
A început sezonul de schi!

Edit Șutea a avut o comportare remarcabilă ia 
concursul de deschidere, iiind la un pas de a o în

vinge pe Ilona Micloș
Foto : A. Neaju

nică, atît prin stratul 
masiv de zăpadă pul- 
ver, cit si prin decorul 
de-a dreptul feeric 
creat de panorama Pre
dealului proaspăt nins 
și strălucind în soare, 
în aceste condiții, nu
meroșii excursioniști ve- 
niți din Brașov, de pe 
Valea Prahovei și din 
București nu au avut ce 
regreta, mai ales că șl 
cursele de slalom dispu
tate pe Clăbucet, ca și 
cele de fond desfășu
rate pe pîrtia din Poliș- 
toacă, au fost spectacu
loase, constituind o 
reală propagandă pen
tru schi.

Ca întotdeauna, prin
cipalul punct de atrac
ție l-au constituit între
cerile de slalom special 
(organizate pe o sin
gură manșă) la toate 
categoriile de concu- 
renti. Foarte aprigă a 
fost disputa la senioare, 
unde multipla noastră 
campioană Ilona Micloș 
a depășit-o pe Edit Șu- 
teu cu numai trei zecimi 
de secundă. Tot un fa
vorit a învins și la se
niori, Cornel Tăbăraș, 
oare a beneficiat și de

îs
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După etapa de ieri a campionatului republican feminin de handbal

MUREȘUL ÎN FRUNTE CU UN PUNCT AVANS!

PREDEAL 9 (prin telefon de Ia tri
misul nostru). — Este prima dată în 
cel puțin ultimii zece ani cînd con
cursul de inaugurare a sezonului de 
6chi -a avut un cadru atît de minunat 
ca cel de ieri, de la Predeal. într-a- 
devăr, natura a fost deosebit de dar-

j de
DIN CAUZA CEȚII 

Triunghiularul de biatlon 
R. 0. Germană-Suedia- 

România s-a amînat

un număr de concurs avantajos — 1. 
Remarcabilă comportarea lui Ion 
Zangor care, deși plecat din start, cu 
nr. 11, s-a clasat al doilea, depășin- 
du-i pe Gohn și Bucur, specialiști ai 
acestei probe.

La fond, vom remarca victoria 
realizată de Gh. Cincu cu mai mult 

un minut asupra campionului
Dinu Petre. Pe locurile 3 și 4 doi re
prezentanți ai tinerei generații: Gh. 
Stoian și N. Sfetea. Marcela Leampă 
nu a întîmpinat prea multe dificul
tăți din partea colegei sale de club 
și a cucerit locul I la senioare. La 
juniori și junioare evidențiem clasa
rea în grup a reprezentanților A.S. 
Armata Brașov> antrenați de fostul 
campion Ion Cimpoia.

D. STĂNCULESCU

Bratie, una dintre cele mai active jucătoare timișorene, trece de apărarea Științei și Înscrie spectaculos
Foto : T. Roibm

ALTENBERG, 9 (prin telefon). 
Triunghiularul de biation R.D. Ger
mană—Suedia—România, care trebuia 
să înceapă azi (n.r. ieri) în localita
tea Altenberg din munții Erz, și-a 
modificat programul. Din cauza ceții, 
concursul s-a amînat mai întîi pentru 
ora 13, apoi pentru luni, cînd se va 
disputa proba de ștafetă. Proba de 
20 km se va disputa marți.

în concurs vor fi prezente 6 echi
pa R.D. Germană (două formații), 
Suedia, România, precum și două for
mații fruntașe din R.D. Germană, 
Vorwaerts Oberhof și Dynamo Zin
nowitz.

MARCEL STUPARU 
antrenor

Și acum, rezultate : SLALOM SPE
CIAL SENIORI: 1. C. Tăbăraș (Car- 
pați Sinaia) 35,2; 2. I. Zangor (A.S. 
Armata Brașov) 35,9; 3. K. Gohn (Di
namo Brașov) 36,0; 4. M. Bucur fCar- 
pați) 36,1; 5. B. Haidu (Dinamo) 
36,8; 6. C. Bălan (A.S.A.) 36,9; SE
NIOARE : 1. Ilona Micloș (Dinamo) 
31,1; 2. Edit Șuteu (A.S.A.) 31,4; 3. 
Mihaela Casapu (Dinamo) 32,3; 4.
Liana Blebea (A.S.A.) 32,9; JUNI
ORI: 1. Dan Cristea (Caraimanul
Bușteni) 26,5; 2. V. Brenci (Steagul 
roșu Brașov) 28,1; 3. I. Voinea (Di
namo) 29,6; 4. L. Predeleanu (S.S.E. 
Predeal) 30,0; 5. Gh. Staicu (Știința

(Continuare în pag. a -a)

Campionatul republican feminin de 
handbal în 7 a fost reluat ieri cu 
jocurile etapei a treia. Cele patru în- 
tîlniri programate (a cincea a avut loc 
în cursul săptămînii : Știința Timișoara 
— Rapid 7—7) s-au soldat cu rezul
tate în general așteptate, Cglițatea lor 
însă, cu o singură excepție, a lăsat de 
dorit. Cele mai multe din echipe nu 
dovedesc încă suficientă pregătire.

Mureșul continuă să fie în frun
tea clasamentului, care — după etapa 
de ieri — se prezintă astfel :

din partidele de

1. Mureșul 3 3 0 0 32:15 6
2. Rapid 3 2 1 0 38:24 5
3. Știința Tim. 3 2 1 0 33:24 5
4. Știința Buc. 3 2 0 1 27:21 4
5. Tractorul 3 2 0 1 32:36 4
6. Lie. nr. 4 3 1 0 2 25:28 2
7. C.S.M. 3 1 0 2 12:20 2
8. Voința 3 1 0 2 20:33 2
9. Confecția Buc. 3 0 0 3 25:32 0

10. Rulmentul 3 0 0 3 24:35 0

2, 3 și chiar 4 puncte diferență. Ele
vele din Timișoara au început timid 
meciul și au făcut multe erori în a- 
părare (beneficiară : Dobîrceanu, care 
— de altfel — a și marcat 9 din cele 
11 goluri ale echipei sale). După pau
ză însă ele și-au revenit, s-au apărat 
mai bine și au atacat mai hotărît (re
priza le-a și revenit cu 6—5). Echipele 
au folosit următoarele jucătoare : 
ȘTIINȚA : Dincă — Cîrligeanu I, 
Leonte, Nicolae, Dobîrceanu 9 (5 din 
7 m), Șramco 1, Zamfirescu, Comișel, 
Coman, Țiriac ; LIC. nr. 4 : Simo — 
Stef, Arghir 2 (unul din 7 m), Bratie 
4 (2 din 7 m), Gal, Mctzenrath, Oțoiu
3, Zeriu.

Pasionant ca evoluție a scorului a 
fost meciul Confecția — Tractorul, sol
dat cu un rezultat oarecum neașteptat.

victoria muncită și meritată a bra- 
șovencelor, care au dovedit mai multă 
eficacitate, în special în aruncările de 
la distanță. Confecția a acționat cs 
greșeli în apărare (mai ales la blo
caje ; Melinte a înscris direct din 
lovitură de la 9 m) și nervos în atac, 
unde a ratat multe situații favorabile, 
printre care și un 7 m. Scorul a e- 
voluat mereu în favoarea oaspetelor 
(1—0, 4—2, 7—6, și 9—6 în min. 48), 
fiind egalate însă de cinci ori (1—1, 
2—2, 4—4, 5—5, 6—6). Formațiile : 
CONFECȚIA: Cazacu — Georgescu, 
Koncz, Iordan 1 (din 7 m), Ilie 2, 
Scorțescu — Dumitru 3, Zamfirache, 
Papa 2, Nastasia ; TRACTORUL^

(Continuare în pag. a 2-a)

Activiști și instructori sportivi!
IATA-NE IN PLINĂ IARNĂ. FOLOSIȚI FIECARE ZI PEN

TRU ORGANIZAREA ÎNTRECERILOR DE SCHI, PATINAJ SI 
SĂNIUȚE DIN CADRUL SPARTACHIADEI DE IARNĂ A TINE 
RETULUI ! LA STARTUL ÎNTRECERILOR, CÎT MAI MULTI 
TINERI SI TINERE DIN ASOCIAȚIILE SPORTIVE!

ATLETISMUL ÎN ACTUALITATE
Duminică dimineața, atletismul a reintrat în actualitatea competițio- 

nalâ. în sala Floreasca II din Capitală au avut loc primele întreceri 
atletice ale anului. La startul probelor s-au prezentat o serie de seniori 
și juniori !, unii dintre ei reușind performanțe bune. în pagina a 2-a, 
cronica și rezultaîele competiției.

Cîteva amănunte 
ieri :

9 BUCUREȘTI. — Cele două par
tide disputate la Floreasca, în pre
zența unei asistențe numeroase, s-au 
încheiat cu următoarele rezultate :

Știința București — Lie. nr. 4 Ti
mișoara 11—9 (6—3)

Confecția București — Tractorul 
Brașov 8—9 (4—5).

