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Echipa de volei
Știinta Galați 

a cucerit „Cupa Parisului*
PARIS, 12 (prin telefon). — Vineri 

^seara, în sala „Pierre de Coubertin” 
■S-;au desfășurat întîlnirile ultimei eta- 
toe a turneului internațional de volei 
*&Cupa Parisului". Competiția a luat 
sfîrșit cu frumosul succes al echipei 
române Știința Galați, care a cucerit 
trofeul pus în joc de federația fran
ceză de specialitate.

în meciul final, sportivii noștri au

Turneu! de șah 
al maestrelor

Rundele a ll-a și a lil a din turneul 
feminin de șah din Capitală au fost cu 
totul deosebite ea aspect. Dacă sinibătă, 
o singură partidă s-a încheiat la capătul 
celor cinci ore de joc și aceea cu remiză 
(Răducanti—Pogorevici), în schimb a- 
seară, toate partidele programate au fost 
decise înainte de epuizarea timpului re
gulamentar. Cîteva dintre aceste rezultate 
pot fi considerate surprinzătoare. Eleo
nora Jianu a fost învinsă, cu albele, 
de Gertrude Baumstarck, iar Maria Po
gorevici a cedat în fața Măriei Desmi
reanu. Rodica Reicher, jucînd cu piesele 
albe, a câștigat la Margareta Teodo- 
rescu, iar Margareta Perevoznic a cules 
a doua victorie, întreeînd-o pe Heidrun 
Branjtsch. Cea mai frumoasă partidă a 
serii a fost realizată de tînăra Suzana 
Makai, învingătoare asupra Elenei Ră- 
ducanu.

Azi dimineață concursul continuă cu 
disputarea partidelor întrerupte feodo- 
rescu—Makai, Desmireanu—Jianu și 
Brantsch—lonescu. S-a dat remiză fără 
joc întrerupta Baumstarck-Perevoznic.

Iată cum arată clasamentul după trei 
runde (pe puncte cîștigate și pierdute) : 
Margareta Perevoznic 2*/2—Va, Suzana 
Makai 2—0, Gertrude Baumstarck 2—1, 
Eleonora Jianu, Maria Desmireanu și 
Rodica Reiclier 1—1, Maria Pogorevici 
1—2, Marieta lonescu '/i—*/2) Marga
reta Teodorescu —IVz, Elena Rădti- 
canu */2— 2'A, Ileidrun Brantscli 0—1.

„CUPA SPORHIL POPULAR-* 
LA HANDBAL

S.S.E. nr. 1 București 

și S.S.E. Tg. Mureș 

in finală
Cele două jocuri programate ieri, ul

timele din faza intercentre a „Cupei 
Sportul popular", s-au încheiat cu vic
toriile echipelor oaspe : S.S.E. Constanța- 
S.S.E. nr. 1 București 9—25 (5—12) 
— la fete — și Lie. nr. 4 Timișoara— 
S.S.E. Tg. Mureș 14—16 (8-—6) — la 
băieți. Ultimul rezultat constituie o sur
priză, juniorii timișoreni fiind favoriți. 
Ei au și condus timp de 46 de minute, 
dar în final n-au mai avut resurse să 
reziste și au pierdut un meci în care 
au dominat mai mult. Cele mai multe go
luri : Plavașin 6 și Pintea 4 (T), Ciu- 
lac 7 (Tg. M.). (C. CREȚU, coresp.).

In urma acestor rezultate, echipele în
vingătoare s-au calificat pentru turneele 
finale ale competiției.

Concursul de sală al atleților juniori

La înălțime: ȘERB AN IO AN 2,04 m 
și ERICA STOENESCU 1,66 m!

Bilanț pozitiv al întrecerilor din țară au fost la înălțimea bucureșteni- 
cadrul concursului republican de sală lor, evident avantajați de existența 
al juniorilor de categ. I : aproape 400 sălii Floreasca. 
de concurenți, foarte mulți bine Dintre rezultate se impun atenției,

Marcel Petra (Metalurgistul Cugir) a realizat un nou record republi
can de sală la triplusalt juniori.

pregătiți pentru etapa actuală ; deși 
nu s-a insistat încă pe lucrul specific 
au fost înregistrate cîteva rezultate 
promițătoare care ne fac să așteptăm 
cu încredere competițiile în aer liber; 
reprezentanții unor centre atletice din

Foto : A. Neaigu 
în mod deosebit, cifrele învingătorilor 
de la înălțime : Șerban loan (2,04 m) 
și Erica Stoenescu (1,66 m). Ambele 
performanțe reprezintă recorduri per
sonale pentru cei doi săritori.

Rezultatele tehnice : băieți : 50 m :

Azi in sala Floreasca

PRIMELE JOCUrFdE VOLEI
PENTRU „CUPA 16 FEBRUARIE
Organizată de clubul Ra- 

ăd București, atractiva com- 
>etiție masculină de volei 
lotată cu „Cupa 16 Februa- 
ie“ începe astăzi în sala 
loreasca. La întrecere ia 
tarile, împreună cu trei 
■cilipe bucureștene — Ra- 
lid, Dinamo și Steaua — 
i una din străinătate: Ze- 
ezniciar Belgrad, care a fă- 
ut deplasarea în locul echi- 
ei Zelezniciar Zagreb, a- 
untată inițial.
Echipa oaspe se prezintă 

u o frumoasă „carte de vi- 
ită". în repetate rînduri 
ampioană a Iugoslaviei (ul
uia oară în 1964 cînd și-a 
parat cu succes titlul cu- 
srit în 1963), Zelezniciar 
elgrad este actualmente a 
oua echipă din țara veci- 
ă, după Mladost Zagreb, 
ntrenorul său este însuși 
aducătorul tehnic al echi

pei naționale a Iugoslaviei: 
Sava Grozdanovici, iar prin
tre cei mai valoroși voleiba
liști ai săi se numără Grbici, 
Stoici (trăgători) și Kostici 
(ridicător-coordonator), toți 
trei titulari în reprezentati
va de tineret a Iugoslaviei. 
Iată suficiente motive care 
justifică interesul cu care 
este așteptată evoluția oas
peților.

Pe afișul primei etape, 
(astăzi începind de Ia ora 
17), figurează meciul Rapid 
—Steaua în deschidere, iar 
în „vedetă" Zelezniciar — 
Dinamo. Programul de mîi- 
ne, a doua zi a competiției, 
cuprinde partidele Dinamo— 
Steaua și Zelezniciar — Ra
pid, iar cel de miercuri, al 
etapei finale, întîlnirile 
Steaua — Zelezniciar și Ra
pid — Dinamo.

SCHIORII BRAȘOVENI AU ClȘTIGAÎ 
CONCURSUL SPERANȚELOR

PREDEAL, 13 (prin telefon de la trimisul nostru). 
Timpul nu a fost prea prielnic pentru cei 80 de partici- 
panți la „Cupa speranțelor", concurs organizat pentru cei 
mai buni juniori ai țârii, în special duminică, zi în care 
o ploaie măruntă și densă a înmuiat simțitor traseul pro
bei de slalom uriaș și, în același timp, a stînjenit și vizi
bilitatea concurenților. Dar, chiar și în aceste condiții vi
trege, tinerii schiori au reușit să demonstreze din plin 
talentul lor și să-și pună în valoare rodul pregătirilor 
efectuate fără răgaz încă din lunile de toamnă. Nivelul 
tehnic destul de ridicat al unora, dar, mai ales, dîrzenia 
cu care au concurat toți participanții, au fost elementele 
caracterizante ale întrecerii desfășurate pe pîrtia Clăbuce- 
tului de la Predeal.

Trecînd la disputarea propriu-zisă a curselor, ne vom 
opri asupra celei de slalom special, deoarece slalomul uriaș 
a fost marcat, din cauza condițiilor atmosferice mai sus 
amintite, pe un traseu scurt, nesemnificativ. Victoria a 

revenit la juniori brașoveanului V. Brenci, dar cel care a 
impresionat cel mai mult a fost Dan Cristea din Bușteni. 
Cursivitatea virajelor, ritmul rapid menținut pe tot par
cursul probei, prezența destul de rară a derapajelor, ne 
determină să afirmăm că Dan Cristea (antrenor Mircea 
Enache) este cel mai talentat reprezentant al actualei gc-

D. STĂNCULESCU

(Continuare in pag. a 2-a)

P. Giobanu (Dinamo) 5,9 — record de 
juniori egalat (în preliminarii V. Din- 
culescu și D. Hidioșanu au realizat și 
ei 5,9), I. Orghidan (SSE Bacău) 6,0, 
D. Hidioșanu (SSE 2) 6,0, V. Dincules- 
cu (SSE Giurgiu) 6,1, B. Iliescu (Met. 
Buc.) 6,1, Em. Miletin (GSS Buc.) 6,2; 
55 mg : D. Hidioșanu 7,5, FI. Drăguleț 
(Met. Buc.) 7,6, A. Șepci (SSE Cluj) 
7,6, H. Cernescu (Din. Br.) 7,8, V. 
Cristescu (Rapid) 7,9, L. Irimia (SSE 
Iași) 8,p ; lungime : D. Crișan (Lie. 35 
Buc.) 6,73, M. Olteanu (CSM Cluj) 
6,69, Em. Miletin 6,58, L. Irimia 6,58, 
Șt. Lăzărescu (Lie. 35 Buc.) 6,55, M. 
Delcă (Din. Br.) 6,42 ; triplu : M. Petra 
(Met. Cugir) 14,65 —record de juniori, 
M. Harabagiu (SSE Beiu.ș) 13,74, R. 
Mutică (Rapid) 13,22 ;* înălțime : S. 
Ioan (SSE 1) 2,04 — nou record de

R. VIL.

(Continuare în pag. a 2-a)

obținut un valoros rezultat, dispunînd 
la un scor sever de campioana Fran
ței, Asnieres Sports: 3—0 (8, 6, 5). 
Voleibaliștii echipei gălățene, care 
merită a fi evidențiați toți în egală 
măsură, împreună cu antrenorul lor, 
prof. FI. Balaiș, au făcut o bună pro
pagandă voleiului românesc, ei fiind 
deseori și îndelung aplaudați de cei 
peste 3 000 de spectatori. Cel mei 
eficace din echipa Asnieres Sports, 
Jivkovici, a declarat după meci: .De 
15 ani de cînd practic acest sport, 
rareori am văzut un volei atît de bun 
la o echipă de club și un asemenea 
ritm de joc!"

