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Tovarășii Nicolae Ceaușescu, Iou 
Gheorghe Maurer, Alexandru Bîrladea- 
nu și Iosif Banc, au făcut sîmbătă 
dimineața o scurtă călătorie prin re
giunea Crișana.

Insofiti de Teodor Haș, prim-secre- 
tar al Comitetului regional de partid 
Crișana, Traian Gîrba, președintele 
Sfatului popular regional și de alți 
conducători ai organelor locale de par
tid și de stat, oaspeții s-au îndreptat 
spre Salonta.

La plecarea din Oradea, mii de lo
cuitori ai orașului au aclamat înde
lung pe oaspeți. Din mașina deschisă, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Ion 
Gheorghe Maurer răspund cu căldură 
saluturilor entuziaste ale orădenilor. 
In comunele prin care a trecut coloana 
mașinilor oficiale un mare număr de 
cetățeni ieșiți în fata caselor fac sem
ne prietenești conducătorilor de par
tid și de stat.

Primul obiectiv vizitat a fost coope
rativa agricolă de producție „Drape
lul' Roșu" din Salonta. Tradiționala 
pîine și sare oferită oaspeților de ță
ranii cooperatori Florica Boboș și 
Ștefan Molnar, buchetele de flori dă
ruite de copii și tinere fete îmbrăcate 
în pitorești costume naționale bihore- 
ne, acordurile orchestrelor populare 
ca și aclamațiile îndelungate a sute 
și sute de locuitori ai Salontei sînt 
expresia vie a sentimentelor de dra
goste atașament față de conducă
torii de partid și de stat.

La sediul cooperativei, Alexandru 
Czege, președintele cooperativei agri
cole, vorbește pe larg oaspeților des
pre rezultatele obținute de această 
unitate agricolă socialistă în dezvol
tarea sa multilaterală, cît și despre 
proiectele de viitor ale țăranilor coope
ratori de aici. Gazda subliniază largul 
ecou pe care l-au avut și în rîndul 
țărănimii din această parte a țării 
proiectul de Statut al cooperativelor a- 
gricole de producție și prevederile re

feritoare la regimul de pensionare a 
țăranilor cooperatori, care au fost 
larg dezbătute în cadrul adunărilor 
generale ale cooperativelor agricole.

Oaspeții pun numeroase întrebări 
în legătură cu retribuția membrilor 
cooperativei, cu asigurarea unei cît mai 
minuțioase evidențe a producției și 
veniturilor cooperativei, folosirea efi
cientă a îngrășămintelor chimice și na
turale. Din datele prezentate reiese că 
această cooperativă agricolă a obținut 
succese de seamă în creșterea avutului 
obștesc și a veniturilor membrilor săi, 
ca urmare a dezvoltării continue a 
producției vegetale și animale și a unei 
bune gospodăriri.

Conducătorii de partid și de stat au 
vizitat apoi fermele de vaci ale coope
rativei, stația de incubatoare și ate
lierele anexă, întrețiuîndu-se cu țărani 
cooperatori. înaintea plecării, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a felicitat căldu
ros pe membrii cooperativei pentru 
succesele obținute în munca lor. Secre
tarul general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român a sub- j 
liniat că succesele cooperatorilor din I 
Salonta sînt o dovadă în plus a jus
teței politicii partidului nostru care 
a unit, în cooperative agricole de pro
ducție, țăranii români, maghiari și de 
alte naționalități care își făuresc o 
viață nouă, demnă de epoca pe care 
o trăim.

Oaspeții se îndreaptă în continuare 
spre locul unde Crișul Alb a ieșit 
din albia, sa în urmă cu cîteva zile și I 
a rupt digul din preajma comunei 
Chișineu Criș. Rîul, umflat de ză
pezi și ploi a inundat o supra
față de aproape 9000 de hec
tare, în bună parte însămînțată. O 
singură așezare, satul Crișana, a fost 
mai greu lovită, iar altele două inundate 
parțial. Datorită măsurilor luate la 
timp, nu s-a înregistrat nici o victimă 
omenească. Au fost zile de grea în-
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Trofeul
jocul dintre Daugava Riga și
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• GALAȚI 20 (prin telefon de la 
trimisul nostru). In primul meci al 
cuplajului, Lie. nr. 2 Brașov a dispus 
la marc luptă de S.S.E. Tg. Mureș cu 
18—17 (9—-9). Juniorii brașoveni au 
cîștigat în special datorită taliei și 
pregătirii fizice superioare, în timp 
ce învinșii s-au remarcat pe plan 
tehnic și tactic. Au marcat : Coman 
6, Bidu 5, Oprescu 4, Pulpea 2, Bota 
(Brașov), Ciutac 8, Szabo 5, Mureșan 
2, Hajnal și Reman (Tg. Mureș).

Dinamo București, cu o formație 
superioară din toate punctele de ve

Luni 21 februarie 1966

„CUPA ORAȘULUI BUCUREȘTI44 LA HOCHEI

UN JOC PASIONANT: DAUGAVA - BUCUREȘTI 6-5
Cu

selecționata Capitalei, unul din cele mai 
frumoase meciuri ale acestui sezon, ter
minat cu victoria la limită a hocliciștilor

opta
Tro-

a revenit echipei din 
oaspeți, a luat sfîrșit cca dc-a 
ediție a „Cupei orașului București",
feul a revenit formației Daugava (6

Atac al hocheiștilor noștri la poarta jucătorilor sovietici.
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Riga
și 57) au stabilit scorul final. Au 
condus arbitrii Marinescu (România) și 
Sniat (Cehoslovacia).

București-Sparlak Plsen 4—2 (0—O,

1‘oto: T. Roibu

Margareta Enache, noua recordmană a 
Jurii la armă standard 3%20 focuri

Foto : C. Ștefan

Sîmbătă și duminică s-a desfășu
rat pe poligonul Dinamo dim Capi
tală cel de al treilea concurs de tir 
al anului. Competiția a fost dotată 
cu „Cupa tineretului". La întrece
rile de armă standard, pistol liber 
și armă sport — organizate de clubul

„CUPA SPORTUL POPULAR" LA HANDBAL
Ieri, la Galați și Cluj, au început 

turneele finale ale tradiționalei com
petiții pentru juniori „Gupa Sportul 
popular" la handbal. Intîlnirile au 
stîrnit un viu interes. Iată rezulta
tele primei zile :

Margareta Enache a stabilit un nou record republican 
la tir

Olimpia — au participat peste o 
sută de trăgători. Cu acest prilej au 
fost obținute o serie de rezultate 
bune, în special de către trăgătorii 
clubului Steaua, care au și cucerit 
trofeul. Doi dintre sportivii de la 
Steaua au obținut cifre foarte bune. 
Este vorba de Margareta Enache 
care la proba de armă standard 
3x20 focuri a obtinut un nou re
cord al țării cu 561 p și Petre Șan- 
dor care, la aceeași probă, a egalat 
recordul republican cu 568 p.

