
REPUBLICAN DE 
HOCHEI

programul ultimului 
al campionatului repu- 
ui de hochei pe gheață 
•st făcută o modificare, 
»ensul că vineri nu va 
fi zi de pauză, 
acest fel, etapa pro- 

nată inițial pentru sîm- 
se dispută vineri iar 

na etapă este progra- 
i simbătă.
dinea meciurilor și 
e rămîn aceleași.

JITRII MECIULUI RE- 
I STEAGUL ROȘU - 
’ANOL BARCELONA

irtida retur dintre ech1
Steagul roșu Brașov 

Vspanol Barcelona din 
•ul „Cupei orașelor tîr 

va fi condusă d* 
arbitri din Iugoslavia : 

pan Varazdinac (la cen 
Drago Horvat și Josip 

avina

NCURS DE ATLETISM 
IN CAPITALA

la de atletism de la 
rul „23 August" găzdn 
î astăzi după-amiază 
a ora 17.30, un concura 
rvat atleților seniori, 
ori mari și mici (aceș 
trebuie să fie membri 
otului republican). Tn 
:ram figurează numai 
>a de 80 m plat. La 
•urs vor lua parte tot, 
i, indiferent de spe- 
tatea pe care o au. Tn 
i acestei curse, alergă- 

peste garduri vor 
ua la 40 mg (fetele) șl 
ag (băieții).

NTERESANTA GALA
BOX, DUMINICĂ 

LA FLOREASCA

lepînd cu gala de box 
luminică, din sala Flo- 
?a, boxerii din prima 
’orie își reiau activi- 
a competițională. Cu 
t prilej vor urca trep- 
.ringului. pentru prima 

în acest an, cîțlva 
?e boxerii noștri frurv 

Printre cei ce vor 
ua duminică notăm pe 
Constantin, I. Nica, 
Bădoi, Gh. Stăncuț, 

Militam, M. Anghel,
Vlad, Gh. Preda etc. 

uniunea va începe la 
? 9.30. In deschidere
or disputa cîteva me- 

între boxerii juniori 
au dovedit, în uit!- 
lor meciuri, calități 

e cele mai frumoase

DIN TOATE ȚĂRILE, VNIȚIVÂ! Vizita tovarășului 
Ion Gheorghe Maurer
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Pentru schiori, 
un sfîrșit de suptununâ 
deosebit de boțjat

care
pro
bii ni

în Bucegi, cu telefericul spre locul de concurs
Foto: I. Mihăica

SCHIORII JUNIORI CONCUREAZĂ ÎN 
R. D. GERMANA

Lotul de schi-juniort al 
țării noastre pleacă azi la 
Oberwiesenthal (R.D. Ger
mană) pentru a participa 
la probele de slalom spe
cial și slalom uriaș din ca
drul unui important con
curs internațional rezervat 
juniorilor. La aceste între

ceri, programate pentru 
sîmbătă și duminică, vom 
fi reprezentați de V
Brenci, Gh. Vulpe, D. Mun- 
teanu, Dan Cristea, 
haela Casapu și Eleîia 
goe. Antrenor : Gh. 
culet.

Mi-
Nea-
Ros-

VOLEIBALIȘTII DE LA
DEBUTEAZĂ

DINAMO BUCUREȘTI
ÎN „C.C.E."

In cursul zilei de astăzi 
echipa masculină de volei 
Dinamo București, pleacă 
la Geneva unde — simbătă 
29, și duminică 30 ianua
rie — va susține îritîlnirea

tur-retur cu campioana 
Elveției, Servette, în ca ■ 
drul optimilor de finală ale 
„Cupei campionilor euro
peni".

Cu ultima săptămînă a 
lunii ianuarie putem spune 
că schiul intră în plin se
zon competițional. Intr-ade
văr, după desfășurarea 
concursurilor de deschidere 
în regiunile cu profil mun
tos, au urinat cîteva între
ceri de importanță secun
dară. De acum', însă, în
cepe seria concursurilor cu 
caracter republican, 
întrunesc la startul 
belor pe cei mai 
schiori.

Așa, de pildă, sîmbătă 
și duminică pe pîrtiile a- 
menajate în pitoreasca sta
țiune Vatra Dornei, vor fi 
prezente speranțele fondu
lui românesc, juniorii din 
Rîșnov, Fundata, Predeal, 
Bușteni, Brașov (două e- 
cliipe), Azuga, Vatra Dor
nei, Petroșeni. Gheorghieni, 
Reșița și Cluj care își 
vor disputa întîietatea în 
cadrul „Cupei orașelor". Se 
vor desfășura probele de 
5 km, ștafeta 3x5 km la 
juniori, 3 km și ștafeta 
3x3 km la junioare.

Un alt important con
curs, de astă dată de sla
lom special și slalom uriaș, 
va avea loc, tot sîmbătă și 
duminică, în Bucegi, în 
organizarea comisiei regio
nale Ploiești. La „Cupa 
orașului Sinaia", cum este 
denumită competiția, vor 
participa cei mai buni se
niori și juniori la probele 
alpine, printre care bine
cunoscut ii Tăbăraș, Gohn, 
Bălan, Focșeneanu, Iovici, 
Bucur, Dona Micloș, Edit 
Șuteu etc. Fiind primul 
concurs de amploare orga-

nizat în acest sezon tn 
Bucegi, este de așteptat 
o mare afluență de public.

Ca la fiecare sfîrșit de 
săptămînă, nici Poiana 
Brașov nu va „șoma“. 
Aici se vor disputa două 
interesante concursuri de 
fond și sărituri de la tram
bulină. Cei 
fondiști de la 
Tractorul, A. 
vor participa la „Cupa Di
namo", în vreme ce sări
torii vor delecta din nou 
spectatorii concurînd 
trambulina mijlocie pentru 
„Cupa A. S. Armata".

mai valoroși 
Dinamo, 

S. Armata

„VIT R O“
•— Reportajul nostru —

"înărul care se oferă să 
arate fabrica este un 

bat zvelt, cu privirea 
'ligentă, crescut — am 
ea spune—la vatra cup- 
relor cu sticlă incan- 
centă din Mediaș. A 
ățat taina sticlăritului 
atelierul școlii profesio- 
s „Vitrometan". Cînd 
sterul i-a pus în mînă 
ivechea țeavă de suflat, 
bucurie, n-a mai sim- 
po jarul cuptorului în- 

s la 1450 de grade. 
■și mai aduce aminte 
i „lucrat1* în primaa oră 
practică. Probabil un 

5 de sticlă, sau ceva 
‘mănător. Meșterul insă 
fost mulțumit și i-a 
s că are „mînă bună". 
va face sticlărie cu 

iunc. Și a avut dreptate, 
te citii a ani, îl găsim 
cuptoarele cele mari ale, 
'ometanului. Apoi, la 
ala de maiștri și mai 
iu în aula facultății 
ureștene de chimie- 
ustrială.
4cum, tînărul inginer 
oiae Mănică ne conduce 
ibil orin fabrica pe care 
unoașle ca pe propriile-i 
urnire. Știe că sîntem 
la „Sportul" și, de a-

ceea, pe unde trecem, ori 
cu cine stăm de vorbă, a- 
duce în discuție a doua 
mare pasiune a sticlarilor: 
sportul. Treabă ușoară, 
desigur, deoarece, asocia
ția sportivă Vitrometan 
numără 1715 membri ai 
UCFS. Că i-ar „înnumăra" 
doar (ca în alte părți), 
n-ar fi mare lucru. Tinerii 
și vîrsțuicii de aici, cum 
spuneam, au pasiune pentru 
sport. Tradiție, dacă vreți! 
Ca și în sticlărie, price
perea și dragostea pentru 
sport se transmit din tată 
în fiu. Bunăoară, fostul ju
cător de fotbal — inovato
rul Gheorghe Pasăre — 
pe care inginerul Mănică 
ni-l prezintă acum, este an
trenorul primei echipe a 
fabricii. De Juniori (cam
pioni de trei ori ai „re
giunii") se ocupă un alt 
fotbalist — gravorul în 
sticlă Alexandru Harșani. 
La fel la volei, handbal, 
popice etc.

Revenim la fotbal, spre 
a nu uita cîteva nume

VASILE TOFAN

(Continuare în pag. a 2-a)

în „triunghiularul" reprezentativelor 
de tineret

ROMANIA-AUSTRIA 2-2 (1-0)
VERONA, 26 (prin te

lefon ). — In cel de-al 
doilea meci susținut în 
cadrul „triunghiularului", 
reprezentativa de tineret a 
României a întîlnit astăzi 
selecționata similară a 
Austriei.

Spre deosebire de parti
da anterioară cu echipa 
Italiei, fotbaliștii noștri au 
evoluat la un nivel mai 
bun, reușind să dețină în 
majoritatea timpului o su
perioritate teritorială 
fața unui adversar 
pregătit fizic și 
apărat cu multă

Superioritatea 
noastre a fost 
dentă în repriza
trec dccît 12 minute și 
Frățilă reușește să deschi
dă scorul la capătul unei 
acțiuni personale.

Pînă la sfîrșitul primei 
reprize echipa noastră do
mină cu autoritate dar, 
rînd pe rînd, Moldoveanu 
(min. 
30), 
(mir. 
ocazii

. Și - 
tiva este de partea fotba
liștilor 
înscriu 
trieci.
pătul 
Dirmbercher trimite balonul

în 
bine 

care s-a 
dîrzenic. 

echipei 
mai evi- 

I. Nu

27), Dobrin (min. 
Frățilă și Naghi 
34 și 36) ratează 
favorabile.

după reluare iniția-

noștri, dar cei care 
șînt jucătorii aus- 

în min 50, la ca- 
unui contraatac.

cu capul în plasa porții 
apărată de Constantinescu. 
Nn trece mult (min. 55) 
și reprezentativa de tine
ret a țării noastre ia din 
nou conducerea : Ștefănes- 
cu execută o lovitură li
beră de la 25 m, înalt, în 
careu ; Naghi prelungește 
balonul în... bara transver
sală, mingea revine în te
ren spre Frățilă care în
scrie cu capul, printr-un 
frumos plonjon. Spre sfîr
șitul meciului austriecii 
atacă și la capătul unei 
perioade de dominare, în
scriu prin Latzke (min. 
78) punctul egalizator.

