul Baia Mare a avut loc — așa 
după cum ne informează corespon
dentul nostru T. Tohătan — „Cupa 
Maramureșului" rezervată echipelor 
feminine și masculine. La fete, pe 
primul loc s-a clasat Mureșul Tg. 
Mureș, urmată de Universitatea Cluj 
și de Constructorul Baia Mare, iar 
la băieți victoria a revenit echipei 
Minerul Baia Mare. Handbalistele 
de la Mureșul Tg. Mureș și Univer
sitatea Cluj au dovedit o formă co
respunzătoare, arătind că sint bine 
pregătite pentru campionat. "

Tot pentru a verifica antrenamen
tele, echipele masculine Politehnica 
Calați și Cauciucul Orașul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej au disputat recent un med 
amical, încheiat, după cum no 
anunța corespondentul nostru M. 
Constantinescu, cu victoria gJlăleai- 
lor: 23—15 (11—7).



NE SCRIU CORESPONDENȚII

Unele angajamente prind viață, 
altele rămin... pe hirtie!

Qotbal Surpriză în restanța din „Cupă“

Adunările și conferințele de dări 
de seamă și alegeri din organiza
țiile și organele UCFS au consti
tuit un bun prilej de învățăminte : 
s-a analizat cu această ocazie ceea 
ce a fost bun în activitatea spor
tivă, ceea ce a fost negativ și, fi
rește, s-au discutat sarcinile de vii
tor.

Cum au înțeles unele consilii nou 
alese să traducă în viață sarcinile 
ce le stau în față reiese din cores
pondențele de mai jos.

AVÎNT NOU LA GHERLA
Cu prilejul alegerii noului Con

siliu raional UCFS Gherla, s-a 
discutat și despre activitatea spor
tivă a elevilor. S-a arătat, de pil
dă, că elevii din localitate vor tre
bui să desfășoare o activitate spor
tivă mai intensă, să aibă la dispo
ziție mai multe terenuri sportive 
simple otc. Imediat s-a trecut Ia 
acțiune.

Elevii Școlii generale nr. 1 din 
Gherla își amenajează în prezent un 
teren sportiv cu unele aparate noi: 
inele, scări fixe, bară fixă, sector 
pentru aruncarea greutății etc.

O cotitură însemnată s-a făcut și 
la unele ramuri sportive. Printre 
sporturile îndrăgite de tinerii din 
Gherla se numără îndeosebi gim
nastica și baschetul. Recent, în 
cadrul campionatelor raionale de 
baschet și gimnastică, care s-au 
bucurat de un frumos succes, aceas
tă* școală s-a clasat pe primele 
locuri a-tît în întrecerile feminine 
cît si în cele masculine. (S. ȚINU)
DE CE SE IAU ANGAJAMENTE 

FORMALE ?
31 ianuarie 1967... In cadrul a- 

dunării de dare de seamă și ale
geri de la asociația sportivă Chi
mia din orașul Victoria se discu-ta 
despre activitatea sportivă de ma
să. Se rosteau fraze pompoase, se

Sînteți bun de plată, tovarășe Borz!
De n-ar fi vorba de un caz 

care, după părerea noastră, nu 
îngăduie chiar de loc gluma, 
l-ați fi găsit relatat la „Foile- 
ton“. Așa însă, fără metafore 
și alegorii introductive — direct 
la fapt.

Unul dintre meciurile masculine 
de volei de duminică 26 martie, 
programate în cadrul etapei a 
Wtfll-a la categoria B, nu s-a 
jucat: acela de la C. Turtii, în
tre Ind. sîrmei și Semănătoarea 
București, ambele aflate în sală 
la ora fixată pentru pornirea în
trecerii. Partida însă n-a început. 
Din decizia arbitrului principal 
FL. BORZ (B. Mare), care a 
consemnat pe foaie rezultatul de 
3—0 în favoarea echipei locale, 
declarînd-o învinsă pe Semănă
toarea prin neprezentare, pe mo
tiv că jucătorii acesteia aveau ex
pirată viza obligatorie de control 
medical care să le dea dreptul 
la joc. Era un motiv întemeiat ? 
Sigur că era, dacă lucrurile stă
teau într-adevăr așa. Dar, în rea
litate, viza controlului medical e- 
fectuat de voleibaliștii bucureș- 
teni, purtînd data de 27 septem
brie 1966, perfect în vigoare la 
26 martie 1967, la limită o 
drept, expira totuși abia peste o 
zi, luni 27 martie 1967, conform

Pronosport • Pronoexpres • Pronosport
PRONOEXPRES

Rezultatele concursului special
nr. 13 din 29 martie 1967:

PREMIILE OBIȘNUITE

I: 4 32 34 25 28 23 — 16 10

Pentru buletinele cu 3 lei va
rianta și 6 lei varianta
a Il-a: 38 15 25 2 3 18 28 1 

Numai cu buletinele cu 6 lei va
rianta.