Rezultate: ARMA STANDARD
3x20 FOCURI: senioare: 1. MAR
GARETA ENACHE (Steaua) 561 p — 
nou record al țării (v.r. 560 p), 2. 
Ana Goreti (Olimpia) 546 p. 3 E- 
lena Nistor (Steaua) 544 p, 4. Magda 
Borcea (Știința) 536 p, Maria Jubaru 
(Olimpia) 533 p. Seniori: 1. P. ȘAN- 
DOR (Steaua) 568 p (record egalat),
2. T. Clulu (Steaua) 561 p, 3. N. Ro
taru (Steaua) 559 p, 4. G. Vasiiles- 
cu (Olimpia) 557 p, 5. T. Coldea 
(Steaua) 545 p. Juniori: 1.I. Codieanu 
(Steaua) 535 p, 2. C. Lazarovici (Di
namo) 525 p, 3. G. Adam (Metalul) 
522 p, 4. G. Vlădan (Metalul) 521 p,
5. N. Vlad (Olimpia) 517 p. PISTOL 
LIBER 60 FOCURI: 1. I. Pieptea (O- 
timpia) 546 p, 2. M. Dumitrlu 
(Steaua) 545 p, 3. G. Maghiar (Dina
mo) 543 p, 4. T. Jeglinschi (Dina
mo) 538 p, 5. AI. Claus (Steaua) 533 
p. ARMA SPORT 3x100 FOCURI:

dere, a stăpînit permanent jocul în 
partida cu C.S.S. București, obținînd 
pe merit victoria cu 24—19 (11—6).
Realizatorii golurilor au fost : Dan 7, 
Diculescu 6, Pleznicuță 3, Viezure 3, 
Stoicescu 2, Sora 2 și Mera pentru 
Dinamo, Mihăilescu 7, Dinea 7, Nicu
lescu 2, Preotu, Pcncscu și Georgescu 
pentru C.S. Școlar.

Luni după-amiază se dispută par
tidele C.S.S. București — S.S.E. Tg. 
Mureș și Dinamo București — Liceul 
nr. 2 Brașov.

CĂLIN ANTONESCU

• CLUJ 20 (prin telefon de la tri
misul nostru). —- întrecerea finală a 
junioarelor a început cu două rezul
tate scontate. I.iceul nr. 2 Brașov a 
învins pe S.S.E. Petroșeni cu 8 — 5

seniori: 1. M. Vlad (Olimpia) 246 p, 
2. G. Niculescu (S.P.O.B.) 240 p, 3. 
D. Ralea (Steaua) 227 p, 4. V. Nistor 
(S.P.O.B.) 227 p, 5. V. Neagu
(Steaua) 220 p. Juniori: 1. C. Laza
rovici 252 p, 2. D. Ștefănescu (Dina
mo) 242 p, 3. I. Ionescu (Dinamo) 
241 p, 4. C. Gavarliugov (S.S.E. nr. 
1) 240 p, 5. C. Dima (Dinamo) 236.

CLASAMENTUL PE ECHIPE: 1. 
Steaua 178 p, 2. Dinamo 90 p, 3. O- 
limpia 88 p, 4. Metalul 38 p, 5.
S.S.E. nr. 1 24 p.

Întrecerile săritorilor juniori
Pe trambulina Seica din Odorlici 

s-au desfășurat întrecerile de săirituri 
din cadrul „Gupei României" ia care 
au luat parte cei mai buni juniori 
de la Tractorul Brașov și Voința O- 
dorhei. Pe primele locuri s-au clasat :
1. C. Ladai (Voința I) 204,2 p (28 m 
— 37 m), 2. Z. Kiss (Voința I) 203,9 p 
(38 m — 36 m), 3. L, Mureșan (Trac
torul) 201,8 p (39 m — 36 m). Gla- 
sament pe echipe : 1. Tractorul 784,4 p;
2. Voința I Odorhei 605,5 p ; 3. Voin
ța II Odorhei 552,2 p. De remarcat 
comportarea celui mai tînăr săritor, 
L. Czeke (Voința), în vîrstă de 11 ani, 
care a realizat 21 m și 22 m. (BALAȘ 
și IOAN BARTHA — coresp.).

(2—3), dar cu suficiente emoții. Echi
pa din Petroșeni a dat o replică dîrză 
în prima repriză, a condus cu 3—2 și 
cu 6 minute înainte de sfîrșit se afla 
la egalitate, 5—5. In final, însă, a slă
bit și junioarele brașovence — mai 
bine pregătite — au înscris punctele 
victoriei. Au marcat : Lucrețla Neagoe 
6 și Marcela Oțelea 2, respectiv Ma- 
ria Dolșa 3 și Lucia Medrea 2.

In cealaltă partidă, S.S.E. nr. 2 
București — deținătoarea trofeului — 
a întrecut pe S.S.E. nr. 1 București 
cu 10—6 (5—3), rezultat care sc da- 
torește unui joc mai bun, tehnic și în

GH. ȘTEFĂNESCU
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puncte din trei jocuri), urmată de Bucu
rești I și Spartak Plsen.

Iată amănunte asupra jocurilor «lin 
ultimele două etape:

Daugava Riga—București (tineret) 
10—2 (0—0, 8—1, 2—1). O perioadă 
de derută de circa zece minute în a 
doua repriză a fost determinantă pentru 
stabilirea scorului categoric cu caje au 
pierdut tinerii noștri hocbeiști "în fața 
celor de la Daugava. Egali cu puterni
cii lor adversari timp de o repriză (nu 
numai pe tabelă, ci și în joc), băieții 
antrenați de Gabriel Cosntait au căzut 
parcă în... admirație pentru Reps, care 
îe-a marcat patru goluri consecutiv, în
tre minutele 24 și 32, pentru ca în con
tinuare să tnaî primească alte patru, 
realizate de Strauts (nrin. 34), Sapro
nov (min. 35) și Buș (de două ori în 
min. 39). La 0—8, echipa noastră s-a 
„trezit" în minutul ultim al reprizei, 
eînd a redus scorul prin Ciobotaru.

Pauza a fost folositoare ptmtru e- 
cltipa de tineret a Bucureștiului care, 
în ultima parte a meciului, și-a corectat 
o parte din greșelile la capitolul jocului 
colectiv și al fundașilor, cebilibrînd dit 
nou partida. Dar numai ca aspect... 
Hollo a mai înscris pentru noi în min. 
43, iar Sapranov și Hendelis (min. 46 (Continuare In pag. a 4-a)

Tribune arhipline, atmosferă de campionat... In prim plan Ilie Stelian, Dumitrul, 
Ioachiin Popescu (fază din meciul Rapid—Dinamo Pitești 0—0). Citiți amd- 

nunte despre pregătirile echipelor in pagina a I ll-a.

