
Cristina Balabin a srcat de două ori
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pe podium ia Bremen
Simbătâ: 1:10,8 la 100 m $i duminica 2:36,6 la 200 ni spate

BREMEN 30 (prin telefon). Înotători 
de mare valoare din 17 țări a» fost pre- 
zenti la marele concurs international de 
la Bremen, aflat Ia cea dc a 10-a ediție. 
Majoritatea probelor ș-au încheiat cu re
zultate de-a dreptul excepționale, unele 
chiar superioare recordurilor mondiale. 
Din păcate însă s-a concurat în bazin 
de 25 m...

Reprezentanta noastră CRISTINA BA
LABAN a concurat excelent într-o com
panie deosebit de selectă, ureînd pe po
dium atît după proba de 100 ni (1:10,8), 
cit și după cea de 200 m (2:36,6).

Iată cîteva din rezultatele tehnice:
BĂRBAȚI — PIO m liber: 1. I,. Nico- 

lao (Arg) 53,2, 2. liman (SUA) 53,4,
3. Edwards (SUA) 53,5; 200 m liber:
I. Von Schilling (REG) 1:58,8, Windle 
(Australia) 1:59,2, 3. Edwards (SUA) 
1:59,5; 400 m liber: 1. Von Schilling 
■1:14,5. 2. Windle 4:17,7; 100 m bras:
1. G. Kiehl (Franța) 1:09,7, 2. Frieschcn 
(RFG) 1:10,0, 3. Donners (REG) 1:10,3. | 
V. Costa a ocupat locul doi în seria sa 
cu 1:11,5 (cea mai bună performanță 
românească) și locul 8 în clasamentul ! 
general; 200 m bras: 1. Kiehl 2:32,1, i
2. Frieschcn 2:33,2, 3. Donners 2:35,4. ; 
V, Costa a ocupat locul 4 îu serie cu 
2:37,7 și locul 8 în clasamentul gene
ral ; 100 m fluture: L. Nicolao 57,4, 2. 
Berry (Australia) 58,9 ; 200 m fluture :
1 Berry 2:08,5 ; 400 m mixt: 1. G, lletz 
(RFG) 4:46,0.

FEMEI; 100 m liber: 1. P. Watson 
(SUA) 61,0, 2. Beumer (Olanda) 62,8; 
400 m liber: M. Randall (SUA) 4:41,1; 
100 M SPATE: 1. C. Caron (Franța) 
1:09,4. 2. B. Ilagman (Suedia) 1:09,8;

Ș.S.E. I a cîștigat „Cupa Steaua"-la atletism
Rezultate bune la juniori I

sala Floreasca II 
concurs de atle-

Sîmbătă și duminică, 
a fost gazda unui nou 
tistn, la care au participat peste 300 de 
juniori și copii. Este, desigur, și me
ritul organizatorilor — clubul Steaua — 
care au acordat toată importanța acestei

3. C. BALABAN (ROMANIA) 1:10,8 
— cel mai bun rezultat românesc, 4. 
lliljeback (Suedia) 1:11,0, 5. M. Randall 
1:11,7; 200 M SPATE: 1. C. Caron 
2:31,5. 2. C. BALABAN 2:36,6 — cea 
mai bună performanță românească, 3. B. 
Ilagman 2:36,6, 4. P. Watson (SUA) 
2:36,9; 100 m bras: 1. K. Biemolt 
(Olanda) 1:16,6; 200 m bras: 1. K. Bie
molt 2:44,3; 100 m fluture : 1, A. Kok 
(Olanda) 1:05,9.

ȚȘ.., ;

Echipa STEAUA, campioană de hochei a tării noastre. De la stingă la 
dreapta (rîndul de sus).- fi. Raduch (antrenor principal), I. Ganga (antie- 
nor), Calamar, Petrescu, Șteianov, 1. Hollo, Czaka (căpitanul' echipei), 
Niță, G. Szabo, Ionescu (rindul de jos): Crișan, Pușcaș, Trăușan, Gheor

ghiu, Vacar, Varga, Peter

rîndul junioarelor de categoria a Il-a 
s-au remarcat Elena Mîrza, care a ob
ținut două locuri I, în probele dc sări
tură în lungime (5,25 m) și la 50 m 
plat (6,9 sec) și un loc 2 la săritura în 
înălțime (1,48 m). De la copii s-au evi-
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Echipa STEAUA-campioană republicană 
la hochei pe gheață

In ultimul joc: Steaua-Voința M. Ciuc 6-5 (2-1, 2-2,2-2)

cat. I; lungime: 1. Georgeta Cîrstea 
(Steaua) 5,10 m; înălțime: 1. Dumitra 
Radu (Steaua) 1,51 m; Juniori cat a 
Il-a, 50 mt 1. Milo Ling (Viitorul) 
6,4 sec.; lunaime : I. M. Ling (Viito
rul) 6,26 m; greutate: 1. V. Ilodoș 
(S.S.E. 2) 12,79 ni ; înălțime : 1. A. 
Cosmănescu (Steaua) 1,76 m; junioare 
cat. a Il-a : 50 m : 1. Elena Mîrza (S.S.E. 
j) 6,9 sec; lungime: 1. Elena Mîrza 
(S.S.E. 1) 5,25 m; înălțime: 1. Cor-

* Luni 31 ianuarie 1966

O nouă ediție a campionatului dc 
hochei pe gheață al țării noastre 
ji-a consumat sîmbătă seara, pe pati
noarul artificial, ultimele partide, la 
capătul cărora jucătorii formației 
STEAUA au îmbrăcat tricourile de 
campioni. Performanța realizată de 
această echipă este cu atît mai me
ritorie, cu cît ea a fost obținută în 
condiții mai grele față de edițiile 
trecute. Spunînd acest lucru avem 
im vedere că actuala ediție a cuprins 
patru tururi și că, de-a lungul în
trecerii. lotul echipei a fost deseori 
descompletat prin indisponibilități pe 
timp mai scurt sau mai lung. Și, 
totuși, în ciuda faptului că aproa
pe fiecare meci decisiv l-a disputat 
fără să beneficieze de aportul u- 
nuia sau al mai multora din jucă
torii săi de bază, STEAUA (antrenor 
Eugen Raduch) s-a detașat evident, 
cucerind de o manieră categorică și 
oel de-al 10-lea titlu, dintre care ulti
mele trei consecutiv, de campioană 
a țării. Este un succes binemeritat, 
pentru care întreaga echipă merită 
călduroase felicitări.

Di.ntre cele trei partide programate 
sîmbătă în cadrul ultimei etape a 
campionatului, fără îndoială că cea 
mai așteptată a fost cea dintre for
mațiile clasate pe primele două 
locuri : Steaua și Voința Miercurea 
Ciuc. Cele cîteva mii de spectatori, 
știind că primul loc (ocupat de Stea
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ua) nu mai poate fi... amenințat de 
rezultatul acestui joc, aiu intuit — 
probabil — că vor avea prilejul să 
asiste la o întîlnire echilibrată. Și, 
într-adevăr, lucrurile așa s-au pe
trecut. Eliberate de obsesia punctelor 
puse în joc, cele două formații au 
furnizat poate cel mai frumos meci 
al campionatului, în care am urmărit 
serii întregi de faze palpitante, go
luri spectaculoase, acțiuni rapide și, 
peste toate acestea, o evoluție pasio
nantă a scorului care, în final, a fost 
favorabil echipei Steaua : 6—5 (2—1, 
2—2, 2—2). Concludent în această 
privință este și faptul că, deși rezul
tatul a fost strîns, arbitrii Fl. Mari
nescu și M. Hușanu nu au dictat nici 
o eliminare de-a lungul celor 60 de 
minute de joc 1

Meciul a început în no-ta de ușoară 
superioritate a echipei Voința, care 
manifestă mai multă incisivitate în 
atac, în timp ce Steaiua, lipsită acum 
de aportul lui G. Szabo se remarcă 
mai mult în „zona neutră* a terenu
lui. în min. 7, I. Szabo îi „fură* un 
puc lui Ionescu și țîșnește singur 
spre poartă, deschizînd scorul și rea- 
lizînd oel de al 41-lea gol ai său 
în acest campionat, cifră care îl in
stalează cu autoritate în fruntea cla-

CĂLIN ANTONESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

M
Ieri, în Bucegâ:

nelia Popescu (Liceul 35) 1,48 in; Co
pii : băieți: 50 m: 1. C. 'Ionescu (Di
namo) 6,6 sec; lungime : 1. M. Papuc 
5.35 m. Fete: 50 in J. Magdalena Pre- 
icnian (Viitorul) 7,1 sec; lungime: 1. 
Florica Boca 4,63 ni.