PREMIILE SUPLIMENTARE

Ai 23 44 43 4 3 42 30

Pentru buletinele cu 3 lei va
rianta și 6 lei varianta.

B: 13 2 21 47 22 18 9

Pentru buletinele cu 3 lei va
rianta și 6 lei varianta. 

dădeau cifre mari, se luau angaja
mente în ce privește terminarea 
unei arene de popice (ale cărei 
lucrări de amenajare au început 
acum doi ani) etc. etc.

Și iată-ne la sfîrșitul lunii 
martie... Nimic din toate cele ce 
și-au propus membrii consiliului 
asociației sportive nu s-a reali
zat pînă acum ! De ce ? Pentru că, 
probabil, tovarășii din conducerea 
asociației sportive Chimia din ora
șul! Victoria (ing. I. Baiculescu — 
președinte și V. Stoișor — secre
tar) suferă de o boală care s-ar 
putea numi... formalism. Dar leac 
există ! Membrii Consiliului raio
nal UCFS Făgăraș au datoria să-i 
îndrume, să-i sprijine și să-i tra
gă la răspundere 1 (B. SONERU)

CE S-A FĂCUT LA C.F.B.? 
MAI NIMIC!

Planul de măsuri al adunării de 
dare de seamă și alegeri a asocia
ției sportive Combinatul Poligrafie 
București prevede realizarea unor 
obiective importante, dar care, din 
păcate, nu au fost duse în între
gime la îndeplinire. Pe concret:

La data de 15 martie a.c., tre
buia să se înceapă amenajarea 
unui teren de tenis și unele repa
rații la terenul de fotbal, la cri 
de handbal, popicărie, poligonul de 
tir și debarcaderul de pe malul 
Iacului Herăstrău. Cum piaă acum 
nu s-a făcut nimic sîntem tentați 
să credem că tovarășii din consi
liul asociației C.P.B. se orientează 
după calendarul... pe stil vechi. 
Bine ar fi și așa !„.

Competiția de popice dotată cu 
„Cupa de iarnă* care a început 
la 16 ianuarie a.c. urma să se în
cheie la 15 februarie a.c. Pînă 
acum s-a desfășurat doar primul 
tur. Mai știi ? Poate că s-or fi fo
losit cuburi în loc de bile... (N. 
TOKACEK)

regulamentului in curs, fiind va
labilă timp de 6 luni de la acor
darea ei. în culpă — deci — nu 
Semănătoarea, ci arbitrul susnu- 
mit, care (de ce? ) nu cunoștea 
respectivul amănunt regulamentar, 
ci știa (de unde, de la cine 
oare ?) că viza aceasta se dă 
pentru primul semestru al anu
lui, apoi pentru al doilea...

La fața locului, organe ale 
UCFS i-au atras atenția lui FI. 
Borz că greșește, el însă a rămas 
ferm și... arbitrar pe poziție, spu- 
nînd foarte stăpîn pe el că 
dacă a greșit, va plăti. Să plă
tească așadar, precum i-a fost 
voia 1 Cît ? Exact cît a costat 
— din banii organizației deplasa
rea... turistică la C. Turzii a vo
leibaliștilor Semănătoarei (apro
ximativ 6000 lei !), al căror meci 
cu Ind. sîrmei e normal să fie 
reprogramat de către federație pe 
spezele arbitrului în cauză. Aces
ta, suportînd astfel pagubele pro
duse prin necunoașterea regulilor 
se va învăța minte, iar pe 
viitor nu va mai aduce pertur
bări competițiilor a căror bună des
fășurare va fi chemat să o apere 
și, mai presus decît orice, cu 
banii UCFS-ului nu s-o mai juca!

CONSTANTIN FAUR

Gs 11 9 81 17 18 15 4

Pentru buletinele cu 6 lei va
rianta.

D: 38 2 15 25 42 16 20

Pentru buletinele cu 6 lei va
rianta.

EXTRAGEREA I — FOND DE 
PREMII 1.923.460 Iei din care 
220.280 lei report categoria I.

EXTRAGEREA a Il-a — FOND 
DE PREMII 1.368.132 lei din care 
73.285 lei report categoria L

Premiile de 25.000 lei revenite 
variantelor de la categ. a Il-a, 
concursul Pronoexpres nr. 12 din 
22 martie 1967 au revenit parti- 
cipanților : ILEA ION din Ora
dea la extragerea 1 și FLOREA

MINERUL BAIA MARE - PETROLUL
Așteptată cu sufletul la gură, par

tida întreruptă dintre Minerul Baia 
Mare și Petrolul Ploiești din 16- 
imile „Gupei României" a început din 
min. 13, după ce jucătorii localnici 
au înminat „buchete de flori* de 
mină celor 4 jucători petroliști (Io- 
nescu, Mocanu, Dridea I și Badea) 
în semn de prețuire pentru victoria 
obținută în meciul cu Franța.