2—1, 2—1). Echipa noastră joacă cti 
mult elan încă din primele minute, ini
țiativa este mai mult de partea sa» 
dar numărul ocaziilor de gol este egal : 
cite două (mari !) la fiecare poartă. In 
ultimele minute ale primei părți, râmt- 
nem o scurtă perioadă în numai 3 os1 
meni de cîmp, dar oaspeții nu pot fruc
tifica. Ei domină, dlndu-i ocazia por
tarului Dumitraș să se facă remarcat. 
Starea proastă a glteții (din cauza tem
peraturii ridicate) influențează vizibil 
jocul. ,4 doua parte a întîlnirii este 
marcată printr-un plus de agresivitate 
al atacurilor echipei bucureștene. în 
minutul 23, o frumoasă combinație 
Ștefan-Ferenczi-Bnșu se încheie cu un 
gol reușit de ultimul. Mai trec cinci 
minute, obținem superioritatea numeri
că timp. «Ic două minute și majorăm sco
rul : o pasă a Iui Czaka îl găsește bine 
plasat pe Szabo I și acesta înscrie din 
apropiere : 2—0. Este apoi rîndul nostru 
să rămînem cu un om în minus (min. 
37) și nu putem împiedica golul cn 
care Wabneggcr reduce handicapul. 
Pauza este binevenită pentru calmarea

RADU URZICEANU

Foto: Șt. Ciotlo»



BASCHET S.S.E. Craiova si A.S.A. Bacău au obținui- ’ RUGBI

primele victorii in campionatele republicane Ieri în „Cupa Primăverii44:

FEMININ SERIA I

' CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI — 
MUREȘUL TG. MUREȘ 54—53 (29— 
30). O partidă extrem de echilibrată, 
în care avantajul a alternat pînă în 
ultimul minut. Victoria a fost deci
să, de altfel, chiar în min. 40 de 
coșul înscris de Anca Odobescu. De 
semnalat imprecizia în aruncările li
bere manifestată de baschetbalistele 
de la Mureșul: din 28 de aruncări au 
ratat 15. Fructificîndu-le, ar fi cîș
tigat fără emoții. Au înscris: Odo- 
bescu 12, Cherciov 11, Rosetti 7, Pre
da 2, Vlăescu 8, Ionescu 14 pentru 
învingătoare, Pircan 11, Varga 14, 
Brasai 7, Szabados 15, Laslo 6 pen
tru învinse.

șiAnca Odobescu (Constructorul) a scăpat de sub supravegherea adversarei 
aruncă nestînjenită la coș. (Meciul Constructorul—Mureșul).

Foto : A. Neagu

VOINȚA BUCUREȘTI — CRIȘUL 
ORADEA 54—45 (25—28). întrecerea 
a fost dominată în prima repriză de 
orădence, care s-au impus prin cla
ritatea și eficacitatea acțiunilor. In 
partea a doua a meciului, prin elimi
narea unora dintre cele mai bune 
jucătoare (Farcaș min. 24, Fierlin- 
ger min. 29, Nagy min-, 33 și Szabo 
min. 34) a scăzut evident potenția
lul echipei. De altfel, de-abia în a- 
ceastă perioadă a reușit Voința 
(care a făcut o partidă slabă) să re
monteze handicapul și să cîștige. Au 
marcat: Spiridon 16, Magdin 4, Var- 
tepniuc 13, Lupan 2, Demetrescu 4,

VOLEI

Returul campionatului masculin a inceput cu o surpriză:
Știința Brașov—Tractorul Brașov 3-2!!

Teri, în cinci orașe din țară s-au dis
putat cinci din jocurile primei etape a 
returului campionatului masculin seria I. 
Dintre rezultatele înregistrate se remarcă 
îndeosebi surpriza de Ia Brașov, în care 
derbiul local a revenit formației Știința 
cu 3—2 ! I In rest victorii scontate.

ȘTIINȚA BRAȘOV — TRACTORUL 
BRAȘOV 3—2 (16—14, 16—14, 10—15,
12— 15, 15—7). Studenții au luptat 
pentru fiecare minge reușind ca la ca
pătul a 113 minute de joc efectiv să 
tranșeze în favoarea lor derbiul local. 
Meciul a plăcut și prin evoluția scorului. 
In primul set Tractorul a condus cu
13— 4 și 14—13, dar a pierdut Ia 14 !; 
în cel de al doilea, tractoriștii conduc 
din nou (7—2) dar pierd — și de data 
«sta — la 14. în celelalte două, stu
denții au cedat pasul, pentru ca în 
final să obțină victoria. (T. Maniu- 
coresp.).

ȘTIINȚA TIMIȘOARA — ȘTIINȚA 
CLUJ 3—0 (8, 12, 8). Joc frumos 
în care timișorenii au cucerit o victorie 
meritată. S-au remarcat : Duțică, Coste, 
Vraniță (Timișoara), Rednic, Mîinea 
(Cluj). (T. Țăranu-coresp.).

ȘTIINȚA GALAȚI — PROGRESUL 
BRĂILA 3—0 (7, 10, 8). Studenții au 
•bți mit o victorie categorică, dar cu 
prețul unor mari eforturi. (T. Siriopol- 
coresp.).

MINERUL BALA MARE — FARUL 
CONSTANȚA 3—1 (15—4, 8—15, 15— 
31. 15—10). Minerul a practicat un 
ioc variat. în atac și a fost prompt 
țcu excepția celui dc al doilea set) în 

Tudor 9, Pitrop 6, respectiv Nagy 7, 
Fierlinger 11, Schmidt 1, Farcaș 4, 
Zima 15, Mesaros 7.

ȘTIINȚA BUCUREȘTI — PROGRE
SUL BUCUREȘTI 66—43 (30—19).

RAPID — I.C.F. 83—44 (35—24).
ȘTIINȚA CLUJ — VOINȚA BRA

ȘOV 56—66 (27—29).

SERIA A II-A

OLIMPIA BUCUREȘTI — VOIN
ȚA TG. MUREȘ 51—43 (25—21).
După o repriză echilibrată, bucureș- 
tencele reușesc să se impună la în
ceputul celei de a doua și să-și asi
gure un avantaj hotărîtor pentru 
obținerea victoriei. Au Înscris: Di- 

12,nescu 14, Bărbulescu 12, Postole 
Mîndroi 7, Dinu 2, Rădulescu 2, Cio- 
coș 2, respectiv Demeter 18, Bencze 
2, Minier 5, Mezel 11, Vonhaz 7. 
(CR. POPESCU — coresp.).

S.S.E. CRAIOVA — SPARTAC SA- 
LONTA 51—38 (25—17). Manifestînd 
o mai bună pregătire fizică și lup- 
tînd cu un deosebit elan, elevele din 
Craiova au obținut primul lor suc
ces din acest campionat. Cele mai 
bune: Mirea, Boboc, Marinescu de 
Ia S.S.E., Varga și Cohelca de la 
Spartac. (T. ȘTEFĂNESCU—coresp.).

ȘTIINȚA TIMIȘOARA — S.S.E. 
SATU MARE 58—44 (33—18), 

apărare. Farul s-a prezentat modest, 
în special în jocul Ia fileu. (T. 'l'ohătan, 
coresp. reg.).

DINAMO BUCUREȘTI—PETROLUL 
PLOIEȘTI 3—0 (10, 12, 6). Primul 
set a avut o desfășurare interesantă. 
Atacul Petrolului a reușit să creeze pro
bleme echipei Dinamo prin incisivitate 
(remarcați: Șucu și Radulescu). Ca ur
mare, scorul — deși la început a... fost 
categoric în favoarea gazdelor: 5—1,
8— 3 -— a ajuns la un moment dat
9— 8. Urmează cîtcva atacuri nereușite 
ale dinamoviștilor și scorul devine e- 
gal : 10—10...