în partida pentru desemnarea echi
pelor ocupante ale locurilor 3 și 4 în 
clasamentul final, Racing Club Paris 
a întrecut Selecționata speranțelor 
(Franța) cu 3—2 (—11, 11, 9, —7, 8).

Știința Galați a fost invitată și a 
acceptat ca, după .Cupa Parisului", 
să participe la trei jocuri cu caracter 
demonstrativ în orașele Le Mans, 
Caen și Paris. Știința va întîlni pe 
rînd pe Asnieres Sports, apoi o echi
pă din Caen șl, în încheierea turneu
lui, marți, în suburbia pariziană 
Creteil, o selecționată alcătuită din 
cei mai buni jucători francezi.

Meciuri echilibrate in întrecerile 
boxerilor juniori

Duminică dimineața, sala Casei de 
cultură a tineretului din raionul Tudor 
VJadimirescu a găzduit prima gală din 
cadrul fazei pe Capitală a campiona
tului republican de juniori. Majorita
tea tinerilor au avut o bună pregă
tire fizică și au manifestat tendințe 
spre un box tehnic. în acest sens 
consemnăm frumoasa evoluție a „pe
rechilor" G. Manca—V. Tudorică, S. 
Hîrșu—I. Ștefan, M. Budu—I. Pavel 
și N. Andrei—M. Roșea — juniori ta- 
lcntați, cu reale perspective de pro
gres. Iată rezultatele înregistrate : JU
NIORI II — cat. muscă: G. Manea 
(Voința) b.p. V. Tudorică (Construc
torul) ; V. Paraschiv (Grivița Roșie) 
b. ab. rep. a IlI-a M. Anghel (Olim-

REUN1UNE AMICALA
Clubul Dinamo a organizat sîmbătă 

seara, în sala din Șos. Ștefan cel Mare, 
o nouă reuniune amicală. Partidele au 
fost viu disputate, constituind un bun 
prilej de verificare a formei sportivi
lor înaintea startului în campionatul 
republican individual. în mod deose
bit s-au evidențiat ,.perechile": S. An
tonescu—G. Cristea, C. Vasiliu—M. 
Anghel și M. Ene—D. Minea. Arbitrii 
au consemnat următoarele rezultate : 
cat. ușoară: M. Niculesou (Metalul) 
b.p. S. Sion (Rapid) ; G. Bădoi (Di
namo) b.p. I. Crăciun (Metalul) ; cat. 
muscă : G. Cristea (Metalul) b.p. S. 
Antonescu (Dinamo) ; cat. semi-mijlo-

pia) ; cat. cocoș : S. Hîrsu (Olimpia) 
b.p. I. Ștefan (Centrul școlar); N. An
drei (Metalurgistul) b.p. M. Roșea 
(Steaua) ; cat. semi-ușoară : F. Nicu- 
lescu (Metalul) b. ab. rep. a Il-a G. 
Marin (Metalurgistul) ; I. Crăciun 
(Olimpia) b.p. N. Datcu (Centrul șco
lar) ; M. Budu (Dinamo) b,p. I. Pavel 
(Constructorul) ; cat. ușoară : I. Ilic 
(Constructorul) b.ab. rep. a Il-a. I. 
Dan (Olimpia) ; I. Gyorfi (Centrul 
școlar) b.p. D. Precup (Dinamo); JU
NIORI I — cat. cocoș : O. Waldman 
(Centrul școlar) b.p. F. Boroianu (Ra
pid) ; cat. mijlocie : N. Stan (Grivita 
Roșie) b. ab. rep. I I. Stan (Confecția); 
cat. semigrea : I. Mike (Grivița Roșie) 
b.p. D. Tudorachc (S.P.C.).

LA DINAMO
cie : G. Voicu (Dinamo) m.n. N. Nico- 
lae (Semănătoarea) ; N. Simion (Di
namo) b.p. G. Duță (Metalul) ; C. Ghi- 
ță (Dinamo) b.p. D. Popescu (Meta
lul) ; I. Marin (Progresul) b.p. G. Vlad 
(Dinamo) ; M. Anghel (Metalul) b.p. 
C. Vasiliu (Dinamo) ; cat. mijlocie : 
C. Cojocaru (Dinamo) b.p. P. Gîmpeanu 
(Metalul) ; cat. pană : G. Tupan (Di
namo) p.p. V. Mihăilă (Progresul) ; 
cat. semi-ușoară: M. Ene (Dinamo) 
m.n. D. Minea (Metalul) ; cat. cocoț: 
P. Brînduș (Dinamo) m.n. I. Dinu 
(Metalul) ; cat. semi-grea: I. Iorda- 
che (Dinamo) m.n. M. Constantinescu 
(Constructorul).

Una dintre întâlnirile aplaudate : G. Manea—V. Tudorică.

Foto : B. Vasiliu



CAMPIONATUL REPUBLICAN DE HANDBAL
Știința Timișoara 

și Mureșul Tg. Mureș 
învingătoare în derbiurile 

penultimei etape
Penultima etapă a turului campio

natului republican feminin a fost do
minată de două întîlniri întie echipe 
clasate pe primele patru locuri :

ȘTIINȚA TIMIȘOARA — ȘTIINȚA 
BUCUREȘTI 4—2 (3—1). Jocul s-a ca
racterizat — din primul pînă in ulti
mul minut — printr-o luptă acerbă 
pentru victorie. Gazdele reușesc să 
înscrie în min. 2 și 4 prin Secheli, 
lăsînd impresia că vor cîștiga ușor. 
Treptat, însă, bucureștencele iși re
vin și reușesc să reducă scorul în 
min. 20 prin Șramco, la o ezitare a 
apărării adverse. Cu trei minute îna
inte de pauză Nemeț transformă o 
lovitură de la 7 m: 3-1. I a reluare, jocul 
este mai echilibrat. După ce in min. 
30 gazdele înscriu din nou prin 
Nemeț (din 7 m), ele mai au și alte 
ocazii, dar șuturile lui Secheli, Nemeț 
și Ciosescu nu sînt suficient de pu
ternice sau precise. în min. 36 porta
rul Anca (azi în mare formă) apără 
o lovitură de la 7 m trasă de Dobîr- 
ceanu, dar peste 2 minute nu reu
șește să pareze un șut al lui Leonte : 
4-2. Au asistat peste 1200 de spec
tatori. (P. ARCAN, coresp. reg.).

MUREȘUL TG. MUREȘ — RAPID 
BUCUREȘTI 12—7 (6—4). Joc de bun 
nivel tehnic, desfășurat în notă de 
sportivitate și presărat cu multe ac
țiuni spectaculoase. Mureșul a jucat 
mai omogen și mai clar, conducînd 
permanent. Oaspetele au muncit mult, 
dar n-au putut străpunge apărarea 
adversă, mereu la post. Au marcat: 
Soos 6 (2 din 7 m), Incze 4, Preda
2, respectiv Boțan 4 (2. din 7 m),
Bota, Viciu și Bîtlan. (C. ALBU, co
resp.).

în celelalte meciuri s-au înregis
trat rezultatele :

C.S.M. SIBIU — TRACTORUL BRA
ȘOV 3—8 (2—5). Gazdele au fost 
ineficace (au ratat și 4 lovituri de la 
7 m). Au înscris : Dragoș 2 și Brezaie, 
respectiv Melinte 3, Naco 2, Secheli, 
Wagner, Pescaru. (I. IONESCU, co
resp.).

RULMENTUL BRAȘOV — CON
FECȚIA BUCUREȘTI 8—9 (4—4).
Oaspetele au cîștigat gratie unui joc 
combativ și eficace și insistenței cu 
care a atacat în finalul partidei. Au 
marcat: Drasser 3, Thies 2, Dieners, 
Oancea și Liess, respectiv Scorțescu
3, Ilie 2, Papa 2, Zamfirache, Geor
gescu. (GH. CORCODEL, coresp.).

VOINȚA ODORHEI — LIC Nr. 4 
TIMIȘOARA 7—7 (6—6). Meci cu 
două reprize diferite ca aspect: pri
ma — cu acțiuni în viteză, dar cu 
multe ratări; a doua — cu joc de 
uzură, accent pe apărări. Au înscris: 
M. Maghiari 2, E. Maghiari, Teg’as 2, 
Miklos 2, respectiv Hrivnar 3, Stef 2. 
Arghir și Oțoiu. (D. GHIȚESCU, 
coresp.).

La înăîfimc: ȘERDAN IOAN 2,04 HI 
șî ERICA SÎOENESCII 1,66 m!

(Urmare din pag. 1)
juniori și record de seniori egalat, M, 
Mitilecis (CSO Brăila) 1,92, A. Șepci 
1,89, L. Dunărințiu (SSE Tr. Severin) 
1,85, B. Bocu (SSE Cluj) 1,85, M. Mol
nar (SSE Arad) 1,80 ; prăjină : S. Ma
rian (Lie. 35 Buc.) 4,00, M. Ioniță 
(Rapid) 3,80, Gh. Gligor (SSE 2) 3,70,
C. Pop (SSE Cluj) 3,70 ; greutate : M. 
Vizitiu (SSE 1) 14,53, Z. Hegheduș 
(SSE Reșița) 14,12, P. Ciolac (Voința) 
13,61, D. Clipicioiu (SSE Reșița) 13,51, 
S; Sighișan (Lie. 2 C-lung) 13,14 ; 
ciocan 16 kg (în aer liber) : St. Sis- 
covici (Din. Br.) 17,53, R. Purghel 
(Din. Br.) 15,00, I. Bahnea (CSMS 
Iași) 14,29; D. Ionescu (Viitorul) 14,03,
D. Popescu (Constr.) 13,97.