Prima cursă de slalom special la nn fanion disputată 
noastrăin țara

Tînăra atletă Georgeta Cîrstea în plin elort la „lungime"

ompetiții. Și la acest concurs s-au înre- 
istrat rezultate bune. Astfel, Georgeta 
îrstea a parcurs distanța de 40 m.g. 
i timpul de 6,1 sec. egalînd recordul 
e senioare și junioare cat. I. Tot ea 
cîștigat și săritura în lungime cu 5,10 

. La proba dc înălțime juniori cat. I, 
ian Șerban a sărit peste ștacheta ridi- 
ilă la 2 m, la numai un centimetru de 
•opriul record republican. La greutate, 
lviu Hodoș a realizat o aruncare de 
1,81 m, confirmînd calitățile sale. Din 

dențiat Florica Boca și Magdalena Pre- 
torian In lungime (ambele 4,63 m), ocu- 
pînd în ordine primele două locuri, și 
Coste! Ionescu la 50 m cu 6,6 sec., cîș- 
tigînd locul I. REZULTATE : juniori cat. 
I 55 m.g.; 1. F. Drăguleț (Metalul) 7,8 
sec.; lungime : 1. I. Lixandru (Rapid) 
6,65 m; înălțime: 1. I. Șerban (S.S.E. 
1) 2,00 m; greutate: 1. S. Hodoș 
(Știința) 14,81 m. Junioare cat. I, 40 
m.g. : 1. Georgeta Cîrstea (Steaua) 6,1 
sec. — record egalat senioare — junioare

a fost cîșligată de 
urmată 
special 
puncte 
P-

„Cupa Steaua*1
S.S.E. 1 cu 09 puncte, fiind 
în ordine de Liceul cu program 
de educație fizică nr. 35 cu 64,5 
și Clubul sportiv șoolar cu 47,33

N. PRAJESCU-coresp.

Citiți in pag. a 3-a

Campionatul

mondial de fotbal

la noi... acasă

SINAIA, 30 (prin teleion). Dacă 
sîmbătă participant!! la concursul de 
schi „Cupa orașului Sinaia" nu au 
avut o vreme prea bună, ninsoarea 
și vîntuil slînjenind în mod evident 
desfășurarea curselor, duminică, în 
schimb, numeroșii participanți .s-au 
bucurat de un timp splendid. Aceasta 
spre bucuria publicului care, în plus, 
a avut prilejul să asiste la prima 
cursă de slalom special Ia un fanion. 
După cum se știe, slalomul la un fa
nion a fost propus la Conqresul 
FJ.S. ținut în vara anului trecut la 
Mamaia, iar în actualul sezon se fac 
în diverse țări curse experimentale 
(prima a avut loc la Grindel- 
wald). In legătură cu acest sla
lom, disputat duminică dimineața 
pe o pîrtie amenajată de la Cota 1 500 
pînă sub hotelul Alpin, vom reda o 
declarație a antrenorului federal prof. 
Ion Berindei: „Cursa a fost foarte 
dinamică, deoarece prin marcarea 
traseului cu un singur fanion a fost 
sporită viteza de parcurgere și de 
execuție a procedeelor tehnice. Tac
tic însă, au fost reduse posibilitățile 
de orientare în teren, de manevrare 
de-a lungul traseului. Schiorii au o 

singură posibilitate de atac și nu la 
alegere, ca la slalomul cu două fa
nioane".

Publicul a gustat din plin frumo
sul spectacol oferit de schiorii noș
tri fruntași care au luptat cu mult 
elan pentru o comportare cit mai 
bună.

Rezultate. Sîmbătă, slalom special 
Ia două fanioane (lungimea traseului 
400 m. diferență de nivel 130 m, 50

TUȘNAD 30 (prin telefon de la tri- 
isul nostru). — Aminate cu o zi 
n cauza temperaturii ridicate, în- 
șceri'le concursului republican do 
itinaj viteză rezervat copiilor și 
niorilor de categoria a Il-a au in
put duminică dimineața, pe pirtia 
lenajată pe lacul Ciucaș din Joca- 
ate.
...Coboram spre lac, pe o vreme 
miraWlă, împreună cu zeci de ti- 

■ri ș: vîrstnici, oameni ai muncii 
uiți la odihnă, dornici să-l vadă 
lucru pe patinatori. Micii viteziști 
făceau încălzirea sub supraveghe- 

a atentă a antrenorilor.
Un pocnet de pistol anunță primul 
ut. Și, în continuare, timp de două 
e, publicul a asistat la anriga dis- 
tă a celor mai mici patinatori din

CU CEI MAI TINERI „VITEZIȘTI" LA TUȘNAD
1 ■9

Azi începe finala campionatelor republicane
Brașov, Cluj, Tg. Mureș și 
Ciuc. Cele mai multe a- 

cucerit Rodica Nime-

București, 
Miercurea 
plauze le-au 
reală, Anelise Ștefani, Alexandru 
Moghioroși, Ladisluu Coros și Eugen 
Nimecs.

Si acum iată învingătorii : -'CAT. 11- 
12 ANI : lele, 100 m și 300 m: Maria 
Dtilamă (Știința Cluj) 23,4 și respec
tiv 47,7; băie/i, 100 m și 300 m: E. 
Nimecs (Știința Cluj) 13,8, respectiv 
37,1; CAT. 13—14 ANI: fete, 100 m 
și 300 m : Rodica Nimereală (Dinamo

respectiv 40,3; băieți, 
m: L Coroș (Mureșul

București) 14,2
300 m și î 000
Tg. M.) 34,4 respectiv 2:01,3; CAT.
15-—16 ANI, fete, 300 m și 1 000 m: 
Anelise Ștefani (Dinamo Brașov) 37,0 
respectiv 2:10,8; băieți, 500 m și 1 500 
m : Al. Moghioroși (Avîntul M. Ciuc) 
52,0 respectiv 2:54,5.

întrecerile micilor patinatori conti
nuă luni. Tot luni intră în concurs 
seniorii șl juniorii de categoria I ca
lificați în finala pe țară.

In ajunul confruntării celor mai 
buni „viteziști" ai țării, l-am rugat 
pe arbitrul principal A. Eupea (Bucu
rești) să ne spună cîteva cuvinte în 
legătură cu finalele : „(Jrmărindu-i ia 
antrenament, mi-am dat seama că 
Papuc, Lăzărescu și Ocoș concurea
ză ca șanse egale la titlu. Și la fete 
lupta se anunță viu disputată, deoa
rece campioana absolută Eva Farkaș 
are acum, In persoana Cristei Tra- 
cher, o adversară de temut".

In programul primei zile a finalei 
figurează următoarele probe: 500 m 
și 5 000 m seniori ; 500 m și 3 000 m 
juniori; 500 m și 1 500 m senioare șl 
junioare

K. Goliri, învingător în „Cupa o la
șului Sinaia" la seniori

de porți în manșa I, 45 în cea de 
a doua). Seniori: K. Gohn (Dinamo 
Brașov) 82,4; 2. M. Bucur (Carp a ți 
Sinaia) 82,6; 3. I. Zangor (A.S. Ar
mata Brașov) 86,2; 4. G. Bălan
(A.S.A.) 87,9; 5. N. Șuteu (A.S.A.) 
90,6; 6. Gh. Văcarii (Dinamo) 91,51 
senioare: 1. Ilona Micloș (Dinamo) 
82,5; 2. Liana Blebea (A.S.A.) 84,0 > 
3. Gizela Mores (St. roșu Brașov) 
95,1; juniori cat. 1: 1. St. Moldo

MIHAI BOTA-coresp.

1B. lOANijESCU (Continuare in pag. a 2-a)



HANDBAL; Primele rezultate din faza a doua 
a Cupei „SPORTUL POPULAR"

SCHI: DINU PETRE Și MARCELA LEAMPĂ ÎNVINGĂTORI 
IN „CUPA DINAMO" LA FOND

JUNIORI : Lie. nr. 3 Galați — 
C.S.M.S. Iași 14—22 (7—10). Oas
peții s-au impus în final. Cei mai buni: 
Mraz (7 goluri) și Maleiciuc de la Iași, 
Cuțululis (5) și portarul Mărgărit de 
la gazde. (T. SIRIOPOL, coresp.).

Lie. nr. 4 Timișoara — S.S.E. Oradea
22— 17 (9—9). Joc frumos, în care ti
mișorenii s-au impus după pauză. 
Principalii realizatori : Pintea 10 și 
Leucă 6, respectiv Gaspar 7. (T. ȚĂ- 
RANU, coresp.).

Lie. nr. 2 Brașov — S.S.E. Craiova 
31—15 (14—9). Meciul a fost la dis
creția localnicilor, care au avut cel 
mai bun om în Oprescu (10). De la 
oaspeți s-au remarcat Florea (3) și 
Cernușca (7). (T. MANIU, coresp.).

C.F.R. Cluj — înainte Baia Mare 
28—12 (16—3). Formația clujană a 
fost net superioară. Cele mai multe 
goluri : Peev 7 și Bolba 6, respectiv 
Fenix 5. (P. RADVANI, coresp.).

S.S.E. Tg. Mureș — S.S.E. Buzău
23— 22 (12—10, 21—21). Joc aprig 
disputat, de bun nivel tehnic, meritele 
revenind ambelor echipe. Gazdele au 
obținut calificarea după multe emoții, 
abia în prelungiri. Cei mai buni : Stoi
ca (7), T. Szabo (6), frații Naghi, res
pectiv Ruscn (4), Mofteanu (4) și 
Văduva (6). (I. PĂUȘ, coresp. reg.).

C.S.S. București — Straja Lupeni 
27—8 (12—3). Scor strîns pînă în 
min. 12 (3—3), apoi C.S.S. se deta
șează treptat. Principalii realizatori:

în „Cupa F.R.H.“: 

STEAUA—DINAM019-14 (9-5) 
în cel mai important meci din etapa 

de ieri a „Cupei F.R.H.", Steaua a 
întrecut Dinamo cu 19—14 (9—5). 
Deși echipele au aliniat formații fără 
jucătorii din lotul reprezentativ (în 
urma unei hotărîri a federației), 
totuși jocul a fost frumos, cu multe 
acțiuni spectaculoase. Scorul s-a men
ținut strîns pînă în min. 19 (4—4). 
Apoi, Steaua — cu o mai bună și 
mai rapidă circulație a mingii și cu 
aruncări mai precise — a luat con
ducerea, păstrînd-o pînă la sfîrșit. 
Au marcat: Martini 6, Roșescu 5, 
Bulgaru 2, Rotaru 2, Totan 2 și Cris
tian 2, respectiv Licu 4, Mureșanu 3, 
Popescu 2, Ionescu 2, Coman, Schu
man și Eftimie. (p. v.J.

