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reprezentare a
speranțele noas-

cu-

întrece pînă <lu- 
Acest lucru a 

la Predeal. In 
a arătat exact...

pentru c.ă

Cîteva sute de juniori și copii 
a startul concursului atletic de la floreasca
Al doilea concurs de atletism al 

nului, desfășurat în sala Floreasca II, 
a organizarea comisiei orășenești de 
pecialitate, a fost rezervat juniorilor 
tari și mici și copiilor. La întreceri 
u luat parte cîteva sute de concu- 
:nți ceea ce reprezintă, fără îndoială 
n frumos succes.
*Iată rezultatele înregistrate: JU- 
ilORI I: 50 m: D. Hidioșanu (SSE 
.) 6,1, B. Iliescu (Met.) 6,1, M. Io 
sscu (GSS) 6,2, I. Iordache (Constr.)

Alanasie Savin trece peste ștacheta înalfatd la 4,20 m

; triplu: V. Radeschi (SSE II) 12,85, 
Turturescu (Rapid) 12,60; prăjină: 
Marian (CSS) 3,86 — rec. personal,
i. Gligor (SSE II) 3,60, N. I.igor 
>E II) 3,60; JUNIOARE I: 50 m:

Negoescu (Prog.) 7,1, G. Ancuja 
E I) 7,2, Ec. Moscu (Din.) 7.3; 
MIORI II: 50 ni: M. Ling (Viito- 
) 6,3, C. Poenaru (Rapid) 6,4, I. Ef- 
tie (Met.) 6,5; prăjină: R. Trandafir 
IE I) 2,70, Ad. Stama (SSE I) 2,70; 
»lu: I. Cosac (Din.) 11,87; I. Cota- 
aie (SSE I) 11,75; JUNIOARE II: 
m: El. Mîrza (SSE I) 6,9 (în semi 
lie 6,8), M. Pretorian (Viit.) 7,0,

După un meci... prescurtat

ielectionata de tineret-Steagul roșu Brașov
2-1 (2-0)

nunțat pe unul din terenurile de Ia 
ionul „23 August", cel de-al doilea 
nul Steagul roșu—Lotul U.E.F.A.: 
• ) meci <le fotbal al anului disputat 
fapitală a fost mutat pe stadionul 
jresul din str. dr. Staicovici. Cu 
î că nicăieri nu a fost anunțată nici 
a nici a doua programare, cîteva sute 
spectatori au ținut să fie prezenți, 
ot frigul și vîntul tăios de ieri di
nța.
, cu toate că partida a durat doar 
e minute (antrenorii celor două for- 
i au căzut de acord ca, din cauza 
ițiilor atmosferice și a terenului în- 
it să se joace două reprize a cîte 
le minute fiecare), spectatorii, ca 
shnicienii prezenți pe margine, au 
mulțumiți — în general — de cali- 

fotbalului practicat acum, la nrij- 
lui ianuarie, cu minusurile de ri- 

: datorate stării terenului. Din a- 
ă cauză nici nu a fost un meci pro- 
zis. De aceea, rezultatul (2—1, la 
S 2—0 pentru tineret) a interesat 
puțin, atenția generală căzînd asu- 
tnișcării jucătorilor în teren. Totul 

cu multă grijă, pentru evitarea 
entelor. Și, cu toate acestea, Sătmă- 
i și Naghi au fost ușor contuzîonați 
:ontactul cu gheața.

fluierul arbitrului Gh. Popovici,

— m. t. —

(Continuare iu pag. ei 3-d)

Al. Popcscu 7,1 (7,0); COPII: băie(i: 
50 m: C. Stoicescu (Din.) 6,7, G. Preda 
(Constr.), C. Danielescu (SSE II), I 
Ștefănescu (SSE I), C. Ionoscu (Din), 
M. Papuc (CSS) și C. Vlădescu (SSE 
II) toți cu 6,8; lungime: C. Ionescu 
(Din.) 5,21, C. Motronea (CSS) 5,10, 
G. Preda (Constr.), V. Ghelman (CSS) 
șt P. Anglicluș (Constr.), 4,95; FETE: 
50 m: N. Hinda (CSS) 7,2, M. Logo 
fătu (CSS) și S. Chimina (Viit) 7,8 
lungime: Fl. Boca (SSE I) 4,60, L

Foto : N. Aurel

Barbu (CSS) 4,41, C. Popa (Din.) 4.40 
etc.

In program au fost înscrise și două 
probe de seniori, restanță de Ia con 
cursul de săptămîna trecută. La între 
ceri au fost prezenți doar... PATRU 
concurenți (!?!). Prăjină: A. Savin 
(Știința) 4,20, D. Gîrleanu (Steaua' 
4,00, E. Simionescu (Constr.) 4,00 ni 
și triplu: Gh. Medeșan 13,20. Unde 
or fi fost oare ceilalți atleți bucu 
reșteni ?

N. PRĂJESCU -coresp.

Moldoveanu șuleazâ imparabil: 2—0 pentru selecționata de tineret a României
• ■ ■ 1 - ■ - • Foto: V. Bageac

Gh. Vilmoș, campionul tării noas
tre, a avut cea mai bună com
portare dintre concurenta români, 
cucerind primul loc in cursa in

dividuală de 20 km
Foto : P. Romoșan

Ștafeta României a învins-o pe cea a R.D. Germane, 
dar a fost întrecută de cea a Suediei

PREDEAL, 16 (prin telefon de la tri
misul nostru). — Interesul general (a- 
iutat de afluența specifică sfîrșiturilor 
de săptămînă) și vremea excelentă, ca 
să nu mai amintim de buna organizare, 
au creat toate condițiile pentru ca spec
taculoasa probă de ștafetă din cadrul 
tiiunghiularului de biatlon Suedia—R.D. 
Germană—România să beneficieze de 
cele mai bune condiții, pentru ca în ca
drul întrecerii să se obțină rezultate 
bune. Apropierea cu pași mari a disputei 
pentru titlurile jnondiale, în âccasta în- 
cliizînd și forma aproape de virf a con- 
curentilor. a avut și ea o serioasă con
tribuție în atingerea scopului tehnic 
propriu-zis — verificarea de... penultimă 
oră a selecționabililor din Suedia, R. D, 
Germană și România.

Valoarea participanților a fost eviden
tă pentru toți cei de față, fie că a fost 
vorba de specialiști, fie că a fost vorba 
<le simpli iubitori ai schiului fără pre
tenții de... statisticieni într-ale biatlonu- 
lui. Cele două formații oaspe au fost 
permanent în ultimii ani protagoniste ale 
luptei pentru partea superioară a cla
samentelor în marile concursuri inter
naționale. Trebuie spus — și na ne 
referim numai la această a doua parte, 
ștafeta — că reprezentanții noștri au re- 
dovedit un nivel valoric bun, au arătat 

că se pregătesc li? 
tre într-o frumoasă 
lorilor țării sînt pe deplin justificate.

Pronosticurile privind clasamentul în 
proba de ștafetă se îndreptau îri majori
tatea spre ordinea R.D. Germană—Ro
mânia—Suedia, l’e reprezentanții R. D. 
Germane nu i-au putut 
minică schiorii noștri, 
fost... inaugurat azi, 
schimb, „ordinea triplă44 
invers decît în pronosticuri, 
sportivii suedezi s-au dovedit foarte o- 
niogeni și — mai ales — excelenți tră
gători, cîștigînd întrecerea încă din 
schimbul al treilea, deși pînă atunci 
se părea că se vor lupta doar pentru lo
cul ÎH cu echipa secundă a țării noas
tre... Din nou însă tragerea și-a spus 
cuvîntul. Din păcate, formația 1 a Ro
mâniei a produs, prin N. Bărbășescu, 
surpriza unor penalizări pe care ultimul 
schimb nu le-a putut anihila. Câștigătorii 
au impresionat însă tocmai la acest ca
pitol, al tragerii, cu toate că înainte 
de concurs antrenorul lor manifesta te
meri. Trebuie să reamintim cu acest pri

