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Invingind Pro Recco cu 9-6 (3-2,2-1,2-2,2-1)

DINAMO BUCUREȘTI
REPORTAJUL NOSTRU LA POIANA BRAȘOV

DELEGAȚIA DE PARTID
SI GUVERNAMENTALĂ1

A REPUBLICII SOCIALISTE
ROMÂNIA

S-A ÎNAPOIAT IN CAPITALĂ
A

IN FINALA „C.C.E." LA POLO
♦ 14 lovituri de Csiszer - eroul meciului

telefon, de laCLUJ, 17 (prin 
trimisul nostru).

Așadar, pentru 
echipă de polo românească 
finala „Cupei campionilor euro
peni" ! Cei 11 dinamoviști bucu- 
reșteni și-au ținut astfel promi
siunile față de vajnicii lor su
porteri, realizînd cea mai fru
moasă performanță din istoria 
poloului românesc.

O victorie obținută cu destule 
emoții, dar care nu poate fi pusă 
la îndoială în nici un moment 
și pentru care campionii țării 
noastre au fost călduros aclamați 
de cei peste 1000 de spectatori 
care au umplut la refuz tri
bunele cochetei piscine din 
Cluj.

Nici nu se scurseseră 30 de 
secunde de la primul fluier al 
arbitrului Brandy și spectatorii 
au salutat golul inaugural al 
partidei. Lavoratori n-a putut 
rezista manevrei tactice încerca
te de Grințescu în fața porții 
italiene, obligîndu-1 pe conducă
torul partidei să acorde, fără 
ezitare, o lovitură de la 4 m. 
Același Grințescu a șutat precis 
și: 1—0 pentru Dinamo. Ritmul 
de joc este îndrăcit și balonul 
circulă cu o mare repeziciune 
de Ia o poartă la alta. Oaspeții 
sînt adesea depășiți și obligați 
la intervenții neregulamentare 
pentru a putea stopa avalanșa 
atacurilor bucureștene. După 2 
minute Dinamo conduce cu 
2—0. în urma unei noi lovituri 
de la 4 m transformată de 
Novac.

Pro Recco nu renunță însă la 
luptă și ripostează viguros. Spi
ritele încep să se „încingă" în 
bazin dar arbitrul intervine cu 
autoritate și-i trimite pe Mărcu- 
lescu și Ghibellini pe banca re
zervelor, pentru tot restul par-

prima oară o 
în

tidei. Este rîndul oaspeților să 
li se acorde două penaltiuri. 
Pizzo îl ratează pe primul, dar 
nu greșește a doua oară: 2—1. 
După ce șuturile lui Popa și 
Grințescu lovesc bara, asistăm 
din nou la două aruncări de 
pedeapsă. Beneficiază de ele 
Kroner și Pizzo, care stabilesc 
scorul, după 5 minute, la 3—2.

Repriza a doua începe cu a- 
tacurile năvalnice ale campioanei 
noastre. Pizzo, căpitanul poloiș- 
tilor italieni, salvează in extre
mis la un șut al lui Zahan care-1 
depășise pe portarul Merello, dar 
imediat Popa reușește un excep
țional „șurub" mareînd primul 
gol din acțiune al acestei parti
de: 4—2. Astfel, am egalat din 
nou avantajul de două goluri 
al oaspeților, dar numai pentru 
puțin timp deoarece Novac l-a 
„scăpat" pe Cevasco și... 4—3. 
De altfel, bucureștenii s-au do
vedit destul de imprudenți în 
apărare permițînd biancocelești- 
lor să acționeze cu succes pe 
contraatac. Kroner mai transfor
mă un penalti (5—3), Popa trage 
în bară un șut de la 12 m iar

Adrian VASILIU
(Continuare in pag. a 2-a)

Fetele au clștigat

de stagiune 
la fotbal

Ieri, la Craiova, Rapid a capotat 
din nou. în ultima partidă a tu
rului campionatului diviziei A, 
Universitatea și-a adjudecat vic
toria cu 4—2. (Citiți în pagina a 
3-a cronica meciului).

In urma acestui rezultat, Univer
sitatea Craiova a urcat pe locul 
patru in clasament, iar Rapid a 
rămas, pină la primăvară, pe lo
cul nouă.

Iată și clasamentul turului :

CV.
1. Steaua
2. F.c. Argeș
3. Farul
4. Universitatea
5. Univ. Cluj
6. Dlnamo Bacău
7. U.T.A.
8. A.S.A. Tg. Mureș
9. Rapid

10. Jiul
11. Petrolul
12. Dlnamo Buc.
13. Progresul
14. Steagul roșu
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Week-end printre nămeți
Duminică dimineața s-a înapoiat în Capi» 

tală, venind de la Moscova, delegația de 
partid și guvernamentală a Republicii Socia
liste România, care, la invitația C.C. al 
P.C.U.S. ți a Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a făcut o vizită oficială de priete. 
nie în Uniunea Sovietică.

Din delegație au făcut parte tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Miniștri, Gheorghe 
Apostol, membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor, Alexandru Birlădeanu, 
membru al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al P.C.R., vicepre. 
ședințe al Consiliului de Miniștri ți pre
ședintele Consiliului Național al Cercetării 
Științifice, Chivu Stoica, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Permanent, se
cretar al C.C. al P.C.R.

La sosire, in Gara Băneasa, delegația a 
fost intimpinată de tovarășii : Alexandru Dră- 
ghici, Paul Niculescu-Mizil, llie Verdeț, Ma
xim Berghianu, Florian Dănălache, Constan
tin Drăgan, Janos Fazekas, Leonte Răutu, 
Vasile Vîlcu, Ștefan Voitec, de membri su- 
pleanți ai Comitetului Executiv și secretari ai 
C.C. al P.C.R., vicepreședinți ai Consiliului 
de Stat și ai Consiliului de Miniștri, membri 
ai C.C. al 
organizații obștești și instituții centrale.

Au fost, de asemenea, de față 
insărcinat
la București, și membri ai ambasadei sovie
tice.

Un grup de pionieri a oferit flori mem. 
brilor delegației.

I. S. Ilin,
cu afaceri ad-interim al U.R.S.S.

P.C.R., miniștri, conducătorii unor

(Agerpres)

Simbătă după-amiază, în orașul 
Virheim din R.F. a Germaniei re
prezentativele de juniori ale Ro
mâniei s-au întîlnit cu selecționa
tele similare ale țării gazdă. Re
uniunea a fost urmărită de nume
roși spectatori. Tinerii popicari ro
mâni au obținut cele mai bune 
rezultate la fete pe echipe și indi
vidual și la individual la băieți. 
Junioarele noastre au constituit o 
formație omogenă și au cîștigat 
meciul la o diferență apreciabilă: 
2 406 p.d. — 2 357 p.d. La indivi
dual, Ana Marcu a reușit să do
boare 425 de popice țață de 410 
p.d., oît a obtinut prima jucătoare 
germană, Gertrude Schmidt. Re
zultatele celorlalte componente ale 
echipei noastre : lise Schmidt 409 
p.d., Ildico Jijic 403 p.d., Voichita 
Babuțiu 401 p.d., Edit Nagy 384 
p.d., Ana Nyilaș 384 p.d.

întrecerea băieților a fost cîști- 
gată de gazde cu o diferență de 
numai 21 de puncte : R.F.G. 4 927 
p.d., România 4 906 p.d. Din echi
pa noastră cel mai bine s-a com
portat Gheorghe Silvestru care, cu 
886 p.d., și-a surclasat adversarii 
Din formația germană, pe primul 
loc s-a clasat W. Wagner cu 861 
p.d. Iată și rezultatele celorlalți 
jucători români : D. Constantin 
869 p.d., I. Tismănaru 805 p.d., A. 
Chirilă 783 p.d., I. Băiașu 782 p.d. 
și C. Constantinescu 781 p.d.

POIANA BRAȘOV, 17 (prin telefon, de la trimi
sul nostru). Cer iertare tuturor optimiștilor, dar pri
ma impresie a celui plecat in week-end la Poiana 
Brașov este una de tristețe. La 16—17 decembrie, 
stațiunea montană, cea mai celebră stațiune de spor
turi de iarnă din țara noastră, pare lipsită de viață, 
de animație. Nu mă' refer la faptul că restaurantul 
„Poiana Ursului" sau „Capra Neagră" sint închise 
pentru renovare; la urma urmei, originala „Șură 
a dacilor" compensează aceste absențe in plin sezon 
alb. Mă refer mai curînd la lipsa vieții sportive, la 
lipsa furnicarului de schiuri și săniuțe care carac
teriza altă dată Poiana Brașovului, de la prima nin
soare pină la dezgheț.

Natura — a cărei zgircenie o acuzau in ierni tre
cute a fost de astă dată darnică, inzestrind din abun
dență stațiunea cu zăpadă. Potrivit prevederilor lui 
Nicolae Topor, anul acesta nu va fi nevoie să cărăm 
zăpada cu coșul pe pirtii. Colegul meteorologului

bucureștean, aflat la Cristianul Mare, ne-a comuni
cat datele zilei: stratul de zăpadă 60 cm, tempera
tura —11°. Ideal pentru schi, pentru săniuțe, pentru 
orice activitate sportivă hibernală. Să adăugăm pro
priile noastre constatări climatologice: simbătă — 
soare plin, senin mediteranean, lipsă totală de vint; 
duminică — vreme imbrumată, prevestitoare de ză
padă, temperatură blindă, favorizantă pentru mișca
rea in aer liber. Și totuși... Deși neaua s-a așternut 
peste pajiști, peste cline și pante, de aproape o lună, 
lipsește tumultul care dădea cindva viață stațiunii 
Nu se aud chemările voioase, entuziaste („hai să-l

Fotoreporterul Aurel 
Neagu a ținut să ne 
ofere — neapărat! — 
cîteva imagini din Po
iană. Și atunci... a 
organizat o plecare la 
schi (adunîndu-i pe 
cei cîțiva tineri veniți 
ieri cu gîndul să 
schieze) și un concurs 
de săniuțe. Fiindcă 
n-a avut premii pen
tru concurentele de 
ta săniuș, le oferă a- 

ceastă fotografie. ..
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VICTORII INTLIINAȚIDNAIF ROMÂNEȘTI
IA HANBBAL Șl HOCHEI

I
I
I
I

DUMINICA la Ilil- 
leroed s-a disputat me
ciul internațional femi
nin de handbal dintre 
reprezentativele Româ
niei și Danemarcei. 
Handbalistele românce 
au obținut victoria cu 
scorul de 11—9 (6—3). 
Ana Stark a marcat 7 
puncte. Din echipa 
gazdă s-a remarcat An
derson, autoarea a 3 
puncte.

ECHIPELE de tineret 
ale R.D. Germane și 
României la hochei pe 
gheață au susținut 
simbătă seara la Dres- 
da un meci amical. 
Hocheiștii români au 
jucat foarte bine, obți- 
nînd victoria cu scorul 
de 6—5 (0—0,
4—4). De remarcat 
hocheiștii români 
condus cu 4—1, 5—2 și 
6—2.

VOLEIBALISTELE DE LA RAPID
2 VICTORII iN IUGOSLAVIA
Din turneul — fără di

ficultate — întreprins în 
Iugoslavia, Ia Subotica, 
voleibalistele de la RA
PID BUCUREȘTI au re
venit cu două victorii:

3—1 (11, 13, —13, 6)
în fața selecționatei mas- 

. culine (!) de tineret a 
orașului respectiv și 
3—0 (4, 7, 9) în dauna 
formației feminine loca
le Spartac.

(Continuare în pag. a 3-a)

Victor BANCIULESCU

DUPĂ UN JOC FRUMOS

Echipa României de handbal a învins
CUPA MEMORIALA ȘTEFAN SZABO"

LA ȘAH I

selecționata R. r. a Gc onaniei: 28-16 (14 9)

O fază caracteristică din meciul de handbal România — R. F. a Germaniei. Oțelea a pătruns la semicerc și 
Neuhaus (13) blochează șutul handbalistului român cu dificultate. Foto : N. Bageac

Handbaliștii noștri s-au ținut de 
cuvint. Cu mai bine de 24 de ore 
înaintea partidei dintre selecționa
tele masculine de handbal ale Ro
mâniei și R.F. a Germaniei, maes
trul emerit al sportului Cornel

Oțelea, căpitanul echipei române, 
spunea — vorbind în numele jucă
torilor selecționați : „Vrem să fa
cem un joc frumos". Și, 1 intr-ade
văr întîlnirea . de'ieri; seara din 
sala Floreasca a constituit uwil

din cele mai dinamice și mai cu
rate jocuri din punct de vedere 
tehnic și tactic pe care le-am vă
zut în ultimii ani. Nu încape discu
ție că meritul principal in realizarea 
an-astui «pluteai de calitate revine

0 I
I

TG. MUREȘ, 17 (prin te
lefon). Timp de trei zile, în 
sălile Casei de cultmă a 
sindicatelor, s-au desfășurat 
rundele celei de-a 11-a edi
ții a „Cupei memoriale Ște
fan Szabo“ la șah. Și-au dis
putat întîietatea 40 de șa
hiști și șahiste din patru re
giuni ale tării. Pe primul

loc s-a situat reprezentativa 
regiunii Mureș-A. M., cu 
19 p., urmată de Cluj 17 p, 
Crișana 15 p și Maramureș 
9 p Maestrul sportului Emil 
Ungureanu (Mureș A. M.) 
a cîștigat toate partidele.

I. PĂUȘ 
coresp. principal

I
I
I
I

uminică seara, în așteptarea tele
foanelor I Se vor confirma prono
sticurile lui Eraldo Pizzo despre fi
nalul duelului Dinamo — Pro Recco 
din bazinul clujean ? Cum se va 
încheia întîlnirea pe care și.au

dat-o, în fața semicercului de la Floreasca, 
„7"-le lui Cornel Oțelea și cel al tunarului 
Lubking ?