Echipa noastră revine în 
atac, își creează situații 
favorabile, dar nu mai re
ușește să modifice scorul.

Arbitrul elvețian Gullpa 
a condus următoarele for
mații :

ROMÂNIA : Constanti
nescu — Sătmăreanu (De- 
leanu), Boc, Stoenescu 
(Sătmăreanu). Mocanu — 
Dobrin, Ștefănescu — 
Stoicescu, Frățilă, Naghi 
(Libardi), Moldoveanu.

AUSTRIA: Schneider — 
Kaimrath, Wahl — Farh- 
lich, Dirmbercher, Vim- 
dișch (Bauer) — Parits, 
Kaltenbumer, Stamm, Latz
ke, Macek (Ilormayer).

ION BOCIOACA
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I
I
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BELGRAD, 26 (corespondentul Agerpres, N. Plo- 
peanu, transmite’ 
tovarășul Ion Gl 
liului ae Miniștri 
care, la invitația tovarășului Petar Stambolici, pi 
ședințele Vecei Executive Federale a R.S.F.I., va face 
o vizită prietenească de cîteva zile în R.S.F. Iugo
slavia.

La sosire, în gara din Belgrad oaspetele român a 
fost întîmpinat de tovarășii Petar Stambolici, Milivoie 
Rukavina, secretar al Vecei Executive Federale și alte 
persoane oficiale. Erau prezenți membrii Ambasade! 
Republicii Socialiste România la Belgrad.

La prînz, Petar Stambolici a oferit un dineu la Clu
bul deputaților de la Dedinie în cinstea oaspetelui.

După-amiază, tovarășul Ion Gheorghe Maurer, îm
preună cu Petar Stambolici, Edvard Kardeli, pre
ședintele Scupșcinei federale, și Kocea Popovici, pre
ședintele comisiei pentru relații sociale, economice 
și politice internaționale a C.C. al U.C.I., a plecat la 
Belie pentru o vînătoare.

Tn timpul vizitei în Iugoslavia, tovarășul 
Gheorghe Maurer urmează să se întîlneascâ cu 
rășul losip Broz Tito, președintele R.S.F.I.

d La 26 ianuarie a sosit la Belgrad 
neorghe Maurer, președintele Consi- 

al Republicii Socialiste România, 
•re-

Ion 
Iova-

IonLa frontiera româno-iugoslavâ, tovarășul 
Gheorghe Maurer a fost întîmpinat de Boșko Vidi- 
kovici, adjunct al secretarului de Stat pentru Aface
rile Externe, și de alte persoane oficiale, precum 
și de Aurel Mdlnâșan, ambasadorul Republicii Socia
liste România la Belgrad. Cu același tren a sosit 
lakșa Petrici, ambasadorul R.S.F.I. la București.

Campionatul republican de hochei

Ieri, victorii la scor
ale echipelor fruntașe

Steaua. Dinamo și Vo
ința au îndeplinit ieri 
.,formalitățile" celei de-a 
doua etape a ultimului tur 
al campionatului. Întîl- 
nind formații din a doua 
jumătate a clasamentului, 
cele 3 protagoniste ale în
trecerii au obținut victorii 
lejere.

Ieri dimineață ne-am în
dreptat spre patinoar fră- 
mîntați de Incertitudini. 
Ne întrebam dacă meciul 
Steaua—Știința Cluj se va 
disputa sau nu, dat fiind 
că studenții n-aveau în 
Capitală decît aceiași 5 
jucători care participaseră 
și la meciul anterior. O sin
gură indisponibilitate și 
meciul n-ar mai fi putut 
avea loc! S-a găsit însă o 
soluție — chipurile — 
salvatoare (salvatoare cel 
puțin pentru aparențe 1) : 
Știința Cluj și-a adăugat 
lotului 3 jucători bucureș- 
teni de la Constructorul 
(Marian, Nuțu și Iordan), 
cu care a putut face față 
jocului. Chiar așa, echipa 
clujeană a fost o „pradă 
ușoară" pentru Steaua (lip
sită și ea de aportul lui 
Szabo I și Czaka, primul 
accidentat, al doilea bol
nav), care a cîștigat cu : 
20—2 (7—0, 9—1, 4—1). 
Campionii au marcat cînd 
au vrut. Ba unii dintre ei. 
au renunțat de multe ori 
la gol, pentru a-i plasa lui 
Calamar și a-1 ajuta ast
fel să cîșlige primul loc 
în clasamentul golgeterilorl

Sub acest aspect, meciul a 
fost fructuos pentru cen
trul primei linii de atac: 
a marcat 
de goluri 
meci, în 
Celelalate

7 goluri, record 
personale într-un 
acest campionat, 
puncte: I. Hollo

(6), Vacar (2), Gheor
ghiu (2), Niță, Peter și 
lonescu. Pentru Știința: 
Alexa și Dibernardo.

Cu prima linie descom
pletată (Florescu — sus
pendat, Pană — 
tat), Dinamo a 
totuși „conturile" 
nava în 24 de minute, asi- 
gurîndu-și conducerea cu 
5—0. Autorii golurilor : 
Fogoroș (m. 8), Boldcscu 
(m. 10), Ciobotaru (m. 
11), Ștefan (m. 22 și 24). 
Perioadă de relaxare, apoi, 
în echipa „alb-roșilor", pe 
care Tirnava o speculează, 
reducînd scorul prin Gali 
(m. 28) și același Gali 
(m. 32, din șut de pena*

acciden- 
lichidat 
cu Tîr-

litate), în ultimul minat 
al reprizei, Boldescu în
scrie din nou. Cea de-a 
treia parte, neintcresantl. 
se încheie cu scor alb. Așa* 
dar. Dinamo—Tîrnavo O- 
dorhei 6—2 (3—0, 3—2, 
0—0), sub arbitrajul^Iuî 
F Gubernii 
ceanu.

Meciul Voința—Știința 
București ne-a oferit două 
reprize animate. Formația 
antrenată de Ștefan Szabo 
(noul antrenor al hocheiș- 
tilor din Miercurea Ciuc) 
a înscris două goluri la 
sfîrșitul primei repriza 
prin Csiszer și A. Balint, 
apoi a trecut prin destule 
emoții: min. 31 : Bazilido 
2—1 ; min. 37 : Vacar 
(Știința) bară (!) și, pe 
contraatac, Szabo II 3-1 ; 
min. 38 Bazilide 3—2 I 
Studenții n-au mai rezis
tat după a doua pauză', 
cînd Kraus și Szabo II 
au marcat fiecare de cîte 
două ori, limpezind „soar
ta" meciului. Arbitrii Ma
rinescu și Zgîncă au con
semnat astfel în foaia de 
arbitraj rezultatul de 7—2 
(2—0, 1—2, 4—0) pentru 
Voința.

înaintea etapei de azî 
(ora 9 Voința—Știința 
Cluj, ora 17 Tirnava—• 
Știința Buc., ora 19: Di
namo—Steaua ), primele 
locuri în clasament sînt 
ocupate de Steaua cu 32 
puncte, Voința cu 25 și 
Dinamo cu 24.

RADU URZICEANU

și N. Tur-

meciul Dinamo București— Tirnava Odorhtfrdinlaxă



Din viața organizației noastre HANDBAL: Finiș in prima etapă a „CUPEI SPORTUL POPULAR"

Obligații uitat e...
De cîteva minute ne aflăm în bi

roul profesorului de matematică 
Eugen Călin, inspector la secția de 
învățămînt a sfatului popular al ra
ionului Cîmpina, care răspunde si de 
orele de educație fizică. Cunoaște 
bine profesorii de educație fizică, 
preocupările și problemele specifice 
muncii lor.

— Avem profesori entuzAaști, care 
își iubesc cu pasiune meseria.

Si interlocutorul ne-a rugat să-i 
notăm pe soții Enache din comuna 
Trăisteni, Eugenia Sendriu și Gheor
ghe Ilinca din Moreni, Nicolae Zam
fir de la liceul din Filipeștii de Pă
dure si pe alții. Cînd am ajuns să 
discutăm despre liceul din 
tov. Călin s-a oprit pentru 
ment.

— Știfi, vorba noastră românească: 
„sînt cinci degete la o mină și nici 
unul nu se aseamănă l‘ Așa-i șt cu 
profesorii de la liceul din Băicoi. Nu 
se aseamănă cu colegii lor din Cim- 
pina, Sinaia sau Moreni. Am căutat 
să-i ajutăm, dar degeaba.

...Iată-ne, peste cîteva zile, la liceul 
din Băicoi, unde învață 279 de fete 
și băieți (în clasele 9—11) și 325 (în 
clasele 5—8). Educația fizică o predă 
fetelor profesoara Micșunica Sorescu, 
iar băieților Alexandru Munteanu. 
Școala dispune de două săli de clasă 
utilate cu aparate de gimnastică, un 
teren de volei și diferite sectoare de 
atletism. După ce am explicat scopul 
vizitei noastre, directoarea liceului. 
Anișoara Vasil iu, ne-a spus:

— Deocamdată nu e in școală nici 
unul dintre cei doi profesori de edu
cație fizică. Tov, Alexandru Mun
teanu trebuie însă să sosească din 
moment in moment, deoarece are ore 
după amiază.

— Pînă alunei — dacă se poate — 
vă rugăm să ne arătați planificarea 
orelor pe care le are unul dintre pro
fesorii dv de educație fizică și apoi 
să ne uităm și prin cîteva cataloage.

