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Vizita tovarășilor Nicolae Ceaușescu
i Ion Gheorghe Maurer în R. P. Bulgaria

Ieri, după-amîază, sala Floreas- 
ca a găzduit meciurile din prima 
etapă a competiției masculine de 
volei „Cupa 16 Februarie*, orga
nizată de clubul sportiv Rapid 
București.

în partida inaugurală, voleiba
liștii de la Rapid (PLOCON, 
Pavel, DRAGAN. GRIGORO- 
VICI, COSTI NESCU. Mincev, 
Ardelea) au dispus cu 3—0 
(11, 9, 15) de Steaua care a fo
losit jucătorii: RAUCIL DOBRE, 
Papugiu, BÎNDA, Pădurefu, 
CRISTIANI, Andreescu. Așa cum 
arată scorul, feroviarii au obținut 
nu fără dificultate victoria, 
Steaua opunîndu-le o rezistență 
dîrză, deseori de superioară cali
tate tehnico-tactică, mai ales în 
ceea ce privește jocul blocajului.

în al doilea meci de luni, Di
namo (Derzei, SCHREIBER, 
G uncia, SMERECINSCHI, Tirlici, 
Cozonici, STOIAN, Mânu) a în
trecut pe Zelezniciar " 
(STOICI, Groxdanovici, 
Blagoevici, Jivkovici, 
Kostici, Kolarovici) cu 
3—O (7, 3, 11). Oaspeții au e- 
chilibrat pe alocuri situația mul

Belgrad
GRB1CI,
Vorgiei, 

scorul de

țumită jocului demn de eviden
țiere al trăgătorilor principali 
(Stoici, Grbici) și prin destul de 
huna organizare a blocajelor.

Astăzi, în sala Floreasca, înce- 
pînd de la ora 17, vor avea locț 
întâlnirile etapei secunde a „Cu
pei 16 Februarie* : Dinamo—t 
Steaua și Rapid—Zelezniciar.

— C. F.

Concursul de sală al atleților juniori

(AZGRAD, 14 (Agerpres). - La invitația 
orașului Todor Jivkov, prim-secretar al Co- 
etului Central al P. C. Bulgar, președintele 
nsiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria au sosit 
Republica Populară Bulgaria, într-o vizită 
prietenie, tovarășii : Nicolae Ceaușescu, 

retar general al C. C. al P.C.R. și Ion 
eorghe Maurer, membru al Prezidiului 
manent și al Comitetului Executiv al C.C. 
P.C.R., președintele Consiliului de Miniștri 
Republicii Socialiste România.
>aspeții români împreună cu tovarășii Todor 
;ov, Jivko Jivkov, membru al Biroului Po- 
: al C.C. al P.C.B., prim-vicepreședinte al

Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria, și 
Pencio Kubadinski, membru supleant al Birou
lui Politic al C.C. al P.C.B., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ministrul transporturilor 
și telecomunicațiilor au luat parte la serbă
rile populare cu prilejul „Zilei viticultorului" 
în comuna Pirgovo, regiunea Russe. în viile 
satului Mecica din această comună a avut loc 
un miting.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov 
au rostit cuvîntări de salut. Apoi, conducătorii 
de partid și de stat români și bulgari au parti
cipat la serbările populare de tăiere a viței 
de vie.

UN INTERESANT

campionii universitari de schi pe 1966

TURNEU INTERNATIONAL MASCULIN 
DE HANDBAL lN BUCUREȘTI
Săptămîna aceasta se va des

fășura în Capitală un interesant 
turneu internațional de handbal 
(masculin), dotat cu „Cupa 16 
Februarie1". La acest turneu par
ticipă trei echipe românești (Di
namo Bacău, Rafinăria Teleajen 
și Rapid București) și una din 
R. D. Germană (Lokomotiv Mag
deburg). Programul a fost astfel 
alcătuit: Dinamo—Rapid și Ra
finăria ■— Lokomotiv
Rapid—Rafinăria și Dinamo— 

Lokomotiv SIMBÂTĂ; Dinamo— 
Rafinăria și Rapid—Lokomotiv 
DUMINICĂ. Meciurile vor avea 
loc în sala Floreasca.

VINERI;

aiul de căldură care s-a in- 
at de cîtcva zile în țară, n-a 
it nici Poiana Brașov, gazda 
iei 1966 a finalelor republi- 

b universitare de schi. Un a- 
ărat paradox: să asiști la o 
petiție specifică sezonului 
: Ia... plus 16 grade! Cu toate 
stea, întrecerile s-au desfășu- 
în condiții destul de bune, 

d urmărite de sute de specta-
— studenți aflați în vacan- 
oameni ai muncii veniți la 

lină și locuitori ai Brașovului, 
psiți de la asemenea întreceri 
rtiva.
roba inaugurală, desfășurată 
Kantzer, a fost cea de sla- 

special. Candidau cu șanse 
iximativ egale Gh. Tomori și 
Stinghie. Tomori a plecat 
e“ din start și a trecut cu u- 
nță prin cele 45 de porți ale 
eului. El a realizat și cel mai 

timp: 69 sec. Stinghie, mai 
lent în prima parte a cursei, 

a virat prea lung, a realizat 
timp inferior Iui Tomori: 75

In ansamblu, proba a fost

dominată, cum era și de așteptat, 
de schiorii din Centrul Universi
tar Brașov, care au ocupat locu
rile 1, 2, 4 și 6.

La fete, favorita 
fost descalificată 
doua, după ce în 
avusese un avans

Ioana Belu a 
în manșa a 
prima manșă 

substanțial:
3 sec... Proba a revenit sportivei 
M. Gundel cu 85,3 scc. O fru
moasă performanță a realizat și 
studenta Ecaterina Ciutac din 
C.U. Tg. Mureș, clasată pe lo
cul 2, în urma unei excelente 
coborîri în manșa a doua.

Fondul, programat în poiana 
Ruia, a dat cîștig de cauză stu
dentului D. Cliifu, după un „duel" 
strîns cu colegul său de facultate 
(de la Silvicutură) C. Arghiro- 
pol. O surpriză plăcută a furni
zat-o ieșeanul M. Ciornei, clasat 
pe locul 3, înaintea bucureștenilor 
Ad. Ciocilteu si St. Borbat.

TIBERIU STAMA

(Continuare în pag. a 2-a)

și cei
REDEAL 14 (prin telefon), 
seara zilei de duminică au 

sfîrșit, în sala Casei de 
ură din Predeal, întrecerile 
lei 1966 a campionatului re- 
lican universitar de șah. Du- 
o luptă dîrză, purtată pe 
tnța a 7 runde (sistem elve-
1, au fost desemnați cîștigă- 
titlurilor.

tă primii clasați : FETE —
2. Georgeta Dăscălescu (Iași) 
Ziorica Georgescu (Bucu- 
) 6 p; 3.—4. Victoria Vi- 
cu (Buc.) și Rozalia Sallay 
tișoara) 5 p.; 5. Melita Si-

GICA MANAFU (14 ANI) 1:22,8 LA 100 M BRAS

Șl 2:59,2 LA 200 M BRAS!
GALAȚI (prin telefon). — în 

concursul de înot desfășurat du
minică la Bazinul Tineretului 
(25 m) din localitate, tînăra Gica 
Manafu a realizat două frumoase 
performanțe în probele de bras:

bras și 1:21,7 ila IOO m fluture 
(ultimele trei sînt recorduri de 
copii categ. A).

T. SIRIOPOL -coresp.

movici (Iași) 4’/2 p (21 partici
pante). BĂIEȚI — 1. Ervin Mo- 
zes (Timișoara) 6V2 p.; 2. — 4. 
Radu Coroianu (Cluj), Cornel 
Miron (Galați) și Emanuel Pan- 
tazi (Buc.) 5’/2 p; 5.—6. Al. 
Covaci (Cluj) și Z. Nagy (Iași) 
5 p. (46 participanți).

In cursul competiției a fost 
organizată și o lecție teoretică, 
pentru jucătorii de categorii 
inferioare, susținută de maestrul 
G. Alexandrescu, antrenorul 
Științei București.

dr V. MALCOCI
arbitrul concursului

1:22,8 la 100 m și 2:59,2 la 
200 m. Sînt cele mai bune tim
puri realizate de o înotătoare 
româncă, la procedeul bras, în 
ultimii trei ani. In aceleași în
treceri s-au mai înregistrat alte 
9 recorduri regionale de juniori 
categ. a Il-a și copii : M. Dragu 
1:12,6 la 100 m și 2:44,3 la 200 
m spate ; Dumitra Dima 1:15,0 
la 100 m și 6:10,0 la 400 m 
liber; V. Lupoaie 1:27,1 la 100 
m bras; T. Crîșneanu 1:15.81a 
100 m fluture; D. Ungureanu 

31.2 la 50 m liber, 38,9 la 50 m

APTĂMÎNA ACEASTA : 
UPA ORAȘULUI BUCU
REȘTI" LA HOCHEI 

PE GHEATA

sfîrșitul acestei săptămîni, 
atinoarul artificial „23 Au- 

1 din Capitală, se vor desfă- 
jocurile celei de-a VIII-a edl- 

traditlonalel competiții de 
ed pe gheată „Cupa orașului 
rești”. La întrecere — pro- 
ată pentru zilele de 18, 19 șl 
bruarie — participă echipele 
Lak Plzen, Daugava Riga, 
resti și București (tineret), 
iele oaspe participă la cam- 
itele primei categorii în R.S. 
slovacă și — respectiv — 
3.S.

