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„Cupa 16 Februarie" la atletism

O <

Tradiționalul 
acoperit, dotat 
ediția 1966, a 
zentanții clubului Dinamo cu 92 p. Au 
urmat în clasament: 2. SSE I 79 p, 3. 
SSE II 52,5 p, 4. Rapid 46,5 p, 5. 
Steaua 45 p, 6. Constructorul 43 p, 7. 
Metalul 43 p, 8. Progresul 37 p, 9. Vi
itorul 37 p, 10, Palatul pionierilor 
11,5 etc.

Dintre rezultatele individuale se cuvine 
să subliniem, în primul rînd, noul re
cord republican de sală realizat de 
AFANASIE SAVIN la săritura cu pră
jina 4,42 m (v.r. de 4,32 m îi aparținea 
din 1964 lui P. Astafei). In cursa se
niorilor de 50 m VALERIU JURCĂ a 
egalat recordul țării cu timpul 
sec.

Iată rezultatele: SENIORI: 
V. Jurcă 5,8, V. Porojan, 5,9, 
dorașcu 6,0; 55 mg: Jurcă 7,6, 
covei 7,7, M. Dincă 8,0; lungime: Jurcă 
6,93, II. Cogoașe 5,55, M. Zaliaria 6,44; 
înălfime: E. Ducu 1,96, N. Perța 1,92, 
Ad. lonescu 1,83* prăjină: A. Savin 
4,42, D. Piștalu 4,22, D. Gîrleanu 4,10; 
triplu: Zaliaria 13,87. 1. Tănase 13,52, 
Cogoașe 13,43; greutate: C. Crețu 15,82, 
V. Tibulschi 13,-1W S. Ilodoș 13,23;

concurs atletic pe teren 
cu „Cupa 16 Februarie", 
fost cîștigat de repre-

L. Jung 6,2, G. Ncgoescu 6,5, G. An- 
cuța 6,7; lungime: Ncgoescu 4,72, G. 
Berna 4,67; greutate: EL El te 13,44, R. 
Răducănescn 10,52; JUNIORI II: 50 m: 
I. Poenaru 6,2, C. Gngu 6,3, L. Efti- 
mie și M. Melnic 6,4; 55 mg: N. Mari
nescu 8,5, M. Armeanu 8,7, G. Ciucă 
8,9; lungime: M. Ling 6,18, Melnic 6,08; 
triplu: I. Cozac 12,20; înălțime: A. Cos- 
mănescu 1,7 6, D. Ene I ,73; prăjină: Al, 
Ciuc 3,00; greutate: C. lonită 12,18, 
G. Georgescu 12,14; JUNIOARE II: 
50 m: ML Pretorian 6,9, G. Grad 7,0, El. 
Veipert 7,2: 40 mg: M. Miliart 6,8, M. 
Olteanu 6.9, El. Dumitrescu 7,0; lun
gime: E. Ursac 4,96, Pretorian 4,85, 
A. Ti tina 4,31; înălțime: G. Călin 1,35;

■tate: M.' Micu 12,00, G. lonescu 
D. NICOl.AE-coresp.).

TORINO 6 (prin telefon). — In lo
calitatea italiană Sestriere, într-un 
splendid decor alpin, a avut loc sîm
bătă dimineața festivitatea de deschi
dere a celei de-a 4-a ediții a „Uni
versiadei de iarnă*. La competiție 
participă 600 de studenți și studente 
din 30 de țări.

Salutînd pe participant!, președin
tele Federației internaționale a spor
tului universitar, dr. Primo Nebîola, 
a sublinfiiaț însemnătatea acestei în
treceri sportive care contribuie la 
dezvoltarea legăturilor de prietenie 
și cooperare între studenții din toate 
țările lumii.

In aplauzele miilor de spectatori a 
fost înălțat steagul Jocurilor univer
sitare, iar fanfara a intonat tradițio
nalul imn studențesc „Gaudeamus igi- 
tur“. O ceremonie asemănătoare s-a 
desfășurat, în cursul serii, la Torino, 
unde au început jocurile turneului de 
hochei pe gheață, care inaugurează 
întrecerile actualei „Universiade 
albe“.

După cum se știe, în turneul de 
hochei la care ia parte și selecțio
nata țării noastre, cele 9 formații au 
fost împărțite în trei serii prelimi
nare, astfel: grupa A : Cehoslovacia, 
Italia, Iugoslavia ; grupa B : Canada, 
Finlanda, Austria ; grupa C : Uniunea 
Sovietică, România, Ungaria. In pri
mul joc al acestui turneu, selecțio
nata Canadei a învins, mai greu de- 
cît arată scorul, echipa Finlande: cu 
scorul de 7—2 (1-0, 1-0, 5-2).

Primele starturi oficiale
S-a dat startul intr-o serie a cursei 

de 50 m junioare
SENIOAțJp: 50 m: G. Negoescu 6,9, 
EI. lonescu 7,0, Ec. Moscu 7,1; 40 mg:

NORVEGIA-CAMPIOANĂ MONDIALĂ 
LA ȘTAFETA DE BIATTON 

Echipa României s-a clasat pe locul VI

GARMISCH PARTENKIRCllEN, 6 
(prin telefon). — Disputată duminică 
diminr^a, pe un timp senin (care a fă
cut ca pîrtia să fie înghețată în prima 
parte a cursei și ceva mai moale spre 
sfîrșitul ei, dar totuși bună de concurs), 
proba de ștafetă 4 x 7,5 km din ca
drul C.M. de biatlon s-a încheiat cu 
victoria scontată a Norvegiei. Clasați pe 
locul II, sportivii polonezi au mani
festat un net ascendent de formă, iar 
suedezii, datorită în special calităților 
de schiori, au cucerit o meritată meda
lie de bronz. Performanțele la tir au

Ion Jiriac 
desemnat cap de serie

la turneul de la Oslo
La campionatele internaționale de 

tenis pe teren acoperit ale Scandina
vici de la Oslo participă jucători din 
8 țări : Anglia, Franța, România, R.F. 
Germană, Danemarca, Finlanda, Sue
dia și Norvegia. Campionatele vor 
dura 9 zile. în urma stabilirii tablou
rilor au fost desemnați capii de serii 
ai întrecerilor: Robert Wilson (An
glia), Torben Ulrich (Danemarca), 
Christ Holm (Suedia), Ion Țiriac (Ro
mânia), Carmichael (Anglia), Jagge 
(Norvegia), Contet (Franța), și Saila 
(Finlanda).

fost în general mediocre, deoarece sîm
bătă la reglajul armelor, cerul era în
norat, iar duminică dimineața s-a înse
ninat brusc și, în plus, poligonul era 
amplasat cu soarele în față. Echipa 
noastră a tras sub valoare și, mai ales, 
sub așteptări, Carabela (schimbul 1)- și 
Cimpoia (schimbul III) au avut cîte 
5 baloane nesparte! Bărbășescu (schim
bul II) și Vilmoș au concurat bine, dar 
n-au putut reface handicapul. Cei 2 600 
de metri „suplimentari” de parcurs nu 
sînt însă scuzabili prin condițiile susamîn- 
tite, întrucât acestea au fost aceleași 
pentru toți concurenții. De remarcat că 
presa și specialiștii prezenti pronosticau, 
după rezultatele din proba individuală 
de vineri, ocuparea unui loc III de că
tre formația noastră, considerată una 
dintre cele mai omosenc.

lată rezultatele tehnice: î. Norvegia 
(Ivar Nordkild, Olaf Jordet, Jon Istad, 
Ragnar XX ei ten) 21119:53,0 (6 baloane 
nesparte); 2. Polonia 2h24:03,0 (4!); 
3. Suedia 21125:38,0 (11); 4. U.R.S.S. 
2h27:35.0 (5!); 5. Finlanda 21129:55.0 
(10); 6. România 2h32:55,0 (13); 7. 
Franța; 8. Austria; 9. Elveția; 10. R.F. 
Germană; 11. S.U.A.; 12. Anglia; 13. 
Canada.

Revedere cu înotătorii fruntași din București, ieri la 
piscina Floreasca, în cadrul primului concurs oficial al 
anului pentru juniori și seniori. Din păcate însă — îna
inte de a trece la întrecerile respective — sînțem ne- 
voiți să subliniem slaba organizare a concursului de 
care se face vinovată (pentru a cita oara în acest an?) 
COMISIA ORĂȘENEASCĂ DE SPECIALITATE. Pro
gramul a fost modificat chiar în dimineața întrecerilor, 
arbitrajul a avut multe lipsuri, iar înscrierile s-au făcut 
fără nici un fel de discernămînt.

Chiar și în condițiile amintite mai sus putem nota 
cîteva performanțe promițătoare pentru început de 
sezon. Cristina Balaban s-a „plimbat" într-un 400 m li
ber pe care l-a încheiat în 5:07,7 — cei mai bun timp 
obținut de campioana noastră în bazinul de la Fio- 
reasca. Vladimir Moraru a mers doar în probele de 
fluture: 1:06,5 la 100 m și 2:29,1 Ia 200 m, rezultate ce 
pot căpăta un calificativ satisfăcător.