Cupa Dinamo",
un succes propagandistic pentru schi

77

POIANA BRAȘOV, 16 (prin tele
fon). întrecerile de schi pentru „Cupa 
Dinamo" s-au bucurat de un deose
bit succes de public, numeroși spec
tatori venind (întreprinderea de 
transport Brașov a pus la dispoziția 

lej că acum o săptămînă. la Altenberg, 
în cadrul primei manșe a aceluiași tre- 
unghiular, românii au lost cei ce au im
presionat la ștafetă, ratînd un jin-juf 
balon din 40... Mai slab decît rv*  
fi așteptat au evoluat repiezem ntii 
R. 1). Germane (cu excepția lui Kos- 
chka). Ei au avut de înfruntai b pena
lizări: 1 200 de metri în plus de

lată rezultatele tehnice:
1. SUEDIA: (llolmfrid 

32:12,0; Jan Paid Johansson 
Oile Petrusson 32:16,0; Sten 
33:35,0) 2h 12:50,0 (3 penalizări) ; 2. 
ROMÂNIA 1 (Gheorghe Bădesen
33:49,0; Gheorghe Cimpoia 32:56,0;
Nicolae Bărbășescu 34:20,0; Gheorshe
Vilnioș 33.19,6) 2h 14:24.0 (5 penali
zări); 3. R. D. GERMANĂ (Dieter Hof
mann 33:42,0; Horst Koschka 31:35.0; 
Joachim Gunther 35:27.0; Egon Schna
bel 35:31.0) 211 16:15,0 (6 penalizări);
4. ROMÂNIA 11 (Constantin Carabei» 
32:38,0; Dumitru Zangor 36:06,0: Gheor- 
ghe ( ’ercel 34:39,0; Ion Țeposu 33:56,0) 
2h 17:22,0 <5 penalizări).

G. RUSSU-Ș1RIANU

turiștilor 35 de autobuze) să asiste 
în Poiană la disputele slalomiștilot 
și săritorilor. Aceștia nu au înșelat 
așteptările spectatorilor și, deși nu 
au avut vreme prielnică (în Postăvar 
a viscolit) și nici zăpada cea mai 
bună (pe trambulina mijlocie toată 
pîrtia a fost moale), s-au străduit și 
au reușit să realizeze o frumoasă 
propagandă pentru schi.

Rezultate. SLALOM SPECIAL — 
SENIORI (pe Sulinar, de la „zidul 
mare” pînă la Drumul lui Lehman): 
1. K. Gohn (Dinamo Brașov) 91,2; 2. 
N. loviri (Dinamo) 93,1; 3. M. Foc- 
șeneanu (Carpati Sinaia) 94,9; 4. I. 
Zangor (A. S. Armata Brașov) 96,3;
5. D. Munteanu (A.S.A.) 97,4; 6. H. 
Hannich (Dinamo) 99,0; SENIOARE : 
1. Ilona Micloș (Dinarno) 92,6; 2. Edit 
Șuteu (A. S. Armata) 94,1; 3. Liana 
Blebea (A. S. Armata) 99,1; 4. Mi- 
haela Casapu (Dinamo) 102,9; JUNI
ORI CAT. 1: l.V. Brenci (Steagul 
roșul 68,0; 2. Dan Cristea (Caraima- 
nul Bușteni) 68,8; 3. G. Cișmașu (Ști
ința Brașov) 76,6; 4. Gh. Staicu (Ști
ința Brașov) 78,4; JUNIORI CAT. A 
II-A : 1. I. Bobit (St. roșu) 38,6; 2. 
Gh. Sofron (Dinamo) 40,0; 3. N. Cre- 
toiu (Dinamo) 40,6; JUNIOARE CAT. I : 
1. Constanta Măzgăreanu (Știința) 
76,5; 2. Elena Neagoe (Carpali Si
naia) 79,3; JUNIOARE CAT. A II-A:
1. Mihaela Dumitrescu (Dinamo) 28,4;
2. Liliana Sofron (Dinamo) 30,3; 3. 
Ada Braun (S.S.E. Brașov) 35,1; SLA
LOM URIAȘ SENIORI (pe Sulinar, 
de la cabana Crislianu Mare pină la

C. DIACONFSCU — coresp.

• (Continuare in pug. a 2-«J



BOX: Campionatul 

individual al juniorilor 
-pe grupe de vîrstă!

B Finala: 12-17 aprilie,

la Mediaș

Spre deosebire de 1965, anul a- 
cesta campionatul republican indivi
dual al juniorilor se desfășoară pe 
grupe de vîrstă. Astfel, în categoria 
I sînt cuprinși juniorii născuți în anii 
1947 și 1948, iar în categoria a Il-a 
cei născuți în 1949 și 1950. Juniorii 
din cele două categorii de vîrstă își 
vor disputa titlurile într-un campionat 
complet separat. Juniorii de categoria 
a Il-a vor boxa pe durata de 3 re
prize a 2 minute. în total, într-o re
uniune se vor disputa 20—24 de 
meciuri.

Etapa I, raională (orășenească) a 
campionatelor individuale de juniori 
se va încheia la 6 februarie. Ținîind 
seama de faptul că majoritatea bo
xerilor juniori sînt elevi, reuniunile 
se vor organiza numai duminica. Co
misiile raionale, care răspund de or
ganizarea acestei etape, trebuie să 
manifeste multă operativitate pentru 
a încheia prima etapă la termenul 
prevăzut de regulament. De altfel, la 
13 februarie se vor disputa întrece
rile etapei regionale (sau, cum e ca
zul în Capitală, etapa orășenească), 
care vor lua sfîrșit la 6 martie. Etapa 
a treia, zonală, se organizează de că
tre federația de specialitate, între 22 
și 27 martie, și se va disputa în ora
șele Cîmpina, Timișoara, Cîm-pia 
Turzii și Bacău. Finala campionatului 
va avea loc între 12—17 aprilie, la 
Mediaș.

Campionatul Capitalei la scrimă

Floretistele la înălțime, sabrerii mai puțin...
Sinibătă și duminică, în sala de sport 

a Facultății de drept, au continuat în
trecerile din cadrul campionatului Capi
talei — categoria a HI-a și neclasificați 
— probele de floretă feminină și sabie.

la floretă s-a înregistrat o participare 
puțin scontată: 34 de concurente au ur
cat pe planșe vizînd o categorie supe
rioară de clasificare. S-a impus, încă de 
la primele asalturi, fosta reprezentantă 
a farului Constanța, Ana Maria Hristu, 
actuală studentă a Universității bucu- 
reștene. Ea a „mers" din victorie în 
victorie, pină la încheierea competiției. 
Actuala elevă a antrenorilor 7. Radu
lescu și R. lonescu promite să facă în 
ace-t an un substanțial salt valoric. A- 
lătiiri de învingătoare, foarte bine s-au 
comportat și celelalte finaliste și înde
osebi Maria Schultz (cu o singură în
frângere. la Hristu, cu 4—2), Ana Maria 
lupei și Lelia Irimie. O notă bună și

Luptă holărită pentru fiecare tușe, 
ftî care Horetista Gabriela Știrbu 
(Steaua) — în stingă, cu fala — va 

înregistra o nouă yictorie...
Foto : Aurel Neagu

CAMPIONATUL REPUBLICAN

FEMININ DE HANDBAL

Rezultate interesante, chiar surprin
zătoare în etapa de ieri a campiona
tului republican feminin. Desigur că 
în primul rînd se cuvine subliniată în- 
frîngerea liderului, Mureșul, chiar pe 
terenul său. Perfomera: Știința Timi
șoara. Ele asemenea, merită evidențiată 
victoria în deplasare a Științei Bucu
rești (asupra Voinței Odorhei), precum 
și rezultatul de egalitate obținut de tî- 
năra formație a Liceului nr. 4 Timi
șoara în fața Tractorului, la Brașov. 
Beneficiara eșecului liderului este Ra
pid, care — învingătoare ieri — a pre
luat conducerea plutonului, la egali
tate de puncte cu Știința Timișoara, 
dar cu golaveraj mai bun. Iată amă
nunte asupra jocurilor.

Rapid București — Confecția Bucu
rești 16—11 (8—8). început cu totul 
neașteptat: în min. 6 era 4—0 pentru 
Confecția, iar în min. 7 5—1! Păreau 
surprinse nu numai rapidistele, ci chiar 
și jucătoarele Confecției, care conti
nuă să conducă, dar la diferență mai 
mică: 6—4 în min. 13. O dată produsă 
însă egalarea (6—6), Rapid preia ini
țiativa și conducerea (7—6, 8—7), este 
egalată (8—8) și de la 9—8 se desprin
de și cîștigă clar în final, un joc în 
care a avut suficiente emoții în fața 
unui adversar care s-a prezentat mult 
mai bine decît duminica trecută. Au 
marcat: Boțan 6, Hedeșiu 3, Bota 2, 
Roth 2, Viciu 2 și Gheorghe, respec
tiv Ilie 5. Scorțescu 4, Papa 2. (p. g.)