FETE : 50 m : A. Petrescu (SSE 2)
6,7 — record de junioare egalat în 
serie, semifinală și finală! (în prelimi
narii și Olga Damian a reușit 6,7), G. 
Negoescu (Prog.) 6,8, G. Cîrstea 
(Steaua) 6,8, Ol. Damian (Cetatea Bra-

BASCHET: Voiaja Brașov—Voinja București 59-49
BRAȘOV, 13 (prin telefon). — In 

singurul meci din prima etapă a retu
rului categoriei A (seiia I), formația 
feminină Voința Brașov a dispus de 
Voința București cu 59—49 (30—26). 
Victoria gazdelor este pe deplin meritată 
și nu a stat nici un moment sub semnul 
îndoielii. O singură dată au condus 
••spetele, eu 13—8, dar imediat brașo-

Mureșanu (Dinamo) — in stingă — s-a înălțat, dar mi a tras la 
poartă, ci a pasat — prin surprindere — lui L,. Popescu (nr. 2), care pa 
marca. Fază din partida Dinamo—AS.A. Cluj in cadrul „Cupei FJl.H.“.

ÎN ÎNTRECEREA ECHIPELOR 
DE SENIORI ȘI SENIOARE

In etapa a doua a fazei inter- 
centre din „Cupa F.R.H.“, erau pro
gramate șase partide. Dar, trei dintre 
ele nu s-au disnutat : Voința Brăila— 
Dinamo Bacău (m) și Voința Brăila 
— Progresul București (f), pentru că 
formațiile din Brăila au fost elimi
nate de Federație din competiție, iar 
partida S.S.E. Sibiu — Spartac Con
stanța pentru că echipa oaspe nu 
s-a prezentat. în celelalte trei jocuri 
s-au înregistrat rezultatele : Dinamo 
București — A.S.A. Cluj (m) 32—14 
(17-6) și 31-8 (14-3) — meci la dis
creția campionilor, care au înscris

Pregătirile lotului reprezentativ masculin
în cadrul pregătirilor pentru apro

piatul turneu în R. D. Germană, Da
nemarca, Norvegia și Islanda, lotul 
reprezentativ masculin a jucat sîmbătă 
cu echipa Steaua. Buna comportare 
a formației militare (mai ales în prima 
repriză) a permis o verificare utilă 
a lotului, care a arătat o apărare bine 
organizată, ritm de joc destul de ridi
cat, un contraatac rapid, prompt (14 
goluri !) și o eficacitate remarcabilă 
în aruncările de la distanță. Lotul a 
învins cu 30—14 (12—6), aliniind for
mația : Penu, Redl, Bogolea — Cos- 
tache I (2), Iacob (7), Gruia (3), 

șov) 6,9, R. Marinescu (Dinamo) 7,0, 
V. Dinu (Lie. 2 C-lung), 7,1 ; 40 mg:
C. Cîrstea 6,1 — record junioare și 
senioare egalat, V. Dinu 6,2, A. Vi- 
talios (Lie. 2 Br.) 6,3, Șt. Nedelcu 
(Lie. 2 C-lung) 6,4, G. Negoescu 6,4, 
M. Angliei (SSE 2) 6,5 ; lungime : M. 
Salamon (Steaua) 5,40, V. Secară (SSE 
PI.) 5,05, M. Anghel 5,04, C. Dafines- 
cu (Lie. 35 Buc.) 4,99, M. Lazăr (Ce
tatea Br.) 4,98, M. Stoichiță (Electro- 
putere) 4,97 ; înălțime : E. Stoe- 
ncscu (Știința Alexandria) 1,66 — re
cord de junioare, V. Pulpe a (Lie. 2 
C-lung) 1,54, D. Radu (Steaua) 1,54,
D. Munteanu (SSE Bacău), V.Bonci (Lie.

1 Craiova) și C. Dafinescu toate 1,50, D. 
Secară (Lie. 35 Buc.) 1,50 ; greutate : 
El. Lefter (Speranța Galați) 13,53 (la
2 cm de recordul de junioare), M. Ciu- 
rea (SSE Br.) 12,41, P. Crăciun 
(Prog.) 11,48, El. Costache (SSE PI.) 
10,79, T. Bucura (Lie. 2 C-lung) 10,51, 
C. Popescu (SSE 2) 10,40.

vencelc au făcut un „salt" la 21—13! 
Au înscris Esigmann 19, O. Simon 11, 
Vogel 10, Horachek 5, Herghef 5, Șala 
5 și Balog 4 pentru Voința Brașov, 
Spiridon 15, Vartepniuc 13, Magdin 9, 
Demetrescu 8, Pitrop 2 și Lupan 2 pen
tru oaspete. Au arbitrat foarte bine 
V. Kadar și A. Balog — Tg. Mureș. (P. 
Dumitrescu — coresp.).

Foto : N. Aurel

cele mai multe goluri prin Mure- 
șanu (13) și L. Popescu (11); Știința 
Timișoara — Voința Oradea (m) 
28-6 (11-3) și 37-11 (11-5) — Gu- 
nesch a marcat 22 din cele 65 de 
goliuri, într-un meci în -care gazdele 
n-au avut nioi un fel de emoții (I. 
Ciocșan, coresp.); Start Bolyai Tg. 
Mureș — Ind. lînii Timișoara (f) 
11-7 (5-2) și 3-6 (2-3) — s-a calificat 
Ia golaveraj echipa din Tg. Mureș. 
Cele mai bune jucătoare : Cordoș
(8) și Covaci (4), respectiv Palfi (6). 
(D. Ghițescu, coresp.).

Oțelea (2), Hnat (4), Nica (4), Costa- 
che II (4), Lieu (3), Goran (1). Moser 
n-a jucat fiind ușor răcit. Pentru 
Steaua au marcat Cristian (6), Jianu 
(2), Totan (2), Pereteatcu (2), Roșescu, 
Martini.

TENIS: Bosch l-a învins pe Mărmureanu 
după un meci de mare luptă

G. Bosch urmărește o minge 
Mărmureanu.

în ziua a treia a concursului de 
tenis din sala Steaua, s-au întâlnit G. 
Bosch și P. Mărmureanu. Cum amîn- 
doi îl învinseseră pe Constantin Năs- 
tase, altă „rachetă" redutabilă a 
întrecerii, meciul lor putea fi privit 
ca decisiv pentru rezolvarea proble
mei învingătorului. De aici și carac
terul foarte dîrz al disputei dintre 
cei doi, din care n-au lipsit răstur
nările de scor, spectaculoase și ne
așteptate.

Bosch a cîștigat primul set la pre
lungiri, contracarind — în mod e- 
ficace -— acțiunile ofensive ale ad
versarului său, fără să neglijeze și 
posibilitățile de contraatac. El conti
nuă să joace bine și în setul doi, con
ducînd cu 5-4, scor la care face 
mecibol și-l ratează ! Mărmureanu 
revine puternic și își adjudecă se
tul cu 8-6. Se părea că el va ști să 
depășească momentul de cumpănă și 
că se impună din nou. Intr-adevăr,

SCHI: Fondlștil de la A.S.A. Brașov 
învingători la Rișnov

RÎȘNOV, 13 (prin telefon). — 
Peste 70 dintre cei- mai buni fon- 
diști ai țării s-au întrecut sîmbătă șj 
duminică în cadrul „Cupei Româ
niei". Din păcate, lipsa zăpezii a im
pus amenajarea unui traseu... pus 
cu mina pe Valea Cetății, ceea ce a 
impus și modificări de distanțe. De 
semnalat numărul mare de specta
tori, cîteva mii, care au aplaudat e- 
forturile concurenților. Victoria for
mației A.S.A., deplin meritată, s-a 
conturat încă din prima zi, după 
consumarea probelor de juniori și 
junioare.

Iată rezultatele tehnice : 15 km. se
niori: 1. P. Dinu (Dinamo) 51:16; 2. 
Gh. Cincu (A.S.A.) 51:32; 3. Gh. Bă- 
descu (Dinamo) 53:17; 4. St. Drăguș 
(A.S.A.) 53:21 ; 5. M. Sloian (A.S.A.) 
54:54; 6. N. Țeposu (Steagul roșu) 
55:00; 5. km senioare: 1. Marcela 
Leampă (Dinamo) 19:13; 2. Doina
Boboc-Pomană (Tractorul) 21:23; 3.
Rodica Cimpoia (A.S.A.) 21:42; 4.
Doina Pirvu (Rișnov) 26:36; 5. Mar
gareta Maghiari (Avîntul Gheor- 
ghieni) 27:48; 6. Gherghina Staicu
(Metalul Zărnești) 30:16; 5 km ju
niori: 1. I. Mîrzea (A.S.A.) 18:00; 2. 
L Olteanu (Dinamo) 18:22; 3. D.
Soiu (A.S.A.) 18:28; 4. D. Pascu (Di
namo) 18:43; 5. N, Horga (Caraima- 
nul Bușteni) 18:45; 3 km junioare: 
1. Eugenia Vișan (A.S.A.) 14:14; 2.
Maria Drăghici (A.S.A.) 15:19; 3.

Schiorii brașoveni 
au ciștigat concursul speranțelor

(Urmare din pag. 1) 

nerații de juniori. Dacă, alături d-e 
buna sa pregătire tehnică, v.a învăța 
cum se memorează un slalom, dacă 
va gîndi mai profund o aunsă, as
cendența îi este asigurată. Altminteri, 
eșecurile ca cel de sîmbătă (cînd a 
căzut la o poartă în prima porțiune 
a traseului) se vor repeta.