In prima întîlnire, studentele (în 
rîndurile cărora a debutat promițător 
un nou portar, Dincă) au obținut o 
victorie mai clară decît o arată sco
rul. Ele au avut superioritatea atît 
în jocul de apărare (mai bine organi
zat) cît și în acțiunile ofensive care — 
în majoritate — au fost mai pierise 
și mai eficace. In plus, și experiența 
mai mare și-a spus cuvîntul. Ca ur
mare, Știința a condus permanent, cu

S-a încheiat turul III al campionatului de hochei
S3

Steaua — Voin(a Miercurea Cine 4-2
M1ERCUREA CIUC (prin telefon 

de la trimisul nostru). Au luat sfîrșit 
întrecerile celui de-al treilea tur al 
campionatului republican de hochei, 
întrecînd pe Voința cu 4—2 în meciul 
derbi, STEAUA conduce acum în cla
sament cu 28 puncte (golaveraj + 118). 
Pe locurile următoare : 2. Voința 23 
p (+60), 3. Dinamo 20 p ( + 43), 4. 
Tîrnava 11 p (—55), 5. Știința Buc. 
8 p (—54), 6. Știința Cluj 0 p (—112).

Etapa desfășurată sîmbătă a fost 
una dintre cele mai puțin interesante.

Voința Miercurea Ciuc—Tîrnava 
Odorhei 10—2 (1—0, 4—2, 5—0).
Echipa locală a folosit mai mult li
niile a doua și a treia. Tîrnava a 
opus o rezistență vie în prima repri
ză, reușind să amine deschiderea sco
rului pînă în minutul 16, cînd a în
scris Ferenczi. După prima pauză, 
Voința a jucat mai activ, înscriind în 
minutele 21, 26, 29 și 35 prin Fe
renczi, Ioanovici, Szabo II și Otvoș. 
După 5—0, localnicii slăbesc ritmul 
și permit odorheienilor să reducă din 
handicap : Gali marchează în minu
tele 36 și 37. Ultima repriză se reduce 
la atacuri continue ale Voinței.

Dinamo București—Știința Cluj 
5—0 (2—0, 0—0, 3—0). Dinamoviștii 
au cîștigat fără să forțeze, în Fața 
unei echipe care a făcut mai mult joc 
distructiv. Punctele învingătorilor ,au 
fost marcate de Bașa (min. 9 și 10), 
Boldescu (min. 45 și 58), Florescu 
(min. 53). A fost un meci calm, îp 
care nu s-a înregistrat decît o sin
gură eliminare de 2 
Au condus arbitrii 
ceanu.

Steaua—Știința 
(3—0, 3—0, 5—0). 
scorul, Steaua a dominat tot timpul. 
Studenții au opus o rezistență foarte 
slabă, mai ales că au jucat fără do: 
din cei mai buni jucători ai echipei, 
Scheau și Mihăilescu, plecați la 
București pentru examene.

CĂLIN ANTONESCU

minute : Cazan J. 
Florescu și Tur-

București 11—0
După cum arată



CARNET COMPETIȚIONAL

PATINAJ: în așteptarea unui nou examen ATLETISM: Prea multe absențe
Sîmbătă după-amiază, 

seniorii au pus... stăpîni- 
re pe gheata patinoaru
lui Floreasca. Sportivii 
bucureșteni și-au prezen
tat repertoriul figurilor 
liber a’.ese în cadrai fa
zei regionale a campio
natelor republicane de 
patinaj artistic. întrece
rile au constiuit o utilă 
verificare a stadiului pre
gătirilor. Și cum acest” 
confruntări au însemnat 
un ultim examen înantea 
finalei pe (ară, vom face, 
în rîndurile care urmea
ză, un scurt bilanț al 
comportării fiecărui con
curent. Vom începe în 
ordinea intrării patinato
rilor pe gheată :

CRENGUȚA CUMBA
RI. A executat corect 
„Axei", „Lutz“, „Rittber
ger" ș: alte sărituri sim
ple, precum și o serie 
de combinații de pirue
te. După cum se vede, 
conținutul programului 
ei a fost... sărac pentru 
o senioară.

CRISTÎNA FORMAGIU. 
A avut un repertoriu cu 
un conținut mai variat, 
însă săriturile duble și 
chiar cele simple nu au 
fost. întotdeauna reușite, 
are viteză de alunecare 
ficientă viteză de,, rotație 
□ea piruetelor.

ELENA MOIȘ. Grație com.șft-iim- 
ciozltății cu care se pregătește, ea 
« început să stăpînească o serie 
de figuri dificile. Astfel, a execu
tat corect „Axei", „Lutz", „Spreitz" 

.și alte sărituri simple. De aserne- 
a executat... curat dublu „Sal

chow". dublu „RiittbergeT* cu bă
taie și a încercat (reușindu-i doar 
pe... Ire+ilerturi), dublu „Axol", 
fiind singura sportivă care a in
clus în program această spectacu
loasă săritură. Ou /combinațiile de 
piruete și pașii de legătură aleși 

lîn ritmul muzicii. Elena Moiș a în
trunit sufragiile publicului și ale 
arbtrilor.

MUTAI STOENESCU. A debutat 
Ta seniori cu un nprogram din care 
n-au lipsit săriturile duble. Deocam-

Elena Moiș (Dinamo) intr-o spectaculoasă săritură

Foto : St. Ciotloș

In 
și 
în

ipdus, nu 
ni'ci su- 
executa-

dată însă nu le stăipînește, ateri
zând de multe ori pe ambele pi
cioare. In consecință, el trebuie să 
exerseze mult.

NICOLAE BELU. Concurînd fără 
emoție, deoarece principalul său ad
versar, Marcel Comanici (acciden
tat) a absentat de la întreceri, a apărut 
dezordonat, unele din figurile du
ble exețcutîndu-le doar pe... jumă
tate. Păcat! Se pare că Nicolae Belu 
s-a culcat pe 'laurii succesului de 
la concursul internațional de la Vie- 
na, unde l-a întrecut pe campionul 
țării, Comanici, la „libere".

Și acum, icîteva cuvinte despre 
perechi. Liliana Georgescu și Dan 
Săveanu merg cu pași mari pe 
drumul consacrării, avînd de la un 
concurs la altul o mai bună sincro
nizare în mișcări. Cu toate afcestea, 
cuplul campion Letiția Păcuraru — 
Radu Ionian s-a impus cu un pro
gram mult mai bogat în conținut.

In concluzie, privindu-i pe patina
torii seniori în „exercițiul funcțiu
nii" se poate afirma că au pro
gresat în mod vădit, dar că mai au 
mult de învățat pentru a stăpîni în
treaga gamă a săriturilor. Ei vor 
da un nou examen cu prilejul a- 
propiatelor finale ale campionate
lor republcane de patinaj artistic.

CLASAMENTELE GENERALE : 
iete : 1. Elena Moiș (Dinamo) 625 
p; 2. Cristina Formagiu (Dinamo) 
543,2 p; 3. Crenguța Cumbari (Di
namo) 504,3 p; băefi: 1. 
Belu (Constructorul) 613,1 
Mihai Stoenescu (Dinamo) 
perechi: 1. Letiția Păcuraru 
Ionian (Știința) 87,1 p; 2. 
Georgescu ■ 
mo) 78,6 p.

Nicolae 
p; 2. 

551,4 p; 
— Radu 

Liliana 
Dan Săveanu (Dina-

la deschiderea sezonului

TR. IOANIȚESCU

HOCHEI: Steaua—Voința Miercurea Ciuc 4-2

Competiția inaugurală tr sezonului 
atletic de iarnă, organizată. îtt bune 
condiții de comisia orășenească din 
București, a reunit la startul probelor 
aproape 60 de atleți ■—i seniori și ju- 
niori I. Firește; nu îie-aia așteptat la 
o participare extrem de numeroasă și 
valoroasă, dat fiind faptul că majo
ritatea atleților fruntași au un alt 
program de pregătire. De asemenea, 
era greu ca la început de sezon să 
pretindem rezultate deosebite. Dar, de 
aici pînă la numeroasele absențe, to
tal nejustificate, pînă la mediocrita
tea unor rezultate, este, desigur, o dis
tanță foarte mare.

Duminică dimineața, la sala Flo- 
reasca If au lipsit, în primul rînd, 
mulți sportivi de categoria a Il-a, că
rora — de fapt — le era rezervat 
acest concurs. în plus, unele cluburi 
(Progresul, Voința, " 
Olimpia) s-au prezentat doar cu 2—3 
concurenți. Să notăm — și lucrul ni 
se pare cu totul curios — absența an
trenorilor clubului Știința.

Un interes mai evident au arătat 
concursului de sală de ieri cluburile 
Dinamo, Metalul și Rapid care au 
prezentat un număr mai mare de atleți 
și, în general, destul de 
tiți.

Făcînd aceste notații, 
totuși eforturile pe care 
cei 60 de atleți, dorința lor de a rea
liza performanțe bune. Dintre ei, au 
reușit în special : Ruxandra Marines
cu (Dinamo) 6,8 la 50 m — record 
personal ; C. Semen (Știința) 1,90 m 
la înălțime și AI. Tudorașcu (Metalul) 
5,9 la 50 m.