Gazda ne-a pus la dispoziție plani
ficarea profesoarei Micșunica Sorescu. 
Conform programei, în primul trimes
tru a prevăzut cîte trei și chiar patru 
probe de control, pentru care elevii 
trebuiau să primească note în cata
log. Dar am constatat cu surprindere 
că, de pildă, între 18 și 23 octom
brie, figura trecerea unei probe de 
control la clasa a 10-a C, însă în ca
talog apăreau cu note, în 
perioadă, doar 13 din cele 
eleve. Și încă ceva. Cum 
norme echivalează cu tezele 
educație fizică, fiecare elev trebuie 
să aibă 3 sau cel puțin 2 note. La 
clasa a 11-a reală, a profesoarei So
rescu, am găsit multe eleve cu o notă 
— așa ca să fie — iar altele fără 
nici o notă înainte cu numai o zi de 
«fîrșitul trimestrului, deși elevele 
respective nu aveau absențe. Cum 
vor fi încheiate mediile acestor ele
ve ? O parte de vină revine și con
ducerii școlii, care nu a controlat fe
lul în care se desfășoară orele de e- 
ducație fizică.

a

e-

Băicoi, 
un mo-

această 
44 de 
aceste 

la

De asemenea, nu există o evidență 
elevilor scutiți medical de orele 

de educație fizică. Ba mai mult, con
ducerea școlii a admis ca profesorul 
Alexandru Munteanu — care tocmai 
intră pe ușă — să lipsească uneori 
de la ore și să predea cu mare întîr- 
ziere planificarea trimestrială.

— Tovarășe Munteanu — l-am în
trebat după ce am făcut cunoștință 
— ni s-a spus că încă nu ați predat 
planificarea. Credem că aveți, în 
schimb, un caiet în care vă notați 
elevii și temele lecțiilor ținute.

— Nu am. Cunosc foarte bine 
țevii și posibilitățile lor.

— Bine, interveni inspectorul Eu 
gen Călin, dar dumneata ești an pro
fesor tlnăr și trebuie să-fi faci un 
plan de lectfi cu obiectivele urmă
rite la orele pregătitoare pentru În
deplinirea normelor de control.

— Aveți dreptate, dar sincer să 
fiu. nu-mi place să tin prea multă 
hir/ogarie.

Concluzia este clară: cei doi pro
fesori de educație fizică de la liceu! 
din Băicoi dovedesc superficialitate în 
muncă, neglijîndu-și o serie de obli
gații profesionale. Din păcate, la a- 
ceaștă stare de lucruri contribuie și 
direcțiunea liceului, care în loc să 
controleze și să indrumeze activitatea 
celor două cadre didactice de spe
cialitate, le cocoloșește lipsurile, 
probabil din bunăvoință. Este necesar 
ca în noul trimestru, cei în cauză să 
privească cu mai mult simț de răs
pundere munca lor, pentru a se ridica 
la înălțimea unor adevărați peda
gogi, pentru ca orele de educație fi
zică să se desfășoare Ia un bun ni
vel, să-și atingă scopul propus,

• CRAIOVA. Sîmbătă după-amia- 
ză și duminică, în Sala sporturilor 
s-au disputat ultimele jocuri din cadrul 
„Cupei Sportul popular", faza pe cen
tru. La juniori — formația Ș.S.E. I 
(antrenor Gh. Burcea) a cîștigat toate 
partidele susținute, clasîndu-se astfel 
pe primul loc. La junioare, disputa 
pentru dreptul de a participa la faza 
următoare s-a dat între Ș.S.E. I și 
Viitorul Drăgășani. In ultimul meci, 
care a avut loc duminică, echipa 
Ș.S.E. I (antrenor N. Drăgănoiu) în- 
vingînd cu 6—5 (2—8) pe Viitorul 
Drăgășani, a ocupat primul loc în 
clasament.

Cu prilejul acestor partide s-au 
remarcat cîteva elemente talentate, 
dintre care cităm pe Nicoleta Crudu, 
Ecaterina Dumitrașcu, Sanda Nemeș, 
Constantin Florea și Marcel Cernușcă, 
toți din echipele Școlii sportive de 
elevi, (p. v.)

• BRAȘOV. Duminică s-au dispu
tat finalele intercentre ale celor două 
competiții de iarnă, „Gupa Sportul 
popular" și „Cupa F.R.H." Iată rezul
tatele :

Juniori : Lie. nr. 2 Brașov — Ș.S.E. 
Sibiu 17—14 (9—7).

Junioare : Lie. nr. 2 Brașov — 
Ș.S.E. Sibiu 21-3 (12-2).

Seniori : Dinamo Brașov — Textila 
Cisnădie 31—15 (16—10).

Senioare : Partizanul roșu 
- Ș.S.E. Sibiu 12—9 (5—5). 
povici și T. Maniu, coresp.)

(antrenor M. Crețu), care cuprinde 
jucătoare talentate, cu perspective 
(Nela Vasilescu, Irina Soiculescu, Ma
riana Zidaru și Elena Dinu).

în urma rezultatelor înregistrate, pe 
primele locuri

Junioare : 1. 
P. Simion) ; 2. 
V. Gogîltan).

Juniori : 1. 
llie) ; 2. C.S.S. (antrenor E. Trofin).

Aceste echipe s-au calificat pentru 
fazele următoare, (p. g.)

• TIMIȘOARA. După meciuri dis
putate cu multă ardoare, cele 14 
echipe participante și-au încheiat în
trecerea din faza pe centre a „Cupei 
Sportul popular". Liceul nr. 4 a reușit 
o dublă victorie, clasîndu-se pe primul 
loc și la juniori și la junioare. Suc
cesul său este meritat, deoarece s-a 
dovedit a fi echipa cea mai bine 
pregătită. Iată, de altfel, clasamentele : 
Junioare : 1. Liceul nr. 4 (antrenor 
T. Sfercociu) ; 2. „13 Decembrie" ; 3. 
Ș.S.E. Juniori : 1. Liceul nr. 4 (antre
nor W. Klein) ; 2. Știința ; 3—4. 
Ș.S.E. și Tehnometal.

Se cuvine o remarcă specială pentru 
jucătoarele Eugenia Benda. Maria Di- 
țoiu, Paraschiva Wild, Aurora Onodi 
și jucătorii D. Leuca, T. Pintea și 
O. Plevoșiu. (P. Arcan, coresp. reg.)

s-au clasat echipele :
Ș.S.E. nr. 2 (antrenor
Ș.S.E. nr. 1 (antrenor

Dinamo (antrenor Al.

• CLUJ. Timp de două zile, 
sala „Armata" au avut loc jocui 
din cadrul etapei regionale a „Cu 
Sportul popular", la care au part 
pat, alături de echipe clujene, și f 
mâții din Bistrița și Dej. La junii 
primul loc a revenit echipei C.I 
Cluj (antrenor E. Fehervari), cart 
dispus pe rînd de principalii săi 
versari : Ș.S.E. Cluj cu 21—8 și Ș.t 
Bistrița cu 22—14. La junioare, : 
ciurile — deși de nivel tehnic 1 
deșt — au plăcut prin dîrzenie 
echilibru. Victoria a fost obținută 
Ș.S.E. Bistrița (11—5 cu Tinere 
Dej, 6—8 cu Ș.S.E. Cluj și 7—2 
C.F.R. Cluj). Din formația învin 
toare s-au remarcat: Maria Bîrle: 
Mariana Petri și Lucreția Baba, 
locul 2 : Tinerețea Dej (la care 1 
rica Magdaș a fost cea mai b 
jucătoare a turneului). (P. Radv 
coresp.)

CLASAMENTELE... BUCUREȘ

TR. IOANIȚESCU

• BUCUREȘTI. Ultimele

Brasov
(V. Po-

o BUCUREȘTI. Ultimele jocuri, 
disputate duminică în sala Construc
torul, au dat formă definitivă clasa
mentelor. Dintre întîlniri, foarte mult 
au plăcut numeroșilor spectatori: Ș.S.E. 
nr. 2 — Rapid (f) și C.S..S. — Rapid 
(m), care s-au încheiat — după dispu
te interesante, de un nivel tehnic 
destul de bun — cu victoriile prime
lor echipe : II—9 pentru Ș.S.E nr. 2 
și 31—20 pentru C.S.S., ambele forma
ții lăsînd o frumoasă impresie. De 
asemenea, se cuvine subliniată și com
portarea echipei de junioare Rapid

• PLOIEȘTI. In orașul nostru s-au 
încheiat partidele din cadrul „Cupei 
Sportul popular". La fete, victoria a 
revenit echipei Ș.S.E. (antrenor A. 
Hoffman), iar la băieți formației 
Știința Palatul Culturii (antrenor M. 
Popescu). în ultima întîlnire. care avea 
să decidă pe prima clasată, Știința a 
dispus de Ș.S.E. cu 21—18, la capătul 
unui joc foarte spectaculos. (Gh. Ale
xandrescu și M. Popescu, coresp.)

• LUPENI. într-un meci decisiv, 
Straja Lupeni a învins formația Școlii 
profesionale Lupeni cu 19—4, califi- 
cîndu-se pentru turul următor al „Cu
pei" la juniori. De remarcat că Ș.S.E 
Petroșeni a fost scoasă din cursă cu 
cîteva zile înainte.(I. Ciortea, coresp.)

TENIS DE MASĂ: Rezultatele
unei reușite competiții pentru copii 

și juniori
Zilele trecute a avut loc, 

blicii, un concurs de tenis 
dotat cu „Cupa Unirii", 
juniorilor bucureșteni, s-a bucurat de o participare nume
roasă, la start prezentîndu-se concurenți de la ASA, Pro
gresul, Voința, Spartac, Constructorul, Bere Grivița, Gri- 
vița Roșie, Centrul nr. 2.