Echipa Steaua—campioană 
republicană la hochei 

pe gheată
(Urmare din pag. 1)

«montului golgeterilor. In continuare, 
Steaua are o scurtă perioadă de do
minare, dar pe rând ratează Gheor
ghiu. Peter, Ștefanov și Hollo. în fi
nalul reprizei însă, după ce și Voința 
a ratat majorarea scorului, bucurește- 
nii egalează prin I. Hollo (min. 18) 
ți preiau conducerea prin Gheorghiu 
(min. 19). în repriza secundă domină 
din nou Voința, însă steril. Steaua 
răspunde cu contraatacuri periculoase, 
care îi aduc satisfacția a două go
luri realizate de Calamar (min. 25 și 
31). Astfel că, la jumătatea meciului, 
scorul era de 4—1 pentru Steaua. 
Hocheiștii din Miercurea Ciuc revin 
în atac și reduc din handicap prin 
A. Balint și Krausz. Repriza a IlI-a 
debutează cu un gol al lui Varga 
(min. 42) și apoi Voința reușește, în- 
sfîrșit, egalarea prin Ioanovici, care 
înscrie de două ori (min. 47 și min. 
51). Se părea că meciul se va ter
mina la egalitate (5—5), când, cu 
două minute înainte de final, Cala- 
mar aduce victoria echipei sale.

în deschidere, într-un joc care a 
avut mai mult caracterul unei partide 
de antrenament Dinamo a învins 
Știința București cu 7—0 (1—0, 
4—0, 2—0), iar dimineață Tîrnava 
Odorhei a depus eforturi serioase 
pentru a învinge pe Știința Cluj cu 
7-5 (1-1, 2-2, 4-2).

Clasamentul final este următorul : 
1. STEAUA 38 puncte (golaveraj + 
151) ; 2. Voința Miercurea Ciuc
29 p.(+93) ; 3. Dinamo București
M p.(-f-59) ; 4. Tîrnava Odorhei 
15 p.(—73) ; 5. Știința București 
1® P-(—64) ; 6. Știința Cluj 0 p.

Dinea 11, Preotu 6, respectiv Nemeș bun. Cele mai multe goluri: Neagoe 
5, Barbu 2. * 2 * 4 * * * 8 și Oțelea 6, respectiv Radu 2.

Puținii spectatori prezenți în sala 
de antrenament a clubului Dinamo 
au asistat sîmbătă și duminică Ia în
trecerile — viu disputate — ale 
etapei pe Capitală a campionatului 
republican (individual) de juniori. 
Subliniem îndeosebi evoluția junio
rului Tudor Petrișor (Viitorul), care

Roxana Constantinescu (Dinamo) 57,6;
4. Valentina Buciumeanu (Ș.S.E, 2) 54,7 ;
5. Cristina Nicolau (Constr.) 50,0 ; 6.
Sorina Sfetcu (Dinamo) 40,3 ; 7. Corne
lia Picu (Ș.S.E. 2) 37.0, Cat. junioare 
II: 1. Adina Caimacan (Constr.) 152,6;
2. Doina Ghișerel (Ș.S.E. 2) 140,3; 3.
Cristina Slașomeanu (Ș.S.E. 2) 138,5;
4. Mariana Ionel (Ș.S.E. 2) 134,8 ; 5.
Adriana Preda (Const.) 134,7; 6. Da
niela Popescu (Constr.) 131,7. BĂIEȚI 
Cat. juniori II : 1. Gh. Fazekaș (Dinamo) 
116,8; 2. D. Morariu (Din.) 95,4; 3. 
M. Popescu (Constr.) 88,0; 4. D. 
Popescu (Din.) 64,0; 5. A. Rulete
(Ș.S.E. 2) 59,9 ; 6. D. Ionescu (Constr.) 
58,9.

Azi de la ora 15,30, pe patinoarul Flo
reasca, figurile libere la toate categoriile 
(rd. v.).

S.S.E. Tg. Mureș — C.S.O. Baia
JUNIOARE: S.S.E. Galați — Lie. Mare 18—4 (6—1). Mureșencele, mai 

„M. Eminescu" Iași 3—6 (1—4). Gaz- active în atac, au cîștigat după un 
dele au pierdut nemeritat; au ratat joc de nivel tehnic mediocru. S-au

Fază din meciul C.S.Ș. București — Straja Lupeni, in cadrul „Cupei 
Sportul popular"

exasperant de mult (și 3 lovituri de la 
7 m). Onuța (3 goluri) și portarul 
Oprea au fost cele mai bune de la 
oaspe.

Lie. nr. 4 Timișoara — S.S.E. Pe- 
troșeni 9—11 (5—6, 8—8, 9—9). Joc 
aprig disputat, victorie pe deplin me
ritată. Cele mai multe goluri : Wild 
(T) și Donița (P), cîte 5 goluri.

Lie. nr. 2 Brașov — S.S.E. Ploiești 
18—3 (9—2). Elevele din Brașov au 
cîștigat pe merit, grație unui joc mai

Surprize Iu Brașov și Sibiu, 
în campionatul republican feminin

Trei victorii scontate și două sur
prize — iată pe scurt bilanțul etapei 
a Vl-a a campionatului republican 
feminin. Știința Timișoara, Rapid 
București și Mureșul Tg. Mureș au 
obținut succese concludente, ocupînd 
acum în această ordine primele locuri 
în clasament. în schimb, Știința 
București a mai pierdut un punct la 
Brașov, unde a terminat la egali
tate cu Rulmentul. Confecția a izbu
tit să cucerească primele puncte, 
dispunînd la Sibiu de C.S.M. I Iată 
amănunte asupra jocurilor de ieri.

RAPID BUCUREȘTI — TRACTO
RUL BRAȘOV 7—5 (4—3). Victorie 
meritată, dar obținută greu. Tractorul 
a condus cu 3—0 (min. 12) și cu 5—4 
(min. 35). Dar de fiecare dată echipa 
Rapid, deși stînjenită de apărarea 
avansată a oaspetelor, a revenit pu
ternic și a cîștigat pînă Ia urmă. Au 
marcat: Boțan 4, Roth, Bota, Băico- 
ianu, respectiv Melinte 2, Naco 2 și 
Pescarii

RULMENTUL BRAȘOV — ȘTIINȚA 
BUCUREȘTI 10—10 (4—8) 1 Meci dra
matic. Bucureștencele au condus trei 
sferturi din joc, la un moment dat 
cu 10—5, diferență care părea hotă- 
rîtoare. Dar ele au slăbit ritmul în 
continuare, permițînd gazdelor să re
vină puternic în atac în finalul me
ciului și să obțină, cu un ultim efort, 
ceea ce nimeni nu mai spera: ega
larea. Au marcat : Dienes 4, Lies 2, 
Oancea 2, Gerda și Moldovan, res

PATINAJ: Micii patinatori bucure steni înaintea
ultimei zile de întreceri

Pe moină și zăpadă nu se poate face 
patinaj artistic... Imposibilitatea de a 
pretinde un desen de precizie pe o 
gheață de calitate necorespunzătoare, 
precum și grija pentru sănătatea micilor 
concurenți au determinat pe organizato
rii fazei regionale a concursului repu
blican de patinaj artistic pentru copii și 
juniori să amine întrecerile programate 
vineri după-amiază. Ele au continuat sîm
bătă la Floreasca, în condiții totuși me
diocre. în schimb duminică dimineața, 
totul a corespuns celor mai exigente ce
rințe și este cazul să notăm cu „foarte 
bine44 pe organizatori, arbitri, precum și 
pe amenajatorii patinoarului.

Sîntem în posesia clasamentelor com
plete după figurile impuse, la băieți 
și fete. Urinează ultima probă — „libe
rele44 ■— care va stabili ordinea defi- 

-xiiliYă în clasamente. Pînă atunci să 

remarcat : Coveșan, Torok, Branea 
(Tg. M.), Ștef și Jitaru (B.M.).

S.S.E. Bistrița — Tricoul Oradea 
17—10 (10—3). învingătoarele au fost 
net superioare.

S.S.E. nr. 1 București — S.S.E. Cra
iova 12—6 (7—3). Bucureștencele au 
acționat mai clar și au aruncat mai 
precis la poartă, avînd permanent con
ducerea. Realizatoarele principale : 
Anghel și Nedelcu cîte 4, respectiv 
Giangu 4.

pectiv Dobîrceanu 4, Szoko 2, Nico- 
lae 2, Șramco și Leonte. (E. BOGDAN- 
coresp.).

ȘTIINȚA TIMIȘOARA — VOINȚA 
ODORHEI 19—4 (9—1). Echipa gazdă 
a dispus mult mai ușor decît arată 
scorul, de o echipă care s-a prezen
tat slab pregătită. Studentele au creat 
faze spectaculoase, viu aplaudate de 
spectatori. Autoarele punctelor: 
Nemeț 8, Secheli 5, Franț 2, Neuhror 
2, Moșu 2, respectiv E. Maghiari 2, 
M. Maghiari și Sas. (I. STAN-coresp.).

C.S.M SIBIU — CONFECȚIA 
BUCUREȘTI 2—4 (1—4). Rezultat sur
prinzător, dar meritat de echipa 
bucureșteană, care a reușit cu acest 
prilej să cîștige primele puncte din 
actualul campionat. Oaspetele au 
avut de la început inițiativa, au des
chis scorul și și-au mărit apoi avan
tajul, pe care l-au păstrat. Golurile 
au fost înscrise de Scorțescu 2, Ilie 
și Papa pentru Confecția, Brezaie 2 
(ambele din 7 m) pentru C.S.M. 
(IANCU BOȚOCAN-coresp.).