Satisfacțiile mai mari ne-au fost oferite de juniori. 
Atît P. Teodorescu (1:17,3 Ia 100 m bras și 2:48,0 la 
200 m bras), cit și Eda Schuller (1:09,7 la 100 m liber) 
sau VI. Belea (1:07,6 la 100 m fluture) și-au stabilit re
corduri personale în bazin acoperit, iar Agneta Sterner 
a terminat cursa de 200 m fluture (probă nouă pentru 
ea) după 2:55,7, la 5,7 sec de recordul țării. Și acum, 
cîteva rezultate tehnice :

MASCULIN — 100 m liber: 1. D. Demetriad (Di
namo) 59,8, 2. G. Gotter (Steaua) 60,2; 400 m liber: 1. 
G. Gotter 4:55,5; 100 in bras : 1. A. Șoptereanu (Steaua) 
1:13,6, 2. A. Schmaltzer (Unirea) 1:15,6, 3. A. Scos 
(Steaua) 1:16,7, 4. P. Teodorescu (Steaua) 1:17,3; 200 m 
Lras: 1. A. Șoptereanu 2:43,7, 2. A. Soos 2:45,0, 3. P. 
Teodorescu 2:48,0; 100 m fluture: 1. VI. Moraru 
(Steaua) 1:06,5, 2. VI. Belea (SSE 2) 1:07,6; 200 m flu
ture: i. VI. Moraru 2:29,1; 400 m mixt: 1. A. Soos 
5:40,4.

FEMININ — 100 m liber: 1. E. Schuller (SSE 2) 
1:09,7; 400 m liber: 1. C. Balaban (Dinamo) 5:07,7, 2. A. 
Sterner 5:46,5; 100 m spate: 1. R. Spandonide (SSE 2) 
1:22,9; 200 m spate: 1. A. Isbășoiu (SSE 1) 3:00,1; 100 m 
bras: 1. Cr. Stănescu (Dinamo) 1:27,1, 2. A. Lambada- 
rie (Steaua) 1:27,3; 200 m bras: 1. A. Lambadarie 
3:08,4; 100 m fluture: 1. M. Franchia (SSE 1) 1:24,4; 
200 m fluture: 1. Ag. Sterner (CSS) 2:55,7.

1-1 (1-0, 0-1, 0-0)!
noastre a debutat înFormația țării 

corn,petiție întîlnind, sîmbătă seara, 
reprezentativa Uniunii Sovietice, în 
cadrul grupei C. Meciul a fost foarte 
viu disputat. Hocheiștii români au 
reușit să țină în șah redutabila echi
pă sovietică, reușind un rezultat egal: 
1—1 (1-0, 0-1, 0-0).

Partida a început în nota de supe
rioritate a jucătorilor sovietici, care 
domină mai mult și reușesc să pre
lungească atacurile în zona de apă
rare a formației noastre. Dar toate 
combinațiile, rapide și spectaculoase 
ale echipei Uniunii Sovietice sînt 
.stopate” la timp de jucătorii ro
mâni, care răspund cu contraatacuri 
foarte periculoase. La o astfel de 
acțiuni. în min. 11, Bașa țîșnește pe 
extremă, acțiunea lui surprinzînd e- 
chipa sovietică „în față". După o 
cursă scurtă, el îi pasează lui Ștefan 
și acesta, din apropiere, deschide 
scorul. După acest gol, jocul se echi
librează. Jn repriza secundă, spor
tivii români atacă mai insistent, îșl 
creează o serie de situații de gol fa
vorabile, pe care însă le ratează (în 
min. 27 I. Szabo, singur cu portarul, 
a tras alături I). Egalarea survine 
cînd nimeni nu se aștepta : în min.

un șut de la distanță al lui Grigo-.32

DANIEL LAZARESCU
conducătorul delegației

(Continuare in pag. a 4-a)

In bazinul de la Floreasca

ale Înotătorilor fruntași

VI. Moraru termină ușor primul său 200 in flu
ture din acest an în 2:29.1

Foto : T. Roibu

PRONOSPORT

Fond de premii :
Pronosport 6 A : 171 119 lei din care 

32 858 lei repart. cat. I.
Pronosport B 6 : 44 537 lei din care 

17 421 lei repart. pentru excepțional.

REZULTATELE CONCURSURILOR
PRONOSPORT B-6 și A-6
Etapa din G februarie 1966

I. Napoli—Juventus 1
II. Atalanta—Internazionale 2

III. Bologna—Foggia X
IV. Fiorentina—Cagliari 1
V. Milan—Brescia 1

VI. Roma—Sampdoria 1
VII. Torino—Spăl 1

VIII. Varese-Lazio X
IX. Genoa—Lecce 1
X. Padova—Catanzaro X

XI. Palermo—Livorno 1
XII. Pro Patria—Mantova 2

XIII. Lanerossi—Catania 1

/lubrică redactată dc Lot o-Pronosport.

A început 
fotbalul ?
Nu poți să nu-ți pui această întrebare 

aruneîndu-ți ochii pe această fotografie 
care ne înfățișează tribune înțesate de 
spectatori, ca în plin campionat. Și ima- 
ginea aceasta, surprinsă de fotoreporte
rul nostru pe „Ciulești*', a putut fi în
tâlnită ieri și pe ,,l)intimo“.

Desigur, returul nu a început încă, 
ilar spectatorii urmăresc (și nu numai 
din ziare!) pregătirile sportivilor, ceea 
ce reflectă atît nerăbdarea cu care aș
teaptă reluarea meciurilor oficiale, cit 
și dorința lor de a vedea cum se antre
nează echipele, oe fac acestea pentru a 
le oferi, la primăvară, meciuri de bunii 
calitate.

In fotografie, aspect de la meciul 
amical Rapid—Metalurgistul y



SCHIORII DE LA A. S. ARMATA ȘI TRACTORUL Bogată activitate handbalistică

ÎNVINGĂTORI ÎN „CUPA POIANA BRAȘOV" în campionatul feminin—Știința a cîșflițat
POIANA BRAȘOV, 6 (prin telefon). 

Sîmbătă și duminică s-au desfășurat 
tradiționalele întreceri de schi pentru 
„Cupa Poiana Brașov", organizate de 
comisia de specialitate a regiunii Bra
șov. „Alpinii" au avut o vreme favora
bilă în prima zi. dar duminică au fost 
stînjeniți de ceata densă. La fond, se 
cuvine să menționăm evidenta superio
ritate a juniorilor și junioarelor de la 
A.S. Armata (antrenor Ion Cimpoia) 
care au cucerit locurile fruntașe. Proba 
seniorilor a fost anulată, deoarece unii 
concurenți au fost îndrumați de arbitri 
pe un traseu greșit. Mai trebuie să 
amintim că tot dintr-o greșeală (a lui

ti. Iov ici, învingător la stal om
special

Gh. Bădescu, care nu a parcurs o „bu
clă") ștafeta dinamovistă fost desca
lificată. Săritorii au avut condiții mul
țumitoare. Remarcabilă comportarea ju
niorilor de la Tractorul (antrenor A. 
Munteanu).

Trofeele au fost cucerite de A.S. Ar
mata la probele alpine și de fond și de 
Tractorul la sărituri.

Rezultate:
SLALOM SPECIAL (pîrtia de sub 

teleferic) seniori (65 porți): 1. N. Io- 
vici (St. roșu) 114,5: 2. C. Tăbăraș 
(Carpați) 115,9; 3. II. Ilannich (Di
namo) 117,1; 4. M. Focșeneanu (Car
pați) 117,2: senioare (65 porți) : 1. 
llona Micloș (Dinamo) 106,4; 2 Mibaela 
Casapu (Dinamo) 114,1 ;3. Liana Blebea 
(A.S.A.) 116.9; juniori (55 porți —1 
manșă); 1. Gh. Vulpe (Carpați) 69,2;
2. N. Crețoiu (Dinamo) 73,7; 3. V. A- 
lexandrescu (Dinamo) 75,4; junioare 
(55 porți •—1 manșă): 1. Georgcta 
Băncilă (Ș.S.E. Brașov) 88,4, 2. Cons
tanța Măzgăreanu (Știința Brașov) 93,2; 
SLALOM URIAȘ (pe Sulinar) seniori 
pînă la „zidul mic"): 1. Gh. Bălan (ASA) 
2:14,3; 2. K. Gohn (Dinamo) 2:14,5;
3. D. Munteanu 2:16,0; 4. C. Tăbăraș 
2:16,8; 5. I. Zangor 2:17,6; senioare 
(pînă la „zidul mic"): 1. Ilona Micloș 
2:27,4; 2. Edit Șuteu (A.S.A.) 2:37,0: 
3. Mibaela Casapu 2:42,0; juniori (pînă 
la Drumul lui Lehman): 1. Gh. Vulpe 
1:35,0; 2. V. Alexandrescu 1:36.2; 3. 
Gh. Șofron (Dinamo) 1:40,0; junioare 
(pînă la Drumul lui Lehman): 1. Cons
tanța Măzgăreanu 1:55,0; 2. Georgcta 
Băncilă 2:02,3.

Clasament pe echipe : 1. A. 5. Armata 
Brașov 103 p, 2. Dinamo 111 p, 3. 
Ș.S.E. Brașov 200 p., 4. Știința Brașov 
203 p, 5. Carpați Sinaia 234 p. 6. Stea
gul roșu Brasov 243 p, 7. Ș.S.E. Predeal 
389 p, 8. Voința Sibiu 427 p.