Iată rezultatele i simplu băieți, cat. 9—12 ani, finala : 
A. Toader (ASA) — A. Mureșean» (ASA) 2—0, locurile 
3—4 : Welther și Mitruț (ambii de la Centrul nr. 2); cat. 
13—14 ani. finala: D. Preda (ASA) — N. Stelian (Bere 
Grivița), loc. 3—4 : I. Colcer și T. Gheorghe (ambii de la 
Bere Grivița); cat 15—16 ani, finala : I. Panait (Voința) — 
N. Danielis (ASA), loc. 3—4: O. Stamatescu și C. Costa- 
che (ambii de la ASA); simplu fete, finala : C. Mușat (ASA) 
— C. Alexandrescu (ASA) 2—1, loc. 
(Voința) și M. Stoian (ASA).

Clasamentul a fost următorul: 1. ASA
cea) 124 p., 2. Bere Grivița (antrenor A.
3. Voința (antrenor G. Pitică) 28 p., 4. Centrul nr. 2 (an
trenor Stan llie) 23 p.

La reușita întrecerilor și-a adus contribuția și comisia 
orășenească de specialitate, punînd la dispoziția organi
zatorilor arbitri și mingi. Cîștigătorii au fost premiali cu 
diferite materiale sportive.

în sala de Ia stadionul Repu- 
de masă organizat de ASA și 

Competiția, deschisă copiilor și

3—4 : L. Panait

(antrenor V. Tul- 
Ardeleanu) 37 p.,

Centrele de inițiere în acțiune:

La Baia Sprie, 80 de copii
învață să schieze

In
Baia 
fost 
asociația sportivă Știința. De atunci, 
au trecut peste abecedarul schiului, iar rîndurile lor 
au crescut simțitor. Azi, centrul de schi din Baia 
Sprie, condus de prof. AI. Domuță, numără 80 de 
copii, dintre care 30 de avansați. Centrul dispune de 
peste 30 de perechi de schiuri, plus cele personale 
ale copiilor și are la dispoziție o pîrtie-școală, care, 
după cum ne spunea prof. Domuță, este luată cu 
asalt de către copii chiar de la prima zăpadă. Ast
fel, de mai bine de două săptămîni centrul și-a re
luat activitatea. Elevii, după ce își termină lecțiile, 
ies pe pîrtie și se antrenează. După ce își însușesc 
tehnica elementară — mersul, întoarcerile de pe loc, 
ocolirea, oprirea —, urmează antrenamentele de spe
cializare la probele pe care și le alege fiecare — 
alpine sau de fond.

Despre felul cum reușesc elevii să îmbine spor
tul cu învățătura, sînt edificatoare exemplele cî- 
torva schiori care au note bune și sînt și fruntași ai 
centrului: V. Crompanschî, (media 9), Monica 
Brînzeu (media 9), Flavia Bele (media 9) și alții.

Duminica trecută, cei mai buni 30 de schiori ai 
centrului au luat parte la concursul inaugural al se
zonului, care a avut loc pe Mogoșa. Este interesant 
de știut că la organizarea acestui concurs o contri

buție însemnată a adus-o și comite
tul de părinți.

în încheiere, trebuie să amintim de 
un necaz al micilor schiori din Baia 
Sprie. Mulți dintre părinți au vrut să 
ofere 
dar...
dacă la magazinul sportiv din Baia 
Mare
măcar din cele populare —, legături 
și bete 1...

urmă cu trei ani, vreo douăzeci de copii din 
Sprie, dornici să învețe tehnica schiului, au 

grupați într-un centru de inițiere organizat de 
~ micii schiori

Sport uraiversit
■acaHiraaMMBaaanuBBanmMisnaai

NE ALE „CUPEI F.R.H."
MASCULIN

1. Dinamo 8 8 0 0 186:11
2. Steaua 8701 177:11
3. Voința 9405 177:17
4. Rapid 8305 134:17
5. Știința 6204 102:11
6. Raf. Teleajen 9009 147:23

FEMININ
1. Progresul 9810 120: 1
2. S.S.E. nr. 1 9603 129: 9
3. S.S.E. nr. 2 9414 105:1ft
4. I.C.F. 9315 77: r
5. Fabrica de timbre 9 2 1 6 84:1.
6. Voința 9207 87:12

0 FINALĂ REliylTi

JOI
nu se găsesc schiuri — nici

Asociațiile sportive din Pașcani, deși 
au condiții, n-au organizat pînă 
acum nici o întrecere de schi, pati- 
ataj sau săniuțe în cadrul Spartachia- 
Cei de iarnă. (C. Enea — coresp.).

copiilor lor de Anul Nou un 
sportiv. Dar de unde să-l ia,

(Urmare din pag. 1)

cartieru- 
să joace 
Bukossi 
al spor-

La Industria sîrmel Cimpia Turzii tenisul de masă este complet 
neglijat. Masa de joc, a fost plasată într-o încăpere necorespunză

toare. (După o scrisoare primită de la Maria Faur).

— Dacă-mi mai dai încă o minge așa Înaltă mă învingi prin... K.O. I

Recent, în sala de sport a Institut 
politehnic „Gheorghe Gheorghiu-Dej" 
Capitală au avut loc finalele campion 
lui universitar, faza interfacultăfi la 
lei, baschet și handbal. Desfășurate în 
atmosferă entuziastă, întrecerile s-au 
cut remarcate de data aceasta și prin 
bună organizare și un nivel tehnic 1 
cat. Au participat, începînd cu fa 
eliminatorii, reprezentanți din 9 (acul

Rezultatele înregistrate... Im volei 
minin. Facultatea de Chimie industria 
Facultatea de metalurgie 3—0 (Mi, 
Ludoșan, Adriana Filip, Anca llie 
Cristina Arghiropol, Mariana Pop, I. 
Bejan și Cristina Marin). La volei r 
culin, Chimie industrială a dispus 
Energetică cu 3—2. Energetica a cor 
cu 2—0. dar „chimiștii" au avut o r 
nire și un finiș deosebit, astfel că 
reușit să egaleze șR în cele din ui 
să cîstige meciul (Marcel Mirciu, Roj. 
Maxim, Radu Mihăescu, Orham Ius 
llie Stancu, Gh. Diaconescu).

La baschet feminin, Energetica a 
pus de Electronica, într-un meci de i 
spectacol, cu 34—25 (Nicola Băbe 
Nadia Popovici, Viorica Chi/oiu, . 
Odobescu, Maria Izbășoiu, Doina Gh 
In întrecerea baschetbaliștilor, En< 
tica a întrecut destul de greu forn 
studenților de la Facultatea de const 
ții mașini cu 71—67 (Dan Cautiș, 
gin Motin, Mihai Dascălii, Emil St, 
Mihai Szabo, Victor Cautiș).

La handbal, sportivele de la Cit 
industrială nu prea au avut prob 
în meciul cu Electronica, de care au 
pus la scor: 6—0 (Mihaela Răduh 
Elena Oprescu, Nicoleta Dincă, Stei 
Popescu, Doina Vintilă, Carmen Țari 
gă, Rodica lonescu). In fine, la han 
masculin, Energetica a surclasat fo 
fia Chimiei industriale cu 21—3 (( 
lăncii, Nicolae Stocan, Dan Gilnther, 
lonescu, Nicolae Gheorghiu, Tudor 
conescu, Constantin loanifescu).

întrecerile de gimnastică și tir 
pe institut au avut loc în prima j 
tate « lunii decembrie și au dat c 
de cauză reprezentanților facultățilo 
Energetică și respectiv Electronică.

în general la aceste întreceri cele 
bune rezultate le-au obtinut stuc 
de la Chimie industrială și Energt

conf univ. DAN BRAILC

— Numai de nu i-ar vedea cineva 
de la consiliul raional UCFS, că 
ne-am ars; ne pune să organizăm 
concursuri de patinaj I Desene de S. NOVAC

și a aminti totodată de „școala" 
lui Vitrometan. Aici au început 
fotbal Craef, Juhasz, Langa, 
g. a. Astăzi, „cartierul general" 
tutui pitic s-a mutat la școala profesio
nală a fabricii. Adică, în sala și pe te
renurile ei de sport, unde „comandanți" 
sînt profesorii de educație fizică. A tre
cut un an, școala trimite la „Vitro" 
noua sa promoție de sticlari: sculp
tori, gravori, suflători, pictori. Tofi au 
făcut sport (atletism, lupte, baschet, 
handbal, volei) și fiecare trece auto
mat în echipele de juniori sau seniori 
ale asociației.

Vitrometan... Vitro și metan, 
cuvinte care, „contopite" dau

Două 
sticla.

Ni s-a părut sugestiv acest lucru 
gat de tot ce văzusem în marea și 
derna fabrică medieșeană. Legat ș 
contopirea care există la „Vitro" 
pasiunea muncii și cea a sportului 
trînul meșter al inginerului Mănică 
nea: „Cine nu face din pasiune s 
rie, nu poate deveni un bun stic 
Iar noi adăugăm: „Și cine nu pra 
cu dragoste sportul, nu poate d 
un bun sportiv!" Ca Virgil Rusu, C 
Pex, Gheorghe Dulău, Cornel Măr 
Matei Zontag și alte sute de sportii 
la „Vitro".

Cu această „adăugire" a noast 
fost de acord și ing. Nicolae Mă 
Este sportiv și face parte din b 
consiliului asociației Vitrometan.



PREGĂTIRI... ANTRENAMENTE... PREGĂTIRI • ••

Zilnic, poșta ne aduce tot mai 
multe scrisori de la corespondenți 
în oare se vorbește despre pregăti
rile echipelor noastre. Iată cîteva din 
veștile sosite ieri dimineață :

• Formația de categorie C, Metalo- 
sport, din Galați, și-a reînceput pre
gătirile în vederea unei cit mai bune 
comportări în returul campionatului 
de fotbal.

Pînă în prezent, la antrenamente 
s-a pus accent pe dezvoltarea fizică 
generală. Programul de viitor are în 
vedere pregătirea tehnică a tuturor 
jucătorilor și pregătirea pe compar
timente.