MUREȘUL TG. MUREȘ — LIC. 
nr. 4 TIMIȘOARA 16—3 (7—1). For
mația locală a realizat o victorie pe 
deplin meritată în fața unei echipe 
care nu i-a pus probleme deosebite. 
După un început mai echilibrat (pri
mele 10 minute), a urmat o ploaie 
de goluri. Cele mai bune jucătoare : 
Incze (8 goluri) și Soos (6) la Mureșul, 
Arghir la Lie. nr. 4. ( D. GHIJESCU- 
coresp.).

notăm buna comportare a primului cla
sat la categoria juniori II, Gheorghe 
Fazekaș, net superior la figurile de 
„școală44. Băieții mai au de lucrat însă 
Ia ameliorarea săriturilor. La fete 
(8—10 ani) o impresie foarte bună a 
lăsat-o micuța Doina Mitricică, într-un 
lot întreg de talente proaspete. La ju
nioare II, Adina Caimacan a confirmat 
bunele sale rezultate de la începutul se
zonului, luînd un avans apreciabil, chiar 
de Ia prima figură. Mai sînt de notat 
și cîteva indisponibilități, printre care 
aceea a Ancăi Tănase, una din cîștigă- 
toarele întrecerilor de anul trecut, acci
dentată.

Iată clasamentele probei de figuri o- 
bligatorii, încheiate ieri dimineața : 
FETE — Cat. 8—10 ani: 1. Carmen 
Stegărescu (Constructorul) 75,7 p. ; 2. 
Doina Mitricică (Ș.S.E. 2) 60,8; 3.

POIANA BRAȘOV, 80 (prin tele
fon). — „Cupa Dinamo desfășurată 
duminică dimineața pe pârtiile Poienii, 
a reunit la startul probelor pe cei mai 
buni fondiști ai țării. Victoriile au re
venit favoriților, Dinu Petre și Mar
cela Leampă, dar în afara lor mai re
marcăm pe tînărul Niculae Sfetea care, 
de altfel, a avut în toate cursele de 
pînă acum o comportare meritorie.

Rezultate. Seniori 15 km: 1. Dinu 
Petre (Dinamo Brașov) 58:41,0; 2. N. 
Sfetea (Dinamo) 54:45,0; 3. St. Dră
guț (A.S.A.) 54:51,0; 4. M. Stoian
(A.S.A.) 56:38,0; 5. D. Zangor (A.S.A.)

Prima cursă de slalom special Ia un fanion disputată
în țara noastră

(Urmare din pag. 1)

veanu (Caraimanul Bușteni) 80,3;
2. Al. Popa (Voința Sinaia) 81,6;
3. C. Puiu (S.S.E. București) 87,6; 
juniori cat. a Il-a: 1. Al. Bogdan (S.S.E. 
Sinaia) 88,1 ; 2. I. Mușat (Caraimanul) 
88,6; 3. I. Bogdan (S.S.E. Sinaia) 88,9; 
junioare: 1. Mariana Bălan (Carai
manul) 111,3. Duminică, slalom spe
cial la un fanion (50 porți în manșa 
I, 48 în cea de a doua).Seniori: 1. C. 
Tăbăraș (Carpați) 81,2; 2. K. Gohn 
81,5; 3-4 M. Bucur și N. Iovici (St 
roșu) 82,9; 5. I. Zangor 85,9; 6. M. 
Focșeneanu (Carpați) 86,2; senioare:

NATAȚIE: Rezultate sub așteptări 
în ultimul concurs de copii din Capitală

Piscina acoperită de la Floreasca a 
găzduit sîmbătă și duminică cel de al 
treilea concurs de înot pentru copii 
rezervat participanților din grupa de 
vîrstă 13—14 ani. Spre deosebire de 
întrecerile din săptămînile preceden
te, de data aceasta, rezultatele ob
ținute de tinerii înotători au fost 
sub așteptări, unele chiar extrem de 
slabe. A părut cu totul inexplicabilă 
prezența la start a unor concurente 
care înoată 100 m liber în 1:57,0, sau 
a unor înotători înregistrați în 
2:10,0 (1) la 100 m liber și 2:29,0 la 
100 m bras. Această situație impune 
organizatorilor unor asemenea între
ceri mai multă seriozitate în viitor 
pentru selecționarea participanților 
la un concurs orășenesc.

Cele mai bune performanțe din 
cele două zile au fost obținute de 
Marina Franchia (S.S.E. 1) și Cris
tian Ene (S.S.E. 2). Și acum cîteva 
din rezultatele tehnice :

BĂIEȚI: 100 m liber: 1. S. KEVOR
KIAN (S.S.E. 2) 1:12,8, 2. T. Drogeanu 
(Palatul Pionierilor) 1:14,5; 3. L. Ni- 
colae (C.S. Școlar) 1:14,8 ; 100 m bras : 
1. CR. ENE (S.S.E. 1) 1:25,2, 2. I. 
Slobodă (S.S.E. 2) 1:26,0, 3. Ad. Stan- 
ciu (S.S.E. 2) 1:27,8, 4. G. Bănică 
(S.S.E. 2) 1:28,0; 4x100 m mixt: 1.

HALTERE: întrecerile juniorilor din Capitală

56:44,0; 6. Gh. Cercel (A.S.A.) 57:09,0; 
7. M. Cojan (Tractorul) 57:32,0; 8.
N. Sumedrea (Tractorul) 58:10,0; 9. 
V. Alexandrescu (Caraimanul) 58:48,0; 
10. M. Cimpoia (Tractorul) 58:50,0j 
senioare 5 km s 1. Marcela Leampă 
(Dinamo) 20:89,0; 2. Iuliana Bogozi 
(Dinamo) 21:26,0; 3. Rodica Cimpoia 
(A.S.A.) 21:46,0; 4. Eugenia Vișan
(A.S.A.) 22:46,0; 5. Doina Boboc (Trac
torul) 23:42,0; 6. Maria Băncilă (Trac
torul) 23:46,0.

CAROL GRUIA-coresp. regional

1. Edit Șuteu (A.S.A.) 85,2; 2. Liana 
Blebea 88,6; 3. Gizela Moreș 91,6; 
juniori cat. I ’ 1. V. Alexandrescu 
(Dinamo) 82,5; 2. C. Puiu 85,4; 3. 
Al. Popa 95,7; juniori cat. a Il-a: 
1. I. Bogdan 83,3; 2. Al. Bogdan 87,8; 
3. L. Predeleanu (S.S.E. Predeal) 
93,2; junioare: 1. Elena Donea 108,1. 
Trofeele oferite de comisia de schi 
a regiunii Brașov au revenit învingă
torilor la combinata de două probe, 
adică lui K. Gohn (seniori), Liana 
Blebea (senioare), C. Puiu (juniori 
cat. I), Al. Bogdan (juniori cat. a Il-a) 
și Elena Donea (junioare).

S.S.E. 2 5:37,5, 2. S.S.E. 1 5:59,8, 3.
Steaua 6:06,8; 100 m fluture: 1.

CR. ENE (S.S.E. 2) 1:29,6. 2. L. Cop- 
cealău (Dinamo) 1:34,8; 100 m spate: 
1. M. MOCANU (S.SE. 2) 1:19,3, 2. 
Lad. Adi (Dinamo) 1:22,0; 133 m mixt: 
1. S. COSMESCU (Steaua) 1:53,8, 2. 
Cr. Ene 1:55,1.

FETE : 100 m liber: 1. RUXANDRA 
GHEORGHE (Dinamo) 1:15,6, 2. Ange
la Gorgos (Steaua) 1:16,6; 100 m bras: 
1. GABRIELA IONCEL (S.S.E. 1) 
1:32,3, 2. Gabriela Onuțu (S.S.E. 2) 
1:33,8, 3. Melania Mendelovici (Ra
pid) 1:34,0; 133 m mixt: 1. MARINA 
FRANCHIA (S.S.E. 1) 1:56,6, 2. Ru- 
xandra Gheorghe (Dinamo) 1:59,0; 3. 
Angela Gorgos (Steaua) 2:03.4 ; 100 m 
fluture: 1. MARINA FRANCHIA 
(S.S.E. 1) 1:23,9, 2. R. Gheorghe (Di
namo) 1:37,8; 100 m spate: 1. MA
RINA FRANCHIA (S.S.E. 1) 1:27,9, 2. 
Ica Pădureleanu (Viitorul) 1:28,8, 3. 
Carmen Nicovici (S.S.E. 2) 1:30,2.

★
In completarea întrecerilor au avut 

loc și cîteva probe de control aie 
înotătorilor fruntași. Iată rezultatele 
înregistrate: Dan Demetriad 59,5 la 
100 m liber ; T. Șerban 1:07,4 la 100 m 
spate; Cristina Stănescu 1:24,9 ia 
100 m bras și Nicoleta Bărbulescu 
1:18,3 la 100 m fluture.

la cei 13 ani ai săi a totalizat 230 kg 
clasîndu-se pe locul doi la cateqori; 
67,500 kg. Mai subliniem rezultatu 
lui E. Enache (Viitorul) care ci 
205 kg a obținut nu numai locul 
la categoria 56 kg, ci și categorii 
a Il-a de clasificare la seniori. 1 
Dragomir (Steaua), I. Olteanu (Viito 
rul), A. Velicu (Dinamo), S. Crăciui 
și FI. Mihăescu (Metalul) au realizai 
de asemenea, performanțe meritori 
pentru vîrsta și experiența lor î: 
sportul halterelor.

