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Au început întrecerile
sa echipelor feminine

fi f fi
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După o scurtă „pauză", iubitorii 
handbalului au luat ieri după amiază 
din nou drumul sălii Floreasca, pen
tru a asista la primele jocuri din ca
drul „Cupei orașului București", re
zervată echipelor feminine. Prezența 
la startul acestei competiții a două 
formații de peste hotare (Berlin și 
Slavonja), precum și a celor două 
selecționate bucureștene promitea 
altfel spectacole de bună calitate.

Așadar în jurul orei 18, ctnfjț,*» 
vut loc festivitatea de deschidere a

de

unui joc de antrenament, prima selec
ționată a orașului București.

De data aceasta ele nu au mai pu
tut realiza însă un rezultat favorabil. 
Jueînd mai organizat, mai atent în 
atac, folosind mai bine contraatacurile, 
senioarele au învins în cele din ur
mă comod, făcînd dovada superiorității 
lor. Cu toate acestea, în linii generale, 
comportarea primei noastre selecțio
nate nu a mulțumit pe deplin. Și cînd 
spunem acest lucru ne gîndim in pri
mul rînd la felul .în care a acționat

jtbaliștii romîni au cules la Atena 
doua victorie și numeroase aplauze

Steaua — Panathinaikos 4 ■— 2 (3 — 1)
’ENA 28 (Prin telefon). — Pe sta
ll Panatliinaikos din localitate s-a 
Ișurat sîmbătă, în prezența a 7.000 
atori, întîlnirea de fotbal dintre e- 

i bucureșteană Steaua și o forma
ri tibului Panatliinaikos din prima 

îe greacă. .După cum am anunțat, 
►a gazdă a fost alcătuită în majo- 
țjjin jucători noi achiziționați, care 
apare în prima formație a lui Pa- 
naikos în sezonul viitor.
tbaliștii de la Steaua și-au impus 
riorilatea, dominînd autoritar în cea 
mare parte a întâlnirii. încă 

ele minute, oaspeții asaltează
>$ poarta lui Panathinaiko-s și des
ire a scorului nu întîrzie. în min. 7

din 
im-

apărătorii și trimite balonul în plasă. 
Este 2—0 și devine clar că Steaua are 
meciul la discreție. Jucătorii greci nu 
reușesc decît cu greu să stăvilească ac
țiunile ofensive ale romînilor. Aceștia 
însă, încep să încetinească ritmul acțiu
nilor și pierd bune ocazii de a majora 
scorul. In min. 31 vine totuși golul al 
treilea : Cacoveanu centrează din viteză 
și Voinea cu o splendidă lovitură de cap 
trimite mingea în plasă. Spre sfîrșitui 
reprizei gazdele își revin și reușesc să 
schițeze cîteva acțiuni ofensive la poarta 
bucurcștcnilor. Unul din aceste atacuri 
este fructificat. O lovitură liberă indi
rectă în careu este trimisă spre poartă 
de fundașul Anghelopoulos și în traiec
toria ei mingea, atinsă ușor cu capul de 
Ivănescu, intră în poartă : 3—1.

Repriza a doua începe din nou în nota

JENEI

Tomcș. 
trimite

ELIE SPORIDIS 
corespondentul ziarului ..Sportul 

popular* la Atena

(Continuare în pag. a 4-a)

,,la întîlnirc* lui 
intră în careul gazdelor și 

ea peste portarul ieșit în întîmpi- 
: 1—0. Peste alte șapte minute,
se repetă identic, dar mingea tri- 
spre poartă de Tomcș se oprește 

ară. Atacul oaspeților este în mare 
i și în min. 16 Voinea întreprinde 
ițiune personală, driblează pe toți

a-

„■-C . tST

Aspect de la festin rar ea de des
chidere
aliniate.

M

a turneului. Cele 4 echipe, 
ascultă mint area

Timorema din partea
F. R. Handhai

tov

Cupa Campionilor Europeni" la baschet
IN AȘTEPTAREA MECIULUI

RAPID BUCUREȘTI — CHEM1E HALLE
Săptămina , aceasta, mai precis 

miercuri 31 ianuarie, echipele femini
ne Rapid București și Chemie Halle, 
campioanele R.P. Romine, și R.D. Ger
mane, vor oferi spectatorilor bucureș- 
teni prima intilnire internațională de 
baschet a anului. Este vorba de me
ciul revanșă dintre cele două for
mații, care contează in cadrul primului 
tur al „Cupei Campionilor Europeni* 
la baschet feminin.

In primul meci, campioanele noas
tre au jucat foarte bine, cițtigind la 
Halle cu scorul de 66—51 (29—14). Cu 
acest avans de 15 puncte, Rapid Bucu
rești nu poate rata — în mod normal —

Un frumos succes

elecfionata Banatului a învins echipa Budapestei
' la handbal în 7

iȘIȚA .28 (prin telefon). în sala 
turilor din localitate s-a desfă- 
1 simbătă^seara întîlnirea dintre 
iele de handbal în 7, selecționata 
it și Budapesta. La capătul unui 

foarte spectaculos gazdele au 
rtat o frumoasă victorie cu 23—18 
3).
ispeții au jucat mai bine în prima 
ză, cînd au reușit faze mult 
idate. După pauză însă bănățenii 
ireluat inițiativa: Victoria lor a 
decisă în min. 35 și 36 cînd au

înscris' 4 goluri consecutiv. Ei au 
jucat foarte atent în apărare, mareînd 
sever pivoții echipei maghiare. Au 
contraatacat rapid și au impus jocu
lui un ritm foarte rapid.

Au înscris : Jakob 6, Iohman 5, 
Harveg 5, Neusatz 3, Bettendorf 2, 
Ghimpel și Oțoiu pentru sel: Banat, 
Racz 5, Sudar 3, Halmos 2, Ador- 
jan 2, Feifert 2, Drobnigh 1, Berkesy 
1, Moor 1, Vajna 1.

calificarea pentru turut următor. Cu 
toate acestea, antrenorul Sigismund 
Ferencz împreună cu jucătoarele sa
le, privește cu multă seriozitate a- 
ceastă intilnire- Astfel, în ultimele zile, 
rapidistete au susținut mai multe 
jocuri de verificare in compania echi
pelor bucureștene din prima categorie, 
dovedind o deosebită vervă.

Lotul echipei este complet. El cu
prinde printre altele pe: Era Fertncz, 
Anca Răcorită, Elena Ivanovicr, Cor
nelia Gheorghe, Doina Lupan, Antoa- 
neta Sidea, Viorica Micule seu ș_a

Baschetbalistele de la Chemie Halle 
sint așteptate să sosească in Capitală 
in cursul zilei de marți. Clubul ger
man deplasează in țara noastră, -Mă
turi de prima echipă și formația! de 
junioare. Cele două echipe din Halle 
vor susține in București mai mtilte 
meciuri. Iată, de altfel, proaratnul 
complet al turneului :..

miercuri 31 ianuarie: Rapid-Chemie 
Halle (junioare) și Rapid-Chemie Hal- ' 
le (meciul pentru „C.C.E.") ; joi 1 fe
bruarie : LT.B.-Chemie Halle (junioa
re) și Progresul-Chemie Halle; sim- 
bătă 3 februarie : C.S Scolar-Chemie 
Halle (junioare) și I.C.F.-Chemie Hal
le ; duminică 4 februarie : Rapid-Che
mie Halle (junioare) și Rapid-Chemie 
Halle.

P. BOCȘANU-coresp.

iria Alexandru campioană internațională 
r tenis de masă a R. S. Cehoslovace
ia Alexandru și Geta Pitică au cucerii titlul la dublu

adven 
în două din cele cinci sara Cel de al doilea titlu pentru 

individuale din R. P. Romină in această competiție in- 
intefnaționăle’ de t'nis ternațională a fost ciștigat la proba de 
2 ’ S. Cehoslovace, au dublu femei, unde campioanele mou

nt și reprezentantele tenisului de d ia le Maria Vexa’ndru și Geta Pitică 
rominesc. Și, ambele evoluții au 

toț atîtea succese frumoase spor- 
nostru Intr-adevăr, la simplu fe- 
Maria Alexandru -a cucerit primul 
invingind pe campioana Europei, 
Foidi. cu scorul, de- 3—1- (14, 14. 
î, 13). Sportiva romincă a dirijat 
guranță. mingile, fa .atacat xu ho^ . .(Continuare in paf^. a 4-aj

AGA 28 (prin telefon). — Du- tărîre, surprinzîndu-și deseori
:ă seara, î
) ale probelor individuale 
ionâtele i
iasă ale R ‘ S. Cehoslovace, au dublu femei, unde campioanele mori-

au dispus in partida decisivă de pe
rechea Rowe-lJhrova (Anglia—R.S.C.) 
cu 3—2 (— 19. 19, — 12, 13, 23) 
lată celelalte rezultate ale finalelor) 
simplu bărbați : Berczik—Alser 3—1, 
dublu mixt: HeVesi. Fahazi—Lukacs,

lei de a IV-a ediții a „Cupei orașu
lui București" în tribunele sălii Flo
reasca nu se mai găsea nici un loc 
liber. In sunetele marșului sportivilor 
cele patru formații participante au pă- 

după cuvintul de des- 
tovi Mihai Timovea- 

F.R.H., arbitrul Petre 
la întrecere cele două 
orașului București, 

să fie aprig disputat.

echipa în apărare, 
rioase slăbiciuni.___
plasat greoi, circulația 
nu prea rapidă) Ie-a

■, unde a dovedit se- 
.Jucătoarele s-au -de- 

mingii (și așa 
surprins -totuși

truns in saiă ș 
chidere rostit t 
nu, membru ai 

.Țîreu a chemat 
■ selecționate ale 
Meciul promitea

j

| PROGRAMUL ZILEI DE ASTĂZI

REZULTATE TEHNICE
București I — București junioare 

11—7 (6—2) : Selecționata Siavonjei 
I — Berlin 8-4 (2—2) ; Meciuri pen- 
J tru „Cupa de iarnă* : I.T.B. — Fla- 
i căra roșie (m) 19—18 (9-9) ; C. S. 
' Școlar — Metalul (m) 24—14 (9—7) ; 
I Steaua — Rapid (m) 33—28 
’ Știința — Dinamo (m) 32—29 
J Meciuri pentru „Cupa 
I popular- : Voința — S.S.E. 
j 12—10 (6—4) ; Dinamo — Rapid (m) 
(26—11 (12-2); S.S.E. II - Rapid (f) 
[ 15-3 (8—2) ; C. S. Școlar - S.S.E. I 
1(0 19-6 (8-4).