Se spera într-o partidă echilibrată, 
însă după numai 15 minute de la 
„reluare* nimeni nu se mai îndoia 
de victoria Minerului care conducea 
cu 3—0. Localnicii au început jocul 
hotărit și numai după clteva secunde 
portarul Ionescu este nevoit si res
pingă în corner un șut-bombă tras 
de Sasu. Era preludiul viitoarelor go
luri. Gazdele mențin ritmul, stăpinese 
terenul greu și alunecos pe care oas
peții nu se pot descurca și în min.

Universitatea Craiova — Selecționata
universitară a Franței 1-2 (0-1)

CRAIOVA, 29 (prin telefon). — 
Studenții craioveni au abordat 
jocul cu multă ușurință, în timp 
ce oaspeții au intrat pe teren ho- 
tărîți să lupte pentru obținerea 
victoriei. Fotbaliștii francezi au 
jucat în viteză, au combinat fru
mos, au fost mereu primii la ba
lon. După cîteva combinații reu
șite ei au deschis scorul în min. 
9 prin Gabinsky. Studenții craio
veni ne-au lăsat impresia că 
sînt deficitari la capitolul pregă
tire fizică.

în repriza a doua Inițiativa o 
au tot oaspeții și în min. 75 sco

înfringere la scor in „Cupa balcanică"

Lokomotiv Sofia-Farul Constanta 5-1 (5-0)!
SOFIA 29 (prin telefon, de la co

respondentul nostru). întîlnirea des
fășurată astăzi pe stadionul Vasil 
Levski în cadrul „Cupei balcanice" 
nu a corespuns așteptărilor. Fotba
liștii constănțeni au abordat meciul 
fără voință și convingere, lăsînd în- 
trutotul inițiativa gazdelor. înfrân
gerea la scor suferită de Farul — cu 
5—1 (5—0) — nu se datorește atit 
unei superiorități evidente a adver
sarilor, cît jocului încilcit, lipsit de 
orizont și greșelilor comise de fot
baliștii constănțeni. Apărarea, in 
frunte cu Uțu, a fost nesigură și 
depășită cu regularitate de înainta
rea gazdelor. Linia mijlocașilor n-a 
făcut legătura cu Înaintarea unde 
fiecare a jucat pe... cont propriu, 
acțiunile gîndite Și colective lipsind 
cu desâvirșire. Abia în a doua par
te a meciului Farul a dovedit că se 
putea prezenta mai bine, avînd de 
partea sa superioritatea teritorială și 
citeva ocazii de gol, ratate — însă 
— cu ușurință. Lipsa lui Iancu s-a 
făcut simțită. Punctele au fost În
scrise de Lucev (min. 37 și 45), 
Gheorghiev (min. 9), Debirski (min. 
18), Țekov (min. 32) pentru Învin
gători și Manolache (min. 86) pentru 
învinși. Brigada de arbitri bulgari 
Rusev (la centru) Gherov, Nikolov 
a condus foarte bine formațiile :

LOKOMOTIV SOFIA : Iordanov

IOANA din București la extra
gerea a 11-a.

PREMIILE ÎNTREGI ȘI SFERTURI 
DE LA TRAGEREA LOTO 

din 24 MARTIE 1967

Categoria 1: 1 variantă a
95.912 lei și 1 a 23.978 lei; ca
tegoria a Il-a: 6 a 25.691 lei și 
4 a 6.422 lei; categoria a III-a : 
170 variante a 956 lei și 323 a 
239 lei; categoria a IV-a: 457 
variante a 466 lei și 744 a 116 
lei; categoria a V-a: 1018 va
riante a 248 lei și 1722 a 62 lei.

Premiul de la categoria I de 
95.912 lei a revenit unui partici
pant din București.

(Rubrică redactată de Admi
nistrația de stat Loto-Pronosport). 

21 al partidei, la o centrare, Ionescu 
intervine cu întârziere, Silaghi lo
vește balonul cu genunchiul și... 
1-0.

După două minute, Snacovschi ri
dică scorul la 2—0 printr-o lovituri 
de cap la care deși Ionescu plonjase, 
mingea i-a trecut printre vtrful de
getelor și bară In plasă. Două goluri 
primite cu multi ușurinți de porta
rul Ionescu.

Oaspeții n-au timp si răsufle de
oarece în min. 2$ Sasu reia ex
ceptional cu capul o centrare, înscriind 
cel de-al treilea gol, iar în min. 36 
Silaghi pecetluiește scorul, rriutnd 
imparabil pe lingă portarul Ionescu.