Cît privește junioarele, lupta s-a 
dat, după cum era de așteptat, între 
Constanța Măzgăreanu și Elena Nea- 
goe. Mai experimentată, Măzgăreanu 
a învins, dar adevărata speranță este 
ca și fa băieți, a doua clasată, Nea- 
goe. îmbucurător este faptul că la 
startul probelor feminine s-au pre
zentat peste 30 de junioare, cifră pe 
care nu am mai întîlnit-o de mulți 
ani.

Victoria pe echipe a revenit primei 
selecționate a orașului Brașov, care a 

dificilă în timpul partidei cu P.
Foto : A. Negrea

Mărmureanu ia conducerea, are la 
rîndul său 5-4 — în setul decisiv — 
— și mecibol, pe care de asemenea 
îl ratează !... Bosch profită de mo
mentul psihologic al partidei, preia 
inițiativa și termină învingător. Re
zultat final : Bosch — Mărmureanu 
7-5, 6-8, 7-5.

Prin această victorie, Bosch îl e- 
galează pe Mărmureanu în clasa
ment, avînd și un joc mai puțin 
disputat.

S-a mai încheiat o singură parti
dă, cea dintre Boaghc și Popovici, 
cîștigată de primul cu 6-4, 6-2. Me
ciul Năstase — Popovici s-a între
rupt după primul set, cîștigat de 
Năstase cu 6-4.

înaintea celei de a patra zile de 
joc, conduc Bosch și Mărmureanu 
cu cîte 2 victorii, urmați de Boa- 
ghe și Popovici cu cîte 1 victorie.

RADU VOIA

Maria Tănase (Tractorul) 15:35; 4. 
Elena Băncilă (Tractorul) 16:03; 5.
Viorica Baiu (Metalul Zărnești) 
17:00; ștafeta masculină 3x6 km (doi 
seniori și un concurent sub 22 ani): 
A.S.A. (M. Stolan, Gh. Cincu, St. 
Drăguș) lh 17:15; 2. Dinamo (Gh.
Dihoi, P. Dinu, G. Bădescu) lh 17:45;
3. Caraimanul Bușteni (Virgil Alexan- 
drescu, N. Aldea, M. Funieru) 1 h 
22:40; 4. Tractorul (N. Sumedrea, N. 
Cimpoaia, M. Cojan) lh 27:35; 5.
Steagul roșu (N. Țeposu, V. Narea, 
V. Suciu) lh 29:28; juniori 3x3 km: 
1. Dinamo (D. Pascu, I. Olteanu, I. 
Dudu) 57:26; 2. A.S.A. (I. Andrei, I.
Mîrzea, D. Soiu) 58:21; 3. Tractorul 
(V. Olteanu, G. Marinescu, I. Benga) 
lh 0â:30; ștafeta feminină 3x2 km (ju
nioare și o senioară): A.S.A. (Maria 
Drăghici, Eugenia Vișan, Rodica Cim
poia) 31:30; 2. Dinamo (Elena Popa, 
Ana SLănilă, Marcela Leampă) 33:24; 
3. Tractorul (Maria Tănase, Elena 
Băncilă, Doina Boboc-Pomană) 
34:17.

Clasament general: 1. A.S.A. Bra
șov 39 de puncte; 2. Dinamo 50 p, 
3. Tractorul 84 p, 4. Steagul roșu 
139 p, 5. Caraimanul Bușteni 148 p, 
6. Avînlul Gheorghieni 169 p, 7. 
Combinata Rișnov 191 p. 8. Metalul 
Zărnești 218 p.

C. GRUIA
coresp. regional

prezentat un lot complet și bine pre
gătit. Remarcabil s-au comportat schio
rii din Bușteni care au ocupat un ne
sperat loc II. A surprins neplăcut, în 
schimb, faptul că Sinaia s-a prezentat 
cu o echipă incompletă, deși în loca
litate există o școală sportivă dc elevi.

Rezultate: slalom special juniori 
cat. I (55 de porți) : 1. V. Brenci (Bra
șov I) 96,6 ; 2. Dan Cristca (Bușteni)
103.7 ; 3. N. Crețoi (Brașov I) 107,1 ;
4. Șt. Manea (Predeal) 110,8 ; 5. I. 
Bobiț (Brașov 1)112,3; 6. Al. Chiuzbă- 
ian (Baia Mare) 113,1; categoria a II-a: 
1. I. Bogdan (Sinaia) 121,3 ; 2. Cornel 
Puiu (București) 121,8 ; 3. Al. Bogdan 
(Sinaia) 129,5 ; junioare cat. I (45 
porți) : 1. Constanța Măzgăreanu (Bra
șov 1) 96,6 ; 2. Elena Neagoe (Sinaia) 
100,1 ; 3. Iudit Tomuri (Cluj) 100,7 ; 
categoria a II-a : 1. Eva Naftan (Pre 
deal) 117,8 ; 2. Maria Roșculeț (Pre
deal) 121,2 ; 3. Elena Boiarinov (Va
tra Dornei) 150,2; slalom uriaș juniori 
cat. 1: 1. Dan Cristea 56,7 ; 2. Gh.
Vulpe (Sinaia) 58,1 ; 3. N. Crețoi 60,8;
4. V. Brenci 63,0; 5-6 Alex. Chiuzbăian 
și Gh. Șofron (Brașov II) 63,7 ; cate
goria a II-a: 1.1. Voinea (Brașov II)
65.7 ; 2. Cornel Puiu 67,8; 3. I. Bogdan
68.8 ; junioare categoria I : 1. Constan
ța Măzgăreanu 49,3 ; 2. Elena Neagoe
50.9 ; 3. Iudit Tomuri 51,1 ; categoria 
a II-a : 1. Elena Boiarinov 57,8 ; 2 
Maria Roșculeț (Predeal) 62,5 ; 3. Eva 
Naftan (Predeal) 63,4.

Clasament pe selecționate de orașe 
I. Brașov I 90 p ; 2. Bușteni 155 p ; 
3. Sinaia 215 p; 4. Predeal 269 p ; 5 
Brașov II 307 p ; 6. Baia Mare 321 p .

RUGBI: Debut promilătu.
Timpul primăvăratic de duminică £ 

constituit un cadru excelent pentru prl 
mele meciuri ale noului sezon rugbistic. 
S-a jucat „curat” și la un nivel discipli 
nar pe care l-am dori permanent. S-î 
arbitrat foarte bine, cei trei arbitri d< 
centru (Niculescu, Witting și Cristea) 
avînd o contribuție lăudabilă la succesu 
„premierei”'.

Iată, în ordinea disputării, rezultatele 
Dinamo — Știința Petroșeni 17—3 (6—0) 
Steaua—Grivița Roșie 14—9 (5—6) ; Glo 
ria—Constructorul' 11—6 (6—3). în prim: 
partidă, Dinamo a utilizat o garnituri 
secundă (poate că era mai bine să f 
jucat mai mulți titulari), care însă 
reușit să rezolve. . . problema. Și stu 
den’ții s-au prezentat destul de bine, îi 
pofida unor improvizații în formație. Ai 
înscris A. Ionescu (o încercare și 
transformare) 5, Hulă (două încercări' 
6, Moraru (o încercare) 3 și Stănescu ( 
lovitură de picior căzută) 3 pentru Di 
name, Ureche (o lovitură' de picior că 
zută) 3 pentru Știința Petroșeni. Meciv 
Gloria—Constructorul a confirmat orier 
tarea spre joc deschis la ambele ech-.} 
pe. Realizatori : Crăciunescu (o lovitur 
de pedeapsă și o transformare) 5, Mirz 
(o încercare) 3 și Soare (o lovitură d 
picior căzută) 3 pentru învingători ; 
Gheorghiu (două lovituri dc pedeapsă 
6 pentru învinși. Partida „cap de afiș 
Steaua — Grivița- Roșie, a opus încă di 
prima etapă a „Cupei Primăverii" dou 
formații valoroase și decise să-și apei 
culorile. Ambele au reușit și' meriți 
egal, felicitări. Evoluția scorului: Bălti 
rețu (încercare.) și Mateescu (transformi 
re): 5—0; apoi de două ori cîte o lovitul 
de pedeapsă Tibuleac: 5—6î După pauj 
Ghiță Dan (încercare): 8—6 și iarăși Ț 
buleac (lovitură de pedeapsă): 8—9 a 
făcut să alterneze scorul, pentru c 
Mateescu (lovitură de picior căzută 
11—9 și Pcnciu (lovitură de pedeapsă 
14—9 să preia conducerea și să consol 
deze victoria.