(12-12); 
(15-13); 
Sportul
II (m)

știut fiind faptul că cu cîteva zile îna
inte junioarele' reușiseră sârplținzătoa- 
rea performanță de a întrece, in cadrul

i

Ora 15,45 : I.T.B. —
ora 17 : C.S.Ș. — Flacăra roșie (m) ; 
ora 18,30 : București junioare—Ber
lin ; ora 19,30 : București—Selecțio
nata Slavonjei ; ora 20,20 : S.S.E. 
I-S.S.E. II (f) ; ora 21,10 : Rapid- 
C.S.Ș.' (f).

Metalul (m) ;

rău plasate, ceea ce a determinat iii 
ultima instanță comiterea unor faul
turi în faze clare de gol. Față de 
toate acestea nici nu mai este de mi
rare că formația 
ficiat de nu mai 
de la 7 m, din 
doar 3.

Ne-a surprins

de junioare a bene- 
puțin de 6 lovituri 
care a transformat

timiditatea cu care 
au evoluat tinerele noastre handba- 

Jisțc. Faptul este cu atît mai inexpli
cabil cu cît ele jucau în compania

CĂLIN ANTONESCU 
ADRIAN VASIL1U

(Continuare în pag. a 4-a)

Un concurs de bun augur!

merit, și .are posibilitatea să 
rească diverse aspecte din munca

Eugen Simionescu ciștigătoruf probei de săritură cu prăjind.

. ... ... ... EQtQ.; .p. Tudo®;.

Din 1‘j53, de citid a fost înălțată,- plămădire a rezultatelor din vară ră- 
despre sala Floreasca II s-au scris " 
zeci și zeci de rinduri, s-au făcut tot 
felul de comparații. Cea mai plastică 
ni s-a părut aceea că sala Floreasca 
este pentru atletism o adevărată... 
seră 1. Iubitorul de atletism :care pă
trunde in sală intr-o zi de antrem- 

urmă- 
de

mine viu impresionat. Aspectul acesta 
de autentică seră a ieșit și mai preg
nant în evidență șîmbătă, la concursul 
republican al juniorilor. Cele mai, fru
moase flori ale atletismului nostru au 
fost reunite într-o competiție a tine
reții. Cuiele pantofilor au mușcat cu 
lăcomie din zgură, pragurile de la 
lungime au tremurat sub bătaia să
ritorilor. greutățile au căzut cu zgo
mot... Exact ca intr-un concurs desfă
șurat în plină vară 1

Pentru prima oară in existența a- 
cestui tradițional concurs de sală au 
fost prezenți reprezentanți din absolut 
toate regiunile țării I Este un fapt cît 
se poate de elocvent I Să nu uităm, 
de asemenea, că la aceste întreceri au 
luat parte peste 300 de tineri atleți.

Tinerii noștri atleți, veniți după 
săptămîni de intensă pregătire, au 
evoluat'de o manieră care ne face să 
așteptăm cu și mai multă nerăbdare 
concursurile din aer liber. Debutul 
activității competitionale- din 1962 a 
-fost impresionant: 13 recorduri re
publicane de sală, sumedenie de re
zultate bune'pe care le considerăm de 
un bun augur peirtru acest an și 
mulți, foarte mulți- participant. Care 
au dovedit prin .comportarea lțy că 
a.u știut să folosească, așa cum se 
cuvine, prima parte a perioadei pre- 
'gătitoare. Se cuvin ..I'../'" ' 
for tineri și antrenorilor lor.
■ Și pentru ca afirmațiile noastre să .

R. VILARĂ

e a perioadei pre- 
deci felicitări 'aces-

. .(Qowțipwe a (



Meciuri atractive
Intrccînd steaua

în cadrul concursului
V Echipa C uHui sportiv școlar a cues

de calificare
Cea de a treia reuniune din cadrul 

concursului de calificare pentru cam
pionatul republican al boxerilor ju
niori și seniori a stîrnit un viu interes 
în rindul amatorilor de spectacole pu- 
gilistice. Duminică dimineața, sala de 
festivități a duhului muncitoresc 
Grivița Roșie, unde a avut loc gala, 
a fost arhiplină. Pugiliștii începători 
care au evoluat în cadrul acestui con
curs de calificare au oferit celor pre- 
zenți multe meciuri de calitate dove
dind prin buna lor comportare in
teresul deosebit acordat de către an
trenori pentru pregătirea lor.

Cel mai disputat meci al reuniunii 
de ieri dimineață l-au oferit juniorii 
Tudor Jerdea (Flacăra roșie) și Ion 
Moistn (Grivița Roșie). Primul sportiv 
s-a remarcat prin frumoase directe de 
stingă, iar al doilea prin eschive 
spectaculoase și croșee plasate pe 
contraatac. Bine pregătiți din punct 
de vedere fizic, ei au dus o luptă 
susținută in toi timpul celor trei re
prize. Cu un finiș mai bun. Jerdea a 
reușit să acumuleze avantajul necesar 
pentru a i se acorda victoria la puncte.

Deosebit de spectaculoasă a fost și 
țotilnirea dintre Petre Nicuiescu 
(Centrul U.CF.S. 23 August) și Con
stantin Negoescu (Flacăra roșie). 
După două reprize in care lupta s-a 
desfășurat sub semnul egalității, in 
ultimul rund Constantin Negoescu 
atacă insă hotărit și reușește să-și 
depășească adversarul. Spre surprin
derea generală, juriul a acordat vic
toria lui... Petre Nicuiescu.

Pe lingă meciurile frumoase la care 
am asistat trebuie să amintim și com
portarea negativă a sportivilor A. 
Diaconescu și M. Minea. ambii de la 
dubui Rapid, a căror întilnire a dezi
luzionat Cei doi boxeri au început 
partida intr-un ritm furtunos, care 
nu a durat insă decît un singur minut. 
Apoi, au început menajamentele re
ciproce. fapt pentru care cei doi boxeri 
au primit cite două avertismente. 
După trei reprize deosebit de plicti
sitoare. A. Diaconescu a obținut decizia 
la puncte.

lată celelalte rezultate: Petre Andrei 
(Rapid) b. dese. III A. Constantin 
(Dinamo): Gh. Tuoan (GS.Ș.) b.p. 
E. Gane (Grivița Roșie) ~ 
lescu (Rapid) b.p. I. Tufat 
C. Dincă (Metalul) b.p.
(GS.Ș.); A. Manceriu (Dinamo)
I. Zaharia (Grivița Roșie) ; 
raschivescu (Rapid) b. dese. 
Bucoveanu (Semănătoarea).

Mulți dintre cei care au îndrăgit 
sportul călare și-au pus, firesc, între
barea : ,,In ce stadiu de pregătire se 
află călăreții bucureșteni ?“. Răspun
sul l-au aflat sîmbătă după-amiază 
și duminică dimineață la manejul din 
Calea Plevnei cînd, datorită lăudabilei 
inițiative a Clubului sportiv Știința, 
au asistat la prima etapă a Cupei de 
iarnă la care au luat parte călăreți 
din cluburile Dinamo, Steaua și Ști
ința București. Revederea publicului 
cu călăreții noștri fruntași a fost mar
cată prin entuziaste aplauze. Recunos
cători pentru simpatia ce li s-a arătat, 
călăreții din cele trei cluburi s-au 
străduit și au reușit să asigure un 
spectacol hipic de calitate, demons- 
trind că au folosit din plin timpul în 
perioada de pregătire. Nu de puține 
ori sportivii și spectatorii au trăit 
emoțiile specifice marilor concursuri 
hipice. Am revăzut cu acest prilej la 
_lucru“ pe maeștrii sportului Vasile 
Pinciu, Gheorghe Langa, Virgil Băr- 
buceanu și pe călăreții fruntași Con
stantin Vlad. Oscar Recer, Dumitru 
Hering și Bena Ionescu. Aproape toți 
au prezentat cai tineri. începători in 
probele de obstacole dar care datorită 
lucrului temeinic au executat par
cursuri fără greșeală.

Deși organizată in manej, prima 
etapă a „Cupei de iarnă" n-a suferit în 
privința spectaculozității probelor. 
Dimpotrivă, unele dintre ele, ca de 
pildă cea de ștafetă dublu-mixt și 
„mijlocie" au fost urmărite cu sufle
tul la gură de majoritatea spectatori
lor. Ne-au plăcut in mod deosebit par
cursurile executate de Dumitru He

ring 
drul 
ștrilor sportului Gheorghe Langa cu 
Rapsod și Rubin, Vasile Pinciu cu 
Clasic și V. Bărbuceanu cu Ghidran 
la „mijlocie". De altfel, toți concu- 
renții din această probă au dat dova
dă de o bună pregătire, terminînd 
parcursul fără greșeli sau cu mini
mum de puncte penalizare. Iată și re
zultatele înregistrate ; Semiușoară : 
C. Vlad (Dinamo) pe Peștera, Gh. 
Langa (Steaua) pe Severin, V. Puiu 
(D.) pe Hățiș, A. Costea (Șt.) pe Ci
nic, D. Hering pe Fatma, Manuela 
Bogza (Șt ) pe Boema, V. Demian (Șt.) 
pe Floricel, Bărbuceanu 
Bardac, Vlad pe Sprinten 
geanu (Șt.) pe Fraga, toți 
penalizare. Ușoară: 1—4 
(Dinamo) pe Clasic, A. Costea 
caș, O. Recer (D) pe Diavolo (H.C.) și 
C. Vlad pe Agata. Fete : 1—3 Elena 
Ionescu (Șt.) pe Sadea, Iolanda Lazăr 
pe Furiș și Manuela Bogza pe Sapa, 
0. p. începători: 1—5 A. Radulescu 
(Șt ) pe Padina, 
Măgura. Adrian 
Silvia Vasilescu 
Ionescu (Steaua)
Ștafetă: 1. C.S.
Iolanda Lazăr pe Fatma și Furiș) 0 
p. ; 2-3 Dinamo (O. Recer și C. Vlad 
pe Cheops și Sprinten) 4 p., Știința 
(Bogza și Dobrogeanu pe Sapa și Fra
ga) 4 p. Acumulînd un punctaj supe
rior, călăreții de la Știința au cîștigat 
prima etapă, luind în primire" Cupa de 
iarnă"-

și Iolanda Lazăr (Steaua) în ca- 
probei de ștafetă și cele ale mae-

HOCHEIgheațâ

,,Clipa orașului București•u

I
I

(Steaua) pe 
și E.
cu 0
V.