Capetele de afiș ale programului sportiv 
duminical sînt însă pe larg comentate în 
cuprinsul ziarului de cronicarii noștri, așa că 
lin. moi insistăm.

Ce ne-a mai ‘ ( 
mitiă ? Obișnuit-z'multe meciuri de volei - 
campionatul cîștigă teren și... spectatori. O 
etapă de nefirească acalmie, la baschet. Și 
o restanță, i.am spune craioveană, la fot
bal, urmărită la rece, absolut Iară nici o 
emoție, în fața aparatelor de radio de ju
cătorii de la Steaua, instalați pe primul loc 
în clasamentul de toamnă. La schi — numai 
pregătiri. La hochei - nici atît I (bineînțeles 
pentru competițiile interne).

Ca in fiecare duminică, corespondenții 
noștri ne-au mai transmis cîteva „amicale", 
vești de la unele concursuri locale și im
presii de pe patinoare. Am spune, totuși, 
prea puțină activitate acum, în miez de de
cembrie

Dar, ieri a mai fost ceva. La Brașov s.a 
jucat tenis de masă, la București — rugby. 
Asociem, cu intenție, cele două competiții. 
Pentru că ele au marcat finalul în două 
campionate naționale și acesta este, desi
gur, un eveniment care reține atenția, care 
impune.

Mai intîi despre campionii paletei. Dis
puta pentru titlurile individuale, cu toată 
miza ei, cu emoțiile fiecărui pas spre titlu, 
n-a făcut deloc uitat valul surprizelor din 
intrecerea echipelor feminine. Neașteptatele 
performere, Eleonora Mihalca, Magdalena 
Lesai, ludit Crejec și Lidia Sălăgeanu se vor 
întoarce acasă - pentru prima oară in is
toria Aradului — purtînd tricourile de cam
pioane ale țării. Este, intr-un fel, replica 
provinciei pe care o salutăm și o dorim - 
cit mai viguroasă - în toate sporturile.

Și acum despre XV-Ie grivițean, din nou 
încununat cu laurii victoriei intr-un campio
nat pe care, de fapt, il cucerise de mai 
multe săptămîni I Grivița Roșie a ținut insă 
și ieri la cartea sa de vizită : 11-3 cu Agro
nomia Cluj. Aceasta dă, parcă, un plus de 
satisfacție și onorează mai mult tricourile 
ciștigate în mod oficial - de Demian, Rusu. 
Irimescu, Wusec și ceilalți elevi ai lui Viorel 
Moraru, veritabil profesor al frumosului, dar 
atît de complicatului ioc cu balonul oval.

Tuturor campionilor naționali desemnați 
ieri, rugbyști, jucătoare și jucători de tenis 
de masă - felicitările noastre.

I
I
Ioferit acest sfîrșit de sâptâ- I

I
I
I
I
I
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să urmărești unele din 
echipei române ! Combi- 
Iacob — Oțelea — Popescu, 
chiar pe semicercul hand-

reprezentanților țării noastre, care 
— in mod deosebit în prima re
priză — s-au detașat net de ad
versarii lor, realizind suite de a- 
tacuri bine concepute tactic și ex
celent finalizate din punct de ve
dere tehnic. A fost o adevărată 
îneîntare 
acțiunile 
națiile 
realizate
baliștilor germani, verva de șut a 
lui Gruia și Nica (mai bun ca nici
odată !), vitalitatea lui Costache 11 
in pătrunderile și blocajele efec
tuate au stîrnit justificate ropote 
de aplauze.

Nu-i mai puțin adevărat, însă, 
că și replica oaspeților noștri nu 
s-a situat mai prejos. Cu un atac 
extrem de mobil, în care pasele 
derutau prin rapiditatea lor și în 
care deplasările jucătorilor obli
gau selecționata noastră la eforturi 
deosebite, cu o apărare avansată, 
atentă și promptă in găsirea solu
țiilor de anihilare a variatelor a- 
tacuri pe care le intreprindeau 
gazdele — handbaliștii germani 
și-au confirmat pe deplin bunul 
renume de care se bucură pe plan 
continental. Și poate că jocul bun 
al echipei germane i-ar fi adus în 
cele din urmă și 
scor mai 
a acestei 
înălțimea 
dovedite
finalizarea acțiunilor de atac echi
pa oaspe se baza numai pe vechii 
internaționali Lubking și Munck, 
care, lipsiți de un gabarit cores
punzător nu puteau arunca la

satisfacția unui 
strîns, dacă forța de șut 
selecționate ar fi fost la 
tuturor celorlalte calități 
ieri. Dar, aseară, în

Calin ANTONESCU

(Continuare in pag. a 3-a)

Dan GÂRLEȘTEANU

Cronici și comentarii de la campionatele de 
volei, baschet, rugby și tenis de masă în pagi
nile 2-3.

I

Jean Claude Killy—pe primul loc la Val d’lsere

Jean Claude Killy a ținut ca încă de la primele concursuri ale sezonului să-fi înscrie numele pe tabela învingăto* 
rilor marilor întreceri, lată-l în centrul imaginii, împreună cu elvețienii Schinder (stingă) și Kaelin, la în
cheierea probei de slalom uriaș de la Val d’lsere. Alt? amănunte în rubrica noastrlj „TELEX, RADIO, TELE
FON" din pag. a lV-a. Telefoto : UPI-Agerprșj
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LA BĂIEȚI

DE fARUL CONSTANTA!

PE ADRESA ZIARULUI• ••
Tovarășe redactor-șef

au merite egale. Scorul de 0—0 re
flectă situația de pe teren. A ar
bitrat foarte bine Ștefan Constan
tin. (C. Popa-corespondent),

Au retrogradat în divizia B Ra
pid București și Precizia Săcele, 
iar în locul lor au promovat Uni
versitatea Timișoara și Construc
torul București.

Rapid București — Farul Con
stanța 67-72 (40-34). Felicitări,
baschetbaliștilor de la Farul care, 
deși lipsiți de aportul pivotului 
Popovici, dar cu un Răducanu în
mare vervă, au reușit o muncită 
și pe deplin meritată victorie. 
Evoluția scorului a alternat pină 
în minutul 38, cînd, acționînd mai 
organizat și ftnctificînd 7 din cele 
8 aruncări libere de care au bene
ficiat, constănțenii și-au asigurat 
succesul. Farul a utilizat cu curaj 
și trei juniori : Dumitru, Mar- 
tinescu și Spinu. Fără a scădea 
din meritele învingătorilor, trebuie 
să arătăm, însă, că Rapid a evo
luat sub nivelul posibilităților ju
cătorilor care alcătuiesc echipa. 
Acțiunile dezlînate în atac, apă
rarea formală, greșelile în alcătui
rea formației, toate acestea au 
dus la insuccesul rapidiștilor. Cele 
139 de puncte ale partidei au fast 
înscrise de : Cr. Popescu 8, Ivan 7, 
Tursugian 8, Predulea 12, Popovici 
7, Czell 14, Olteanu 4, Farcaș 2, 
St&nescu 5 pentru Rapid, respec
tiv Răducanu 11, Gavrizescu 2, 
Cîndea 15, Leonte 16, Cincu 17, 
Dumitru 6, Martinescu 3, Spinu 2.

I.C.F. — Universitatea Timișoara 
95—66 (40—28). Frumoasele combi
nații sub panoul advers (Spiridon, 
Nicolau, Mălușel) și apărarea 
presing, le-au dat posibilitate stu
denților bucureșteni să se distan
țeze din prima repriză. Atenți la 
intercepții (in special Nedef și 
Irimie), ei au surprins deseori pe 
picior greșit apărarea adversă. Ti
mișorenii au dovedit din nou, din 
păcate, că socotesc meciurile în 
deplasare pierdute dinainte. De ce 
oare ? Nu-și mai amintesc că în 
urmă cu cițiva ani culegeau a- 
plauze Ia „scenă deschisă" pentru 
spectaculoasele lor evoluții în Ca
pitală ? Au 
Scorțescu 4, 
Spiridon 14, 
2, Vasilescu

înscris : Tarău 18, 
Mălușel 20, Nedef 13, 
Antonescu 4, Nicolau 
2, Podvarcu 10, Iri-

IN DIVIZIA A

mie 8 pentru I.C.F., respectiv Puș- 
cașu 13, Ionescu 17, Ivanici 
Caloș 5, Chirluță 4, Spătaru 2, 
dely 3, Lenart 2, Popan 2, 
tru 5. (RODICA VIȘAN).

Dinamo București — Politehnica 
Iași 109—51 (52—27) ! Net superiori 
atît în atac cît și în apărare, bucu
reștenii au acumulat numeroase 
puncte încă din prima parte a în
trecerii. La reluare, antrenorul 
Dan Niculescu a folosit mai mult 
jucătorii de rezervă, care au inter
ceptat deseori și au dezlănțuit 
contraatacuri, fructificate cu regu
laritate. Ieșenii au confirmat „re
putația” de jucători duri, obstruc- 
ționiști, dar nu au confirmat vic
toria de săptămîna trecută asu
pra I.C.F.-ului. Modul în care au 
evoluat ieri, la Floreasca, pune 
sub semnul întrebării rezultatul 
partidei de săptămîna trecută, a- 
supra căreia există, de altfel, și 
o contestație depusă de I.C.F. pen
tru neregularități la masa oficia
lilor. Au înscris : Albu 8, Roșu 5, 
Viciu 14, Cernea 14, Andreescu 14, 
Cimpeanu 10, Giurgiu 6, Novac 10, 
Dragomirescu 18, Visner 10 pen
tru Dinamo, respectiv Voroneanu 
17, Chioreanu 3, Dan Scripcaru 7, 
Doru Scripcaru 3, Mahailiuc 21. 
(R. V.).

Universitatea Cluj — Politeh
nica București 73—66 (30—30). Un 
joc viu disputat, cu numeroase 
faze spectaculoase realizate de 
ambele echipe. Întrecerea a fost 
extrem de echilibrată în prima re
priză, dar în cea de-a doua clu
jenii au acționat cu mai multă 
hotărîre și au condus în perma
nență, uneori chiar Ia diferență de 
10 puncte. Au înscris : Ruhring 18, 
Vizi 28, Bogdan 6, Geomoleanu 3, 
Ronai 11, Stăvaru 4, Prie 3 pen
tru 
12, 
lin 
ca

Universitatea, respectiv Popa
Jekely 22, Purcăreanu 14, Mo- 
2, Dudescu 2, Haneș 13, Său-
1. (N. TODORAN — coresp.).

Maria Alexandru și Radu Negulescu
campioni • . w ••ai țarii

Marcat de adversar, Visner (Dinamo) caută un partener pentru a-i pasa. 
Fază din meciul Dinamo — Politehnica Iași

Foto : V. Bageac

Comerțul Tg. Mureș — Politeh
nica Galați 77—59 (29—27). Mure
șenii au cîștigat această 
grație jocului bun prestat 
priza secundă, în care au 
rat ritmul și au realizat 
concretizate prompt. în primele 20 
de minute, mureșenii au fost 6tîn- 
jeniți de presingul gălățenilor. Cei 
mai buni: Tedula de la Comerțul 
și Chivulescu de la Politehnica. 
(C. ALBU — coresp.).

Crișul 
(31—34). 
„în șah" 
tigat în 
jucătorilor orădeni. Evoluția sco-

partidă 
in re- 
accele- 
atacuri

Oradea — Steaua 62—66 
Formația locală a ținut 
pe campioni, care au ciș- 
final datorită greșelilor

(Urmare din pag. 1)

scorul a fost 
(27—26), după 
luat conduce- 
dar in final

rului, lupta strinsă dusă din pri
mul pină în ultimul minut de joc 
au creat un mare interes în rin- 
dul spectatorilor. De menționat că 
pină în minutul 18 
favorabil gazdelor 
care bucureștenii au 
rea, s-au distanțat,
diferența de puncte a fost din nou 
mică. Notăm, că la sfîrșit, unii 
spectatori, certați cu disciplina, au 
adresat cuvinte jignitoare arbitri
lor, care au fost protejați, însă, de 
organizatori. Cei mai buni : Bencze, 
Hoffmann, Mazilu, . Hupoiu de la 
Crișul, Novacek, Barău, Nosievici, 
Gheorghe de la Steaua. (ILIE 
GHIȘA — coresp. principal).

BRAȘOV, 17 (prin telefon, de 
Ia trimisul nostru)- — Campio
natele naționale individuale de te
nis de masă au devenit mai 
interesante abia la ultimele în- 
tîlniri. Lupta directă pentru 
cucerirea celor cinci titluri re
publicane nu a adus însă nici 
o surpriză, actualii deținători 
fiind jucătoarele și jucătorii cei 
mai autorizați. Deci să vl-i pre
zentăm : Maria Alexandru (Pro
gresul București) la simplu fe
mei, Radu Negulescu (C.S.M. 
Cluj) la simplu bărbați, Maria 
Alexandru și Eleonora Mihalea 

' (Progresul Buc — Voința Arad) 
la dublu femei. Radu Negulescu 
și Dorin Giurgiucă (C.S.M. Cluj) 
la dublu bărbați, Maria Ale
xandru și Dorin Giurgiucă la 
dublu mixt.

Dacă în lupta pentru atinge
rea vîrfului piramidei nu au 
fost înregistrate rezultate neaș
teptate, în schimb, pe celelalte 
trepte, sînt de consemnat cîteva 
surprize. De pildă, Doina Za- 
haria (Progresul București) a 
eliminat-o pe Iudit Crejec (Vo
ința Arad) în sferturi de finală 
cu 3—2, dar ea ar fi avut drep
tul și la o victorie mai ușoară, 
dacă ne gîndim că a beneficiat 
de patru meciboluri în setul al • 
IV-lea (fiind egalată și între
cută în acest set de o adversară 
foarte norocoasă). înregistrăm 
cu plăcere acest succes al tine
rei sportive a Progresului, o 
fată sîrguincioasă și modestă.