FOND 
km: 1. 
21:25,0; 
22.28,0; 
23:25,0- 
(A.S.A.) 
20:48,0;

(în Poiana Brașov (seniori 5
Marcela L<
2. Rodica
3. Iuliana 
juniori 5

19:52,0; 2. :
3. I. Dudu

.eampă (Dinamo) 
Cimpoia (A.S.A.) 
BiigOzi (Dinamo) 
km: 1. D. Soiu 
N. Mîrza (A.S.A.) 
(Dinamo) 21:12.0; 

junioare 3 km: 1. Eugenia Vișan (A.S.A.) 
15:54,0; 2. Maria Drăghici (A.S.A.) 
16:28,0; 3x10 km seniori: 1. A.S. Ar
mata 21106:38,0; 2. Tractorul 21119:10,0; 
3. Steagul roșu 2h20:56,0; 3 x 5 km ju
niori: 1. Dinamo 11110:20.0 2. A.S.A. 
11111:21,0; 3. St. roșu 11113:55,0; fete 
3x3 km: 1. A.S.A. 54:15,0; 2. Trac
torul 56:30,0; 3. Dinamo 59:01,0.

Clasament pe echipe: 1. A. S. Armata 
Brașov 40 p, 2. Tractorul 59 p, 3. Di
namo 82 p, 4. Steagul roșu 100 p, 5. 
Caraimanul Bușteni 109 p, 6. Selecțio
nata Tolian 118 p, 7. Buccgi Sinaia 141 
p, 8. Voința Sibiu 144 p.

se-
(56

SĂRITURI (trambulina mijlocie) 
niori: 1. 1. Eros (Dinamo) 230,2 
m—56 m), 2. Fl. Voinea (Dinamo) 
228,6 (55,5 m—54,5 m), 3. St. Burețea 
(Tractorul) 224,4 (55,5 in—53 tn);
juniori: 1. L. Murcșan (Tractorul) 215 
(46,5 m—44,5 m), 2. D. Lupu (Dinamo) 
209 (43,5 m—44,5 m), 3. Z. Cismadia 
(Voința Odorhei) 195 (44,5 m—42 nt).

Clasament pe echipe: 1. Tractorul
Dinamo 40 p, 3. Voința O- 
p, 4. A. S. Armata Brașov

2.
62

57 p., 
dorlici
99 p.

c. GRUIA și V. SECĂREANU
coresp.

Sîmbătă, în meci de verificare, 
Știința Galați a dispus de Rapid cu 
3—2 (8, 12, —14, —13, 8). Echipa 
feroviară a jucat tot timpul fără Ni- 
colau, indisponibil, iar în ultimul set 
nu i-a avut în teren nici pe Drăgan, 
Grigorovici și Pavel. Dar, chiar și în 
formulele de echipă apropiate de for
mația lor primă, utilizate în seturile 
unu și doi, rapidiștii au arătat că 
sînt departe de forma cerută pentru 
grelele confruntări care-i așteaptă în 
„C.C.E.' t preluările și pasele au 
fost defectuoase, atacul — în conse
cință — „telefonat" și fără decizie 
(și nesatisfăcător dublat) și, ceea ce 
e mai grav, blocajul infinit sub po
tențialul său normal. Una din expli
cațiile comportării îngrijorătoare a 
rapidiștilor o constituie, desigur, fap
tul 
de 
de 
lor, 
organizarea, de pildă, a cel 
unui meci săptămînal al Rapidului cu 
Dinamo.

că ei nu susțin suficiente jocuri 
antrenament. Situația, subliniată 
J. Ponova, antrenorul campioni- 
trebuie grabnic remediată, prin 

puțin

® Studentele timișorence

care

Etapa de ieri a campionatului repu
blican feminin, dominată de două par
tide care u opus formații fruntașe ale 
clasamentului, s-a soldat, în general, 
cu rezultate așteptate. Unul singur 
poate că surprinde: victoria Științei 
București asupra Rapidului. Dar, după 
aspectul jocului scorul dc 6—5 cu 
s-a încheiat Înțîlnirea, n-a fost o sur
priză pentru cei prezenți la meci.

„Beneficiara" rezultatelor de ieri este 
Știința Timișoara, care se menține 
pe primul Ioc, dar cu un avans de două 
puncte asupra celei de a doua clasate 
(înainte de etapă era Ia egalitate de 
puncte cu Rapid).

Caracteristic celor cinci meciuri a fost 
faptul că s-a jucat extrem dc viu și la 
un nivel tehnic destul de bun. Iată 
cîtcva amănunte.

ȘTIINȚA BUCUREȘTI—RAPID BUC. 
6—5 (3—3). Cele două formații s-au 
angajat de la început într-un joc rapid, 
dar prudent în apărare. Rapid a debutat 
bine și în min. 4 a deschis scorul prin 
Roth, lăsînd impresia •— prin evoluția 
sa în continuare — că va cîștiga. Stu
dentele însă revin în atac, sînt mai ac
tive și mai precise în aruncări și obțin 
nu numai egalarca (min. 16, prin 
Szoko), dar preiau și conducerea în 
urma unei lovituri de la 7 m transfor
mate de Dobîrceanu (min. 18). Jocul 
devine mai pasionant, mai cu seamă că 
un minut mai tîrziu se produce o răs
turnare dc scor. Știința rămîne în cinci 
jucătoare (prin eliminarea lui Szoko) 
și în acest interval Rapid egalează 
(Iledeșiu) ți apoi conduce cu 3—2 
(Bota). Trei minute înainte de pauză 
Szoko înscrie și scorul devine din nou 
egal. La reluare, jocul se menține echi
librat multă vreme și scorul evoluează 
astfel: 4—3 pentru Rapid (min. 29,

Independent de replica slabă dată 
de Rapid și care a făcut ca verifica
rea Științei Galați în vederea tur
neului pe caire-1 va întreprinde în 
Franța să nu fie total concludentă, 
studenții, antrenați de prof. FI. Ba- 
laiș, au vădit O bună pregătire, în
deosebi în ceea ce privește mișcarea 
în teren, varietatea ofensivei și agre
sivitatea blocajului, 
tribuția paselor 
nd a corespuns 
tactice, mingile 
vite trăgătorilor 
parte de plasă, 
gălățenilor li se impune o mai atentă 
dozare a eforturilor, în funcție de 
rezistența lor, ce nu ni s-a părut toc
mai la înălțime. Așteptăm să ne com
pletăm impresiile cu observațiile pe 
care ni le va prilejui meciul Știința 
Galați—Dinamo, amînat de duminică 
și care se va juca astăzi dimineață, 
incepînd de la ora 11, în sala Di
namo.

In schimb, dis- 
(Iorga și Krammer) 

totdeauna intențiilor 
cerîndu-se a fl ser
in genere mai de- 

In plus, credem că

CONSTANTIN FAUR

derbiul Ducurcștcaii: 6-5 cu Rapid
învingătoare la scor • Tractorul
Rotau), 4—4 (min. 29, Leonte), 5—4 
pentru Rapid (min. 37, Bofan) și 5—5 
(min 42, Șramco). Se părea că scorul 
nu va mai fi modificat. Dar Știința 
insistă mai mult în .finalul meciului și 
cu două minute înainte de sfîrșit înscrie 
golul victoriei prin Dobîrceanu, din 

lovitură de la 7 m, obținînd un succes 
pentru care a muncit mult. (p.g.).

CONFECȚIA BUCUREȘTI—VOINȚA 
ODORHEI 11—7 (5—4). Joc strîns, iute 
și dur, chiar foarte dur (mai ales din 
partea oaspetelor — 65 faulturi 1). Con
fecția a obținut o victorie meritată, pen
tru care a trebuit să depună multe e- 
forturi. An marcat: Papa 3, Scorlescu 
2, Ilie 2, Kontz 2 și /.amfirache 2, res
pectiv Te glas 3, M. Maghiari, E. Ma
ghiari, Șandor fi Micloș.

TRACTORUL BRAȘOV—MUREȘUL 
TG. MUREȘ 5—5 (3—4). Jocul tr fost 
de un nivel tehnic bun. Echipa gazdă 
s-a apărat bine, însă nu a mai folosit — 
ca în alte meciuri — contraatacul. For
mația din Tg. Mureș a avut în Soos o 
bună realizatoare și a reușit să conducă 
majoritatea timpului, datorită unui joc 
mai organizat, cu reușite scheme tactice. 
Insă brașovcncclc au meritul de a fi 
luptat mult, cu dîrzenie pentru K re
cupera avantajul luat uneori de mure- 
șcnce.

Au înscris: Soos (3), Incze (2) pen
tru Mureșul și Naco (2), Melinte, Pes
cara și Wagner pentru Tractorul. A ar-

Au fost desemnate primele finaliste
ale „Cupei Sportul popular"

In întîlnirile etapei a doua a fazei 
intercentre s-au înregistrat următoa
rele rezultate:

Ș.S.E. nr. 1 București — Liceul nr. 
2 Iași (f) 13—2 (6—2). Meci echi
librat doar în primele 10 minute, cînd 
ieșencele au opus o vie rezistență. Apoi, 
gazdele, superioare în forța de atac 
și precizia aruncărilor, și-au impus jo
cul și au cîștigat detașat. Au marcat: 
Burghelea 4, Constandache 3, Nedelcu 
3, Angliei, Irimia și Fălcuță, respec
tiv Pavel și Cosma. Ambele echipe atl 
ratat cîte două aruncări de la 7 tn.

Liceul nr. 2 Brașov — Ș.S.E. Tg. 
Mureș (f) 11—6 (4—3). Pînă în mi
nutul 32, cînd scorul a fost de 6—4 în 
favoarea oaspetelor, jocul a fost mai 
echilibrat. Din acest minut, brașoven- 
cele au acționat mai clar și au termi
nat învingătoare.