Dobro- 
puncte 
Pinciu 

pe Ar-

V. Râdelu (Șt) pe 
Ispas (Șt.) pe Liana, 
(Șt.) Pe Sapa și V. 
pe Lux toți cu 0 p. 
Steaua (D. Hering și

O. GINGU

Surprize in turneul pentru

REZULTATE TEHNICE : C.S.S. — 
S.P.C. 8—8(1), Steaua — Știința 
10—6, C.S.S. — Universitatea „C. I. 

" " E. Nr.
S: aua 9—7(1),

Steaua —
____ Universitatea 

Parhon" 11—5, Progres ii - S.S.E 
1 11-5, C.S.S. ~ .
S.P.C. — S.S.E. Nr. 1 10—6, Progre
sul — Știința 10—6.

Revelația ultimelor etape din cadrul 
„Cupei orașului București" a fost, de 
departe, echipa Clubului sportiv școlar. 
Tinerii scrimeri pregătiți de antrenorul 
C. Panescu au fost animatorii întrece
rilor. Faptul acesta s-a putut vedea 
încă de sîmbătă, cînd C.S.S. a avut o 
comportare peste așteptări in fața echi
pei S.P.C., preludiu la cele două victo
rii succesive realizate a doua zi în fața 
echipelor Universității și Steaua. Ulti
mul meci a stat in centrul atenției ge
nerale, de rezultatul acestuia depinzind 
și soarta primului loc : ciștigind cu 
9—7, reprezentanții Clubului sportiv 
școlar și-au adjudecat tro'eul pus în 
joc.

Meciul a avut două momente psiho
logice. Primul, prilejuit de asaltul din
tre floretiștii Costescu și Maxim. Cos
tescu a evoluat foarte atent, reușind 
să ia conducerea și să-și asigure — la 
un moment dat — un avantaj substan
țial (4—1). Cu mai multă experiență, 
Maxim reface, egalează, dar este 
„prins" descoperit la paradă ripostă 
tocmai la tușa detisivă... Al doilea mo
ment: asaltul dintre spadasinii Bălu
țescu și Schmidt Plecat mare favorit, 
Schmidt a „lucrat" curat pînă la 3—0. 
Tn continuare însă a comis multe nere-

gularități (în mare parte 
modului crispat în care a 
consecință, a pierdut Tn meciurile 
ultimele etape, Clubul sportiv șc< 
a folosit următorii trăgători : Buric 
Costescu, Neiberg, Ungureanu Sil 
Barcasi Ilona (floretă), Băluțescu, I 
Radu Șerban (spadă), Palei, Icrco; 
Șoiman (sabie).

Referindu-ne la celelalte meciuri, 
buie se remarcăm victoriile forms 
Progresul (în care Florența Albu a < 
firmat frumoasele ei calități), ca ș 
voluția mai curajoasă a floretiștilor 
la S.S.E. (în deosebi a lui Dan Done: 
victorios pe merit, asupra experimet 
tului Jean Tănase).

datoritl 
tras) și

Clasamentul final al competiției 
prezintă astfel:

1. Clubul sportiv școlar 6 4 2 0 56:4
2. S.P.C- 6330 60:3
3. Steaua 6411 59:3
4. Știința 6 2 1 3 52:4
5. Progresul 6213 36:5
6. Univ. „C. T. Parhon- 6 2 04 Jl:4
7. Șe. sp. de elevi 6006 20:7

locurile 5 8

Iată și clasamentul primilor 6 la , 
dividuale". FLORETA fete: I. Alex 
cira Tudorache (S.P.C.) 9 v.; 2. Tați; 
Gheorghe (Univ.) 9 v.; 3. Consta 
Trifu (S.P.C.) 8 v.; 4. Manuela CI 
(S.S.E.) 
(C.S.S.) 
(Steaua) 
(S.P.C.) 
9 v.; 3.
4. C. Reteza tu (Știința) 7 v.; 
Tănase
(Progr.) 
(Steaua) 
(C.S.S.) 
(Știința) 
9 v.; 5.

8
7
6

10

v.;
v.

v.; 5. Silvia Ungure;
6. Niculina lone 
băieți: 1. N. Istr

v.; 2. G Buricelu (C.S.
M. Maxim (Steaua) 8 

' ’ 5" ~ i 5.
(SP.C.) 7 v.î 6. N. Be 
6 v. SPADĂ : 1. M. Fom

10 v.j 2. N. Băluțe
10 v.; 3. T. Sîrbules

9 v.î 4. W. Krestel (Uni 
T. Croitoru (Univ.) 8 v.;

R. Schmidt (Steaua) 8 v. SABIE : 
E. Turcii (Știința) 11 v.; 2.iJ. Cos 
che (S.P.C.) 10 v.; 3. E. Gane (Steai

(Steaua) 9 v.; 5.
6 v.; 6. N. P:

Chiiilă și iată că un gol înscris de Cul- 
cear aduce din nou egalitatea pe tabeia 
dc marcaj. Ultima repriză se desfășoară 
sub semnul unei lupte încordate. Șuria- 
nul se apără bine, rădăutenii trag de

interesul publicului bucureștean, obișnuit 
eu jocuri dc calitate și devenit în ultima 
vreme mult mai exigent.

In prima partidă de simbătă, brașo
venii n-au privit cu destulă seriozitate

Dacă turneul anterior, al cdor mai 
bune opt echipe de hochei ale lării, nu 
ne-a oferit mai de loc rezultate ne
așteptate, iată că — în schimb — în
trecerea pentru desemnarea ocupantelor 
locurilor 5—8 ale campionatului republi
can ne-a oferit surprize de mari pro
porții. Intr-adevăr, cine ar fi putut pro
nostica o victorie cu 6—1 a Metalului 
Rădăuți in fa|a Steagului roșu, echipa 
care arr la activ un recent 3—3 cu Ști
ința București ? Și. apoi, cine putea cre
de că rădăutenii vor ceda echipei car** 
pînă acum nu cîștigase nici un punct, 
Șurianul ? In orice caz, aceste rezultate 
au avut darul de a mai anima această 
competiție, care n-a reușii să captezeP.

N.
111

HENȚ

Un concurs de bun augur!
(Urmare din pag. 1)

record; Gh. Bomboi 
8,0-nou record; N.

el fază din mtilnirea Metalul Rădăuți — Steagul roșu, terminată cu 
rezultat surpriză:

; C. Bădu- 
u (Vomța): 

A. ionescu
b.p.
Pa- 
Gh

9 v.; 4. L. Glișcă 
Șoiman (C S.S.) 
(C.S.S.) 6 v.

TIBER IU STĂM/

ASA ARATĂ O VARIANTĂ CU
12 REZULTATE EXACTE

fie susținute mai bine, iată cîteva 
dintre rezultatele înregistrate de ar
bitrii concursului: JUNIORI I: 
50 m: V. Raica (D) 6.2; S. Altenliu 
(C.SS. Buc.) 6J2; N. Tothpall (GSS. 
Tg. M.) 6.2; M. Mureșan (C.S.M. 
Mediaș) 6,3; P. Grigorescu (I.S. G 
Turzii) 6,3; 55 mg: 1. Carolea (Str. 
Br.) 7,7-rec. egalat; E. Jerger (Prog 
Timiș.) 7,9; Ad. Schneider (C.S.S. 
Timiș ) 8.0; V. Răuț (St Buc.) 8.0: 
Lungime: Ă\. Calnicov 7,10-rec. ju
niori și rec. seniori egalat; Th. Că- 
tănescu (C.S.S. Buc.) 6,57; C. Stroe 
(C.S.O. Craiova) 6,55; C. Priminescu 
(C.S.S. Buc.) 6,52; Triplu: M. Calni
cov 14,22; V. Răuț (St. Buc.) 14,02; 
Th. Cătănescu 13,51 ; înălțime: Ad. 
Trifu (C.S.S. Ploiești) 1,93; C. Se
men (C.S.S. Buc.) 1,86; Al. Spiridon 
(S.S.E. Giurgiu) 1,86; Prăjină: E. 
Simionescu (C.S.S. Buc.) 3,90; Al 
Cristea (C.S.S. Buc.) 3,50; G. Tran- 
dafilov (C.S.S. Buc.) și Gh. Fodb- 
j-eanu (Steaua) 3,40; Greutate (6 kg): 
W. Sokol (St. Buc.) 15,34-nou record; 
C. Snel (St. Buc.) 14,51 ; I. Lazăr 
(St. Cluj) 14,32; JUNIOARE I: 
50 m: M. Vaida (S.S.E. Oradea) 
6,9; Ec. Cheșu (St. Buc.) 7,0; M. Mi-

Buc.) și EL Virlan (GS.S. Buc.) 1,47; 
Greutate: G Gurău (Prog. Buc.) 
11,40; I. Pali (S.S.E Or.) 10,48; 
V. Nistor (GS.S. Br.) 10,35; C. Stan 
I Voința Buc.) 10,20; HC. C Pitrop 
(ITB) 10.80; JUNIORI II: 50 m: 
E. Kineses ii (C.S.S. Tg. M.) 6,2 (în 
semifinală 6,1-nou record) ; D. Popa 
(C.S.S. Buc.) 6,2; A. Deak (S.S.E. 
Or.) 6,3; 55 mg : V. Suciu (S.S.E. Iș.) 

(Prog. 
H umis

D. Du-

8,0-nou 
Buc.) 
(S.S.E. C-ța") 8,3; Lungime: 
țulescu (GS.S. Buc.) 6,39-nou record ; 
C Iordan (GS.S. Buc.) *“ "
llieșu (S.S.E. I Buc.) 6,05; 
V. Obogeanu C 
Popescu (GS.S. 
(Prog. 
(GS.S. 
Timiș.) 
(GS.S. 
(GS.S. 
(S.S.E.
Gh. Luchian (S.S.E. C-ța) 14,20; 
T. Gută (C.S.S. Timiș.) 13,60; I. Petre 
(Prog. Buc.) 13,47; JUNIOARE II: 
50 m: A. Beșuan (St. Cluj) 
D. Șolea (S.S.E. I Buc.) 7,1 , .... 
Trușcă (C.S.S. Buc.) 7,2; D. Sasu 
(C.S.O. Sib.) 7,2; 40 mg: El. Vasi 
(C.S.S. Timiș.) 6,7; A. Dincă (C.S.S.