Vor fi organizate un număr de 11 
meciuri de verificare cu diferite e- 
chipe, cu care ocazie se va urmări 
înlăturarea tuturor deficiențelor re
marcate în tur.

Antrenorul Gută Tănase are la 
îispoziție următorul lot de jucători: 
darcionei. Blaj, Șerban, Oprea, Po- 
jescu, Șendrei, Apostol, Arghir, Bal- 
cangiu, Hamza, Chirilă, I. Ionică, 
Horoianu, Haralambie și Soare.

.V. ȘTEFANESCU — coresp.

ceea, se pregătește cu insistență. An
trenorul Gică Bărbulescu a mențio
nat participarea activă a multora din
tre jucători, printre care Păun, Stă- 
nescu, Buciumeanu. Nițescu; în 
schimb. Grancea și Florea au absen
țe nemotivate și arată dezinteres 
pentru pregătiri. Tot dezinteres ma
nifestă și conducerea secției de fot
bal care nu creează condiții optime 
de lucru nici antrenorului și nici 
echipei I

MIȘU AVANU

• FLACĂRA MORENI și-a reluat 
>regătirile cu obișnuitul control me
tical, pe care toți jucătorii l-au tre- 
ut cu bine. După ce medicul și-a 
ăcut datoria, și-a început activitatea 
ntrenorul Virgil Blujdea. „Sînt foar- 
8 mulțumit de seriozitatea pe care 
u arătat-o jucătorii încă de la pri- 
îele re de pregătire. Faptul este 
ustrat și prin prezența de sută Ia 
ută la antrenamente", ne-a spus a- 
esta. Peste puțină vreme vor fi or- 
anizate primele meciuri amicale, 
rintre echipele cu care va juca Fla- 
îra Moreni se numără Rapid, Steaua, 
teagul roșu.

• Ne-a vizitat zilele trecute antre
norul P. Rădulescu de la Metalul 
Copșa Mică, echipă clasată pe locul 
3 în seria Nord a categoriei C. 
Cu acest prilej am aflat cîteva amă
nunte în legătură cu pregătirile a- 
cestei formații în vederea returului, 
amănunte pe eare le împărtășim mai 
jos.

Lotul de jucători și-a încheiat de 
curînd prima parte a pregătirii, în 
cursul căreia s-a pus accent pe pre
gătirea fizică generală și în special 
pe dezvoltarea rezistentei și forței, 
în prezent, metalurgiștii se află în 
etapa a doua, în care își desăvîrșesc

pregătirea fizică, dar încep și lucrul 
pentru tehnică. De la 20 februarie și 
pînă la 3 aprilie, echipa va pune ac
cent pe antrenamentul tactic și va 
folosi o serie de jocuri pentru pre
gătire și verificare. Antrenorul P. 
Rădulescu ne-a informat că în aceas
tă etapă precompetițională echipa 
va susține 12 asemenea meciuri 
adversari de categorie regională, 
și B.

Efectivul de jucători cuprinde 
următorii : Barbu și Blesch, portari; 
Blejan, Lovasz, Pisică, Toth și Crîs- 
tea, fundași; Mureșan I, Munteanu, 
Mureșan II și Moravcek. mijlocași; 
Săndulescu, Ținea, Baban, Niță și Fă- 
căleț, atacanți.

— Ce obiectiv v-ați 
retur ?

— Să ne clasăm pe 
mele trei locuri. Sper 
cest obiectiv, mai ales ținînd seamă 
că din primăvară vom juca acasă 
(și nu la Mediaș, ca în toamnă) par
tidele programate la noi. Terenul a 
fost regazonat și va îi dat în folo
sință in sezonul următor.

sa 
cu
C

pe

propus pentru

unul din pri- 
să realizăm a-

0 inițiativă: cursul de arbitri-observatori
De mai multă vreme se desfășoară în Capitală un original curs de arbitri- 

observatori, cu totul inedit in fotbalul nostru. Scopul cursului : crearea de 
arbitri-observatori care să urmărească felul în care sînt conduse meciurile 
din categoriile A, B și C.

Intrucît unii cititori ne-au cerut
articolul de mai jos.
Este un fapt incontestabil că arbi

trii — alături de jucători și antrenori 
— reprezintă unul din cei trei factori 
determinant în buna desfășurare a 
jocurilor de fotbal și în ridicarea ni
velului calitativ al fotbalului.

Printre condițiile de bază ale dez
voltării fotbalului este deci și aceea 
de a avea un corp de arbitri cu o 
înaltă pregătire tehnică, teoretică și 
practică.

Este evident că formarea acestor ar
bitri, pregătirea, selecționarea și pro
movarea lor, constituie o problemă 
deosebit de serioasă, căreia trebuie să 
i se acorde o mare atenție. Mergînd 
pe linia găsirii celor mai corespunză
toare mijloace și metode pentru a for
ma arbitri care să conducă meciuri în 
cadrul campionatelor categoriilor A, 
B, C și internaționale, Colegiul de 
arbitri al orașului București a luat 
inițiativa de a organiza un curs de 
arbitri-observatori. Cine vor fi aceș-

amănunte asnpra acestui curs, publicăm

T HERȚA
• I.M.U. MEDGIDIA se antrenează 

8 cinci ori pe săptămînă sub con- 
ucerea antrenorului Mihai Tudor, 
upă 6 februarie se va deschide ,,sta- 
,unea“ meciurilor amicale. Pînă la 
luarea campionatului vor avea loc 
’ jocuri de verificare cu parteneri 
n diverse categorii. Din lot fac par- 
: Șerafet, Pașa — portari, Nedelcu, 
raton, Drăghici, Sava, Tîrșoagă, 
heorgache, Artimon, Carabaș — 
ndași, Girip, Dogan, Pricop, Kemal 

mijlocași, Oțelea, Călin I, Călin 
Bașchir, Marin, Chiru, Chirică — 

aintași. Artimon, Carabaș, Chiru și 
lirică sînt

juniori.
promovați din echipa

RADU AVRAM

Pentru amatorii de statistica și

BISTRIȚA, a trecut la• TSLORIA
tru de Ia 18 ianuarie, în ciuda a- 
stei ierni bogate în zăpadă. Antre- 
mentele seniorilor se fac sub eon- 
cerea antrenorilor Copil și V. Mol- 
van, iar cele ale juniorilor sub în- 
îmarea lui Borto. Antrenamentele 
loc fie pe stadionul Progresul din 

reul orașului fie în împrejurimi, 
de fotbaliștii fac crosuri, exerci- 
etc. Din lot fac parte Deac, Vasi- 
cu, Kaizer, Pădureanu, Embrik, 
in, Sanduta, Irimie, Damian, Marin, 
. Damian și Greabu;' la începutul 
:ii februarie urmează să se prezin- 
la antrenamente Ciocan, Treabă 
Boharu; Toma Ovidiu și Tăutu 

;esc din lot, în timp ce Straub, 
cek și Haidu sînt suspendați pen- 

acte de indisciplină. în lot au 
t promovați juniorii Varga si Dan.

I. TOMA

TÎRGOVIȘTE dorește 
locul fruntaș ocupat

» METALUL 
și mențină 
ualmente în clasament și, de a-

în ciuda timpului nefavorabil, pre
gătirile echipelor din prima catego
rie au început. Antrenamentele în 
aer liber — acolo unde acest lucru 
este permis cît de cît — alternează 
cu cele din sală.

în dorința de a ajuta echipele în 
munca lor de pregătire pentru noul 
sezon, să cercetăm caietele noastre 
și să reamintim cîteva „concluzii sta
tistice' :

• în prima parte a campionatului 
1965/1966 au fost marcate 265 de go
luri, față de 223 în 1964'1965. Față 
de campionatul trecut, eficacitatea 
este, deci, în progres I

• Cel mai bun punctaj realizat de 
o echipă în ultimii ani, este acela al 
Rapidului, care în 
nat a acumulat 21 
sibile. (în ediția 
București realizase 
posibile).

• S-au discutat
182 de reprize. Dintre acestea, 44 de 
reprize au fost .albe', zecile de mii 
de spectatori așteptînd zadarnic în
scrierea vreunui gol. (Antrenorii și 
jucătorii sînt rugați să noteze să 44

minute, 
meciuri.

au 
par-

de 
eta-

TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ 
)TO PENTRU AUTOTURISME

articiparea la tragerea excepțională 
10 din 1 februarie se face astfel : 
tru autoturisme „Trabant 601“ bi- 
seria A = 2 lei ; pentru autoturis- 
„Wartburg 312'1*, bilete seria 
4 lei ; pentru autoturisme „Fiat 

) D“ bilete seria T = 8 lei ; pen- 
autoturisme „Fiat 1300* și „Re- 
t 10 major* bilete seria G = 10 
Cu biletele seria F = 20 lei se 

icipă la extragerile la care sînt va
le biletele cu seriile A — T = G. 
eci dacă jucați un bilet seria 
20 lei și un bilet seria B = 4 lei, 

total 24 lei, atunci participați la 
e extragerile pentru atribuirea tu- 
r mărcilor de autoturisme oferite 
ragerea excepțională.

actualul campio- 
puncte din 26 po- 
1964'65

20
Dinamo

puncte din 26

91

PRONOEXPRES

tragerea concursului Pronoexpres 
din 26 ianuarie 1966 au fost ex- 
din urnă următoarele numere de

La 
nr 4 
trase 
bază :

7 1 37 30 6 19
Numere de rezervă : 45 9
Fond de premii : 759.806 lei din care 

report cat. I 61,400 lei
Premiul de 25.000 lei atribuit unei 

variante de categoria a II-a de la 
concursul Pronoexpres nr. 3 a fost 
obținut de participanta Tomescu Flo- 
rica din Ploiești.

Tragerea următoare va avea loc 
miercuri 2 februarie 1966 la București.