REZULTATE TEHNICE: 50 m(f):

Constructorul,

bine prcgă-

să apreciem 
le-au făcut

T.- Ruxandra Marinescu (Dinamo) 
6,8; 2. Elena Ionescu (Constructorul) 
7,0 ; 40 m g (f) 1 1. Gabriela Negoes-i 
cu (Progreșul) 6,4 ; lungime (f) ,t 1V 
Niculina Constantin (ȘSE I) 4,51 m’; 
greutate (f) I 1. Elena Elic (Metalul) 
13,69 m ; înălțime (f) : Gabriela Ne- 
goescu (Progresul) 1,40 m ; 50 m: L- 
Al. Tudorașcu (Metalul) 5,9 ; 2. M. 
Izbășescu (Progresul) 6,0 ; 3. V. Po- 
rojan (Dinamo) 6,1 ; 55 m g : 1. Mir
cea Dincă (Dinamo) 8,3 ; lungime : 1. 
Haralambie Gogoașe (Voința) 6,41 m ; 
înălțime : 1. C. Semen (Știința) 1,90 
m ; 2. Florian Cheran (Dinamo) 1,85 m; 
greutate : 1. Constantin Crețu (Meta
lul) 14,91 m.

Este cazul ca la astfel de compe
tiții, deosebit de utile atît pentru pre
gătire cît și pentru verificare, să par
ticipe în viitor mai mulți atleți. Nu
meroasele absențe — care, de altfel, 
au făcut ca unele probe (cele de gar
duri și întrecerea de înălțime fete) 
să se desfășoare cu cjte 2—3 concu- 
renți — ne arată că există prea puțină 
preocupare în cluburile bucureștene 
pentru rezolvarea uneia din cele mai 
inportante probleme ale atletismului 
nostru : pregătirea la un nivel supe
rior a „omului 2 și 3“ pentru toate 
probele. Și, să nu uităm, cu prilejul 
unor asemenea competiții pot fi reali
zate și standardurile pentru întrece
rile cu caracter republican. Iată de ce 
așteptăm ca următoarea competiție — 
cea rezervată juniorilor — să ne pri- 
lejuiască mai multe constatări pozi
tive privind preocuparea pentru creș
terea numărului de atleți cu perfor
manțe de valoare.

DAN GÎRLEȘTEANU

:nea, (Urmare din pag. 1)

Etapa de duminică a programat 
partide echilibrate, deci mult mai in
teresante.

în meicul de dimineață, Tîrnava 
Odorhei a întrecut pe Știința Cluj 
cu 9—3 (1—1, 1—1, 7—1), după ce la 
un moment dat, în ultima repriză, 
clujenii conduceau cu 3—2 !! Știința 
a făcut unul din cele mai bune jocuri 
ale sale și a pierdut numai din cauză 
că —- prezentînd un lot foarte redus

HANDBAL: Echipele

— a cedat fizic, în final. Clujenii au 
deschis scorul în minutul I prin Ca
zan I și au condus cu 1—0 pînă în 
minutul 15, cînd Torok 1 a egalat, 
într-un moment în care Tirnava era 
în inferioritate numerică 1 După pri
ma pauză, Torok II este eliminat pe 
5 minute și Știința profită înscriind 
prin același Cazan I. De-abia reintrat 
în joc, Torok II își răscumpără gre
șeala față de echipa sa, mareînd go
lul egalizator. La începutul reprizei 
a treia, Tîrnava rămîne în 3 jucători 
de cîmp și Cazan I aduce pentru a 
treia oară conducerea 
înscriind^ în min. 
însă,

VOLEI: Electroputere Craiova (m)

pe primul loc in

la încheierea
campionatului repu- 
ediția 1965/1966 a

seria a ll-a

turului

în „Cupa
O SINGURA EXCEPȚIE: ȘTIINȚA A

favorite învingătoare 
F. R. H.‘‘

FOST ÎNVINSA DE RAPID

Jocurile echipelor bucureștene din 
cadrul „Cupei F.R.H.* au continuat 
ieri, înregistrîndu-se următoarele re
zultate :

RAPID — ȘTIINȚA (m) 19—18 
(8—12). în prima repriză studenții au 
stăpînit jocul, conducând cu 7—1, 
9—3, 10—4, 11—7 și lăsînd impresia 
certă că nu pot pierde meciul. Ei au 
continuat să aibă avantaj și după 
pauză, deși jocul s-a echilibrat: 
14—10, 16—12, 17—15 (min. 48). Dar, 
în ultimele minute au pierdut prea 
ușor mingea, vrînd să joace la „mare 
fantezie", și de acest lucru a profilat 
Rapid, care n-a cedat nici un moment 
lupta și, cu un finiș puternic, a reușit 

:să smulgă o 
satunci. Cele 
7mitru 6 și 
’Gațu 5.

I DINAMO — RAFINĂRIA TELEA- 
JdEN (m) 34—15 (17—10). Dinamo, cu 
• o garnitură secundă, a cîștigat clar. 
IS-a jucat deschis, rapid, cu multe 
‘faze frumoase. Principalii realizatori: 
IMureșan 10, Licu 6, respectiv Badea 7.

victorie nesperată pînă 
mai multe goluri: Du-
Jumate 5, respectiv

STEAUA — VOINȚA (m) 26—14 
(12—10). A fost cel mai frumos joc 
al zilei; cu numeroase faze mult 
aplaudate. Scorul a fost strîns în 
prima repriză dar după pauză mili
tarii s-au distanțat printr-un joc mai 
bun. Cele mai multe goluri: Al- 
boaica 6, Martini 4, Roșescu 4, Bul
gara 4, Totan 4, respectiv Tănăsescu 
și Nițescu cîte 3.

PROGRESUL — VOINȚA (f) 20—8 
(11—2). Prima repriză a aparținut Pro
gresului, a doua a fost mai echili
brată, dar cu multe ratări de ambele 
părți. Principalele realizatoare: Oțe- 
lea 6, Bogan 5, Zane 5, respectiv An- 
gheli 3 și Ionescu 2.

S.S.E. nr. 1 — FABRICA DE TIMBRE 
(f) 21—5 (8—3). Joc încîlait, presărat 
cu numeroase greșeli. Golgeterele me
ciului : Matache 5 și Anghel 4, res
pectiv Dumitru 2.

S.S.E. nr. 2 — I.C.F. (f) 9—7 (5—4). 
Meciul a plăcut datorită evoluției 
scorului. Cele mai multe goluri: 
Oancea 4 și Butan 3, respectiv 
Lincă 2.

echipei clujene, 
_____ ___  43. De acum, 
însă, Știința nu mai poate face fată 
ritmului de joc și, pînă la sfîrșitul 
acestei pasionante partide, cei care 
conduseseră aproape continuu... pierd 
la 6 goluri diferență.

Dinamo București a întrecut pe 
Știința București cu 7—4 (2—2, 1—2, 
4—0). Deși dominaseră autoritar, di- 
namoviștii erau conduși înaintea ul
timei reprize ! în a treia parte a jo
cului, ei au egalat și au cîștigat apoi 
sigur. Au marcat : Bașa (2), Boldescu 
(2), Pană (2) și Făgăraș pentru Di
namo, Bazilide (2), Mezei și Costescu 
pentru Știința.

Meciul Steaua—Voința a fost deo
sebit de viu disputat, plăcînd — 
prin dinamismul său —■ celor aproape 
5000 de spectatori. Voința a condus 
cu 1—0 (Andrei, minutul 5), apoi 
Steaua a înscris trei goluri prin Iuliu 
Hollo (minutele 6, 10 și 11), luînd un 
avans care s-a dovedit hotărîtor. în 
repriza a doua, Voința a presat con
tinuu, a avut multe ocazii, dar n-a 
putut reduce scorul, lucru pe care l-a 
reușit de-abia în ultima parte (min. 
46) prin Kraus. în minutul 55, Szabo I 
fixează scorul final la 4—2 (3—1, 
0—0, 1—I) pentru 
arbitrii Florescu și 
echipei Steaua se 
său mai calm, mai

Steaua. Au condus 
Turceanu. Victoria 
datorează jocului 
organizat.

Prima parte a 
blican de volei 
luat sfîrșit Ia categoria A și în grupa 
masculină a seriei secunde. Iată mai 
jos relatările corespondenților noștri 
de la cele cinci meciuri ale ultimei 
etape, desfășurate ieri în provincie :

La Bacău, Viitorul—Știința Bucu
rești 3—0 (12, 15, 6). Meciul a plă
cut, în special setul al doilea, atît 
prin valoarea tehnică a jocului, cît și 
prin evoluția palpitantă a scorului : 
7—1, 13—4, 14—14, 15—15, 17—15. 
Localnicii, care în genere au dominat 
net, își datoresc victoria calmului și 
superioarei voințe colective de luptă. 
Pe studenți, care s-au enervat văzînd 
că nu-și pot lega jocul, nervii i-au 
ajutat... să piardă. De la gazde merită 
a fi evidcnțiați toți jucătorii echipei, 
iar de la oaspeți lacob, Chiriță și Bă- 
răscu. (I. IANCU — coresp. reg.)

La Tg. Mureș, Banca—Electroputere 
Craiova 3—1 (4, —4, 12, 14). Evolu
ția celor două echipe a prilejuit un 
joc echilibrat și de bun nivel tehnic. 
Banca a învins mulțumită unui plus 
de energie și hotărîre în finalurile 
ultimelor două seturi. S-au remarcat 
Ghergheli și Preda de la învingători, 
Crețu și Marinescu de la învinși. (D. 
GHIȚESCU — coresp.)