G. R. S.



PREGĂTIRI... PREGĂTIRI... PREGĂTIRI...
Progresul—Rapid 2-0 (0-0)

Nostalgia spectaculoaselor întîlniri 
e altădată dintre giuleșteni și „ban- 
heri“ a umplut ieri dimineață sta- 
ionul de lingă Podul Grant. Actuala 
runtașă a seriei I a categoriei B 
■a prezentat, cu ambițiile ei de odi- 
ioară, în fața campioanei turului din 
rima categorie a țării într-un „test- 
ieci“ edificator, mai ales pentru an- 
re'nori, asupra potențialului de mo- 
îent al celor două echipe.
Din acest punct de vedere, „amicalul” 

e ieri, de pe Giulești, și-a atins din 
lin scopul. în timp ce Progresul se 
rezintă considerabil schimbată în 
ine, jocul echipei cîștigînd mult în 
laritate și organizare, Rapidul pre- 
intă la ora asta o serie de puncte ne- 
ralgice. înaintarea joacă, în conti- 
uare, prea mult pentru „efecte de 
snă", luptînd puțin (excepție Co- 

-eanu), permițîndu-și pauze în joc, 
lijlocașul Jamaischi nu-și „vede” 
artenerii, iar portarul Andrei n-are 
îficientă siguranță.
Și acum, despre desfășurarea meciu- 

ti. începută în nota de dominare a 
•roviarilor, care „încălzesc" cu cîteva 
mtelării ‘tribunele, prima repriză are 

desfășurare plăcută, vădindu-se 
ifta de joc a celor 22 de fotbaliști, 
eși se joacă mai mult la centrul 
renului, notăm cîteva ocazii de gol 
e rapidiștilor, dintre care cea din 
in. 42, cînd Ionescu este pe cale să 
scrie în urma unui artificiu personal, 
te cea mai mare. în această pe- 
oadă, cei de la Progresul joacă atent 

apărare și ies la atac prin pase 
esute" cu calm. Se face remarcată 
ura liniei de fundași a echipei din 
rada Dr. Staicovici — toți patru 
ai înalți de 1,80 m — care rezistă 

brio șarjelor cvartetului ofensiv 
pidist.
în repriza a Il-a, inițiativa apar
te jucătorilor de Ia Progresul, care 
-c hotărît la ofensivă și pun deseori 
pericol poarta lui Andrei. în min.

, Mihai ratează o intercepție, min- 
a ajunge Ia Oaidă care șutează sec 
b bară : 1—0. După numai 5 minute, 
eipurgel șutează spectaculos de la 

m, la „păianjen”, 
în/tribune. spectatorii 
■e „epoca Banciu" atît 
esului în meciurile 
Reacția feroviarilor,
otică, n-are sorți de izbîndă. Dim- 
trivă, cei care au ocazia de a In
ie sînt tot jucătorii Progresului, 

■e în min. 75 ratează două ocazii 
gol prin Mafteuță. (La cea de a 

ua situație mingea șutată de el a 
'it bara). Cu zece minute înainte

de sfîrșitul partidei, Oblemenco, scăpat 
în careu, este blocat de Mîndru.

Meciul se încheie în aplauzele ga
leriei rapidiste, care salută cu toată 
sportivitatea meritata victorie a Pro
gresului.

încheiem aceste rînduri citind re-

marca de Ia sfîrșitul meciului a antre
norului rapidist Valentin Stănescu : 
„Meciul de azi a fost o lecție bineve
nită pentru jucătorii mei".

Ne însușim fără rezerve acest punct 
de vedere.

în sfîrșit, la Brașov, echipa lui 
Di Stefano e așteptată cu nerăbdare 
atît de public cît mai ales de jucă
torii de la Steagul roșu care vor să-și 
ia revanșa după acel 1—3. Afișe 
mari, tipărite cu litere groase, anunță 
evenimentul Spaniolii, care vor sosi 
luni seara în Capitală iar marți, la 
ora prînzului, vor fi la Brașov, vor

găsi un teren în bune condiții de joc. 
In așteptarea jocului, Steagul roșu și-a 
încercat echipa într-un ultim meci de 
verificare susținut simbătă cu C.S.M. 
Sibiu. Scor : 7—0.

Valea Prahovei a și început să-și 
adune suporterii în jurul terenurilor 
de fotbal !

MIRCEA TUDORAN

și este 2—0. 
evocă cu glas 
de fastă Pro- 
cu Rapidul, 

nervoasă și

MARIUS POPESCU

Mindru blochează cu succes balonul expediat dc Oblemenco.

Meciuri

... ■'
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Foto : V. Bageac

I®e Valea Praliovei9
99f@tBaliiIiii64îm așteptarea

Cu toate că schiorii pot fi văzuți 
acum cu schiurile la spinare por- 

primăvara a inva-nind spre pîrtii, 
dat Valea Prahovei cu raze de soa
re și cu o temperatură de multe gra
de peste zero. Totuși, urme ale nă
meților mai pot fi văzute și acum 
la Predeal. Chiar și pe terenul de 
fotbal, unde i-am 
cute pe fotbaliștii 
CLUJ, aflați aici în 
canței studențești împreună cu 
legii lor din Craiova, Timișoara și 
București.

— încercăm să facem un antrena
ment cu balonul, dar nu e chip, din 
cauza terenului impracticabil — 
ne-a spus antrenorul Șepci.

într-adevăr, cîmpul de joc semăna 
mai mult cu un bazin de înot decît 
cu un teren dc fotbal ! Dc același in
convenient s-au lovit și celelalte „Ști
ințe”, aflate și ele la Predeal, tot cu 
prilejul vacanței.

-— Și atunci ce ați făcut ? — i-am 
întrebat pe antrenori.

— A trebuit ca în bună măsură să 
ne refacem planurile de pregătire, 
ne-au răspuns toți.

Și astfel, în loc ca punctul principal 
al orelor de pregătire să cadă pe îm
bunătățirea tehnicii, s-a 
tru pregătirea fizică, 
craioveni i-am întîlnit la 
a început pe Cioplea, a 
un drum forestier, și s-a 
jos de gară ; distanța : 3 000 m ; în
vingătorul (scontat de antrenorul 
D. Teodorescu) — inginerul Deliu, 
fruntaș in echipă. După el : Strîm- 
beanu și Gavrilă. Eftimie, Bîtlan și 
Ivan au sosit după „închiderea con
trolului", astfel că a doua zi, conform 
regulamentului acceptat de toți parti- 
cipanții, cei trei au repetat alergarea !

Clujenii au transformat o cameră 
într-o sală de forță ad-hoc și, lucrînd 
cu benzi de cauciuc și centuri cu greu
tăți de plumb care mergeau pînă la 
5 kg. și-au perfecționat detenta și, 
natural, forța. Amatori de crosuri, 
elevii antrenorilor Șepci și Cosmoc 
au măsurat cu pasul 35 km. Cu toate 

au avut defecțiuni în efectiv

întîlnit zilele tre- 
de la ȘTIINȚA 

perioada va- 
co-

lucrat pen- 
Pe studenții 
un cros care 
continuat pe 
încheiat mai

(Ringheanu — ruptură de mușchi, 
Gaboraș — entorsă, Grăjdeanu — ac
cidentat, Ivansuc — operat de menise, 
Mustățea — bolnav etc), clujenii au 
jucat la 10 februarie, la Brașov, cu 
Carpați Uzina II, de care au dispus 
cu 4—1, iar duminică la Cîmpina cu 
Poiana (scor 2—2).

în sfîrșit, mai... modești, jucătorii 
de la ȘTIINȚA BUCUREȘTI, din 
categoria B, au luat parte și ei, pînă 
la 12 februarie, la 23 de antrenamente, 
cu gîndul Ia categoria A. La 8 fe
bruarie, la Brașov, bucureștenii, ale 
căror antrenamente sînt conduse de 
profesorii Ion Voica și Ștefan Miu, 
au disputat primul lor meci : 1—4 
cu Știința Craiova. Duminică au jucat 
și ei la Cîmpina, cu Rafinăria IV 
(scor 4—0).

După cum se vede, au început și 
meciurile, spectatorii de pe Valea Pra
hovei fiind din acest punct de vedere 
mai favorizați decît colegii dor din 
alte locuri. La Predeal, atunci cînd 
terenul a permis, la Brașov, ca și la 
Codlea, unde, datorită unei ierni 
blînde, terenul se prezintă în excelente 
condiții, iar timpul e ca în aprilie, ei 
au asistat la meciuri de verificare.

La Codlea, în „patria garoafelelor", 
am vizionat duminică dimineața un 
joc între studenții din Craiova și cei 
din Timișoara. Meci destul de bun, 
în care oltenii au avut inițiativa (mai 
ales în prima repriză), dar bănățenii 
au învins prin golurile lui Cotormani 
și Lereter, marcate, cîte unul, la sfîr
șitul fiecărei reprize.

STEAGUL ROȘU - C.S.M. SIBIU 
7—0 (4—0). Brașovenii au susținut 
simbătă ultimul joc de verificare îna
intea meciului cu Espanol Barcelona, 
întîlnind pe stadionul Tractorul for
mația de categoria B, C.S.M. Sibiu, 
întreaga echipă s-a mișcat bine, a ac
ționat cu mult nerv și, ceea ce este 
îmbucurător, linia de înaintare a com
binat cu multă hotărîre și fantezie. 
Autorii golurilor : Necula (min. 13, 
34, 42 și 68) și Goran (min. 43, 57, 77). 
Steagul roșu a aliniat următoarea for
mație : Adamache — Ivăncescu, Jenei, 
Naghi, Zaliaria — Campo, Sigheti 
(min. 81 Rotam) — Hașoti, Necula, 
Goran, Gyorfi.

C. GRUIA — coresp. re?.

CRIȘUL — U.T.A. 4—7 (2—3). 
Terenul desfundat din cauza ploii a 
influențat desfășurarea acestei partide, 
cîștigată totuși pe merit de fotbaliștii 
arădeni, care au avut o apărare ho- 
tărîtă- în intervenții și o linie de atac 
mai rapidă. Punctul nevralgic al echi
pei gazdă l-a constituit linia de fund 
în frunte cu portarul Marin, care a 
primit 3 goluri parabile. Au marcat. • 
Donciu (2), Țîrlea (2), Axente (2) și 
Pantea, respectiv Harșani (4).

CRIȘUL : Marin (min. 70 Pop) -- 
E. Naghi, Solomon, Pojoni, Balog 
(min. 46 Sakaci II) — N. Alexandru 
Iacob (min 48 Cociș) — Suciu (min 
46 Bacoș), Bacoș (min. 46 Sakaci III) 
Harșani, Sakaci III (min. 46 Mure- 
șan II).

U.T.A. : Weichelt — Birău Trnin 
46 Igna), Bacoș, Mcțcas, Czako — 
Chivu, Floruț (min. 46 Gheorghevicil 
— Pantea, Donciu (min 46 Jac), Țîr
lea (min. 65 Donciu). Axenfe.