LOTO
Premiile întregi și sferturi de la 

ti agerea Loto din 21 ianuarie 1966:

reprize înseamnă ’ 1980 de 
adică 33 de ore, deci... 22 de 
Să recunoaștem cam mult 1).

• Atacurile tuturor echipelor 
avut „căderi" inexplicabile pe 
cursul turului — această cursă 
maraton a fotbalului I Astfel, în
pa a Xl-a s-au înscris numai 12 go
luri în 7 meciuri 1 (notați că în etapa 
a XIII-a s-au marcat totuși 27 de go
luri, ceea ce demonstrează că jucă
torii au suficiente resurse și că pot 
da mai mult, atunci cînd ver să dea...)

• în eele 91 de reprize I, s-au 
marcat 127 de goluri. în cele 91 de 
reprize a Il-a s-au înscris 138 de go
luri. (Asta, probabil, pentru că jucă
torii erau... mai obosiți !).

• Echipele cele mai efica«e s-au 
dovedit a fi Petrolul Ploiești (31 go
luri înscrise în 13 meciuri) și Rapid 
București (28). Știința Cluj (12) și 
Farul Constanta (12) — luate la un 
loc — abia au înscris cît 
Pitești singură (23) I
• Steaua și Siderurgistul 

au cîștigat cele mai puține 
(cîte 2), Rapidul cele mai multe (10)1

Dinamo

Galați 
jocuri

Suplimentar 1: 2 variante întregi a 
47.456 lei; suplimentar II: 1 variantă 
întreg a 75.929 lei și 1 variantă sfert 
a 18.982 lei; categoria I: 8 variante 
a 9259 lei și 9 a 2.314 lei; categoria 
a II-a : 31 variante a 2.402 lei și 34 
a 600 lei; categoria a III-a: 35 va
riante a 1.825 lei și 68 a 456 lei; ca
tegoria a IV-a: 90 variante a 855 lei 
și 84 a 213 lei; categoria a V-a : 
115 variante a 663 lei și 112 a 165 
lei; categoria a Vl-a : 142 variante a 
506 lei și 181 a 126 lei; categoria 
Vll-a: 164 variante a 423 lei și 240 a 
105 lei; categoria a VIII-a: 278 
variante a 261 lei și 341 a 65 lei.

Premiile suplimentare I întreg au 
fost obținute de Boytos Gherda din 
Timișoara și Mihai Gavril din Cra
iova.

Premiul suplimentar II întreg a 
fost obținut de participantul Loghin 
Gheorghe din Constanța.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.

• Dintre cele 12 orașe care 
reprezentate în prima categorie 
tualului campionat, numai Bucureș- 
tiul și... Timișoara au avut prilejul 
să-i vadă pe studenții bănățeni mar- 
cînd goluri, aceștia înscriind — în 
deplasare — numai 3 goluri, toate 3 
în poarta echipei Dinamo București.

O Rapid șl Petrolul sînt singurele 
echipe care nu au pierdut nici un 
punct pe teren propriu. Ele sînt ur
mate de C.S.M5. Iași, care a pierdut 
un singur punct, U.T.A. (2 puncte), 
Știința Craiova și Steaaul roșu (cîte 
3 puncte).

• —.....................
rele 
mai 
Le 
Iași

a ac-

Tot Rapid și Petrolul sînt singu- 
care au reușit să „scoată* cel 
bun punctaj în deplasare: 7 I 
urmează îndeaproape C.S.M.S. 
și Dinamo București, care 

realizat 6 și respectiv
• Știința Craiova, 

Brașov, Crișul Oradea 
stanța nu au scos în 
cît... un singur punct 
posibile.

• C.S.M.S. Iași se află în fruntea
echipelor care au primit cele mai 
puține goluri pe teren propriu : 21
Ea este urmată de Știința Craiova 
și Știința Cluj (cîte 4 
Farul Constanța, U.T. 
Iul (cîte 5).

• Cele maî multe 
pe teren propriu: Siderurgistul Ga
lați (9), Știința Timișoara și Dinamo 
Pitești (cîte 8) și Dinamo Bucu
rești (7).

• De-a lungul celor 13 etape, Si
derurgistul a pierdut cele mai multe 
puncte: 18, găsindu-se astfel la 13 
puncte distanță de Rapid care nu a 
pierdut decît 5 puncte din cele 26 
posibile.

• Interesant este însă, că diferen
ța de puncte între codașa clasamen
tului Siderurgistul, și a 4-a clasată 
(U.T. Arad) nu este decît 
puncte.

Și, într-un întreg tur de 
pionat, 6 puncte nu reprezintă 
chiar atît de mare.

Să așteptăm deci returul...

au
5 puncte.
Steagul roșu 
și Farul Con- 
deplasare de- 

din 12 sau 14

goluri primite), 
Arad și Petro-

goluri primite

de 6

cam- 
o cifră

VICTOR GUERITEE 
desenator cartograf la I.P.C.M.C. 

București

tia ? Foști arbitri de fotbal care au 
abandonat fluierul.

Rostul acestor arbîtri-observatori 
este ca prin vizionarea arbitrajelor 
prestate de conducătorii de joc și prin 
constatările și observațiunile lor, sub 
îndrumarea colegiului, să-i poată ajuta 
pe arbitri ca să-și ridice continuu 
velul de pregătire.

Inițiativa Colegiului de arbitri al 
orașului București a fost primită cu 
viu interes de toți foștii arbitri 
Capitală, astfel îneît în prezent cursul are . . ■
tia 
categorie republicană I 
în fotbalul nostru ca : 
reanu, Mircea Cruțescu, 
Mitran, Teodor Firan, Gheorghe Năs- 
tase, Dumitru Rusu, C. Bărbulescu, 
P. Costandatos și alții.

Cursul cuprinde o primă grupă de 
teme referitoare la principalele pro
bleme de regulament : ^greșeli și inco
rectitudini, lovitura de pedeapsă, 
ofsaid, sisteme de joc și sisteme de 
arbitraj, plasamentul arbitrului, toate 
tratate prin prisma ultimelor decizii 
ale F.I.F.A.

O a doua grupă de teme se referă 
la tehnica observării, conduita obser
vatorului, întocmirea rapoartelor de 
observare, acordarea calificativelor, 
analiza arbitrajelor etc.

Lectorii sînt, de asemenea, cadre cu 
multă experiență și cu pregătire de 
specialitate sub aspect tehnic și peda
gogic ca : E. Kroner, V. Economii, 
Mihai Popa, Gh. Dumitrescu-Budești 
etc.

Cursul, 
brie anul 
februarie

O dată 
renurile de fotbal din 
peste 500 de arbitri din București, 
și toți ceilalți arbitri de categorie re
publicană din celelalte regiuni care vor 
arbitra în București, vor putea fi aju
tați în perfecționarea pregătirii lor 
de acest corp de observatori.

Colegiul de arbitri de fotbal din 
București consideră că organizarea a- 
cestui curs de arbitri-observ a tori se 
înscrie pe linia măsurilor ce se iau în 
vederea creșterii nivelului calitativ al 
fotbalului, privind partea de contri
buție a arbitrilor. In măsura în care 
această inițiativă va fi apreciată ca 
atare, ea va putea fi urmată și de alte 
colegii din țară, bineînțeles adaptînd-o 
condițiunilor din regiunile respective.

ni-

din

peste 90 de „elevi". Printre aceș- 
foști arbitri internaționali sau de 

binecunoscuți 
Iancu Ceau- 

, Constantin

care a început la 8 decem- 
trecut, se r încheia la 

în acest an.
cu reluarea activității pe 

Capitală,

12

te- 
cei 
ca

AL COSTEANU
N. CHELEMEN

Mircca Sasu
nc răspunde...
în urmă cu cîtva timp în ziarul 

nostru a apărut o notă în care 
Mircea Sasu a fost criticat pentru 
neprezentare ia antrenamente. Iată 
că poșta de marți ne-a adus două 
scrisori în care consiliul asociației 
sportive Minerul și jucătorul Mir
cea Sasu răspund la critică. „Ju
cătorul M. Sasu — se spune în 
scrisoarea asociației Minerul — a 
greșit față de echipă și antrenor 
neprezentîndu-se la pregătire și 
și-a luat angajamentul de a respec
ta disciplina, de a se pregăti temei
nic".

Redăm maî jos cîteva rînduri și 
din scrisoarea lui Mircea Sasu :

„Subsemnatul Mircea Sasu, jucă
tor în echipa de fotbal Minerul 
Baia Mare și component al lotului 
național, pe bună dreptate am 
fost criticat în „Sportul popular” 
nr. 4871 în materialul intitulat 
„Mă antrenez cînd vreau". Am 
greșit și față de echipă care anul 
acesta a început pregătirile în aer 
liber mai devreme decît în alți 
ani pentru ca să fie mai bine pusă 
la punct, să cîștige seria și să re
vină în A.

îmi dau seama că acest deziderat 
poate fi îndeplinit numai printr-o 
muncă asiduă de zi cu zi, printr-un 
atașament total față de culorile 
asociației".

Sperăm că cele scrise de Mircea 
Sasu nu sînt angajamente formale 
și că va dovedi prin comportarea 
sa că echipa minerilor băimăreni 
se poate baza pe el.



Alexandra Nicolau și Teodor Ghițescu conduc 
in turneele de șah de la Beverwijk

In runda a 7-a a turneului feminin 
de șah de la Beverwijk Alexandra Ni- 
colau, jucînd cu negrele, a remizat cu 
Vreeken. Partida dintre Polihroniade și 
Heemskerk s-a întrerupt. In clasament 
Alexandra Nicolau conduce (neînvinsă) 
cu 51/2 puncte, urmată de K. Jovano- 
vici (Iugoslavia) și Karakas (Ungaria) 
cu cite 41/j puncte.