Mureșul Tg. Mureș — Știința Ti
mișoara 6—7 (4—3). Numeroșii spec
tatori prezenți în sala I.M.F. au ple
cat nemulțumiți de la acest joc, de
oarece echipa lor favorită a pierdut 
întîlnirea „derbi” cu studentele timi
șorene! Cu excepția primelor 10 mi
nute, cînd localnicele au condus cu 
9—0, în rest scorul a fost extrem de 
strîns, reflectînd astfel dîrzenia cu 
'care ambele formații și-au apărat 
sansele- 2—0, 2—2, 2—3, 3—3, 4—3, 
4—4, 5—4, 5—5, 5—6, 6—6, 6—7! E- 
chipa Știința a meritat pe deplin vic
toria, prestînd un joc superior, prin 
judicioasa^ folosire a ,pivoților iși a 
acțiunilor variate pe semicerc. Hand
balistele "de la Mureșul au muncit 
mult, dar au acționat stereotip și fără 
viteză. iPunctele iau fost 'înscrise de: 
Soos (4), Toth, Szolossi (Mureșul) și 
Ciosescu (2), Secheli (2), Moșu (2), 

pentru cele 8 reprezentante ale clubului 
Steaua, dintre care trei au reușit să 
intre în turneul final, deși se aflau la 
primul lor concurs oficial (după cel de 
selecție, din toamnă, inițiat de clubul 
militar).

In general toate concurentele au arătat 
o bună pregătire fizică, precum și cu
noștințe tehnice de bază serios însu
șite.

Clasamentul turneului final: 1. Ana 
Maria Hristu (Universitate) 3 v.; 2. Maria 
Schultz (Progresul) 2 v.; 3. Ana Maria 
Lupeș (Gloria) 1 v.; 4. Lelia Irimie 
(Progresul) 0 v. 5. Marcela Cioacă 
(Steaua); 6. Viorica Manta (Steaua); 7. 
Gabriela Știrbu (Steaua); 8. Eugenia 
Istrate (C..S. Școlar).

In proba de sabie, de un nivel tehnic 
mult mai scăzut în raport cu celelalte 
probe, reprezentanții asociației Gloria, a 
centrului școlar M. I. Galvani Tei, s-au 
„văzut" cel mai mult.

Clasament: 7. C. Tinică (Gloria); 2. 
D. Văcărescu (Universitate); 3. Gh. 
Parcarea (Gloria); 4. D. Bercovici 
(Știința); 5. Gh. Bîrdan (Gloria).

De menționat că primii cinci clasați la 
fiecare probă se califică pentru întrecerile 
din cadrul categoriei a Il-a.

T. STAMA

POLO: Cînd te 

la pomul
Partida Dinamo-Steaua este maximum 

ce se poate oferi, la ora actuală, în jocul 
de polo numeroșilor adepți și simpati- 
zanți de la noi, din țară. în componența 
celor două formații intră absolut toți 
jucătorii echipei noastre reprezentative, 
care — după cum se știe— deține un 
loc fruntaș în ierarhia mondială a aces
tui sport. Astfel stînd lucrurile era de 
așteptat ca întîlnirea de sîmbătă seara 
a celor două formații fruntașe, pe care 
campionii o considerau și ca un mijloc 
de verificare pentru semifinala din 
„C.C.E.", să constituie un spectacol re
confortant și compensator pentru cei ce 
au făcut deplasarea la bazinul Florcasca 
la o oră destul de puțin potrivită. Din 
păcate însă...

Jucătorii dc la Steaua au ținut cu ori-

Intervenția jucătoarei Roth (Rapid), în dreapta, este inutilă. Scorfescu 
(Coniecfia) va șuta și va înscrie un nou gol pentru echipa sa

Neuhror (Știința). A arbitrat compe
tent Gh. Popescu (București). (C, 
Albu-coresp.)

Voința Odorhei — Știința Bucu
rești 5—9 (3—3). Partida a avut loc 
tot la Tg. Mureș și a oferit o dispută 
mai echilibrată doar în prima repriză, 
cînd echipa din Odorhei a condus cu 
2—1 și 3—2. în repriza secundă, stu
dentele au jucat mai calm, mai orga
nizat și și-au pus în valoare superio
ritatea, obținând o victorie pe merit. 
Au marcat: Szdko (5), Gîrligeanu (2). 
Sramco, Nicolae (Știința) și Ecate- 
rina Magyari (4), Marcoș (Voința). A 
condus foarte bine A. Albu (Bra
șov). (A. Szabo-coresp.)

Tractorul Brașov — Liceul nr. 4 
Timișoara 8—8 (2—8). A fost un 
meci foarte rapid, cu faze spectacu
loase și cu o pasionantă evoluție a 
scorului. în prima parte au condus 
mai mult elevele din Timișoara, dar 
în repriza secundă inițiativa a trecut 
de partea echipei gazdă. în final

„Cupa Dinamo",
un succes propagandistic pentru schi

(Urmare din pag. 1)

Drumul lui Lehman): 1. C. Tăbăraș 
(Carpați Sinaia) 1:33,2; 2. M. Focșe- 
neanu 1:33,8; 3. Gh. Bălan (A.S.A.) 
1:34,2; 4. K. Gohn 1:34,7; 5. Gh. Cris- 
toloveanu (St. roșu) 1:35,4; 6. H. 
Hannich 1:37,1; SENIOARE: 1. Ilona 
Micloș 1:38,5; 2. Edit Șuteu 1:43,5;
3. Liana Blebea 1:46,3; 4. Mihaela 
Casapu 1:48,8; JUNIORI CAT. I: 1. 
V. Brenci 1:30,6; 2. Dan Cristca 
1:36,2; 3. Gh. Vulpe 1:36,7; 4. C. Ciș- 
mașu 1:45,1; 5. V. Alexandrescu (Di
namo) 1:51,5; JUNIORI CAT. A II-A: 
1. N. Crețoiu 1:03,0; 2. Gh. Șofron 
1:03,1; 3. C. Văideanu (Ș.S.E. Bra
șov) 1:03,3; JUNIOARE CAT. I: l. 
Constanța Măzqăreanu 1:50,7; 2. Ele
na Neagoe 1:54,4; JUNIOARE CAT.

duci cu sacul 
lăudat...

ce preț să cîștige meciul, lucru — de
altfel — lăudabil dacă această dîrzenie 
ar fi dublată, în general, de mai multă 
perseverență Ia antrenamente (jocul lor 
prezintă încă numeroase fisuri), sau de 
un respect mai mare față de spectatori 
(meciul a întîrziat cu aproape o ju
mătate de oră din pricina lor). Tactica 
folosită, însă, aceea a unui joc distruc
tiv, cu obținerea unor eliminări a ad
versarului prin repetate simulări (Cu- 
lineac și Țăranu sînt adevărați „maeș
tri" ai genului) și apoi ținerea mingii Ia 
infinit, nu le putea aduce — s-a și vă
zut pînă la urmă — nimic bun.

Evoluția dinamoviștilor este mai greu 
de apreciat pentru simplul motiv că e- 
ehipa lor nu a avut controlul balonului 
decît 6—7 minute din acest îneci. Dai

Foto t A. Neagu

Tractorul conducea cu un punct, dar 
timișorencele au egalat în ultimul 
minut. Este de remarcat faptuil că 
Tractorul a beneficiat de 4 lovituri 
de la 7 m, din care a ratat 2! Au 
înscris Naco (4), Stoian (3), Melinte 
(Tractorul), Arghir (5), Ștef, Bratie, 
Metzenrath (Liceul nr. 4). Bun arbi
trajul lui Gh. Nenciu (București). 
(T. Maniu-coresp.)