Și setul al doilea a fost, spre sur
prinderea spectatorilor, deosebit de strins 
(2—2, 8—8). Dinamoviști! și în special 
Derzei și Cozonici, n-au insistat, s-au 
complăcut uneori în combinații care au 
dat greș. Ploieștcnii au profitat de acest 
lucru reușind să remonteze, de la 8—13 
la 11—14.

Ultimul set a fost decis de pregătirea 
fizică. După ce au făcut față în mod 
onorabil în primele două seturi, ploieștc
nii, insuficient pregătiți fizic, au „căzut". 
Și setul nu a mai avut nici un istoric. 
Nu trebuie să omitem însă „serviciile" 
trimise în plasă sau în afara terenului 
de Derzei și mai ales de Cozonici, ca 
și slaba dublare a atacului dinamovist.

Cei mai buni: Smerecinschi, Schreiber 
și Cozonici (în atac) de Ia învingători 
și, respectiv, Rădulescu și Șucu.

C. ALEXE

VOINȚA ORADEA ȘTIINȚA
CONSTANTA 51—42 (26—18).

A.S.A. CLUJ — C.S.M.S. Iași 70— 
66 (38—33).

MASCULIN SERIA A II-A

ACADEMIA MILITARĂ — PRO
GRESUL BUCUREȘTI 86—83 (42— 
27). Foștii internaționali Fodor și 
Folbert au făcut o adevărată demons
trație de virtuozitate, conducîndu-și 
cu siguranță echipa spre victorie. De 
la Progresul au impresionat tinerii 
Simulescu și Florea. Au marcat: Fo
dor 31, Folbert 12, Reisenburger 21, 
Cîmpeanu 11, Lecca 7, Popovschi 4, 
respectiv Simulescu 36, Florea 20, 
Enuța 8, Ionescu 12, Jereghi 1, Ni 
chita 4, Gorbacevschi 2. -

A.S.A. BACĂU — UNIO SATU 
MARE 51—50 (25—24). In a Xl-a 
etapă a campionatului, echipa loca
lă a realizat, în sfîrșit, prima vic
torie. (ILIE IANCU—coresp. reg.).

C.S.M.S. IAȘI — OLIMPIA M. I. 
BUCUREȘTI 74—65 (37—35). Gazde
le au cîștigat greu în fața unei e- 
chipe bine dotată fizic și cu o apă
rare mal agresivă. Cei 'mai buni: 
Chioreanu, Scripcaru, Toma de la 
C.S.M.S., Tarău, Roșu și Baciu de la 
Olimpia M. I. (MARIETA ROBOTĂ 
— coresp.).

ȘTIINȚA CRAIOVA — ȘTIINȚA 
BRAȘOV 58—52 (28—27).

POLITEHNICA CLUJ — I.C.F. 64— 
78 (24—39).

Știința
prima

Timișoara a terminat neînvinsă 
parte a campionatului feminin

Cu etapa de 
parte a campionatului

ieri s-a încheiat 
republican

prima 
femi

nin. Întîlnirile — ultimele în sală — au 
fost destul de viu disputate, iar rezul
tatele lor au definitivat clasamentul tu
rului. Pe primul loc se află Știința Ti
mișoara, care și-a consolidat poziția mă
rind la 3 puncte diferența față dc a 
doua clasată. Studentele din Timișoara 
au încheiat acest sezon de sală fără să 
fi suferit vreo înfrîngere, ceea ce con
stituie o performanță.

Iată rezultatele de ieri:
CONFECȚIA BUCUREȘTI—ȘTIINȚA 

TIMIȘOARA 4—11 (2—5). Confecția a 
început furtunos : patru „bare" și des
chiderea scorului în min. 6. Dar oaspe
tele își revin și printr-un joc mai bun 
preiau inițiativa și conducerea pe tabela 
de marcaj. La reluare, jocul devine ner
vos. Formația timișoreană continuă să 
fie superioară, obținînd o victorie pe 
deplin meritată. Punctele au fost mar
cate de: Franz 5, Nemet 4, Secheli și 
Ciosescu, respectiv Scorțescu 2, Papa și 
Zamfirache. Bun arbitrajul lui V. Co
jocarii—Craiova (p. v.).

ȘTIINȚA BUCUREȘTI — MUREȘUL 
TG. MUREȘ 4—4 (2—2). Joc în ge
neral lent, de nivel scăzut, dar care 
totuși a ținut încordată atenția specta
torilor prin evoluția scorului : 1—0 
min. 1 (Leonte); 1—1 min. 5 (Soos 
din 7 m) ; Șramco ratează o mare oca
zie în min. 6, 1—2 min. 13 (Incze),
2— 2 min. 15 (Dobîrceanu din 7 m) ; 
SzokC ratează o altă ocazie clară în min. 
22; Dobîrceanu trage în bară o lovi
tură de la 7 m în min. 27 ; 2—3 min. 
28 (Incze, care trage prin surprindere) ;
3— 3 min. 35 (Zamfirescu, după un 
contraatac inițiat Ia o oprire nejustifi
cată a unei acțiuni a oaspetelor — gre
șeală de arbitraj) ; Szoko ratează 7 m 
în min 39 : 3—4 min 40 (Soos, dc la 
distanță) ; 4—4 min.

.distanță, în ultimele 
șui a prelungit cît 
ofensive; în apărare 
fost ușurată de studente care au în
ghesuit jocul pe centru și au încercat

50 (Szâko, de la 
secunde) 1 Murc- 

a putut acțiunile 
însă, sarcina i-a

„CUPA SPORTUL POPULAR 
LA HANDBAL

(Urmare din pag. I)
i. învingătoarele s-au impus deforță.

la început: în min. 12 scorul era 4—0. 
Colegele lor de la S.S.E. nr. 1 și-au 
revenit în partea a doua a reprizei și 
au redus din handicap. La reluare 
însă S.S.E. nr. 2 s-a distanțat. Reali
zatoare : Aurelia Butan 3, Mariana 
Niță 3, Julieta Topîrlan 2, Elisabeta 
Diaconu și Ștefania Oancea, respectiv 
Juliana Nedelcu 2, Marinela Burghe- 
lea 2, Cristina Constantinescu și Paula 
Anghel. Turneul continuă luni cu par
tidele S.S.E. nr. 2 — S.S.E. Petroșcni 
și Lie. nr. 2 — S.S.E. nr. 1.

răsturnări de scor și o surpriza
>. STEAUA — PROGRESUL 22—9 
(8—0). — Partida inaugurală a progra
mului rugbistic de pe stadionul Cons
tructorul a arătat că nivelul de pregă
tire (în special fizică) al celor două e- 
chipe este mulțumitor. Meciul s-a dis
putat într-o notă de disciplină, ceea ce 
a ușurat munca arbitrului P. Declezis 
(ieri bun). O confirmare — forma pro
mițătoare a jucătorilor de la Steaua, 
din rîndul cărora considerăm că s-a 
impus atenției selecționerilor Durbac, 
cel mai bun de pe teren. De la Pro
gresul s-au evidențiat Vicol, Dumitru 
si Gavrilenco.