Replica oaspeților este destul da 
palidă, iar intervențiile lui Dridea I. 
Moldoveana și Oprișan sint nehotă- 
rite și așa vor fi pînă la sfirșilnl

rul este modificat în favoarea 
Selecționatei universitare a Fran
ței : 2-0. Autorul golului: Gou- 
liat. în același minut, Bîtlan a fost 
eliminat pentru lovire intențio
nată a adversarului. Spre sfîrși
tul meciului, Universitatea Cra
iova a avut o scurtă perioadă de 
dominare, însă Sfîrlogea a ratat 
din poziții favorabile. în ultimul 
minut al partidei Oblemenco a 
redus din handicap : 2-1. Arbitrul 
Ilie Drăghici — București, a 
condus autoritar.

ROMICA SCHULTZ 
coresp. principal

(Topcev) — Metodiev, Hristakiev 
(Milușev), Gherov, Ceacevski — 
Ațev (Penev), Țekov — Gheorghiev, 
Debirski, Kotkov, Lucev.

FARUL : Uțu (Manciu) — Geor
gescu, Tîlvescu, Mareș, Dumbravă 
— Manolache, Koszka — Ologu (An
tonescu), Zamfir (Pleșa), Tufan (Ca- 
raman), Kallo.

TOMA HRISTOV

Instantaneu de la antrenamentul de ieri al drnamoviștilor bucureșteni 
Foto: V. Bageac

Optimile „Capei Rnmâaiei"
După cum s-a mai anunțat, la 

5 aprilie se vor disputa optimile de 
finală ale „Cupei României*. In 
urma acordurilor intervenite între 
cluburi, meciurile vor avea loc în 
următoarele localități :

BRAȘOV : Medicina Cluj—Steaua 
București;

CRAIOVA : Crișul Oradea — Fa
rul ;

PITEȘTI: Minerul Lupeni — Ra
pid București;

REȘIȚA: C.F.R. Timișoara —
U.T.A.;

PLOIEȘTI: Foresta Fălticeni — 
Politehnica Timișoara ;

HUNEDOARA : Universitatea
Craiova — C.S.M.S. ;

BUCUREȘTI: Progresul Bucu
rești — Dinamo București.

Pentru meciul Chimia Suceava — 
Minerul Baia Mare, localitatea va 
fi stabilită zilele acestea.

Toate partidele vor începe la 
ora 15.45.

PLOIEȘTI 4-0!
partidei. Petrolul are totuși o bună 
ocazie de a reduce scorul In min. 42, 
cînd portarul Bai respinge de pe linia 
porții șutul tras de Dragomir.

Romulus Sabău a arbitrat foarte 
bine.

MINERUL BAIA MARE: Bai — 
Vaida, Donca, Ujvari, Gzako — Kro- 
meli, Cosma (min. 63 Mosoni) — 
Drăgan, Sasu, Snacovschi, Silaghi.

PETROLUL: Ionescu (min. 46 
Sfetcu) — Pahonțu, Dragnea, Flo
re*, Mocanu — Dincută, Dragomir— 
Oprișan, Dridea 1, Badea, Moldo
veana.

T. TOHĂTAN - coresp. principal

Restanță in categoria B

Siderurgistui Galați - 
Progresul Brăila 2-1 (1-0)

GALAȚI, 29 (prin telefon). O 
victorie la 5 puncte diferență în 
acest meci i-ar fi adus pe fotba
liștii gălăteni în fruntea clasa
mentului seriei I a categoriei B. 
La sfîrșitul partidei, însă, cei
10 000 de spectatori au fost mul
țumiți și de acest succes la scor 
minim, care menține formația Si- 
derurgistului în lupta pentru 
promovare în categoria A. Gaz
dele au avut perioade mai lungi 
de dominare, au jucat mai dina
mic , (și în special pe extreme), 
reușind să destrame dispozitivul 
de apărare advers. Din păcate, 
lipsa de eficacitate i-a frustrat de 
o victorie Ia o diferență conclu
dentă de goluri.

Au marcat Adam și Brelan (Si
derurgistui), respectiv Banu (din
11 m). A condus satisfăcător C. 
Niculescu — București.