. . . Buc.) 6,8; A. Vitalios (C.S.S. Br.)
liaidis (D) 7,1; L. Veselinovici (C.S.S, 7.0; EL Turcanu (Voința Buc.) 7,0;

6,10; H. 
Înălțime :
1,68; A. 
A. Trifu 
Costache

I

(GS.S. Br.)
Buc.) și

Gh.
1,60; T. Uță (GS.S.

Gr. Oprișescu 
Nicuiescu 

V. Ciucescu

Buc.) 1.60;
Buc.) “
1,60; Prăjină
Buc.) 3,10; Ad.

Buc.) 2,80; *
Bac:) 2.70; Greutate (5 kg) : «...----------- C-ța) 14 20;

6,9; 
; M.

un adversar pe care-1 ’ întrecuseră cu 
cîteva zile mai înainte destul de ușor. 
Și astfel, la pauză, Metalul Rădăuți a 
condus cu 2—0, prin punctele înscrise 
de Marchievioi și Cilievici. In a doua 
repriză, echipa din Rădăuți joacă tot mai 
dirz și își mărește avantajul la 4—0, 
prin golurile realizate de Murin și Hal
pern. Tn ultima parte, Steagul roșu re
duce handicapul (Hollo, în prințul mi
nut), dar nu mai are suficiente resurse 
și primește încă două goluri, realizate 
de Corduban și Lungu. Scor final : 6—1 
(2—0, 2—0, 2—1) ! ! De notat atmo
sfera de deplină sportivitate în parc s-au 
întrecut cele două echipe : în tot timpul 
partidei nu s-a înregistrat nici, o elimi
nare, lucru destul de rar întîlnit la 
hochei. In a doua partidă a. zilei, Tîr- 
nava Odorhei n-a putut marca nici un 
gol Șurianului timp de aproape două 
reprize ! Scorul a rămas alb pînă în 
min. 37 1 In ultimele 3 minute ale re
prizei secunde, Gyiirgy a marcat însă de 
3 ori consecutiv, asigurînd echipei sale
o victorie conturată apoi de golurile re- •• 
aliz,ate de Covaci, Call (2) și.Șiko, în " 
ultima repriză. Rezultat final. Tîmava— ♦ -------- .. Plovdiv

' ’ Plevna

6—1 pentru rădăuțeni.
Foto P. Romoșan

cîteva ori în bară iar... în min. 49 
trașcu înscrie din acțiune personală 
Iul care aduce echipei din Sebeș o 
lorie meritată, cu 4—3 (0—2, 3—1, 
1-0).

In ultimul joc al turneului, Tîmava 
Odorliei a întrecut pe Steagul roșu Bra
șov cu 2—1 (1—1, 0—0, 1—0), ocu- 
pînd astfel locul 5 în campionatul re
publican.

RADU URZICEANU

I. Internazionale — Padova 
Catania — 
Sampdoria 
Eologna — 
Juventus -
Venezia — Palermo
Lanerossi — Atalanta
Udinese — Fiorentina
Leceo — Mantova
Bari — Parma 
Verona — Genoa 
Novara — Napoli

Pronosticuri din urnă :2 — x —
— x— 2— x — 1— x — x -
— 2 — 2. La acest concurs au fost < 
puse aproximativ 225.000 variante.

Roma
- Mil-n
Torino

- Spăl

♦

•i ■

Timiș.) 7,2; G. Moga (S.S.E. C-lung) 
7,2; 40 mg: M. Costin (C.S.O. Ora
dea) 6,4; P. Mărgăritescu (S.S.E. 
C-ța) 6,5; S. Necula (C.S.S. Buc.) 
6,8; El. Popa (C.S.S. Br.) 6,9; Lun
gime: M. Miliadis (D) 5,30; J. Balea 
(C.S.S. Br.) 5,24; M. Lupu (C.S.S. 
Buc.) 5,21; înălțime: R. Voroneanu 
(S.S.E. Roman) 1,50; M. Mărgineanu 
(GS.S. Buc.), S, Dăscălescu (C.S.S,

Lungime: A. Beșuan 5,43; V.
fanu (Dinamo Bacău) 5,25; M. Rusu 
(S.S.E. I Buc.) 4,90; înălțime: N. 
Valea (S.S.E. Br.) 1,47; M. Stănescu 
(S.S.E. Iași) 1,44; Ol. Hașek (Uni
rea Rm. Vîlcea) 1,41 ; El. Vasi 1,41 ; 
Greutate (3 kg) : R. Moțiu (C.S.S. 
Timiș.) 11,61 ; E. Roth (Din. Brașov) 
11,36; V. Goia (C.S.S. Br.) 11,10; 
El, Pruda» (Voința Buc.} 11,08

Bu-

Vă atrag excursiile peste hotare?
Alegeți-vă itinerariul

1 ‘ ......... prin ' ■'

O. N. T. C^MP^TTII
TN UNIUNEA SOVIETICA — Chișinău — Kiev — Moscova (cu 

trenul); — Kiev — Leningrad — Moscova (cu trenul).
ÎN R.S. CEHOSLOVACA — Bmo — Praga — Karlovy Vary 

(cu trenul).
ÎN R.P. UNGARA -— Budapesta (cu trenul).
ÎN R.P. BULGARIA — Sofia (cu trenul); 'Ruse — Tîrnovo —R.P. BULGARIA — Sofia (cu trtfnul); Ruse — Tîrnovo — 

— Sofia — Plevna (eu autocarul); — Ruse — Tîrnovo — 
(cu autocarul) ; —■' Tolbuhin (cu autobuzul).

PROGRAME variate, vizite interesante.
COND1Ț1UNI avantajoase.
In această perioadă reduceri simțitoare de prețuri pentru 

excursiile in U.R.S.S.
Informații și înscrieri la toate agențiile și filialele O.N.T. 

Carpați.

Șurianul 7—0 (0—0, 3—0, 4—0)ț
O desfășurare plină de neprevăzut a 

avut-o partida din deschiderea cuplaju
lui dc duminică seara, Metalul Rădăuți— 
Șurianul Sebeș. Rădăutenii, care porneau 
net favoriți, au și terminat prima repriză 
cu un important avantaj : 2-—0, prin 7 ’
golurile înscrise de Chirilă și Lungu. In .» 
repriza a II-a, Șurianul egalează în pri- " 
mele minute (Culccar și Petrașcu), ră- -► 
dăuțenii preiau (lin nou conducerea prin ♦ ♦ ♦ ♦ + + 4 + + + +



Din pregătirile echipelor de categorie A Primul meci de verificare
ANTRENAMENTE SUSȚINUTE

LA FOTBALIȘTII BÂCÂOANI

In regiunea Bacău iarna nu se lasă 
.intimidată" de razele calde de soare, 
rare vor parcă să sară peste filele 
calendarului, vestind apropierea mult 
ișteptatei primăveri. Iubitorii de schi, 
latinaj și săniuș, și în special par- 
icipanții la Spartachiada de iarnă a 
ineretului, fac să freamăte de voioșie 
;i tinerețe împrejurimile orașului, te- 
'enurile transformate în patinoare, 
ierdelușuri.le...

„Dar ce fac oare în aceste zile fot
baliștii ? întrebarea se află pe buzele 
niilor de susținători ai celor trei e- 
:hipe Dinamo Bacău, Steaua roșie Ba- 
:ău și Ceahlăul P. Neamț. Cei care 
i-au pregetat să înfrunte gerul ce te 
>ișcă în orele de dimineață sînt la 
curent. De aceea ți-o iau înainte cu : 
„să fii mata sănătos de cind au în
ceput fotbaliștii noștri pregătirile". 
Intr-adevăr, jucătorii celor trei echipe 
au pornit la treabă — în vederea re
turului — încă din primele zile ale 
anului. După intensitatea antrenamen
telor se pare că fotbaliștii dinamoviștl 
sînt hotărîți să realizeze comportări 
mai bune în primăvară. De altfel, și în 
tur au avut un finiș puternic. Oricum, 
la Dinamo Bacău se simte în prezent 
unf suflu nou, de seriozitate și con
știinciozitate în munca de pregătire, 
ca și în viața de toate zilele a jucă
torilor. Am reținut — ca o importantă 
preocupare — faptul că toți jucătorii 
sînt încadrați, cu rezultate bune — 
în învățămîntul politic sau de stat. 
Vizionările de spectacole în colectiv, 
conferințele, lectura sînt mijloace prin

să-și îmbunătățească situația în cla
sament.

La toate aceste eforturi s-ar fi cu
venit ca secțiile de fotbal respective 
să se fi îngrijit din timp de procura
rea aparatelor ajutătoare (zid, culoare 
de șut, agățători de mingi etc.) care 
fie că lipsesc, așa cum e cazul sta
dionului „23 August" din Bacău, fie 
că sînt incomplete. E vorba de o lipsă 
de simț gospodăresc, care creează gre
utăți în munca antrenorilor și fot
baliștilor băcăoani.

al Progresului

O. GINGU

PREGĂTIRI INTENSE LA PITEȘTI

Fotbaliștii echipei Dinamo Pitești 
au efectuat pînă în prezent peste 15 
antrenamente, în aer liber și în sală, 
sub conducerea antrenorilor Ștefan 
Vasile și Tănase Dima. Accentul in 
această etapă a căzut pe pregătirea 
fizică generală. In același timp însă, 
antrenorii și-au îndreptat atenția și 
asupra pregătirii tehnice individuale, 
aparatele ajutătoare fiind solicitate tot 
mai mult în acest scop.

Treptat, lotul de jucători va fi su
pus unor jocuri-școală și de verificare, 
cu echipe de categorie regională la în
ceput apoi cu formații de categorie B 
(sînt vizate Dinamo Obor, CFR Ro
șiori sau Flacăra Mofeni) și de cate
gorie A (în proiect cu Progresul 
București, Petrolul său Steaua).

O atenție deosebita se acordă pre
gătirii teoretice a jucătorilor, de care 
se ocupă medicul echipei. Paul To- 
mescu. Pină acum au fost ținute re
ferate privind igiena sportivului, ali- 

____ ___________ _ , mentația sportivului, autocontrolul. De 
care se realizează o temeinică muncă aswnenea, din regulamentul^ de, joc a 
educativă.

Cu simț de răspundere privesc pre
gătirile înaintea returului și cele două 
echipe de categorie B, Steaua roșie 
Bacău și Ceahlăul Piatra Neamț. A- 
ceasta se vede în prezența bună și 
respectarea timpului de antrenamente. 
Lucruri frumoase auzi și despre pre
ocupările personale ale jucătorilor, ma
joritatea dintre ei fiind încadrați în 
diferite cursuri profesionale sau în 
învățămîntul de stat Jucătorii de la 
Steaua roșie sînt dornici să înceapă 
cu dreptul returul campionatului și

fost prelucra-t articolul privitor la gre
șeli și incorectitudini.