Liceul nr. 2 Brașov — CSMS Iași 
(m) 21—20 (10—12). Joc frumos, cîș
tigat de echipa care a avut o pregăti
re fizică mai bună.

Ș.S.E. Bistrița — Ș.S.E. Petroșani (f)
8—14 (3—8). Oaspetele au obținut p

la egalitate cu Mureșul
bitrat corect V. Pelenghian (București). 
(V. POl’OVICI - coresp.).

LICEUL Nr. 4 TIMIȘOARA—C.S.M. 
SIBIU 6—5 (3—5). Peste 1 000 de 
spectatori prezenți în sala de sport au 
urmărit cu atenție încordată o partidă 
viu disputată, cîștigată în ultimele mi
nute de echipa gazdă. In prima parte 
a întîlnirii, sihienccle au prestat un joc 
mai bun, mai organizat, în timp ce e- 
levele din Timișoara au încercat să fi
nalizeze numai prin Arghir, care a fost 
bine ținută de Birtheimer. Forma hună 
a celor doi portari Nițu și Bretz ex
plică în parte numărul mic de goluri în
scrise în acest meci.

Punctele au fost marcate de Arghir 
(3) Bratie, Metzenrath și Ofoiu pentru 
Liceul nr. 4 ți de Schuster (2), Birt
heimer, Dragoș și Brezaie pentru C.S.M. 
A condus cu scăpări Gh. Crîsnic (Pc- 
troșeni). P. Arcan — coresp. regional^.

ȘTIINȚA TIM.—RULMENTUL BRA
ȘOV 20—7 (6—1). In majoritatea tim
pului, studentele au dominat, obținînd 
o victorie categorică, conturată în spe
cial în repriza secundă cînd Ncmetz și 
Secheli ău renunțat la jocul individual.

Au marcat: Nemetz (10), Kasperi 
(3), Secheli (2), Frantz (2)( Ciosescu 
(2) și Rigo pentru Știința, Liess (2), 
Schmidt (2), Thiess, Moldovan și Dras- 
ser pentru Rulmentul. (I. Sțan-coresp.).

victorie meritată, deoarece au acționat 
mai organizat. Localnicele au greșit 
încercînd să înscrie prin aruncări de la 
distanță. (P. Radvany-coresp.)

Ș.S.E. Tg. Mureș — C.F.R. Cluj 
(m) 14—11 (8—7). O dispută dîrză, 
de un bun nivel tehnic. Gazdele, cu 
mai mult calm în final, au cîștigat 
pe merit, (I. Păuș-coresp. reg.)

Ș.S.E. Constanța — C.S.Ș. Bucu
rești (m) 19—23 (7—15).

în urma acestor rezultate, echipele 
feminine Ș.S.E, Petroșcni și Liceul nr. 
2 Brașov și echipele masculine C.S.S. 
București și Liceul nr. 2 Brașov s-au 
calificat pentru turneele finale. Dumi
nica viitoare se vor disputa partidele 
Ș.S.E. Tg. Mureș — Liceul nr. 4 Ti
mișoara (m) și Ș.S.E. nr. 1 București— 
Ș.S.E. Constanța (f), care vor desemna 
celelalte formații participante la fi
nale.

Faza intercentre
la „Cupa F.R.H.“

Rapid a cucerit „Cupa 16 Februarie" la box
Sîmbătă scara a avut loc în sala 

Giulești reuniunea de box dotată cu 
tradiționala „Cupa 16 Februarie". In 
general, partidele au fost viu disputa
te, oferind spectatorilor întreceri echi
librate. Iată rezultatele înregistrate: 
JUNIORI — cat. minimă: V. Ivan 
(SPC) b. p. C. Puriț (Rapid); cat. 
muscă: Gh. Manea (Voința) b. a. rep. 
a Il-a D. Scarlat (SPC); cat. cocoș: 
Gh. Florescu (Viitorul) b. p. Gh. Mi
trali (Rapid); T. Miron (Voința) b. p. 
I. Mageri (Rapid); cat. pană: T. Mi
hai (Voința) b. k. o. rep. a IlI-a I. 
Daud (Rapid): M. Dumitrescu (Rapid) 
b. a. rep. I. Gh. Grigore (Voința); P. 
Alexandru (Grivița roșie) b. a. rep. I. 
N. Mijata (Rapid): N. Paraschiv (Ra
pid) b. p. F. Dinu (Metalurgistul); A. 
Nicolae (Metalurgistul) b. p. I. Ștefan 
(C.S.Ș.); cat. s-ușoară: G. Vlăsceanu 
(Rapid) b. a. rep. I N. Datcu (CSS); 
cat. ușoară: I. Gheorfi (CSS) b. p. 
I. _ Radu (Rapid); cat. mijlocie 
mică: P. Cojcaru (Rapid) b. p.
Gh. Dinu (Voința); cat. mijlo
cie: I. Stan (Confecția) b. p. I. 
Mike (Grivița roșie); SENIORI — 
cat. s-ușoară: H. Pîrdu (SPC) b. a.

a Il-a I. talie (Confecția); cat. 

ușoară: Șt. Sion (Rapid) b. p. I. Bar
bu (Grivița roșie); cat. mijlocie mică: 
A. Hău (Rapid) b. p. D. Barbu (Con
fecția); cat. mijlocie: A. Teodorescu 
(Voința) b. p. V. Tecuceanu (Rapid). 
Cupa a fost cîștigată de boxerii clu
bului Rapid (17 puncte) urmați dc cei 
de la Voința (12 puncte) și SPC (5 
puncte).

JUNIORII — DIN NOU 
LA ÎNĂLȚIME

Clubul Dinamo a organizat dumini
că dimineață o gală amicală la care au 
participat o serie de pugiliști din Ca
pitală. Și de data aceasta, juniorii au 
oferit multe întîlniri spectaculoase. 
Arbitrii au consemnat următoarele re
zultate: JUNIORI — cat. minimă: 
Al. Mihalcea (Dinamo) b. a. rep. a 
IlI-a P. Gheorghe (Metalurgistul); cat. 
muscă: G. Pometcu (Voința) b. a. rep. 
a IlI-a V. Tudorică (Constructorul); 
cat. cocoș: N. Păpălău (Din.) b. p. C. 
Lică (Voința); cat. pană: A. Iacob (Vi
itorul) b. p. V. Dumitrescu (Constr.); 
cat. s-ușoară: Gh. Ene (Din.) m. n. C. 
Stan (Voința); cat. ușoară: I. Pavel 
(Constr.) b. p. D. Precup (Din); V.

Aspect din inlilnirea Victor Silbermcin — Gaviihi Grecu
Foto : P. Stan

Silberman (Voința) b. a. rep. a Il-a G. 
Grecu (Constr.); cat. s-mijlocie: D. Mi
halcea (Din.) b. p. I. Hie (Const.); 
Ad. Popa (Viitorul) m. n. S. Dumitres
cu (Semănătoarea); SENIORI. — cat. 
s-ușoară: C. Stanciu (Constr.) b. p. Șt. 

Sipoș (Din.); cat. ușoară: Gh. Petre 
(Prog.) m. n. I. Militaru (Voința); cat. 
s-mijlocic: I. Marin (Prog.) b. p. N. 
Simion (Din.); cat. mijlocie mică: N. 
Enciu (Prog.) b. p. D. Ghizdavu 
(Din.).

Sîmbătă și duminică au avut loc 
partidele tur-retui contînd pentru 
„Cupa F.R.H." — faza intercentre. 
Iată rezultatele înregistrate :

Feminin : Progresul București — 
S.S.E. Buzău 17—12 (8—8) și 17—11 
(4—4). In ambele meciuri S.S.E. a 
opus rezistență dîrză în prima repri
ză, iar Progresul s-a detașat în re
priza secundă, obținînd victorii meri
tate și calificarea pentru turul ur
mător.

Bolyai Tg. Mureș — C.F.R. Cluj 
13—3 (5—1) și 14—4 (3—2).

Voința Brăila — S.S.E. Iași 13—1 
(6—1) și 9—2 (4—2).

Favorit Oradea — S.S.E. Petroșeni 
13—3 (5—1) și 14—4 (3—2).

Masculin: Marina Constanța —
Dinamo București 19—39 (9—14) șl 
5—34 (3—15).

Dinamo Bacău — Rafinăria Telea- 
jen 31—16 (16—4) și 24—14 (14—4).

Voința Brăiia — Moldova Iași 20— 
19 (11—10) și 25—20 (12—7).

A.S.A. Cluj — Minerul Baia Mare 
21—22 (11—13) și 24—18 (15—9).

Știința Tg. Mureș — Dinamo Bra- 
șov 17—30 (6—15) și 21—15 (10—10).



Pregătiri Meciuri amicule». Antrenamente...
ÎNTREAGA GARNITURA D1NAMO- 

VISTA LA LUCRU 
DINAMO BUCUREȘTI - 

TEHNOMETAL 7-1 (3-1)

După aproape o lună de pregătiri, 
timp în care au avut loc numeroase 
antrenamente specifice actualei etape, 
ieri dimineață întreaga garnitură di- 
namovistă a apărut în fața publicu
lui bucureștear. într-un „amical*. 
Partener t Tehnometal. Cei aproape 
2 000 de spectatori prezenți pe sta
dionul din Șos. Ștefan cel Mare și-au 
revăzut vechile simpatii pe i frații 
Nunweiller (III, IV și VI), pe Ion 
Pîrcălab și Popa, pe Datcu și Uțu. 
Ei și ceilalți dinamoviști au făcut 
(în ciuda terenului înghețat) o reu
șită demonstrație de fotbal în com
pania unor jucători tineri și plini 
de voință care activează în catego
ria C.