La Timișoara, înainte—C.S.M.S. 
Iași 3—1 (6, —11, 2, 11). Echipa timi
șoreană putea învinge cu 3—0 dacă 
după primul set, cîștigat ușor, juca 
mai atent în partea a doua a partidei. 
Cei mai buni de pe teren : Suru și 
Weiss de la înainte și Moșescu de la 
C.S.M.S. (EM. GROZESCU — coresp.)

Oradea, Alumina—ProgresulLa
București 3—0 (13, 13, 12). Partidă 
echilibrată, în care oaspeții au con
dus cu 10—6 în setul întîi și cu 9—5 
în al doilea. în cel de al treilea, Alu
mina a fost în avantaj cu 8—2 și a 
fost egalată Ja 10. S-au evidențiat 
Moruț, Loghin, Starinschi și Dimeni 
(Alumina), respeotiv Zaporojescu, Pa
vel și Haidu. (I. GHIȘA — coresp 
reg.)

La Cîmpia Turzii, Ind. sî-mei— 
Știința Petroșeni 3—2 (2, 16, —12 
-10, 6). întîlnirea a durat două or< 
și treisprezece minute datorită faptulu 
că gazdele și-au supraestimat forțeii 
după facilitatea cu care și-au adjude 
cat primul set. Localnicii și-au reve 
nit abia în setul ultim, cîștigat, pre 
cum se vede, autoritar. Jucători evi 
dențiați : Văleanu, Lăpăduș și Mi 
trea de la Ind. sîrmei, Coj ocara ș 
Șchiopu de la studenți. (P. ȚONEA — 
coresp.)

Așadar, avantajul terenului a ieși 
biruitor din toate partidele ultime 
etape a turului. în urma acestor rezul 
tate, clasamentul, avînd în frunte pi 
Electroputere Craiova 
la capătul primei jumătăți a 
natului ?
1. Electroputere Craiova
2. Viitorul Bacău
3. C.S.M.S. Iași
4. Știința Buc.
5. Progresul Buc.
6. Alumina Oradea
7. Știința Petroșeni
8. înainte Tim.
9. Ind. sîrmei C. Turzii

10. Banca Tg. Mureș

—12

arată astfe 
camp io

5
5
5
5
5
5
4
4
4
3

4
4
4
4
4
4
5
5
5
6

18:14 
19:15 
16:13 
16:14 
17:15 
17:17 
17:16 
18:18 
13:21 
11:19

1 
1 
1
1
1
1
1
1 
1
1

inc ut sezonul de schi!
(Urmare din pag. 1)

□îonicek — Secheli 2 (din 7 m), Wag- 
•ner 1, Melinte 3, Pescaru 1, Stoian, 
.Radu 2, Nuță.

Arbitrajele (V. Cojocaru — Craiova 
și respectiv A. Vasiîiu — Ploiești) — 

■cu scăpări.
• BRAȘOV. — După un joc dina- 

imic, Mureșul Tg. Mureș a dispus de 
Rulmentul cu 10—8 (5—4). Meciul, 
viu disputat, s-a caracterizat prin ac
țiuni spectaculoase la semicerc, dar și 
cu numeroase ratări, mai ales din par
tea echipei oaspe, care ar fi putut 
realiza un scor mai mare (un 7 «Tra
tat și 4 „bare"). Rulmentul a jucat 
bine pe contraatac, dar a fost defici
tar la capitolul finalizare. Au înscris : 
Tiers 3, Oancea 3, Dienes și Schmidt, 
jxiUasi gazde, Soos 3, Baczo 3, Incze

?, Ulman șj Selesi. A arbitrat Toarte 
brfte M. Marinciu — Ploiești (Eug. 
Bogdan, coresp.).

• TG. MUREȘ. — Ncavînd sală la 
Odorhei, echipa Voința a susținut aici 
partida sa cu C.S.M. Sibiu, pe care a 
întrecut-o cu 6—4 (1—3). Jocul de 
un nivel tehnic mediocru, a avut două 
reprize diferite ca aspect. In prima a 
condus formația din Sibiu, datorită 
mai ales nervozității și ineficacității 
jucătoarelor de la Voința, care aii ra
tat numeroase ocazii printre care și Țin 
7 m. După pauză însă, Voința atacă 
mai calm și mai hotărît, egalează și-și 
asigură victoria. Au marcat ■ Maghi
ari 3, I. Teglas, Balint și Micloș, res
pectiv Schuster 2, Chițea și Birthel- 
mer. Competent arbitrajul lui F. Sto- 
cnescu — Ploiești. (C. Albu și A. Sabo, 
coresp.).

(Urmare din pag. 1)

Brașov) 30,2; 6. N. Crețoiu (Dinamo) 
30,7; JUNIOARE; 1. Constanța Măz- 
găreanu (Știința Brașov) 33>8; 2. Ele
na Neagoe (Ș.S.E. Sinaia) 34,8; 3. 
Georgeta Băncilă (Ș.S.E. Brașov) 
36,3; FOND SENIORI 10 KM : 1. Gh. 
Cincu (A.S.A.) 38:33,0; 2. Dinu Petre 
(Dinamo) 39:54,0; 3. Gh. Stoian
(A.S.A.) 39:59,0; N. Sfetea (Dinamo) 
40:05,0; SENIOARE 3 KM: 1. Mar
cela Leampă (Dinamo) 13:21,0;-2. lu- 
Iiana' B6g6zi (Dinamo) 14:06,0; 3.
Rodica Cimpoia (A.S.A.) 14:43,0; JU
NIORI .5, KM: It D. Soil» (A.S.A.) 
20:22,0; ’2? I. Mîrza (A.S.A.) 21:25,0; 
3. P. Drăguș (St. roșu) 21:34,0; JU
NIOARE 3 KM: 1. Eugenia Vișan 
(A.S.A.) 14:24,0; 2. Maria Drăghiai

(A.S.A.) 15:30,0; 3. Maria Tănase
(Tractorul) 17:36,0.

FLOREA VOINEA, ÎNVINGĂTOR 
LA SĂRITURI

POIANA BRAȘOV, 9 (prin tele
fon). Și specialiștii probelor de sări
turi s-au întîlnit în această dumi
nică la primul lor concurs pe 1966, 
dar la Poiana Brașovg, întrecerea 
poate fi caracterizată ca promițătoare, 
mai ales dacă avem în vedere fap
tul că de-abia sîmbătă 6-a putut sări 
pe trambulina mijlocie (care a găz
duit concursul) deoarece stratul e- 
norm de zăpadă a făcut imposibilă 
amenajarea pistei de elan mai de
vreme. Datorită eforturilor făcute, 
trambulina s-a prezentat foarte bine, 
oferind condiții excelente de con
curs.

campion FloreaFostul 
clasat pe primul loo, își 
victoria notelor mari pentru 
frumos al săriturilor. Faptul că Ic 
sif Eroș, campion pe anul 1965, n 
figurează în clasament se datoreaz 
penalizărilor pentru cădere la ater 
zare în săriturile de concurs. lat 
clasamentele:' SENIORI: 1. Flore 
Voinea (Dinamd Brașov) 211,4 pune 
te (49-}-47,5 m); 2; Șt. Burețea (Tra< 
torul Brașov) 205 p (49-Ț47); 3. h 
Dorobanțu (Dinamo) 196,6 (45,5-j-46 
4. E. Kiss (Tractorul) 190,7 (45,4-
45); 5. I. Alexc (Dinamo) 186,2 (45- 
45); 6.' V. Tamaș (Dinamo) 176, 
(44,5 4-44); JUNIORI: 1. D. Lup 
(Dinamo) 189,3 (41+41); 2. M. Coce 
(Tractorul) 187,2 (414-40.5); 3. L: Mi 
reșan (Tractorul) 181,5

Voine< 
datoreaz 

still

(40,5+40

C. GRUIA coresp. regional



STRASBOURGENCHEDE
Cu selecționata de tineret a României în turneu

NEUNKIRCHEN
tre 24 decembrie și 4 ianuarie 
selecționata de tineret a țării 
noastre a întreprins un turneu în 

Germană, Olanda și Franța. Ci- 
ziarului nostru au fost informați 

np asupra desfășurării partidelor. 
3 trei meciuri internaționale dis- 
i intr-un interval de timp relativ 
în care au fost parcurse și citeva 

e kilometri cu avionul și trenul, 
pus pe tinerii fotbaliști la un ve- 

examen. Cei 17 jucători selec-
i de Bazil Marian și Angelo Nicu- 
au avut de înfruntat adversari va-

componenți ai unor echipe pro- 
iste care practică un fotbal mo- 
Scopul turneului: verificarea jucă- 

în compania unor echipe redu- 
cu diferite stiluri de joc, în

ii de deplasare. Cu alte cuvinte, 
să ne măsurăm forțele cu repre- 
ți ai unui fotbal avansat din

Europei, la ei acasă. Să recu- 
m, o idee îndrăzneață dacă ținem 

de faptul că în timp ce la noi 
le sînt în vacanță, în cele trei țări 
/natul continuă.