La antrenamente participă următorii 
jucători: Niculescu, Varga, Matache 
(portari), Valcan, Vulpeanu, Barbu, 
Haimovici, Dumitrescu, Matei, D'nu 
(fundași), Corneanu, Florescu, Radu, 
Stănescu. Apostol (mijlocași), Dima, 
Constantînescu, Lovin, Halagian, Ghi- 
nea, Butnarii, Duminică. Ștefănescu, 
Cîrciumărescu (înaintași).

1. CHILI BAR, coresp.

Cele două formații ale Progresului 
— prima și de tineret — au susținut 
ieri dimineață, pe terenul 
un meci 
stadiului 
tuală de 
semenea 
zultatul intilnirii a interesat. Pină la 
urmă acesta a fost nefavorabil echipei 
prime (tineretul a cîștigat cu 3—2). A 
interesat însă modul cum s-au com
portat jucătorii, individual și in an
samblu.

Din punct de vedere fizic, se poate 
spune că pregătirea lor este destul de 
bună. Deși terenul era aproape im
practicabil, am asistat — alături de 
cei peste 1000 de spectatori — la o a- 
devărată risipă de energie din partea 
jucătorilor, care au manifestat o deo
sebită poftă de joc. Ei au făcut față 
cu destul succes dificultăților prezen
tate de starea terenului și au răspuns 
eforturilor ce li s-au cerut. Execuțiile 
tehnice însă, au lăsat de dorit (în mod 
inadmisibil ia unii jucători), ca și jo
cul de ansamblu. De pildă. Dinulescu 
a ratat din poziții optime de marcat, 
Oaidă a greșit în pase in situații de
cisive, iar Marin nu 6-a încadrat in 
jocul colectiv, acționind deseori indi
vidual.

Desigur, acest meci de verificare a 
mai însemnat pentru antrenori prilej 
și pentru alte constatări, care vor sta 
la baza programului de pregătire pen
tru etapa următoare.

Cele cinci goluri au fost marcate 
de Vlad, Voinea și St. Georgescu pen
tru tineret, Oaidă și Soare (lovitură 
liberă) pentru prima formație.

PROGRESUL I: Mindru - Smă- 
răndescu II, Caricaș. Soare — Știrbei 
(Ioniță), Dinu — Mafteuță (Baboie), 
Oaidă (Voinea), Smărăndescu I (Oai
dă), Dinulescu (Vlad), Marin.

PROGRESUL TIN. : Bădescu (Cos- 
ma, Bădescu) — Penu (Drăgan), Io
niță (Adam), Maior — Adam (Protopo- 
pescu), Pașcanu — Baboie (Mafteuță), 
Vlad (Smărăndescu I), 
Georgescu), Stoicescu, 
Georgescu).

„Vulcan", 
care avea ca scop verificarea 
de pregătire atins la ora ac- 
jucătocii întregului lot. In a- 
condițiuni, desigur că nu re-

Voinea ($t. 
Sandu (Tr.

H. CRISTEA

NOTE D

Cu Dinamo București
„DAR EU CIND O SĂ MARCHEZ?"

Ta ^echipa noastră meciul a arătat 
-lipsWi constatate și pină acum: ioc 
crispat la început, cu multe ratări și 
conduceri exagerate ale balonului, 
pentru ca după marcarea golurilor 
jucătorii să înceapă să se distreze, 
să caute rezolvări pe cont propriu și 
să urmărească „afirmarea personală". 
Din această cauză am înlocuit in tim
pul meciului pe Eftimie cu Varga, pe 
Ene cu Frățilă, pe Pircălab cu V. An
gliei. La Pircălab e mereu prezentă 
preocuparea ca el să marcheze cu 
orice chip, ceea ce-l face să nu pună 
preț pe o pasă bună dată unui parte
ner mai bine plasat și care, astfel, 
are ocazia să marcheze. La Limassol, 
la scorul de 5—1, pentru că el nu în
scrisese încă nici un gol, m-a între
bat : „Dar eu cind o să marchez ?“ 
Drept răspuns, l-am înlocuit. De-a 
lungul turneului am notat că Pir
călab a contribuit la marcarea unor 
goluri.
vrea ca el să figureze ca autor al 
golurilor..

Azi după-amiază am intilnit 
Omenia, campioana Ciprului, 
prestat de formația noastră a 
mult și a fost recompensat de 
zelc publicului și de cronicile 
lor. care au subliniat o dată in plus; 
valoarea fotbalului ce-l practicăm. 
Am cîștigat cu 4—1 (2—1) și jocul ne-a 
permis să tragem unele concluzii pri
vind lormarga unui stil propriu.

Seara ne culcăm devreme pentru 
că miine iucăm la ora 11 dimineața.

Dor asta nu-l mulțumește:

echipa 
Jocul 

plăcut 
aplau- 
ziare-

ULTIMUL MECI

țin, pentru că Cipru este destul de 
des vizitat de echipe străine. De aici 
și exigenta in alegerea formațiilor de 
peste hotare. De pildă, la anunțarea 
turneului nostru, un ziar a criticat 
alegerea făcută, subliniind că trebuiau 
angajate numai echipe de la care fot
baliștii ciprioți pot invăța. Pentru că 
nici o echipă rominească nu jucase 
pină atunci in Cipru, un asemenea 
„punct de vedere" putea să aibă pu
tere circulatorie. Ziaristul in cauză, 
de la „Ethniki" — un așa-zis ziar de 
centru, pornit pe scandaluri — s-a 
menținut pe această poziție și după 
primul meci al lui Dinamo, care a 
coincis cu o victorie asupra combina
tei Olimpiakos-Omonia. Era evident 
acum că ziaristul respectiv este de 
rea credință, lucru ce i-a atras, de 
altfel, o violentă punere la punct 
din partea ziarului de specialitate, 
„Athlitiki", intr-un amplu articol inti
tulat „Are orbul găinilor"...

Aprecierile specialiștilor din Cipru 
au subliniat că practicăm un fotbal 
colectiv și orientat mult pe poartă. 
Le-au plăcut „artificiile" folosite (fen
tele, driblingurile, săritura peste 
minge etc.), dar nu cele fără scop. 
I-a impresionat eficacitatea .echipei, 
pentru că a realizat scoruri neobiș
nuite pentru ei. Impresia lăsată ne-a 
adus invitația pentru un nou turneu 
la anul, ca și ofertele de meciuri ce 
ni s-au făcut pentru Israel, de către 
un organizator deplasat 
Nicosia pentru angajarea 
continuarea turneului din 
lega insă, meciul perfectat 
unde ne-am indreptat in
ciului cu Apoel. La ora 22.15 am a- 
Juns la Atena.

Antrenamentele echipei Flacăra roșie București au continuat tot 
timpul, fără întrerupere. De la 2 antrenamente pe săptămină, cite au fost 
efectuate intre 7 decembrie și 8 ianuarie, s-a ajuns treptat la 4 (de la 
8 ianuarie) și 5, cite se desfășoară in prezent. In pricipal s-au urmărit 
pregătirea fizică multilaterală a jucătorilor. Paralel insă, s-au făcut și 
exerciții de tehnică individuală. Unele lecții de antrenament s-au încheiat 
cu cite o „miuță".

La antrenamente participă întregul lot de 18 jucători, care — mai 
tirziu — vor susține jocuri de verificare.

In fotografie : o imagine de la un antrenament al echipei.

ii

Foto : Gh. Amuza

I

Printre echipele de categorie B
• Cu tot timpul nefavorabil la data 

reluării activității, echipa Carpați Si
naia (antrenor, loachim Moldoveanu) 
și-a ținut antrenamentele în aer liber, 
în prealabil, toți jucătorii au fost su
puși unui riguros control medical. An
trenamentele, începute la 8 ianuarie, 
au pus accent pe pregătirea fizică și 
tehnică, iar in cadrul ședințelor teore
tice au fost prelucrate cu jucătorii o- 
rientarea de joc și ghidul arbitrului.

Pentru, retur, Carpați Sinaia dispune 
de următorul lot: Cojocaru, Panțuru, 
Papadopol, Oantă, Bucur, Ispas, Ră
dulescu, Dulamă, Harigreta, Tatomir, 
Horvat, Vilceanu, Focșeneanu, Decu, 
Feltman, Petrescu, Dumitriu, Zangor 
și Mihalache. Au fost promovați și o 
serie de juniori talentăți, ca de pildă

Neagoe, Postolache, Țarălungă și Son.
Dorința echipei ? Să se prezinte bine 

pregătită in retur și să ocupe un loc 
cît mai bun în clasament.

E DRUM

în Cipru și Grecia Cil)
după cum și mijlocașii au practicai 
un joc ofensiv.

Confruntarea a dus la un spectacol 
agreabil, cu ocazii numeroase la am
bele porți, cu intervenții bune ale 
portarilor. De data aceasta, adversa
rul — mai valoros — a concentrat mai 
mult atenția jucătorilor noștri. Jocul 
s-a desfășurat în nota de continuă 
superioritate a echipei noastre, dar 
nu a avut o mare cursivitate, pentru 
că arbitrul a fluierat mult și... fante
zist, stânjenind ambele echipe ; in 
plus, pe noi ne-a pus la grea încer
care acordând o lovitură de la 11 m 
la o infracțiune absolut imaginară, 
penalizare care ar fi putut să ne 
creeze probleme dacă Uțu nu ar fi 
sesizat direcția șutului și nu ar fi 
apărat.

UTILITATEA TURNEELOR DE IARNA

Concluzii și învățăminte după acest 
turneu ? Mai intii de reținui că in 
turnee de iarnă se recomandă să fie 
trimise echipe care au un stadiu mai 
ridicat de pregătire, pentru că acolo 
unde joacă intilnesc adversari aflați 
in plin campionat. înseamnă că de 
acum înainte nu mai pot exista tur- 
nee-plimbare chiar in această parte 
a lumii, unde s-a schimbat calitativ 
fața fotbalului practicat (și această 
evoluție nu se va opri aici). De alt
fel, ca să perfectezi azi un turneu 
trebuie să-ți fi cîștigat o bună repu
tație fotbalistică și să oferi garanția 
unor meciuri instructive '(pentru echi-

special la
noastră în ______  _________ , ____  ___
Cipru. Ne pele cu care vei juca) și â Incasări- 
in Grecia,
seara me-

3. să ridice plafonul rezistenței spe
cifice ;

4. să se omogenizeze.
In același timp, dau posibilitate ju

cătorilor :
1. să repete procedee tehnice în con- 

dițiuni directe de joc;
2. ~

cific
3.
4.

prin 
In

torilor asigură și loturilor reprezenta
tive titulari puși la punct pentru 
eventuale intilniri internaționale in 
chiar lunile de la începutul anului, 
cind in mod obișnuit reprezentati
vele noastre nu au avut activitate.