C.S.M. Sibiu — Rulmentul Brașov 
8—7 (4—3). Victoria handbalistelor 
din echipa C.S.M. este pe deplin me
ritată. Ele au practicat un joc bun 
la semicerc, manifestînd, totuși, unele 
slăbiciuni în apărare. Echipa Rulmen
tul a jucat cu ambiție, dar prea ner
vos, ratînd o serie de situații clare, 
printre care și o lovitură de la 7 m. 
Partida a fost dinamică și echilibra
tă. Au marcat: Birthelmer (4), Bre- 
zaie (3), Schuster (C.S.M.), Oancea 
(3), Dienes, Theis, Mățaru, Lies (Rul
mentul). A arbitrat bine I. Marconi 
(Timișoara). (Gh. Topîrceanu-coresp.)

A II-A: 1. Geta Băncilă (S.S.E. Bra
șov) 2:00,8; 2. Ada Braun 2:05,0; 3. 
Liliana Șofron 2:07,0.

★
La sărituri, lupta pentru întîietate 

sa dat între campionul țării, Iosif 
Eroș, și cîștigătorul concursului de 
deschidere, Florea Voinea. Rezulta
tul a fost decis în ultima săritură în 
care FI. Voinea s-a dezechilibrat la 
aterizare (fără să cadă) și a fost pe
nalizat la „stil". Rezultate — SE
NIORI : 1. I. Eroș (Dinamo) 226,5 p 
(47,5 m — 47,5 m); 2. FI. Voinea (Di
namo) 225 p (46,5 m — 47,5 m); 3. 
V. Mărgineanu (Tractorul) 211 p 
(44 m —- 46 m); 4. St. Burețea (Trac
torul) 208 p; JUNIORI: 1. D. Lupu 
(Dinamo) 216,65 p (41 m — 41 m), 2. 
L. Mureșan (Tractorul) 202,9 p; 3 
V. Danciu (Tractorul) 195,2 p.

și în aceste condiții ar trebui să le re
proșăm — și nu este prima oară — 
tendința de subapreciere a adversarului, 
ca și lipsa de stăpînire a nervilor în 
momentele cînd nu reușeau să intre, 
prin mijloace corecte, în posesia mingii. 
In felul acesta, ei nu au mai acționat 
—- în cele cîteva atacuri — cu lucidi
tatea cerută unor jucători cu experiența 
lor și cu măiestria cu care ne-au obiș
nuit în atîtea rînduri. In felul acesta am 
pierdut, chiar și în condițiile amintite 
mai sus, posibilitatea unei mai bune 
verificări a temelor pe care le exersează 
zilnic la antrenament. A surprins și fap
tul că dinamoviștii au pierdut cu regu
laritate mingile (la centru) de la în
ceputul fiecărei reprize.

Scorul de 5—3 (2—1, 2—1, 1—0. 
0—1) în favoarea campionilor spune 
prea puțin în această situație. Specta
colul, ca să nu mai vorbim de verificarea 
echipei dinamoviste înaintea turneului 
de la Zagreb s-a ratat și acesta este 
lucrul cel mai regretabil... (a. v.).

Dinamo si Steaua 
continuă seria victoriih 

in „Cupa F.R.H.“
Intîlnirile din returul „Cupei F.RJ 

au continuat ieri după amiază în s 
Floreasca, înregistrîndu-se cîteva res 
tate nescontate. Iată cîteva amănunte, 
la meciuri, în ’ ordinea disputării loi

Rapid—Rafinăria Teleajen (m) 2 
18 (12—8). Jocul a prezentat asp< 
diferite, reflectate în evoluția scorul 
4—4 (min. 12), 10—5 (min. 22), 1' 
10 (min. 38), 17—17 (min. 50). 
final, însă, Rapid s-a desprins și a 
tigat. Principalii realizatori: Bîcă 
respectiv Laub 5.

I.C.F.—Fabrica de timbre (f) 1 
(5—2). Studentele au condus pînă 
ultimul minut, cînd au fost egalate < 
tr-o neatenție în apărare.

Voința—S.S.E. nr. 2 (f) 15—8 (8— 
Rezultat surprinzător, dar care își 
explicația în faptul că formația elev 
s-a prezentat sul) așteptări (mai 
portarul) dar și în jocul bun al ecli 
Voința care a manifestat tot timpul 
perioritate în acțiuni. Golgetere: C< 
tantinescu 5, respectiv JNiță 3.

Steaua—Știința (m) 25—8 (10- 
Joc la discreția militarilor, care au 
ționat la fel de bine în apărare « 
atac. In schimb, studenții s-au corn 
tat slab. Principalii realizatori: Bul; 
și Cristian cîte 7, la Steaua, Gațu . 
Știința.

Progresul—S.S.E. nr. 1 (f) 16 
(7—4). Meci echilibrat și scor 
(3—3) pînă în min. 12. Apoi, Progi
— cu un joc mult îmbunătățit fațî 
trecut — se detașează, ia conduc 
și cîștigă pe deplin meritat. Cele 
bune: Oțelea (7), Bogan (5), resp< 
Constandache (5) și Anghel (3).

Dinamo—Voința (m) 21—18 (13—ț 
Partida, cum arată și scorul, a 
viu disputată. Jucătorii de la Voinț, 
opus rezistență campionilor, reușinc 
rezultat onorabil, lonescu (6) și 
(5) la Dinamo, Telman și Cătuna 
4) la Voința au înscris cele mai n 
goluri.

• Iată și rezultatele a două me 
restante, disputate vineri la Flore; 
S.S.E. nr. 2—S.S.E. nr. 2 (f) 18 
(8—5). Joc deschis, victorie meri’ 
Știința—Voința (m) 25—22 (15—I 
Studenții au condus permanent. Re; 
rea din final a Voinței a fost tar 
(p. V.).

—
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Corespondenții noștri transmit

Amănunte despre pregătirile echipelor
Din întreaga țară ne sosesc vești despre antrenamentele echipelor din 

categoriile A, B și C, în vederea reluării campionatului. Corespondenții 
aoștri, care au asistat la primele ședințe de pregătire, ne relatează aspecte 
lin cele mai interesante.

ARE CUVÎNTUL I. REINHARDT
ȘTEFAN IACOB — corespondentul 
stru din Arad — ne scrie că prima 
iință de antrenament a texliliștilor
i desfășurat într-o notă de bună 
opoziție. După terminarea progra- 
ilui, antrenorul I. Reinhardt a răs- 
ns la cîteva întrebări.
— Care este programul de pregă- 
e a fotbaliștilor de la U.T.A. ?
— Pregătirea se va desfășura în 
uă etape. în prima (7 ianuarie — 6 
>ruarie) urmărim creșterea capaci-
ii de forță a jucătorilor, pregătirea 
ică generală, corectarea deficiențe- 
■ tehnice, reactivizarea pregătirii 
ticii de bază și reîmprospătarea

'Id antrenez
cînd vreau" • ••

După o vacanță de aproape o lună 
jc’ătorii de la Minerul Baia Mare 
-aâ reluat pregătirile. Miercuri 
upă-amiază, pe un timp cu ninsoa- 
i, din lotul de 18 jucători s-au pre- 
ntat pe stadionul de sub Dealul 
orilor 10 fotbaliști. Restuil: Mi- 
ilaș. Bohonyi, Donca și Rozsnyai 

învoiți, Cromeli, Staicu și Col- 
riu — la examene, iar Mircea 
isu absent. Interesîndu-me de ce 
i este la antrenament jucătorul 

1 al băimărenilor, Mircea Sasu, 
.trenorul Paul Gallis ne-a spus 

s-a întîlnit cu el chiar cînd ve- 
a la stadion și Sasu i-a spus că 
1 antrenat înainte de masă de 
iul singur!? „Bine — i-a spus 
trenorul — atunci să vii mîine la 
egătire*'.

„eu mă
udat fel de a gîndi are fotbalis- 
1 Mircea
Primul antrenament al Minerului 
constat dintr-o ușoară alergare 
teren variat și exerciții de gim- 

stică. în următoarele zile, după 
m ne spunea antrenorul Gallis, 
ieții vor avea un program de 
erciții în aer liber și în sală, 
ii treptat vor trece la o pregătire 
îplexă. La începutul lunii viitoa- 
obiectivul pregătirilor va fi: 

săvîrșirea tehnicii individuale, o- 
genizarea compartimentelor prin 
:uri de verificare. în primele 
:ciuri Minerul va avea ca parte- 
r de joc formații din „regiune 
categoria C, după care va 
ii echipe din categoriile B și 
Dacă acesta este programul 
pei apoi Mircea Sasu trebuie 
integreze în el. Cu ce drept 
mite el să nesocotească dispo- 
iile antrenorului ?