Iată cîștigătorii, în ordinea cate 
goriilor de greutate, calificați pentr 
întrecerile finale pe țară : JUNIOR 
14—17 ANI: V. Georgescu (Dinamc 
160 kg ; I. Veleanu (Metalul) 150 kg 
T. Dragomir (Steaua) 225 kg ; M 
Gheorghe (Olimpia) 232,500 kg ■ Ă 
Sandu (Steaua) 250 kg; I. Alexar, 
drescu (Metalul) 242,500 kg; (la ce 
tegoria 90 kg n-au fost concurenți) 
E. Balaban (Steaua) 247,500 kg ; JL 
NIORI 18—20 ANI: V. Vasile (Steaue 
175 kg ; E. Enache (Viitorul) 205 kg 
D. Sandu (Viitorul) 232,500 kg; h' 
Constantinescu (Steaua) 240 kg; 1 
Klaus (Grivi(a Roșie) 242,500 kg ; \ 
Dinu (Steaua) 267,500 kg; M. Sarar 
cmc (Progresul) 267,500 kg; FI. Mi 
hăescu (Metalul) 280 kg. (C. Ch.j.



De la
Foarte puțin a lipsit ca Steagul 

roșu să lină în șah pe Espanol Bar
celona, acasă la ea. In numai două 
minute — cele din finalul partidei 
cu Espanol — „băieții" lui Ploeș- 
teanu au scăpat printre degete re
zultatul de egalitate pentru care 
'uptaseră, In inferioritate numeri- 
:ă (prin accidentarea lui Campo). 
A fost un sfîrșit de partidă care 
ne-a reamintit de dramatismul fa
zelor desfășurate luna trecută pe 
itadionul San Siro, cînd dinamo- 
viștii bucureșteni au ratat în fi
nal un rezultat de mare ecou.

Oricum, s-a dovedit că „arma- 
la“ lui Di Stefano este departe 
ie a fi... invincibilă și că handi- 
:apul de două goluri poate fi a- 
lulat, în meciul revanșă de la 16 
abruarie.

Să trecem din Spania la... Ve- 
ona, unde reprezentativa noastră 
le tineret a susținui și cea de a 
loua partidă din cadrul „triun- 
rhiularului". După relatările mar- 
orilor oculari, „11"-le nostru a e- 
'oluat la un nivel mai bun declt 
n meciul anterior și numai ine- 
cacitatea liniei de atac (de fapt... 
sentialul în fotbal!) ne-a privat de 
ictorie. Ce-i de făcut? Să jucăm 
n continuare In compania unor 
dversari valoroși care, arunci nd 
i luptă tactici și stiluri diferite 
e joc, deschid noi orizonturi lui 
lobrin, Frătilă și celorlalți, înles- 
indu-le evoluția.

o săptămînă
„Acasă" la noi, tragerea la sorfi 

i „16“-imile Cupei României, e- 
ctuată*mar[ea trecută, a oferit 
ibiect de discuții celor ce se in- 
resează și iarna de sportul pre- 
ral.
Firește, partidele-derbi ale aces- 
i faze în care-și fac apariția și 
rmatiile de primă categorie se 
>r desfășura la Petroșen! și la 
tia Mare, unde Rapid și, respec- 
t, Petrolul își vor verifica for
te în compania celor două frun- 
șe ale categoriei B — seria a 
a — Jiul și Minerul. Atunci, 

numai o săptămînă Înainte de 
ortul la „A", rapidiștli șl petro- 
tii vor arăta, cit de cit, In ce 
tsură sînt pregătiți să-și reia 
sionantul duel pentru titlul de 
mpion.
Dar In legătură cu data de 13 
irtie la care sînt programate a- 
ste „16“-imi se ridică o proble- 
î. Precedînd cu numai o săptă- 
nă prima etapă a returului, ziua 
13 martie va găsi echipele de 

'mă categorie cu pregătirile puse 
punct. Ce ne facem insă cu for- 

ifiile de categorie inferioară (B, 
și regiune) planificate să-și reia 
recerea în campionatele respec- 
e abia după 1 aprilie? Nu vor 
ta oare ele intrarea in forma 
irtivă din dorința de a se com
ata cit mai bine și In 16-imi? 
atunci, cum se împacă toate a-

:tea cu documentele de plani- 
tre judicioasă a antrenamente- 
, cu respectarea curbei de e- 
t etc.?
Iste desigur numai o părere cu 
e încheiem comentariul prin- 
alelor evenimente fotbalistice 
săptămînii trecute.

G. NICOLAESCU

ta alta

CAMPIONATUL MONDIAL DE FOTBAL LA...
La prima vedere, întrebarea de mai 

sus poate părea prematură : pînă la 11 
iulie, ziua în care se va da startul în 
campionatul mondial de fotbal din An
glia, mai sînt aproximativ șase luni. 
Dar, vizitînd zilele trecute redacția 
sportivă a Televiziunii, am rămas im
presionat de preparativele care se fac 
aici înaintea acestei mari întreceri. 
Datele puse la dispoziție pentru citi
torii „Sportului popular" de colegul 
nostru DUMITRU TĂNĂSESCU, șeful 
emisiunilor sportive, sînt mai mult de- 
cît îmbucurătoare. încă o dată, iubito
rii fotbalului din țara noastră vor a- 
precia eforturile pe care Televiziunea 
îe depune pentru a satisface chiar și 
pe cei mai exigenți pasionați ai spor
tului cu balonul rotund. Așadar...

— Ce s-a întreprins pentru a putea 
urmări pe micul ecran marile meciuri 
din Anglia ?

— Mai întîi au avut loc tratativele. 
Conducerea studioului de Televiziune 
București s-a ocupat de această proble
mă de mai multă vreme. Pot să infor
mez pe cititorii ziarului dv. și în a- 
celași timp pe telespectatorii noștri, 
că aceste tratative au fost încheiate 
cu succes. La recenta reuniune de la 
Praga, la care au participat repre
zentanți de la „Euroviziune" și „Inter- 
viziune" au fost perfectate toate trans
misiile.

— De fapt, cine se ocupă de orga
nizarea transmisiilor, au fost luate

toate măsurile pentru o transmisie 
bună ?

— Desigur. La Praga s-a primit a- 
Sigurarca d-lui PETER DIMMOCK, 
șeful emisiunilor sportive de la B.B.C. 
(Radioteleviziunea engleză), că în pe
rioada disputării campionatului mon
dial studiourile din Anglia vor avea 
instalații speciale pe toate terenurile

cît fiecare reprezentant (din 40 de 
țări) avea alte preferințe...

— Vă rog... meciurile
— Cu plăcere. Și meciurile, și ziua, 

și ora. Notați : LA 11 IULIE ora 
20,30 (ora României), meciul inaugu
ral ANGLIA — URUGUAY de pe 
stadionul Wembley din Londra. 12 IU
LIE : BRAZILIA — BULGARIA ; 13

Ce vom vedea pe micul ecran în perioada 
marilor confruntări din Anglia ?

care găzduiesc jocurile. Un amănunt 
interesant în această direcție îl con
stituie faptul că pe fiecare stadion vor 
fi instalate șase camere de luat ve
deri (4 fixe și 2 mobile), ceea ce ne 
îndreptățește, pe noi specialiștii, să 
credem că telespectatorii români vor 
avea o imagine fidelă a jocului din 
toate unghiurile terenului.

— Spuneți-mi, vă rog, ce meciuri 
vom vedea ?

— N-a fost de loc ușor pentru re
prezentanții Televiziunii noastre să 
aleagă un „buchet" de jocuri care să 
întrunească, sper, toate sufragiile publi
cului românesc, cu atît mai mult cu

IULIE: PORTUGALIA — UNGA
RIA ; 15 IULIE : BRAZILIA — UN
GARIA ; 16 IULIE : U.R.S.S. — ITA
LIA ; 19 IULIE : PORTUGALIA — 
BRAZILIA ; 20 IULIE : BULGARIA 
— UNGARIA. Toate aceste jocuri vor 
putea fi urmărite pe ecranele televi
zoarelor la datele respective, de la 
ora 20,30, ora României.

— Dar din sferturile de finală ?
— Aceste întîlniri au loc în ziua 

de 23 iulie. Noi vom transmite pe cel 
mai interesant dintre ele. Vă pot spu
ne numai ora : 16, ora noastră.

— Și semifinalele?

Meci amical, ieri In Giulești:

Rapid-flacăra roșie 4-0
în al doilea meci de verificare 

susținut în cadrul pregătirilor, Rapid 
a întîlnit ieri, pe terenul II din Giu
lești, formația de categorie C Fla
căra roșie. S-au jucat trei reprize a 
30 de minute, la capătul cărora fero
viarii au înscris 4 goluri (Năsturescu 
în min. 5, Codreanu în mln. 8 și 
Neagu în min. 72 și 80).

Cu atuul valorii individuale și de 
ansamblu, la care s-a adăugat și sta
diul de pregătire mai avansat, rapi- 
diștii și-au impus jocul în majoritatea 
timpului, închegînd acțiuni după ac
țiuni la poarta lui Bunaru, în pofida 
terenului acoperit de zăpadă, care a 
îngreuiat atît mișcarea 
trolul balonului.

Deși într-o formulă de 
remaniată, Flacăra roșie 
plică bună partenerului 
ment, promițînd și mai 
viitor.

Cele două echipe au intrat pe teren 
în următoarele alcătuiri :

RAPID: Andrei — Gitejan, Lu- 
pescu, C. Dan, Ștefan — Jamaischi, 
Georgescu — Năsturescu, Dumilriu. 
Ionescu, Codreanu.

FLACĂRA ROȘIE: Bunaru — An- 
ghel, Vasile, Dănescu, Băcănău — 
Petrache, Fătu — Cuconea, Moldo- 
veanu, I. Constantin, Marin.