Pofta de joc, ușurința cu care au 
manevrat balonul, diferitele scheme 
tactice aplicate, ca și eficacitatea 
dovedită în cele 90 de minute au 
«arătat ca Ia Dinamo București se 
muncește serios în vederea reluării 
campionatului. Ne-au plăcut în deo
sebi Pîrcălab, frații Nunweiller (toți 
trei), Ghergheli, Ene, Ștefan, Grozea 
și Haidu. Octavian Popescu se apro-

o de o formă corespunzătoare 
Petru Emil este încă greoi. Popa și 
Ivan au acționat ca niște veritabili 
înaintași, deoarece în apărare nu au 
avut probleme de rezolvat.

Andrei și Cacoveanu s-au remar
cat de la învinși. Cele opt goluri 
din partida de ieri au fost înscrise 
de: Ene (2), Grozea (2), Ghergheli, 
Nunweiller VI și Pîrcălab pentru 
dinamoviști. Cacoveanu a înscris go
lul de onoare al jucătorilor de la 
Tehnometal. Au jucat formațiile t

DINAMO BUCUREȘTI: Datcu 
(Uțu)—Popa, Nunweiller III, Nun- 
Ieiller IV, Ivan—Ghergheli (Petru 
Emil), Ștefan (O. Popescu)—Pîrcă
lab, Nunweiller VI, Ene (Grozea), 
Haidu (Florea).

TEHNOMETAL : Catrina—Pândele, 
Andrei, Radu, Simionescu—Cojocaru, 
Teodorescu—Cacoveanu, Mehedin- 
țeanu, Florea, Chelu (au mai jucat > 
Richard, Cristian și Bucur).

UN JOC DE ANTRENAMENT UTIL 
RAPID - METALURGISTUL 2-1 (1-0)

...Privim carnetul de notițe: în a- 
fară de formații și de autorii golu
rilor, nici o însemnare,- după joc, 
cei trei anternori, Gh. Petrescu de 
la Metalurgistul, V. Stănescu și V. 
Stănculescu de la Rapid, ne-au spus 
la unison cam același lucru : «Tere
nul greu, acoperit cu zăpadă destul 
de moale, in care gheata se îngropa, 
n-a permis practicarea unui joc deo
sebit. Meciul a fost totuși util din 
punct de vedere fizic”.

€u toate acestea, aproape 2 0C0 
de spectatori au semnat „condica de 
prezență" ieri dimineață la Giulești. 
Mai mult decît jocul în sine i-a în
călzit... trompeta lui Tudorică! Dar 
să nu fim exclusiviști: au existat și 
cîteva faze frumoase, subliniate cu 
aplauze de rigoare, la fiecare dintre 
cele două porți; s-a jucat cu o e- 
nergie care uneori a depășit grani
țele unui meci amical ; s-au încercat 
combinații de efect nu numai de Du- 
mitriu și Ionescu, ci și de tinerii lor 
colegi de echipă Marian Popescu, 
Neagu și Oblemenco. Metalurgiștii 
care nu și-au întrerupt de loc antre
namentele, au arătat o pregătire fi- 
îică bine pusă la punct, care le-a 
cermis să aibă uneori inițiativa. Pe 
,curt — un joc de antrenament util 
nentru ambele echipe.

Au marcat: Lupescu (min. 43) cu 
capul și Oblemenco (min. 88) după 
i combinație cu M. Popescu și Nea- 
ju — pentru Rapid; N. Popescu 
min. 52), cu concursul lui Andrei, 
care a plonjat defectuos — pentru 
Metalurgistul

RAPID : Andrei (Răducanu) — Lu- 
rescu, Motroc, Dan, Mihai (Gîtejan)
— Jamaischi, Georgescu (Marian Po- 
jescu) — Năsturescu (Kraus), Dumi- 
riu II (Neagu), Ionescu (Oblemen
co), Codreanu

METALURGISTUL: Petre (Vintilă)
— Szabi, Nedelcu, Apostol, Marin — 
Antonică, Chiru — Buzatu, Georges
cu, N. Popescu, Roman.

Joi, Rapid va întîlrii pe C.F.R. Ro- 
iori, iar duminică pe Progresul. 
\mbele meciuri vor avea loc în Giu- 
ești.

PROGRESUL - FLACĂRA ROȘIE 
1-1 (1-1)

Ieri, pe stadionul din str. Dr. Stai- 
oyici, meci amical, de verificare a 
ctadiului actual de pregătire a echi

pelor bucureștene Progresul și Fla
căra roșie. Pe un teren înghețat, 
greu practicabil, cîteva sute de 
spectatori au asistat la un joc de 
angajament fizic, partida reducîn- 
du-se implicit la verificarea poten
țialului pregătirii fizice actuale a ce
lor două echipe. Sub acest aspect 
între cele două formații a existat 
semnul egalității, tradus în cele din 
urmă și pe tabela de marcaj.

După golurile înscrise de Cuconea 
(Flacăra roșie) și Țarălungă (Progre
sul) în prima repriză — echilibrată 

Foto: St. Petrică
și prin aspectul general al jocului 
— în repriza a doua inițiativa trece 
de partea jucătorilor de la Progresul 
care ratează prin Baboie (de două 
ori), Mateianu și Constantinescu pa
tru ocazii clare. Cuconea de la Fla
căra roșie ratează și el două ocazii 
favorabile pentru echipa sa.

Prin ritmul său viu, ca și prin com
bativitatea celor două echipe, parti
da a plăcut.

C.S.M. SIBIU 
VREA SA SE REABILITEZE

Fotbaliștii de la C.S.M. Sibiu, care 
au început de trei săptămîni pregăti
rile în vederea returului, se antre
nează sub conducerea antrenorului 
I. Lengheriu. „Jucătorii mei, ne spu
nea antrenorul, acordă multă aten
ție pregătirilor. Dacă în toamnă am 
obținut rezultate necorespunzătoare, 
concretizate prin locul 11 în seria a 
doua, acum toți jucătorii sînt hotă- 
rîți să facă totul pentru reabilitare".

Incepînd cu săptămîna viitoare an
trenamentele vor crește în intensi
tate și volum, fiind alternate cu me
ciuri de verificare. Printre viitorii 
adversari ai formației sibiene se nu
mără echipe din campionatul orășe
nesc și regional, ca și formații din 
categoria B, cum sînt Oltul Rm. Vîl- 
cea și A. S. Cugir.

Lotul cuprinde printre alții pe: 
Coman, Liebhardt, Ene, Comanici, 
Flichiș, Văcaru, Recer, Laufceag, 
Popa, Comșa, Nunu, Lutsch, David, 
Drăghici.

ILIE IONESCU—coresp.

OLTUL RM. VÎLCEA - 
UNIREA DRAGAȘAN1 2-0 (2-0)

RM. VILCEA, (prin telefon). — 
In cadrul pregătirilor echipa locală 
Oltul a întîlnit formația Unirea Dră- 
gășani, care activează în campiona
tul regional. In ciuda terenului, mal 
mult... patinoar, meciul a corespuns 
perioadei de pregătire în care se 
află cele două formații. Golurile au 
fost înscrise de Țifirei și Tăbîrcă.

Reamintim că pregătirile Oltului 
sînt conduse de fostul jucător vîl- 
cean Tr. Popa.

Oltul va întîlni în viitoarele me
ciuri amicale formațiile Muscelul 
Cîmpulung, Electroputere Craiova, 
C.S.M. Sibiu, Gaz Metan Mediaș, 
Steaua București, Știința Cluj, A.S. 
Cugir, Jiul Petrila, Dinamo Bucu
rești.

D. ROȘIANU—coresp

SUTE DE SPECTATORI...

...asistă pe stadionul din Lupeni 
la antrenamentele echipei Minerul. 

Pregătirile, conduse de antrenorul 
Viorel Tilmaciu, au loc cu regulari
tate în aer liber, cu toate că vremea 
este neprielnică. Trebuie să arătăm 
de asemenea că secția de fotbal a 
asociației sportive Minerul Lupeni nu 
s-a îngrijit nici pînă în momentul de 
față de repararea instalațiilor Sanita
re (la stadion nu există nici apă rece, 
nici caldă).

La antrenamente participă următo
rul efectiv : Mihalache, Bile, Basarab, 
Pralea, Dan, Luban, Seneș, Cărare, 
Toia, Cotroază, Ologu, Bordea, Ple-

(an, Precup, precum șl tinerii Maco- 
vei, Grofu și Popescu, recent promo
vați în echipă.

I. CIORTEA—coresp.

STEAUA - METALURGISTUL II
2-1 (1-0)

Sîmbătă după-amiază, pe terenul 
de la Ghencea, Steaua a întîlnit în
tr-un joc-școală formația secundă a 
Metalurgistului, cîștigînd prin golu
rile înscrise de Constantin și Creini- 
ceanu. Golul învinșilor a fost realizat 
de Băcanu. Iată formațiile utilizate:

STEAUA: Suciu — Georgescu, 
Hălmăgeanu, D. Nicolae, Tîmpănani
— Negrea, D. Popescu — Raksi, Con
stantin, Voinea, Creiniceanu.