La care Sasu a răspuns
antrenez cînd vreau!...“

cunoștințelor teoretice. Pentru reali
zarea acestor sarcini vom folosi mij
loace variație de pregătire. în a 
doua etapă, care se va desfășura în
tre 7 februarie și 13 martie, vom ur
mări cu precădere îmbunătățirea pre
gătirii fizice specifice, îmbunătățirea 
procedeelor de bază și specifice pe 
posturi, organizarea jocului pe com
partimente și în ansamblu, cu accent 
pe omogenizarea echipei.

— Ce mijloace veți folosi în a 
doua etapă ?

— în primul rînd aparatele ajută
toare, exercițiile de forță în bloc și 
diferite exerciții specifice care au ca 
scop îmbunătățirea eficacității și per
fecționării procedeelor tehnice ceru
te de jocul modern.

— în tur, apărarea a fost defici
tară. Ce veți întreprinde pentru îm
bunătățirea acestui compartiment ?

— Vom proceda la unele rema
nieri și vom acorda jucătorilor aces
tui compartiment mai multă atenție. 
Pentru ei am întocmit un program 
special de pregătire.

— Cîte jocuri veți susține în acea
stă perioadă ?

-— 14. Dintre acestea, patru cu echi
pe de categoria A, două cu echipe de 
B, patru cu echipe din C, iar in rest 
cu formații locale din campionatul 
regional și orășenesc.

— Ce jucători noi vor apărea în 
formație în acest an ?

— Lucrăm cu mulți jucători tineri, 
pe care dorim să-i rodăm pentru 
jocurile de campionat și mai ales 
pentru posturile deficitare. Nu dau 
nume. Dorința noastră este aceea de 
a ne prezenta cu o garnitură cît mai 
bună în retur, de a ne menține în 
partea de sus a clasamentului.

în încheiere, corespondentul nostru 
Ștefan Iacob — amintește printre al
tele că, pentru realizarea obiective
lor pe care și le-a propus echipa de

fotbal, se impune un sprijin mult mai 
substanțial din partea conducerii sec
ției și a asociației. Este vorba în pri
mul rînd de unele măsuri care ar 
trebui luate neîntîrziat în privința 
amenajării terenului de joc și a 
unuia de antrenament, cît și în ce 
privește completarea echipamentului.

VEȘTI DIN MANGALIA
în corespondența trimisă, ing. Emil 

Dumitrescu se ocupă pe larg de pri
mul contact pe care l-a avut cu an
trenorul și fotbaliștii de la Marina. 
„Primul antrenament a avut loc în 
ziua de 10 ianuarie, sub conducerea 
lui Mircea Popescu. Lotul cuprinde 
20 de jucători, dintre care 3 au fost 
promovați din rindul juniorilor. Prin
tre preocupările de seamă ale antre
norului este aceea de a imprima echi
pei un stil de joc propriu. De ase
menea, se lucrează cu multă tragere 
de inimă pentru înlăturarea deficien
țelor manifestate în turul campiona
tului de echipa din Mangalia, pentru 
punerea în valoare a calității jucăto
rilor. Dorința unanimă este aceea ca 
la sîîrșitul campionatului echipa să 
ocupe un Ioc fruntaș în serie, care 
să satisfacă pe inimoșii ei suporteri.

PROMOVĂRI LA „CLUJEANA"
La primul apel al antrenorului N. 

Săbăslău au fost prezenți majorita
tea fotbaliștilor clujeni care activea
ză în categoria „B" — ne relatează 
M. Todoran. Fotbaliștii au fost supuși 
unui riguros examen medical, după 
care au fost convocați la primele an
trenamente. Alături de jucătorii care 
au apărat culorile echipei în turul 
campionatului, „Clujeana" a promo
vat în rîndurile primei garnituri pe 
juniorii Topan, Roman, Kelemen, Fo- 
dor și Barta.

Sasul

Stimulați, probabil, de entuziasmul cu 
care echipele de fotbal și-au reluat pre
gătirile, „cavalerii fluierului" din Bucu-

T. R.
Start... în pregătirile arbitrilor

45 de minute 
fotbaliștii de la Steaua

In lotogralie : jucătorii de Ia Steaua au început încălzirea
Foto : E. Cismas

Cel de al treilea antrenament din 
acest an al fotbaliștilor de la Steaua a 
avut loc vineri pe terenul Ghencea.

Iată pe cei 20 de jucători prezenți: 
Suciu, Haidu, Gornea, Eremia, Geor
gescu, Petescu, Dumitru Nicolae, 
Ilălniăgeanu, Chiru, Tîmpănaru, Jenei, 
Negrea, Popescu, Lang, Avram, Voi- 
nea, Constantin, Pavlov ici, Rakși, Crei- 
niceanu.

La sfîrșitul antrenamentului i-am 
solicitat cîteva cuvinte antrenorului 
federal Ștefan Covaci — coordonator 
tehnic al echipei. „Cu un lot din 
care lipsesc doar Manea (în lotul 
U.E.F.A.), Sătmăreanu și Libardi (în 
lotul de tineret), Steaua a făcut azi 
cel de al treilea antrenament al anu
lui. Durata lui — 45 de minute —, 
urmînd o a doua repriză, de aceeași 
durată, după-amiază, la sală. Orien
tarea pregătirilor? Dezvoltarea for
ței și rezistenței (în meciurile din tur

s-a observat că echipa termină destul 
de greu repriza a doua, fiind defici
tară la capitolul rezistență) interca- 
lîndu-se, progresiv, elementele de pre
gătire tehnică specifică. Se acordă 
toată atenția pregătirii în aer liber 
— cu balonul — cît și celei în sală, în 
care se întrebuințează toată aparatura 
modernă, punîndu-se accentul pe gim
nastică și folosind — complimentar — o 
serie de jocuri (baschet, handbal etc.)".

Antrenamentele fotbaliștilor mili
tari se desfășoară zilnic, gradarea lor 
urmînd o scară progresivă. Fotbaliștii 
de la Steaua privesc returul cu se
riozitate chiar din primele zile ale 
pregătirii. (M. P.)

și ei ieri antrena-

sala Constructorul, 
într-un număr ne-

rești și-au început 
mentele.

Prezentîndu-se la 
la ora 8 dimineața, 
sperat de mare (55) conducătorii de joc
au fost împărțiți de către profesorul 
Maroel Gheorghe, care a dirijat pregă
tirea, în două grupe de antrenament.

Cu fiecare grupă s-a lucrat cîte 45 
de minute. 20 de minute de dezmorțire... 
pasul piticului, pasul uriașului, alergări 
ușoare, sărituri și 25 de minute de an
trenament mai energic, sprinturi, sări
turi la cap, ramasări de baloane etc.

Cum nu putem evidenția pe nimeni, 
toți participanții executînd ca niște 
„elevi silitori" toate exercițiile antrena
mentului, vom arăta că dintre cei pre
zenți n-au lipsit Gh. Gherghe, N. Mi- 
hăilescu, Al. Pîrvu, V. Pădureanu, Gh. 
Limona, V. Riva, G. Manusaride, C. Ni- 
culeseu, N. Chelemen, G. Bărbulescu, 
D. Isăcescu, M. Bică, C. Iofciu, E. Mar
tin și alții.

Și cum nu este vorba de o... singură 
floare, așa, de ochii lumii, amintim ce
lor curioși că duminică, la aceeași oră, 
are loc cel de al doilea antrenament.