PROGRAMUL HANDBALISTIC 
DE DUMINICA 

DE LA FLOREASCA

Ultimele jocuri ale turului cam
pionatului feminin, programate la 
Bucuj-ești, se vor disputa intr-un 
program comun cu cele din ca
drul turneului international mas
culin „Cupa 16 Februarie". Iată 
programul de duminică, care va 
începe la ora 15: Dinamo Bacău— 
Rafinăria Teleajen (m), Rapid— 
C.S.M. Sibiu (f), Știința—Mureșul 
Tg. Mureș (f). Rapid—Lokomotiv 
Magdeburg (m) și Confecția—Știin
ța Timișoara (f). Jocurile se vor 
disputa în sala Floreasca.

RAPID - CAMPIOANA A TU
RULUI LA POLO (COPII)

S-au încheiat întrecerile din tu
rul campionatului Capitalei la

polo pentru echipe de copii. în 
ultima etapă s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate: Rapid—S.S.E. 
2 11—0; Steaua—C.S. Școlar 4—0: 
S.S.E. 1—Progresul 4—1. Clasa
ment : 1. RAPID 14 p, 2. Steaua 
13 p, 3. S.S.E. 1 10 p, 4. Progresul 
9 p (5—7) 5. C.S. Școlar 9 p
(6—15), 6. S.S.E. 2 5 D.

C. VASLLIU-coresp.

NOI MECIURI ÎN CONCURSUL 
DE TENIS DE LA STEAUA

Concursul jucătorilor de tenis 
fruntași, care se desfășoară în 
sala Steaua, a continuat cu dis
putarea a noi meciuri. Iată rezul
tatele înregistrate ieri : C. Năsta- 
se—Popovici 6—4, 6—3 ; Boaghe— 
Niculescu 6—3, 6—3 ; Mărmureanu 
—Popovici 6—2, 6—4 ; Bosch-Boa- 
ghe 6—3, 6—3.

Juniorii „promoției 1966“ au 
dat sîmbătă și duminică primul 
lor examen din acest sezon.

Deși rezultatele întrecerilor con
tează mai puțin în această peri
oadă, totuși ele sînt în mă
sură să exprime calitatea și 
chiar cantitatea muncii desfă
șurate în secții, să arate ce a fost 
făcut bine și, în același timp, 
să evidențieze direcțiile de urmat 
pentru îmbunătățirea performan
țelor din vară, pentru ridicarea 
acestora la înălțimea pretențiilor, 
a cerințelor internaționale. Pri
vit prin această prismă, „exame
nul" a fost pe deplin edificator 
la cele mai multe probe, antre
norii noștri avînd prilejul să-și 
vadă roadele muncii de pînă a- 
cum.

Performerii întrecerilor au fost 
săritorii în înălțime Erica Stoe- 
nescu și Șerban Ioan care, deși 
n-au lucrat specific, au reușit 
nu numai noi recorduri de sală, 
ci și cele mai bune rezultate ale 
lor. Erica, de pildă, și-a îmbu
nătățit cu 
zultat din 
adăugat 1 
din 1965. 
în valoare 
faptul că, 
reașca, elanul lor nu s-a 
desfășura în întregime. încă un 
amănunt semnificativ: Erica Stoe- 
nescu a făcut o încercare și la 
1,70 m și deși a avut înălțarea 
necesară a doborit ștacheta, în

ERICA STOENESCU

4 cm cel mai bun re- 
aer liber iar Șerban a 
cm performantei sale 
Noile recorduri cresc 
dacă avem în vedere 

în condițiile sălii Flo- 
putut

cădere. Această singură încercare 
ne-a arătat că ea va putea li ca
pabilă, în plin sezon, să atace 
cu succes recordul de 1,70 m al 
juniorilor, deținut de lolanda Ba
laș.

Rezultate hune au fost înregis
trate și Ia alte probe, ca urmare 
a eforturilor unor atleți ca Aura 
Petrescu, Gh. Ciobanu, Georgeta 
Cirstea, Dan llidioșanu etc. Au 
fost însă și probe la care cifrele 
n-au (ost cele așteptate. La lun
gime fete au lipsit, ce e drept, 
primele performere ale junioare
lor, dar oricum valoarea rezulta-

R. VILARA

(Continuare în pag. a 2-a)

Leo Lacroix, Pierre Stamos și Michel Arpin 
participă la „Internaționalele" de schi

Și la ediția de anul acesta a 
Concursului internațional al 
României (25—27 februarie) vor 
fi prezenți schiori cu renume. 
Lotul cel mai valoros va fi pre
zentat de Franța. Federația 
franceză a anunțat că la Sinaia, 
Predeal și Poiana Brașov vor 
participa binecunoscuții Leo 
Lacroix (medalia de argint în 
proba de coborîre la J.O. de la 
Innsbruck), Pierre Stamos (lo
cul II la coborîre la campiona
tele Franței) și Michel Arpin. 
Conducător și antrenor: Ho- 
nord Bonnet, un nume care nu

mai are nevoie de prezentare.
Dintre celelalte țări care au 

confirmat participarea (Bulga
ria, Anglia, R.D. Germană și 
Italia), doar Italia a comunicat 
nominal lotul : Maurizzo Volpe, 
Aldo Volpe și Giusepe Dalla- 
via.

Amintim că la 27 februarie, 
la Borșa, alături de schiorii ro
mâni, participanți la campio
natele republicane de sărituri, 
vor concura și cîte doi repre
zentanți ai R.D. Germane și Ce
hoslovaciei.

CAMPIONUL DEPOULUI...
îmi face semn prietenește de... sub un 

.18" intrat noaptea în revizie la „Dudești". 
E un om despre care mi s-a spus câ a 
legat o trainică prietenie cu stadionul - 
lăcătușul Miron Alecu.

îl aștept pînă cînd vagonul pornește din 
nou prin labirintul de șine. Și, între timp 
- cu ajutorul organizatorului de grupă, 
Gheorghe Cotîrță - încerc să schițez o 
cronică a activității competiționale de masă 
de la depoul fruntaș („Dudeștii" au cucerit, 
printre altele, cupa acordată grupei spor
tive cu cele mai bune rezultate în cam
pionatul asociației I.T.B.).

★
-r Nici nu vă închipuiți ce mare interes 

stîrnește campionatul asociației. Pentru noi, 
întrecerile sînt tot atît de pasionante ca și 
marile competiții în care se bat recordu
rile Europei sau ale lumii. Ne pregătim cu 
grijă, luptăm cu toată dîrzenia, avem emoții 
și bucurii...

Gheorghe Cotîrță mai vorbește și despre 
o tradiție pe care muncitorii depoului o 
cultivă cu pasiune. Și despre o anume do
rință de a reprezenta cit mai bine .Dudeștii" 
în toate competițiile de masă organizate 
de asociația sportivă.
- Am avut o participare aproape totală 

la ultima ediție a campionatului. Muncitorii 
de la depoul nostru s-au întrecut la atle
tism, fotbal, volei, tenis de masă, șah, tir 
și popice.

- Dar acum, iarna ?
- Spartachiada de... iarnă : 256 de par

ticipanți la competițiile de haltere, tir, tenis 
de masă, șah și la concursurile de orien
tare turistică.

Printre campionii asociației și ai sparta- 
chiadelor : lacob Petrica - 100 m plat, 
lordana Costescu - lungime, Gheorghe 
Tache, Mihai Zamfir - tir, echipa de fotbal 
(căpitan strungarul Petre Dicu) și... Miron 
Alecu.

★
- Nu rîvnesc la gloria lui Snell, a lui 

Pele sau a altor mari performeri. Fac sport 
pur și simplu pentru că-mi place, peniru 
că e un lucru sănătos și frumos.

Dar lui Miron Alecu i se spune la 
„Dudești" campionul depoului. Așadar, e 
vorba și de alte satisfacții...
- Da I Cum v-am spus, îmi place foarte 

mult sportul. Sincer să fiu, abia aștept să 
se orșanizeze o competiție de masă - în
treceri de cros, campionatul asociației,, orice. 
Le aștept... pregătindu-mă cît pot mai bine. 
Și, desigur, sînt bucuros cînd obțin un re
zultat bun.

Notez că Miron Alecu a cîștigat nume
roase întreceri de atletism - „pasiunea

DAN GÎRLEȘTEANU

(Continuare in pag. a 2-a)



Competiții dotate cu „Cupa 16 Februarie"
Un reușit concurs de tir Relatări de la

Spartachiada de iarnă a tineretulu

ultimele întreceri ale etapei I
Sîmbătă și duminică s-a desfășurat 

pe poligonul Dinamo, tradiționalul 
concurs de tir dotat cu „Gupa 16 Fe
bruarie". La întreceri au participat nu
meroși sportivi fruntași, îndeosebi de 
la clubul Steaua care — de altfel — au 
dominat competiția. Pe lista celor mai 
hune rezultate se înscrie noul record al 
tării obținut de N. ROTARU la proba 
de armă liberă calibru redus 3 x 20 
focuri. Cifre mulțumitoare, pentru eta
pa actuală de pregătire, au obținut și 
Margareta Enache — 552 p la armii 
standard 8x20. P. Sandor — 565 p la 
armă standard și G. Maghiar — 546 p 
la pistol liber. De semnalat că la acest 
concurs un junior de la Steaua, Mihai 
Teodor (18 ani), a obținut un punctaj

întrecerile voleibaliștilor
ploieșteni

’Turneul masculin dotat cu „Cupa 16 
Februarie", desfășurat la Ploiești, s-a 
încheiat cu victoria echipei divizionare 
Petrolul, care a cîștigat cu 3 0 toate
meciurile jucate. Formațiile întîlnite de 
Petrolul si clasate în ordine pe locurile 
2, 3 și 4 au fost combinatele A.S.A.— 
Farul I.'I'.A.IJ. Ploiești, Constructorul — 
Centrofarm Ploiești și Electrica—Petro
listul Cîmpina. jucători evidențiați : 
Zamolo, Șucu (Petrolul). Vintilă, Dumi
trescu (A.S^A.- f arul) Perjii, Demetrius 
(Constructorul- Centrofarm), Bocor, și 
Szabo (Electrica Petrolistul).
„ VENERU SĂNDULESCU-coresp

promițător, 520 p, la dificila probă de 
pistol liber.