După acest joc, echipele de juniori 
Crișul și U.T.A. au terminat la egali
tate : 1 — 1 (0—0). Au marcat : Bone 
(Crișul) si Damian (U.T.A )

ILIE GHIȘA — coresp. rec

DINAMO PITEȘTI — DINAMO 
BUCUREȘTI 0—0. Meci disputat cu 
multă ardoare, la sfîrșitul căruia ega
litatea de pe tabela de marcaj a re
flectat situația de pe teren. Se poate 
spune totuși că oaspeții au desfășurat 
o serie de acțiuni mai bine orientate

DINAMO PITEȘTI : Niculescu - 
Olteanu, Barbu, I. Stelian, Badea — 
Dobrin, Țîrcovnicu — C. Ionescu, Tur 
can, Naghi, David.

DINAMO BUCUREȘTI : Datcu - 
Popa, Nunweiller III, Nunweiller IV, 
Ivan — Ghergheli, Ștefan — Pîrcălah 
Frățilă, Enc, Haidu.

AL. MOMETE — coresp rejr

PETROLUL — RAFINĂRIA TE- 
LEAJEN + VAGONUL PLOIEȘTI 
3—1 (1—0). Deși învingători, petro

Intîlniri internaționale
TURNEUL DE IUNIORI DE LA

VIAREGGIO

tradiționalul turneu interna- 
Viareggio, rezervat

In primul meci, desfă- 
echipa RAPID BUCU-

A început 
țional de la 
lor de juniori, 
șurat simbătă, 
REȘTI a terminat la egalitate 
cu

echipe-

(0-0)
1NTERNAZ1ONALE MILANO. Cele

două echipe urmează să susțină jocul 
retur.

Iată și alte rezultate: llonved Bu
dapesta—Genova 0—0. Partizan Bel
grad—Lanerossi Vicenza 2—1, A. C. Mi
lan—Austria Viena 2—0, C.S.K. Sofia— 
F. C. Bologna 2—2, Juventus Torino— 
F. C. Augsburg 0—0, Dukla Praga— 
Napoli 1—0.

TIR: N. ROTARU-574 p din 600 posibile!
DOBRUGEA TOLBUHIN

FARUL 1—1 (1—1)

în cadrul concursului de tir dotat 
„Cupa 16 Februarie”, trăgătorul 

Nicolae Rotaru, de la clubul Steaua 
a obținut un nou record al țării — 
574 puncte din 600 posibile — la 
proba de armă liberă calibru redus 
3x20 focuri. Performanța lui Rotaru 
este superioară cu 4 puncte vechiului 
record, care a fost stabilit cu patru 
ani în urmă.

Deși sîntem la început de sezon 
competițional trăgătorii de la Steaua

se prezintă, în general bine pregă
tiți. în urmă cu cîtva timp un alt 
sportiv militar — P. Șandor — a sta
bilit un nou record al țării la armă 
standard 3x20 
ne-au declarat 
ceste recorduri 
bold pentru o
în vederea marilor competiții inter
naționale care stau, în acest an, în 
fața trăgătorilor români.

focuri. După cum 
cei doi sportivi, a- 
vor constitui un im- 

și mai bună pregătire

In cadrul turneului pe care-1 între
prinde în R. P. Bulgaria, echipa Farul 
Constanța a evoluat duminică la Tolbu- 
liin, în compania echipei locale Dobrugea. 
Meciul, dinamic și spectaculos, s-a în
cheiat cu un rezultat de egalitate: 1 
(1—1). Punctele au fost înscrise 
Stancu (tnin. 30) și... Tilvcscu (min. 36
— autogol). De remarcat faptul că la 
situația de 0—0 lîlveseu a ratat o 
vitură de la 1 I in. Farul a alinat urmă
toarea formație : Pîlcâ — Piesa, Coslin, 
Tilvescu, Dumbravă Stancu, Koszka
— Curuman, Manolache, Tuf an, Ologu.

-I 
de

lo-

amicale
liștii au arătat carențe in pregătirea 
fizică și imprecizie în trasul la poartă. 
(Dridea I și Dridea II au ratat ocazii 
din apropierea porții). Au marcat Mo- 
canu (min. 22), Pahonțu (53) și Mol 
doveanu (83), respectiv Dumitrescu 
(86).

Petrolul a aliniat următoarea for
mație : Ionescu — Pahonțu, Florea, 
Fronea, Mocanu — Iuhasz, Dragomir 
— Moldoveanu, Dridea I, Crișan, Dri- 
dea II. Au mai fost folosiți : Sfelcu, 
Boc, Drăgan, Dumitru Munteanu și 
Frățilă. Badea este indisponibil

ȘT. IONESCU — coresp.

JIUL — MINERUL ANINOASA 
10—1 (3—0). Jiul a susținut ieri pri
mul meci din perioada de pregătire 
a returului. Adversară : echipa Mine
rul Aninoasa, din campionatul regio
nal. Scor 10—1 (3—0) în favoarea 
Jiului.

Au înscris Libardi (3), Perouescu 
(2), Sandu (2), Stoker, Boldan și Far- 
kaș, respectiv Furlea, din 11 metri.

La sfîrșitul meciului, antrenorul 
Eugen Mladin ne-a declarat urmă
toarele : „A fost un meci de antre
nament reușit, care a scos în evi
dență pregătirea corespunzătoare, în 
rapoit cu etapa în care ne aflăm, a 
echipei pe care o antrenez"

S. BĂLOI, coresp.

S1DERURGISTUL A SUSȚINUT DOUĂ 
PARTIDE DE VERIFIC AR F

în cadrul programului de pregătire, 
Siderurgistul a susținut în cursul 
săptămînii care a trecut două me
ciuri de verificare: cu Ancora eta
lați și cu Gloria C.F.R.

Ambele partide s-au încheiat cu 
victoria Siderurgistului: 3—0 și res
pectiv 4—0. De remarcat dispoziția de 
joc a fotbaliștilor de la Siderurgis
tul.

în încheiere, o completare regre
tabilă: mult discutatul Neagu De- 
cebal nu s-a prezentat, din totalul 
celor 31 de antrenamente și 3 jocuri, 
decît la un singur antrenament.

T. SIRIOPOL, coresp.

ȘTIINȚA TIMIȘOARA — ȘTIINȚA 
CRAIOVA 2—0 (1—0)

Meciul dintre cele două echipe stu
dențești — disputat la Codlea — 
și-a atins pe deplin scopul. Ambele 
echipe au fugit mult, au făcut risipă 
de energie. Scor 2—0 (1—0) pentru 
Știința Timișoara. Au înscris: Cotor
mani (min. 37) și Lereter (min. 72).

ȘTIINȚA TIMIȘOARA : Siclai, (P. 
Popa) — Surdan, Petrovici, Race 
lescu, Pîrvu (Speriosu) — Lereter, 
Rus (Grizea) — Cotormani, Loncer, 
Regep, Mițaru.

ȘTIINȚA CRAIOVA: Papuc, (Va- 
silescu) — Mihăilescu (Gavrilă), 
Mincă, Ivan, Deliu (Dumitrescu) — 
Strîmbeanu, Bîtlan — Plugaru, Sfîrlo- 
gea, Eftimie, C. Ionescu (Cîrciumă- 
rescu).

P. CĂPÂȚÎNA, coresp.

tC s/wr
REZULTATELE CONCURSURILOR 

PRONOSPORT B-7 ȘI A-7 
Etapa din 13 februarie 1966

I. Napoli—Bologna x
II. Atalanta—Brescia

III. Cagliari—Torino
IV. Fiorentina—Catania
V. Internazlonale—Roma

VI. Juventus—Varese 
VII. Lazio—Foggia

VIII. Sainpdorla—Milan 2
IX. Alessandria—Genoa x
X. Mantova—Venezia x

XI. Palermo—Modena
XII. Pisa—Catanzaro 1

Xfll. Spal—Lanerossi X
Fond de premii:
Pronosport A-7 — 161.567 lei
Pronosport B-7 — 30.835 lei.



UNIVERSIADA DE IARNÂ
Echipa României a cucerit medalia de arg 

la hochei pe gheață

S.po>ctu.t

In ultimul joc, 9
Sîmbătă s-a încheiat la Torino în

trecerea de hochei din cadrul Univer
siadei de iarnă. Sportivii români au 
repurtat un nou succes (victorie cu 
9—o în fața Finlandei) și au termi
nat astfel pe locul al doilea în cla
sament, cucerind medaliile de argint. 
La egalitate dc puncte cu echipa Ceho
slovaciei, formația noastră a beneficiat 
de un golaveraj mai bun, calculat — 
conform regulamentului — prin scă
dere : 34—17 față de 28—13.

Meciul de sîmbătă cu Finlanda a 
fost destul de echilibrat în_ prima sa 
parte. Scorul a fost deschis în minutul 
9 de către Bașa, din pasa primită de 
la Ștefan, apoi (min. 13), Szabo I — 
bine lansat de către Vacar — a urcat 
scorul la 2—0. Fină în a doua jumă
tate a meciului scorul a rămas ne
schimbat dar, în minutul 33, într-un 
moment cînd echipa noastră era în 
inferioritate numerică, Szabo II a luat 
o acțiune pe cont propriu și a în
cheiat-o cu un gol spectaculos. După 

............... ..... 0 pasă a 
cel de-al

3 minute, tot el primește 
fratelui său și marchează 
patrulea punct al partidei.

Echipa noastră, avînd un 
portant, joacă mai relaxat 
repriză, își domină adversarul 
punct de vedere al pregătirii fizice și 
reușește să marcheze încă de cinci ori : 
Szabo II (min. 41), Varga, (șut de la 
distanță în min. 42), Pană*(din pasa 
lui Florcscu, în min. 53), Tarciu (min. 
54) și Varga (min. 57).