' GLORIA — DINAMO 18—9 (6—9). 
;— Mai rar asemenea evoluție de scor! 
Formația de-a dreptul „crudă” (ca 
vîrstă și ca experiență rugbistică), pre
zentată de dinamoviști, a condus cu 
9—0 (!), dar a părăsit terenul învinsă 
cu 18—9. In primele 20—25 de minute 
Gloria a practicat un joc mediocru 
(încîlceală și lipsă de orizont), iar 
„puștii” dinamoviști n-au așteptat decît 
atît pentru a-și pune în valoare rapida 
și promițătoarea linie de treisferturi. 
După acest răstimp însă, adversarii lor 
au... observat că dispun de un avantaj 
substanțial pe plan fizic și chiar tac
tic, pe care, la rîndul lor, l-au con
cretizat. Ne-au plăcut Gavriș (exce
lent) de la Gloria și Hulă (deși s-a 
accidentat și a jucat mai puțin) de la 
Dinamo. Destul de bun arbitrajul lui 
N. Cervinschi.

finalizarea aproape numai prin Szoko 
și Leonte. In general, Știința a jucat 
prudent. Slab arbitrajul lui M. Marin- 
ciu-Ploiești.

RAPID BUCUREȘTI—C.S.M. SIBIU 
18—6 (10—2). Jocul n-a avut istoric. 
Echipa Rapidului, net superioară, n-a 
întîmpinat nici o rezistență. Au mar
cat : Boțan 7, Băicoianu 4, Gheorghiță 
3, Bota 2, Cula și Gheorghe, respectiv 
Chitea 2, Schuster 2, Brczaie și Birthcl- 
mcr. (ad. v.).

TRACTORUL BRAȘOV — VOINȚA 
ODOR1JEI 72—5 (4—2). Gazdele au 
dominat jocul obținînd — prin atacuri 
insistente — o victorie meritată. Scorul 
putea lua proporții, dar portarul oaspe- 
telor, Benke, a apărat foarte bine. Au 
înscris: Naco 5, Melinte 4, Wagncr, 
Pescaru și Radu (T), E. Maghiari 2, 
Teglas 2 și Balint. (E. Bogdan, co
resp.).

Fază din partida Știința București—Mureșul Tg. Mureș. Atac la poarta echipei 
Știința.

Bmamo Bacău a cucerit „Cupa 16 Februarie
întrecerea internațională de hand

bail dotată cu „Gupa 16 Februarie” 
s-a încheiat aseară cu victoria finală 
a echipei Dinamo Bacău, care a intrat 
în posesia trofeului. Pe locurile urmă
toare s-au clasat : Rapid București, 
Rafinăria Teleajen și Lokomotiv 
Magdeburg.

Sîmbătă, Dinamo Bacău a reușit o 
meritată victorie asupra formației Lo
komotiv Magdeburg, după un joc 
presărat cu multe faze frumoase, dar 
și cu numeroase ratări de o parte și 
de alta. Oaspeții au început puternic 
și în min. 13 conduceau cu 5—I ! Ei 
au păstrat și în continuare inițiativa 
(7—5 în min. 24 și 8—7 în min. 26), 
dar băcăoanii și-au revenit, au pre
luat conducerea pînă la pauză și nu 
au mai cedat-o pînă la sfîrșit. Scor 
final : 21—17 (10—8). Principalii

FARUL CONSTANTA — GRIVI- 
TA ROȘIE 9—9 (0—0). — Farul 
cîștigat prin transformarea a 3 lovi
turi libere din 5, față de numai una 
a bucureștenilor. Oaspeții au realizat 
astfel o victorie pe care o meritau după 
aspectul jocului și, mai ales, dacă pri
vim lucrurile prin prisma nivelului 
rugbistic la care au ajuns. Conduși cu 
6—0, au găsit resurse pentru a modi
fica scorul (era să amintim de tabela 
de marcaj, dar nici în 1966 nu se gă
sește așa ceva la terenul Constructo
rul...) la 9—6 în favoarea lor pînă a- 
proape în final. Se pare însă că ar
bitrul Lucescu a apreciat drept nece
sară o prelungire cu 4—5 minute a 
partidei, ceea ce le-a dat prilejui? gri- 
vițenilor să egaleze printr-o lovitură 
de pedeapsă... repetată (decizie discu
tabilă). In schimb, loviturile de pe
deapsă din puncte fixe pe care le pre
vede regulamentul „Cupei Primăverii" 
(în situațiile de egalitate) le-au dat 
cîștig de cauză constănțenilor. , Re
marcați : Zamfirescu și Celea de" Ia 
Farul, Marinescu și Demian de 
la Grivița Roșie. O lămurire suplimen
tară : s-a văzut clar, încă o dată, că 
grivițenii mai au destule dc pus la 
punct, dar și valoarea celor de la Fa
rul este acum o certitudine. Cu o sin
gură obiecție : încă vorbesc prea mult 
pe teren și au tendința de a discuta”din 
principiu deciziile arbitrului.

G. RUSSU-ȘIRIANU

4

în cadrul fazei intercentre a „Cupei 
F.R.H.", sîmbătă și duminică s-au dis
putat doar următoarele partide :

DINAMO BRAȘOV-D1NAMO BUCU
REȘTI (m) 5—75 (4—6) și 11—15 
(5—7). In ambele jocuri, campionii au 
manifestat o superioritate categorică în 
timp ce localnicii s-au prezentat sub 
valoarea lor obișnuită. Principalii rea
lizatori : Mureșanu 9 și Ionescu 5,
pectiv Rosenauer 6. (P. Dumitrescu,
coresp.).

FAVORIT ORADEA—START BO
LYAI TG. MUREȘ (f) 18-8 (9—3) și 
8-—6 (6—3). Gazdele au fost superioare 
în apărare și atac. Principalele realiza
toare Mădău (F) și Cardos (S) cîte 
10 goluri. (I. Ghișa, coresp. reg.).Jj.

Dinamo București și Favorit Oradea 
s-au calificat pentru finale.

res-

realizatori : Horobăț 6 și Moldovan 4, 
respectiv Furstenau 5 și Galk 3.

Cealaltă întîlnire, Rapid — Rafi
năria Teleajen, s-a încheiat la ega
litate : 18—18 (7—7), după o evoluție 
pasionantă a scorului.