REZULTATE : armă liberă calibru 
redus 3x20 focuri : 1. N. Rotaru
(Steaua) 574 p — nou record republi
can (v.r. 570 p.), 2. P. Șandor (Steaua) 
564 p, 3. G. Vasilescu (Olimpia) 558 p. 
4. V. Enea (Steaua) 551 p. 5. M. Pavel 
(Dinamo) 547 p. Armă standard 3x20 
focuri — seniori : 1. P. Șandor 565 p,
2. N. Rotaru 563 p, 3. G. Vasilescu 561 
p, 4. T. Ciulu (Steaua) 559 p, 5. V. 
Enea 559 p; senioare : 1. Margareta E- 
nache (Steaua) 552 p, 2. Ioana Petro- 
vici (Steaua) 538 p, 3. Jaqueline Zvo- 
nevsehi (Dinamo) 531 p, 4. Elena Nis- 
tor (Steaua) 530 p (un foc ratat), 5. 
Aritina Bițică (Steaua) 513 p; juniori :
1. B. Csegezi (Steaua) 523 p, 2. D. 
Hrib (Olimpia) 520 p, 3. D. Nițu (O- 
limpia) 519 p, 4. N. Vlad (Olimpia) 
517 p, 5. M. Marin (Metalul) 511 p. 
Pistol liber : 1. G. Maghiar (Dinamo) 
546 p, 2. T. Jeglinschi (Dinamo) 538 p,
3. Al. Claus (Steaua) 533 p, 4. C. 
Feciorescu (Steaua) 529 p. 5. C. Hei- 
dendorf (Olimpia) 522 p, 6. M. Teo
dor (Steaua) 520 p. Armă sport 
3x10 focuri — juniori : 1. I. Codreanu 
(Steaua) 238 p, 2. A. Neagu (Steaua) 
236 p, 3. Melania Radu (Steaua) 224 p; 
seniori : J. M. Vlad (Olimpia) 228 p,
2. S. Veber (Confecția) 199 p, 3. A. 
Faia (Confecția) 174 n.

• Deoarece nu s-a întocmit un cla
sament pe echipe, Cupa a fost atribuită 
sportivului care a obținut cel mai bun 
rezultat individual, adică lui Nicolae 
Rotaru.

Zilele trecute, în numeroase asociații 
sportive s-au desfășurat întrecerile fi
nale ale primei etape a Spartachiadei de 
iarnă a tinerelului. Corespondenții noș
tri ne-au 
tre ele :

trimis relatări. Iată cîteva din-

PE
LA FAGARAȘ, 

PRIMUL PLAN : SCHIUL

încheiate recent, întrecerile primei e- 
tape a Spartachiadei de iarnă a tinere
tului s-au bucurat și în raionul Făgăraș 
de mult succes. Ramura sportivă care a 
atras cei mai mulți concurenți a fost — 
cum era și firesc — schiul. De asemenea, 
la săniuțe, șah și tenis de masă' s-a în
registrat o mare afluență de partici
pant!. printre asociațiile sportive care 
s-au evidențiat in mod deosebit se află 
Recolta Arpașul de Jos, Recolta Vaida

T. RĂB.ȘAN

NATAȚIE: Copiii cîștigă secunde...
Jl'NICOLAE, G. POPOVICI, ANCA GROZA SI ANCA POP DIN NOU 

PRINTRE FRUNTAȘI'
Groza, Gabriel Popovicâ, Anca Pop, ală
turi de care L. Șoptereanu, R. Vrînceanu, 
Elena și Silvia Ivescu, Ingrid Hesaun, 
Gh. Cameniță, Lidia Rahău șl Al. Pe
trescu au făcut însemnate progrese. Și 
acum rezultate tehnice :

BATEȚI — 33 m fluture : 1. T. Nicolae 
(Din) 25,4, 2. G. Popovici (Din) 30,3 ; 33 
m spate : 1. T. Nicolae 27,6, 2. L. Șopte- 
reanu (SSE 1) 28.1 ; '

1 2:05,6 : 33 m liber : 1. L. Șopte-

Al doilea concurs al anului rezervat 
celor' mai tineri înotători (9—10 ani) din 
Capitală ne-a prilejuit o serie de sa
tisfacții. La 7 din cele 8 probe individu
ale, timpurile primilor clasați sînt supe
rioare cu 1—2 secunde față de cele înre
gistrate în luna trecută, fapt care reflec
tă preocuparea unor antrenori pentru 
creșterea tinerelor elemente, pentru pre
gătirea lor multilaterală.

>Din păcate însă, aceste cazuri pot fi 
numărate pe degete... Și duminică am 
fost nevoiți să înregistrăm o slabă par
ticipare pentru această categorie de vîr
stă, mulți dintre antrenori prezentind 
doar cite 5—6 concurenți. Motivul — asu
pra căruia am mai atras atenția și in 
alte rînduri— este cit se poate de lim
pede : TENDÎNTA SPRE O MUNCA MAI 
COMODA CU TINERI PLAFONAT! FARA 
PERSPECTIVE (VEZI REZULTATELE 
ULTIMULUI CONCURS DE JUNIORI). 
ÎN LOCUL UNEI CONTINUE CĂUTĂRI 
ÎN RÎNDUL MICILOR ÎNOTĂTORI CU 
EVIDENTE CALITĂȚI.

Pe tabloul evidențiaților găsim nume 
deja cunoscute : Ni-colae Teodor, Anca

4x33 ni liber : 1.
S.S.E.
reanu 22,9 2. T. Nicolae 22,9, 3. G. Popo
vici 23,1, 4. R. Vrînceanu (Steaua) 24,3; 33 m 
bras : 1. G. Popovici 27,8, 2. Al. Petrescu 
(SSE 2) 28.1, 3. L. Șoptereanu 30,1, 4. T. 
Nicolae 30,8.

FETE — 33 m liber : 1. Anca Groza
(Din) 25.3, 2. Anca Pop (SSE 2) 26,1, 3.
Elena Ivescu (Din) 27,6 : 33 m bras : 1.
Ingrid Hesaun (SSE 2) 32,0, 2. A. Groza 
32,1, 3. A. Pop 32,9 ; 33 m fluture : 1. A. 
Groza 28,3, 2. A. Pop 30,0, 3. Lidia Rahău 
(Din) 30,5, - - —
m spate :
.30,3, 3. S. 
(Din) 30,9.

4. Silvia Ivescu (Din) 30,5 ; 33
1. A. Pop 30,0, 2. L. Rahău 

Ivescu 30,8, 4. Carmen Rahău

Au lost desemnați campionii 
universitari de schi pc 1966

(Urmare din pag. ]) 36:42,0; 3.

Recea, Chimia Negoiul, Victoria și Pro
gresul din orașul Victoria s.a.

B. Stoiciu-coresp.
CAMPIONII SE PREGĂTESC 

PENTRU ETAPA A II-A

întrecerile organizate de asociațiaLa . .
sportivă a Uzinelor mecanice Moreni au 
participat peste 350 de concurenți. Cu 
prilejul întrecerilor finale au fost de
semnați campionii primei etape. Iată-i: 
șah — strungarul Alex. Ștefan, popice — 
mecanicul Stelian Comeagă, tenis de 
masă — strungarul Lucian Iacob, să
niuțe, — frezorul Gh. Stan, schi — teh
nicianul Aurelian Dumitrescu și contro
lorul Mihai Dumitrescu. Campionii se 
pregătesc acum pentru etapa a Il-a.

Gh. Ilinca-coresp.

PERFORMANTE BUNE LA HALTER
Sub conducerea iov. Nicolae Mohănes 

participanții la întrecerile de halt 
organizate la asociația sportivă Tra.< 
ruî Bistrița au obținut rezultate vi 
roase. Dintre ele evidențiem în n 
deosebit performanța realizată de J 
fan Corodi : 113 kg la smuls. La întrei 
au luat parte 60 de halterofili.

R. Enceanu-coresț
★

Despre întrecerile primei etape a Si 
tachiadei de iarnă a tineretului ne 
mai scris corespondenții noștri I. B< 
ean-Sibiu, S. Vatamaniuc-Săveni, T. ! 
fănescu-Craiova, A. Ilie-Cisnădie, 
Stroe-Cîmpina, Gh. Apostolescu-Ploit 
V. Popescu-Cimpulung ș.a.

Aspect de la întrecerile finale de tir ale asociației sportive I.T.B.

SCRIMĂ

Ana Maria
sabrerul Dan

campioni ai

Floretistc
Hristu

Văcăres
Capitalei

( U rmare

aruncarea greutății
din pag. 1)

(<■1 
la

La
C.U.
tate, 
teunu și Viorica Vlasa, clasate pe pri
smele locuri în această ordine.

Cil unele peripeții s-a consumat și 
cea de a treia probă a finalelor — 
slalomul uriaș, desfășurat în Sulinar. 
După succesul de Ia „special", toată 
lumea credea că Tomor.i va reedita per
formanța. Acesta a avut un start 
bun, dar înainte de a ocoli una din 
porți, datorită vizibilității extrem de 
reduse (nu se vedea nici la 10 metri 
din cauza cețiil), a intrat intr-un... ar
bitru.

Tomori — avînd dreptul — a repetat 
cursa, dar fără succes, deoarece a 
^scos" un timp mai slab decît Stinghie, 
care a ocupat primul loc. In acest fel 
Stinghie s-a revanșat...