METALURGISTUL II : Niculescu I 
(Mușat) — Bălănescu, Badea, Tudor, 
Stere (Cojocaru) — Radu, Niculescu II
— Costel (Rădoi), Pantelimon, Emil, 
Băcanu.

SIDERURGISTUL GALATI - 
TRACTORUL GALAȚI 6-0 (3-0)

GALAȚI, 6 (prin telefon). — Side- 
rurgistul a susținut duminică primul 
meci amical. în general, echipa a 
arătat o pregătire fizică bună, fapt 
dovedit prin jocul în continuă miș
care. Golurile au fost înscrise de 
Adam (2), Stătescu (2), Valcan și 
Mureșan.

ST. CONSTANTINESCU 
coresp. reg.

„Putem practica un fotbal matur"
Zilele trecute am discutat cu Ion 

Țîrcovnicu, căpitan la ... 30 de ani 
al formației Dinamo Pitești. Decanul 
de vîrstă al echipei ne-a vorbit des
pre un element, laitmotiv care, de 
ani de zile, face obiectul discuțiilor 
iubitorilor de fotbal din Pitești: ma
turitatea echipei (de fapt lipsa ei).

— Pînă nu de mult — ne-a spus el
— contraperformanțele echipei noastre 
au fost puse pe seama lipsei de maturi
tate a jucătorilor și implicit a jocu
lui practicat de ei. „Sînt niște copii
— ne scuzau simpatizanții noștri — ce 
pretenții poți avea de la Dobrin, Badea, 
Naghi etc?“ Au trecut însă anii. „Co
piii" au crescut. Pe ici, pe colo, se văd 
semnele acestei creșteri și în jocul e- 
chipei, dar ...

STEAGUL ROȘU BRAȘOV - 
COLOROM CODLEA 9-0 (4-0)

BRAȘOV, 6 (prin telefon). — Jocul 
a prilejuit o verificare a formației 
care va juca miercurea viitoare cu 
Espanol. Au participat toii jucătorii 
cu excepția lui Năftănăilă (acciden
tat) și Gane (absent nemotival). Stea
gul roșu s-a mișcat bine, antrena
mentul a fost reușit. O deosebită 
poftă de joc a manifestat Goran, care 
a înscris 6 goluri, celelalte fiind o- 
pera lui Necula, Gyorfi și Pescaru.

Steagul roșu a utilizat pe : Casoni 
(Adamache) — Zaharia, Jenei, Alecu, 
Naghi (Ivăncescu) — Campo (Pes
caru) — Sigheti — Pescaru (Hașoti), 
Necula, Goran, Gyorfi.

Săptămîna aceasta echipa brașovea- 
nă va susține încă două meciuri de 
verificare.

T. LAURIAN — coresp.

C.S.M.S. - LOCOMOTIVA IAȘI
2-3 (2-2) !

IAȘI, 6 (prin telefon). — Echipele 
locale C.S.M.S. și Locomotiva au sus
ținut duminică prima întîlnire Ia 
două porți, cu care au încheiat pri
ma etapă a pregătirilor. Victoria a 
revenit fotbaliștilor de la Locomo
tiva, deși inițiativa a fost de partea 
celor de la C.S.M.S. în min. 30 al 
primei reprize, scorul era 2—0 pen
tru C.S.M.S. în urma golurilor în
scrise de Rențea. Feroviarii reușesc 
însă ca pînă la pauză să egaleze prin 
Comănescu. în partea a doua a par
tidei Locomotiva se apără foarte bine 
și, mai mult decît atît, majorează 
scorul prin același Comănescu.

O cauză a înfrîngerii C.S.M.S.-uIui 
este aceea că din efectivul echipei 
lipsesc mulți titulari (prezenți în lo
tul de tineret și în lotul U.E.F.A.) 
care încă nu și-au reluat locul în 
echipă.

I. LEIZERIUC — coresp.

— Dar nu prea convingătoare ?...
— Exact. Nu prea convingătoare și, 

în orice caz, departe de posibilitățile 
reale ale echipei. Acest Dobrin, de 
exemplu, pe care personal ÎI socotesc 
un excelent jongler cu balonul, îți 
etalează în 2—3 meciuri întreaga mă
sură a talentului său — jucînd pen
tru echipă — pentru ca în alte două 
meciuri să se țină numai de „scama
torii" pentru deliciul galeriei din Tri- 
vale.

— Și Dobrin nu mai este un copil...
— Nu mai este, în schimb avem 

alții, excepțional dotați — Niță, Radu, 
ca să amintesc doar doi dintre ei — 
care rătnîn uimiți privind șolticăriile 
lui Dobrin și au apoi drept unică am

De Ia 
o săptămîna 
la alta

Inițial, am vrut să aruncăm o 
privire retrospectivă asupra cores
pondenței fotbalistice primite săp- 
tămina trecută la redacție. Dar 
era aproape imposibil, din cauza 
numărului foarte mare de scrisori 
venite din toate colțurile țării. 
Parcă n-ar fi... sezon mort I De 
fapt nu prea este: corespondenții 
ne relatează zilnic despre pregă
tiri făcute ca o intensitate spo
rită ; au Început Și meciurile de 
verificare.

Citeva formații se prezintă mult 
mai avansate. Este vorba, in pri
mul rind, de Steagul roșu care la 
16 februarie susține returul cu 
Espanol Barcelona. Va reuși echi
pa brașoveană să refacă handica
pul și — mai ales — să elimine 
noua formație a lui Di Steiano ? 
Iată Întrebarea care stă acum pe 
buzele iubitorilor de fotbal din 
Brașov și — sigur — din toată 
țara. Cei mai mulți gîndesc că ză
pada și frigul vor constitui un a- 
Hat prețios pentru stegari. O e- 
chipă valoroasă, așa cum ne spu
nea antrenorul Ploeșteanu despre 
Espanol la sosire, pe aeroportul 
Băneasa, știe să se descurce însă 
pe orice teren și în orice condi
ții atmosferice. Să ne amintim 
doar de evoluția lui Atletico Ma
drid la Cluj, pe ger și ninsoare...

Deci, atenție la pregătiri și mai 
puțin Ia calcule 1 Celelalte echi
pe aflate intr-o pregătire mai a- 
vansată sînt reprezentantele Bucu- 
reștiului in categoria A: Rapid, 
Steaua și Dinamo. T.oate trei au 
în vedere turnee in țări calde: 
Rapid va susține citeva meciuri 
în Iran, dar va face drumuri și 
in Turcia și Albania pentru me
ciurile ce le are de jucat in „Cupa 
balcanică" la Istanbul cu Beșik- 
tas și la Tirana cu „17 Nentori" ; 
Steaua se pregătește să evolueze 
în Izrael, iar Dinamo în citeva 
țări din Africa. In sfirșit, juniorii 
Rapidului vor lua parte la turneul 
internațional anual de la Viareg- 
gio. Adversari: juniorii de la In- 
ternazionale. Avem noi ce avem 
cu „Inter"... Nu e rău 1

Deci, 5 echipe românești se pre
gătesc pentru o serie de meciuri 
internaționale. Dar celelalte ce 
fac ? Firește, se pregătesc și ele 
pentru campionat.

MIRCEA TUDORAN 

biție să-l imite. Primul dintre ei, „nea 
Niță", așa l-au botezat suporterii, ne-a 
și arătat cîteva asemenea „mostre"; 
oprește mingea pe nas etc ...

— Revenind la jocul echipei..s
— Jocul echipei îl fac cei 11 jucă

tori. Este, ca să zic așa, „țesătura” lor 
pe care exagerările individualiste o 
deșiră...

— Cum privești perspectiva apro
piată, returul?

— în spiritul exigenței pe ca-e fot
balul — un joc cît se poate de serios 
— îl reclamă de la interpreții săi. 
Vrem să arătăm, în sfârșit, că am de
pășit „faza copilăriei" și că putem 
juca și noi un fotbal matur, modern.

M. POPESCU



CAMPIONATELE INTERNAJIONALE Df TENIS DE MASĂ ATE R. D. GERMANE FOTBALUL PESTE HOTARE
SPORTIVII NOȘTRI AU FOST PREZENT! IN PATRU FINALE, DAR... N-AU CÎȘTIGAT IN CAMPIONATUL ITALIAN

BERLIN 6 (prin telefon). Sîmbătă 
și duminică au continuat campionatele 
internaționale de tenis de masă ale 
R.D. Germane. Sportivii români s-au 
calificat în patru din cele șapte finale 
ale competiției, dar nu au reușit să 
cîștige nici una.

Iată rezultatele mai importante: 
echipe bărbați, seria I: Polonia — 
Finlanda 3—2, Cehoslovacia — R.D.G. 
I 3—2; seria II: Iugoslavia — Unga
ria 3—0; seria III: Suedia — U.R.S.S. 
3—0; seria IV: România — Bulgaria 
3—1, România — Ar.glia 3—1 (Giur
giucă—Barnes 1—2, Reti—Harrison 
2—1, Giurgiucă, Reti—Barnes, Harri
son 2—0, Giurgiucă—Harrison 2—0), 
R.D.G. juniori — Bulgaria 3—1; se
mifinale: Suedia — Cehoslovacia 3—0, 
România — Iugoslavia 3—2 (Reti— 
Korpa 0—2, Giurgiucă—-Vecko 2—1, 
Giurgiucă, Reti—Korpa, Vecko 0—2, 
Giurgiucă—Korpa 2—0, Reti—Vecko 
2—1); finala: Suedia — România 3—1 
(K. Iohansson—Reti 2—0, Bernhard— 
Giurgiucă 2—1, K. Iohansson, Bern- 
hard—Giurgiucă, Reti 0—2, K. Io
hansson—Giurgiucă 2—1).