S. CONSTANTINESCU 
coresp. principal

CLASAMENTUL SERIEI I

1. Din. Bacău 14 7 4 3 22—11 18
2. Siderurgistui 14 7 4 3 20—12 18
3. Din. Victoria 14 6 5 3 24—13 17
4. Chimia Suceava 14 6 5 3 10— 9 17
5. C.F.R. Pașcani 14 6 4 4 21—14 16
6. Polit. Buc. 14 7 2 5 24—18 16
7. Metalurgistul Buc. 14 6 2 6 19—16 14
8. Poiana Cîmpina 14 5 2 7 16—13 12
9. Ceahlăul P. N. 14 4 4 6 17—21 12

10. Oțelul Galați 14 4 4 6 9—13 12
11. Flacăra Morenl 14 6 0 8 12—24 12
12. Metrom Brașov 14 2 7 S 11—16 11
13. Oltul Rm. Vîlcea 14 4 3 7 11—28 11
14. Prog. Brăila 14 3 4 7 11—19 10

Programul meciurilor 
din București

SÎMBATA 1 APRILIE : stadionul 
Republicii, ora 16,15 ; Progresul — 
U.T.A. (categ. A); ora 18,15 : Poli
tehnica București — Selecționata 
universitară a Franței.

DUMINICA 2 APRILIE: stadio
nul Republicii, ora 16,30 : Dinamo 
București — Petrolul (categ. A) s 
teren Gloria, ora 10 : Metalurgistul 
— Siderurgistui (categoria B), ora 
11,45 : Metalurgistul — Farul (ju
niori) ; stadionul Giulești, ora 10: 
Rapid C.F. — Portul Constanța (ca
tegoria C) ; teren Timpuri noi, ora 
12 : Flacăra roșie București — Elec
trica Constanța (juniori); teren 
„23 August* III, ora 12: Viitorul 
București — Rapid Mizil (juniori) ; 
stadionul Dinamo, ora 10 : Dinamo 
Victoria — Steaua București (ju
niori).



Politehnica București—Selecționata Havana 70-49 
la baschet feminin

Astă-seară, România—Cuba

Hocheiștii români elogios apreciați la Viena

Selecționata fe
minină de bas
chet a Havanei a 
susținut aseară în 
sala Floreasca a 
doua întîlnire din 
cadrul turneului 
pe care-1 între
prinde înainte de 
campionatul mon
dial de la Praga, 
jucînd cu cam
pioana țării noas
tre, Politehnica 
București. Oaspe
tele au arătat o 
excelentă pregă
tire fizică, multă 
combativitate, iar 
unele dintre ele 
(Margarita Skeete, 
Claudina J o v a, 
Clara Napoles și 
Gladys Vazquez) 
multă îndemînare, 
în mînuirea balo
nului. Baschetba
listele cubaneze au 
ratat însă foarte 
mult, atît de la 
semidistanță, cît 
și de sub coș.

Politehnica Bucu
rești s-a bazat pe 
intercepții, con
traatacuri și arun
cări de la semidistanță și a fo
losit aproape întregul lot de ju
cătoare. După o partidă specta
culoasă? disputată în perma
nentă mișcare și mare viteză, 
victoria a revenit campioanei

Turneul voleibaliștilor mexicani
In cadrul turneului pe care-1 

întreprind în țara noastră, selec
ționatele masculine de volei ale 
Mexicului au jucat ieri în sala 
Constructorul din Capitală. Prima 
selecționată a întîlnit I.C.F. 
București. La capătul unui meci 
de bună factură tehnică, cu faze
spectaculoase, victoria a revenit 
studenților români, care, printr-o
mai bună organizare a jocului și 
un plus de hotărîre, au reușit să 
cîstige cu scorul de 3-1 (13, —6, 
7 11). Jucătorii mexicani (antre
nor dr. Cherebețiu) au combinat 
frumos și au atacat în forță, dar 
au dat semne de oboseală — ur
mare firească a lungului turneu 
pe care-1 întreprind.

în deschidere, selecționata se
cundă a Mexicului a întîlnit Pro
gresul București.

La capătul unei lupte epuizante 
voleibaliștii mexicani (antrenor 
Miguel Galeana) au cîștigat cu 
scorul de 6-2 (13, -—6, —3, 10,
13).

CALEIDOSCOP
COMITETUL OLIM

PIC AL R. F. A GER
MANIEI a hotărît ca la 
„Săptămîna preolimpi- 

că“ ce se va desfășura 
anul acesta la Giudad 
de Mexico, R. F. a 
Germaniei să participe 
și Ia probele de călă
rie. Aceasta, pentru ■ 
vedea care sînt efec
tele altitudinii și asu
pra... cailor.

IMPRESARUL japo
nez Akira Jin și Her
bert Muhammad, mana
gerul lui Cassius Clay, 
au semnat un contract 
in rirtutea căruia cam
pionul mondial tși va 
pune titlul tn joc la 
Tokio, la 27 mai, tn- 
tilni.-.du-l pe argenti
nianul Oscar Bonavena. 
Comisia japoneză de 
box se opune, deoarece 
renlamentul na admite 
disputarea unui meci 
de asemenea factură 
intre dos străini, pe

ringurile japoneze. A- 
kira a ripostat, arăttnd 
că Japonia nu are nici 
un „greu". El acuză 
comisia de protejare a... 
business-ului autohton, 
afirmind că „un meci 
Clay — Bonavena ar 
duce la devalorizarea 
meciurilor dintre japo
nezi și la... micșorarea 
Încasărilor impresarilor 
din această fară“.