resului gazetarilor și fotoreporterilor, 
care ne-au vizitat la Purk Hotel la nu
mai citeva minute de la sosire. Victoria 
obținută cu 24 de ore înainte asupra 
Borussiei era oglindită în ziarele olan
deze. Cotidianul „Twentsche Courant*, 
care mi-a căzut în mînă la acea oră, 
publica o corespondență despre meciul 
din R.F.G. sub titlul „Românii au de
lectat publicul din Neunkirchen". Spre 
deosebire de primul joc, la care am a- 
juns în ajun, pentru meciul din Olanda 
aveam în față o zi de odihnă. La ora 
21, toți jucătorii erau în pat. O raită 
prin camere și o... surpriză / Doctorul 
Dumitru Tomescu ne aduce vestea că 
avem un „bolnav11. Cuperman acuza o 
îngrozitoare durere de dinți. Un cal
mant pentru bolnav și o... problemă pen
tru antrenori. A doua zi aflăm amănunte 
despre viitorii noștri adversari. La En
chede se spune despre F. C. Ttvente că 
este o echipă tare. Punctul forte : linia 
de attic. Formația are în componența ei 
jucători profesioniști din R. F. Germa
nă și Luxemburg. Echipa este antrenată 
de austriacul F. Donenfeld și englezul 
Robinson. F. C. Twente este echipa care 
în 1965 a avut cel mai bogat program 
internațional din Olanda. Iată numai 
cîteva din echipele cu care s-a întîlnit 
acasă: Aston Villa, Arsenal, F. C. Num
ber g etc., în plus a întreprins turnee în 
Belgia, Norvegia, Suedia, R. F. Ger
mană. Așadar, o nouă piatră de încer-

'■ă-ne așadar, la bordul unui IL-14, 
dături de Frățilă, Matei, Boc, 
rrăjdeanu și ceilalți, călătorind 
uropa. Nu mă număr printre ero

de fotbal sceptici, dar sincer 
i nu eram de loc optimist. Pe 
~ii germani de la Borussia, cu 
rma să ne întîlnim în primul meci 
noului, îi văzusem la București 
id în compania reprezentativei 
î A, în fața căreia au reușit un 
izultat de egalitate (2—2). Dar 
acasă ? Această întrebare care ne. 
fa ne-a stăpînit pînă în minutul 
jocului de la Neunkirchen, cînd 
a deschis scorul. Ce a urmat 

se știe. Am cîștigat prima întîl- 
i 2—1 în fața unei echipe for- 
lin jucători cu un bun gabarit și 
lăți fizice excelente. încă o dată 
convins că germanii practică un 
modern, în viteză. Jocul în forță 
rea de mobilizare pe tot parcursul 
0 de minute sînt armele principale 
e fotbaliștii Borussiei suplinesc 
deficiente tehnico-taclice. Publi- 
i Neunkirchen a rămas îneîntat 
il echipei noastre. „Vedetele* zi- 
brin, Ștefănescu și Constantinescu. 
S.Z. Sportblat*, apărut a doua zi 
•neci, cronicarul de specialitate 
„Dacă era și Pele în teren am 
t jura că-i avem în față pe bra- 

în urma unor asemenea apre- 
după părerea mea puțin exage- 
'red că orice comentariu personal 

prisos. Redau doar cuvintele pe 
. M. Gluding, directorul tehnic 
ului Borussia, le-a rostit la re
ferită după joc: „Fotbaliștii dv. 
cri doar ca vîrstă, nu și ca joc. 
dispuși să strîngem și mai mult 
le sportive cu echipele românești 
al. O ricin d veți binevoi să veni ți 
veți fi bine primiți. Am fi îneîn- 
•ă r>c veți invita în frumoasa dv.

Ne-au impresionat plăcut cele 
Din discuțiile purtate cu nume- 
ecialiști vest-germani am aflat 
rmăresc cu atenție evoluția fot- 
nostru. Succesul înregistrat asu- 
tugaliei, meciul dinamoviștilor la 
în fața echipei lui Herrera, au 
vremea lor larg comentate în 

e specialitate din R. F. Germa- 
produs senzație în rîndurile iu
de fotbal din această țară, 

'irantul hotelului „Zum Hof* din 
then, la care am fost găzduiți, 
irhiplin în acea seară.
Afluența de vizitatori •— ne-a 
'ectorul — a stîmit-o echipa dv. 
im să Juați masa în salonul de 
nn orchestră excelentă, iar de 
nă voi ocupa personal..." 
ebuit să fie folosite nenumărate 
te ca să-l convingem că dorim 

masa în salonul de la primul 
avem nevoie de odihnă și li- 

i plecăm în zori spre Olanda.
rog, atunci — a insistat el — 

“rmiteți să fotografiez echipa în 
telului. Voi expune tabloul în 
d veți mai trece pe aici o să-l

NOTE DE DRUM

ă dorință i-a?n îndeplinit-o cu

i 27 decembrie, de în ora 7 pînă 
i 17 după-amiază, adică 10 ore, 
’-am petrecut în tren, parcurgînd 
de aproximativ 700 de kilometri 
unkirchen pînă la Enchede, în ti
lde — în compania formației F.G. 
(locul & în. clasamentul primei 

olandeze) — tinerii fotbaliști 
irmau Să susțină cel de al doi- 
Deși întreaga noastră delegație 
extrem de obosită, a trebuit să 
ă, cu plăcere, bineînțeles, inte-

care pentru tinerii noștri sportivi. Cu 
toate acestea, moralul echipei era ridicat. 
Victoria și jocul bun din R.F.G. a dat 
jucătorilor multă încredere în forțele pro
prii. Cit de mult contează o victorie în 
deplasare I Voia bună pusese 
pe toți. Primim cu plăcere 
gazdelor de a vizita orașul 
obiective industriale. Enchede 
oraș cu 140 000 de locuitori, 
mai important centru textil al
Aici se află întreprinderi specializate 
ale industriei de țesătorie. Vizităm fa
brica de cravate „Claudy*. La marea țe
sătorie „Nuverlieid* găsim printre gazde 
o veche cunoștință: arbitrul internațio
nal, olandezul A. V. Leeuwen, cunoscut 
și apreciat de publicul bucurteștean pen
tru competența cu care a condus în anii 
trecuți cîteva derbiuri fotbalistice în 
țara noastră. Tot el a arbitrat la Sofia 
întîlnirea Bulgaria—România, din cadrul 
preliminariilor J.O., cînd echipa noastră 
națională a dispus cu 1—0 de Bulga
ria. Aflăm însă cu regret că, din cauza 
sănătății, A. V. Leeuwen a trebuit să 
abandoneze arbitrajul. El a urat mult 
succes echipei noastre în întîlnirea cu 
compatrioții săi și ne-a promis că va 
face... galerie românilor.

în așteptarea jocului cu F. C. Twente, 
timpul trece repede. în ziua meciului, 
29 decembrie, vremea se înrăutățește 
brusc. După o dimineață cu soare de 
mai, care ne-a îmbiat la o plimbare în 
talie, la ora prînzului peste oraș a 
început să cadă o ploaie rece de toamnă. 
După-amiază a viscolit, iar o dată cu 
înserarea gerul coboară mercurul termo- 
metrului pînă la minus 10 grade. în 
mai puțin de 10 ore am trecut prin toate 
anotimpurile! înainte de a pleca la sta
dionul Elenfeld, aflăm că pe șoselele din 
apropierea Amsterdamului o furtună pu
ternică a împiedicat circulația, răstumînd 
multe autoturisme. Meciul s-a disputat 
în nocturnă. Cei aproape 5 000 de spec
tatori au stat în tribune înfășurați în 
pleduri, dar nici unul nu a plecat pînă 
la fluierul final. Gerul transformase te
renul într-un veritabil patinoar. Am asis
tat astfel la o adevărată echilibristică ă 
jucătoriîor, care au făcut mari sforțări 
ca să se țină pe picioare. Orice contact 
direct cu adversarul se solda cu fault, 
în asemenea condiții, s-a renunțat la 
conducerea balonului, jucătorii noștri au 
dat drumul „dintr-o bucată* și au pus 
stăpînire pe joc. Adversarii au procedat 
la fel și astfel partida a căpătat un 
plus de spectaculozitate. Se trage de 
la distanță, de ambele părți, Constanti
nescu și fVarringa, portarii, au depus 
eforturi serioase ca să rețină sau să 
respingă loviturile înaintașilor. Prin- 
tr-un șut de la distanță în minutul 16, 
Moldoveanu a înscris pentru echipa 
noastră. Oaspeții au obținut egalarea în 
minutul 35 prin iugoslavul Bulatovic, 
care a marcat dintr-o lovitură liberă do 
la 20 de metri. Șutul n-a fost puternic, 
dar Constantinescu a alunecat și min-

stăpînire 
invitația 
și unele 
este un 

fiind cel 
Olandei.

gea a 
plătim 
Cu 7
tidei, Grăjdeanu alunecă și suferă o în
tindere. La hotel i se aplică gips. Am 
pierdut un cm de bază. Bazil Marian 
și-a trecut neliniștit mina prin pâr. Se 
gîndea la cel de al treilea meci, de la 
Strasbourg, 
rilor noștri 
înlocuitorul

intrat în poartă. Pînă la sfîrșit 
un tribut serios stării terenului, 

minute înainte de terminarea par-

întreaga atenție a antreno- 
s-a îndreptat spre Stoenescu, 
lui Grăjdeanu...