Echipe femei, seria I: Cehoslovacia 
— R.D.G. I 3—1; seria II: U.R.S.S. — 
România 3—2 (Rudnova—Alexandru
1— 2, Grinberg—Mihalca 2—0, Rudno
va, Grinberg—Alexandru, Mihalca
2— 0, Grinberg—Alexandru 0—2, Rud
nova—Mihalca 2—0). Maria Alexan
dru a jucat bine, cu multe atacuri reu
șite. în schimb, Eleonora Mihalca a 
fost nedecisă, comițînd numeroase gre

Au început întrecerile 
Universiadei de iarnă
(Urmare din pag. 1)

riev este deviat de un apărător și 
pucul ricoșează în poartă. Pînă la 
sfîrșitul reprizei ambele formații for
țează ritmul, dar scorul nu mai poate 
fi modificat. în ultima parte a me
ciului jocul scade în intensitate și 
situațiile de gol nu mai sînt așa de 
frecvente.

Arbitrii italieni Gaspari și Gostazzo 
au condus următoarele formații :

România : Dumitraș — Varga, Va- 
car; Scheau, Făgăraș — I. Szabo, 
Calamar, D. Mihăilescu.,- Pană, Flo- 
rescu, Ștefanov; Ștefan, Tarciu, Bașa.

Uniunea Sovietică: Zubarev — 
Alehin, Nurin; Saperkin, Lapkin — 
Grigoriev, Kaștanov, Kuzin ; Gurîșev, 
Morozov, Nikitin; Serebriakov, Jito- 
ciurin, Kozlov.

Din echipa noastră s-a remarcat în 
mod deosebit portarul Dumitraș care, 
deși s-a accidentat în finalul repri

Noi probe înscrise
în programul Universiadei de vară

TORINO 6 (Agerpres). — Comite
tul executiv al Federației interna
ționale a sportului universitar 
(FISU), întrunit la Torino, a hotărît 
să includă în programul Universi
adei de vară noi probe la atletism 
(3000 m obstacole, 10 000 m) și la na- 
tație (100 m bras, 200 m liber, 4x100 
m mixt la feminin, 100 m spate, 100 

,m bras, 100 m fluture la masculin). 
De asemenea, judoul va figura în 
programul Jocurilor mondiale uni
versitare de la Tokio.

De pe pistele de atletism
NEW YORK 5 (Agerpres). — La „Ma

dison Square Garden” din New York, 
în prezența a 11 000 de spectatori, a avut 

doc un concurs internațional de atletism 
,pe teren acoperit. La întreceri au luat 
parte atleți din Cehoslovacia, Canada, 
Iugoslavia, Noua Zeelandă, S.U.A. și alte 
țări.

Cursa de i milă a fost cîștigată de 
John Davies (Noua Zeelandă) cu 4:04,2, 
•urmat de Odlozil (Cehoslovacia) și va- 
sici (Iugoslavia). Proba de săritură cu 
prăjina a revenit atletului american 
John Uelses cu 4,72 m. Pe locul doi s-a 
clasat cehoslovacul Tomașek cu același

Campionatul mondial
a fost

CORTINA D'AMPEZZO, 6 (prin 
telefon). Campionatul mondial de bob 
— 4 persoane a fost anulat din cauza 
unui grav accident în urma căruia 
conducătorul echipajului R.F. Germa
ne — Peinsberger — a decedat. Acci
dentul s-a petrecut la un viraj unde 

: bobul a ieșit din pîrtie și s-a izbit de 
un copac.

Pînă la această coborîre se disputa
se o singură manșă încheiată de toate

NICI UNA
șeli. Seria III: Ungaria — Iugoslavia 
3—1; seria IV: Anglia — Polohia 
3—1; semifinale: Ungaria — Ceho
slovacia 3—1. U.R.S.S. — Anglia 3—0 
(Rudnova—Rowe 2—0, Grinberg— 
Shannon 2—0, Rudnova, Grinberg— 
Shannon, Rowe 2—1); finala: Ungaria
— U.R.S.S. 3—0 (Foldi—Rudnova
2— 0, Iurik—Grinberg 2—1, Foldi, Iu- 
rik—Rudnova, Grinberg 2—0).

Simplu bărbați, 16-imi: Stepanek— 
Reti 3—1; sferturi de finală: K. Io
hansson—Vecko 3—2, Giurgiucă—Ste- 
pancici 3—2, Korpa—Barnes 3—0, 
Stepanek—Sarkojan 3—0; semifinale: 
K. Iohansson—Giurgiucă 3—1, Korpa 
—Stepanek 3—1; finala: K. Iohansson
— Korpa 3—2.

Dublu bărbați, optimi: Kunz, Fulin 
—Giurgiucă, Reti 3—2. Jucătorii noș
tri au avut 2—0, dar au slăbit apoi pe 
parcurs. Sferturi de finală: K. lohans- 
son, Bernhard—Kunz, Fulin 3—0, Ste
panek, Kudrnak—Amelin, Go-moskov
3— 1, Fahazi, Pignitzki—Vardanian, 
Averin 3—0, Korpa. Vecko—Barnes, 
Harrison 3—0; semifinale: Stepanek, 
Kudrnak—K. Iohansson, Bernhard 
3—2, Korpa, Vecko—Fahazi, Pignitzki 
3—2; finala: Korpa, Vecko—Stepanek, 
Kudrnak 3—0

Simplu femei, 16-imi: Grinberg— 
Mihalca 3—0; sferturi de finală: Shan
non—Geissler 3—1, Alexandru—Rud
nova 3—0. Cu o apărare bine dirijată 
și intercalată cu dese contraatacuri, 
Maria Alexandru și-a dominat în per- 

zei secunde, a continuat să joace la 
fel de bine. De asemenea, s-au impus 
fundașii Varga și Vacar și linia de 
atac compusă din Pană, Florescu și 
Ștefanov. Dintre hocheiștii sovietici 
mai bine au jucat cunoscutii Gurîșev, 
Morozov, Lapkin, Kuzin, Grigoriev și 
Nikitin, care au făcut parte și din 
prima garnitură a Uniunii Sovietice, 
dar sînt jucători de bază în selecțio
nata de tineret sovietică.

în preliminarii formația țării noas
tre va întîlni luni la ora 14 (ora lo
cală) echipa Ungariei, care este de 
fapt reprezentativa acestei țări.

Tot în turneul de hochei s-au mai 
înregistrat următoarele rezultate : 
grupa A : Italia—Iugoslavia 4—3 
(1—0. 2—1, 1—2). Meciul a avut loc 
sîmbătă și a fost condus, de arbitrii 
I. Florescu (România) și G. Adamec 
(Cehoslovacia); grupa C: Uniunea So
vietică — Ungaria 8—0 (6—0, 1—0, 
1—0).

Comitetul s-a ocupat totodată de 
organizarea campionatului european 
universitar de fotbal. Delegatul spa
niol a anunțat că pînă în prezent s-au 
primit înscrieri din partea echipe
lor studențești de fotbal din Iugo
slavia, Suedia, Franța, Olanda și 
Belgia. Turneul va avea loc anul a- 
cesta între 23 iulie și 3 august, în 
mai multe orașe spaniole, printre 
care Vigo și Pontevedra.

rezultat. Alte rezultate : triplu salt — 
Walker (S.U.A.) 16,20 m; 60 yarzi gar
duri — Davenport (S.U.A.) 7,1; 880 yarzi 
— Bill Crothers (Canada) 1:51,8 ; 1 000 
yarzi — Tom Farrell (S.U.A.) 2:08,7; 2 
mile — Bill Balllie (Noua Zeelandă) 
8:44,2; săritură în înălțime — Richard 
Ross (S.U.A.) 2,13 m.

A Crosul internațional desfășurat la 
Tunis s-a terminat cu victoria atletului 
tunisian Mohamed Gammoudi, care a 
parcurs distanța de 7,500 km în 23:33,6. 
Pe locul doi, la 5 secunde, a sosit engle
zul Ron Hill.

de bob 4 persoane 
anulat
echipajele, inclusiv de cel al Româ
niei (Panțuru-Tătaru-Mafteî-Neagoe), 
care realizase ai șaselea timp: 
1:17,01/100. Cel mai bun timp îl obți
nuse echipajul Italia II (conducător G. 
Gaspari) cu 1:16,58/100.

Organizatorii au acordat în mod 
simnbalic medalia de aur echipajului 
accidentat.

Sportivii români sosesc în țară marți 
seară. 

manență» adversara. Rowe—Grinberg 
3—0, Foldi—Pauknerova 3—0; semifi
nale: Alexandru—Shannon 3—2. Un 
meci de mare tensiune în care a ieși# 
învingătoare jucătoarea mai calmă și 
mai decisă in momentele hotărîtoare. 
Foldi—Rowe 3—2; finala: Eva Foldi 
—Maria Alexandru 3—1. încă din pri
mul set s-a aplicat regula activizării. 
Maria Alexandru a fost neinspirată în 
executarea topspinurilor și a stopurilor. 
Ea n a folosit aproape deloc lovitu
rile puternice.