Aseară, echipa Rapid a obținut și 
ea victoria asupra oaspeților din Mag
deburg, cu scorul de 15—13 (9—7). 
Partida a prezentat numeroase mo
mente spectaculoase, cu răsturnări de 
scor : 2—5, 6—6, 9—7, 9—9, 9—10 
și de aici s-a desprins Rapid. Cele 
mai multe goluri : Chiru și Ionescu 
cîte 4, Kriihne, Furstenau și Schmal- 
sieg cîte 3. Jocul Dinamo Bacău — 
Rafinăria nu s-a mai disputat, pen
tru că — din cauza unei pene la ma
șină — echipa din Teleajen nu s-a 
putut prezenta la timp.
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’REGĂTIRI... MECIURI AMICALE
RAPID BUCUREȘTI - DINAMO 

PITEȘTI 0-0

Teri, la ora prînzului, la sfîrșitul 
eciului dintre liderul campionatului 
tegoriei A, RAPID BUCUREȘTI, 
DINAMO PITEȘTI cei aplaudați 

i fost dinamoviștii, iar cei apostro- 
ți '— feroviarii !
De ce ? Pentru că, veniți să asiste 
>'un „recital” al echipei favorite 
aintea plecării în turneul din Iran, 
eo 15 000 de spectatori au asistat 

un meci în care liderul n-a stră- 
oit
Ce ne-a plăcut în meciul de ieri ? 

primul rînd... gazonul : cîmpul de 
c, de un verde crud, mătăsos, te 
vita parcă să „bați” mingea pe te
ri ! Păcat că nu i-a îmbiat prea 
rit și pe rapidiști. Am notat (une- 
i) cu plus — viteza de joc a am- 
lor formații ; am aplaudat o fază 

mare spectacol realizată în min. 
de Dumitriu, care și-a presărat 

eo 4—5 adversari pe drum, dar Ba- 
a și apoi Barbu au salvat in ex- 
rmis. Ni s-a părut demn de luat 

seamă jocul simplu, pe poartă, al 
oștenilor (cum a fost faza din min. 
, cînd Țurcan — infiltrat în apă
rea rapidistă — a centrat de pe 
la de corner la Naghi care a reluat 
î voie în bara de sus). De asomc- 
a, Niouilescu, Georgescu, Neagu (în 
ima repriză), Țîrcovniou și Lupescu 

arătat multă dispoziție de joc.
..Și oe nu ne-a plăcut ? Așa cum 

1 mai spus, maniera de joc a lide- 
ui. Astfel, linia dc atac (și îndeo- 

>i cuplul central Dumitriu — I. Io- 
>cu) nu pare pusă la punct cu pre- 
tirea. Ieri, Dumitriu a driblat de 
Ite ori inutil, fără scop tactic și 
ă a fi în ajutorul echipei, iar I. 
îescu a fost mai puțin prompt ca 

obicei.’ Este criticabil modul în 
e I. Ionescu a executat penaltiul 
i min. 75, acordat la un fault asu- 
i sa : el a pornit... cu spatele, s-a 
^echilibrat și a tras fără putere 
fel că Niculescu a prins balonul.

„pasiv” mai trebuie trecute kilo- 
mele în plus acumulate în această 
nă de Jamaischi, ezitările la poartă 
înaintării piteștene (în special Țur- 

i) și jocul dur al unora dintre ju- 
ori (C. Dan, I. Ionescu, Dinu, Ba- 
i etc.).
fndrei, Năsturescu și Kraus (Ra- 
), Matache, Dobrin, Vulpeanu și 
> (Dinjimo Pitești) au fost indis- 
ubili.
Arbitrul S. Mîndreș — București a 
dus echipele :
IAPID : Răducanu — Lupescu, 
troc, C. Dan, Greavu (M. Mihai) 
Jamaischi (Dinu), N. Georgescu — 
igu (Codreanu), Dumitriu, I. lo- 
cu, Codreanu (Oblcmcnco).
1INAM0 : Niculescu — I. Popescu, 
bu, I. Stelian, Badea — Olteanu,

tnisM Juniorii mici la startul concursului republican
oncursul republican de sală al ju- 
■ilor „mici” (15—16 ani) a prile- 

specialiștilor atletismului nostru 
erificare a potențialului valoric cu 
: se vor prezenta „speranțele” in 
ipiatul sezon de concursuri. Evo- 
a tinerilor noștri atleți a fost in- 
santă, disputa lor a fost cît se 
te de plăcută, evidențiindu-se, 
i comportare și rezultate, o serie 
veritabile talente.
e foile de concurs au fost înscrise 
ătoarele rezultate : BĂIEȚI : 50 m 
de concurenți) : I. Poenaru (Ra- 
6,3, N. Piță (Tractorul Br.) 6,3, 

Marinescu (SSE I) 6,3, M. Ling 
torul) 6,4, M. Georgescu (SSE I)

R. Ionescu (SSE II) 6,5 ; 55 mg 
cone.) : M. Georgescu (SSE I) 8,0, 

• iro (Start Tg. Mureș) 8,0, N. Ma- 
scu 8,1, Gh. Szenmiklosi (SSE 
dea) 8,2, D. Biță (SSE I) 8,3, V. 
eș (Cetatea Br.) 8,7 ; lungime (24 
:.) : M. Ling (Viitorul) 6,35, L. 
mie (Metalul) 6,05, M. Melnic 
i 1) 5,96, FI. Șișu (SSE Craiova) 
, M. Georgescu 5,93, VI. Toma 
5) 5,91 ; triplu (12 conc.) : FI.

(SSE Craiova) 13,52, V. Mulcr 
5 Arad) 12,61, I. Cozac (Dinamo) 
5, D. Biță 12.05, VI. Iliescu (SSE 
îu) 12.02, VI. I-Iodoș (SSE 11) 
0 ; înălțime (10 conc.) : A. Ni- 
scu (Prog.) 1,78, D. Vigu (Lie. N. 
:escu Cluj) 1,70. Ad. Cosmănescu 
aua) 1,70, C. Horvath (SSE 1) 

(Țimer), Țîrcovnicu — C. Ionescu 
(Niță), Țurcan, Naghi, David (C. 
Radu).

MIRCEA TUDORAN

PETROLUL PLOIEȘTI - PROGRESUL 
BUCUREȘTI 3-1 (0-1)

PLOIEȘTI, 20 jprin telefon). — Vic
toria de duminica trecută a Progresu
lui asupra Rapidului a făcut ca a- 
proape 8 000 de spectatori să fie pre- 
zenți pe stadionul local. Progresul a 
constituit un partener ideal de antre
nament pentru Petrolul.

Meciiul a arătat că cele două for
mații au un grad de pregătire avan
sat și în special ploieștenii care au 
stăpînit cu autoritate terenul în re
priza secundă.

Golurile au fost marcate de : Ma- 
teianu (min. 13) pentru Progresul, 
Mocanu (min. 60), Georgescu (auto
gol, în min. 68) și Dridea II (min. 90).

PETROLUL : Ionescu — Pahonțu, 
Boc, Florea, Mocanu — Iuhas (Cri- 
șan), Dragomir — Moldoveanu, Dri- 
dea I, Badea (Frățilă), Dridea II.

PROGRESUL : Mîndru — Georges
cu, Ioni(a, Peteanu, Măndoiu — Pre
purgel, Neacșu (Al. Constantinescu) 
— Oaidă (Țarălungă), Unguroiu, Ma- 
teianu, Baboe (Mafteuță).

Mircea Popescu-coresp. reg.

U.T. ARAD - CRISUI. ORADEA 
1-1 (0 — 1)

ARAD, 20 (prin telefon). — Meciul 
a fost de un nivel tehnic modest. 
U.T.A. a dominat mai mult, dar înain
tașii n-au știut să-și finalizeze acțiu
nile. Oaspeții, deși dornici să se re
vanșeze după acel 7—4 de la Ora
dea, n-au reușit să corespundă decît 
în prima repriză, cînd au condus prin 
golul înscris de Harșani (min. 8). 
Egalarea a fost realizată de Țîrlea 
(min. 60).

U.T.A. : Weichelt — Birău (Igna), 
Bacoș, Mețcas, Czako II — Chivu 
(Jac), Floruț — Pantea, Donciu, Țîr
lea, Axente.