Un rezultat puțin scontat — 
■ț mai ales ținînd seama și de e- 

voluția scorului — s-a obținut 
în una din semifinalele probei 
de dublu mixt. Perechea Mag
dalena Lesai—Tiberiu Covaci 
(Voința Arad) a dispus cu 3—2 
de foștii campioni balcanici (e- 
diția a III-a, Brașov, 1966), Car
men Crișan — Radu Negulescu. 
Deși învinșii au condus cu 10—2 
în setul decisiv ei nu au putut 
să obțină victoria, din cauza re
plicii dîrze a adversarilor din 
față.

In rest, se cuvine a fi men
ționată comportarea reprezentan
ților clubului Progresul Bucu
rești _ singurii reprezentanți 
ai Capitalei care au ținut pasul 
cu jucătorii din provincie. Bu
năoară M. Alexandru, învingă
toare în trei probe, Virgil Sin- 
deanu, Doina Zaharla și Car
men Crișan, ajunși toți în se
mifinale.

Dintre cele cinci partide fina
le, doar două au ținut trează 
atenția publicului. E vorba de 
întîlnirile M. Alexandru—E. Mi- 
halca și R. Negulescu—D. Giur
giucă. Prima a fost interesantă 
prin lupta care s-a dat ca și 
prin evoluția scorului. Nivelul 
tehnic a lăsat însă de dorit, 
ambele jucătoare comițînd nu
meroase greșeli.

Cu totul altă fizionomie a a- 
vut finala masculină, antrenan
tă, spectaculoasă. Din 
Giurgiucă nu a putut 
învingător, confirmînd 
(nu a cîștigat niciodată 
campion al României

REZULTATE: simplu femei, 
sferturi: Alexandru — Lesai
3—0, Mihalea — Ivan 3—0, Cri
șan—Sălăgeanu 3—0, Zaharia— 
Crejec 3—2 ; semifinale : Ale
xandru—Zaharia 3—0 (15, 16,
13), Mihalea—Crișan 3—2 (—17, 
—19, 15, 17, 16), finala: Ale
xandru—Mihalea 3—1 (—13, 13, 
17, 17). In setul III Mihalea a 
condus cu 4—0, 6—2, 14—9, dar 
M. Alexandru a recuperat și a 
avut avantaj 16—13 și 17—16, 
cînd s-a aplicat regula activi
zării ; simplu bărbați, optimi: 
Negulescu—Dumitriu 3—0, Și- 
mandan—Suciu 3—1, Ancei— 
Cărmăzan 3—0, Sîndeanu—La- 
zâr 3—0, Luchian—Doboși 3—0, 
Giurgiucă—Panait 3—0, Tothfa- 
luși—Simin 3—1, Bodea—Antal 
3—1 ; sferturi: Giurgiucă — 
Luchian 3—0, Negulescu—Toth- 
faluși 3—0, Simandan—Ancei 
3—O.Sîndeanu—Bodea 3—2 ; se
mifinale : Negulescu—Simandan 
3—0 (7, 7, 13), Giurgiucă—Sîn
deanu 3—0 (11, 14, 17); finala : 
Negulescu—Giurgiucă 3—2 (—16, 
17, —17, 15, 15) ; dubiu femei, 
finala : Alexandru, Mihalea—Le
sai, Sălăgeanu 3—0 (12, 13, 15); 
dublu bărbați, finala: Negules
cu, Giurgiucă—Sîndeanu, Cova
ci 3—0 (15, 15, 16) ; dublu mixt, 
semifinale : Alexandru, Giurgiu
că—Mihalea, Simin 3—0, Lesai, 
Covaci—Crișan, Negulescu 3—2, 
finala: Alexandru, Giurgiucă— 
Lesai, Covaci 3—0 (17, 8, 11).

portarul italian reține în ultima 
instanță o lovitură periculoasă 
expediată de Blajec. S-au scurs 
10 minute și tabela de marcaj 
indică : 5—3. Așadar, deplină
egalitate. Adevăratul meci începe 
abia acum.

Oaspeții folosesc zona pentru 
a tempera ofensiva dinamoviști- 
lor. Aceștia sesizează însă punc
tul slab al adversarilor (Maras- 
chi) și joacă continuu omul mar
cat de poloistul italian. Tactica 
le reușește și Dinamo beneficia
ză de o nouă aruncare de la 
4 m cu care Grințescu aduce, 
pentru prima oară, avantajul ne
cesar calificării. Italienii forțea
ză continuu și nu pierd nici un 
prilej ca să se Infiltreze în gău
rile apărării dinamoviste. Lavo- 
ratori înscrie din apropiere 
(6—4)' dar, în secundele urmă
toare. șutul imparabil al lui 
Zamfireseu, trimis dintr-un un
ghi imposibil, îl obligă pe Me- 
relio să scoată din nou mingea 
din plasă. Din nou delir în tri
bune. Și din nou... contră cu 
efect: o lovitură de pedeapsă a- 
cordată lui Pizzo. Scorul a deve
nit astfel 7—5.

Au trecut trei reprize și ega
litatea în golaverajul general 
persistă.

Ultimele cinci minute ale me
ciului. Publicul urmărește cu în
cordare lupta dramatică din ba
zin. La această situație, de loc 
plăcută pentru noi, antrenorul 
Korcek a avut inspirația

GRIVIȚA ROȘIE
din nou campioană națională

Virtuali campioni înainte cu cî
teva etape de sfîrșitul întrecerilor 
din divizia A, rugbyștii grivițeni 
au „semnat" oficial de primirea 
„certificatelor" de fruntași și în 
acest an. Al 10-lea titlu cîștigat 
de ei !

Adresăm felicitări tuturor jucă
torilor și antrenorului Viorel Mo- 
raru, pentru seriozitatea de care 
au dat dovadă în pregătire și pen
tru atașamentul față de culorile 
clubului.

Ultimele jocuri, restante, s-au 
disputat la București și Constanța, 
în condiții atmosferice specifice 
sporturilor de iarnă. Grivița Roșie 
și-a încheiat „recitalul" oficial pe 
acest an în compania studenților 
clujeni, obținînd o victorie merita
tă cu scorul de 11—3 (3—3). Autorii 
punctelor : Țibuleac — două lovi
turi de pedeapsă și o transformare

— și Marinescu o încercare, pentru 
Grivița, și Cordoș, din lovitură de 
pedeapsă, pentru Agronomia Cluj. 
O mențiune pentru jocul curajos 
al clujenilor, care în prima repriză 
s-au ridicat la o valoare egală ce
lei a învingătorilor. A arbitrat Ser
giu Dragomirescu. (GH. RANGU).

Pe terenul Ghencea, Steaua a 
obținut o victorie muncită în com
pania studenților ieșeni, la un scor 
strîns : 6—3, prin punctele înscrise 
de Durbac„din două lovituri de pe
deapsă pentru Steaua și Rozenberg, 
tot din lovitură de pedeapsă, pen
tru Politehnica Iași. Studenții au 
ratat o lovitură de pedeapsă prin 
Crișan. A arbitrat foarte bine T. 
Witing. (C. Văleanu, corespondent).

La Constanța, jocul Farul — Di
namo s-a disputat la un nivel teh
nic bun, cu multe faze spectacu
loase, pentru care ambele formații

CLASAMENT FINAL

1. Grivița Roșie 22 20 1 1 338— 71 62
2. Dinamo 22 17 1 4 296— 94 56
3. Steaua 22 16 1 5 260— 97 55
4. Farul 22 10 3 9 149—120 45
5. Paliteh. iași 22 9 3 10 122— 88 43
6. Rulmentul

Bîrlad 22 9 2 11 168—155 42
7. Șt. Petroșeni 22 8 3 11 96—143 41
8. Agron. Cluj 22 8 3 11 73—138 41
9. Progresul Buc. 22 7 3 12 120—191 39

10. Gloria Buc. 22 6 4 12 129—213 38
11. Rapid Buc. 22 3 5 14 87—219 33
12. Precizia Săcele 22 2 5 15 59—373 31

nou, D. 
termina 
tradiția 

titlul de 
___r._._ la sim
plu)." Nici nu ar fi fost echita
bil. R. Negulescu (cucerește pen
tru a șasea oară titlul de sim
plu), în mare vervă, atacînd 
.din toate părțile, și-a dominat 
copios adversarul, aflat mereu 
în apărare.

Profit de sosirea echipei mele, 
Politehnica Iași, la București in 
vederea jocului cu Steaua, pentru 
a vă adresa citeva rinduri'in legă
tură cu meciul dintre formația in 
rindurile căreia mi-am desfășurat 
întreaga carieră sportivă și Grivița 
Roșie, întilnire disputată in aceas
tă toamnă pe stadionul din Iași. 
Am lăsat special ca timpul să se 
aștearnă peste evenimentul la care 
mă refer, pentru că nu doream 
ca cele ce vă scriu să apară drept 
o justificare a unor fapte'pe care 
eu cel dinții le reprob.

După cum v-a informat cores
pondentul dv. din Iași, tov. D. 
Diaconescu, la acest joc s-au petre
cut unele fapte mai puțin obișnui
te pe un teren de rugby. Publicul 
local, pe care eu il respect pentru 
felul in care a știut să ne sprijine 
in cei 15 ani de activitate a secției 
noastre de rugby, și-a ieșit atunci 
puțin din calmul și obiectivitatea 
ce-i tint caracteristice. (Poate că

DINÂMO BUCUREȘTI
IN FINÂLÂ

vatoare — de a-L înlocui pe Fră- 
țilă cu Ciszer care avea să do
vedească mai mult calm și cîte
va reflexe senzaționale. După ce 
Novac a urcat scorul la 8—5, 
Ciszer a scos de-a dreptul mi
raculos un „4 m“ executat de 
Pizzo. Temperatura este în con
tinuă creștere în piscină, jucă
torii celor, două formații stăpî- 
nindu-și cu greu nervii. Arbitrul 
trimite pe tușă, definitiv, o altă 
pereche (Pizzo-Grințescu) și în 
acest moment oaspeții au fost 
nevoiți să opereze o schimbare 
inedită. Merello a ieșit din poar
tă preluînd cascheta căpitanu
lui echipei, locul său fiind luat 
de Mortoia. Dinamo atacă cu 
toate forțele și adversarul este 
pur și simplu k.o., mai ales după 
ce Ciszer a mai scos un 4 m (!)

tras de Guerrini. Pînă la sfîrșit 
Zahan și Lavoratori au mai be
neficiat de cîte o lovitură de 
pedeapsă, stabilind scorul final 
la 9—6. Un gol mai mult la 
bilanțul general, care a adus 
calificarea dinamoviștilor bucu
reșteni pentru cea de a V-a fi
nală a ceiei mai importante 
competiții de polo continentale.

Arbitrul Jeno Brandy (Un
garia), foarte autoritar. Au ju
cat :

DINAMO BUCUREȘTI : Fră- 
țilă (CISZER)-KRONER, Zahan, 
GRINȚESCU, Mărculescu, NO
VAC, POPA, ZAMFIRESCU, 
Blajec, Mihăilescu.

PRO RECCO: Merello (Mor- 
tola) — PIZZO, LAVORATORI, 
GUERRINI, Cevasco, Lonzi, Ghi- 
bellini, Maraschi.

la aceasta a contribuit și compo
nența sa, intilnirea de rugby a 
avut loc după cea de fotbal și in 
tribune au rămas mulți dintre o- 
bișnuiții suporteri ai sportului cu 
balonul rotund, deopotrivă amatori 
și de licoarea lui Bachus din care 
dulcele nostru Iași nu duce, slavă 
domnului (.'), lipsă). De asemenea, 
arbitrul bucureștean Dorel Dumi
trescu a generat multe nemulțu
miri prin felul in care a condus, 
astfel că din toate cauzele arătate, 
atmosfera a fost foarte încărcată 
spre sfirșitul meciului.

Personal, am acordat o mare <t- 
tenție acestei partide, deoarece ea 
era foarte importantă pentru echi
pa al cărei antrenor sint, dar Și 
pentru faptul că in rindurile for
mației bucureștene figurau nume
roși componenți ai lotului națio
nal selecționați pentru intilnirea 
cu Franța și față de care aveam 
o responsabilitate aparte, aceștia 
fiindu-mi ani de zile și colegi de 
echipă națională. Iată ce m-a de
terminat să intru ca rezervă pe 
teren pentru a fi mai aproape de 
camarazii mei de echipă, pentru 
a-i influența să practice un joc 
sportiv și să-și păstreze calmul in 
eventualele situații mai încordate. 
La sfirșitul meciului, cind publi
cul a năvălit spre teren eu am 
considerat de datoria mea să în
cerc să-l apăr pe arbitru pe care, 
pur și simplu, l-am luat in brațe 
scoțindu-l din teren, fapt ce m-a

expus șl pe mine la lovituri din 
partea unor huligani strecurați' in 
public. Din această cauză nu am 
participat la salutul de la finalul 
partidei și iată, probabil, de ce co
respondentul dv aflat la distanță 
de locul in care se petreceau toate 
aceste fapte a considerat cu totul 
altfel lucrurile decît au fost ele in 
realitate.

Regret sincer cele intimplate, 
dar iubesc prea mult adevărul pen
tru a nu vi-l aduce la cunoștință 
rugindu-vă, in caz că veți consi
dera de cuviință, să-l faceți pu
blic pentru ca iubitorii rugbyului 
să afle că echipele din toată țara 
vor fi totdeauna bine primite la 
Iași, unde rugbyul are mulți a- 
depți și că jucătorii echipei noas
tre vor fi primii care să-i pună la 
adăpost de 
cute.