teva cuvinte despre olandezi. în 
jocul cu echipa noastră, ei au 
practicat un fotbal tehnic. Mozai

cul de jucători (de cinci naționalități 
diferite), existent în formație dă jocului 
de ansamblu un caracter pe alocuri con
fuz. Mijlocul terenului stăpînit de Ne
meș, un jucător deosebit de tehnic, im
primă formației un ritm lent, chiar și 
atunci cînd adversarul este descoperit, 
cînd s-ar putea iniția acțiuni de contra
atac surprinzătoare. Cei mai impetuoși ju
cători ai echipei sînt înaintașii olandezi 
Ter Peek și Ter Mors dar care, alături 
de iugoslavul Bulatovic, nu pun accent 
pe fazele de finalizare. Am rămas sur
prinși, deoarece ni se spusese că punc
tul forte este înaintarea! în general, 
jucătorii de la F. C. Twente șutează la 
poartă numai din poziții favorabile. Bine
înțeles că, asemenea observații am vrut 
să le păstrăm pentru noi, dar antrenorul 
F. Donenfeld ne-a vorbit despre această 

lacuna a formației sale. El a abordat 
discuția despre șutul la poartă, impre
sionat de „bombardamentul* exercitat 
de înaintașii noștri la poarta lui ÎVar- 
ringa, în partea a doua a meciului, cînd 
noi am încercat să forțăm victoria, cînd 
am dominat teritorial și — cu puțină 
șansă — unul din șuturile lui Frățilă, 
Moldoveanu, Pant ea sau Stoicescu s-ar 
fi putut opri în plasă dacă portarul 
olandez n-ar fi apărat excepțional. Ton 
Van Dalen, șeful rubricii sportive de la 
cotidianul „Twentsche Courant*, a de
clarat că ziarul a abordat într-o vreme 
problema eficacității echipei din En
chede, dar foarte timid, jucătorii supă- 
rîndu-se pe ziariști pe jnoliv că aceș
tia... se amestecă în treburile lor I

Am plecat din Enchede cu o impresie 
plăcută, despre oameni foarte ospita
lieri.

Din nou la drum... în ultima zi a 
anului 1965 am mai parcurs 900 
de kilometri cu trenul de la En

chede pînă la Strasbourg. Am traversat 
de la nord la sud Republica Federală 
Germană, pe valea Rinului. Am trecut 
prin orașe binecunoscute: Munster, So
lingen, Koln, Coblenz, Mainz, Heidel
berg. Schimbăm trenuri, facem scurte 
popasuri. în sfîrșit, după 11 ore ajun
gem în Franța, la Strasbourg. Era noap
tea Revelionului, se scurgeau ultimele 
minute ale anului 1965. La ora 11, ora 
locală (12 la noi), ridicăm un pahar 
pentru cei de acasă. Ne urăm la mulți 
ani și... succese în fotbal 1 Ne culcăm, 
dar nu după puțin timp ne trezim în
tr-un vacarm de nedescris. Anul nou 
(„întîrziat* cu o oră aici) este primit 
în mod original. Pe străzi se aruncă cu 
petarde, se trage cu pistoalele... Așa-i 
obiceiul. Dimineața, în prima zi a lui 
966 facem cunoștință cu orașul. Vizităm 
celebra catedrală din Strasbourg, a că
rei construcție a fost terminată în anul 
1439. în fața turnului înalt de 142 de 
metri ne fotografiem în grup. Trecem 
cu autobuzul prin Piața Kleber, admirăm 
Palatul Universității, vizităm portul și 
ne oprim mai îndelung în fata clădirii 
televiziunii, un edificiu modern, inaugu
rat în martie 1961. Francezii ne primesc 
cu căldura care-i caracterizează. Pe 
străzi sîntem opriți, stăm de vorbă. 
Primul joc internațional de fotbal al 
anului era așteptat aici cu interes. Afișe 
mari, multicolore, lipite pe zidurile clă
dirilor și geamurile autobuzelor anunțau 
meciul din 2 ianuarie.

Echipa antrenată de Paul Frantz nu 
are nevoie de recomandări. Palmaresul 
impresionant al acestui club profesio
nist este binecunoscut de cititorii zia
rului nostru. Confruntarea pe teren pro
priu cu o asemenea formație nu este 
astăzi o treabă ușoară. La Strasbourg 
se spune chiar că multe echipe cu re
nume nu „riscă* întîlniri cu jucătorii 
în „alb* pe stadionul MEINAU. Și chiar 
așa este 1 Racing ne-a surprins în pri
ma repriză printr-un joc modern, în 

adevăratul înțeles al cuvîntului, practi
cat în viteză, cu o bună tehnicitate și 
orientare. Echipa dispune de o serie de 
individualități care își aduc contribuția 
la practicarea unui joc de ansamblu per
fect. Farias, Szepuniak, Steiber, Schnei
der sînt doar cîțiva din jucătorii care 
ne-au impresionat în acest meci.

Fotbaliștii români au pierdut acest joc 
la limită, dar au dovedit că au posibi
lități să se măsoare cu adversari de 
talie europeană. Jucătorii noștri au a- 
bordat cu mult curaj partida, au trecut 
cu succes peste momentele grele, im 
puse de adversar, și în ultimele 35 de 
minute a avut o revenire care i-a sur
prins pe jucători, publicul și pe spe
cialiștii care își vedeau idolii depășiți 
de tinerii fotbaliști din Carpați. Freddy 
Koenig, cronicarul lui „Dernieres~ Nou- 
velles*. a descris acest joc pe două pa
gini de ziar, ocupîndu-se pe larg de 
puternica revenire a echipei noastre și 
remareînd jocul de mare clasă practicat 
de Frățilă. Cronicarul l-a asemuit pe 
Constantinescu cu o „pisică sălbatică*, 
pentru plonjoanele curajoase la picioa
rele lui Farias și Szepaniak. Partida s-a 
încheiat cu scorul de 2—1 pentru Ra
cing, după ce în minutul 80 arbitrul a 
refuzat un gol perfect valabil, înscris de 
Frățilă dintr-o lovitură liberă de la 20 
de metri. Un ultim amănunt: aplauzele 
spectatorilor au fost adresate jucătorilor 
români...

Din nou acasă. într-o discuție avută 
cu Bazil Marian, aceasta ne-a de
clarat : „în urma notelor primite 

după fiecare joc din acest turneu, ur
mătorii jucători au dovedit că au mari 
perspective să figureze și în anul 1966 
în lotul de tineret al României : Con
stantinescu, Sătmăreanu, Boc, Grăjdea
nu, Mocanu, Ștefănescu, Dobrin, Frăți
lă, Cuperman și Moldoveanu. într-o altă 
categorie, adică a acelor jucători care 
au avut comportări inconstante și care 
urmează a fi verificați în continuare se 
numără: Stoenescu, Matei, Stoicescu, 
Naghi, Pantea și Deleanu. Un singur 
jucător, Niculescu n-a putut fi verificat 
în poartă, deoarece Constantinescu a a- 
vut o formă constant bună în toate me
ciurile.

în încheiere vreau să spun că în toate 
meciurile disputate în acest turneu echi
pa noastră a practicat un fotbal de ca
litate, spectaculos, bine orientat tactic, 
pe linia concepției de joc stabilite. Ceea 
ce trebuie să reținem însă în mod deo
sebit după acest turneu este faptul că 
raportul de forțe dintre echipele româ
nești și cele străine a început să se 
echilibreze, jucătorii noștri dovedind o 
mai mare maturitate în timpul partide
lor și jucînd de la egal la egal cu ad
versari de talie internațională. Aceasta 
ne dă speranțe din ce în ce mai mari, 
ne obligă să intensificăm munca noastră, 
a antrenorilor, în vederea ridicării fotba
lului românesc la nivel european".

A fost un turneu greu pentru tinerii 
noștri fotbaliști, un examen, pe care 
marea majoritate a jucătorilor l-a trecut 
cu bine.

CR. MANTU

Cuperman înscrie cel de al doilea gol al echipei noastre in meciul ca 
Borussia Neunkirchen
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ÎN PRELIMINARIILE CAMPIONATULUI MONDIAL Campionatele

MASCULIN DL HANDBAL
Handbaliștii fruntași din 22 de țări 

trăiesc „febra“ preliminariilor campiona
tului mondial, al cărui turneu final se 
va disputa — după cum se știe — între 
12—21 ianuarie 1967 în Suedia. O parte 
din jocurile preliminare s-au și consu
mat, înregistrîndu-se rezultate care unor 
echipe reprezentative le-au întărit spe
ranța calificării, iar altora le-au redus 
din șanse.