Pe parcursul următoarelor două re
prize au mai fost folosiți Răducanu, 
Mitroi, Marian Popescu, Kraus, Neagu, 
Oblemenco, Adrian Popescu (Rapid) 
și Titirică, Petre, Tulea, Ganciu, Ma
rinescu (Flacăra roșie). Greavu, Dinu 
și Mihai — indisponibili — își vor 
relua antrenamentele marți. Motroc, 
deși prezent și perfect valid, a fost 
ținut pe tușă — disciplinar — pentru 
că a întîrziat de la jocul de antre
nament. (G. N.l.

Cu antrenorul S. PIoeșteanu

cît și con-

echipă mult 
a dat o re
de anlrena- 
mult pentru

Vineri seara, cursa de Bruxelles 
a TAROM-ului a adus în Capitală 
pe fotbaliștii de la Steagul roșu 
Brașov, care se înapoiau de la Bar
celona unde întîlniseră cu 
înainte pe Espanol.

Dar ce-i asta ? Năftănăilă 
stingă în gips, legată cu o 
gît, Campo șchioapătă, iar Hașoti 
calcă și el cu... grijă I

Peste cîteva clipe, antrenorul Silviu 
PIoeșteanu avea să dezlege misterele:

— Sîntem cam „ciocăniți*. Espanol 
este o echipă foarte bună. O spun 
nu ca să-i fac reclamă, dar aceasta 
e realitatea. în același timp e și 
foarte dură. Din min. 20 Năftănăilă a 
jucat accidentat, ceea ce i-a diminuat 
mult forțele. Din această cauză l-am 
trecut pe extremă. După meci, me
dicul L. Taus a constatat că e vorba 
de o fractură a metacarpului și i-a 
pus mina în gips. Hașoti a făcut o 
„întindere", iar Campo a fost acci
dentat de... Adamache, care a „ate
rizat" pe coapsa lui la o săritură.

— Cum a jucat Steagul roșu ?
— în ciuda condițiilor dificile pen

tru noi, echipa s-a comportat bine. 
După joc conducătorii clubului Es
panol ne-au felicitat, iar celebrul 
Ricardo Zamora, consilier la Espanol, 
acum în vîrstă de 65 de ani, ne-a 
îmbrățișat. Ca o dovadă că am juca! 
bine e 
propus 
Spania.

Apoi, 
ziarele.

faptul că 
un turneu

antrenorul
„El mundo

două zile

are mina 
eșarfă de

după meci ni s-a 
de cinci jocuri în

PIoeșteanu desface 
deportivo", apărut

Fază de la meciul ae antrenament ai rapid

cu cronica meciului, publică pe cinci 
coloane și declarațiile antrenorilor 
celor două echipe. Iată titlurile: 
„Victorie meritată, dar din două gre
șeli ale noastre" (Silviu PIoeșteanu— 
Steaqul roșu); Nu mă așteptam ca 
Steagul roșu să fie o echipă atît de 
puternică* (A. Argilla — Espanol 
Barcelona). Răsfoim și alte publicații: 
revista „Dicen* are pe o pagină un 
„Dialogo con Silvio PIoeșteanu, en- 
trenador del Bandera Roja (n.r. Stea
gul roșu) de Brașov*, în timp ce 
„Tele-expres* publică un reportaj cu 
echipa brașoveană.

— Ce formație ați aliniat ?
— Adamache — Zaharia, Jenei, 

Campo, Naghi — Pescaru, Sigheti — 
Hașoti. Năftănăilă, Goran, Gydrfi. 
Espanol a folosit pe: Pirîs — Juan 
Manuel, Mirgorance, Granero — Sa- 
bato, Riera — Amas, Ramirez, Di 
Stefano, Rodilia, Jose Maria.

—- Nu mi-ați spus nimic despre Di 
Stefano...

— 75 de minute n-a prea tăcut 
nimic, doar în ultimele 15 și-a do
vedit clasa. Dar, marea vedetă a 
echipei spaniole este extrema dreaptă 
Amas, care ne-a marcat două goluri. 
E un fotbalist excepțional.
— Cum vedeți returul de la Brașov?
— Nu va fi de loc ușor. Avem de 

recuperat o diferență de două go
luri, lucru dificil în fața unei echipe 
valoroase cum e Espanol. Noi însă 
vom face totul pentru a ajunge in 
al patrulea tur al competiției.

-— Spaniolii fac pregătiri speciale 
pentru meciul de la 16 februarie ?

— Vor pleca în Danemarca unde 
vor susține cîteva meciuri pentru 
aclimatizare și apoi sosesc la Brașov.

— Năftănăilă va putea fi folosit ? 
Ne răspunde dr. L. Taus : „Nu cred.

Are nevoie de cel puțin cinci săp- 
tămini pentru refacere".

MIRCEA TUDORAN

NOI ACASĂ
— Pe amîndouă. Prima întîlnire are 

loc la 25 iulie, iar a doua la 26 iulie. 
Ora transmiterii : 20.30 ora României.

— Și, bineînțeles...?
— Finala din 30 iulie de pe marele 

stadion londonez Wembley care va 
începe la ora 16.

— Vă mulțumesc...
— Un moment. Mai am și alte sur

prize.... în afara meciurilor de mai 
sus, pe care le vom transmite în „di
rect", telespectatorii noștri vor putea 
urmări secvențe filmate și de la cele
lalte jocuri. încă un amănunt : toate 
partidele televizate de studioul nostru 
vor fi comentate de trimișii noștri 
speciali... în încheiere vreau să vă spun 
că studioul nostru va lua toate mă
surile pentru o transmisie de cali
tate. Tehnicienii Televiziunii române 
au început încă de pe acum să se in
tereseze de o serie de probleme care 
să asigure aceasta.

...Vizita la redacția pentru emisiuni 
sportive a Televiziunii a fost deosebit 
de fructuoasă. Afară, pe aleile din 
împrejurimile clădirilor studioului, ză
pada s-a așezat în straturi groase. Sîn- 
tem abia la sfîrșit de ianuarie! Dar 
gîndurile, cînd este vorba de fotbal, 
zboară spre serile călduroase de iulie 
cînd, instalați comod în fotolii, vom 
urmări la televizor jocurile din Anglia.

CR. MANTU

al revistei

A apărut nr

cu un sumar variat și interesant 
din care menționăm :

Aviație. Al treilea diamant la 
insigna de planorist • Aero- 
faxiurile • Radu Stoica și hidro- 
avionul „Getta" • Zmeele.

Auto-moto. Cu brașovenii în ra
liu • 966 km pe oră cu automo
bilul • Fază lungă, fază scurtă 
sau lanternele • Wartburg 312 
rodaj și exploatare.

Turism-alpinism. Iarna pe 
fele munților dintre Jiu și 
• Materiale și tehnica nouă în 
alpinism.

Radioamatorism. 2000 de km pe 
U.U.S. ® Salonul de radio și te
leviziune de la Paris • Etajul 
schimbător de frecvență e Cla
viatura comutatorului.

Revista mai publică numeroase 
alte articole, reportaje, știri, ma
gazin, umor etc.

32 pagini ilustrate.

cres-
Oit

PRONOSPORT
REZULTATELE CONCURSURILOR 
FRONOSPORT B-5 și A-5

Etapa din 30 ianuarie 1966

XI. Lazio-Torino
XII. Sampdoria-Cagliari
XIII. lnternazionale-Lanerossi

1
x
1

I. Brescia-Fiorentina (pron. pauză) 2
II. Brescia-Fiorentina (pron. final) 

Catania-Napoli (pron. pauză) 
Catania-Napoli (pron. final) 
Foggia-Milan (pron. pauză) 
Foggia-Milan (pron. final) 
Spal-Roma (pron. pauză)

VIII. Spal-Roma (pron. final) 
IX. Bologna-Vaiese
X. Juventus-Atalantă

2
x
x 
X 
X
2
1
1
X

Fond de premii : Pronosport B5:
31.676 

Pronosport A 5 : 131.423 lei.
★

La cererea participanțîlor, închi
derea vînzării la tragerea excepțio
nală Loto pentru autoturisme c-a 
prelungit pînă miercuri 2 februarie 
a. c.

Tragerea are loc joi 3 februarie a.c.

Ici



XPOHTUZ ii romani

BOLOGNA, 30 (prin telex de la 
corespondentul nostru). — Amatorii 
de fotbal din Lecco au asistat dumi
nică la o partidă foarte frumoasă, dis
putată cu multă dîrzenie : selecțio
nata de tineret a orașului București- 
Lecco. Formația italiană, lider în di
vizia B. este cunoscută ca o echipă 
puternică. Cu toate acestea, cei care 
domină la început sînt fotbaliștii ro
mâni, posesorii unei viteze debor
dante. Ei deschid scorul în min. 28 
prin Matei, care a înscris cu capul, 
nestingherit, la un corner. Dar în 
minutul următor Clerici egalează și 
tot el înscrie încă un gol în min. 35, 
din lovitură de pedeapsă, în urma 
unui henț făcut de Boc.

Cu toate 
echipei din 
inițiativa și 
cornere în 
unul singur

că scorul este favorabil 
Lecco, oaspeții păstrează 
au nu mai puțin de 7 

această repriză, față de 
al gazdelor.

Românii ar fi putut egala în min. 
48, dar portarul Meraviglia a salvat 
de pe linia porții. De partea cealaltă, 
excelentul Niculescu este „bătut" în
că o dată de un șut al extremei stînga 
Longoni: 3—1 pentru Lecco. La a- 
cest scor liderul diviziei B încetinește 
ritmul și preferă un joc cu multe 
dantelării, în timp ce românii asal
tează poarta adversă. Ei reușesc să 
egaleze, înscriind prin Libardi (min. 
82) și Moldoveanu (min. 87). La am
bele goluri contribuția lui Matei a 
fost hotărîtoare : de fiecare dată el

a avut de executat cîte o loviturăli- 
beră de pe partea dreaptă. El a tri
mis mingea cu precizie la coechipierii 
săi, facilitînd acestora înscrierea go
lurilor. Românii domină autoritar și 
ratează două situații foarte bune.