Sint prea 
avut, pe de
satisfacții din partea acestui mi
nunat joc pentru ca tocmai acum, 
spre sfirșitul carierei mele din 
teren și la începutul celei de cadru 
universitar să nu reușesc să dis
cern ce este ingăduit și ce nu pe 
un stadion.

orice surprize neplă-

vechi în sport și am 
altă parte, prea multe

Cu salutări tovărășești,
GH. DROBOTA

maestru al sportului, 
asistent universitar la Institutul 

Agronomic Iași

Rulmentul Bîrlad—Minim Pernik 11-6 (5-0)
BÎRLAD 17 (prin telefon). — în 

ciuda timpului foarte friguros, 
peste 1 000 de iubitori ai rugbyu- 
lui au ținut să asiste, duminică, 
la intilnirea internațională dintre 
formațiile Rulmentul Bîrlad și Mi
nior Pernik, contînd ca revanșă 
a meciului disputat la începutul 
acestei luni în Bulgaria și câștigat 
de sportivii noștri. Această a doua 
confruntare rugbystică a revenit

din nou bîrlădenilor, cu scorul de 
11—6 (5—0). Au marcat: Marica 
(2 încercări în min. 5 și 43, prima 
transformată de Duță) și Manea 
(încercare în min. 75) pentru Rul
mentul, respectiv Slavev (min, 73) 
și Milev (min. 78) — tot încer
cări. A condus bine S. Arhire 
(Bîrlad).

S. ELIADE-coresp. principal

ETAPĂ A GAZDELOR

Constantin COMARN1SCHI

Blocajul dinamoviștilor bucureșteni (Corbeanu-Smerecinschi) făcut „mat" de Neumann (Alumina Oradea).

Dinamovistele învingătoare

13— 12,
14— 16.

IN REST

Ieri, în etapa a IlI-a a divi
ziei A, diferența de valoare 
tre echipele oponente și-a 
integral cuvîntul, Intr-un 
(derbiul feminin de la Iași) 
lînd și avantajul terenului, 
în 10 din 11 partide jucate a 
biruit. Rezultate normale, valoare 
tehnică 
păcate

d'n- 
spus 

caz 
anu- 
care

și spectaculară — din
— nesatisfăcătoare...

FEMININ

17 (prin telefon, de la 
nostru). — PENICILINA 

DJNAMO BUCUREȘTI

IAȘI, 
trimisul 
IAȘI - 
0—3 (—4, —14, —3). Campioa
nele n-au prea avut de furcă, 
totuși, în meciul lor cu Penici
lina. Aceasta, lipsită de aportul 
trăgătoarei principale Zabara 
(bolnavă) șl cu o formație deru
tată de atacul în forță și blocajul 
ermetic opus de bucureștence, 
a cedat ușor în primul set. în 
partea a doua lupta se echili
brează, atît ca urmare a reveni
rii igșencelor, cît și prin relaxa
rea dinamovistelor. Gazdele con
duc pînă la 4, unde sînt egalate, 
apoi scorul evoluează astlel: 
4—7, 5—7, 5—9, 10—9, 10—10,

12—11, 12—12, 
13—13, 14—13, 14—14,

în setul ultim, oaspetele 
luptă cu întreg potențialul, se 
apără ferm și atacă variat, cîști- 
gînd astfel clar, în fata unei 
echipe care și-a pierdut complet 
busola. S-au evidențiat: întreaga 
echipă a învingătoarelor, Căunei 
și Chirițescu de la învinse. Au 
arbitrat 
(Cluj) și

corect V. Chioreanu 
V. Dimitriu (Bacău).

I. DUMITRESCU

BUCUREȘTI — MEDI- 
BUCUREȘTI 3—0 (9, 1, 10). 
le-a întrecut în primul set 
destule emoții pe studente 
abordînd inimos partida, 
putut fi egalate decît 

la 7. în continuare, luîn- 
în serios adversarele, fe

RAPID 
CINA 
Rapid 
după 
care, 
n-au 
greu 
du-și 
roviarele n-au mai avut proble
me decît atunci cînd singure și 
le-au provocat, prin cele cîteva 
momente de relaxare mal mare 
din setul ultim. S-au detașat: 
Chezan, Rebac, Tudora și Flores- 
cu de la Rapid, Zaharescu și 
Klein de la Medicina. Meciul a 
fost foarte bine condus de cu-

M. Bolintineanu — N. Iones- 
(-C.F.-).

impresionate de faptul că se aflau 
în deplasare șl 
calm și hotărîre, 
din ultima parte 
4 privîndu-le 
fel, oaspetele 
bune în atac 
Popa, Schuun 
caj. învingătoarele au făcut totuși 
față impetuozității oaspetelor, 
printr-un atent joc de apărare și, 
purtate de galerie, au aîștigat — 
e adevărat, cu greutate — două 
seturi. Cel de al cincilea le-a gă
sit mult mai proaspete pe tipo
grafe, care au învins clar în final, 
profitînd de inexplicabila derută 
din rîndul sibiencelor. De la 
C.P.B. s-au remarcat
Vlădeanu și 
bitrat bine 
Medianu.

au acționat cu 
singură pripeala 
a seturilor 1 și 
victorie. De alt- 
s-au părut mai 

excelat

de 
ni 
(unde au 
și Vasiu) și la blo-

rîndul sibiencelor. De
Enculescu, 

Ionescu. Au ar- 
M. Nicolau și D.

A. BREBEANU

MASCULIN

piui 
cu.

P. BUCUREȘTI — C.S.M. SI- 
3—2 (13, —13, —10, 11, 1).

C.
BIU
Meciul a plăcut nu atît prin cali
tatea jocului, cît prin desele răs
turnări de situații survenite pe 
parcurs. Sibiencele nu 6-au lăsat

UNIVERSITATEA CLUJ — DRA
PELUL ROȘU SIBIU 3—2 (9, 13,
—13, —12, 6). Prima victorie în 
acest campionat a clujencelor. 
Cele mai bune de pe teren: Doina 
și Minodora Meseșan, de la Uni
versitatea. (T. NICOLAE-coresp.).

FARUL CONSTANȚA — UNI
VERSITATEA CRAIOVA 3—1 (8, 
—16, 7, 13). Joo plăcut doar prin 
evoluția scorului, 
remarcate: Goloșie și 
la Farul, Bunescu și 
de la Universitatea.
TRESCU-coresp.).

Voleibaliste 
Hubalek de 

Marinescu 
(E. DUMI-

DINAMO BUCUREȘTI — A- 
LUMINA ORADEA 3—0 (9 8,
14), la capătul a 70 de minute 
de joc. Rezultat normal, ilustrînd 
diferența reală de valoare și de 
experiență dintre componentii 
celor două echipe. Dar, victorie 
lipsită de strălucire a dinamoviș
tilor, aceștia, printr-o comportare 
mult inferioară nivelului pretins 
(șovăieli în linia a doua, blocaje 
insuficient sincronizate, bîlbîieli 
in atac) explicînd dificultatea 
3—2-ului lor de duminica trecută 
de la Ploiești. Oaspeții, care au 
condus în partea secundă a me
ciului cu 2—0, 2—1, 3—1, 3—2 
și 4—2, iar în ultima parte cu 
1—0, 2—1, 8—1, 9—3 și 10—8, 
au lăsat în genere o mai bună 
impresie decît învingătorii, în 
special în ceea ce privește ac
tivitatea la blocaj. Cu 
mai prompte inițial și 
un surplus de curaj și 
centrare a atenției în 
paselor cînd conduceau, 
că orădenii s-ar fi întors acasă 
cu cel puțin un set cîștigat. 
S-au remarcat: Smerecinschi, 
Derzei iși Cozonici de la cîștigă- 
tori, Oros, Neumann și Starinschi 
de la Alumina. Ajutat corect de 
C. Armășescu, N. Ursulescu a 
arbitrat cu numeroase scăpări, 
îngăduind îndeobște — uneori în 
momente cheie — lovirea defec-

tuoasă a mingii (duble, ținute) 
de către gazde.

STEAUA BUCUREȘTI — PE
TROLUL PLOIEȘTI 3—0 (2, 3, 9) 
în 45’. Succes obținut... la pas 
de către steliști, cărora ploieș- 
tenii, deși ieri cu efectivul com
plet, le-au dat o foarte slabă re
plică, acționînd cu încetinitorul 
(sau de loc) la dublaj, iar în o- 
fensivă... mîngîind mingea. Jucă
tori evidentiati: Iorga, Poroșnicu 
(Steaua) și, într-o oarecare mă
sură, Bobeică (Petrolul). Bun ar
bitrajul : I. Armeanu — M. Al- 
buț.

C. FAUR

preluări 
apoi cu 
de con- 
execuția 
desigur

RAPID BUCUREȘTI—CELULO
ZA BRAlLA 3—0 (7, 3, 12). După 
cum au început jocul, brăilenii pă
reau deciși să servească o serioasă 
ripostă rapidiștilor. Totul n-a fost 
însă decît un foc de paie, care s-a 
stins repede, timid, reîmprospătat 
doar în finalul meciului. Ferovia
rii au acționat cu atacuri puterni
ce, care au pus de fiecare dată 
în inferioritate apărarea oaspeților. 
Pe de altă parte, anihilînd cu 
promptitudine încercările ofensive 
ale adversarilor lor, rapidiștii și-au 
adjudecat cu destulă ușurință vic
toria în toate seturile. Cei mai e- 
ficace de la gazde — Costinescu, 
Dragan, Cătălin și Penciulescu. 
Un arbitraj bun: M, Zelinsbi — 
N. Beciu, (—A.B.—).

VIITORUL BACAU—I.
BUCUREȘTI 3—1 (12, —3, 8, 9).
După 10 minute — 12—2 pentru 
băcăuani. Apoi — căderea lor to
tal nejustificată, din cauza căreia 
cît pe ce să piardă setul prim. 
Speculînd dezorganizarea localni
cilor, studenții insistă și ciștifă 
ușor setul 2, după care însă. Vi
itorul, luptind susținut, iși revine, 
preia inițiativa și 
urmă meritat. (I. 
principal).

POLITEHNICA
RL'L CONSTANȚA 3—0 (4, 6, 14). 
Conform așteptărilor, studenții au 
învins, și însă lesne, o formație 
modestă, net inferioară lor. Scorul 
strîns din setul 3 se explică exclu
siv prin relaxarea gălățenilor. 
S-au evidențiat : Kramer, Udiștea- 
nu, Ozum și Păcuraru de la Po
litehnica și numai Vasiliu de la 
Farul. (V. ȘTEFANESCU și GH. 
ARSENIE-corespondenți).

MINERUL B. MARE—TRACTO
RUL BRAȘOV 3—1 (13, —12, 12, 
14). Victorie muncită, după un 
meci de luptă, de nivel tehnic me
diocru : oaspeții au greșit multe 
servicii, iar gazdele — multe pre
luări. Autorii succesului echi
pei Minerul — Solomon, Cosma, 
Covaci șl Vaida. De la Tractorul 
au jucat remarcabil Gh. Dumitru 
și Bărbuță. (T. TOHATAN-ooresp. 
principal).

învinge pină la 
IANCU-coresp.

GALAȚI— FA-
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„U“ CRAIOVA 4-2 (1-1)
La aeroportul BăneasaCRAIOVA, 17 (prin telefon, de 

la trimisul nostru). — La Craiova, 
ca în toată țara, a fost frig. Zăpa
da de pe teren a fost curățată, dar 
gazonul s-a prezentat tare și alune
cos. Condiții improprii deci, în care 
fotbalul de calitate nu se poate rea
liza decît cu o condiție : să posezi 
o tehnică individuală desăvîrșită.

Au mai fost și alți factori care 
au influențat factura jocului : Ra
pidul, obosit și mai ales uzat mo
ral, după meciul cu Juventus, n-a 
mai părut echipa de altă dată. Cît 
privește pe Universitatea, întreru
perea a incomodat-o în pregătire, 
lipsa jocurilor spunîndu-și cuvîn- 
tul, în special la capitolul omoge
nității. în aceste condiții, jocul 
Universitatea Craipva — Rapid n-a 
mulțumit pe cei 15 000 de specta
tori, prezenți în tribunele înzăpe
zite de pe Stadionul Central. S-a 
luptat mult, s-a alergat, jocul pe 
alocuri avînd un ritm susținut. în 
plus, să nu uităm că s-au marcat 
șase goluri, ceea ce nu s-a întîm- 
plat în multe meciuri ale aces
tui tur.

Ce nu a plăcut 7 Universitatea a 
atacat uneori orbește, schimbarea 
de direcție a jocului făcîndu-se la 
mari intervale. Credem că ar fi 
trebuit jucat mal mult Sfîrlogea 
(mai ales în repriza întîi). La Ra
pid. linia de mijlocași a fost inexis
tentă. Ca întotdeauna, Ionescu a 
rămas izolat, iar apărarea a jucat 
foarte mult distructiv. Mal adău
găm lipsa de stăpînire a multora 
dintre jucători. între aceste forma
ții există o rivalitate sportivă. Dar, 
de aici, pînă Ia scene ce nu au nici 
o legătură cu fotbalul e o mare dis
tanță. Năsturescu, Dinu, Dan, 
Strîmbeanu și Sfîrlogea au dat frîu

rapidiștii s-au

de 
(in 
a- 
lui

liber nervilor. Dinu și Strîmbeanu 
trebuiau chiar eliminați pentru 
loviri. Dacă am fi numărat faul
turile, obstrucțiile, momentele de 
tirguială, aproape că n-am fi 
putut ține o evidență. Dar și arbi
trul are partea sa de vină.