In turneul maeștrilor, Teodor Chițes-

cu a trecut din nou în fruntea clasa
mentului cu 5*/2 puncte. La o jumătate 
de punct se află Ostoici (Iugoslavia) 
și Vesterinen (Finlanda) cu cîte 5 
puncte, Ree (Olanda) cu 4 puncte și 
o partidă întreruptă. In runda a 7-a, 
Ghițescu l-a învins pe olandezul Kra
mer. In cele două partide întrerupte, șa- 

ohistul nostru a obținut o victorie și 
remiză.

Cristina Balaban și Vasile Costa participă 
la marele concurs de inot de la Bremen

ECHIPA DINAMO BUCUREȘTI
NOU ÎNVINGĂTOAREDIN

IN R. F. GERMANĂ
Campioana țării la handbal, 

Dinamo București, s-a înapoiat aseară 
din R.F.G. Marți, dinamoviștii au 
mai susținut un meci la Kâln în com
pania formației Durren 99, de care 
au dispus cu 27—10.

înotători de valoare din 15 țări 
printre care Australia, Argentina, Ce
hoslovacia, Finlanda, Olanda, Italia, 
Ungaria, Suedia și S.U.A. vor fi pre- 
zenți, la sfîrșitul acestei săptămîni, 
în întrecerile celei de a 10-a ediții a 
tradiționalului concurs internațional de 
la Bremen (R.F.G). Și-au anunțat 
participarea o serie de campioni olim
pici, recordmani mondiali și perfor
meri de frunte ai natației mondiale 
cum ar fi Kewin Berry și Robert 
Windle (Australia), Don Roth. John 
Edwards, Gary liman, Pokey Watson,

Marta Randall (S.U.A.), Luis Nicolao 
(Argentina),Gyula Dobay, Ferenc Len- 
key, Judit Turoczy (Ungaria), Ann- 
Christine Hagberg (Suedia), Ada Kok 
(Olanda), Han» Joachim Klein (R.F.G.) 
Ș-a- .

La concursul de la Bremen au fost 
invitați și recordmanii țării noastre, ce 

de
Crîstina Balaban și Vasile Costa, 
vor fi înisojtiți la aceste întreceri 
prof. Remus Drăgușanu.

Participare selectă la „Memorialul

în cîteva rînduri
de lupte Ivan Podubnli**

• Intr-un concurs de sală desfășurat 
la Gdansk atletul polonez Komar a a- 
runcat greutatea la 19.20 m obținînd cea 
mai bună performanță europeană pe te
ren acoperit.

« La Viena echipa de handbal a Aus
triei a dispus de cea a Izraelulul cu 17— 
13 (8—7>.e Concursul internațional de patinaj 
viteză detat cu „Cupa comitetului olim
pic polonez” care se desfășoară la Var
șovia a fost cîștigat de sportivii sovie
tici : Egorova 208,833 puncte — la femei 
șl Volocikov 199,010 puncte — la bărbați.
• La Stockholm s-a disputat întîlnirea

Internațională amicală de tenis de masă 
dintre echipele masculine ale Suediei și 
Iugoslaviei. Gazdele au obținut victoria 
cu scorul de 5—3. Iată rezultatele înre
gistrate : K. Johansson (Suedia)—E. ve- 
clco (Iugoslavia) 2—1 (21—14, 16—21, 21—19); 
I. Korpa (Iugoslavia)—J. Bernhardt (Su
edia) 2—1 (14—21, 21—11, 21—16) ; V. Mar- 
kovlcl (Iugoslavia)—H. Alser (Suedia) 2—1 
(19—21, 21—13, 21—18) ; K. Johansson—I. 
Korpa 2—0 (21—16, 21—12) ; H. Alser—E. 
Vecko 2—0 (21—17, 21—17) ; J. Bernhardt— 
V. Markovlci 2—0 (21—18, 21—19) ; I. Kor
pa—H. Alser 2—0 (25—23, 21—12) ; Johans
son—Markovici 2—0 (21—14; 21—16).

MOSCOVA, 26 (Agerpres). — Spor
tivi din 9 țări — Bulgaria, Cehoslovacia, 
Finlanda, R. F. Germană, Iugoslavia, 
Polonia, România, Ungaria și U.R.S.S., 
vor lua parte la tradiționalul turneu de 
lupte clasice „Memorialul Ivan Po- 
dubnîi". Concursul se va desfășura 
anul acesta între 4—6 februarie la 
Minsk. Printre participanți se află mulți 
luptători de valoare ca Istvan Kozma 
(Ungaria), Serghei Rîbalko și Iuri Gri
goriev (U.R.S.S.), Ștefan Horvath (Iu
goslavia).

Corespondență specială din Italia

Cortina d’Ampezzo așteaptă oaspeții
iar... Eugenio Monti cel de-al nouălea titlu!

Pe marginea „mondialelor" de bob de la sfirșitul acestei săptămini
Ne aflăm în pragul campionatului 

mondial de bob pe anul 1966 și pista 
din Ronco, minunata pistă de la Cortina 
d’Ampezzo, pregătită cu multă atenție 
de iubitorii întrecerilor de bob din lo
calitate (de altfel singurii care se o- 
cupă de acest sport în Italia), este gata 
pentru a primi pe cei mai buni sportivi 
din toate colțurile lumii.

Ca preludiu al marii manifestări spor
tive, s-a desfășurat în aceste zile ■— 
cu intenția de a încerca pista — cam
pionatul italian de specialitate, com
petiție care a marcat reapariția lui Eu
genio Monti, „roșcatul zburător* cum 
îi spun cu afecțiune italienii (și în 
special cortinezii).

Eugenio Monti este acela care a adus 
faima bobului italian. Obligat să renun
țe la întrecerile pe schi (unde totuși 
excela) din cauza unor accidente care 
i-au afectat integritatea fizică, Monti 
și-a îndreptat către bob întreaga sa pa
siune. După cucerirea a opt titluri de 
campion mondial — în compania cre
dinciosului său partener Siorpaes — 
se părea că bobul italian trebuie să 
renunțe de acum la celebrul „as“ al spe
cialității. Insă, anul acesta, în ciuda 
treburilor care-1 țin departe de activita
tea competițională, Monti s-a întors la 
întreceri. Dar întoarcerea lui nu a fost 
fără surprize: Monti a găsit într-unul 
din elevii lui favoriți — Gianfranco Gas
pari din Cortina — partenerul necesar 
pentru campionatele absolute de bob 
pentru două persoane ale Italiei.

Cerem scuze cititorilor români pentru 
faptul că ne-ani oprit mai mult asupra 
lui Monti și a bobului italian în spe-

ca 
cea 
caz

eial, dar credem că aceste date ar pu
tea să intereseze pe acei care, nefiind 
italieni, ca iubitori ai sportului pe 
gheață, trebuie să afle cine este Monti 
și ce reprezintă el pentru bobul italian 
și mondial. Și iată pentru ce infringe- 
rea suferită de Monti imediat după re
luarea activității competiționale capătă 
o semnificație deosebită. Ea arată 
școala de bob din Italia — poate 
mai bine cotată în lume — în orice
posesoare a celor mai multe titluri, nu 
și-a pierdut creditul o dată cu Monti 
și că dispariția lui Monti nu ar lăsa în 
urmă un gol de neumplut. Infrîngerea 
Iui Monti demonstrează că echipajele 
engleze, canadiene, românești, austriece, 
elvețiene vor găsi la viitoarele campio
nate ale lumii alți pretendenți italieni 
la titlu care, deși nu au faima lui Monti, 
sînt deciși să le dea o replică dîrză.

Subliniem încă o dată că întrecerile 
pentru campionatul italian de bob au a- 
vut un scop bine determinat: controlul 
instalațiilor, încercarea mijloacelor de 
semnalizare și control necesare bunei 
desfășurări a campionatelor mondiale. 
Și totul a funcționat cu precizie. ■ S-a 
constatat că pista din Ronco este prea 
înclinată așa că recordurile care rezistau 
de ani și ani au căzut în fața tinerilor 
boberi italieni.

Pe lîngă aceasta a fost posibil con
trolul tehnicii de construcție a mijloa
celor de coborîre folosite de italieni — 
tehnică ce a atins un înalt grad de 
perfecțiune — demnă de a fi copiată 
și aplicată și de cei mai aprigi rivali 
ai hoherilor noștri.

Tot atunci s-au desfășurat și „euro-

penele” de bob pentru două persoane 
la care cele mai bune echipaje s-au 
arătat a fi cele austriece, cele ale 
R.F.G., engleze, canadiene, române, el
vețiene.

La Cortina se fac ultimele retușări 
In vederea unei organizări care să fie la 
înălțimea tradiției: totul este gata pen
tru a întîmpina marea manifestație 
sportivă de la 29 și 30 ianuarie și pen
tru găzduirea echipajelor, numeroaselor 
delegații participante.

Italia va fi reprezentată de campionii 
săi Gaspari și Cavallini, însă nici „a- 
cel“ Monti nu va lipsi. Și toți, de la 
englezi la canadieni, de la austrieci la 
elvețieni, de la români la germani vor 
trebui să se măsoare cu el. In orice caz 
nu va fi așa de ușor să smulgi acestui 
„rosso volante” titlul suprem (care pen
tru el ar fi al nouălea), Ia care ține 
atit de mult. Și cînd Eugenio Monti își 
pune în gînd să realizeze ceva, nu c 
ușor să-l faci să plece steagul.

CESARE TRENTINI

Surprize la fotbal!
ECHIPA R.F. GERMANE ÎNVINSĂ PE 
DINAMO KIEV

TEREN PROPRIU 
ELIMINATĂ DIN „CUPA CUPELOR"

Prcgătindu-se pentru 
al campionatului mondial 
prezenta ti va B. 
la Saarbriicken echipa 
Fotbaliștii cehoslovaci 
2—0 (1 — 0) prin punctele marcate de 
Masopust și Vacenovski.