LA LONDRA s-a 
disputat cea de-a 113-a 
ediție a tradiționalei 
curse de canotaj aca
demic Intre echipajele 
universităților Oxford 
și Cambridge, pe flu
viul Tamisa. Au cîști
gat studenții de la Ox
ford. In palmaresul În
trecerii conduce Cam
bridge cu 61 victorii, 
fată de 51 ale Oxfor- 
dului, și o regată e- 
gală tn... 18771

IN LEGĂTURĂ eu 
discuțiile referitoare la

Cornelia Gheorghe Înscrie Încă un coș pentru 
echipa studentelor bucureștence.

Foto : T. Roibu

țării noastre cu scorul de 70-49 
(31-15).

Astă-seară, de la ora 19, sala 
Floreasca găzduiește întîlnirea 
România—Cuba. (d. st.).

Vineri, la ora 9, în sala Flo
reasca, prima selecționată a Me
xicului va întîlni echipa Steaua, 
în meci revanșă, (s.n.)

VETO CERERII REPUBLICII SUD-AFRICANE
La trecerea sa prin Paris, dl. 

M. Ganga, secretar general al Co
mitetului superior al sportului a- 
frican (C.S.S.A.). a declarat cate
goric că, în cazul admiterii Repu
blicii Sud-Africane la J.O. din 
Mexic din 1968, țările Africii își 
vor schimba poziția privind parti
ciparea lor la Jocurile Olimpice.

„Republica Sud-Africană este 
descalificată pentru neaplicarea 
principiului fundamental al J.O., 
care prevede că „fiecare om are 
dreptul să practice sportul prefe
rat, indiferent de rasă, religie 
sau concepțiile sale filozofice". 
Știm că se fac demersuri pen
tru admiterea R.S.A. la J.O. din 
Mexic. Adunarea generală a 
C.S.S.A. a hotărît însă ca țările

problemele de altitudi
ne în vederea Jocurilor 
Olimpice din Mexic, 
francezii și-au adus a- 
minte că această pro
blemă a fost discutată 
încă pe vremea „răz
boiului mexican* dus 
de Napoleon al IlI-lea. 
Doi dintre medicii ar
matei franceze au avut 
o vie dispută privind 
influența altitudinii a- 
supra participanților la 
campanie. Disputa a 
fost soluționată, după 
obiceiul vremii, prin- 
tr-un duci.

ASUPRA arbitrului 
de fotbal Romul Pinet, 
care a condus un meci 
la Santa Cruz, specta
torii Infuriafi nu au a- 
runcat nici cu sticle și 
nici cu ouă, ci eu un 
lasso, eu care l-au 
prins. Autorul a fost 
dus la politie și apoi 
dat In judecată pentru 
„utilizarea forței In
tr-un loc public*.

(Urmare din pag. 1)

în această direcție nu mi se 
pare de loc lipsit de interes să 
redau aci o parte din convorbirea 
purtată cu dl. GORDON JUC- 
KES, secretar general al C.A.H.A. 
(Federația Canadiană de Hochei 
Amator), un bun cunoscător al 
hocheiului european, fiind parti
cipant la numeroase ediții ale 
campionatelor mondiale. Iată opi
nia lui referitoare la echipa ro
mână : .în ultima perioadă de 
timp am auzit numai lucruri bune 
despre hocbeiștii români. Și dacă 
în anul trecut nu i-am putut 
urmări, jocurile grupei B dis- 
putîndu-se - în altă localitate 
(Zagreb), la Viena am asistat 
la cîteva partide disputate de 
selecționata română. In com
parație cu evoluțiile acestei for
mații la C.M. din 1963 (Stock
holm) și de la J.O. din 1964 
(Innsbruck) pot afirma că acum. 
Ia Viena, jucătorii români s-au 
prezentat intr-un remarcabil pro
gres. Vă mărturisesc că am ținut 
foarte mult să-i văd pe hocheiștii 
din România in partida lor cu 
reprezentativa Poloniei, ai cărei 
jucători au fost oaspeții țării 
mele șl pe care îi cunosc, deci, 
foarte bine. Echipa României mi-a

AlTUAlITATfA

PROPUNERI PRIVIND MODIFICAREA REGULAMENTULUI
C.M. DE

Ziarul londonez „EVENING 
STANDARD" publică o informație 
potrivit căreia vor fi propuse mai 
multe modificări în regulamentul

NOTĂ EXTERNĂ

africane să nu participe la J.O. 
din 1968 dacă R.S.A. va fi admi
să. Sperăm că C.I.O. va lua o ho
tărîre înțeleaptă, respingînd cere
rea R.S.A."