Gazdele au dominat foarte mult 
în acest joc. Șaizeci-șaptezeci 
minute inițiativa le-a aparținut 
prima repriză,
propiat de 5—6 ori de careul 
Pîlcă și doar de două ori au șutat 
la poartă). Șuturile pe poartă ale 
gazdelor nu au fost Insă pericu
loase, excepție făcînd doar cele 
expediate de M. Popescu (min. 15) 
și Oblemenco (min. 33).

Scorul l-a deschis Rapid. în min. 
28 Năsturescu depășește doi adver
sari și, din unghi, șutează (destul 
de slab) pe jos. Pîlcă a ieșit gre
șit, a mai șl alunecat și iată golul. 
Egalarea a survenit în min. 36. 
Sfîrlogea dintr-o poziție ce ni 
s-a părut frizind ofsaidul țîș- 
nește. Dan îl atacă, dar îl îm
pinge cu pieptul, Sfîrlogea cade 
și... 11 m. transfoTnat de „tunarul" 
Oblemenco. După ce în min. 53, 
Ivan. Oblemenco și M. Popescu ra
tează, pe rînd, o bună situație de 
a marca, gazdele iau conducerea. 
Bîtlan, din lovitură liberă de la 18 
m, șutează la rădăcina barei, Oble
menco urmărește și înscrie în poar
ta goală (Răducanu, care atinsese 
mingea cu vîrful degetelor, era la 
pămînt). 5—10 minute meciul e mai 
atractiv, dar cînd să consemnăm 
acest lucru, încep iar faulturile, 
în această perioadă, gazdele trec 
prin momente de derută, pentru 
că pe neașteptate survine din nou 
egalarea. Ionescu înșiră pe drum 
vreo trei adversari, șutează, min-

gea deviază la Jamaischi și de la 
10 metri... gol.

Finalul meciului le găsește pe 
gazde dezlănțuite. Apărarea Rapi
dului se descurcă din ce în ce mai 
greu și, in min. 79 și 85, Sfîrlogea 
decide soarta meciului înscriind 
două goluri lui Răducanu.

A arbitrat Al. Alexe — Rîmnicu 
Vîlcea ★ ★★ (pentru unele decizii 
confuze și lipsă de autoritate), a- 
jutat de N. Lazăr (Petroșeni) și M. 
Ostaficiuc (Deva).

UNIVERSITATEA : Pîlcă 6 (min. 
79 Oprea) — Mihăilescu 6, Bitlan 8, 
Marin Marcel 7 (min. 70 Ivan), De
liu 7 — Strîmbeanu 6, Ivan 8 (min. 
70 Deselnicu) — Niță 7, M. Popes
cu 6, Oblemenco 8, Sfîrlogea 8.

RAPID : Răducanu 5 — Ștefan 
6, Motroc 7, Dan 6, Greavu 6 — 
Dinu 4, Jamaischi 5 — 
6, Dumitriu 5, Ionescu 
nu 5.

Ieri după-amiază, de la aeropor
tul Băneasa, echipa Parul Constan
ța a plecat intr-un lung turneu in 
Liban, Siria, Kuweit și Turcia. 
Printre cei care se deplasează se 
află Iancu, Manolache, Uțu, Kosz-

ka, Pleșa ca și antrenorii V. Măr 
dărescu și P, Comăniță.

Foto : T. Roibu

în meciul internațional amical de ieri

c.

Năsturescu
7, Codrea-

ALEXE

P.S. — 1. Ne-a surprins întîlnirea 
la stadion cu arbitrul Al. Alexe. 
Știam că acest joc urma să fie 
condus de Al. Toth. Poate Colegiul 
Central de arbitri ne va spune de 
ce a făcut această schimbare.

2. La ieșirea de pe teren, un 
grup de spectatori (nu ar trebui 
să-i numim așa) au aruncat in ra- 
pldiști cu bulgări de zăpadă.

3. Pe marginea terenului, foarte 
mulți spectatori. Cu ziariștii în 
schimb, unii oameni de ordine sînt 
foarte severi.

4. Autorul acestor rînduri nu e 
rudă cu arbitrul, cum au încercat 
anumite persoane să răspindească 
zvonul. Simplă potrivire de nume.

C. A.

DINAMO OBOR-DYHAMO BERLIN 0-1 (0-1)
Dinamo Obor — echipă care 

activează în 6eria I oraș Bucu
rești — a susținut duminică di
mineața, pe terenul II din parcul 
sportiv Dinamo din Capitală, pri
ma sa partidă internațională. Te
renul acoperit cu zăpadă nu a îm
piedicat cele două echipe să des
fășoare un joc viu, dinamic. Echi
pa oaspe, cu jucători mai rutinați 
și mai tehnici, a reușit să cîștige 
prin punctul înscris de Wolff în 
min. 43.

Primele 45 de minute au apar
ținut oaspeților, care, desfășurînd 
un joc cu pase pe jos și acțiuni 
rapide, au pus deseori în pericol 
poarta apărată cu mult curaj de 
Stelian.

După pauză, jocul se echilibrea
ză și bucureștenii au chiar oca
zii de a marca, dar se pripesc. Si 
oaspeții ar fi putut să mai în

scrie, însă balonul a întîlnit de 
trei ori bara.

Nu putem trece cu vederea ati
tudinea jucătorului Varga, care, 
de la începutul meciului și pînă 
în min. 60 cînd a fost înlocuit, 
n-a făcut altceva decît 6ă vocife
reze și să-și insulte coechipierii. 
A arbitrat corect brigada bucu- 
reșteană Gh. Micloș la centru, aju
tat la tușe de Maximilian Popescu 
și Ilie Puia.

DINAMO OBOR: Stelian — 
Păunescu, Paraschiv, Lazăr, Mo- 
raru — Varga (din min. 60 San
du), Octavian — Diță (din min. 62 
Gușa), Roșu, Enciu, Stingă.

DYNAMO BERLIN: Kbronliech 
(din min. 46 Lihsa) — Stumph, 
Carow, Trumpler, Ckaba (din min. 
46 Meynhardt) — Voight, Becker
— Weber (din min, 46 Johannsen)
— Wolff, Lyszczan, Geserich.

NIC. TOKACEK-coresp.
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GEORGETA CERBEANU

„Delfinii"
sar tot mai sus...

• Adalbert Covaci - un demn 
urmaș al lui Alexandru Popescu.

• Georgeta Cerbeanu (15 ani), 
marea revelație a anului, a ciști- 
gat 5,5 sec. intr-un sezon

Probele delfinilor, cele mai 
spectaculoase din întregul reperto
riu al unui concurs de înot, ne-au 
adus in acest an citeva dintre 
cele mai plăcute satisfacții. După 
mai multe sezoane și îndelungate 
așteptări, in care pe rînd promi
siunile rămîneau doar pe hîrtie, 
iar rezultatele înregistrate erau 
mai mult decît mediocre, iată-i, 
în fine, pe cîțivâ tineri înotători 
români scoțînd semeț capul și la 
aceste probe. Vechile recorduri ale 
maestrului sportului Alexandru 
Popescu (63,0 pe sută și 2:24.0 
pe 200 m), care au rezistat ani 
în șir, sînt acum de domeniul tre
cutului.

Foarte pasionantă a fost în
deosebi întrecerea directă pentru 
stabilirea celui mai bun „delfin" 
pe distanța a 4 lungimi de bazin. 
Primul care a trecut inabordabila 
(de 5 ani) barieră a fost Nicolae 
Tat, o mină de om cu o inimă de 
oțel, cronometrat în 2:22,6, în a- 
celași timp (campionatele națio
nale), rivalul său, Vlad Belea, era 
înregistrat în 2:24,5. O săptămînă 
mai tîrziu — întîlnirea cu Franța. 
Același Tat cîștigă proba de o ma
nieră indiscutabilă, corectîndu-și 

propriul record cu încă 3 zecimi, 
iar Belea îl secondează cu un 
timp promițător : 2:23,4.

în săptămînă „internaționale
lor" a intrat în horă și mureșanul 
Adalbert Covaci, transferat în 
cursul toamnei la clubul Dinamo 
București. Cursa sa, realizată îm
preună cu Belea, a fost o adevă
rată îneîntare. Covaci a condus 
150 de metri, dar a fost întrecut 
în final de reprezentantul Școlii 
sportive nr. 2. La sfîrșit, crono- 
metrorii au anunțat primii timpi 
sub 2:20,0 realizați vreodată de un 
înotător român la această probă : 
2:19.6 pentru Belea și 2:19,9 pentru 
Covaci. în același concurs însă, 
Covaci s-a dovedit cel mai rapid 
pe distanța de 100 m (62,4), corec- 
tind recordul lui Al. Popescu, 
vechi de 6 ani, cu 0,6 sec. Și a 
mai trecut o săptămînă, după care 
proaspătul dlnamovist a Înlăturat
— cel puțin pînă în sezonul viitor
— orice concurență : 62,1 la 100 m 
și 2:18,6 la 200 m.

Covaci, Belea, Tat și — nu pu
tem să-l omitem — Alexa Băin. 
Un cuartet a cărui medie de virs- 
tă este 18 ani. Disputa lor a pro
dus o adevărată efervescență pe 
tabela recordurilor, duse în sfîrșit 
la un nivel acceptabil. Ceea ce 
este însă mai important, consti
tuie faptul că cifrele respective 
nu reprezintă nici pe departe ma
ximul posibilităților acestor taler— 
tați înotători. Covaci, de pildă, a 
avut condiții extrem de vitrege 
pentru pregătire în cursul iernii 
trecute, iar în timpul verii o gri
pă virotică l-a ținut departe de 
piscină mai multe săptămîni. Nici 
Belea și Băin nu au benefi
ciat de cele mai bune condiții de 
antrenament; primul, în timpul lu
nilor de iarnă, iar reșițeanul, în 
cursul lunilor de vară, cînd a tre
buit să pregătească examenul de 
maturitate. Nu sînt însă singurele 
motive pentru care performantele 
lor nu au încă strălucire. Este 
bine știut că probele de delfin au 
un grad de dificultate sporit, și că 
In afara forței și vitezei absolut 
necesare (nici unul dintre ei nu 
a reușit să parcurgă „suta" craul 
sub un minut) este nevoie și de 
o bună coordonare a respirației 
cu mișcările respective. Cei mai 
mulți dintre specialiștii genului 
din Europa, sau de peste ocean; 
respiră la două și chiar trei brațe 
în mod obișnuit, fără un efort 
deosebit, mișcările (mă refer la 
cele de brațe șl bătaia picioarelor) 
avind o perfectă cursivitate. Or, 
în această direcție, tinerii noștri 
înotători mai au destul de mult 
de lucrat...

Situație perfect Identică și în 
rîndul fetelor. Existența unul trio 
puternic, permanent angrenat în 
lupta pentru întîietate a permis 
apariția unor rezultate la nivel 
european. în proba cea mai scur
tă, Georgeta Cerbeanu, o adevă
rată revelație, avantajată de o 
deosebită suplețe, a realizat cea

mal bună performanță, medalia 
de argint obținută la europenele 
de tineret, cu timpul de 
1:10,5 fiind o binemeritată răspla
tă a eforturilor depuse în acest 
an. Au talonat-o îndeaproape mai 
vîrstnicele sale adversare Ag
neta Șterner (1:11,0) și Nicoleta 
Ștefănescu (1:11,6), de asemenea 
intr-un net progres. Pe distanța 
de 200 m. Sterner (2'38,1) șl Șteiă- 
ncscu (2:39,6) sînt plasate între 
primele 15 performere ale conti
nentului în acest an. Lucru cu to
tul neobișnuit pentru natația noas
tră feminină, care nu cu mult 
timp înainte se afla total desco
perită la aceste probe.

La baza saltului evident, a stat, 
în primul rînd, lucrul intens din 
timpul iernii. Dacă în domeniul 
tehnicii nu am observat plusuri 
substanțiale, în schimb. în ceea 
ce privește forța și rezistența în 
regim de viteză (îndeosebi Șter
ner) acumulările realizate s-au 
dovedit determinante. Dacă și în 
aceste luni de muncă la bazinul 
acoperit, cele trei sportive vor 
urma întocmai programul impus 
de antrenori, linia performanțelor 
lor va fi în mod cert ascendentă. 
Și nu ar fi de loc exclus ca la 
Ciudad de Mexico să avem o re
prezentantă și în probele de del
fin. Adică poate tocmai în cete 
în care ne-am așteptat cel mai 
puțin...

îmbucurător este și faptul că în 
rîndul speranțelor putem cita cite
va nume care de pe acum promit 
suficient. Sibianul loan Miclăuș, 
Mihaela Dobocan din Turda, reși
țeanul Eugen Aimer, sau bucu
reștenii Mihai Rău, Liviu Copcea- 
lău, Angela Anton, Anca Groza 
sînt numai cîțiva dintre cei care 
în dol-trei ani vor avea un cuvlnt 
greu de spus. Cu condiția ca pa
siunea pentru sportul pe care l-au 
îndrăgit să nu le slăbească nici 
o clipă...

— a. v. —

SĂPTĂMÎNĂ SPORTIVĂ LA TELEVIZIUNE
JOI 21, ORA 20,30 — Transmisie de la sala 

Floreasca, aspecte de la întîlnirea internațională 
de box România—Franța („Cupa Europei").

VINERI 22, ORA 18 — Emisiunea Stadion, 
prezintă pe cei mai buni cinci sportivi români 
ai anului, desemnați de ancheta efectuată în 
rîndurile telespectatorilor.

S1MBATA 23, ORA 17 — Transmisie de la ba
zinul Floreasca, „Cupa speranțelor" la natafie ; 
ora 23,15 — Telesport.