CRIȘUL : Marin — E. Naghi, Solo
mon, Pojoni, Balog (Sacaci II) — A. 
Naghi, Iacob — Mureșan III (Bacoș), 
Suciu, Harșani, Sacaci III.

St. Iacob-coresp.

CUPLAJUL DE PE „DINAMO"

Duminică dimineața cîteva sute de 
spectatori au urmărit în Parcul spor
tiv .Dinamo" din Capitală un cuplaj 
de fotbal în care și-au dat aportul 
trei echipe din campionatul orășenesc 
și Dinamo Victoria din categoria B.

în primul meci, Dinamo Obor a în
trecut cu 3—1 (0—0) formația Si
rena. Au marcat: Băluță (2) și Iedu, 
respectiv Dumitrescu.

în cel de al doilea, Dinamo Victo-

1,70, M. Preda (Petrolul PI.) 1,65, 
D. Ene (Rapid) 1,60 : prăjină (5 conc.): 
Ad. Stama (Lie. 35) 3,10, Gh. Tran
dafir (SSE I) 3,00, AL Ciuc (SSE I) 
2,90, D. Bărăgău (SSE II) 2,80, G. 
Ionescu (Constr.) 2,80 ; greutate — 
5 kg (22 conc.) : VI. Hodoș (SSE II) 
14,16, D. Moșoiu (SSE Arad) 13,00, 
V. Miilor (SSE Arad) 12,81, Ad. Micu 
(Cetatea Br.) 12,65, G. Georgescu

Finala cursei de 55 m garduri.
Foto : A. Neagu

Ieri dimineață: pe terenul de zgură de la Parcul sportiv Dinamo, a avut loc unul din primele cuplaje ale anului. Iată 
un aspect din meciul vedetă, Dinamo Victoria Constructorul,

ria a terminat la egalitate 2—2 (1—1) 
cu Constructorul, după un joc dina
mic în care constructorii au dat o re
plică neașteptat de dîrză formației 
din categoria B. Golurile au fost în
scrise de Daniel Ene și Iancu pentru 
Dinamo Victoria, Goleac și Nisipea- 
nu pentru Constructorul.

N. Tokacek-coresp.

A.S. CUGIR - C.S.M.S. IAȘI 
1-2 (0-1)

CUGIR, 20 (prin telefon). — Meci 
interesant, aplaudat de spectatori. 
A. S. Cugir a reușit o partidă de 
calitate, de multe ori jucînd de la 
egal la egal cu oaspeții. Golurile au 
fost înscrise de Cuperman și Matei 
pentru C.S.M.S. și de Kiss pentru 
A. S. Cugir.

Arbitrul Ion Bidea — Cugir a con
dus formațiile :

C.S.M.S. : Constantinescu (cel mai 
bun de pe teren) — Gheghi, Malschi, 
Vornicu, Deleanu — Ștefănescu, Ro- 
milă — Matei, Pop, Cuperman, Stoi- 
cescu.

A.S. GUGIR: Forgacs — Dinea, 
Ncamțu, Toth, Botescu — Gh. Ion, 
Petrescu — Ghergheli, Boroș, Mure
șan, Kiss.

M. Vîlceanu-coresp.

PREGĂTIRILE SIDERURGISTULUI

GALAȚI, 20 (prin telefon). în ca
drul pregătirilor pentru etapa de 
cupă din 13 martie, ca și pentru re
luarea campionatului, Siderurgiatul a 
întîlnit duminică într-un joc-școală 
echipele Metalosport Galați din cate
goria C și I.C.M.F. Galați din cam
pionatul regional, în două reprize a 
cite 59 de minute. în generai, jocul 
a corespuns perioadei pregătitoare. 
Siderurgistul a cîștigat fiecare repri
ză cu 1—0 prin golurile înscrise de 
Stătescu (min. 30) și Adam (min. 60).

SIDERURGISTUL: Enache (Florea)
— Pal, Costache, Coman, Valcan 
(Cristian) — Voicu, Mureșan (Ioniță)
— Cojocaru, Voinea, Adam, Stătescu.

St. Constantinescu-coresp. reg.

(Dinamo) 12,20, I. Pândele (Rapid)
11.92.

FETE : 50 m (61 conc.) : 1. M. Pre- 
torian (Viitorul) 6,8 — record de ju
nioare mici egalat, El. Oancca (SSE 
PI.) 6,9, Al. Popescu (Lie. 35) 6,9 (în 
serii cu 6,8 sec a egalat recordul țării), 
A. Izimbo (Lie. N. Bălceseu Cluj) 
7,0, G. Grad (SSE I) 7,0, A. Anghel 
(SSE Giurgiu) 7,1 ; 40 mg (29 conc.) :

A.S.A. TG. MUREȘ - STIINTA TG. 
MUREȘ 3-1 (1-1)

TG. MUREȘ, 20 (prin telefon). 
A.S.A. și-a impus superioritatea în
scriind prin Turcu (min. 4), Siko 
(min. 63) și Dodu (min. 84 din 11 m); 
golul studenților a fost realizat de 
Marcarian (min. 22).

I. Păuș-coresp. reg.

ARIEȘUL TURDA - DINAMO BACAU 
3-2 (0-1)

TURDA, 20 (prin telefon). — Am
bele echipe, dovedind o pregătire 
fizică foarte bună, și-au disputat vic
toria cu îndîrjire. Pînă la urmă ea a 
suris Arieșului, care a marcat prin 
Ivan (min. 50), Bona (min. 65, din 
11 m), Tatu (min. 83). Pentru Dinamo 
a marcat Gross (min. 20 din 11 m) și 
Iridon (autogol).

P. Lazăr-coresp.

ȘTIINȚA CRAIOVA - JIUL PETRILA 
0-1 (0-1)

CRAIOVA, 20 (prin telefon). — 
Știința a marcat o scădere de formă 7—0 (0—0).

C.S.M. RtȘIJA—SPARTAK SUBOTICA 5-Z (3-1)
REȘIȚA, 20 (prin telefon). — Peste 

4 000 dc «pectatori au asistat la cel 
de al doilea meci susținut în țara 
noastră dc echipa iugoslavă Spartak 
Subotica. Fotbaliștii reșițeni au ob
ținut o frumoasă victorie, datorită 
formei bune arătate de întreaga echi
pă. Reșițenii au desfășurat un joc ra
pid, cu deschideri lungi și contra
atacuri periculoase. Astfel, chiar în 
min. 2, Nestorovici înscrie primul gol 
pentru gazde. în min. 11 Kafka mar
chează cri de al doilea punct, dintr-o 
pasă primită de la Nestorovich 14

V. Tempeanu (SSE Beiuș) 6,6, M. Du- 
mitrache (SSE I) 6,6, M. Mihart 
(Constr.) 6,7, I. Mezei (CSO Tg. Mu
reș) 6,8, A. Izimbo 7,0 ; lungime (31 
conc.) : Al. Popescu (Lie. 35) 5,35, 
C. Popescu (Lie. 35) 5,13, El. Mîrza 
(SSE I) 5,02, El. Ursac (Palatul pio- 
nerilor) 4,83, G. Popescu (SSE II) 
4,77, M. Găescu (Rapid) 4,75 ; înăl
țime (16 conc.) 1. C. Popescu (Lie. 
35) 1,52, Al. Popescu 1,49, A. Griin 
(SSE II) și El. Szabo (CSO Oradea)
I, 40, El. Mîrza (SSE I) 1,40 ; greu
tate — 3 kg (28 cone.) : M. Micu 
(Constr.) 12,00, N. Ioniță (Petrolul 
PI.) 11,86, M. Naghi (Cetatea Br.)
II, 53, V. Brad (Prog.) 11,27, A. Var
ga (Cetatea Br.) 11,18, M. Suteu (Ce
tatea Br.) 10,87.