Așadar, România — Finlanda 9—0 
(2—0, 2—0, 5—0).

★
Ia»tâ. acum celelalte rezultate : Ce

hoslovacia — Italia 8—0, Canada — 
Italia 8—2 și U.R.S.S. — Cehoslova
cia 4—2 (2—1, 2—0, 0—1).

în urma acestor rezultate, clasamen-

avans im- 
în ultima 

din

SEMIFINALELE „C.C.E."

LA POLO

în meci retur contînd pentru semi
finalele „Cupei campionilor europeni" 
la polo, V.M.F. Moscova a învins cu 
scorul de 5—4 (1—0; 1—1; 1—2; 2—1) 
echipa Dynamo Magdeburg (R.D. 
Germană). în primul joc victoria re
venise cu 3—2 echipei germane. Cele 
două formații urmează să susțină un 
meci de baraj care va avea loc într-un 
oraș din R. S. Cehoslovacă.

Tot pentru „Cupa campionilor eu
ropeni" la polo echipa Partizan Belgrad 
a învins la Zagreb cu 5—1 (1—0; 1—0; 
0—I; 3—0) formația Pro Recco Ge
nova. Primul meci fusese cîștigat de 
jucătorii italieni cu 4—1. Avînd un 
golaveraj mai bun, echipa Partizan s-a 
calificat pentru finala competiției.

Concursuri atletice
in

13 (Agerpres). — Re- 
mondlală au fost în-

LOS ANGELES, 
zultate de valoare _________ __
registrate în concursul internațional at
letic care a avut loc pe teren acoperit 
la Los Angeles. în proba de săritură cu 
prăjina, americanul John Pennel a rea
lizat 5,13 m (cea mai bună performanță 
mondială pe teren acoperit). Pe locul doi 
s-a clasat Bob Seagren (S.U.A.) cu 5,00 
m urmat de Bliznețov (U.R.S.S.) cu 4,72 
m. Sprintera Tyus (S.U.A.) a parcurs 
60 yarzi în G,7, performanță care egalează 
cel mai bun rezultat mondial. în proba 
de 2 mile. Bill Baillie (Noua Zeelandă) 
a reușit să-1 învingă pe australianul Ron 
Clarke, clasat al doilea. (Baillie a fost 
cronometrat cu rezultatul de 8:37,4). Au 
urmat în clasament Day (S.U.A.), Kudin- 
ski (U.R.S.S.) și Keino (Kenia). Alte re
zultate mai importante: lungime: Davies 
(Anglia) 7,98 m. Hopkins (S.U.A.) a ocu
pat locul doi cu 7,96 m, iar Igor-Ter 
Ovanesian (U.R.S.S.) — locul trei cu 7,85 
m; greutate: O’Brien (S.U.A.) 19,13: înăl
țime: Burrell (S.U.A.) 2,13 m; Feminin: 
înălțime: Montgomery (S.U.A.) 1.74 m
(nou record american de sală); Cencik 
(U.R.S.S.) s-a clasat pe locul doi cu 
aceeași performanță,
• Rezultate mai importante din con

cursul atletic de la Louisville; MASCU
LIN: 660 yarzi: Martin Mogrady (S.U.A.) 
1:09,0 (cea mai bună performanță mon
dială de sală); 70 yarzi: Freeman (SUA) 
7,0-; 1 milă: Odlozil (Cehoslovacia) 4:05,2: 
prăjină: Chasse (SUA) 5,02 m; FEMININ: 
70 yarzi graduri: Inge Schell (RFG) 8,8 
(cea mai bună performanță mondială).

• La New York au început campiona
tele de atletism pe teren acoperit ale 
S.U.A. Iată primele rezultate înregistrate: 
60 yarzi: Charlie Greene 6,1; 60 yarzi
garduri: R. Flowers 7,3; 660 yarzi: Dave 
Crook 1:10,6; 1 000 yarzi: George 
mann 2:13,2; 1 milă: Jim Ryup 4:01,6; 2 
mile: Tem Laris 8:40,2; înălțime: Frank 
Costello 2,08 m ; prăjină: Bill Fosdick 
4,87 m.

Ger-

Finlanda pe. qlat

înotătorii români au ocupat 3 locuri secund
în concursul internațional de la Budapest

(prin telefon). — 
s-au desfășurat în 
33 m din insulă

V. MORARU 9:42,6 LA 800 M LIBER SI V. COSTA, DIN NOl 
1:11,5 LA 100 M BRAS

Fază din meciul România—Canada, cîștigat de hocheiștii noștri cu 
numărul 12) șutează spre poartă.

Telefoto U.P.L
5—0. Atacantul român Ștefanov (cu

tul final al turneului de hochei din 
cadrul Universiadei
1. U.R.S.S.
2. ROMÂNIA
3. Cehoslovacia
4. Canada
5. Finlanda
6. Italia

Locul secund 
români în această importantă între
cere constituie o frumoasă performan
ță, pentru care tinerii noștri sportivi 
merită toate felicitările. .

ALTE REZULTATE
Perechea sovietică Tatiana Tarasova— 

Gheorghi Proskurin a cîștigat titlul 
mondial universitar la patinaj artistic. 
Pe locurile următoare s-au clasat cu
plurile Lachowska—Bartosiewicz (Ceho
slovacia) și Moskvina-Mikene (U.R.S.S.). 
Reprezentanții țării floastre Letiția Păcu- 
raru—Radu Ionian au ocupat locul cinci 
în clasamentul final.

Proba de simpla femei din cadrul con
cursului de patinaj artistic a revenit 
japonezei Miwa Fukubara, care a tota
lizat 170 puncte, urmată de compatrioata 
sa Okawa Kumiko cu 167,9 puncte și 
Alena Augustova (Cehoslovacia) cu 161,1 
puncte.

La individual (masculin) titlul a fost 
atribuit japonezului Nobuo Sato, iar la 
dans au cîștigat sportivii maghiari Mato 
și Csanadv.

La Sestriere, unde au avut loc con
cursurile de schi, s-a disputat duminică 
proba de slalom uriaș, care a fost cîș-

se prezintă astfel :
5 l
5 !
5 !
5 !
5 !
5 I

ocupat

5
3
3
2
2
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0
2
2
3
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44:13 
34:17
28:13
18:24
21:33

5:50

10
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0 
0 
0 
o 
o 
o
de hocheiștii

tigată <le studentul francez Robert Wol- 
leck cu 3:05,9 urmat de Bachleda (Po
lonia) 3:06,7 și Pezza (Italia) 3:07,7. 
Pîrtia a măsurat 1900 m. Wolleck a o- 
cupat primul loc și la combinata alpină.

BUDAPESTA, 13 
Sîmbătă și duminică 
bazinul acoperit de 
Margareta întrecerile concursului interna
țional de înot, la care au fost prezenți 
sportivi din 5 țări. în probele masculine 
de bras, lupta pentru primele locuri s-a 
dat între maghiarul F. Lenkey (al 7-lea 
timp european la 200 m în 1965 și me
dalie de argint la Universiadă) și repre
zentanții noștri F. Costa și A. Șopterea- 
nu. La capătul unor dispute strînse, îno
tătorul maghiar a ieșit 
ambele
români, cronometrați cu timpuri mulțu
mitoare. Merită subliniat, mai ales, 
timpul lui Costa la 100 m bras (1:11,5),

învingător în 
curse, fiind urmat de sportivii

Pe gheată și zăpadă...
• CONCURSURI DE SCHI ALPIN LA ZERMATT Șl MADONNA Dl CAM- 
PIGLIO • KILLY CEL MAI RAPID COBORHOR AL FRANȚEI • REGINE 
HEITZER NU VA FI VĂZUTA LA DAVOS ! • SELECȚIONATA DE HOCHEI

A R. F. GERMANE EVOLUEAZĂ ÎN IUGOSLAVIA

Sezonul internațional de schi a conti
nuat cu desfășurarea concursului de la 
Zermatt (Elveția), la care participă 
schiori din Elveția, R.F. Germană, 
Franța, Italia, Suedia și alte țări. Proba 
de slalom special a luat sfîrșit cu vic
toria schiorului francez Jean Pierre Au- 
gert, care a lăsat în urmă pe elvețianul 
Willy Favre și italianul Martino Fill. 
Proba feminină de slalom a revenit E- 
ditei Hiltbrand (Elveția), urmată de Si- 
glinde Brauer (R.F.G.) și Gina Hat
horn (Anglia).

Un alt concurs internațional se des
fășoară la Madonna di Campiglio în Alpii 
Italiei. Aici, slalomul special a revenit 
lui Ludwig Leitner (R.F. Germană), 
cronometrat la numai 10/100 sec. înain
tea norvegianului Mjoen Haakon. De re
marcat prezența tot mai activă a schio
rilor nordici în probele considerate ca 
specialitate a țărilor alpine. In același

Campionatele mondiale
de patinaj viteză (feminin)
OSLO, 13 (Agerpres). — Pe un timp 

geros (minus 15 grade) s-au desfășurat 
în localitatea norvegiană Trondheim cam
pionatele mondiale de patinaj viteză (fe
minin). In prima zi, sîmbătă. proba de 
500 m a revenit patinatoarei sovietice 
Irina Egorova, cu timpul de 46,9 sec. 
Pe locurile următoare s-au clasat coechi
pierele sale Ludmila Titova — 47,4 și 
Valentina Stenina -— 47,7. La 1 500 m 
primul loc a fost ocupat de Song Sun 
Kira (IU P. D. Coreeană), cronometrată 
In 2:29,4. Aceasta a fost întrecută la 
mică distanță, a doua zi. în proba de 
1 000 m, cîștigată de Tatiana Kastop-

cina (U.R.S.S.) în 1:35,9. Song Sun 
Kim a avut timpul de 1:36,2. Foarte dis
putată a fost și ultima probă a întrece
rilor. cursa de 3 060 in. Pe primul loc 
s-a clasat, surprinzător, olandeza Stien 
Kaiser cu timpul de 5:06.6. Ea a lăsat 
în urmă pe Valentina Stenina, cronome
trată în 5:08,3.