DUMINICA 24, ORA 16 — Emisiunea „Calei
doscop sportiv în imagini". Din cuprins :

A.
— Filmul documentar „Lupte", producție a stu

dioului de televiziune București.
— O „padelă" de aur : Aurel Vernescu.
— Un schior celebru : Jean Claude Killy.
— Aspecte din cuplajul fotbalistic spaniol 

Atletico Madrid—Sabadell ți Atletico Bilbao- 
Cordoba.

— Secvențe din fotbalul brazilian și un in
terviu cu celebrul jucător Fele, realizat de ope
ratorul Ovidiu Drugă.

— „Cine ești dumneata, spectatcrule de fot
bal ?", film realizat de Eugen Schâfer.

ORA 23,10 — Telesport.

Echipa României a învins
selecționata R. F. a Germaniei

(Urmare din pag. 1)

poartă peste zidul pe care îl for
mau jucătorii români la semicerc. 
Din acest motiv majoritatea șutu
rilor lor au fost blocate înainte ca 
mingea să ajungă în zona de ac
țiune a portarului Penu.

Aceasta a fost principala lacună 
a oaspeților. Și dacă am vorbit de 
lipsurile lor, nu putem trece cu 
vederea pe cele ale formației noas
tre. Nu vom înșira aci pe toate, 
unele dintre ele desigur, mărunte. 
Să menționăm însă cea mai im
portantă carență: rezervele folo
site nu s-au ridicat la valoarea ti
tularilor. Este o problemă serioasă 
care merită o discuție mai amplă. 
Deocamdată, ne mulțumim doar 
s-o semnalăm și să precizăm că 
dacă n-ar fi existat o diferență în
tre primii „șase" și ceilalți, scorul 
înscris, in final, pe foaia de. arbi
traj ar fi fost mult mai mare.

Victoria selecționatei române s-a 
conturat din primele minute, cînd 
handbaliștli noștri au. reușit să se 
detașeze, în ciuda faptului că ad
versarii prelungeau 
în speranța de a 
noastră. Cu toate 
și coechipierii săi

țat : min. 6 3—1, min. 12 7—3, min. 
23 14—6. în repriza secundă, cînd 
ritmul jocului nu a mai fost așa de 
alert ca în primele 30 de minute, 
avantajul nostru a crescut mai în
cet, dar la fel de sigur. De pildă, 
în min. 50 conduceam cu 22—12, • 
victoria nefiind periclitată prin ni
mic. Deci, pe deplin justificata 
schimbările operate de cei doi an
trenori români. Dar — cum spu
neam — rezervele, impresionate, 
poate de „moștenirea" bogată lă
sată de titulari, au jucat crispat, 
neclar, fără vitalitate șl. .. in min. 
53 scorul a devenit 22—16. Reintro
ducerea lui Oțelea, Costache II, 
Gruia, Iacob și a celorlalți hand- 
baliști cu renume a adu3 reviri
mentul așteptat de spectatori. îri 
final, selecționata română a rea
lizat un spectaculos „galop" și în 
ultimele 7 minute a înscris 6 go
luri, unul mai frumos ca altul, sta-' 
bilind scorul final : 28—16 (14—9).

Arbitrul KNUD NILSSON (Nor
vegia) excelent, a fost ajutat și 
de atitudinea corectă a celor două 
formații (doar doi eliminați 
joc I). La cele două porți V. 
lenghian și P. Țîrcu.

Au încât formațiile :
ROMÂNIA : Penu (Dincă) —

cob (3), Gruia (5), Oțelea (3), Cos- 
țache II (5i, Licu (2). Popescu (7) 
Nica (2), Guneș, Goran, Marinescu, 
Speck (1).

R. F. A GERMANIEI : Bode 
(Rathjen) — Bartels (2), Feldhofț 
fl). Glombeck, Groning (1), Hcger. 
Hlinnige (1), Liibking (6), Muller' 
Munck (3), Neuhaus (1), Wolf (1).

din 
Pe-

Ia-

mult atacurile 
obosi echipa 

acestea Oțelea 
s-au distan-

Impresii, declarații...
La citeva minute după meci, 

am solicitat citorva jucători im
presii asupra partidei.

— Ieri, manifestai o deosebită 
îngrijorare pentru partida cu 
R. F. G. Cereai fiecărui jucă
tor de-al nostru o atenție spo
rită. Spune-ne, ești mulțumit de 
comportarea lor ? — ne-am adre
sat căpitanului echipei noastre, 
Cornel Oțelea.

— Cu excepția finalului primei 
reprize, cînd. ritmul de joc O 
scăzut, echipa noastră a jucat 
bine. Ne așteptam insă ca repli
ca oaspeților să fie mult mai 
dîrză. Ei au considerat insă par
tida Cu România ca pe o exce
lentă ocazie de a-$i verifica lo
tul și atunci problema rezulta
tului a fost trecută pe planul 
doi. Lipsiți de obsesia mizei, care 
inch’de de cele mai multe mi
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vedem pe Sulică pe Sulinar", „liai să-l vedem pe 
Crăciun sărind la trambulină", „hai să ne vedem 
copiii pe derdeluș" etc.). Promenadele monotone în
tre hoteluri, cabane și restaurante, nu reprezintă 
viața sportivă. Am privit cu amărăciune grupurile 
de școlari, conduși de pedagogi, veniți in Poiană in 
paltoane, fără schiuri, fără săniuțe. Nu contest va
loarea plimbării in aer ozonat, dar de ce să răpim 
una din marile bucurii ale copilăriei: joaca ? Unde 
sînt concursurile pentru copii, cine se ocupă de ele ? 
Întrebări fără răspuns.

Toată stațiunea pare preocupată numai de organi
zarea sejururilor și divertismentelor pentru sărbătorile 
de iarnă. Pentru sport, preocupările sînt mai limi
tate și in orice caz intirziate. Mi-a fost dat să aud 
— aici unde toată natura invită la sport — afirma
ția ciudată că la Poiana sezonul sportiv începe la... 
15 ianuarie ! După ce criterii ?

Am întîlnit aici cîțiva din vechii schiori, pasio
nați, entuziaști, cărora le-am solicitat părerea. Toți 
acuză lipsa centrelor de schi, cursurilor de inițiere, 
concursurilor de început de sezon, pentru începători 
și avansați, atrăgătoare, stimulatoare, propagandis
tice. Și toate acestea, tocmai acum cind avem din 
belșug materiale, echipamente, mijloace mecanice de 
tracțiune. („Pe vremea mea — spune fostul cobori- 
tor Valeriu Ionescu — preferam să-mi rup piciorul 
decît schiurile" — „Noi făceam patru ore pînă in 
Postăvar pe jos, cu ranița în spate", spune un alt 
fost coborîtor, Vasile Furnică, astăzi responsabilul 
telefericului. — „Cît de frumos sună titulatura ,,Cri

teriul primei zăpezi". Cine ne Împiedică să-l orga
nizăm 7“ — întreabă Radu Scirnecl).

Pentru a nu dezamăgi total pe optimiști, să men
ționăm totuși ceea ce vibrează in Poiana Brașovu
lui. Oamenii lui Ion Cojocaru și ai lui Eugen Antal 
lucrează de zor la defrișarea, lățirea, curățirea, ba
terea pirtiilor de schi, la refacerea și reconstruirea 
trambulinelor. Pista de pe „drumul roșu" amelio
rată, va devia pe turiști și începători de pe pistele 
de concurs.

Cu discreție și hărnicie, biatloniștii lui C. Enache 
se pregătesc pornind zilnic de la baza instalată la 
„Poiana Ursului", ti așteaptă confruntarea cu co
legii din lotul de tineret al R.D.G., care a sosit du
minică la Poiana.

Cu sprijinul Federației de schi-bbb, O.N.T. orga
nizează un curs de instructori de schi, la care iau 
parte 15 foști schiori, majoritatea cadre didactice, 
printre care Nicolae Lupan, Aurel Dobrescu, Horst 
Gohn (fratele campionului), Romeo Samur (absol
vent al Școlii de monitori de schi de la Simmering- 
Austria), Peter Tomori, Horst Hannich. Potrivit pro
gramului pregătit de Tudor Pavelescu, cursanții au 
ascultat duminică dizertația lui Mișu Biră despre 
schiul internațional și au vizionat filmele franceze: 
„Ski total" (realizat de campionul olimpic Jean 
Vuarnet) și „Iată schiul" (o prezentare a școlii fran
ceze de schi). Viitorilor elevi ai acestor instructori 
li se vor distribui — la absolvirea școlii de inițiere 
in schi diplomele „Steluța de zăpadă".

In acest timp, turiști răzleți se îndreaptă spre te
leferic. Poate că duminica viitoare va fi altfel...,

jocul, ei au ieșit permanent Ic- 
atac, au aerisit mult jocul.

Liibking — căpitanul echipe' 
germane: „Cunoșteam valoarea 
echipei voastre și tocmai de acere 
am primit cu deosebit interes in
vitația de a juca cu voi. Și nu 
am avut decît de ciștigat. Echi
pa României a practicat aseato 
un joc deschis care ne-a obligai 
și pe noi să ftm permanent. în... 
circulație. Mi-a plăcut foarte mult 
publicul vostru. Se entuziasmea
ză la fiecare fază, iar aplauzele 
lui invită permanent pe jucători, 
constituie o excelentă invitații 
la... gol".

Cornel Penu : „Nu am avut o 
zi tocmai bună. Febra examenelor 
care se apropie se face deja sim
țită. Mt-au plăcut toți, băieții noș- 
tri. Diferența de scor dintre noi 
și echipa R.F.G. putea fi mult 
mai mare".

Gheorghe Gruia: „Hfinniget 
știe să marcheze. In brațele lui 
te simți ca intr-o centură. A tie- 
buit să studiez permanent posi
bilitățile de a-l depăși. Am reu
șit să-l fentez de citeva ori și sa 
marchez".

N. MUȘCELEANU

Concursul excepțional 
Pronoexpres 

din 17 decembrie 1967
FAZA I (bilete de 30 lei) : Extrage 

rea i 19 1 21 14 29 34 4 40 49: Extra
gerea a II-a 39 38 37 12 6 22 15 34 23 
Extragerea a in-a 49 9 39 8 20 22 4 
18 32 ; Extragerea a IV-a 44 5 17 35 4 
40 26 45 18.

FAZA a IV-a (bilete de 30, 18, 9 ș
3 lei); Extragerea a X-a 40 46 49 4'
4 42 24 20 31.

Fond de premii : 1 516 725 lei.

FAZA a n-a (bilete de 30 Și 18 iei )
Extragerea a V-a 20 31 28 14 39 3 3’
8 43 ; Extragerea a vl-a
14 6 22 28 ; Extragerea a

45 11 47 2 1‘
vrI-a 30 8 35

32 2 37 4t 34 42.

FAZA a in-a (bilete d e 30, 18 si «
lei); Extragerea a vm-a 45 36 8 11 4*
44 27 18 24; Extragerea a IX-a 13 3 1!
20 21 18 17 4 26.

AȘA ARATA O VARIANTA 
CU 13 REZULTATE EXACTE 

CONCURSUL PRONOSPORT NR. 50 
ETAPA DIN 17 DECEMBRIE 1967

I. Brescia—Juventus
n. Cagliari—Lanerossi ?

m. Fiorentina—Atalanta
IV. Intemazionale—Sampdoria
V. Roma—Bologna V

VI. Spăl—Man to va
VII. Torino—Milan

VITT. Varese—Napoli
IX. Venezia—Livorno
X. Monza—Padova

XI. Genoa—Reggiana :
XU. Lecco—Palermo

XIII. Modena—Lazio ANULA'-.

Fond de premii: 327 268 lei din car 
14 019 lei report cat. I.

Meciul xm fiind anulat toate va 
riantele primesc pronostic exact.

Secretarul de redacție a mai programat o fotografie la acest reportaj. Cum oricît de inventiv ar fi fost, foto
reporterul nu mai putea „regiza" nimic, s-a recurs la fototecă... Imaginea lui O. Cahane este din Caraimanul 
altor ierni. Ea reprezintă, desigur, o invitație tentantă pentru următorul week-end.

RECTIFICARE
în meciul de box de la Constări 

ța, dintre echipele României și An 
gliei, partidele Dumitrașcu — Ta 
berner și Majai — Tottoh s-au în 
cheiat cu victoria pugilișttlor en 
glezi și nu cu cea a sportivilor ro 
mâni așa cum eronat a apărut îr 
ziarul nostru de ieri din vina co 
rectoarei Ileana Doxan. Scor final 
România — Anglia 6—3.



3um s-a calificat Mladost Zagreb 
in finala „C.C.E.“ la polo

ZAGREB, 17 (prin telefon, de 
a corespondentul nostru).

După primul meci Mladost — 
'.V.S.K. desfășurat Ta Moscova 
,i terminat la egalitate (4—4), 
'upă un joc nesperat de bun al 
.chipei noastre, publicul din Za
greb, mare iubitor de polo, a 
îșteptat cu nerăbdare întîlnirea 
evanșă, cunoscînd valoarea am

belor echipe.
Și iată revanșa. 1200 de spec

tatori au luat loc în tribunele 
.’rumosului bazin din Zagreb, în
sura) îndu-și frenetic echipa fa
vorită. înainle de meci, sovieti- 

’ -ii erau optimiști, sperînd dacă 
nu într-o victorie, cel puțin în- 
tr-un al treilea joc, care să ho
tărască finalista. Dar, nu s-a 
întimplat așa.