Cum se prezintă situația în cele cinci 
grupe preliminare, precum și în cele 
trei partide bilaterale, din care urmează 
să se califice 13 finaliste? înainte de a 
reda clasamentele se cuvine să subli
niem faptul că din grupe se vor califica 
primele două clasate, iar din partidele 
bilaterale cîte o echipă. Și acum, iată 
cum stau lucrurile :

GRUPA A : Cine va fi „a doua" ?
1. Cehoslovacia 2 2 0 0 50:23 4
2. Austria 2 1 0 1 32:47 2
3. Norvegia 2 0 0 2 20:32 0

Incontestabil că echipa cehoslovacă nu 
poate scăpa primul loc. Dar cine va fi 
i,a doua" ? Nu-1 exclus ca pînă la urmă 
să intre în ...funcție golaverajul pentru 
a departaja echipele Austriei și Norvegiei 
(în primul meci au cîștigat austriecii).

GRUPA B ; R.F.G. și Elveția — favo
rite
1. Elveția 2 2 0 0 49:27 4
2. R.F.G. 1 1 0 0 26: 6 2
3. Olanda 2 1 0 1 27:27 2
4. Belgia 3 0 0 3 39:81 0

Și în această grupă, considerînd că 
R.F.G. n-are contracandidat la primul 
loc, lupta se dă pentru al doilea, la care 
prima șansă o are Elveția. Rămîne de 
văzut dacă Olanda poate furniza o sur
priză.

GRUPA C: Nici o speranță pentru ju
cătorii finlandezi
1. U.R.S.S» 1 1 0 0 26:11 2
2. R.D.G. 1 1 0 0 26:16 2
3. Finlanda 2 0 0 2 27:52 0

O grupă ,-,clară”; în care a treia echipă 
n-are nici o șansă. Va pasiona însă — ca 
joc — întrecerea dintre formațiile 
U.R.S.S. și R.D.G.

GRUPA D : Va reuși Polonia o sur
priză ?
1. Danemarca 1 1 0 0 22:16 2
2. Islanda 0 0 0 0 00:00 0
3. Polonia 1 0 0 1 16:22 0

Singura întrebare este dacă va izbuti 
echipa poloneză să ocupe locul al doilea. 
Ultimele partide internaționale subliniază 
progresul handbalului din Polonia.

GRUPA E : Cea mai echilibrată
1. Ungaria 1 1 0 0 24:15 2
2. Franța 10 10 14:14 1
3. Spania 2 0 1 1 29:38 1

Această grupă se prezintă mai echi
librată decît celelalte. Fără discuție, 
însă, că reprezentativele Ungariei și 
Franței candidează cu mai mulți sorți la 
primele locuri.

Din cele trei partide bilaterale (Iugo
slavia—Izrael, R.A.U.—Tunisia și S.U.A.— 
Canada) nu s-a disputat nici una pînă 
acum. Favorite sînt primele.

în final, iată jocurile programate luna 
aceasta *

Elveția—R.F.G. (13.1), R.D.G.—U.R.S.S.
(15.1) , Danemarca—Islanda (19.1), Franța 
—Ungaria (23.1), R.D.G.—Finlanda (29.T), 
Olanda—R.F.G. și Iugoslavia—Izrael
(30.1) .

★
La Gellen 5 Olanda—Belgia 19—14 (9-5).

Echipe românești de handbal 
în turnee internaționale

europene 
de bob 
(tineret)

ST. MORITZ, 9 (prin telefon). Azi 
(nr. ieri) s-a disputat campionatul eu
ropean de tineret-juniori rezervat 
boburilor de 2 persoane. Au luat 
parte 17 echipaje din majoritatea 
țărilor cu tradiție în acest sport.

Iată clasamentul : 1. Anglia I (Pa
trick Evelyn+Robin Widows) 2:35,22; 
(în două manșe); 2. Austria I 2:37.22, 
3. Austria II 2:37,52;.., 7. ROMÂ
NIA II (Romeo Nedelcu-|- Petre Hris- 
tovici) 2:38,40;... 12. ROMÂNIA I
(Al. Oancea + C. Cotacu) 2:41,18.

Rezultatele boberilor noștri pot fi 
considerate satisfăcătoare fiind vorba 
de un debut al lor pe pîrtia din lo
calitate, a cărei „rapiditate” și di
ficultate sînt bine cunoscute, precum 
și dacă ținem cont de numărul redus 
de coboiîri pe care l-au efectuat în 
acest sezon, atît în țară, cît și la St. 
Moritz (unde au coborît în total doar 
de 7 ori pe pîrtie).

Echipajul Nedelcu+Hristovici a 
fost la un pas de a produce o sur
priză de proporții: după prima manșă 
avea al doilea timp (1:17,73 Anglia I, 
1:18,89 România III), dar o greșeală 
la un viraj i-a frînat serios în manșa 
a doua. Celălalt echipaj a mers cons
tant, dar slab din cauza unor defec-

Selecționata feminină de baschet a Capi 
învingătoare în turneul din Cehoslovac

PRAGA, 9 (serviciul nostru de te
lex). In primul meci al turneului pe 
care-1 întreprinde în Cehoslovacia, c- 
chipa feminină de baschet a Bucu- 
jeștiului a realizat o frumoasă victo- 
•rie, întrecînd formația Italiei : 53— 
52 (26—25). Mai buna pregătire fizi
că a. jucătoarelor bucureștene și-a 
spus cuvîntul într-un joc extrem de 
disputat, după cum arată și scorul. 
S-au remarcat bucureștencele Suliman 
(14 puncte înscrise) și Spiridon (12),

precum și italiencele Garoni 
Ghirri (11). Partida a fost a 
de Kavcic (Iugoslavia) și Dan 
hoslovacia).

In deschiderea acestui meci 
registrat o surpriză de propo 
chipa R.D. Germane a întrei 
hoslovacia cu scorul net de 68-

Luni se dispută partidele 
slovacia—Selecționata Bucuri 
R.D. Germană—Italia.

Revista presei de peste ho 
MIM ■■miIII I ~ II LI HIT III III—■! ■lllllllimil- ~ >MIIPreocupări pentru echipa de fotbal (juniori) a U.l înaintea turneului U.E.F.A.

După cum am anunțat, selec
ționata masculină de handbal a ora
șului București și echipa feminină a 
clubului Rapid au participat sîmbătă 
și ieri la două turnee internaționale, 
desfășurate în orașele Rostock și 
Frankfurt pe Oder din R.D. Germană.

• Turneul de la Rostock a început 
sîmbătă cînd echipa reprezentativă 
a orașului București a întîlnit în 
primul meci formația Lokomotiv 
Dresda. După un „joc-școală” — cum 
l-a caracterizat agenția de presă 
A.D.N. — handbaliștii bucureșteni au 
repurtat victoria la diferență clară : 
17—9 (7—6). în partida a doua, bucu- 
reștenii au avut ca adversar echipa 
norvegiană Oppsal din Oslo. Și de 
data aceasta, succesul a fost de partea 
lor, însă la un scor mai categoric : 
19—7 (10—1).

• La turneul feminin de la Frank
furt pe Oder au participat opt echipe. 
Formația Rapidului a făcut parte din 
grupa A, alături de S.C. Leipzig, Em- 
por Halle și Jednota Trencin. în me
ciul decisiv pentru primul loc în serie, 
S.C. Leipzig a dispus de Rapid cu 
10—7 și s-a calificat — cu 5 puncte 
— pentru finala cu I.F. Hălsingor, 
cîștigătoarea seriei B. în serie. Rapid 
s-a clasat pe locul 2 cu 4 puncte, ur
mat de Empor Halle cu 3 puncte și 
Jednota Trencin cu 0 puncte. în

seria B, I.F. Hălsingor a fost urmată țiuni tehnice ale bobuluL 
de Lokomotiv Rangsdorf, Hălsingbor
și Frankfurt. M. BOTA

Schioara franceză Ma 
rielle Goitschel, învin
gătoare în proba de sla
lom special a concursu
lui de la Oberstaulen

Foto A.F.P.

Ziarul „SOVIETSKI SPORT" publi
că un amplu articol referitor la par
ticiparea echipei sovietice de juniori 
la Turneul U.E.F.A. Reproducem cl- 
teva fragmente din acest articol, care 
se intitulează „Criterii și aprecieri 
diferite".

Selecționata de juniori a Uniu
nii Sovietice a participat de 
două ori la tradiționalul Turneu 
U.E.F.A. și de două ori s-a Întors 
învinsă, evoluția ei fiind nesatisfă
cătoare.

Clnd s-au analizat cauzele insuc
cesului, s-a dat vina In primul rlnd 
pe data timpurie la care s-a desfă
șurat turneul (martie—aprilie) pe
rioada In care fotbaliștii noștri nu 
se află Încă In formă. Ca urmare a 
rezultatelor slabe obținute, nu am 
participat la turneu timp de doi 
ani.

Intre timp viafa și-a urmat cursul. 
An de an, cei mai buni juniori din 
Europa si-au disputat campionatul 
continentului, iar numărul partici- 
pantilor a sporit mereu. Este firesc 
să fie asa. In majoritatea tarilor, 
participarea la turneu reprezintă de 
multi ani o etapă importantă In for
marea fotbaliștilor, formare ce cu
prinde următoarele trepte: echipa 
de juniori, echipa de tineret, echipa 
na/ionald.