Arbitrul Scliinetti (Brescia) a con
dus echipele :

BUCUREȘTI (tineret) : Niculescu 
(Constantinescu) — Deleanu, Boc, 
Sătmăreanu, Mocanu — Ștefănescu 
(Stoicescu), Dobrin — Matei, Frățilă, 
Naghi (Libardi), Cuperman (Moldo- 
veanu).

LECCO : Meraviglia (Belii) — 
Facca, Bravi — Tettaaianti (Schia- 
vio), Pasinato, Sacchi — Incerti, Gal- 
biati, Clerici, Ferrari, Longoni.

Miercuri selecționata română va 
juca la Potenza cu echipa locală care 
activează în divizia B.

CESARE TRENTINI

Jean Claude Killy

continuă seria

victoriilor

în semifinalele „C.C.E.** la polo

DÎNÂMO BUCUREȘTI
A PIERDUT CALIFICAREA

LA GOLAVERAJ
ZAGREB 30 (prin telefon). Sîm

bătă și duminică au continuat în lo
calitate meciurile din prima grupă 
semifinală a „C.C.E." la polo. în 
primul joc de sîmbătă, Dinamo Bucu
rești a întîlnit pe Amateur Duisburg. 
Partida nu a avut istoric, echipa 

noastră fiind obligată majoritatea tim
pului să joace în inferioritate nu
merică datorită celor 5 eliminări con
secutive dictate de arbitrul Ulrich 
(R.D.G.). Din aceste situații însă, e- 
chipa vest-germană nu a marcat de
cît o singură dată, iar formația bu- 
cureșteană... de 4 ori (Zahan 2, No
vac 2), Apoi, Kroner a mai înscris 
un gol, pecetluind scorul final de 
5—1 (0—0, 1 — 1, 3—0, 1—0) pentru 
Dinamo. în condițiile unui arbitraj 
corect, Dinamo București putea cîș- 
tiga la o diferență mult mai mare.

Duminică, campioana țării noastre 
a întîlnit intr-un meci decisiv echipa 
Dynamo Magdeburg. A condus cu 
2—0 (Zahan de două ori) ca urmare 
a unor acțiuni rapide. Apoi, arbi
trul Schneider (R.F.G.) a eliminat pc 
rînd din joc pe Novac, Mihăilescu. 
Zahan și Grințescu și scorul a ajuns 
4—2 pentru formația din Magdeburg. 
La această situație, Betzold este eli
minat (singura penalizare a echipei 
germane) și Zahan reduce din han
dicap (3—4). O nouă eliminare a lui 
Grințescu permite lui Betzold să ri
dice scorul pentru echipa sa (5—3). 
De aici înainte jocul este la dis
creția dinamoviștilor. Marchează 
Blajec (5—4), Fleșeriu (dar arbitrul 
nu acordă) și din nou Fleșeriu 
(5—5). Apoi Kroner și Mărculescu 
sint faultați grosolan în fața porții, 
dar arbitrul nu vede nimic... Scor fi
nal 5—5 (2—3, 1—1, 1—1, 1—0), 
care permite echipei Dynamo Magde
burg (cu un golaveraj superior) să 
se califice mai departe, alături de 
Partizan Belgrad, care a cîștigat ul
timele două partide : 2—1 cu Dv- 
namo Magdeburg și 4—0 cu Ama
teur Duisburg.

C. GORCEK-antrenor

Tradiționalul concurs in
ternațional de schi „Marele 
Premiu de la Megeve* a 
continuat cu desfășurarea 
manșei a doua a probei de 
slalom uriaș. Victoria a re
venit schiorului francez 
Georges Mauduit, în vîrstă 
de 24 de ani, cu timpul de 
2:08,0, el întrecînd în or
dine pe coechipierii săi 
Guy Perillat — 2:08,16 șl 
Jean Claude Killy 2:08t23 
Killy, pe care îl vedeți în 
fotografia alăturată, clasat 
pe locul doi în prima man 
șă cîștigată sîmbătă de el
vețianul Jakob Tischhau 
ser, a totalizat cel mai bun 
timp, ocupînd primul loc 
în clasamentul final ca 
4:03,0. El a fost urmat de 
Georges Mauduit — 4:03,24 
și Guy PeriUat — 4:03,40.

Echipa de hochei

a R. F. Germane

învingătoare la Bolzano

ROMA (Agerpres). în prezența a 
peste 4 000 spectatori, la Bolzano 
s-au întîlnit selecționatele de hochei 
pe gheață ale Italiei și R.F. Germane. 
Jucătorii germani au repurtat vic
toria cu scorul de 4—3 (2—0, 2—3, 
0—0). Ambele echipe participă în 
grupa B a campionatului mondial, 
din care face parte și reprezentativa 
țării noastre.

» siob
Sîmbătă și duminică la Geneva

Dinamo București (m) învingătoare

in „C.C.E."
GENEVA, 30 (prin telefon). — Sîm

bătă seara s-a disputat la Geneva, 
în sala de la Palatul Sporturilor, 
prima partidă din cadrul optimilor de 
finală ale „Cupei campionilor euro
peni" între formația locală Servette, 
campioana Elveției, și echipa română

Boberii români Panțuru- Neagoe pe locul V 
după primele două manșe ale „mondialelor1*

CORTINA d'AMPEZZO (prin te
lefon). încheiate sîmbătă după mie
zul nopții, primele două manșe ale 
campionatului mondial de bob 2 per
soane au fost cucerite de celebrul 
cuplu italian Moriti—Siorpaes. Ex
celent s-a comportat echipajul român 
Pan/uru—Neagoe, clasat — după a- 
ceste manșe — pe locul 5, înaintea 
campionilor europeni Thaler—Koxe- 
der, ca și înaintea tuturor echipajelor 
S.U.A., Canadei, Elveției, nelipsite 
de-a lungul anilor din fruntea clasa
mentelor marilor concursuri de bob.

Iată ordinea primelor echipe: 1.

Italia I (Monti—Siorpaes) 2:33,17/100; 
2. Italia II (Gaspari — Cavalini) 
2:34,74/100; 3. Anglia (Nash—Dixon) 
2:36,45/100; 4. R. F. Germană (Pen- 
sperger—'Siebert) 2:37,071100 ; 5. RO
MÂNIA (Panțuru—Neagoe) 2:37,58/ 
100.

★

Ultimele două manșe ale campio
natului s-au desfășurat aseară. Din 
cauza orei înaintate la care s-a în
cheiat concursul (după ora 1, ora 
României), nu putem publica rezul
tatele finale.

București. Meciul, desfășurat 
de categorică superioritate a

Concursul de schi de la Oberwiesenthal

au plecat la Garmisch 
Partenkîrchen

Lotul de biatlon al tării noastre 
alcătuit din Gh. Vilmoș, C. Carabele 
N. Bărbășescu și Gh. Cimpoia (ai 
trenori M. Stuparu la fond, V. Par 
turu la tir), a părăsit aseară Capital 
plecînd la Garmisch—Partenkirche 
unde se vor desfășura vineri și di 
minică proba individuală de 20 km 
ștafeta 4 x 7,5 km din cadrul can 
pionatelor mondiale.

OBERWIESENTHAL, 30 prin te
lefon). — întrecerile de schi desfășura
te în localitate s-au bucurat de partici
parea unor talentați sportivi din 6 
țări : Austria, Cehoslovacia, Polonia, 
Suedia, R.D. Germană și România. 
După cum era de așteptat, probele 
au fost net dominate de tinerii schiori 
austrieci, care au ocupat, în grup, pri
mele locuri. Reprezentanții României 
s-au clasat imediat după aceștia și 
după cîțiva dintre oaspeți, depășind 
pe sportivii celorlalte țări.

Clasamente. Slalom special băieți : 
1. Cordin (Austria) 97,3 ; ... 9. D. Mim- 
teanu 102,5; ...1’3. Gh. Vulpe 106,8 (cu 
o căzătură în manșa I) ; slalom special 
fete : 1. Dexen (Austria)_79.6 
haela Casapu 90,8;
96,8; slalom uriaș băieți: 1.
(Austria) 84,5; ...8. Dan Cristea 
(la două zecimi de secundă de 
4) ...13 V. Brenci 90,0 ; slalom 
fete: 1. Steuel (Austria) 82,4; 
Mihaela Casapu 97,4.