La fluierul arbitrului Dirnwe- 
ber, meciul a început prin a- 
tacuri susținute ale oaspeților. 
Jucătorii de la Mladost par prea 
nervoși. Și iată surpriza : o mică 
neatenție și excelentul A. Aki
mov, trăgînd cu boltă, înșeală 
vigilența portarului Stipanici și 
este 1—0 pentru T.V.S.K. Bucu
ria sovieticilor este de scurtă 
durată, căci Trumbici, bine ser
vit de Siment, egalează : 1—1. 
Sovieticii trec din nou la atac 
și A. Akimov înscrie iarăși. Este 
2—1, scor cu care se încheie 
prima repriză. La reluare, jucăto
rii de la Mladost joacă excep
tional, înoată repede, pasează

mult, impunîndu-și astfel ritmul 
și tactica de joc. Ei înscriu în 
reprizele următoare de 5 ori, 
prin Trumbici (1), tînărul Poliac 
(2), Bonacici (1) șl Jujel (1). 
Trumbiol și Poliac au înscris 
fiecare cîte un punct din lovi
turi de la 4 m. Da Ia sovietici a 
mai înscris Sidlovskl (ÎL Trum
bici și Poliac au ratat fiecare cîte 
o lovitură de la 4 m.

MLADOST i Stipanici, Jonke, 
Trumbici, Bonacici, Pozoievfcî, Si
ment, Poliac, Relief, deger, Jujel, 
Hebl.

CLUJEANUL VASILE KATO 
A STABILIT UN NOU RECORD 
DE HALTERE AL ROMÂNIEI

CHIȘINĂU, 17 (prin telefon). — 
Meciurile amicale internaționale 
dintre selecționatele de haltere 
ale orașelor Cluj (România) și 
Chișinău (R.S-S. Moldoveneas
că) sînt tradiționale. Sîmbătă 
seara s-a desfășurat aici, în o- 
rașul nostru, cea de a 11-a e- 
diție a acestei prietenești în
treceri.

Un frumos șl aplaudat succes 
a repurtat sîmbătă seara tînă- 
rul halterofil clujean Vasile

Corespondențe speciale 

pentru sportul

T.V.S.K. t Guliaev, Novikov, 
Dolgușin, A. Akimov, V. Aki
mov, Semionov, Markarov, Sit- 
lovski, Tiscenko, Ianșen, Golo
vanov.

Și astfel, Mladost a învins cu 
6—3 (1—2, 3—0, 1—1, 1—0), ca- 
lificîndu-se pentru finală. Sînt 
așteptate acum vești de la Cluj 
privind cea de a doua finalistă. 
Care va fi oare ?

Ivo GORAN

Kato care, evoluînd la catego
ria 82 kg. a stabilit un nou re
cord al României la stilul smuls, 
în cea de-a patra încercare, cu 
o performanță de 130 kg. Spor
tivul clujean, în vîrstă de 21 de 
ani, a reușit astfel să depășeas
că cu 2,5 kg recordul deținut 
în prezent de bucureșteanul M. 
Cristea (Steaua) cu 127,5 kg. Va
sile Kato a obținut la cele trei 
stiluri performanța de 385 kg. 
cu care s-a clasat pe primul loc,

URUGUAYANUL TROCHE - OMUL DE BAZĂ
AL ECHIPEI ALEMANNIA AACHEN

aducînd echipei sale un punct 
prețios. La categoria 67,5 kg clu
jeanul Alexandru Hoinar a re
purtat victoria asupra adversa
rului său, Mihail Bunescu (Chi
șinău), totalizînd 332,5 kg la 
triatlon, față de cele 310 kg 
realizate de halterofilul sovietic.

Am asistat și la două elimi
nări din concurs : cîte un com
ponent din fiecare echipă. Din 
formația oaspeților a fost obli
gat să iasă din concurs halte
rofilul Spiridon Herghelegiu, 
care la stilul împins n-a reușit 
să ridice 130 kg, el fiind urmat 
de un halterofil din Chișinău, 
K. Schwartzberg (categoria 82 
kg.).

La celelalte categorii de greu
tate victoriile au revenit hal
terofililor din Chișinău. Gheor- 
ghe Pană a ocupat primul loc 
la categoria 56 kg cu un total 
de 302,5 kg; Vladimir Samoșin 
— la categoria 75 kg, cu 385 
kg, Piotr Talan la cat. 90 kg 
cu 382,5 kg și Pavel Ganțov la 
categoria grea cu 395 kg. In 
cadrul întîlnirii dintre haltero
filii din Chișinău și Cluj, spor
tivul oaspe Olimpiu Pop a sta
bilit două noi recorduri ale re
giunii Cluj la juniori: 115 kg la 
smuls și 155 kg la stilul arun
cat (cat. grea). Iată, de altfel, 
rezultatele tehnice ale echipei 
clujene : cat. 56 kg — Andrei 
Kalo 72,5 + 75 + 105 — 252,5 
kg; cat. 67,5 kg—Alexandru Hoi
nar 97,5 + 105 + 130 — 332,5 kg; 
cat. 75 kg — Ștefan Iavorek — 
110 + 105 + 135 — 350 kg ; cat. 
82 kg — Vasile Kato — 115 + 
120 + 150 — 385 kg; cat. 
grea — Olimpiu Pop 110 + 115 + 
155 — 380 kg.

Remarcabil eveniment sportiv la Tokio : recent aici a fost inaugurat un teren acoperit de schi, spre marea 
bucurie a iubitorilor de sport de toate vîrstele. Foto : Japan Press
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Alexei CIUBAȘENKO
La ora actuală, Alemannia 

Aachen este considerată în cam
pionatul vest-german echipa 
marilor surprize. Printre perfor
manțele deosebite obținute în 
actualul campionat de formația 
care a promovat în acest an în 
prima ligă se numără victoria 
cu 4—0 realizată în fața echi
pei Bayern Miinchen, scorurile 
egale în deplasare cu Munchen 
1860, Borussia MOnchengladbach 
și F. C. Kaiserslautern.

în R.F.G. „ll“-le din Aachen 
este considerat invincibil pe te
ren propriu. De altfel, dintre 
cele 18 formații din prima cate
gorie a campionatului, numai 
trei echipe (F. C. Nurnberg, 
Hannover 96 și Borussia Dort
mund) au un bilanț superior pe 
teren propriu Alemanniei.

După ce a promovat în prima 
categorie, Alemannia și-a întărit 
în mod simțitor lotul celor 22

Echipa Alemannia Aachen, pe care 
urmează să o întâlnească miercuri la 
Aachen o Selecționată divizionară 
a României,

Foto : „Kicker"

SURPRIZĂ ÎN AUSTRALIA:

Billie Jean King învinsă!
MELBOURNE 17 (Agerpres). — 

în finala campionatelor de tenis 
ale Australiei de sud, jucătoarea 
australiană Judy Tegart a obținut 
o surprinzătoare victorie cu scorul 
de 4—6, 6—1, 6—4 in fața ameri
cancei Billie Jean King, ciștigă- 
toarea turneului de la Wimbledon. 
Este pentru a doua oară în acest 
an cînd Judy Tegart obține vic
toria in fața lui King.

In semifinalele probei de sim
plu masculin, Tony Roche jucind 
excepțional l-a eliminat cu 6—4, 
7—5, 6—3 pe Roy Emerson. Jocul 
a durat 73 de minute. Tony Roche 
se va întîlni în finally cu John 
Newcombe, care l-a întrecut cu 
6—2, 6—3, S—6 pe Phillips Moore.

CAMPIONII MONDIALI
DL HANDBAL ÎNViNȘI!

Peste 4 060 de spectatori au ur
mărit la Copenhaga meciul amical 
internațional masculin de handbal 
dintre echipele Danemarcei și 
Cehoslovaciei. Handbaliștii danezi 
au repurtat victoria cu scorul de 
16—14 (6—6). Cel mai bun jucător 
al învingătorilor a fost Nielsen, 
care a ma-cat 8 puncte. Din echi
pa cehosl ."acă s-a remarcat în
deosebi Konecny, autorul a 5 
puncte. 

de jucători. Figura centrală a 
echipei este, fără îndoială, uru- 
guayanul Horacio Troche, care a 
participat în naționala Uruguay- 
ului la ultima ediție a C.M. Tro
che este dirijorul formației, un 
adevărat joly-joker al apărării 
și al jocului la mijlocul terenu
lui. Tot la Aaachen activează și 
un alt Uruguayan. Este vorba 
de Juan Carlos Borteiro, fostul 
component al cîștigătoarei „Cu
pei intercontinentale11, Penarol 
Montevideo. Cel mai bun atacant 
și, totodată, realizator este îna
intașul central Ferdinand. Iată, 
de altfel, lotul complet cu vîrs
tele jucătorilor :

PORTARI : Prokop (28 ani), 
Schors (27) ;

FUNDAȘI : Hermandung (23), 
Nievelstein (26), Pawellek (28), 
Schongen (24), Thlen (26), Tro
che (31), Walter (24) ;

MIJLOCAȘI : Bechmann (23),

ÎNSEMNĂRI DE LA ULTIMUL 
CONCURS DE PATINAJ

Numărul contactelor pe care pa
tinatorii noștri fruntași le au cu 
străinătatea s-a mărit considerabil 
în ultima vreme. După participări 
la concursurile internaționale de la 
Praga, Varșovia și Viena, țara 
noastră a fost reprezentată recent 
la o importantă întrecere de pa
tinaj artistic desfășurată în Iugo
slavia, la Zagreb.

Lotul de patinatori români care 
a făcut deplasarea a cuprins pe 
Rodica Didă, Eugen Tăujan și pe
rechea Daniela Popescu-Marian 
Chiosea. conducerea tehnică fiind 
asigurată de clubul I.C.F. Bucu
rești, prin antrenorul secției de 
patinaj artistic, prof. Radu Ionian. 
De la fostul campion al țării 
noastre, am cules o serie de date 
interesante, privind concursul de 
la Zagreb. „Valoarea schimbului 
de experiență și a performanțelor 
realizate la concursul din Iugo
slavia — ne-a declarat prof. Io
nian — este majorată de faptul că 
am intilnit acolo cîțiva patinatori 
care au condiții de pregătire si
milare cu ale noastre. Astfel, con
sider semnificativ faptul că, la in
dividual, concurența români s-au 
clasat în imediata, apropiere a ce
lor iugoslavi și au depășit net pe 
cei bulgari".

La băieți. întrecerea a fost do
minată de austriecii Giinther An- 
dere — remarcat la ultima ediție 
a mondialelor — și Josef Schnei
der. cu totaluri de 949,6 și respec
tiv 905.3 puncte Urmează în cla
sament : Peter Starec (Cehosl) I 
883,7 p, Laszlo Vajda (Ung) 861,8 ■ 
p. Eugen Tăujan s-a clasat al

Hoffmann (27), Krieger (25), 
Martinelli (31), Straus (28);

ÎNAINTAȘI : Boreiro (24), Fer
dinand (24), Gronen (23), Klock- 
ner (20), Klostermann (24), Krott 
(25) și Sell (26).

Echipa probabilă care va fi 
aliniată miercuri seara în me
ciul cu selecționata divizionară 
a României este următoarea:

Prokop — Schongen, Pawel
lek, Troche, Martinelli, Bech
mann, Krott, Hoffmann, Gro
nen, Ferdinand, Boreiro.

întîlnirea cu fotbaliștii români 
se desfășoară miercuri pe sta
dionul echipei Alemannia, „Ti
voli", cu începere de la ora 
19,30 (n.r. — 20,30 ora Româ
niei). Stadionul are o capacitate 
de 30 000 de locuri, dintre care 
marea majoritate sînt locuri în 
picioare.

Joachim NEUSSER
redactor la S.I.D. Diisseldorf

șaptelea cu 614,8 p, după iugo
slavul Bojan Lipovscek (630,4) și 
înaintea campionului bulgar N. 
Janev (577,3). În clasamentul fe
minin, pe podium s-au situat Wil- 
friede Reiter (Austr.) 890,4 p, 
Zsofia Wagner (Ung.) 880,2 p, 
Elena Sedlackova (Cehos.) 860,3 p. 
Pe locul șase — Rodica Dîdă 682,1 
p, înaintea iugoslavei Dunja Vuji- 
cic 676,3 p, și Emiliei Kameneva 
(Bulg.) 615,1 p. La perechi au con
curat două cupluri : Miroslava 
Seblikova-Pavel Komarek (Cehosl.) 
101,6 p, Daniela Popescu-Marian 
Chiosea 82,7 p.

Box prin calculatorul electronic

ROCKY MARCIANO-AL DOILEA FINALIST
în urma unui meci apreciat de 

ziarul „International Herald Tri
bune" ca fiind „extrem de dispu
tat", Rocky Marciano l-a învins 
prin k.o. în repriza a 14-a pe Jim 
Jeffries, în a doua semifinală a 
turneului menit să desemneze pe 
„cel mai bun boxer al tuturor 
timpurilor* și organizat la Miami 
prin intermediul calculatorului e- 
lectronic. Arbitrul Ruby Goldstein 
l-a declarat pe Marciano învingă
tor în minutul 2.40 al penultimei 
reprize, după ce Jeffries fusese 
„expediat" la podea în urma unei 
rafale de lovituri la cap.