Se știe că C.I.O. a hotărît să 
trimită în iunie 1967 în Republica 
Sud-Africană o comisie de anchetă 
formată din M. Westerhoff, secre
tar general al C.I.O., sir Alexan
der (Kenya) și sir A. de Avemola 
(Nigeria) — care este de culoare. 
Opinia publică este curioasă să 
afle de ce primire se va bucura 
acesta din urmă, în țara unde se 
practică apartheidul.

Participarea R.S.A. la J.O. din 
Mexic nu ar putea fi decisă decît 
în 1968. la J.O. de iarnă de la 
Grenoble (Franța).

..TURNEUL DE U- 
I.EI“ este o competi
ție care se practică tn 
Turcia Încă de pe vre
mea sultanului Abdul 
Aziz (1861—1876). De 
ce se numește „de 
ulei“ ? Deoarece luptă
torii, după ' ceremonia 
de Începere tnsofită do 
dansuri, muzică și stri
gături pe care adversa
rii și le adresează re 
ciproc, se apropie de 
un cazan mare care 
conține ulei de măsli
ne, cu care tși ung 
bine corpul și panta
lonii slrîmti, din piele, 
legați sub genunchi, 
astfel că adversarii nu 
se pot apuca de ni
mic. Meciurile au o du
rată nelimitată; de a- 
ceea se tnltmplă că doi 
luptători cu forte apro
ximativ egale Încep să 
lupte după masă, apoi 
întrerup meciul din cau
za Întunericului și 11 
continuă... a doua zi 
dimineața. 

plăcut foarte mult. Jucătorii ro
mâni se mișcă cu ușurință pe 
gheață, conduc inteligent pucul, 
patinează bine. Iată motivul pen
tru care conducerea federației 
noastre a hotărît să invite se
lecționata României în Canada 
pentru un turneu de 4 săptămini 
în luna noiembrie a acestui an. 
Și tot peniru acest motiv am 
hotărît să răspundem favorabil 
invitației de a trimite echipa 
noastră pentru un joc sau două 
în România, înaintea Jocurilor 
Olimpice din 1968. Vă rog să 
transmiteți tuturor sportivilor ro
mâni deplin succes în activitatea 
lor'.

Așadar, aprecieri dintre cele 
mai favorabile, concretizate prin 
invitarea echipei noastre în Ca
nada, țara de baștină a hocheiu 
lui. Ceea ce nu este puțin 1

★
Și acum cîteva cuvinte despre 

grupa A încă de marți, deci cu 
mult timp înainte de a se fi în
cheiat disputa pentru titlul su
prem, lupta pentru primul loc a 
fost practic încheiată. Victoria 
clară din partida cu Canada, ca și 
cele 4 puncte „risipite" de ho
cheiștii cehoslovaci pe parcurs, au 
scutit de orice emoție selecționata 
Uniunii Sovietice pentru ultimul

FOTBAL
campionatului mondial de fotbal. 
Aceste propuneri se referă la urmă
toarele puncte :

1. In turneele preliminare să nu 
se mai țină seama de criteriul zo
nelor geografice, care avantajează 
anumite țări ;

2. Calificarea directă în turneul 
final să fie acordată, în viitor, nu
mai țării gazde, iar cîștigătoarea 
ediției precedente să participe la 
întilnirile preliminarii ;

3. Numărul echipelor participan
te la turneul final să fie mărit de 
la 16 la 20 ;

4. Crearea unui fond central pen
tru finanțarea echipelor ale căror 
întilniri în preliminarii vor nece
sita cheltuieli foarte mari, în urma 
renunțării la criteriul zonelor geo
grafice.

Propunerile de mai sus, împreună 
cu alte modificări (tragerea la sorți 
a turneului final, înlocuirea de ju
cători etc.) au fost studiate de co
mitetul tehnic al F.I.F.A.

In luna iunie, la Miinchen, acesta 
propuneri vor fi luate în discuție da 
către subcomitetul F.I.F.A. care se 
ocupă cu organizarea campionatului 
mondial din anul 1970, programat 
în Mexic. 

Revista ^Sport illustrierte", care apare tn 
R. F. a Germaniei, a organizat un concurs 
pentru cea mai frumoasă fotografie sportivă 
a anului 1966. Iată una dintre imaginile pre
miate. Ea înfățișează un participant la cam
pionatele mondiale de gimnastică de la Dort
mund, surprins de un fotograf amator în 
momentul coborîrii prin salt de la paralele.

meci, cel cu reprezentativa Ce
hoslovaciei. Deci a 84-a ediție 
a campionatului mondial s-a in-, 
cheiat cu victoria hocheiștilo» 
sovietici, care cuceresc acest 
titlu pentru a 8-a oară (a 5-a 
oară consecutivi). Este un suc
ces pe deplin meritat, datorat 
omogenității valorice a Iotului 
de jucători și excelentei pregă
tiri fizice și tehnice.