Deși nu a cîștigat nici una din cele 
patru probe titlul de campioană mondială 
a fost cucerit de patinatoarea sovietică 
Valentina Stenina, care a acumulat un 
total de 197,733 puncte. Pe următoarele 
locuri: Song Sun Kim 198,233 și Stien 
Kaiser 199,217.

concurs coborîrea a fost cîștigată de el
vețianul Josef Minsch, clasat înaintea 
„veteranului44 Egon Zimmerman (Aus
tria).

Tot acum sînt în curs de desfășurare 
și campionatele naționale într-o serie de 
țări. La Grenoble, pe viitoarele pîrtii 
olimpice, Jean Claude Killy s-a dovedit 
cel mai rapid coborî tor, înaintea lui Pier
re Stamos și Jules Melquiond. în munții 
Bavariei se întrec cei mai buni schiori 
ai R. F. Germane, în probele nordice. 
Cur^a de 15 km a fost cîștigată de Karl 
Buhl în 44:11. Combinata nordică a re
venit reputatului specialist Georg Thoma, 
cu un total dc 481,33 puncte.

★
în timp ce la Trondheim cele mai 

rapide patinatoare și-au tranșat rivali
tatea în țetratlonul de viteză, la Davos 
se fac pregătiri intense pentru găzduirea 
apropiatelor campionate mondiale de pa
tinaj artistic. La startul întrecerilor, pro
gramate între 21—27 februarie se a- 
nunță participarea a 111 concurenți din 
14 țări. Interesant de notat că în luptă 
nu se va afla și actuala campioană eu
ropeană, patinatoarea austriacă Regine 
Heitzer. Agențiile internaționale de presă 
anunță că victoria sa de la Bratislava 
a fost ultima în cariera coinpetițională 
a Reginei Heitzer, care abandonează ac
tivitatea sportivă. Amintim că apreciata 
patinatoare vieneză a deținut doi ani 
consecutiv titlul de campioană a Europei 
și este în vîrstă de 22 ani.

★
Și o știre din hochei. Selecționata Iu

goslaviei, care va participa la grupa B 
a campionatului mondial, își continuă cu 
intensitate pregătirile în vederea acestui 
eveniment. Hocheiștii iugoslavi, care sînt 
pregătiți de antrenorul cehoslovac Bub- 
nik, vor juca la 18 și 20 februarie la 
Zagreb două meciuri de verificare în 
compania echipei R. F. Germane.

care confirmă astfel rezultatul său • 
la Bremen. Celălalt înotător român ca 
a luat startul la Budapesta, VI. M 
raru, a obținui locuri mai slabe 
cursele de 100 ni liber și 100 m flutu 
(cu timpuri apropiate de actualele sa 
posibilități). In schimb, duminică duș 
amiază. în proba de 800 m liber, el 
terminat pe locul doi după fostul i 
cord man al Europei Josef K atona, cu 
performanță bună : 9:42,6. Timpul î.iu 
gistrat de Morarii este cu 5,6 sec sujp 
rior actualului record republican care 
aparține. Și acum cîlcva din rezullatf 
tehnice :

MASCULIN : 100 m liber: 1. La Jac 
(Un garia) 56,9,... 7. Jz. Morarii 58,. 
200 m liber: I. L. Jaczo 2:04,4 ; 4 
m liber: 1. L. Jaczo 4:28,9; 800 m 
ber: 1. J. Kalona 9:31,9, 2. V. Mora 
9:12,6 — cea mai bună performanță i 
mânească, 3. Meinhauscn (R.D.f 
9:50,8 ; 100 m bras: 1. F. Lenkey 1:11 
2. V. Costa 1:11,5, 3. Winniak (Austri 
1:12,9, 4. A. Șoptereanu 1:13,1; 200 
bras: 1. F. Lenkey 2:36,8, 
Șoptereanu și V. Costa 2:38,7 ; 
spate : 
200 m 
100 m 
1:02,1, 
fluture : 1. Redey 2:17,8 ;
100 m liber: 1. Takacs (Ungaria) 1:04 
200 m liber: 
2:23,8; 400
5:15,3 ;

2—3. 
J00

1. J. Csikany (Ungaria) 1:02, 
spate: 1. J. Csikany 2:16, 
fluture: 1. Palinkas (Ungari 
...8. F. Moraru 1:04,6; 200

FEMIN11

1. Szentessy (Ungari 
m liber: 1. Szentcf 

100 ni spate: 1. M. Balia (I 
garia) 1:11,8; 200 ni spate: l.M. Ba
2:36,0; 100 m bras: 1. M. Brandy (l 
garia) 1:21,0; 200 ni bras: 1. M. Br; 
dy 2:57,4.

Concursul international

OBERWIESENTHAL, 13 (prin U 
fon). — La întrecerile de schi din 
calitate, dotate cu trofeul „Schneeki 
tall'1, au participat și 4 schiori romi 
La acest concurs (de gradul I B) au 1 
startul peste 50 de concurenți din 
țări (Austria, Cehoslovacia, Polonia, 1 
mânia. Suedia, Ungaria și R. D. ( 
mană), multi dintre ei de mare valo 
pe plan internațional. Iată rezulta 
tehnice:sZ«/om special (65-J-65de por 
1. Riedel (R.D. Germană) 115,4; 
Scherzer (R.D. Germană) 115,5; 
Kleiner (Austria) 115,7 ; ...11. N. Io 
(România) 131,0 (a mers foarte rețim 
...17. F. Alexandrescu (România) 135 
Haidu (căzut) a ocupat locul 26, 
Focșeneanu a abandonat; slalom u. 
(1 600 m, 55 de porți) : 1. Sche. 
78,7 ; 2. Kleiner 79,6 ; 3. Riedel 81 
...24. Focșeneanu (căzut) 89,1 ; .. 
V. Alexandrescu 92,8 ; 31. Haidu 91 
34. Ionici 94,3.

BOX. Francezul Yoland Leveque
I- a învins la puncte pe suedezul 
Hoegberg, devenind campion al Eu
ropei la cat. semimijlocie. Tomaso 
Gali (Italia), campion european la 
„cocoș", l-a învins la puncte pe fostul 
campion al continentului, finlandezul 
Lukkonen. Mexicanul Vicente Saldi
var l-a învins prin k.o. în repriza a
II- a pe Robertson (Ghana), păstrîn- 
du-si titlul de campion mondial la 
„pană".

FOTBAL. în etapa a 21-a a campio
natului italian: Napoli—Bologna 1—1, 
Internazionale—Roma 2—2, Lazio— 
Foggia 2—0, Sampdoria-—Milan 1—2, 
Atalanta—Brescia O—0, Cagliari—To
rino 3—2, Fiorentina—Catania 0—0, 
Juventus—Varese 3—1, Spal—Lane- 
rossi 0—0. în clasament: Internazio
nale 32 p. Milan (cu un joc mai pu
lin) și Napoli cu cite 29 p. Bologna,

ȘTIRI... REZULTATE...
Fiorentina cite 26 p. Juventus 25 p. 
etc.

• Echipa reprezentativă a Italiei 
este cea de a 32-a formatie înscrisă 
în „Campionatul european". Alcătui
rea celor 8 grupe (a cîte 4 echipe), 
va avea loc la 23 februarie, la Zu
rich.

• în 16-imile „Cupei Angliei" : 
Chelsea—Leeds United 1—0, Totten
ham—Burnley 4—3, West Ham — 
Blackburn 3—3 etc.

HANDBAL. în preliminariile cam
pionatului mondial: R.F.G. — Olanda 
18—13 (10—5); Elveția—Belgia 31—14 
(16—5). în această grupă conduce 
R.F. Germană cu 8 p, urmată de El
veția 6 p., ambele cu cîte 4 jocuri.

• în sferturile de finală ale

• C.C.E.“ (feminin), Sparta Praga — 
Bayer Leverkussen (R.F.G.) 6—7 
(1—3). învingătoare și în primul joc, 
handbalistele vestgermane s-au cali
ficat pentru semifinalele competiției.

RUGBI. în „Turneul celor 5 na
țiuni" reprezentativele Angliei și Ir
landei au terminat la egalitate 6—6 
(6—3). întîlnirea s-a desfășurat la 
Londra, în prezența a 60 000 de spec
tatori. în repriza a doua, irlandezii 
au fost net superiori. In clasament 
conduce Țara Galilor cu 4 p, urmată 
de Franța 3 p, Scoția, Anglia și Ir
landa cu cîte 1 p.

SCRIMA. La Melun (Franța) echipa 
de floretă a Franței a dispus cu 10—6 
de cea a Poloniei. Francezul Revenu 
a repurtat 4 victorii.

TENIS. Proba de simplu maso 
din cadrul campionatelor interna 
nale de la Oslo a fost cîștigată 
Boby Wilson, care a dispus în fit 
cu 12—10, 3—6, 8—6 de danezul " 
ben Ulrich. Dublu masculin: Be 
Contet (Franfa) — Carmichael, Ja 
(Australia) 6—0, 4—6, 9—7, 6—4.

• Alte întîlniri de sală. La I 
delfia: Arthur Ashe (S.U.A.) — 
nuel Santana 6—2, 6—3 , Charles 
sarell (S.U.A.) — Lundquist (Sue 
6—4, 8—6 (semifinale).

• La Christchurch (Noua Zee 
dă), turneul a fost cîștigat de en 
zul Roger Taylor, care a dispus 
finală cu 6—1, 6—1 de Jose Gisb

VOLEI. în sferturile de finală 
C.C.E. (feminin): A.Z.S. Varșovia 
Universitatea din Basel 3—0. Reti 
la 5 martie la Varșovia.
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