C. Vîrjoghe, coresp.

• A.S. Vagonul Arad nu și-a între- 
rupt activitatea după încheierea .cam
pionatului de toamnă, ci și-a conținu-, 
at-o cu 1-2 antrenamente pe săptămînă. 
De la 11 ianuarie numărul antrenamen
telor a crescut. Antrenorii Gh. Albit 
și Toma Jurcă au pus accent pe pre
gătirea fizică generală, urmînd ca în 
etapa următoare să acorde atenție pre
gătirii fizice specifice. La antrenamente 
participă următorul lot de jucători: 
Kiss, Bucur, Weichelt, Juhasz, Dușan, 
Kukla Golovescu, Duma, Macaveî, 
Orosznegyi, Curtu, Dodeanu, Chitic, 
Andras, Chivu, Hăran, Negru, Petica, 
Negrău și Varga.

In programul de pregătire figurează 
cîteva partide de verificare: la 11 
februarie cu U.T.A., 18 și 25 
cu echipele regionale I.C.A. 
4 martie cu U.T.A. (tineret), 
martie cu CFR Timișoara.

februarie 
și Teba, 
11 și 25

să se încadreze intr-un joc spe- 
echipei lor;

să se cunoască mai bine intre ei; 
să-și îmbogățească cunoștințele 

contact cu diferite echipe străine, 
plus, o bună pregătire a jucă-

CE TREBUIE SA FACEM 
DUPĂ TURNEE?

• Feroviarii arădeni și-au reluat an
trenamentele la 9 ianuarie. Ei au acor
dat o atenție deosebită pregătirii fizice, 
capitol la care au fost foarte deficitari 
în sezonul de toamnă. Lotul de jucă
tori cuprinde pe : Babo, Balint, Boroș, 
Bătrin, Demșoreanu, Don, Damian, loa- 
novici, Merle, Mădărășan, Pascu, Șer- 
ba<i, Szuhainek, Vlad, Peteanu, Auner, 
Rădulescu și Grozescu.

Jocuri în perspectivă: cu Teba, U.T.A., 
C.S.M. Reșița, C.F.R. Timișoara și 
ASA Crișul Oradea.

St. lacob, coresp.

• După terminarea primei părți iS 
întrecerilor din cadrul categoriei B; 
fotbaliștii de la C.S.M. Cluj au fost 
supuși unui control medical în urma 
căruia o serie de sportivi au făcut tra
tamente. Cei care au rămas acasă n-au 
întrerupt antrenamentele, ci doar nu
mărul acestora a fost redus la 2—3 
pe săptămînă.

In prezent, pregătirile se desfășoară 
alternativ, în aer liber și în sală : în 
aer liber se insistă asupra îmbunată-., 
țirii rezistenței, vitezei și tehnicii, în 
timp ce în sală se pune accent pe 
forță, îndemînare și suplețe.

Primul meci amical a fost fixat pen
tru 4 februarie, cu o echipă din cam
pionatul regional. Apoi, C.S.M. Cluj 
va participa la jocuri în cadrul „Cupei 
16 Februarie", la care au fost invitate 
Știința Cluj, Industria Sî-rmei Cîmpiia 
Turzii, Arieșul Turda și alte patru for- ■ 
mâții din campionatul regional.

In retur, C.S.M. Cluj va întrebuința I 
următorul lot: Muller, Kiss (portari), 
Fodor, Soos, Chirner, Călbăjos, Fiilop j 
(fundași), Chilin, Chircoșa, Tordai, j 
Pînzaru (mijlocași), Kunkuti, Treabă, ‘ 
Lungu, Crecan, Rațiu, Crăciun, Oprea, : 
Ba nu, Sziasz (înaintași). /

N. Todoran, coresg, ,

Această simplă trecere in revistă 
dă o imagine generală de ceea ce 
pot aduce bun turneele de iarnă. 
Constatările făcute și avantajele do- 
bindite au nevoie insă de o muncă 
temeinică in continuare, care să a- 
dincească aceste foloase. O dată în
toarse acasă, echipele vor proceda, 
desigur, in funcție de obiectivele pe 
care le au in față și de îndrumă
rile date de federație pentru această 
perioadă de pregătire. La Dinamo 
București, de pildă, cei 17 jucători 
care au fost in turneu, au avut o 
scurtă vacanță de 7 zile, in timpul 
cărora unii jucători și-au făcut trata
mente medicale. A urmat reluarea an
trenamentelor la un nivel mai ridicat, 
înainte de reînceperea campionatului 
sint posibile meciuri jn cadrul tur
neului balcanic. Jucătorii au de con
solidat sau de ameliorat comportarea 
din recentul turneu, in care — după 
media notărilor făcute la cele cinci 
meciuri susținute — au obținut: V. 
Alexandru și Nunweiller III 9, Țir- 
covnicu, Ștefan și Ene 8, Uțu, Datcu, 
Popa, Nunweiller IV, Pircălab, V. 
Arțghel i, Eftimie, Panait, Frățilă și 
Ivan 6, Varga fi Divid 5.

Sint convins că ei Se Hor strădui 
să atingă obiectivele I ce le stau in 
față, pentru ca și in felul acesta să 
răspundă condițiilor de creștere și 
dezvoltare ce le sînt asigurate, ca și 
nevoilor actuale și viitoare ale fotba
lului nostru. .)

CONSTANTIN TEAȘCĂ
antrenor

lor (pentru organizatori). f: !
Iarna aceasta, fapt rdf intilnit la 

noi, trei echipe (Petrolili, DliHihq și 
Steaua) au întreprins aproape simul
tan turnee peste hotare. Deplasarea 
lor (ca și a Științei Timișoara, care 
le-a precedat cu un turneu in R D. 

fost Germană) se încadrează in planul de 
la măsuri întocmit pentru -,J redresarea

Efortul făcut cu trimiterea lor a 
fost recompensat in parte prin pro-

14 IANUARIE. — Plouă toată dimi
neața. Meciul cu Apoel este amînat 
pentru după-amiază. Cind a început 
partida, terenul era desfundat, cu 
băltoace, ceea ce a îngreunat desfă
șurarea jocului. Adversarul a prezen
tat o formație tinără, cu multă pu- Acropole și, îp. continuare, la Pireu fotbalului nostru,
tere de luptă, care a forțat chiar jo- (la 11 Rm de Atena), unde aveam să F" ' ;
cui uneori. Noi ne-am adaptat mai jucăm cu reprezentativa de tiperet a f
bine la starea terenului. Am jucat de Greciei. Meciul l-am susținut astăzi, paganda făcută (joc și rezultate, cpm-

' și am învins cu 3—0. Federația grea
că duce, de doi- ani, o politică spe
cială 
că o 
gura 
nală 
bleme 
precis 
canții 
lizind

OASPETI LA ATENA SI PIREU

16 IANUARIE. - Ieri am 
in oraș. A urmat o excursie

cele mai multe 
lungi, alternînd 
repriza a doua, i 
tigat cu 5—0.

EXIGENȚE

• ori cu pase mai 
acțiunile, mai ales in 
Pină la urmă am ciș-

Șl... EXIGENȚE...

In jocul echipelor se vede contri
buția antrenorilor, ca și a deselor în- 
tilniri internaționale pe care le sus-.

parativ cu ale echipelor din alte țări), 
ca și prin urmările favorabile că le 

cu echipa de tineret, in sensul pot avea aceste turnee in pregătirea 
„rodează" tot timpul ca să asi- 
jucători pentru echipa națio- 

A. Formația aceasta a pus pro- 
serioase apărării noastre, mai 
liniei de fund, pentru că ata- 
săi n-aveau posturi fixe, uti- 
o rază de acțiune foarte mare

Și comportarea echipelor in sezonul 
viitor. Turneele de iarnă permit .echi
pelor :

1. să exerseze noi elemente tactice ;
2. să îmbunătățească ritmul de ■ joc 

prin eliminarea întreruperilor provo
cate de execuții, plasament e-tg. ț



„Cupa orașului București*
Ia handbal în 7 feminin

(Urmare din pag. 1)

. unor adversare... cunoscute. Consi
derăm necesar ca pentru meciurile de 
azi și de mîine junioarele noastre 6ă 
se concentreze mai mult și să-și lase 
timiditatea la... vestiar. Cele 18 go-

și explică, de fapt, scorul mic cu care 
s-a încheiat prima repriză : 2—2. 
După pauză jucătoarele iugoslave și-au 
schimbat tactica și au început să fi
nalizeze acțiunile și prin angajarea 
jucătoarei lies, un bun pivot. Conse
cința a fost că ele s-au detașat ime-

Jucătorii de tenis din U.R.S.S. 
au început pregătirile 
pentru „Cupa Davis“

Jucătorii sovietici de tenis și-au început 
de pe acum pregătirile pentru „Cupa 
Davis’, competiție internațională la care 
participă pentru prima oară. In turul I 
echipa U.R.S.S. va întîlni reprezentativa 
Olandei, o primă verificare a lotului so
vietic din care fac parte printre alții 
Leyus, Sivohin și Lihaciov, o va consti
tui turneul pe teren acoperit, programat 
la începutul iui martie la Moscova. La 
acest turneu au fost invitați jucători din 
R.P. Ungară, R.P. Polonă. R»D. Germa
nă, Anglia, R.F. Germană, Italia și 
Franța. Ca si în anii trecuți U.R.S.S. va 
fi reprezentată la turneul de la Wim
bledon, la „Cupa Galea“ și la alte con
cursuri peste hotare.

|

în prims runda n fnrwiliii in(erna(lonal
de șah de la Stockholm

Petrosian l-a învins în 33 de mutări pe Olafsson
(Agerpres). LaSTOCKHOLM.