Marciano, care a fosl ..eînvins

DE PE TERENURILE DE FOTBAL
ECHIPA R. L A GERMANIEI 

ELIMINATĂ EA TIRANA
DIN CAMPIONATUL EUROPEAN!
IUGOSLAVIA S-A CALIFICAT

întîlnirea dintre reprezentativele 
de fotbal ale Albaniei și R. F. a 
Germaniei a fost așteptată cu un 
deosebit interes. Acest joc urma 
să decidă pe învingătoarea grupei 
a IV-a din campionatul european. 
Pentru calificare, formația vest- 
germană avea nevoie neapărat de 
o victorie, în caz contrar locul I 
revenindu-i selecționatei Iugosla
viei. Meciul decisiv de la Tirana 
s-a încheiat cu un scor alb (0—0). 
locul I în grupă revenind astfel 
echipei Iugoslaviei, care se califi
că astfel în sferturile de finală ale 
competiției. Iată clasamentul final: 
1. Iugoslavia 4 3 0 1 8— 3 6
2 R.F. a Germaniei 4 2 11 9— 2 5
3. Albania 4 0 1 3 0—12 1

La Tirana, tribunele stadionului 
„Kemal Stafa" s-au deschis la ora 
9 dimineața, și la puțin timp toate 
cele 40 000 de locuri erau ocupate. 
Timpul frumos și temperatura de 
plus 9 grade au oferit condiții op
time de joc. Antrenorul selecționa
tei Albaniei, Loro Borici, s-a decis 
abia în ultima clipă asupra forma-

Echipa lui Eusebio 
nu s-u putut revnnșu:

Portugalia —
Așa cum scriam în numărul de 

sîmbătă, întîlnirea de la Lisabo
na, dintre Portugalia și Bulgaria, 
din cadrul campionatului euro
pean, nu mai avea nici o miză, 
deoarece fotbaliștii bulgari își 
asiguraseră calificarea. Firește, 
echipa Portugaliei dorea să se 
revanșeze după înfrîngerea sufe
rită la Sofia, dar acest lucru nu 
i-a reușit în partida de ieri de 
la Lisabona.

Meciul a luat sfîrșit cu un scor 
alb (0—0). Gazdele au dominat 
copios, dar șuturile lui Eusebio 
și Torres nu și-au găsit ținta. 
Apărarea echipei bulgare, în 
frunte cu Simeonov, calificat 
drept eroul partidei, a jucat ex
celent. Oaspeții au contraatacat de 
cîteva ori, fără să pericliteze 
însă, prea mult apărarea portu
gheză. Cea mai mare ocazie a 
avut-o Popov în min. 44, dar

în cariera sa de boxer profesio
nist, începuse runda a 14-a eu 
trei reprize cîștigate și 10 decla
rate egale. Primele șapte reprize 
au cunoscut „lovituri" extrem de 
puternice, expediate de ambii pu- 
qiliști. Atît Jeffries, cit și Mar
ciano s-au menținut în ofensivă 
ambii pugiliști preferind combi
nații de lovituri cu stingă și 
treapta Nu a existat nici un 
knockdown pînă cînd Jeffries a 
fost expediat la podea în runda 
.a 14-a. Marciano a „suferit* o rup
tură a arcadei în runda a 13-a 
dar a continuat să lovească, ca 
și cum rin s-ar fi intimidat nimic.

Finala acestui turneu original

ÎN SFERTURILE DE FINALĂ
ției, în timp ce Helmut Schon n-a 
mai făcut nici o modificare față de 
„ll“-le pe care-1 anunțase în ajun. 
Echipa vest-germană a venit la Ti
rana fără trei titulari, Uwe Seeler, 
Beckenbauer și Libuda — ieșiți din 
formă.

în prima repriză jocul a fost 
egal, în timp ce după pauză fotba
liștii vest-germani au forțat victo
ria, dominînd cu autoritate. În ul
timele 15 minute toată echipa Al
baniei s-a retras în apărare, lup- 
tînd cu ardoare deosebită pentru 
menținerea scorului alb. După ce 
Held a ratat o mare ocazie, extre
ma stingă a gazdelor, Bizzi, a por
nit de unul singur la contraatac, 
dar șutul lui nu a nimerit ținta.

Arbitrul austriac Marschall a 
condus următoarele formații :

ALBANIA : Rama — Ginali, Jor- 
gagi, Vaso, Ragami, Șlaku, Pano, 
Mema, Zheka, Kazanxhi, Bizzi.

R.F G. : Wolter — Patzke, 
Schulz, Weber, Hottges, Netzer, 
Overath, Held, Kuppers, Meyer, 
Lbhr.

Bulgaria 0—0
șutul său a ocolit poarta. Rezul
tatul de 0—0 este deosebit de 
valoros pentru formația bulgară 
lipsită ieri de aportul a doi ju
cători valoroși: Asparuhov și 
Salamanov care, fiind accidentați, 
nu au putut face deplasarea.

Arbitrul italian Sbardella a 
condus formațiile :

PORTUGALIA : Americo — M. 
Rodriguez, R. Rodriguez, Hilario, 
Graca, Carlos, Augusto. Eusebio, 
Torres, Pedras. Simoes.

BULGARIA : Simeonov — Gai- 
darski, Penev, Jecev. Gaganelov, 
I. Dimihov, Popov, Bonev, Iaki- 
mov, Kotkov, Dermendjiev.

în urma rezultatului de ieri, 
clasamentul final al grupei a 
Il-a se prezintă astfel:
1. Bulgaria 6 4 2 0 10— 2 10
2. Portugalia 6 2 2 2 6— 6 6
3. Suedia 6 2 13 9—12 5
4. Norvegia 6 12 3 9—14 4

de box se va desfășura săptămîna 
aceasta la Miami, calculatorul 
electronic urmînd a stabili, între 
Marciano și Dempsey, cine a fost 
cei mai bun boxer al tuturor tim
purilor.

Comentînd această finală eare 
va aduce cîștigătorului suma de 
10 000 dolari, Marciano a decla
rat : „Cred că-1 voi putea învinge 
pe Jack prin k.o. Mi s-a spus că 
el va fi foarte obosit, în speeial 
în reprizele mijlocii ale meciului 
Aceasta este singura lui slăbi
ciune". Cu toate acestea, amatorii 
de box din Miami an arătat că 
nroferintole lor se îndreaptă t-pre 
Dempsey.

SURPRIZE IN CAMPIONATUL 
ITALIAN

În cea de a 12-a etapă a campio
natului italian s-au înregistrat cî
teva surprize. În primul rînd, se 
cuvine menționată victoria în de
plasare a lui Juventus, care a dis
pus de Brescia cu 1—0, printr-un 
gol înscris de centrul atacant De 
Paoli. Tot o surpriză poate fi con
siderat rezultatul de egalitate (1—1) 
obținut de Lanerossi Vicenza la 
Cagliari (au marcat Cera pentru 
gazde și Cosma pentru oaspeți). De 
asemenea, Napoli a cedat la Va
rese în fața echipei locale, învin
gătoare cu 1—0 printr-un gol mar
cat de Leonardi, iar Milan a dis
pus de Torino, pe terenul acesteia 
din urmă, cu 3—2, păstrîndu-și ast
fel avansul de 3 puncte în frun
tea clasamentului. Au înscris Lo- 
detti și Hamrin (2) pentru învin
gători, respectiv Poletti (din 11 m) 
și Combin. Un rezultat bun a ob
ținut și Bologna, care a terminat 
la egalitate (0—0) cu Roma, în de
plasare în rest, rezultate scon
tate : Fiorentina — Atalanta Ber
gamo 1—0, autorul golului victo
rios fiind Mancin ; Spăl — Man- 
tova 1—0 (a înscris Rozzoni) și In- 
ternazionale — Sampdoria 2—0, prin 
golurile realizate de Domenghini 
în clasament continuă să conducă 
Milan cu 17 puncte, urmată de In- 
ternazionale, Varese, Cagliari, Na
poli și Roma cu cîte 14 puncte.

LA SANTIAGO: U.R.S.S. — 
CHILE 4—1

SANTIAGO DE CHILE . 17 (A- 
gerpres). —• Pe stadionul cen
tral din Santiago, în prezenta a 
peste 60 000 de spectatori, echipa 
de fotbal a U.R.S.S. a învins 
cu scorul de 4—1 (1—0) echipa 
Chile,

ALTE REZULTATE
La CARACAS : Dinamo Mos

cova — Deportivo 3—0 ; La TO
KIO : Dukla Praga — sel. Japo
niei 2—0 (Dukla a cîștigat tur
neul) ; La TEL AVIV: Ajax Am
sterdam — Sel. Tel Aviv 6—1 : 
La CIUDAD DE MEXICO: Jed- 
nota Trencin — Universidad Ciu
dad de Mexico 2—0.

te/ex radio telefoii^
CUNOSCUTUL SCHIOR francez 

Jean Claude Killy a cîștigat ediția 
din acest an a competiției pentru 
cupa „Henri Oreiller" desfășurată la 
Val d’Xsere. Campionul mondial re
editează victoria din anul 1965. După 
■înfțîngerile suferite în primele două 
zile, Killy s-a regăsit, cîștlgînd de o 
mapieră. spectaculoasă proba de sla- 
lom uriaș (1850 m — 490 m; — 82 
porti). El a realizat timpul de 1:38,68, 
fiind urmat în clasament de Kurt 
Schinder (Elveția) — 1:39,90, • ștefan 
Kaelin (Elveția) — 1:39,95, Nenning 
(Austria) 1:40,40, Kidd (S.U.A.) - 
1:40,49 etc. Unul din favoriții probei, 
austriacul Karl Schrantz. a fost des
calificat.■

DUPĂ 16 RUNDE în turneul inter
național masculin de șah de la Palma 
de Majorca în fruntea clasamentului 
se află la egalitate Larsen, Smislov 
și Botvinnik cu cîte 12 puncte. Por- 
tisch totalizează 11 puncte, Gligoricl 
10 puncte, ivkov 9'/, puncte etc.

a
LA LYON s-au desfășurat campio

natele de patinaj artistic ale Franței. 
Iată lista noilor campioni : Sylvaine 
Duban, Patrick Para, Jean Roland 
Racle — Fabienne Etlensperger (cu
plu) și Jean Pierre Noullet — Mi
reille Klausner (dans).

a
APROAPE io 000 de spectatori au 

urmărit la Varșovia jocul internațio
nal de hochei pe gheață dintre echi
pele Poloniei, și R.D. Germane. Ho- 
cheiștii germani au terminat învin
gători cu scorul de 3—1 (1—0, 0—1
2-0).

a
INTR-UN MECI retur contind pen

tru „Cupa campionilor europeni" la 
baschet masculin. R.C. Malines (Bel
gia) a învins cu scorul de 111—74 
(90—37) echipa Luanda, campioana 
Portugaliei, cafificfridu-se pentru tu
rn' u.mător ai competiției.

Un frumos succes in deplasare

România (t)— 
Iugoslavia (t) 4-0 

la scrimă!
ZRENJANIN 17 (prin telefon)- 

In localitate a avut loc, în zile
le de sîmbătă și duminică, în
tîlnirea de scrimă dintre selec
ționatele de tineret ale Româ
niei și Iugoslaviei. Manifestînd 
o formă excelentă — previzi
bilă, de altfel, după întrecerile 
interne care au punctat acest 
sezon — tinerii scrimeri români 
au obținut victoria, cu 4—0.

Astfel, la floretă fete. Româ
nia a terminat victorioasă cu 
scorul de 10—6. Cea mai valo
roasă dintre sportivele noastre 
a fost Suzana Saplontai. care a 
realizat 4 victorii, primind doar 
6 tușe ! Celelalte victorii ale e- 
chipei au fost obținute de Vă
duva (3), Voinea (2) și Popescu 
Luminița. (Ultima, deși a rea
lizat doar o victorie și-a făcut, 
totuși, datoria, pierzînd în toate 
celelalte asalturi la limită).

La floretă băieți, din nou o 
victorie românească, cu 14—2. 
Autori : Ștefan și Burtea (cîte 
4 v), Ursovici și Petruș (cîte 

.3 v). O notă bună pentru Ște
fan, care n-a primit decît 7 
tușe !

Spada a pus față în față e- 
chipa de tineret a României și 
pe cea de... seniori a Iugoslaviei. 
Și, totuși, spadasinii noștri. în- 
treeîndu-se pe ei, au realizat un 
succes net, cu 9—1 prin Duțu 
(3), Istrate, Pongraț și Cristof 
(cîte 2 v). Campionul țării gaz
dă, Savic, n-a reușit să înregis
treze decît o victorie.

In fine, la sabie, un al patru
lea succes al culorilor țării noas
tre, cu 13—3 (Irimiciuc și Po
pescu D — cîte 4 v, Budahazi I 
și Cristof — cîte 3 v).

Delegația tinerilor scrimeri 
români revine marți dimineața 
în Capitală.

PUGILISTUL Manuei Rodriguez, 
fost campion mondial la categoria 
semimijlocie, l-a învins net la puncte 
pe Benny Briscoe. Meciul a fost ur
mărit de 6 000 de spectatori prezinți 
în tribunele de la „Madison Square 
Garden".

„CUPA CAMPIONILOR EUROPENI" 
LA VOLEI MASCULIN a programai 
cîteva noi jocuri. Brabo (Anvers) a 
învins cu scorul de 3—1 pe Blau Gelb 
(Austria) și s-a calificat pentru turul 
următor. Virtus Bologna a întrecut 
cu 3—6 pe Aeist Lisabona.

In competiția feminină, la Base) 
Voc Anvers a eliminat cu 3—0 for
mația Universlte Basel.

PROBA DE 1 500 m din cadrul con
cursului internațional de patinaj vi
teză de la Lillehemmer a fost cîști- 
gată de norvegianul Svein Erik 
Stiansen care a realizat timpul de 
2:10.1. Fostul campion mondial Nils
son (Suedia) a ocupat locul io cu 
2:13,0. In cursa de 500 m primul s-a 
clasat per Bjorang (Norvegia) cu 
41.4.

IN „CUPA ALPILOR" la hochei pe 
gheață formația italiană Cortina Rex 
a invins cu 3—2 (2—1, l—1, 0—0)
echipa H.C. Klagenfurt.■

LA BUDAPESTA într-un meci in
ternațional de hochei pe gheață 
echipa de tineret a Poloniei a între
cut cu 4—2 (2—1, 1—0, 1—1) echipa 
Ungariei,

TURNEUL internațional masculin 
de, handbal de la Madrid a continuat 
cu destășurarea a două întîlniri. 
Echipa Franței a întrecut cu 21—17 
(9—5) selecționata Finlandei, iar for
mația Spaniei a dispus cu 26—10 
(12—4) de cea a Portugaliei.
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