Ultima zi a C.M. a furnizat o 
mare surpriză în grupa A. E- 
chipa Suediei a surclasat forma
ția Canadei cu 6—0 (3—0, 2—0, 
1—0) ! și profitînd de înfrînge- 
rea Cehoslovaciei în meciul cu 
U.R.S.S. (de altfel scontată) — 
4—2 (1—1, 1—0, 2—1) — a
ocupat un nesperat loc II.

Iată clasamentele finale:

GRUPA B

GRUPA A

1. U.R.S.S. 7 7 0 0 58— 9 14
2. Suedia 7 4 1 2 30—21 9
3. Canada 7 4 1 2 28—15 9
4. Cehoslovacia 7 3 2 2 29—18 8
5. S.U.A. 7 3 1 3 20—22 7
6. Finlanda 7 2 1 4 14—24 5
7. R.D. Germană 7 1 1 5 14—38 3
8. R.F. a Germaniei 7 0 1L (J 5—55 1

1. Polonia 7 5 2 0 32:13 12
2. ROMÂNIA 7 5 2 0 34:18 12
3. Norvegia 7 5 0 2 35:21 10
4. Iugoslavia 7 2 3 2 29:31 7
5. Italia 7 2 1 4 23:31 5
6.. Austria 7 2 1 4 23:34 5
7. Elveția 7 1 1 5 22:37 *
8. Ungaria 7 0 2 5 27:40 2

GRUPA C

I. Japonia 4 4 0 0 46: 8 8
2. Danemarca 4 2 0 2 19:24 4
3. Bulgaria 4 2 0 2 17:17 4
4. Franța 4 10 3 18:21 2
5. Olanda 4 1 0 3 20:50 2

Concursul pentru „Racheta de aur"

Hie Năstase
l-a învins pe Lîhacîov

AGERPRES. —- Miercuri au 
continuat la Aix en Provence în
trecerile concursului international 
de tenis pentru „Racheta de aur". 
Jucătorul român Ilie Năstasc 
eliminat cu 6-4, 4-6, 6-1 pe 
haciov (U.R.S.S.).

ȘTIRI ® REZULTATE
ROMA. — în meciul retur din cadrul 

semifinalelor „Cupei cupelor" la bas
chet : Ignis Varese — Spartak Brno 
56—55 (33—25). Echipa italiană s-a ca
lificat în finală.

NEW YORK. — Intr-un concurs de 
atletism desfășurat la Sacramento, 
Neal Steinhauer a aruncat greutatea 
lă 21,01 m (a doua performanță mon
dială a tuturor timpurilor). La Santa 
Barbara, Bob Seagren a realizat 
5,26 m la săritura cu prăjina, iar Ca
ruthers---- 2.19 m la săritura în înăl
țime.

PARIS. — Reprezentativa masculină 
de volei a Poloniei și-a încheiat • . - 
neul în Franța. In ultima partidă - 
lonezii au învins cu 3—0 (6. 11. 10, se
lecționata Franței.

FRANKFURT PE MAIN. — Tn 
finalele „Cupei Europei centrale' U 
fotbal : Eintracht Frankfurt — Za- 
glebie Sosnowiec (Polonia) 6—1. S-a 
calificat Eintracht.

MOSCOVA. — Echipa feminină de 
baschet a R.D.G. și-a încheiat tur
neul în U.R.S.S., jucînd la Moscova 
cu selecționata de tineret a țării gaz
dă, în fața căreia a pierdut cu 51—76 
(28—33).

Nancy Greene și J. C. Killy
pe primele locuri In „Cupa 

mondială" la schi
Cîștigînd și proba de slalom spe

cial din cadrul concursului inter
național de schi de la Jackson Hole 
(S.UA), sportiva canadiană Nancy 
Greene a ocupat primul loc în „Cupa 
mondială-, cu 176 puncte, urmată 
de schioarele franceze Marielle 
Goitschel — 172 p. și Anie Famose — 
158 p.

Slalomul special masculin a fc-st 
cîștigat de austriacul Herbert Hubner. 
Francezul J. C. Killy a fost descali
ficat în manșa a H-a. Clasamea&ri 
final al „Cupei mondiale" la bărbați 
se prezintă astfel : 1. — Jean Cla-ăde 
Killy (Franța) 225 p ; 2. Heini V- -- 
(Austria) — 133 p ; 3. Guy Pe : -t 
(Franța) — 108 p.
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