Ceea ce n-a reușit Tomori avea 
realizeze, în schimb, M. Gundel, în 
ceeași probă. Viitoarea ingineră 
Brașov a fost într-adevăr cea mai bună 
și la „uriaș", obținînd un timp cu a- 
proape 3 secunde superior celei de a 
doua clasată, 

înainte de a 
tehnice, se cuvine 
mantele schiorilor • 
au cucerit 5 din < 
joc! Călduroase 
«chiori brașoveni, 
lui lor principal, 
nescu, 
«port in orașul și în

Rezultate tehnice, 
băieți: 1. Gh. Tomori 
69,0; 2. M. Stinghie 
75,0; 3. P. Tomori 
fete: 1. M. Gundel (C.U. Brașov)
2. Eeat. Ciutac (C.U. Tg. M.)
3. Rodica Munteanu (C.U. Buc.) 
Fond băieți (8 km): 1. D. Chițu 
Brașov) 37:1.7,0; 2. C. Arghiropol 
Brașov) 37:54,0; 3. N. Ciornei 
Iași) 40:14,0; fete (5 km): I. 
Mamicanu 35:36,0 ; 2. Viorica

fete, în schimb, studentele din 
București s-au impus cu autori- 
în primul rînd prin Rodica Mun-

Maria Imreh (C.U. Cluj) 
41:28,0. Slalom uriaș, băieți (2500 m):
1. M. Stinghie (C.U. Brașov) 2:29,7;
2. Gh. Tomori 2:37,6; 3. St. Borlnic
(C.U. Cluj) 2:39,8. fete (1500 m) : 1. 
M. Gundel (C.U. Brașov) 2:05.2; 2. Io- 
hana l.exen 2:08,1; 3. Ioana Belu (C.U. 
Buc.) 2:14,0.

telor realizate a fost modestă, la 
de modeste au fost și performanțele 
triplu salt (cu excepția recordului lui 
Petra) și chiar la lungime. Dintre toate 
rezultatele obținute, cele (le la arun
carea greutății sînt cele mai departe de 
așteptări. La fete, doar Elena Lefter 
lasă să se întrevadă posibilități de pro- 

CLASAMENTELE GENERALE : 
§ Băieți : 1. linamo Brașov, 1« p, 2.

S.S.E. II Buc. 16 p, 3. Liceul 35 BUC. 
14 p, 4—5. S.S.E. I Buc. și S.S.E. 
Cluj 13 p, 6 Rapid Buc. 11 p, 7. S.S.E. 
Reșița 8 p. 8. S.S.E. Bacău 7 p, 9-12, 
Metalurgistul Cugir, Dinamo Buc., 
Metalul Buc. și C.S.S. Buc. 6 p, etc.

Fete : 1. Liceul 2 Cîmpulung 16 p, 
2. Steaua Buc. 14 p, 3. S.S.E. II 12 
p, 4. Progresul Buc. 11 p, 5. Cetatea 
Brașov 9 p. 6 S.S.E. Ploiești 8 p, 7—9, 
Știința Alexandria, Speranța Galați 
și Șc. Sp. UCFS Hunedoara 6 p, 10— 

g 11. Liceul 35 Buc. și S.S.E. Brașov 
<2 5 p. etc.
greș, celelalte concurente fiind departe 
de cerințele actuale (Marilena Ciur ea 
rămîne specialistă la suliță și Paraschiva 
Crăciun la disc) iar la băieți nici unul 
nu prezintă garanția ca, măcar peste 
cîțiva ani, să avem și noi un aruncă
tor de 17—18 metri! Așa stînd lucru
rile, ne punem iarăși întrebarea: cînd 
vom ieși din mediocritatea rezultatelor la 
aruncarea greutății? De aceea, este de 
datoria antrenorilor, a profesorilor de 
educație fizică să muncească neobosiți 
și să caute continuu elementele cele mai 
potrivite (ca statură și posibilități fi
zice) pentru aceste probe.

.a concurs au fost prezenți, cu re
iate mulțumitoare, alleți și atlete din 
îpulung, Iași, Bacău. Brașov, Plo- 
i, Cluj, Brăila, Reșița, Craiova etc. 
lipsit însă — și nu știm de ce — 

•ții de la Banatul Timișoara, de Ia 
șui Oradea, de la Farul Constanța.

fi fost curioși să-i vedem și pe ei 
acest examenI

Campionatul Capitalei la scrimă, 
tegoria a Il-a, a continuat sîmbătă 
proba de floretă fete) și duminică 
întrecerile de sabie). Confirrpînd 
mele succese, floretista Ana Ivi 
Hristu, care a dovedit și de data ac 
ta o deosebită combativitate, s-a 
sat pe locul I. Principala ei... urm 
toare, Georgeta Orfanu, s-a compo 
sub posibilități, pierzînd la M 
Cioacă, și ieșind astfel din „cui 
Mențiune pentru Victoria Petr 
singura învingătoare a campioai 
Clasament : 1
(Univ.) 5 v.; 
(Știința) 4 v„ 
(S.P.C.) 4 v; 4. Lelia Irimie (Pr< 
3 v.; 5. Maria Schultz (Progr.) 2

La sabie, campion al Capitalei 
fost desemnat Dan Văcărescu, c 
un baraj cu Ion Galan. Clasann 
1. D. Văcărescu (Univ.) 3 v.d.b.; 
Galan (S.P.C.) 3 v.d.b.; 3. Gh. Di 
(Gloria) 2 v.; 4. D. Bercovici (U: 
2 v., 5. Gh. Purcărea (Gloria) l

Primi trei clasați participă la < 
pionatul Capitalei rezervat sporti- 
de categoria I și maeștri.

Hi 
Georgeta Ori 
Victorița Peti

Ana Maria 
2.
3.

HANDBAL: înaintea ultimei etape a turul
Iată-ne și înaintea ultimei etape a 

primei părți a campionatului republi
can feminin, etapă care programează 
— oa și cele două precedente — me
ciuri importante pentru configurația 
clasamentului : Știința București—Mu
reșul, Confecția—Știința Timișoara, 
Rapid—C.S.M. Sibiu și Tractorul 
ința. La ora actuală, 
prezintă astfel:

•Vo-
clasamentul se

determina o micșorare a difere 
dintre primul și al patrulea loc 
despărțite de 5 puncte. In ac 
timp, însă, este posibilă — prin 
oul rezultatelor* — și o distai 
a actualului lider. Ceea mă’ 
interesul pentru jocuri.

să
a-

4 in

„uriaș", obținînd un timp 
superior celei

1 ohana Lexeti.
consemna rezultatele 
> să subliniem per/or
din C.U. Brașov, care 
cele 6 titluri, puse în 

felicitări 
precum și 
lectorului 

un neobosit animator
regiunea Brașov. 
Slalom special, 

(C.U. Brașov) 
(C.U. Brașov) 

(C.U. Cluj) 76,6 
’ “ 85.3;

97,2 ; 
101,4. 
(C.U. 
(C.U. 
(C.U. 

Rodica
Vlasa

studenților 
anlrenoru- 
C. Ditieo- 
al acestui

Campionul depoului
(Urmare din pag. 1)

• ••

din pasiunea sa

nr. 4 și Rulmen-

1. Știința Timișoara 8 7 1 0 94: 47 15
2. Mureșul Tg. Mureș 8 6 1 1 85: 41 13
3. Rapid București 8 5 1 2 84: 65 11
4. știința București 8 4 2 2 60: 51 10
5. Tractorul Brașov 8 3 3 2 64: 65 9
6. Lie. nr. 4 Timișoara 9 3 2 4 67: 85 8
7. Confecția București 8 .3 0 5 64: 79 6
8. C.S.M. Sibiu 8 2 0 6 34: 56 4
9. Rulmentul Brașov 9117 79:105 3

10. Voința Odorhei 8 1 1 6 55: 92 3
Cum se vede, Lie.

și-au încheiat... socotelile în pri- 
parte a campionatului și e proba- 
să rămînă pe locurile actuale. In 
privește pe Rulmentul, această e-

PROGRAMUL TURNEELOR FINA
ALE ;,CUPEI SPORTUL POPUL

lui de muncă ceva 
sportivă.

— Toți coi tineri 
și mine, la tocite 
mult, Mihai Zamfir 
tir, Radu 
în echipa 
asociație, 
de volei, 
signa de 
cea de gradul II. 
sînt - absolut toți - spectatori la fie
care întrecere a noastră. De multe 
ori, unii dintre ei - Marin Barbu, 
Dumitru lancovici, Ion Gheorghe - 
nu-și stăpînesc neastâmpărul. Atunci, 
intră pe teren și ne spun : „la adă 
mingea aia să tragem și noi o dată...". 
Și, pe urmă „fug" bucuroși in tribună.

Finalul dialogului nu-l surprinde 
pe Miron Alecu.
- Spune-mi, te rog, ce faci după- 

amiază ?
- Am antrenament I
- De șah, bănuiesc.
- Nu ! Șahul îl las pentru diseară. 

După-masă încep pregătirile pentru 
atletism. Ni s-a spus că în martie se 
reia campionatul asociației. Știți, 
atletismul...

nr. 1* 1, dar că, în același timp, s-a 
numărat printre componenții de bază 
ai echipei de fotbal (campioană pe 
asociație) și de volei (locul II), că 
este totdeauna printre fruntașii com
petițiilor de tir și - în ultimul timp - 
s-a apucat și de șah I

Și pentru că îi place să facă o 
treabă ce seriozitate, cu pasiune și 
perseverență, a găsit timp și pentru 
studiul atît de complicat al jocului 
de șah.
- Ce adversari ai avut în Sparta

chiada de iarnă ?
- Foarte buni : lăcătușul Ion San

dru de la depoul Giulești, electri
cianul Știrbu de Ici depoul Alexan
dria și în finală (prin ce emoții am 
trecut !) pe manipulantul Mîrza de 
la depoul Splai.

Pentru că Miron Alecu n-a pierdut 
nici o partidă și a ocupat primul loc 
pe asociație, l-am întrebat... ce va 
urma 1
- Greu de spus. La etapa pe grupe 

de asociații vor veni adversari și mai 
puternici. Mă pregătesc și vom vedea! 
(Mi-a mai spus că-l pasionează acum 
deschiderile „tari" de genul celor ale 
lui Spaski. Și că poate o să încerce 
chiar gambitul regelui...).