8. Mi-
...Elena Neagoe 

Gagl
87,6, 
locul 
uriaș 
„11

Concursul de atletism de
sala 
sim-

M OSCOVA 30 (prin telefon). In 
de sport de la Lujniki a avut loc 
bâtă și duminică un concurs de atletism, 
care s-a bucurat de participarea a nume
roși sportivi din opt țări europene : Fran
ța, R.D.G., Suedia, Finlanda, Bulgaria, 
România, U.R.S.S. și Cehoslovacia. Iată 
cîteva rezultate înregistrate în cele două 
zile de concurs: SÎMBĂTĂ — 1 milă 
Disner (R.D.G.) 4:06,1 ; 60 m plat 
Popova (U.R.S.S.) 7,05; 600 m plat (m) 
Lipseev (U.R.S.S.) 1:20,9; 500 m (f) 
Nixenova (U.R.S.S.) 1:14,7; lungime (f) 
Scelkanova (U.R.S.S.) 6,33 m; înălțime 
(m) Skvorțov (U.R.S.S.) 2,16 m ; Nilson 
(Suedia) 2,08 in; Hiibner (Cehoslovacia) 
2,05 m; 60 m (m) Kasotkin (U.R.S.S.) 
6,06 ; Ozolin (U.R.S.S.) 6,07. în această 
probă a luat startul și atletul român 
Cheorghe Zanrfirescn. El a alergat în se
rie 6,9 iar în semifinale 7 sec, rezultat 
cu care nu a reușit să se califice în fi
nală. Cel mai bun rezultat la triplu-salt 
a fost realizat de lakimenko (U.R.S.S.) 
16,09 iu. Cîteva Tezultate de duminică :

3000 m plat — Ozerciuk (U.R.S.S.) 
8:00,8; 1 000 m Malțev 2:26.1 ; 800 m 
(f) Muhanova (U.R.S.S.) 2:13.0; greu
tate (m) Gușcin (U.R.S.S.) 18,77 m; 
300 m (m) Savciuk (U.R.S.S.) 34,5. 
A luat startul și Gh. Zamfirescu, cro
nometrat cu 35,6. Rezultate bune au fost 
înregistrate la săritura cu prăjina, probă 
în care au fost stabilite un nou record 
sovietic și altul francez de sală : Fcld 
(U.R.S.S.) 5,00 ni, D’Encaussc (Franța) 
4,90 m. Printre spectatorii acestui con
curs s-a aflat și recordmanul mondial 
Valeri Brumei, care a apărut pentru pri
ma oară în public după gravul accident 
suferit toamna trecută. Brumei a urmărit 
cu viu interes proba de săritură în Înăl
țime și l-a felicitat pe Skvorțov pentru 
rezultatul obținut declarînd că tînărul 
săritor sovietic are certe posibilități să 
realizeze foarte curînd performanța de 
2,20 m.

PORTLAND 30 (Agerpres). — Cu pri
lejul unui concurs internațional de alle-

Dinamo 
în nota 
oaspeților, a luat sfîrșit cu 3—0 pen
tru Dinamo București care, fără a 
forța, a cîștigat seturile la 3, la 8 
și la 3.

Întîlnirea retur dintte cele două 
echipe, transmisă în întregime de 
televiziunea el veți .ană, a avut loc, în 
aceeași sală, duminică după-amiază. 
Din nou, spectatorii au aplaudat în 
repetate rînduri voleiul de bună ca
litate practicat de sportivii români, 
care au terminat și această partidă 
învingători cu scorul de 3—0, însă 
la un șl mai sever punctaveraj : 
15—3, 15—4, 15—0.

Prin victoriile obținute sîmbălă și 
duminică în fata campioanei Elveției, 
Dinamo București s-a calificat în 
sferturile de finală ale „Cupei cam
pionilor europeni", tur în care 
avea de rezolvat probleme mult mai 
dificile decît cele din jocurile de la 
Geneva. Pentru a cuceri dreptul de 
participare la semifinale, dinamo- 
viștii vor lupta, între 5 și 19 martie, 
cu fruntașa voleiului masculin din 
Bulgaria, echipa Minior Pernik, fi
nalistă, împreună cu Rapid București, 
în ediția precedentă a „C.C.E.".

Ungaria — Spania
26-17 la handbal

Intr-un meci internațional de hain 
bai (masculin), contînd pentru prel 
ininariile campionatului mondial, 
Madrid s-au întîlnit selecționate 
Spaniei și Ungariei. Handbalișlii m 
ghiari au terminat învingători < 
scorul de 26—17 (17—8). Echipa U 
gariei mai are de jucat la Budapes 
cu reprezentativa Franței și, practi 
ea se poate considera calificată 
turneul final.

Ard Schenk
record mondial

pe 3 000 m

Campionul european de patinaj ’ 
teză, olandezul Ard " 
bilit un nou record 
cipînd la concursul 
Inzell, el a realizat 
3 000 m timpul de 4:26,2. Vechiul r 
cord, detinut de compatriotul s 
Liebrechts, era de 4:26,8.

Schenk, a st 
mondial. Par 

desfășurat 
în proba

ALEXANDRA NICOLAU Șl THEODOR GHIȚESC
ÎNVINGĂTORI LA BEVERWIJK

în turneele internaționale de șah de la 
Bevcrwijk (Olanda) reprezentanții Ro
mâniei, Alexandra Nicolau și Theodor 
Ghițescu, au obținut un frumos succes, 
clasîndu-se pe primele locuri. în turneul 
feminin, Alexandra Nicolau a totalizat 
8% puncte, urmată de Katia Jovanovici 
— 8 puncte, Karakas și Radzikowska 
cu eîte 71/? puncte. în runda a 1.0-a Nico
lau, cu piesele negre, a învins-o pe iu
goslava Rujița Jovanovici, in timp ce

sora acesteia, Katia, a cîștigat la E 
Karakaș. Nicolau a cîștigat și întreru; 
cu Hcemskerk. In ultima rundă ea a 
mizat cu Chaude de Silans (Franț.

La masculin, Theodor Ghițescu a cîș 
gat ultimele partide cu Gereben și Wa 
hemate, totalizînd 8l/2 puncte în turni 
secund fiind urmat la o jumătate 
punct de finlandezul Vesterinen și 
iugoslavul Ostojici 7 p. (Agerpres).

De pe terenurile de £otb

„Inter** se
Internazionale îșl continuă 

torlilor și se distanțează de 
Milan, principalii adversari în 
tru primul loc în clasamentul 
natului italian. Jueînd la Milano ,,Inter" 
a dispus ieri — ce-i drept, foarte greu — 
de Lanerossl, cu 3—2, consolldîndu-și 
poziția de lider. Lanerossi a deschis sco
rul, Castellinl a egalat, dar oaspeții au 
mai marcat o dată pînă la pauză. După 
reluare, „Inter” a înscris de două ori 
prin Peiro, cîștigînd partida cu 3—2. 
In acest timp Napoli (cu Catania) șl 
Milan (cu Foggia) nu au reușit declt me
ciuri nule (0—0). Și Juventus a trecut 
prin clipe grele în partida susținută a- 
casă cu Atalanta. Beneficiind de 13 cor- 
nere torlnezij nu și-au putut valorifica 
dominarea teritorială decît în ultimul 
minut de joc, cînd Salvatore a ega
lat : 1—1. Alte rezultate ; Lazio — To-

desprinde...
seria vic-
Napoli și 

lupta pen- 
campio-

la Moscova
tism desfășurat pe teren aeoperit la Port
land, Bob Day a cîștigat proba de 2 
mile, realizând timpul de 8:32,0. Jim 
Grelle a terminat victorios în proba 
de 1 milă cu rezultatul de 4:08.8

Iată cîteva rezultate din concursul dis
putat în sală la Boston: 1000 yarzi 
Bill Crothers 2:09,9; 880 yarzi (I), 
Cecile Carter 2:14,3; prăjină : Fennel 
4,87 m ; 50 yarzi feminin : Jeanne Fis
cher 6,0 ; 50 yarzi masculin : Sam I’erry 
5,3 ; 1 milă : Odlozil (Cehoslovacia) 
4:05,2; înălțime: Ross 2,13 m; greu
tate: Wallen 17,78 m.

Recordmanul mondial în proba de 
3 000 m obstacole, belgianul Gaston Roe- 
lants, a cîștigat crosul internațional des
fășurat la Blakcnberge (Belgia). El a 
acoperit cei 8000 ut în 23:48,0, învin- 
gîndu-1 pe atletul vest-german Norpoth 
(24:25,0). Pe locul trei a sosit belgianul 
Adcocks — 24:35,0. Clasamentul pe 
echipe : 1. Belgia, 2. Anglia, 3. R. F. 
Germană, 4. Olanda.

rino 1—0, Bologna — Varese 3
Brescia — Fiorentina 1—2, Spăl — Ro 
2—1. Clasament : Internazionale 29 
Napoli 26 p., Milan 25 p. (cu un joc 1 
puțin), Bologna 24 p., Juventus 23 p.

PALMEIRAS — Sei. U.R.S.S. 3—1

Continuîndu-și turneul în Brazilia, 
chipa U.R.S.S. a jucat la Sao Paulo 
cunoscuta formație Palmeiras. Fotbal 
brazilieni au terminal învingători 
scorul de 3—1 (0—0), prin punctele n 
cate de Dudu, Ademir și Rinăido. r 
tru oaspeți a înscris Meshi.

La Honolulu echipa elvețiană de fo 
Young Fellows a învins cu scorul 
1—0 reprezentativa Tahiti.

In orașul Lima (Peru) echipa br 
liană Santos a susținut o partidă s 
cală în compania echipei Alianza Li 
de care a dispus cu scorul de 4—1 (2 
Două din cele .patru puncte au fost n 
cate de Pele.

Pregătind u-se pentru meciul cu 
ternazionale din „C.C.E.*', echipa Feri 
varos a susținut ieri un meci amica 
Budapesta cu formația Dynamo Be 
Fotbaliștii germani au cîștigat cu 
(2-1).

Conform unei hotărîri a F.I.F.A., 
scrierile pentru primul campionat de 
bal al Europei interțări se încheie 
10 februarie. Tragerea la sorți a 
pelor campionatului va avea loc h 
februarie, la Zurich.
• Cunoscutul fotbalist portughez E 

bio, care în urmă cu cîteva săptăi 
suferise un accident, șl-a reluat ar 
namentele. „Perla din Mozarribic” s; 
să atingă cea mai bună formă în j 
pe care echipa sa, Benfica” Lisabon 
va susține cu „Manchester United* 
„Cupa campionilor europeni**.

La rugbi:
Franța — Irlanda 11-6

PARIS (Agerpres). Pe stadii 
Colombes din Paris, în cadrul c 
petiției de ruqbi „Turneul cele 
națiuni", selecționata Franței a 
vins cu scorul de il—6 (3—3) re 
zentativa Irlandei, l a meci au as 
30 000 de spectatori.
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