De la o săptămînă la alta
lendaristic vorbind, fotbalul ar 
ii să hiberneze, laolaltă cu Moș 
in. Alungate de ploaie, zăpadă, 
și irig dintr-o serie de țări, me- 
e s-au mutat la antipozi, unde 
tul e în Boare. Ba, era să gre- 

în Brazilia, din cauza... căldu- 
caniculare, campionatul a fost 

rupt între 19 decembrie și 9 ia- 
e, iar Santos, echipa lui Pele, 
î nu-și... iasă „din mînă" a ple- 
n Africa unde poate nu-i așa de 
și a jucat la Abidjan (Coasta de 
51-
r, dacă pe alocuri campionatele 
întrerupte și numărul partide- 
iternaționale s-a redus cu mult, 

tot este fierbere. Cauza ? Tra- 
i la sorți a grupelor campiona- 
mondial. Al VlII-lea campionat 

iial de fotbal ! Joi, 6 ianuarie, 
monia celor 12 minute", cît a 

extragerea din urnă a celor 
hipe, s-a transmis prin rețeaua 
Ieviziune în multe țări din Eu- 
și America. Să sperăm că, dacă 
văzut-o și noi pe micul ecran, 

in urmări cît mai repede pe... 
le ecran.
săptămînă care s-a scurs, co- 

rriile pe marginea valorii celor

4 grupe au fost care de care mai 
interesante, făcîndu-se tot felul de 
supoziții asupra echipelor care vor fi 
prezente în sferturile de finală, în 
semifinale și finală. Grupa a patra 
este considerată cea mai puțin echi
librată; a treia — „teribilă", după 
cum a spus sir Stanley Rous; prima 
și a doua sînt apreciate ca omogene.

Să sperăm că în 1970, cti prilejul 
campionatului mondial din Mexic, și

în afara Steagului roșu, alte echi
pe românești sint într-o fază mai a- 
vansată cu pregătirea: cea de tine
ret va evolua în curînd în Italia, 
unde se dispută un turneu la care 
participă echipe cu jucători pînă la 
23 de ani, și cea de juniori.

Un important articol apărut săptă- 
mîna aceasta în „Scînteia" dezbate a- 
portul adus în producție de numeroși 
tehnicieni români plecați la specia-

COMENTARIUL NOSTRU

reprezentativa noastră de fotbal va 
fi în obiectul comentariilor... trageri
lor la sorți. Pînă atunci să incercăm, 
iarăși speranțe, și, pornind pe dru
mul arătat de meciurile cu Portuga
lia și „Inter", să ne consolidăm pozi
ția. De bun augur, in ciuda zăpezii 
sau a ploilor, sînt pregătirile pe care 
și le-au reluat tot mai multe dintre 
echipele noastre.

lizare în străinătate. Articolul ne-a 
amintit indirect de C. Cernăianu și 
N. Dumitrescu care se află în Italia, 
în schimb de experiență,. Trebuie a- 
mintit totuși că mulți antrenori de 
fotbal din țara noastră care au luat 
parte la destule schimburi de expe
riență peste hotare, au văzut de crte 
5—6 ori pe Benfica și alte mari echi- 
ve europene sau sud-americane, cu

nosc în amănunt teoriile cele mai la 
modă, sînt uneori felicitați pentru 
lucrările prezentate la diferite reu
niuni internaționale, dar — din păca
te — n-au făcut încă cunoscute nou
tățile interesante pe care le-au aflat. 
Există însă și excepții: turneele fă
cute anul trecut în țară de antreno
rii I. Lupaș și E. Lucaci, cărțile scri
se de ing. V. Economu, antrenorul 
C. Teașcă (are încă un volum în pre
gătire), prof. N. Petrescu și un co
lectiv. Ceea ce înseamnă că există 
posibilități de popularizare a expe
rienței înaintate. Cei mai mulți din
tre antrenorii noștri de mina I se 
mulțumesc însă doar să discute, să 
se arate nemulțumiți că nu există li
teratură de specialitate. Cine să o 
scrie ? Oare nu ei ? Numai cu cîte 
un interviu acordat presei la sosirea 
din deplasare, nu se rezolvă treaba !

Ce ne va adwce săptămînă viitoa
re ? Cine știe, să vedem ?

MIRCEA TUDORAN

Selecționata de tineret 
—Steaqul roșu Brașov 

2-1 (2-0)
(Urmare din pag. 1)

cele două echipe au apărut pe teren în 
următoarea alcătuire:

SELECȚIONATA DE TINERET: 
Constantinescu - Stoenescu, Boc, Săt- 
măreanu. Mocanu - Dobrin, Ștefănescu- 
Matei, Frățilă, Cuperman, Moldoveanu.

STEAGUL ROȘU: Mamache-Zaharia, 
Jenei, Campo, Naghi - Pescaru, Sigheti- 
Ilașoti, Năftănăilă, Goran, Gyorfi.

Brașovenii, simțindu-se mai în largul 
lor (frig, teren înghețat) au... demarat 
puternic spre poarta lui Constantinescu, 
și-au înghesuit adversarul în careul de 
16 m. Steagul roșu a combinat frumos, 
înaintașii s-au găsit de multe ori în po
ziții favorabile de șut dar fie că au 
întîrziat să tragă, fie că au șutat impre
cis, nu au marcat de loc în prima ju
mătate de oră. Oarecum intimidată de 
replica stegarilor, echipa de tineret a 
bătut în retragere pentru cîteva minute, 
dar apoi a venit în atac și a înscris 
chiar și două goluri prin Moldovean».

In repriza secundă în ambele echipe 
au loc modificări:

SELECȚIONATA DE TINERET t 
Niculescu - Stoenescu, Boc, Grăjdeanu, 
Deleanu - Ștefănescu, Dobrin - Stoicescu, 
Libardi, Naghi, Moldoveanu.

STEAGUL ROȘU: Casoni - Ivăncescu, 
Jenei, Naghi, Zaharia - Pescaru, Sigheti- 
Necula, Gane, Goran, Gyorfi.

Repriza a fost dominată de echipa de 
tineret (putem spune că în această pe
rioadă Steagul roșu n-a reușit să treacă 
nici măcar de cinci ori de linia de cen
tru), dar cei care au marcat au fost 
oaspeții, prin Goran, la unul din rarele 
lor contraatacuri. Spre sfîrșit stegarii 
au lăsat impresia că s-au sufocat. Să fie 
doar o impresie? Așa am dori.

Pe scurt, credem că antrenorii celor 
două formații s-au putut edifica cu pri
lejul acestei întîlniri-asupra stadiului de 
pregătire a echipelor lor. Ar fi util dacă 
brașovenilor, care peste nouă zile vor 
evolua la Barcelona, acolo unde «r— după 
cum spun buletinele meteorologice — 
este cald li s-ar putea oferi un meci sau 
două dis-putate în condițiile climaterice 
catalane.



Il

Activitatea
tntr-un meci contînd pentru preli

minariile campionatului mondial mas
culin de handbal, la Schwerin, echipa 
R.D. Germane a învins cu scorul de 
24—16 (13—10) selecționata U.R.S.S. 
în clasamentul acestei grupe conduce 
R.D. Germană cu 4 puncte urmată de 
U.R.S.S. cu 2 puncte și Finlanda zero 
puncte.

Tot pentru preliminariile campiona
tului mondial (grupa B), la Basel 
echipa RF. Germane a învins cu sco
rul de 14—13 (8—7) echipa Elveției, 
în clasamentul acestei grupe conduce 
R. F. Germană cu 4 puncte, urmată de 
Elveția — 2 puncte, Olanda — 2 puncte 
și Belgia zero puncte.★

La Paris s-a disputat meciul retur 
de handbal feminin Trud Moscova— 
Colombes din cadrul .Cupei campio
nilor europeni". Handbalistele sovie
tice au desfășurat un joc superior, re- 
purtînd victoria cu scorul de 19—9

~ ■ ■ ■

Hocheiștii români 
joacă azi la Kiev
In continuarea pregătirilor pe care le 

fac pentru campionatul mondial, ho
chei șt ii noștri fruntași întreprind în pre
zent un turneu de jocuri în Uniunea 
Sovietică. Astă-seară, pe pista de gheată 
a Palatului Sporturilor din Kiev, ei își 
vor inaugura turneul întâlnind o puter
nică selecționată locală. In vederea aces
tui meci și a partidelor pe care le vor 
susține în continuare la Riga (19 ianua
rie) și Riazan (21 ianuarie) au făcut 
deplasarea 18 jucători, printre care Du- 
inilraș, Sofian, Ionescu, Varga, frații 
Szabo, Czaka, Pană, Florescu și alții.

39 noi recorduri mondiale 
omologate

Cu prilejul lucrărilor federației in
ternaționale de atletism (I.A.A.F.), 
care a avut loc la Londra, s-a stabilit, 
printre altele, omologarea a 39 de noi

Atletului belgian Gaston Roelants 
f s-a omologat recordul mondial 

pe 3000 m obstacole

pe g£a&
la handbal
(5—7). Ele s-au calificat pentru turul 
următor.