★ «...
Am vrut să mai aflu ceva. Dacă lui lăcătuș și pasionat sportiv, de zeci 

șeful de ech'P.9 o !£9QȘEVS tovarășilor de ori campion al depoului.

ca 
Mai

sînt prezenți, 
întrecerile.

• cel mai bun la 
Petre Marin sîntCazan ți 

de fotbal, campioană pe 
Gheorghe Apopei în cea 
majoritatea au cucerit In- 
polisportiv, unii chiar pe 

Cei mai în vîrstă

Mi-a strîns mîna și a dispărut sub 
un alt „18", sau poate un „21", care 
avea nevoie de îngrijirea pricepulu-

tul 
nia 
bil 
ce 
chiipă a pierdut duminică meciul cu 
Confecția în finalul jocului, cînd 6-a 
comportat neașteptat de slab. In min. 
32, cînd scorul era 6—6 și ~ 
rămăsese în 3 jucătoare 
Rulmentul (în 5 jucătoare) 
că n-a marcat, dar a primit

Revenind la lupta din fruntea cla
samentului, trebuie subliniată impor
tanța meciurilor de la București. Con
fecția (cu apărarea întărită prin pre
zența în poartă a Irinei Naghi) și Ști
ința București - - învingînd pe Știin
ța Timișoara și. respectiv, pe Mure
șul (lucru care nu-i exclus) — pot

Confecția 
de cîmp, 
nu numai 
gol I...

La capătul unor frumoase într< 
începute din toamnă cu participai 
zeci de echipe de juniori și junioa 
IX-a ediție a „Cupei Sportul pop 
își va consuma în zilele de 20, 
22 februarie ultimul său act : tu 
final. După cum am anunțat, la 
jocurile finale vor avea Ioc la Clu 
cele de băieți da Galați. Programi 
tocmit de federație este următoru1

JUNIOARE, duminică ; Lie. 
Brașov — S.S.E. Petroșeni și S.S.I 
2 București — S.S.E. nr. 1 Bucul 
luni : S.S.E. nr. 2 București — f 
Petroșeni și Lie. nr. 2 Brașov — ! 
nr. 1 București ; marți ; S.S.E. F 
șeni — S.S.E. nr. 1 București și ! 
nr. 2 București — Lie. nr. 2.

JUNIORI, duminică : Lie. nr. 2 
șov — S.S.E. Tg. Mureș și Di 
București — C.S.S. București ; 
C.S.S. București S.S.E. Tg. Mu 
Dinamo București — Lie. nr. 2 Br 
marți : C.S.S. București — Lie. nr 
Dinamo București — S.S.E. Tg. N

HALTERE: Cîteva rezultate meritor

în concursul de clasificare
In sala de antrenament a clubului 

Dinamo din Capitală a avut loc, sîm- 
bătă seara, un reușit concurs de clasi
ficare la care au participat halterofili 
de la Progresul, Metalul, Dinamo, O- 
limpia și Grivița Roșie.

Cu acest prilej au fost realizate cî
teva rezultate meritorii. Cea mai bună 
performanță a fost obținută de tînărul 
Gh. Mincu de la Dinamo care a tota
lizat 430 kg la categoria grea. Rezulta
tul constituie a doua performanță a 
categoriei și, totodată, un record per
sonal. Mai subliniem rezultatul unui 
alt dinamovist, P. Oprea Toma, care 
— deși s-a clasat pe locul secund la 
categoria ușoară — a realizat norma

pentru categoria I de clasificare 
kg.).

Deosebit de interesantă a fost 
pută concurenților de la cate 
pană, primul loc fiind atribuit la., 
tar, halterofilului M. Hintz (Olir 
la egalitate cu M. Duncă (Dinan

Iată cîștigătorii acestui concurs 
tegoria cocoș : C. Petrescu (Me 
230 kg; cat. pană M. Hintz (Oii 
235 kg; cat. ușoară D. Leica (Dir 
317,500 kg; cat. semimijlocie P. Io 
(Progresul) 275 kg; cat. mijloci 
Pavel (Metalul) 242 kg; cat. sen 
M. Novac (Dinamo) 300 kg.; cat. 
Gh. Mincu (Dinamo) 430 kg. (C.



Hie Iancu-coresp.

A in

azi.

-— din 
lumină:

Mi-a plăcut cum

cuplu Du
de a sta 
— o dată 
B. Încerc

A.S.A. TG. MUREȘ—OTELUL
MUREȘ 4—1 (3—1)

Revenirea în „A“ și în echipa reprezentativă
Lume multă, ca în plin campionat, la 

amicalul Rapid —Progresul. Suporterii 
Progresului s-au adăugat miilor de ra- 
pidiști, mai de mult intra ți în legendă, 
umplînd împreună potcoava Giuleștiului. 
La sfîrșit mă îndrept spre cabine, croin- 
du-mi cu greu drum printre acești oameni 
fără de care fotbalul n-ar avea farmec. 
Ocolesc cabina preaalintatidui 
mitriu—Ionescu în dorința 
de vorbă cu Mateianu, intrat 
cu Progresul 
să-l scot la

— Bravo, Viorele! 
le-ai mișcat

— M-am și pregătit cu atenție...
— Te-am urmărit în mod special. 

După cum văd, te reprofilezi pe post 
de vîrf de atac.

— Pasiune mai veche. De pe vremea 
cînd făceam tripletă cu Ozon și cu Dinu- 
lescu: îmi servea Titus niște baloane...

ici tu n-ai jucat rău în ultimii 
ani în rolul de. coordonator. Nu uita me
ciurile de nota 9 cu Turcia și Cehoslo
vacia în calificări.

— Nu le uit, după cum nu-l uit nici 
pe acela cu Portugalia, cînd am ieșit din 
formație jucînd tot coordonator. Am 
fost apreciat cam „rupt" de restul e 
chipei, lipsită atunci de Ghergheli, cu 
care mă înțelegeam de minune, și Geor
gescu — umîndoi accidentați. In repriza

ȘTIRI... ȘTIRIdl <4

disputa 
de fot- 
amicale 
aia și

a doua, cînd echipa a ieșit cu mai mult 
curaj la atac și cînd Iancu nu s-a mai 
limitat în a fi umbra lui Eusebio, jocul 
nostru s-a „legat" iar, ca în meciul cu 
Cehoslovacia. Puțin a lipsit să plecăm 
cu un punct de la Lisabona.

— Le-am luat pe amîndouă în meciul 
revanșă...

— Da, pentru că echipa și-a făcut 
jocul ei, atacînd vijelios din primul mi
nut, impresionînd prin ritm și prin fan
tezie.

■— Să nu omitem noua formulă a ata
cului: cu Dridea și Badea în mare formă.

— Absolut de acord; am vrut doar 
să subliniez faptul că fără bidoane din 
„spate", fără joc ofensiv, forma cuplului 
petrolist s-ar fi risipit.

— Cam lungă această paranteză re
trospectivă. Nu crezi?

— Vedeți, și noi jucătorii simțim u- 
neori nevoia să ne descărcăm sufletul. 
Ințelegeți-ne și pe noi.

— Spune, Viorele: ce te-a determinat 
să schimbi rolul de creator cu acela de 
realizator ?

— Am apreciat împreună cu antreno
rul că e necesar să-mi asum responsabi
lități ceva mai concrete în cadrul echipei. 
Și anume să dau goluri. Iată de ce am ho
tărî t să mă... apropii mai mult de poartă, 
ocupînd de la început poziții mai avan
sate.

— Vei fi, cred, de acord, că între 
timp sarcina vîrfului de atac s-a mai 
îngreuiat. Acum, lingă fostul stoper a 
mai apărut încă unul, iar în spatele lor 
altul, care „mătură11 tot ce trece de ei.

— Este adevărat, dar nu trebuie uitat 
că orice lacăt își găsește și... cheia. 
Dacă te demarci încontinuu, sincronizîn- 
du-ți intențiile cu ale celorlalți coechi
pieri, este imposibil să nu reușești.

— Apropo de sincronizare. După felul 
în care s-a legat jocul în repriza a doua 
am impresia că te înțelegi mai bine cu 
Unguroiu.

— Așa este. Cu el pot nuinevra mai 
ușor în zona de finalizare. Cit despre 
Oaidă, folosit în prima repriză înaintaș 
central, acesta are nevoie de spații mai 
mari pentru a-și pune în valoare viteza. 
Rămîne mai departe o bună aripă.

— Pe suporterii Progresului i-ar in
teresa să afle din gura lui Mateianu 
dacă au scăpat de emoții în privința re
venirii echipei în prima categorie a 
țării.

— Nu-mi subapreciez de loc adver
sarii, afirmînd că locul I în seria noas
tră nu ne mai poate scăpa. Toți coechi
pierii mei — de la Mîndru la aripa 
stingă — doresc din tot sufletul repro- 
movarea în A și cred că o primă dovadă 
o constituie si evoluția noastră din jocul 
de azi. Numai că în ceea ce mă privește 
„țintesc" undeva mult mai sus...

_  ? I
— Vreau să-mi reiau locul în echipa 

reprezentativă, de astă dală pe postul 
de înaintaș central stingă pentru care 
mă pregătesc.

Vei avea de luptat cu Badea și Ion 
Ionescu, care nici ei nu se vor lăsa cu 
una cu două.

— Sînt convins, dar nu voi da înapoi. 
La 27 de ani am tot dreptul să fiu 
optimist. Nu credeți ?

G. N1COLAESCU

DINAMO BACĂU—TEXTILA BU1IUȘI
2—0 (0—0)

Aproape 2 000 de spectatori au venit 
duminică pe stadionul Dinamo, dornici 
să urmărească evoluția echipei favorite 
în compania formației Textila BuIluși. 
Deși terenul a fost desfundat, cele două 
echipe s-au mișcat bine, arătînd că sînt 
puse la punct eu pregătirea.