în meci revanșă din „Cupa cupelor" 
echipa Dinamo Kiev a întîlnit ieri la

turneul final 
de fotbal, re- 

F. Germane a intîlnit 
Dukla Praga. 
au cîștigat cu

Tbilisi formația 
gow. Întîlnirea s-a 
zultat de egalitate: 
golurile înscrise de 
respectiv J aminei.

Pentru semifinale 
tic, învingătoare cu 
meci.

scoțiană Celtic Glas- 
incheiat cu un re- 

1 — 1 (1—1) prin 
Sabo pentru gazde,

X
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CALEIDOSCOP
EZ!

CIȚIVA dintre cel 
mai buni sportivi sue
dezi au fost solicitați 
să răspundă la întreba
rea: „Care este sportivul

tru mine românul Mo
ser reprezintă adversa
rul visat. Este un ju
cător cu totul excepțio
nal1*.

străin pe care n Intîl- 
nlțl cu cea mai mare 
plăcere pe teren 7”, 
Handbalistul Kăhrs- 
trom a răspuns: „Pen-

PETER SNELL tșl pregătește suc
cesorul. Acesta ar fl Rex Maddeford, 
in vîrstă de 18 ani, „descoperit” șl 
antrenat de celebrul atlet neo-zeelan- 
dez. La 15 ani, Rex alerga 1 milă 
tn 4:20,0; la 17 ani, în 4,08,0; Iar anul 
trecut a obținut 1:55,0 pe

NICI nu s-a disputat 
încă ediția din 1966 a 
campionatelor mondiale 
de schi și federația in
ternațională a și primit 
propuneri pentru orga
nizarea ediției următoa
re care se va disputa

LA NUMAI 
este deținătoarea unei 
excepționale : recent a

880 de yarzi.

vîrstă; rezultatele cores- 
realizate de Snell au

ta aceeași
punzătoare 
fost : 5:21,0; 4:40,0 șl respectiv; 1:59,6.
Antrenorul
H printre
1 500 m Ia

speră că elevul său va 
protagoniștii probei de 
viitoarele J. O,

în 1970. S-au prezentat 
nouă candidaturi: Fa
lun (Suedia) șl Tatra 
(Cehoslovacia) pentru 
găzduirea concursuri
lor la probe nordice, 
Davos (Elveția), Jack- 
son Hall (S.U.A.), Kltz-

17 ani, Gaby Seyfert 
performanțe 
cucerit pen-

„CEL MAI talentat 
specialist al probei de 
garduri pe care l-au 
avut vreodată Statele 
Unite”. Astfel este ca
lificat Richmond Flo-

tru a șasea 
campioană 
tic.

a

buehel (Austria), Nae- 
ba (Japonia) și Valgar- 
dena (Italia) pentru 
probele alpine, iar lo
calitatea Garmisch Par- 
țenkirchen (R.F.G.) — 
pentru toate probele 
campionatelor.

oară consecutiv titlul de 
R.D.G. la patinaj artls-

wers, In vlrstă de 18 
ani, care a alergat re
cent cursa de 110 mg. 
în 13,5 sec. Antrenorul 
său consideră că Flo

wers are multe șanse 
să egaleze recordul 
mondial al probei (13,2) 
încă în cursul acestui 
an.

LA 900 de ani după debarcarea lui 
Wilhelm Cuceritorul în Anglia^ 
organizează o nouă „ofensivă*4 i 
mandă. 200 de ambarcațiuni cu 
ze vor părăsi portul Deauville

IN FAȚA tribunalu
lui din Miami, Cassius 
Clay a cerut și a obți
nut divorțul de soția

ARBITRUL de fotbal Gonella (Italia) 
și-a creat o faimă deosebită în rîn- 
dul jucătorilor din prima categorie. 
Aproape că nu există meci fără ca 
signor Gonella să nu acorde o lovi-

PÎNA ACUM nu mai 
puțini de 22 de haltero
fili au atins sau au 
trecut „limita** celor 500 
de kg la categoria grea. 
Ceea ce în urmă cu 
cîțiva ani se părea un 
vis azi a devenit o per
formanță obișnuită pen-

LA 9 ianuarie fostul campion olim
pic și recordman mondial de fond, 
atletul finlandez Viile Ritola, a fost 
sărbătorit cu prilejul împlinirii a 
70 de ani. Intre anii 1924 și 1932 Ri
tola a fost cel mai de temut adver
sar al renumitului fondist 
Nurmi. La J. O. de la

spre Cowers. Veliștitdreptîndu-se ___ ______ ___ r__
vor purta vechi costume normande 
dar, spre deosebire de strămoșii tor, 
vor traversa Canalul Mînecli, dar cu 
Intenții.., turistice.

Motivul T Fosta
doamnă Clay nu res
pecta prescripțiile re-

, se 
nor- 
ptn- 
tn-

sa. llgioase musulmane, 
purta rochii prea strim
te și se farda...

m. In actualul sezon eltură de la 11
a condus șapte partide din prima ca
tegorie, acordînd tot atîtea penaltiuri, 
din care șase au fost transformate 1

tru un... greu. Aceștia 
sînt Vlasov 580 kg, Ja- 
botinski 572,5 kg, Sche- 
manski și Gubner 545 
kg, Andrelev 537,5 kg, 
Anderson 533 kg, Ec- 
ser 522,5 kg, Dlacenko 
și Reding 520 kg, Henry
517,5 kg, Bradford

Paavo
Paris, Ritola

512,5 kg, Batișev 510 kg, 
Medvediev 507,5 kg, 
Riabkov șl Vilkovici 
505 kg, Ashlan 502,5 kg 
Poliakov. Scheierman 
deerbakov, Oliver, Po
nomarenko și Silvettl 
cîte 500 kg. Cin „a t 
nrimul halterofil -<:ar< 
va atinge 600 kg 7

a cîștigat medalia de aur la 10 00( 
m. Patru ani mal tîrziu, Ritola < 
cucerit la J. O. de la Amsterdam < 
altă medalie de aur, în proba d< 
5 000 m. Finlandezul Ritola, împreu 
nă cu compatriotul său Nurmi, at 
fost cel mai renumlți fondlștl dii 
lume în acea perioadă.

fost desemnat portarul 
Lev lașln de Ia Dinamo 
Moscova. L-au urmat 
Ponomariov și Sester-

LA O anchetă organi
zată de federația de 
fotbal din U.R.S.S. cel 
mal bun fotbalist sovie
tic al anului

nev (ambii la J.S.K.Â 
Moscova), Danilov (Zc 
nit Leningrad) și Voro 
nin (Dinamo Kiev).

CE CAUT A POMPIERII acest antrenament ? A izbucnit un
pe stadionul din Istanbul ? Nu. Săptămîni întregi, la fiecare antre 
ment al echipei Fenerbahce — campioana Turciei la fotbal 
ultimii doi ani — patrule speciale de pompieri (echipate complet, inclusiv 
cisterne de apă. . .) au păzit integritatea corporală a jucătorilor. Răzvrăi 
nu erau alții decît suporterii echipei Fenerbahce care, nemulțumiți de c< 
portarea echipet lor favorite în ultimele etape de campionat doreau 

orice preț să se răzbune pe jucători...

I 
I
I

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI
ARD SCHENK — 

DIAL PE
RECORD MON-
1500 m

schiori ai sezonului. Ieri, la Gar
misch Partenkirchcn, schiorul fran
cez s-a clasat pe primul loc în pro
ba de slalom uriaș, după un start 
la care n-au lipsit marii ași ai probei, 
în frunte cu cei austrieci.

7,9 sec. superior recordului aus 
lian.

R.F.G. — ELVEȚIA 4-0 
LA HOCHEI

La Basel, echipa R.F. German, 
dispus, în meci amical, de Elveția 
4—0 (2—0, 2—0, 0—0).
ECHIPA DE FOTBAL 

ÎNVINSA LA SAO
Reprezentativa Uniunii 

jucat ieri la Sao Paulo cu 
Corinthians, 
cîștigat cu 3

Espanol B arcelona — Steagul roșu 3-1 (1-1)

La Davos (Elveția) în concursul in
ternațional de patinaj viteză (con
siderat drept o reeditare a cam
pionatelor europene) pe 1 500 m 
campionul european A. Schenk (O- 

a obținut un nou record mon- 
2:06,2 (v.r. Jarvinen — Fin- 
2:06,3 — 1959).
KILLY ÎNVINGĂTOR

• Jean Claude Killy se dovedește 
a fi unul dintre cei mai în formă

landa) 
dial : 
landa

RON CLARKE ÎNVINS
Ieri, într-un concurs desfășurat 

Geelong (Australia), Ron Clarke 
fost învins pe 2 mile (3 218 
de compatriotul său John Coyle care
a realizat timpul de 8:25,1 — cu

la
a

m)

A U.R.f 
PAULO 
Sovietic 

ec 
Fotbaliștii brazilien 

■1.

Echipa Steagul roșu a susținut ieri seară (în nocturnă) 
la Barcelona primul meci din turul II al „Cupei orașelor 
tîrguri“, în compania formației Espanol.

Jocul s-a disputat în fața a 35.000 de spectatori, vic
toria revenind în final echipei gazdă.

Amas a deschis scorul în minutul 41, dar Zaharia a ega
lat după două minute.

In repriza secundă echipa noastră a jucat în 10 oameni, 
Campo accidenlîndu-se a părăsit terenul. In acest timp

brașovenii au desfășurat un joc curajos, menținînd rez 
tul egal pînă cu zece minute înainte de șfîrșit. In min 
81 și 85 Amas și Rodiria înscriu cele două goluri ale 
delor în urma unor greșeli ale apărării noastre.

Rezultatul obținut de Steagul roșu în deplasare este 
țumitor. fotbaliștii noștri -— după cum ne-a spus la te. 
antrenorul Silviu Ploieșteanu — avînd posibilitate în in 
retur din 16 februarie să refacă diferența și să obțină • 
calificarea.
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