„Kunsthalle" din Stockholm a avut 
loc festivitatea de deschidere și tra
gerea la sorți a turneului interzonal, 
contînd pentru campionatul mondial 
de șah. In tabelul de concurs cel 23 
de concurenți au primit următoarele 
numere: 1. Stein; 2. Petrosian; 3. 
Gheller; 4. Korcinoi (toți U.R.S.S.); 5- 
Filip (R. S. Cehoslovacă); 6. Bolbocan 
(Argentina); 7. Bertok (Iugoslavia); 8.

Uhlman (R,D. Germană); 9. Teschner 
(R.F- Germană); 10. Benko (S.U.A.); 
11. AarOn (India); 12. Portisch; 13. Bi- 
lek; 14. Barcza (toți din R.P. Ungară); 
15. Bisguler; 16. Fischer (ambii 
S.U.A.); 17. Pomar (Spania); 18. Gligo- 
rici (Iugoslavia); 19- Schweber (Argen
tina); 20. Janovski (Canada); 
mann (Brazilia); 22. Cueller 
bia); 23. Olafsson (Islanda), 
turneului sîrtt Stahlberg și 
(Suedia). Competiția va dura

R. P. Romină pe locul III în clasamentul seniorilor
la „Cupa Kurikkala“ la schi

Ana lioțan ( București I) nu a putut opri acțiunea Radical Floroianu (București 
junioare) decît prin fault. Arbitrul Gh. Popescu a acordat „7 metri* pe care 

Floroianu l-a transformat, egalind scorul: 1—1 Foto : T. Chioreanu

lori ale întilnirii au fost marcate de : 
Ștefănescu (3). Leonte (2), Oțelea (2), 
Boțan, M. Constantinescu, Neako,
Frantz (București 1), Floroianu (3), 
Hedeșiu ‘(2), Bain, Aîelinte (Bucu
rești junioare).

r . Cea- de a doua partidă, Berlin — 
..Slavon.ja, s-a încheiat cu un rezultat 
surprinzător, handbalistele iugoslave 
realizînd o meritată victorie. In prima 
parte a Întilnirii ambele formații au 
jucat lent, încercînd să finalizeze prin 

. șuturi de la distanță. Am asistat, la 
începutul jocului la numeroase ocazii 
ratate, în special din cauza impre
ciziei in loviturile la poartă. Așa 6e

DEL.MCE, 28 (prin telefon). La a 
Xl-a ediție a „Cupei Kurikkaia" s-a 
înregistrat o participare record: peste 
60 de concurenți, reprezenfind Italia, 
Franța. Elveția, R.F. Germană, Austria, 
R.P. Polonă, R.P. Bulgaria, R.P.F. 
Iugoslavia și R.P. Romină. Schiorii 
romîni au avut o comportare destul 
de bună, clasîndu-se în prima treime 
la 15 km și pe locul 4 la ștafeta de 
4x10 km, intrecînd o serie de con
curenți de certă valoare, din țări cu 
o veche tradiție în acest sport.

Pe primul loc la 15 km seniori s-a 
clasat italianul Giulio de Florian cu 
46:07,0, urmat de francezul Felix 
Mathieau cu 46:35,0. Sportivii romîni 
au ocupat următoarele locuri: 16. Dinu 
Petre 49:21,6; 19. St Drăguș 49:26,0;

Bădescu 49:37,3 ; 23. Gh. Cincu
Ștafeta 4x10 km: 1. Italia I 

2. Franța 1 2h01:45,8;

21. Gh. 
49:50,0.
2h00:20,l 2. Franța I 2h01:45,8; 3.
Italia II 2h02:57,8; 4. R.P. ROMiNA 
2h06:00,4 ; 5. Elveția, 6. R.P.F. Iugo
slavia, 7. R. P. Bulgaria ș.a.m.d.; 
10 km juniori : 1. Krol (R.P. Polonă) 
32:19,8;... 7. Gh. Vilmoș (R.P.R.)
33:36,9; 10 km senioare: 1. Stojeva 
(R.P. Bulgaria) 36:45,0 ; 2. Rekar 
(R.P.F.I.) 38:28,0.

„Cupa Kurikkaia", în clasamentul 
căreia au intrat doar reprezentanții 
țărilor de lingă Alpi, a fost cucerită 
de Italia 1. In clasamentul pe echipe 
al seniorilor, schiorii romîni au ocupat 
locul III, după echipele Itafîei și 
Franței. I

MIMAI BOTA

21. Her- 
(Colum- 
Arbitrii 
Bistrom 
6 săptă- 

mîni. In flecare săptămână vor avea 
loc 4 runde, două zile vor fi rezervate 
partidelor întrerupte, iar una pentru 
odihnă. Primii 6 clasați vor avea drep
tul de a participa la turneul’ candi- 
daților, care va avea loc "anul acesta 
în insulele Curacao- ■ ’ -

In prima rundă a turneului de la 
Stockholm; după 5 ore de joc s-au 
terminat 7 partide: Petrosian l-a în
vins în 33 de mutări pe Olafsson, Fi
lip a cîștigat la Janovski, Uhlman la 
Pomar, iar Gheller, în criză de timp, 
a pierdut in fața columbianului Cuel
lar. S-au terminat remiză partidele: 
Bilek — Portisch; Bertok — Gligorici; 
Bolbocan — Schweber.

Maiia Alexandru campioană
(Urmare din pag. 1)

Berczik 
Berczik, 
început 
fonice.

3—1. Finala de dublu bărbați 
Peterfi—Miko, Andreadis a 

în momentul transmisiei tele-

★
Vineri noapte au luat sfîrșit finalele 

probelor pe echipe. La fete a cîștigat for
mația R.P.U., care a întrecut selecțio
nata R.P.R. cu 3—1. In ultimul megi, 
campioana europeană Eva Foldi a dis
pus de Maria Alexandru cu 2—0. La 
băieți, pe primul loc s-a clasat echipa 
secundă a R.S.C., care a învins cu 3—2 
reprezentativa R.P.U. Locul III a fost 

' - ocupat de echipa R.P.R., cîștigătoare 
în față echipei R.S.C. (A) cu 3—0. In 
ultima partidă, cea de dublu. Covaei 

I și Giurgiucă au ieșit învingători cu 
0 la Svarc și Schwab.

Fotbaliștii romini au cules la Atena 
ia doua victorie și numeroase aplauze

(Urmare din pag. 1)

dc dominare a oaspefilor. Dar un contra
atac al gazdelor surprinde apărarea ad
versă și Cojocaru este obligat să comită 
fault. Lovitura liberă dictată de la mar
ginea careului este transformată de Ln- 
kalidis : 3—-2. O perioadă de timp bueu- 
Teștenii par dezorientați de această ne
așteptată reducere a scorului. Ei se re
trag în apărare căutînd să mențină re
zultatul. Spre sfârșitul partidei, superio- 
ritatea tehnică și tactică a oaspeților 

; sc impune din nou și în min. 83 asistăm 
la un nou atac încununat de succes al 
echipei Steaua. Tomeș driblează întreaga .

I apărare și printr-un șut spectaculos sta- : 
■ bilește scorul definitiv al partidei : 4—2. .

Iri acest joc Steaua a prezentat ur
mătoarea formație : Voinescu — Staicu, 

. (în ' repriza . II, Zavoda), Cojocaru, Ivă- 
. ncscu (Staicu) — Jenei, Crișan — Ca- 
covcanu, Raksi, Voiilea, Tomeș. Creini- 
ceanu.
.Fotbaliștii- romîni au practicat, ca șt 

. . Ia prima întîlnirc, un joc. de calitate, 
fiind aplaudați de numeroase, .ori. In 
special atacul a creat faze de mare spec- 

:-‘J taculozitate, remareîndu-se Voinea și To- 
ibcș. Steaua a părăsit azi Atena, lăsând 

. aci o excelentă, imnresie
★

' ’ ’ Echipa Steaua a revenit aseară în i 
■ ; tară. - -

diat și în 9 minute au reușit să con
ducă cu 7—21 Meciul era jucat. Este 
adevărat că un rol determinant în 
realizarea acestei victorii l-a avut por
tarul echipei iugoslave, Tereza Balen, 
care a „scos” în ultimă instanță 
multe mingi grele.

Formația berlineză, deși cuprinde în 
rindurile sale o serie 
noscute, a evoluat — credem — sub 
nivelul posibilităților ei. Meciul a fost 
corect condus de Gh. Popescu. Au 
înscris: M. Tomîci (4), K. lies (2), 
H. Roncevici, A. Vukelici (Slavonja), 
R. Weinhoffer (2), 1. Schulz, E. Scholz 
(Berlin).

ultimă instanță

de jucătoare cu- Ilona Micloș
SALLFELDEN, 28 (prin telefon). 

întrecerile de schi din cadrul „Memo
rialului Tony Mark" S-ău încheiat 
duminică prin desfășurarea cursei de 
slalom uriaș, la care au participat,

Tony Mark”
cîștigat

Gorsukina 
w'

internațională de tenis de masă a R. S. Cehoslovace
3—0, semifinale: Berczik — Stanek 
3—1, Alser — Lemke 3—1 ; DUBLU 
FEMEI, sferturi de finală : Alexandru, 
Pitică — Rusciova, Hevesi 3—1 (—17, 
10, 12, 22), Kunz, Kalweit — Svar
cova, Bosa 3—1, Rowe, Uhrova — Lu- 
zova, Karlikova 3—1, Lanterman, Mi- 
helhausen — Foldi, Lukacs 3—01 Se
mifinale : Alexandru, Pitică — Kunz, 
Kalweit 3—1 (—15, 14, 12, 10), Rowe, 
Uhrova — Lanterman, Mihelhausen 
3—2; DUBLU BĂRBAȚI, turul II : 
Miko, Andreadis — Giurgiucă, Covaci 
3—2 (—15, 15, —18, 12, 22), semifi
nale: M’ikq, Andreadis — Rozsas, Fa
hazi 3—1,’Berczik, Peterfi — Stanek, 
Alser 3—2. Cuplul Negulescu,: Rethi nu

Sîmbălă și duminică s-au desfășurat 
întîlnirile individuale, lată rezultatele 
mai importante :■ SIMPLU FEMEI, tu
rul 1 : Bosa (R.S.C.) — Mihalca 3—0 
(10, 14, 21), Pitică — Hîscova (R.S.C.) 
3—-0 (14, 11, 15)', turul II : Alexandru 
—Uhrova (R.S.C.) 3—0(14, 9,12), He
vesi (R.P.U.) — Pitică 3—0 (19, 17, 
14), sferturi de finală: Foldi (R.P.U.) 
— Bosa 3—1, Svarcova (R.S.C.) — 
Hevesi 3—2. In această partidă s-a a- 
plicat regula activizării. Lukacs 
(R.P.U.) — Lanterrrian (R.F.G.) 3—0, 
Alexandru — Kunz (R.D.G.) 3—2, se
mifinale : Foldi — Svarcova 3—0, Ale
xandru — Lukacs 3—2 (6, 9, —17, 
—9, 13). In ultimul’ set, de la scorul ___ _ ___ _________________
de 15—10 pentru Maria Alexandru a s-a prezentat lâ joc, deoarece, Rethi 
intrat în funcție regula activizării, se aqfflderitase mai înainte la o partidă. 
SIMPLU BĂRBAȚI, turul II: Berczik .de dublu rnixt/ DtJBȚU AI1XT, turul I;

' “■ * “ “ Holmarioyă, Leinke — Mihakja, Giur-
giiică 3-j (â. S,' Pitică, Rețhi ~ 
Lanterman, .Rozkas 3—2 (14. 12, r—5, 
—14,’ 19): turul I!: Hevesi, Fahazi — 
Alexandru, Negulescu 3—1 (17, 16, 
—18, 17), Luzoyar Vihnarpvski — Pi
tică, Rethi 3—1, semifinale : Hevesi, 
Fahazi — Mihelhausen, Harrison 3—2, 
Lukacs, Berczik — Bosa, Melstrom 
3—0.