Punctele au fost înscrise de 
și Panait.

M n t ei

Un public numeros a urmărit partida 
celor două echipe locale, încheiată cu 
victoria așteptată a echipei A.S.A.

Au marcat: Balint (min. 13), Turcii 
(min. 27), Lungii (min. 44) și Pascal 
(min. 58), respectiv Vultur (min. 29).

I. Păuș-coresp. reg.

CEAHLĂUL PIATRA 
RINA MANGALIA

echipe au urmă- 
a jucă- 

s-a dovedit corespunză-

erai Jean Lăpușneaiui 
iregătirile efectuate în 
deal de formațiile stu- 
tișoara, Cluj, Craiova 

alt antrenor federal, 
rescu. a urmărit antre- 
dc Steagul roșu Bra- 
meciului-relur cu Es-

★
afara masivului contingent 
promovați asltt-toamna de 

conducerea tehnică a

In
niori
Timișoara, 
bănățene a adus în rîn<1 urile echipei alli 
doi tineri jucători. Este vorba de fun
dașul Pîrvu și mijlocașul Rus.

★
Arbitrii meciului Steagul roșu—Es

panol sînt iugoslavii Stjepan Varazdinac 
(la centru). Drago llorvat 
k a v i n a.

și Josip Hu-

TURNEUL ECHIPEI STEAUA

Steaua si-aEchipa bucureșteană 
continuat turneul în Izrael, jucînd 
cu cîștigătoarea „Cupei Izraelului", 
echipa Macabi Tel-Aviv. Pînă la în
chiderea ediției nu ne-a parvenit re
zultatul final. Cu 10 minute înainte 
de sfîrșitul meciului scorul era 1-0 
în favoarea formației Macabi, prin- 
ir-un gol marcat din penalti.

Antrenorii celor două 
rit să verifice pregătirea fizică 
lorilor, care 
toare pentru actuala etapă.

Golurile au fost înscrise de Pătrașcu 
(min. 9 și 48), Medcr (min. 56), res
pectiv Slăncilă (min. 30 și 87).

C. Nemțeanu-coresp.

3—1

Jocul a avut loc
desfundat. Golurile
Boroș (2) și Lazăr pentru A.S. Cugir 
și Călin pentru Victoria Călău.

Mihai Vîlceanu-coresp.

pe un teren complet 
au fost înscrise de

Fotbaliștii echipei C.F.R. Timișoara, fruntașa seriei Vest a categoriei C, 
participă la acțiunea de reparare a terenului de joc. In felul acesta fero
viarii timișoreni își însușesc, pe nesimțite, și o bună pregătire iizică

C.S.M.

Ha lori au urmărit „la 
jcală C.S.M. Reși|a, în 
i Metalul—Oțelul roșu, 

regional. Fotbaliștii re
lit o bună pregătire, 
(ost înscrise de către 
u, respectiv Alioșanu.

I. Plăvițiu -coresp.

Roman (2), Săbăslău, respectiv An- 
done au fost autorii celor patru goluri.

Ion Cristea-coresp.

CLUJEANA—APEMIN BORSEC 
3-4 (0—1)

Meciul a avut loc la Borscc. Jucătorii 
de la Apemin au opus o dîrză rezistență 
fotbaliștilor de la Clujeana, care au 
manifestat o formă bună.

• Începute la 12 ianuarie, antre
namentele echipei METALUL HUNE
DOARA, care activează în cate
goria C, se desfășoară cu intensitate 
sporită sub conducerea antrenorului 
Abagiu Pîrvu. Primele jocuri de ve
rificare au fost susținute în compa
nia echipei regionale, Constructorul 
Hunedoara. O atenție deosebită în 
timpul pregătirilor este acordată liniei 
de atac, compartiment deficitar în 
turul campionatului.

Voicu Albu-coresp,

și își continuă azi drumul spre Brașov
7

Ricardo Zamora pentru prima oară in România

• Fotbaliștii echipei Minerul Lu- 
peni se pregătesc sub conducerea 
antrenorului Viorel Tălmaciu. în 
timpul antrenamentelor jucătorii ma
nifestă mult interes, avînd cu toții o 
bună frecvență. De la 1 februarie, 
etapa a doua a pregătirilor, accentul 
se pune pe dezvoltarea vitezei și a 
tehnicii individuale.

I. Cotescu-coresp.

Aseară a sosit în Capitală, venind 
pe calea aerului, echipa de fotbal 
ESPANOL BARCELONA care mîine 
va da replica STEAGULUI ROȘU 
BRAȘOV în meciul retur din turul al 
III-lea al „Cupei orașelor tîrguri".

O surpriză deosebit de 
pentru noi : prezenta lui 
Zamora, pentru prima oară 
țării noastre.

Din delegația de 33 de
fac parte 15 jucători, dintre care nu 
lipsește binecunoscutul Di Stefano. 
Șt aseară el a fost în atenția ziariș
tilor prezenți la sosirea echipei, 
punzînd amabil la întrebările 
„Revin cu multă plăcere în 
mânia. Sper că amatorii de 
bal din Brașov vor asista la
meci plăcut. Partida se anunță foarte

plăcută
Ricardo 

oaspete al

persoane

răs- 
lor : 
Ro- 
fot- 
un

Ultima zi la concursul special Pronoexpres

dificilă 
calorii 
Steagul roșu) vor lupta pentru o vic
torie la o diferență mai mare de 
două goluri, care să le dea posibili
tatea să-și continue cursa spre par
tea finală a competiției. Este posibil 
un al treilea joc !"...

Alături de Di Stefano au mai făcut 
deplasarea fotbaliștii Carmelo, Berto- 
men — portari, Juan Manuel, Min- 
gorance, Granero, Sabato — fundași 
Riera, Boy — mijlocași, Amas, Rodri, 
Jose Maria, Edigoras, Martinez, Al
varez — atacanți. Din delegație mai 
fac parte antrenorul Argilla și trei 
ziariști, printre care un radioreporter 
care va transmite în întregime par
tida de la Brașov.

In etapa de duminică a campiona
tului spaniol s-a disputat derbiul 
orașului Barcelona între Espanol și 
F. G. Barcelona. Espanol a pierdut 
cu 4-2, golurile echipei fiind înscrise 
de Rodri și Di Stefano.

pentru noi. Sînt sigur că 
de la „Bandera Roja“ (n.

ju- 
. r. Al 28-lea antrenament

la Minerul Baia Mare
BAIA MARE, 14 (prin telex). — 

Minerul Baia Mare își continuă pre
gătirile sub conducerea antrenorului 
Paul Galiș. De curînd, minerii au sus
ținut cel de-al 28-lea antrenament. 
Duminică, pe stadionul Constructorul 
s-a disputat un joc între două echipe, 
„albii" și „albaștrii". Și de dala a- 
ceasta au cîștigat „albii", echipa lui 
Sasu, cu scorul de 4-2 (3-1), prin go
lurile marcate de Sasu (3) și Vaida 
respectiv Soo și Czako.

în continuare, Minerul Baia Mare 
va întîlni în meciuri de verificare 
echipele Forestiera Sighetul Marma- 
ției, Gloria Bistrița, Crișul Oradea, 
Recolta Cărei, Unio Satu Mare, In
dustria sîrmei Cîmpia Turzii și al
tele.

L. CHIRA - coresp.

vînzarea 
special 

La acest 
în bani,

biletelor 
PRONO- 
concurs, 
se atri-

• Tragerea concursului special PRO
NOEXPRES de inline, miercuri 16 fe
bruarie 1966 -— va avea loc la Bucu
rești, în sala Clubului finanțe Băncii, 
din str. Doamnei nr. 2.

Boxerii juniori și seniori în plină activitate
Azi se închide' 

pentru concursul 
EXPRES de mîine. 
în afara premiilor 
buie suplimentar 10 autoturisme și
numeroase alte premii în obiecte.

Menționăm că, în situația neînre- 
gistrării a 10 variante câștigătoare la 
categoria I, autoturismele rămase 
vor fi atribuite variantelor de cate
goria a Il-a și chiar a Ill-a. Deci cu 
numai 5 numere cîștigătoare se poate 
obține un autoturism.

SCUTERE . TELEvizoaee 
/MAGNETOFOANE.ETC

AUTOTURISAAE
IB FOBRUAPU'

«MMMM.

PRDIUDEXPRES

PREMIILE CONCURSULUI PRONO-
EXPRES X r. 6 DIN 9 FEBRUARIE 

1966

Categoria 1: 3 variante a 50.205 lei
('alegoria a ll-a: II variante a 7 864

lei
Categoria a 11 l-a: 113 variante a 821

lei
Categoria a IV-a: 601 variante a 199

lei
Categoria

Ici
a V-a: 1.594 variante a 75

Categoria a Vl-a: 7.863 variante a 21

TIMIȘOARA. — Zilele trecute s-a 
disputat în localitate o reuniune în ca
drul campionatului republican de juniori 
— faza orășenească. Meciurile au fost 
de bună factură tehnică, lată campionii: 
juniori II: I. Opreanu ■ (E.M.T.). I.
Craici (U.M.T.), N. Apostol (E.M.T.), 
N. Ivan (U.M.T.); juniori l: N. Barteș 

I. Marghitan (C.F.R.). N. 
(C.F.R.). T. Marconi 

Ch. Kiss (U.M.T.), St. Mi- 
(C.F.R.). Șt. Toth (E.M.T.).

Rubrică redactulâ </e Loto-Pronosport.

(U.M.T.). 
Drăgoescu 
(U.M.T.), 
loia (C.F.R.). Șt. Toth 
(I. Ciocșan și St. Marton — coresp.).