• în turneul internațional masculin 
de handbal de la Madrid formația 
Dukla Praga a întrecut cu scorul de 
31—11 (18—15) echipa portugheză 
Porto.

HANDBALIST» NOȘTRI 
ÎNVINGĂTORI ÎN R.F.G.

Selecționata masculină de handbal a 
orașului București și-a continuat turneul 
în R.F. Germană.

Joi echipa Bucureștiului a evoluat în 
localitatea Wittingen, în compania selec
ționatei locale. După o repriză mai echi
librată, jucătorii noștri s-au detașat prin- 
tr-un j’oc rapid și spectaculos, cîștigînd 
cu 26—11 (10—7). In cursul jocului 
au fost folosiți, cu excepția lui llnat, 
toți ceilalți jucători din lot. Golurile au 
fost marcate de: Gruia 8, Moser 3, No- 
dea 1, lacob 2, Goran 2, I. Popescu 1, 
Nica 3, Marinescu 3, Ivănescu 2 și O- 
țclea 1.

Aseară, Selecționata Bucureștiului a 
învins la Minden echipa clubului Dan- 
kersen cu 30—14 (13-ț—5).

De pe terenurile de fotbal
■ INTERNAZIONALE - NAPOLI 0-0 ■ ALTE ȘTIRI Șl REZULTATE
Ultima etapă din turul campionatului 

italian a fost cam săracă în goluri 
(doar 9 în tot atîtea meciuri !) în schimb, 
foarte bogată în meciuri nule : 7 (din
tre care 5 s-au terminat cu un scor 
alb). Cea mai așteptată partidă a fost 
firește „derbiul’? de pe San Siro dintre 
fruntașele clasamentului, internazionale 
și Napoli. Partida a fost urmărită de 
90 000 de spectatori și nu a dat nici un 
învingător : 0—0. Napoli a jucat exce
lent în prima repriză, periclitând poar
ta lui Sarti. A avut cîteva ocazii și după 
pauză, cînd a jucat doar în 10 oameni, 
deoarece la un incident cu Suarez, na- 
politanul Juliano a fost eliminat de pe 
teren. Jucînd la Catania, Milan a ter
minat la egalitate (1—1) și astfel, returul

de I.A.A.F.
recorduri mondiale stabilite în cursul 
anului trecut.

Iată cîtcva din aceste recorduri 
mondiale omologate: FEMININ: 100 
yarzi — Tyus (S.U.A.) 10,3; 100 m — 
Klobukovska (Polonia), Kirszenstein 
(Polonia), Tyus (S.U.A.) 11,1; 200 m
— Kirszenstein (Polonia) 22,7; 80 m 
garduri — Kilborn (Australia) 10,4; 
greytate — Tamara Press (U.R.S.S.) 
18,59 m; disc — Tamara Press 
(U.R.S.S.) 59,70 m; MASCULIN: 
5 000 m — Ron Clarke (Australia) 
13:33,6; 3 000 m obstacole — Gaston 
Roelants (Belgia) 8:26,4; 1 milă — 
Michel Jazy (Franța) 3:53,6; 1000 m
— Peter Snell (Noua Zeelandă) 2:16,6, 
3 000 m plat — Keino (Kenia) 7:39.4; 
3 mile — Clarke (Australia) 13:00,4. 
(Agerpres).

Sezonul atletic pe teren acoperit 

îa pliaă desfășurare ia S.U.A.
■ WYOMIA TYUS A REINTRAT CU O VICTORIE ■ R. BOSTON ÎNVINS 

LA LUNGIME ■ PENNEL MAI SLAB LA „BOSTON GARDEN"
In orașul Detroit (S.U.A.) a avut loc 

un concurs internațional de atletism pe 
teren acoperit la care au participat 
atleți din Anglia, Canada, Trinidad și 
S.U.A.

Campioana olimpică Wyomia Tyus 
(S.U.A.), în seriile probei de 60 yarzi, a 
realizat timpul de 6,7, care constituie 
cea mai bună performanță mondială de 
sală pe această distanță. Proba de să
ritură în lungime bărbați a revenit, în 
mod surprinzător, tînărulul student de 
culoare Norman Tate, specialist în pro
ba de triplu salt, cu rezultatul de 
8,02 m. Recordmanul mondial, Ralph 
Boston, s-a clasat pe locul patru cu 
7,29 m. Englezul John Whetton a ter
minat victorios cursa de 1 milă, în care 
a realizat timpul de 4:05,0.

Alte rezultate : 60 yarzi — George An. 
derson (S.U.A.) 6,0 ; înălțime — R. Ross 
(S.U.A.) 2,08 m (John Thomas a ocupat 
locul trei cu 2,03 m.) ; 1ooo yarzi — 
BIR Crothers (Canada) 2:10,1.

Activitate bogată in sporturile de

Apropierea marilor competiții euro
pene și mondiale de sporturi de iarnă 
se face simțită pretutindeni. Compe
tițiile de schi, hochei, patinaj sînt fo
losite pentru verificarea sportivilor 
fruntași care vor fi chemați să poarte 
culorile țărilor lor în viitoarele cam
pionate ale continentului și ale lumii.

CONTINUĂ DUELUL SCHIORILOR 
FRANCEZI ȘI AUSTRIECI

Sfîrșitul săptămînii i-a adus din nou 
față în față pe schiorii de probe al
pine francezi și austrieci, protago
niștii tuturor marilor întreceri de pînă

tncepe sub semnul unei lupte pasionan
te în clasament : 1. Internazionale 25 p, 
2. Milan 24 p, 3. Napoli 23 p. Iată cele
lalte rezultate ale etapei: Lazio — Fio
rentina 0—0, Sampdoria — Juventus 
0—0, Foggia — Cagliari 0—0, Lanerossi — 
Bologna 1—1, Spal — Brescia 0—2, Va
rese — Roma 0—0, Torino — A taianta 
2—1. ★

Federația chiliană de fotbal a selec
ționat un lot de 25 de jucători în vede
rea turneului final al campionatului 
mondial din Anglia. Din lot fac parte, 
printre alții, Donoso, Contreras, Cam
pos, Sanchez, Rojas, Valdes, Landa șl 
Arancibla. ★

A continuat turneul Internațional de 
fotbal de la Ciudad de Mexico. Echipa 
mexicană Atlas a învins cu scorul de 
2—0 (2—0) echipa R. D. Germane. Cele 
două puncte au fost realizate de Jose 
Delgado și Jesus Delgado în minutele 
19 și respectiv 20.

După acest meci clasamentul turneului 
se prezintă astfel : 1. Atlas Guadalaja
ra 3 puncte (din 2 meciuri); 2—4. Spar
ta Praga, Vasco de Gama (Brazilia) șl 
Guadalajara (Mexic) 1 punct (dintr-un 
joc); 5. R.D. Germană 1 punct (2 jocuri).

Ashc
din nou învingător

HOBART 16 (Agerpres). — Con
cursul internațional de tenis dc la 
Hobart (Tasmania) a fost cîștigat dc 
jucătorul negru Arthur Ashe (S.U.A.) 
care în finală l-a învins cu 6—2: 6—4: 
12—10 pe australianul John Newcom
be. La feminin primul loc a revenit 
sportivei Judy Tegart (Australia).

în semifinalele turneului Ashe îl 
învinsese cu 2—6, 6—2, 6—2, 6—4 pe 
australianul Bill Bowrey, iar New
combe a cîștigat cu 7—5, 6—8, 7—.5, 
9—7 meciul cu Davidson (Australia). 

acum ale sezonului. Ei s-au întîlnit de 
data aceasta pe „teren neutru": la 
Wengen, în Elveția. Apreciind după 
competițiile anterioare, se poate afir
ma că francezii au marcat o ușoară 
superioritate, datorită în special vede
tei lor numărul 1, Jean Glaude Killy. 
Este drept însă că austriecii n-au prea 
mizat pînă acum pe punctele lor forte, 
Schrantz, Nenning, Zimmermann. Iată 
că sîmbătă, pe pista de coborîre de pe 
Lauberhorn, Karl Schrantz și-a făcut 
simțită reintrarea, cîștigînd proba cu 
autoritate. Pe o pîitie în lungime de 
4260 m, cu o diferență de nivel de 1012 
metri, el a realizat timpul de 3 mi
nute 02 secunde 76/100, ceea ce echi
valează cu o viteză medie de peste 
86 km la oră. în urma lui s-au cla
sat doi coborîtori elvețieni, în ordine 
Jos Minsch cu 3:03,33/100 și Edmund 
Brugmann cu 3:03,39/100. Prin această 
victorie, Schrantz și-a confirmat o 
adevărată „specialitate Lauberhorn”. 
El cîștigă pentru a treia oară proba 
(victoriile anterioare: 1959 și 1963) iar 
anul trecut — cînd s-a clasat pe locul 
3 — a cîștigat combinata. Reamintim 
cititorilor noștri că Schrantz este în 
vîrstă de 27 de ani și că deține titlul 
de campion mondial la coborîre.