Dublu femei, sferturi de finală: 
Foldi, Iurik—Balaișite, Paisiarv 3—2, 
Alexandru, Mihalca—Mikocziova,
Pauknerova 3—1, Rudnova, Grinberg 
—Geissler, Otto 3—0, Shannon, Rowe 
—Noworyta, Kalinska 3—0; semifi
nale: Alexandru, Mihalca—Foldi, Iu
rik 3—0, Shannon, Rowe—Rudnova, 
Grinberg 3—0; finala: Shannon, Rowe 
—Alexandru, Mihalca 3—1.

Dublu mixt, sferturi de finală: 
Shannon, Barnes—Richter, Lemke 3—2, 
Mihalca, Reti—Foldi, Fahazi 3—2, 
Rudnova, Averin—Rowe. Harrison 
3—1, Alexandru, Giurgiucă—Iurik, 
Pignitzki 3—0; semifinale: Shannon, 
Barnes—Mihalca. Reti 3—0, Alexan
dru, Giurgiucă—Rudnova, Averin 3—0; 
finala: Shannon, Barnes—Alexandru, 
Giurgiucă 3—1. în primul set, după 
ce au condus cu 15—5 și 20—15, Ma
ria Alexandru și Giurgiucă au pierdut 
în cele din urmă.

Pe podiumul de premiere al campionatelor europene de patinaj artistic : 
deținătoarea titlului la femei, Regine Heitzer (Austria), încadrată de urmă
toarele două clasate, Gabriele Seifert (R. D. Germană) — stingă — și 

Nit-ole Hassler (Franfa) — dreapta
Telefoto : C.T.K — Agerpres

Regine
campioana europeana
Titlul european la patinaj artistic 

femei a fost cîștigat simbătă seara, la 
Bratislava, de studenta austriacă Re
gine Heitzer, datorită — în special — 
marelui avans de puncte acumulat la 
exercițiile obligalorii. In exercițiile 
libere, deținătoarea titlului a tost e- 
clipsată de tinăra patinatoare Ga
briele Seifert (R. D. Germană) in 
vîrstă de 17 ani, care a încintat pu
blicul prin numărul său de mare 
virtuozitate, obtinînd 1035 puncte, 
fată de 1030 puncte acordate ceho-

PROGRAMUL ÎNTRECERILOR PENTRU TROFEUL BALCANIC 
LA MOTOCROS

SOFIA (Agerpres). — Cea de-a 
doua ediție a competiției internațio
nale de motocros dotată cu trofeul 
balcanic, organizată de ziarul bulgar 
„Vecerni Novini" va reuni la start 
alergători reprezenfînd orașele Atena, 
Ankara. Belgrad, București și Sofia.

Comitetul de organizare a stabilit 
următorul program de desfășurare a

Etapa a 20-a din campionatul ita
lian de fotbal nu a adus modificări 
în plutonul fruntaș. Primele trei for
mații din clasament, Internazionale, 
Napoli și Milan, au obținut victorii 
și se mențin în cursa pentru primele 
locuri. „Inter" continuă seria succe
selor. Ieri, campionii Italiei au mai 
acumulat două puncte, de data a- 
ceasta la Bergamo unde au învins cu 
2—0 pe Atalanta prin punctele mar
cate de Domenghini și Suarez.

Cel mai important meci s-a desfă
șurat la Neapole între echipa locală 
și Juventus. Gazdele au cîștigat cu 
1—0 prin golul înscris de Allafini în 
prima repriză. Jucînd pe teren pro
priu, Milan a învins cu greu pe Bres
cia (2—1), dovedind scădere de 
formă. Florentina a cîștigat cu 2—0 
meciul cu Cagliari, egalînd punctajul 
lui Bologna (25 p.), care ieri a ter
minat la egalitate 1—1 cu Foggia. 
Și în etapa de ieri a campionatului 
italian s-au marcat puține goluri, în- 
registrîndu-se scoruri minime. Iată 
celelalte rezultate : Lanerossi—Cata
nia 1—0, Roma—Sampdoria 1—0, To
rino—Spăl 1—0, Varese—Lazio 1—1. 
în clasament conduce Internazionale

Heitzer
la patinaj artistic

slovacei Hana Maskova și 1007 punc
te, cit a realizat Regine Heitzer.

Clasamentul final după exercițiile 
obligatorii și cele libere: 1. Regine 
Heitzer (Austria) 2244,4 puncte-, 2. 
Gabriele Seifert (R.D.G.) 2168,5 punc
te; 3. Nicole Hassler (Franța) 2136,1 
puncte; 4. Hana Maskova (R. S. Ce
hoslovacă) 2111,7 puncte; 5. Diana 
Clifton-Peatch (Anglia) 2076,1 punc
te ; 6. Zsuzsa Almassy (Ungaria)
2087,1 puncte.

întrecerilor: 22 mai la Belgrad, 7
august la București, 18 septembrie la 
Sofia.

Echipa care va realiza cel mai 
mare punctaj în cele trei concursuri 
va fi declarată cîștigăto-are și va 
primi cupa oferită de ziarul „Vecerni 
Novini". 

cu 31 p (golaveraj 38:14) urmată de 
Napoli 28 p (30:16), Milan 27 p. — 
cu un joc mai puțin (29:16), Fioren
tina 25 p (24:14), Bologna 25 p (35:25) 
Juventus 23 p. (17:12) etc.

PREGĂTIRILE FOTBALIȘTILOR 
BRAZILIENI

Pregătirile echipei de fotbal a Bra
ziliei pentru C.M. vor începe în luna 
mai. La 11, 15 și 18 mai, Brazilia va 
susține 3 întîlniri pe teren propriu 
în compania unor echipe reprezenta
tive din Europa, nefixate încă. La 
5 și 8 iunie fotbaliștii brazilieni vor 
întîlni reprezentativa Poloniei, iar 
la 12 și 15 iunie echipa Cehoslova
ciei, după care campionii mondiali 
vor veni în Europa. La 21 iunie ei 
vor întîlni la Madrid echipa Atletico. 
Apoi, echipa Braziliei va juca la 
Glasgow cu Scoția (24 iunie) și la 
Goteborg cu Suedia (2 iulie). După o 
perioadă de aclimatizare în Suedia, 
brazilienii vor pleca în Anglia, avînd 
reședința în orașul Lymm situat între 
Liverpool și Manchester. Din dele
gația echipei sud-americane vor face 
parte 22 de jucători, 5 conducători 
și un personal tehnic auxiliar alcă
tuit din 7 oameni.

• Echipa iugoslavă OFK Beograd, 
aflată în turneu în țările Asiei, a în- 
fîlnit la Pnom Penh selecționai’ 
Cambodgiei pe care a întrecut-o cu 
scorul de 1—0 (1—0). Unicul gol al 
partidei a fost marcat în minutul 26 
de Gugleta.

Guy Peiillat a cîștigat 
slalomul special

de la Cortina d’Ampezzo
CORTINA D'AMPEZZO 6 (Ager

pres). — Schiorul francez Guy Pe
rillat a cîștigat proba de slalom spe
cial disputată la Cortina d'Ampezzo, 
realizînd în două manșe timpul de 
1:49,63/100. în urma lui, la diferente 
destul de' mici, s-au situat doi repre
zentanți ai țărilor scandinave — fin
landezul R. Manninen și suedezul R. 
Lindstroem. Schiorul vest-german 
Willy Bogner și ■austriecii Digruber 
și Sodat nu s-au clasat în primii 6;

Știri, rezultate
VIENA. Proba de 15 km din ca

drul concursului de schi de la Feld
kirchen a revenit italianului Gian
franco Stella în 45:54,4, urmat de 
Walter Demal (R.F. Germană) 46:15 
și Livio Stuffer (Italia) 46:28.

REYKJAVIK. Intr-un meci contind 
I pentru sferturile de finală ale „Cupei 
1 campionilor europeni" la handbal 
’ (masculin), echipa Dukla Praga a In- 
i vins, cu 20—15 (11-4), lor mafia islan
deză H.J. Reykjavik.

NEW YORK. A fost definitiv stabi
lit ca meciul de box pentru titlul 
mondial la categoria grea dintre Cas
sius Clay și Ernie Terrell să aibă loc 
la 29 martie, la Chicago.

SOFIA. In ultimul joc susținut la 
Sofia de selecționata secundă de ho
chei pe gheață a R.D. Germane, ho
cheiștii germani au Învins reprezen
tativa Bulgariei cu 6—3 (0-0, 5-1, 1-2).

AUCKLAND. O mare surpriză a 
fost înregistrată în semifinalele tur
neului international de tenis de it 
Auckland (Noua Zeelandă). Tenisma- 
nul englez R. Taylor l-a eliminat 
pe australianul Fred Stolle cu 6—2
1— 6, 6—4, 2-M5, 7—5.

CARDIFF. In competiția de rugb 
„Turneul celor 5 națiuni", simbătă 
la Cardiff, echipa Țării Galilor a în
vins cu 8—3 (3-0), selecționata Sco
ției. După acest rezultat, în clasamen
tul turneului, conduce Țara Galiloi 
cu 4 puncte, urmată de Franța cu i 
puncte și Scoția cu 1 punct..

• In primele meciuri ale semifi- 
' nalelor „Cupei campionilor europeni" 
i la polo pe apă s-au înregistrat urj 
urătoarele rezultate : Dynamo Magde
burg (R.D.G.)—V.M.S. Leningrad 3—' 
(0-1, 2-0, 1-0, 0-1); Pro Reccp (Ita 
ha) —Partizan Belgrad 4—1 (1-0, 0-0
2- 0, 1-1). Returul acestor întîlniri va 
avea loc săptămîna viitoare.
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