La „Memorialul 
Slalomul uriaș a fost 

de sportiva sovietica S.
pe locul
ca și la celelalte probe, peste 100 de 
concurenți din 14 țări. In această, 
cursă, Sportiva sovietică S. Gorșukina 
a produs cea maj mare surpriză a 
competiției, cucerind primul loc, înain
tea unor concurente care se anunțau 
mari favorite. Gorșukina a înregistrat 
timpul de 1:36,9, fiind urmată de aus- 
triecele Gertrude Gaber cu 1:38,5 și 
Hedda Kainz cu 1:38,6. O bună com
portare a avut și Ilona Micloș, cla
sată pe locul VI cu 1:40,9. Cursa bă
ieților a fost cîștigată de austriacul 
Ernest Falch cu 1:59,9. Schiorii romîni 
Gohn și Pandrea nu au participat, 
iar Tăbăraș, Zangor și Bucur au căzut 
și au abandonat.

La slalom special, cursa a fost cîști
gată de Ernest Falch cu 1:29,5. Pan
drea a ocupat locul 26 
gor locul 27 cu 1:42,0 
30 cu 1:42,6. Tăbăraș a 
fost descalificați sau
toți concurenții francezi.

lothar Appier (R. 0. Germană) 
a cîștigat al 9-lea tur ciclist*’ 

al Egiptului
CAIRO 28 (Agerpres). — Cel de-al 

9-lea tur ciclist al Egiptului s-a încheiat 
cu victoria alergătorului Lothar Appier 
(R. D. Germană), care a realizat o per
formanța rar întîlnită în cursele de lung 
kilometraj. El a cîștigat 8 din. cele 14 
etape ale întrecerii și a purtat tricoul 
galben din prima pînă în ultima 
cursei. în vîrstă de numai 20 de 
Lothar Appler, ciclist cu multiple 

una din marile
cu pedale din R. D.

zi a 
ani, 
cali- 
spe-

a Turului ciclist al

de-a 14-a și ultima etapă, desfă- 
pe șoseaua ce străbate deșertul 

Alexandria la Cairo (230 km) a

Zan-cu 1:39,0, 
și Bucur locul 
abandonat. Au 
au abandonat

PETRE FOCȘENEANU

tăți, se anunță ca 
ranțe ale sportului 
Germană.

Penultima, etapă
Egiptului, disputată între orașele Da- 
manhur și' Alexandria (97 km) a fost 
câștigată de alergătorul iugoslav Se- 
benic.

Cea
șurată 
de la
fost cîștig'ată de Gottfried Frank (R. D. 
Germană) în 5 h 58:05,0.

Clasamentul final individual : 
pier (R.D.G.) 51h 04 : 30,0 ; 2. 
(Iugoslavia) . ,
(R.D.G.) la 6:52,0; 4. Scibiorek (1LP. 
Polonă) la 7 : 32,0 ; 5. Fessler (R.D.G ) 
la 8:25,0.

Clasamentul pe echipe : 1. R. D. Ger
mană 16211 32 : 00 ; 2. R. P. Polonă la 
1 :58,0 ; 3. Iugoslavia ; 4- R.A.U.

la 3 : 47,0 ; 3.

1. Ap-
S.iSmic

Frank

(R.P.U.) — Rethi 3-0 (16, 16. 20). 
Larsson (Suedia) — Covaci 3—2 
(-16, 10. —16, 18, 20), Ljemke
(R.D.G.) — Negulescu 3—f (—17, 18, 
15, 44), Peterfi (R:P.U/> —« Giurgiucă 
3-2 (—16, 3, 19, —14, 15), sferturi 
de finală: Berczik — Aliko (R.S.C.) 
3—2, Stanek (R.S.C.) — Larssoh 3—0, 
Alser (Suedia) — Vîhnanovski (R.S.C.) 
3—0, Lemke — Stevens (Anglia)

Semifinalele campionat ului mondial de șah 
prin corespondență

Campionatul mondial de bob 4 persoane aminat

GARM1SCH-PARTENKIRCHEN. 28
(prin Telefon). Deoarece în ultimele
două zile în localitate a plouat și apoî
a nins, ceea ce a făcut ca pista să ... .. __
devină impracticabilă, campionatul vor permite..

mondial pentru bob de 4 persoane 
fost amînat...

Infrecerile.se vor desfășura luni

a

întrecerile, se vor desfășura luni și 
marți, îri caz că timpul și starea pârtiei

hi! "
Aii început semifinalele' celui de-al Re partlcipănți'se numără'* șt șahiștii 

5-lea ■ cafhpibriat mohdîal de șah prin sovietici Râgbzin, Toluș, Ebrisenko, 
corespondență. Iri cele 8 grupe’ ale Dubinin ;și ' Z’dgproVski.' 1 • 

.campionatului joacă 110 șahiști din
40 de țări printre care și R.P. Romină. P
U.R.S.S. este reprezentată de 16 șa
hiști.

Această mare competiție șahistă a 
devenit tradițională după, război.

De atunci titlul de campion mon
dial de șah prin corespondență a fost 
cîștigat de trei șahiști: australianul 
C. S. Purdy, marele maestru sovietic 
Viaccslav Ragozin și de marele maes
tru belgian A. O’Kelly.

In curînd vă începe și turneul final 
al celui de-al patrulea campionat al 
lumii de șah prin corespondență; Prin-

I

• După 10 runde, în campionatul 
unional feminin de șah conduce Ta
tiana Zatulovskaia (Azerbaidjan) cu 
7'/2 puncte, urmată de Alia Kușnir — 
7 puncte, Borisenko și Togonidze — 
cit cite 6'/2 puncte' fiecare. Singura 
participantă neînvinsă pînă acurh este 
Salnje Rootare ’din Tallin, dăr numărul 
niăW’de-remize îriTegistrâț nu i-a per-

• în cadrul „<5tipci

a cîștigat cu 75—70 jocul retur cu 
Hapoel Tcl .Aviv.

® . . Intr-un- meci internațional de 
box disputat la Stockholm echipa Sue-

. diei .,a învins cu 6—4 echipa Iugo-' 
miș să . ihtr'e în țpMonul. fruntașelor, -slaviei, -cam- a prezentat- o forntație
• In catdrill „Cupei campionilor, fără -Jakovlevici-și Bogunie, La cat. 

europeni" la baSțhet,; echipă^ mascu-. semimi jloeie-.> Lundquist (Suedia) a 
lină Lfigiă VaTȘbvîâ: a dispus cu‘93— dispus la puncte de Hrubig (Iugosla- 
80 ’ (44—40) de ' echipa ȚeVerit Hei-- via).- Singurul K.GV al reuniunii a 
Siriki," calificîndiȘ-se pentru sferturile fost înregistrat la •cat.' grea, iugoslavul 
de finală.^ A' obținut calificarea și Anton Jrobnik--scoțindu-1 din luptă în 
echipa turcă Dafusafaka Istanbul, care rundul doi pe Ulf Andersson (Suedia).

• Inga Voronina a cîștigat .la Alma 
Ata pentru a treia oară titlul de cam
pioană unională absolută la patinaj 
viteză. Ea a corectat totodată trei re
corduri mondiale: 500 m — 44,9 sec;

■ 1500 rn — 2:19,0 și 3.000 m — 5:06,0.
• • Continuîndu-și turneul în Uru

guay, echipa iugoslavă de fotbal Par
tizan Belgrad a -jucat la Montevideo 
cu formația-Cerro. Gazdele au obținut 
victoria‘cu scorul de 2—1 (1—1).

• în’turneu în Austria, "echipa ma
ghiară' de hochei pe gheață Ujpesti 
Dozsa a întîlnit la" Klagenfurt o se
lecționată locală. Hocheiștii maghiari 
au terminat învingători cil scorul de 
16—4 (5—4; 5—0* 6—0).

Declarațiile lui J. Ahearn 
in legătură cu campionatele 

mondiale 
de hochei pe gheată

LONDRA 28 (Agerpres). — După 
cum transmite corespondentul din Lon
dra al Agenției Asociătcd Press, condu
cătorii Ligii internaționale de hochei pe 
gheața ,au cleclarat Că es,te posibil ca 
viitorul campionat mondjal programat la 
Colorado Springs să fie contramandat, 
în cazul că echipa R. D. Germane nu va 
primi din partea Departamentului de Stat 
vizele ,de iptrare în S.U.A. -Conducătorii 
Ligii susțin că nu ar mai fi timpul ne
cesar pentru a pregăti transferarea- cam
pionatului mondial într-o altă • ••

Pe de altă parte, corespondentul A- 
igenției sus^mintite transmite că vice
președintele Ugii in tewa ți on ale de ho
chei; J; -Ahearn a «primit propuneri din 
partea 'nrașel-or canadiene Edmonton și 
Calgarv4 care* se^bfe'ră “să •’*df*ganiz*eze în- 
•treccF-i’le campiohatuhn*- moridi’Jl. 'RV’pre- 
zehtanțrl- organizațiilor- •■*spdfih’e,-‘*'din a- 
ce-ste orașe a'u șiMuaF cbhtîfct T-u orga
nele de stat canadiene îh scdpuT garan
tării vizelor de intrăre, fără excepție, 
tuturor echipelor înscrise Ta campionat.
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