Alcătuirea unei selecționate de 
juniori presupune o muncă Înde
lungată și minu/ioasă de selecționa
re a jucătorilor, Întocmirea și res
pectarea unui program comun de 
antrenament (asemenea pregătire 
este de o importantă evidentă, in
diferent dacă participăm sau nu la 
Turneul U.E.F.A.). Avlnd In atent ic 
sute de tineri fotbaliști din care 
selecționează cîfiva, antrenorii pot 
descoperi talentele, iar posibilitatea 
confruntării In turnee europene 
grăbește procesul de maturizare a 
jucătorilor. Faptul că „de bună 
voie" ne-am linut departe de aceas
tă posibilitate, n-a adus declt pre
judicii fotbalului nostru.

Acum am reintrat In rlridurile 
participanfilor și lucrul acesta este 
deosebit de Îmbucurător.

Trebuie să stabilim de la bun În
ceput că In aceste turnee sarcina 
principală este călirea juniorilor 
noștri. Desigur, e plăcut să învingi, 
dar acest lucru nu este totdeauna po
sibil. Criteriile de apreciere a evo
luției unei echipe de juniori nu pot 
fi aceleași ca pentru seniori. Tre
buie să Infelegem că nu 1n fiecare 
an se pot „recolta" talente.

Pentru a obține succese în viitor 
este absolut necesar ca Federația

de fotbal să-și modifice ra< 
titudinea fată de selecționate 
niori care se află astăzi în 
de „copil vitreg".

Este evident, că In preze 
rafia se preocupă să le de 
rilor cit mai multe prilejuri 
fruntări internaționale dar 
pregătește pentru acestea ?

In ajunul turneului tării 
dice, la Moscova, s-a desfă: 
așa-zis turneu școală al 
fotbaliști. Au fost convoca 
lori din diferite republici t 
Unii din aceștia făceau pi 
selecționatele republicane și 
mas să joace In acele echip 
ceste condiții, cei mai buni 
liști ai federației nu și-au p 
ma o părere despre junior 
susceptibili de selecționau 
ceștia n-au putut beneficia 
drumările specialiștilor. In 
din Suedia este deci explici 
trenorii selecționatei de ju 
tlmpină nenumărate greutăți 
tea cluburilor.

înaintea plecării în Suedic 
convocat! doi jucători de 1 
„Șahtior". Iată Insă că la 
sosește o telegramă care a 
părinfii celor doi juniori 
selecționării băieților și nu 
mit să facă deplasarea. Ui 
aflat că telegrama fusese 
de către antrenorul clubul 
a beneficia de aportul jucă, 
niște meciuri locale.

Se Înțelege că asemenea 
nu fac cinste conducătorii 
tivi. Dar nici federația nu s 
destul de energică In astfe 
zuri. Ea trebuie să decidă 
instanță, cuvîntul ei trebui 
la fel de hotărltor ca și 
alcătuirii selecționatei nafic 
bitorii fotbalului Iși aminte 
1962, din pricina „capriciil 
cluburi n-au participat la 
U.E.F.A. jucători ca Fedoto' 
ele. Istoria nu trebuie să s

Și, in sfîrșit, lucrul cel 
portant. In ultimii 5 ani s< 
ta de juniori a fost antre 
maestrul emerit al sportu 
monov. In octombrie, la re 
rea federației, el a placat 
sia să antreneze o echipă 
Nici plnă acum nu a fost 
Înlocuitor. Și aceasta tocm 
rioada clnd juniorii noștr 
să se pregătească cu ser ion 
ximă pentru meciul de 
care-1 vor susține cu jui 
mini, pentru turneul fina 
rei competifii organizate di

FL Gheorghiu pe locul 6 
la Hastings

Turneul internațional de șah de la 
Hastings a luat sfîrșit cu victoria 
marilor maeștri Boris Spasski 
(U.R.S.S.) și Wolfgang Uhlman (R.D. 
Germană), care au totalizat cîte 7,5 
puncte din 10 posibile. In ultima run
dă, Spasski a cîștigat la Nicolai 
(R.F. Germană), iar Uhlman l-a în
vins pe Florin Gheorghiu într-o par
tidă care a durat 4 ore și jumătate. 
Celelalte partide ale ultimei runde 
au luat sfîrșit cu următoarele rezul
tate : Vasiukov (U.R.S.S.) — Gligorici 
(Iugoslavia) remiză, Hartson (Anglia) 
— Littlewood (Anglia) 1—0; Pflcger 
(R.F. Germană) — Lee (Anglia) re
miză.

Clasamentul final este următorul : 
1—2 Spasski și Uhlman cu cîte 7,5 
puncte ; 3. Vasiukov 6 puncte ; 4—5 
Gligorici și Pfleger 5,5 puncte ; 6. 
Gheorghiu 4 puncte ; 7. Hartson 3,5 
puncte ; 8. Lee 3 puncte ; 9 Little
wood 2 puncte; 10. Nicolai 0,5 puncte.

SCHIORII FRANCEZI PE PRIME
LE LOCURI

OBERSTAUFEN. — Proba de sla
lom uriaș din cadrul concursului 
internațional feminin de la Oberstau
fen a fost dominată de schioarele 
franceze, care s-au clasat pe primele 
trei locuri. Victoria a revenit lui Ma
deleine Bochatay, cu timpul de 1:31,23 
urmată de Marielle Goitschel, cu 
timpul 1:31,67 și Christiane Goitschel 
1:32,1.

în ziua a doua s-a disputat proba 
de slalom special. Cunoscuta campioa
nă franceză Marielle Goitschel s-a 
clasat pe primul loc, realizînd în cele 
două manșe timpul total de 94,58. 
Sora sa Christine a ocupat locul doi 
cu 95,12. Madeleine Bochatay a ocu
pat locul trei în 96,38. Combinata 
a revenit sportivei Marielle Goitschel 
cu 3,39 puncte.

ADELBODEN. — Concursul in
ternațional de schi de la Adelboden 
a început cu desfășurarea probei de 
slalom uriaș. A terminat învingător 
francezul Jean Claude Killy cu timpul 
de 1:46.69 (pîrtia a măsurat 1 700 m 
cu o diferență de nivel de 410 m).

Ultimele știri externe
Pe locurile următoare s-au clasat Bill 
Kidd (S.U.A.) 1:47,73, Edmund Brug- 
gman (Elveția) 1:48,05, Willy Favre 
(Elveția) 1:48.23, Leo Lacroix (Fran
ța) 1:48,25 etc.

MECI DE PATINAJ VITEZĂ 
U.R.S.S. - NORVEGIA

MOSCOVA 9 (Agerpres). — Timp 
de două zile pe patinoarul stadio
nului „Dinamo” din Moscova s-a dis
putat întîlnirea internațională mascu
lină de patinaj viteză dintre selec
ționatele U.R.S.S. și Norvegiei. Pa
tinatorii sovietici au terminat învin
gători cu scorul de 293,5 — 250,5 
puncte. Iată cîștigătorii probelor : 
500 m—Guliev (U.R.S.S.) 41,7; 5 000 
m — Mayer (Norvegia) 7:56; 1500 
m — Kaplan (U.R.S.S.) 2:14; 10 000 
m — Mayer (Norvegia) 16:20,2. Pri
mele locuri în clasamentul individual 
au fost ocupate de Kaplan (U.R.S.S.) 
—186,390 puncte și Antson (U.R.S.S.) 
186,877 puncte ; Maier (Norvegia) 
1S7,287 puncte.

• în prima zi a tradiționalului 
concurs internațional de patinaj vite
ză de la Madonna di Campiglio s-a 
disputat proba masculină de 500 m. 
Pe primul loc s-au clasat la egalitate 
patinatorii sovietici Evghenie Grișin 
și Vadin Vasnețov cronometrați în 
același timp : 40,8. Keller (R.F.G.) a 
ocupat locul trei cu 41,7.
LA HOCHEI: CANADA — CEHO

SLOVACIA 7—3
NEW YORK 9 (Agerpres).—După 

ce a participat la turneul internațio
nal de la Colorado Springs, repre
zentativa de hochei pe gheață a Ce
hoslovaciei și-a continuat turneul în 
S.U.A. Hocheiștii cehoslovaci au evo
luat în compania echipei Universi
tății din Denver pe care au învins-o 
cu scorul de 7—3 (3—1, 2—1, 2—1).

In continuare hocheiștii cehoslovaci 
au întîlnit la Kitchener reprezentati
va Canadei. Gazdele au repurtat vic
toria cu scorul de 7—3 (3—1, 2—0, 
2—2).

PENNEL — 5,06 m (îl

SAN FRANCISCO 9 (A; 
La San Francisco s-a dispi 
reuniune atletică pe teren 
a noului sezon din S.U.A. 
bună performanță a fost r< 
săritorul cu prăjina John 
care a trecut peste ștachet 
la 5,06 m (nou record an 
sală), la 4 cm de recordij 
pe teren acoperit aparțini: 
dezului Penti Nikula. zkltc 
mai importante : 60 y — 
sec. ; 440 y — Ron Whitne 
880 y — Tel Nelson 1:55,i
— Stenius (Finlanda) 7,44 
tate — O’Brien 18,97 m
— Burrell 2,13 m; triplu 
15.42 m.

® Crosul internațional < 
del Plata a fost cîștigat 
suedez Bengt Najde, care 
7,450 km în 20:30,0. El 
mat în clasament de Phili; 
21:37 și Cutropio (Argent
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