BUZĂU. — N umeroși spectatori au 
urmărit întrecerile finale ale campiona
tului de juniori și ale concursului de 
calificare seniori, etapa orășenească. 
Pală ci ți va dintre campioni: juniori I: 
P. Stoica, C. Piperuș; 
Pet res cu, M. B ă rzo i, V. 
dea; seniori. Șt Lazăr, 
Gorim, I. Cavrilă. (D.

MEDGIDIA. — Etapa 
cursului de calificare seniori 
partide foarte dîrzc, uncie de bun nivel

juniori II: N. 
Pistol, Șt. Al- 
M. Lazăr. D. 

Mu/in-coresp.). 
raională a con- 

a oferit

tehnic. Au fost desemnați următorii cam
pioni raionali: V. Niță (I.M.U.M.), 
Ch. Ponei (Cimentul), D. A Idea 
(I.M.U.M.), I. Cristu (Cimentul), V. 
Maxim (Cimentul), Ch. Tase (Cimen
tul), Al. Popa (Victoria Saligny), M. 
Mariano viei (Cimentul). La această reu
niune a „oficiat44 un singur arbitru 
(Silviu Matală) din localitate, deoarece 
consiliul regional al UCFS Dobrogea a 
anunțat organele sportive locale că nu 
are arbitri disponibili pentru faza ra
ională de la Medgidia ! (G. Mironovici- 
coresp.).

ORADEA. — Recent s-a disputat faza 
orășenească a campionatului republican 
de box, rezervat juniorilor. \u participat 
60 de piigilișli de la C.S.O, ( rișul. lată 
campionii orașului Oradea, la juniori 
II: C. Iloduț, Fr. Szebeni. I. Forian, G. 
Csegodi, A. Cerni ian, I. Variu. I. ('ioana, 
F. Juca, I). Burtic. Juniori I: F. Lucaci, 
Ch. Barna. I. Balog. M. Ciorba, L. Ban, 
R. < liîrodea I). Găinam. M. Koesmarek, 
I. Mcrciu. (/. Ghișa și Al. Jilău-coresp).



Echipa de hochei a R. F. Germane 
înaintea campionatelor mondiale

— Corespondență specială din Diisseldorf —
Un proverb german spune că: „mă

tura nouă... mătură bine". Cit de 
bune vor fi „măturile noi" în repre
zentativa de hochei pe gheață a 
R.F. Germane este o chestiune la 
care, în prezent, nu putem răspun
de. De la 1 ianuarie, reprezentati
va de hochei a R.F. Germane este 
antrenată de canadianul Ed. Reigle, 
un personaj binecunoscut în arena 
internațională. Ed. Reigle, în vîrs- 
tă de 42 de ani, a activat ca an
trenor al reprezentativei Suediei 
și în ultimul timp la echipa S.C. 
Berna, campioana Elveției.

Comportarea nesatisfăcătoare a 
hocheiștilor echipei R.F. Germane 
la ultima ediție a C.M. (cînd a por
nit favorită în grupa B și pînă la 
urmă a ocupat doar locul 3), este 

FBZULTATELE..
...din sezonul 1964—1965 : eu Cehoslovacia 0—8 (la Praga), Cehoslovacia 

B 2—5 (la Pardubice), Cehoslovacia B S—9 (la Diisseldcrf) Cehoslovacia B 
(la Manheim) 3—4, Elveția 2—8 (la Augsburg), Elveția 7—2 (la Berna), Elve
ția 7—6 (la Geneva), U.R.S.S. 0—13 (la Dortmund). U.R.S.S. S—12 (la Fiissen), 
U.R.S.S. 0—12 (la Garmisch Partcnklrchen). La campionatele mondiale din 
1965 : 4—5 cu Norvegia, 8—2 cu Iugoslavia 12—4 cu Anglia, 2—1 cu Austria, 
4—4 cu Ungaria, 3—3 cu Polonia, 1—6 cu Elveția.

...din sezonul 1965—66 : cu Elveția 4—0 (la Basel), cu Italia 4—3 (la Bol
zano).

LOTUL...
...R. F. Germane pentru C. M : PORTARI — Knauss (E.V. FUssen), 

Schramm (E.V. Landshut), Merkle (E. V. Landsberg) ; FUNDAȘI : Waitl, 
Schwimmbeck (ambii E. V. Fiissen), Schneitberger (Diisseldorfer E. G.), 
Bader, Riedel, Rledmeier (toți de la E. C. Bad Tolz), Kramarczyk (Grefelder 
E. V.) : ÎNAINTAȘI : Schubert, K6pf, Hanig, Gross, Meindl, Weissenbach 
(toți de la E. V. Fiissen), Hubner, Boos, Lutzenberger (toți de la E. S. V. 
Kaufbeuren, Relf (Diisseldorfer E. G.). Eimannsberger Funk (ambii E. C. 
Bad Tolz), Kurt Schloder, Alois Schloder (ambii E. V. Landshut).

încă vie în mintea amatorilor de 
hochei. Federația a luat atunci u- 
nele măsuri, printre care și înlătu
rarea antrenorului Markus Egen, 
care a îmbrăcat de nu mai puțin de 
99 de ori tricoul echipei reprezen
tative. Greșelile trecutului trebuie 
acum reparate de Ed. Reigle. Dar 
bineînțeles intr-un timp relativ 
scurt el nu poate face minuni... Si
tuația în hocheiul vest-german a 
devenit pur și simplu stranie. Nu
meroși jucători fruntași și-au pier
dut pofta de joc, dorința de a în
vinge și pasiunea pentru acest fru
mos sport. Echipa E.V. Fiissen, care 
a dștigat de 12 ori titlul de campi
oană a R.F. Germane și a dat ma-

lurneul echipei 
de tenis de masă Voința 

la Viena
în cadrul unui- turneu întreprins 

de o formație de tenis de masă Voința 
la Viena, s-au înregistrat următoarele 
rezultate: Voința — BBS Viena 
(femei) 4—1, BBS Viena — Voința 
(bărbați) 4—1 și 3—2, Voința — Po- 
lizei Viena (femei) 4—1, Voința — 
Polizei Viena (bărbați) 4—1, Voința 
— sel. Viena 4—1 (femei), Voința — 
o selecționată vieneză (bărbați) 5—0 
și 3—2.

SINCERITA TE...
In timp ce pe „Zimny 

Stadion" din Bratislava 
așii patinajului artistic 

primeau de la arbitrii cam
pionatelor europene notele, 
între 5 6, pune tind
treptele măiestriei lor, o 
știre, privind doi foști 
mari campioni, putea tre
ce neobservată. E vorba 
de Marika Kilius și Hans- 
Jurgen Băumler, foști de
ținători de titluri mondiale 
și europene la perechi, 
care — după cum anunță 
agenda U.P.I. — au de
cis să înapoieze Comitetu
lui Olimpic din R. F. 
Germană medaliile de ar
gint cucerite la J.O. de la 
Innsbruck...

Cazul este fără pre
cedent. Pînă acum nici 
un medaliat olimpic nu a 
renunțat de bună voie la 
trofeul cucerit in întrece
rea sportivă supremă. De 
ce au luat această hotărire 
cei doi patinatori? Scri

rea majoritate a jucătorilor pentru 
echipa reprezentativă, a ocupat în 
actualul campionat locul al doilea. 
Acum, echipa campioană este E.C. 
Bad Tolz, o formație tînără, spre 
care noul antrenor și-a îndreptat 
ochii. S-a ajuns la concluzia că in 
trecut echipa de hochei a R.F. Ger
mane a susținut prea multe me
ciuri de pregătire și verificare în 
compania unor adversari puternici 
și că la meciurile din campionatul 
mondial sau la cele din turneul o- 
limpic formația a fost obosită și 
nu a mai dat randamentul cuve
nit. Acum se caută corectarea a- 
acestei greșeli. Pînă în prezent, echi
pa nu a susținut decît două meciuri 
oficiale : cu Elveția la Basel (4—0) 
și cu Italia la Bolzano (4—3). Re-

zultatele acestea însă nu spun prea 
mult. Și antrenorul Reigle este 
conștient de acest lucru, dar scopul 
acestor meciuri, precum și al celor 
care vor urma constă în „rodarea" 
tinerei formații. Subliniez ultimele 
două cuvinte pentru că, îintr-ade- 
văr, echipa a fost radical întineri
tă. Doar cîțiva din jucătorii mai ex
perimentați și-au găsit loc în ac
tualul lot reprezentativ. Este vorba 
de fundașii Leonard Weitl (26 ani, 
de 72 ori internațional) și Otto 
Schneitberger (de 44 ori internațio
nal), apărători de bază care se re
marcă prin jocul lor „tare" și un 
temperament deosebit. Dintre cei
lalți hocheiști mai cunoscuți amin
tesc de linia de atac a echipei ex- 
campioane Fiissen, alcătuită din 
Siegfried Schubert (26 ani, de 75 
ori internațional), Ernst Kopf (25 
ani, 61 ori internațional) și Sep 
Reif (28 ani, 61 ori internațional).

Pregătirile propriu-zise au și în
ceput. In prezent echipa R. F. Ger
mane susține o serie de întUniri în 
U.R.S.S., în compania unor forma
ții de club și cu unele selecționate 
regionale. In continuare, selecționa
ta R. F. Germane va juca la Miin- 
chen cu echipa Suediei (24 februa
rie) și apoi cu Finlanda (27 februa
rie).

ARTHUR UNSER

soarea lor, adresată cu a- 
cest prilej forului olimpic 
vest-german ne lămurește 
in bună măsură.

Cu doi ani în urmă, 
cînd pe gheata patinoaru
lui de la Innsbruck pere-

gheață care ducea trata
tive cu cei doi. „Zvonuri" 
care s-au confirmat inte
gral la cîteva săptămîni 
după aceea, cînd Kilius și 
Băumler au părăsit defini
tiv activitatea amatoare.