Francezii s-au revanșat la slalom 
special. Proba a revenit lui Guy Pe- 
rillat care în cele două manșe a ob
ținut timpul de 109 sec. 32/100. El l-a 
întrecut cu 67 de sutimi de secundă pe 
compatriotul său Jules Mclquiond. Al 
treilea austriacul Franz Gruber. De no
tat că după prima manșă a slalomu
lui cotrducea americanul Bill Kid dar

Pamela Kilborn ‘învingătoare 
asupra Irinei Press

Lotul atleților sovietici și-a continuat 
turneul în Noua Zeelandă, evoluînd la 
Christchurch. In proba de 80 m garduri, 
australianca Pamela Kilborn, a învins-o 
pe Irina Press (U.R.S.S.), realizînd tim
pul de 10,5. Kilborn a cîștigat și proba 
de 100 yarzi, fiind cronometrată în 10,9. 
Proba de 5 000 m s-a încheiat cu vic
toria australianului John Davies cu tim
pul de 13:54,0. Davies, clasat pe locul 
trei la J.O. de la Tokio în proba de 
1 500 m, a debutat cu acest prilej în 
cursa de 5 000 m plat. Pe locul doi s-a 
clasat Kudinski (U.R.S.S.) urmat de Bill 
Baillie (Noua Zeelandă) și de Leonid 
Ivanov (U.R.S.S.). Tamara Press 
(U.R.S.S.) a cîștigat probele de arun
care a greutății și discului, iar oleg 
Raiko (U.R.S.S.) cursa de 830 yarzi.

• In prima zi a concursului interna
țional de atletism pe teren acoperit de 
la Tallin proba de 600 m plat a revenit 
atletului sovietic Lipșev cronometrat în 
1:24,0. Cehoslovacul Rudolf Baudis a cîș- 
ttgat proba de săritură în înălțime cu 
2,10 m. Alte rezultate : 60 m feminin —

Turneul feminin de baschet

de la Bratislava a fost cîștigat 

de echipa Cehoslovaciei
BRATISLAVA (Agerpres). Turneul 

internațional feminin de baschet des
fășurat timp de trei zile în localitate 
s-a încheiat cu victoria reprezentativei 
Cehoslovaciei, care a cîștigat toate cele 
trei întîlniri susținute. în ultima par
tidă, baschetbalistele cehoslovace au 
jucat cu selecționata Bucureștiului pe 
care au întrccut-o cu 67—49 (34—32). 
în celălalt meci dc sîmbătă, echipa 
Bratislavei a învins formația Italici 
cu 73—66 (29—26).

Clasamentul final al competiției: 1. 
Cehoslovacia, 2. Italia, 3. București,
4. Bratislava.

iarnă
Cunoscutul sc/ii'l 
francez Guy Perl 
lat in timpul cura 
de slalom de 1

Wengen

Telefo
U.P.I -Agerpres

timpul din manșa a doua l-a făcut 
nu „intre" nici în primii 10! La corn 
nată primul loc a revenit din nou 
Schrantz.

CHRISTL HAAS INVINGĂTOAP 
LA GRINDELWALD

Duelul dintre cele două „școli" 
schi alpin a continuat și la probele 
minine, pe pîrtiile de la Grindelw 
(Elveția), unde s-a desfășurat tradii 
naiul concurs feminin. Proba de co 
rfre s-a încheiat cu un net suc 
austriac : primele trei locuri au i 
ocupate de Christi Haas (2:07,90/100), 
dith Zimmermann și Erika Schlnșfeț 
Campioana olimpică Marletle Gqjțsc 
s-a clasat pe locul 6 cu 2:11,4/100. Ea 
Insă satisfacția de a se fi clasat prl 
la combinată, înaintea canadienei Nai 
Greene.
SPORTIVELE SOVIETICE DOMI 

LA FOND
în Austria la Klingenthal s-a dis 

tat cea de-a opta ediție a concurși 
internațional feminin dc schi fond, c 
a reunit la start sportive din zece ț 
Proba de 10 km a fost dominată 
fondistele sovietice care au ocupat | 
mele două locuri în clasament ț 
Claudia Boiarskih și Rita Acik 
Tripla campioană olimpică dc 
Innsbruck (5 km , 10 km. și ștafe 
Claudia Boiarskih a realizat 39:1 
Pe locul 3, suedeza Britt Strandbe

O formă bună o deține și un alt 1 
reat olimpic, finlandezul Măntyra 
care a cîștigat cursa de 15 kiîom 
din cadrul concursului desfășurat 
Kupio în Finlanda. El a obținut t 
pul de 37:43,0, întreeîndu-i pe c< 
patrioții săi Taipale și Korhonen.

Galina Buharina 7,7: 60 m masculir 
Kasatkin 6,8; 1 milă — Baranov 4:

In concursul de sală de la Lenin; 
sprinterul Savciuk a cîștigat proba 
100 m plat în 10,4, intrecînd în ori 
pe Kunarev 10,5 șl Ozolin 10,7.

PE SCURT
WELLINGTON

Marele premiu automobilistic „Le^ 
disputat la Wellington, s-a încheiat 
o mare surpriză. Victoria a revenit 
Richard Atwood, care l-a învins 
campionul mondial Jim Clark clasa 
locul doi.

ISTANBUL
In primul tur al „Cupei campioi 

europeni" la volei (feminin) ec 
Ț.S.K.A. Moscova a învins cu 
(15—2, 15—0, 15—0) echipa turcă Besi 
Istanbul.

TORINO
Pînă în prezent la Universiada / 

care va avea loc între 5 și 13 febri 
la Torino, Sestriere și Claviero, j 
anunțat participarea studenți din 3< 
țări. Printre țările înscrise se nur 
Austria, Belgia, Bulgaria, Canada, F 
ța, Italia, Olanda, ROMANIA, Norv 
U.R.S.S., S.U.A. și altele.

BRUXELLES
Jucătorii belgieni de tenis de i 

și-au început antrenamentele în v 
rea campionatelor europene, care 
avea loc cu începere de la 13 april! 
Londra. Zilele acestea federația be 
nă l-a angajat ca antrenor pe c 
slovacul Ivan Andreadis, care ting 
doi ani a pregătit echipa Indiei.

EDINBURG
în competiția de rugbl ^Turneul i 

5 națiuni", sîmbătă s-au disputat 
meciuri. La Edinburg, echipele S< 
și Franței au terminat la egalitate : 
iar la Londra, Țara Galilor a învins 
glia cu 11—6.

(Agerpre
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BOSTON 16 (Agerpres). — Peste 9 ooo 
de spectatori au urmărit la „Boston Gar
den" o importantă reuniune atletică pe 
teren acoperit cu participarea celor mai 
buni atleți americani. In general au fost 
înregistrate rezultate normale. George 
Anderson a cîștigat proba de S0 yarzi 
în 5,4, John Pennel, care săptămîna tre
cută la San Francisco realizase 5,10 m 
la săritura cu prăjina, a obținut numai 
4,72 m. John Whetton a trecut primul 
linia de sosire în proba de O milă cu 
timpul de 4:06,6,

• Atletul american William A. Carr, 
campion olimpic la 400 m în 1932 la Los 
Angeles, a încetat din viață, sîmbătă 
seara. Carr era în vîrstă de 56 de ani. 
In cursul carierei sale, Carr a corectat 
de trei ori recordul mondial în proba 
de 400 m plat (47,0 ; 46,9 și 46,2): El aban
donase activitatea competițională în 
1933, în urma unui accident de auto
mobil.