NOTE EXTERNE

chea Kilius-Băumler pier
dea de justețe locul întîi 
în fata sovieticilor Belou
sova-Protopopov, în cercu
rile specialiștilor s-au auzit 
păreri in sensul că patina
torii vest-germani își pre
gătesc o retragere discretă, 
pentru a ajunge acolo un
de și-au încheiat cariera 
multi dintre protagoniștii 
sportului din țările oc
cidentale — la profesio
nism. A și fost numită 
compania de reviste pe

Cazul deși „clasic", a 
făcut mai multa vîlvă ca 
de obicei. Comitetul Inter
național Olimpic, care în 
repetate rînduri s-a arătat 
decis să sancționeze pe a- 
cei sportivi care folosesc 
J.O. drept trambulină pu
blicitară în pregătirea unei 
cariere sportive profesio
niste, a cerut Comitetului 
Olimpic din R. F. Ger
mană să întreprindă o an
chetă în problema celor doi 
patinatori. S-a cerut, in

Patinatoarea sovietică Valentina Stenina a cucerit la Trondheim (Nor
vegia) titlul de campioană mondială la patinaj viteză. în fotografia 

noastră, Stenina pe podium

ȘTIRI... REZULTATE... ȘTIRI... REZULTATE...
SCHIORI EUROPENI IN CANADA

în localitatea Banff (Canada) a în
ceput concursul internațional de schi 
dotat cu „Cupa Maurier".

Proba de slalom uriaș feminin a 
revenit schioarei austriece Cristl Haas 
cu timpul de 1:59,49, urmată de com
patrioata sa Heidi Zimmermann — 
1:59,50 și Madeleine Bochatay (Franța) 
— 1:59,56. Slalomul special masculin 
a fost cîștigat de austriacul Gerhard 
Nenning.
CAMPIONUL EUROPEI PE LOCUL 10 !

La Toensberg (Norvegia) s-a des
fășurat un concurs internațional de 

special, să se precizeze 
dacă aceștia n-au primit 
sume de avans la contrac
tul încheiat cu compania 
revuistică, încă înaintea 
participării lor la între
cerile de la Innsbruck.

Dovezi nu s-au găsit... 
Suspiciunile au rămas, 
însă, intacte. Se pare că 
implicațiile „cazului Ki- 
lius-Băumler" urmau să 
fie luate din nou în discu
ție la apropiata sesiunea a 
C.I.O., programată în a- 
prilie la Roma. De aci, 
hotărîrea foștilor campioni 
de a pune capăt discuți
ilor... In scrisoarea amin
tită mai sus, Marika Kilius 
și partenerul ei Hans- 
Jurgen Băumler aduc la 
cunoștință hotărîrea lor de 
a renunța la medaliile o- 
limpice.

Un gest care echivalea
ză cu mărturisiri complete.

RADU VOIA

pe gjob

Telefoto : N.T.B.

patinaj viteză (masculin) care a cons
tituit un prilej de verificare înaintea 
campionatelor mondiale ce se vor 
desfășura la sfîrșitul acestei căptă- 
mîni la Gotteborg (Suedia).

Iată cîteva rezultate: 1 500 in :
1. Kees Verkerk (Olanda) 2:12,5;
2. Ants Antson (U.R.S.S.) 2:13,9; 3. 
Per Ivar Moe (Norvegia) 2:14,2; 
5 000 m: 1. Fred Anton Maier (Nor
vegia) 7:49,0; 2. Eduard Matusevici 
(U.R.S.S.) 7:55,9; 3. Guttoimsen (Nor
vegia) 8:03,5.

La multiatlon victoria a revenit pa
tinatorului sovietic Matusevici care a 
totalizat 180,257 puncte. Pe locurile 
următoare s-au clasat Anton Maier
cu 180,560 puncte și Antson cu 
181,698 puncte.

De remarcat că actualul campion 
european, Arthur Schenk, s-a clasat 
doar pe locul 10

PREMIUL AUTOMOBILISTIC 
DE LA MAR DEL PLATA

Marele premiu automobilistic de la 
Mar del Plata (Argentina) s-a în
cheiat cu victoria francezului Eric 
Offenstadt, care a străbătut 126,580 km 
în 59:20,2 realizînd o medie orară de 
131,232 km. Pe locurile următoare s-au 
clasat Charles Stuart (Anglia) și 
Cacho Fangio (Argentina).

ÎN PRELIMINARIILE C.M. 
DE HANDBAL...

în cadrul preliminariilor campiona
tului mondial de handbal (masculin), 
la Reykjavik s-au întîlnit în meci 
retur reprezentativele Islandei și Po
loniei. Handbaliștii islandezi au ob
ținut vic.toria cu scorul de 23—21 
(12—11).

-Șl ÎN „CXJE." LA VOLEI
La Varșovia s-a disputat meciul de 

volei contînd pentru „Cupa campio
nilor europeni* (masculin) dintre 
echipele AZS Varșovia și USC 
Munster (R. F. Germană). Victoria a 
revenit echipei poloneze cu scorul 
de 3—0 (15—5, 15—3, 15—9). învin
gători și în primul joc, voleibaliștii

In ce orașe 
se dispută meciurile 

Turneului U.E.F.A.?
Ediția 1966 a tradiționalei compe

tiții de juniori Turneul U.E.F.A. se 
va desfășura — după cum se știe—în 
organizarea federației iugoslave de 
fotbal, între 20 și 30 mai. Cele pa
tru grupe au și fost fixate prin tra
gere la sorți, ca și meciurile preli
minarii necesare pentru completarea 
celor 16 echipe naționale admise în 
turneul din Iugoslavia. Recent, forul 
de specialitate iugoslav a stabilit 
orașele în care vor fi cazate echipele 
participante, precum și orașele în care 
vor avea loc partidele din oadrul 
grupelor :

GRUPA A (Spania, Scoția, Belgia 
sau Olanda și R.F.G.) : echipele vor 
locui în localitatea Priștina, iar parti
dele se vor juca la Priștina, Prizren 
Peci, Kosovska Mitrovița.

GRUPA B (R. D. Germană, Bul
garia, Iugoslavia, Portugalia) : la 
Belgrad ; meciurile vor fi programate 
la Belgrad, Zemun, Kraguevaț, 
Valjevo.

GRUPA C (Franța, Italia, Anglia, 
Cehoslovacia sau Polonia) : la Opa- 
tija ; întîlnirile vor avea loc la Ri
jeka, Ljubljana, Labin, Pola.

GRUPA D (Austria sau Ungaria, 
Elveția, Turcia, România sau 
U.R.S.S.): la Subotița; meciurile se 
vor juca la Subotița, Novi Sad 
Zenta, Zrenjanin, Sombor Trvenko,

CAMPIONATE ÎN DIFERITE JARI

SPANIA: In etapa de duminică 
F. C. Barcelona a dispus cu 4—2 de 
Espanol. Alte rezultate : Real Madrid 
—Saragossa 2—0, Majorca — Atletico 
Madrid 0—0, Pontevedra — Palmas 
1—0 etc. In clasament conduce Real 
Madrid cu 32 p. urmată de Barcelona 
cu 31 p. Atletico Madrid 30 p. Es
panol se află pe locul 9 cu 20 p.

ANGLIA : Liverpool — Sunderland 
4—0, Stoke City — Northampton 
6—2. Clasament : Liverpool 45 p., 
Burnley 37 (cu două jocuri mai puțin).

R. D. GERMANA : A început re
turul. F. C. Karl Zeiss Jena, care 
conduce în clasament cu 19 p. a 
dispus cu 3—0 de F. C. Karl Marx 
Stadt. Pe locurile următoare în cla
sament : F. C. Vorwărts Berlin 18 p., 
F. C. Dynamo Berlin 17 p. etc.
• Meciuri amicale : F.C. Lugano —■ 

Ferencvaros 2—0; Malta — Libia 
1—0.

polonezi s-au calificat pentru sfertu
rile de finală ale competiției.

CONCURS DE ÎNOT PE 58 KM

Maratonul nautic international de 
la Santa Fe, contînd pentru campio
natul mondial de mare fond, a fost 
cîștigat de înotătorul italian Giulio 
Travaglio, care a străbătut distanta 
de 58 kilometri în 8h04,0. Pe locurile 
următoare s-au clasat Horacio Igle
sias (Argentina) 8hl6,0 si Herman 
Willemse (Olanda).

PISTELE DE LA GRENOBLE 
CORESPUND...

Secretarul general al Federației in
ternaționale de schi, Sigge Bergmann 
(Suedia), a verificat timp de o săp- 
tămînă pistele de fond și trambulina 
de 70 m de la Autrans (Franța), lingă 
Grenoble, unde vor avea loc în 1968 
întrecerile probelor nordice ale Olim
piadei de iarnă.

„Autrans oferă condiții bune atîl 
pentru fond cît și pentru sărituri — 
a declarat Ș. Bergmann. Pîrtiile sini 
remarcabil alese și foarte selectiv* 
în pante. în ce privește trambulina, 
aceasta este una din cele mai reușite 
pe care le-am văzut"

CROSUL DE LA GENEVA

Cea de-a 18-a ediție a crosului in
ternațional „Satus", desfășurat la Ge
neva, a revenit atletului sovietic Vilt 
Ei a parcurs distanta de 8,5 km ir 
26:32,4. Pe locul doi a sosit compa 
triotul său Dutov, cu timpul d< 
26:35.0.

LA HOCHEI : „ARIPILE SOVIETELOR' 
- R.F.G. 4-3

în primul meci al turneului p< 
care-1 întreprinde în U.R.S.S., echip< 
de hochei pe gheață a R.F. German* 
a întîlnit la Moscova formația „Aripii* 
Sovietelor", clasată pe locul trei îi 
campionatul unional. Au învins ho 
cheiștii sovietici cu scorul de 4—1 
(2—2, 1—1, 1—0).
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