CLASAMENTELE GENERALE: 
băieți: 1. SSE I Buc. 39 p, 2. SSE 
Arad 14 p, 3. SSE II Buc. 11 p, 4. 
SSE Craiova ți Viitorul Buc. cîtc 9 p,
6. Rapid Buc. 8 p, 7. Liceul 35 Buc.. 
Progresul Buc. și Dinamo Buc. cîte 
6 p, 10. Liceul N. Bălceseu Cluj, 
Tractorul Brașov, Metalul Buc. și 
Start Tg. Mureș cîte 5 p etc. ; fete : 
1. Liceul 35 26 p, 2. SSE I 13 p,
3. .Constructorul 10 p, 4. SSE Ploiești 
8, 5 p, 5. Cetatea Brașov 7 p, 6. Vii
torul și SSE Beiuș cîte 6 p, 8. Petrolul 
Plo-ieștî și Lie. N. Bălceseu Cluj cîte 
5 p. 10. CSO Tg. Mureș și SSE Ora
dea cîte 3, 5 p etc.

Foto : T. Roibu

nepermisă fală de evoluțiile anteri
oare. Doar Deliu și Strîmbeanu au 
manifestat o formă satisfăcătoare, 
restul fotbaliștilor jucînd fără nerv, 
părînd obosiți. Linia de atac s-a com
portat nemulțumitor. Golul oaspeți
lor a fost înscris de Martinovici 
(min. 21).

R. Sulț-coresp. reg.

ELECTROPUTERZ CRAIOVA - OLTUL
RM. VILCEA 2-2 (1-1)

CRAIOVA, 20 (prin telefon). — E- 
chipele au arătat un stadiu avansat 
de pregătire, jucînd rapid, cu pase 
precise. Au marcat: Matei și Resciuc 
(Electroputere), Moraru și Marinescu 
(Oltul).

Șt. Gurgui-coresp.

ALTE REZULTATE : Ind. sîrmii C. 
Turzii — Cimentul Turda 3—0 (0—0), 
Progresul Reghin — Clujeana 2—0 
(0—0), U.M.T. Timișoara — Vagonul 
Arad 0—2 (0—0), C.S.M. Sibiu —
Progresul Sibiu 7—2 (3—1), C.F.R. 
Timișoara — Metalul Oțelul roșu 

minute mai tîrziu, oaspeții au o ac
țiune în careul formației locale și 
Niculescu, Vrînd să degajeze peste 
poartă, reia în propria plasă : auto
gol 1 Finalul primei reprize se des
fășoară în nota de dominare a C.S.M. 
în min. 37 Stigelbauer ridică scorul 
la 3—1 pentru echipa sa, în urma 
unui șut imparabil.

în cea de a doua repriză, fotbaliștii 
de la Spartak joacă mai hotărît și 
în min. 59, Jorkovici reduce din han
dicap : 3—2 pentru C.S.M. Pînă la 
terminarea meciului, gazdele reușesc 
să înscrie — în min. 69, prin Iancu 
și în min. 85, prin Varga — încă 
două goluri.

în ultimul minut oaspeții au o ac
țiune periculoasă la poarta reșițeană : 
Jorkovici driblează portarul și trage 
pe jos, dar Foaie, venit din urmă, 
degajează de pe linia porții.

A condus bine arbitrul Puiu B:- 
răescu (Timișoara).

IANCU PLĂVIȚU — corcsp.

PRONOSPORT
REZULTATELE CONCURSURILOR

PRONOSPORT B—8 și A—8 
Etapa din 20 februarie 1966

I. Torino—Florentina 1
II. Brescia—Napoli x

III. Gagliari—Varese x
IV. Catania—Internazionale 1
V. Foggia—Sampdoria 1

VI. Lanerossi—Juventus x
VII. Milan—Spăl x

VIII. Roma—Atalanta 1
IX. Genoa—Palermo 1
X. Livorno—Lecco 1

XI. Potenza—Modena x
XII. Pro Patria—Pisa 1

XIII. Bologna—Lazio 1
FOND DE PREMII : Pronosport 

A 8: 198 611 lei din care 40 392 lei 
report catcg. 1.

PRONOSPORT B 8 : 40 480 lei din 
care 10.792 lei report premiul excep
țional.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport,



VIZITA CONDUCĂTORILOR

DE PARTID Șl DE STAT
ÎN REGIUNILE CRIȘANA Șl BANAT

A luat sfîrșit concursul „speranțelor olimpice" 
de la Budapesta

ts PONGRAT (SPADA), ILEAN A DRîMBA (FLORETA) Șl 
DE SPADA A ROMÂNIEI - PE LOCURILE 2

ECHIPA

(Urmare din pag. 1)

cercare în care tăria oamenilor avîn- 
du-i în frunte pe comuniști s-a dove
dit mai puternică decît forța apelor. 
11 000 de localnici, ajutați de unități 
ale forțelor armate, au muncit zi și 
noapte pentru a stăvili năvala apelor. 
Reprezentanții organelor locale de par
tid și de stat, precum șî locuitorii din 
Chișineu Criș țin să exprime oaspe
ților cele mai calde mulțumiri, recu
noștința lor vie pentru ajutorul rapid 
și eficace primit din primele momente 
din partea statului.

La întrebările conducătorilor de 
partid și de stat asupra măsurilor în
treprinse pentru stăvilirea apelor, co
mandanți ai unităților forțelor armate 
care au acționat aici și conducătorul 
grupului de specialiști hidrotehnici dau 
relatări amănunțite.

Oaspeții sînt informați că mașini 
amfibii militare au salvat oameni din 
mijlocul apelor ce cuprinseseră satul 
Crișana. A fost evacuată cea mai 
mare parte a animalelor cooperativelor 
agricole și a avutului obștesc. Ca un 
singur om, locuitorii din împrejurimi 
au răspuns cu înflăcărare la apelul 
de a ajuta în acțiunea de refacere a 
digului. Spărtura a fost închisă com
plet. In circa 20 de zile digul va fi 
înălțat pînă la cota inițială.

— Ce măsuri concrete prevedeți pen
tru a înlătura pe viitor primejdia de 
inundație în bazinul Crișului Alb și a 
face ca apele rîului să sporească for
țele omului, nu să distrugă munca sa 
— întreabă secretarul general al C.C.

— Au fost puse la punct două pro
iecte de realizare a unor lacuri de a- 
cumulare, informează Teodor Haș, 
prim-secretar al Comitetului regional 
de partid. In fața nnei schițe, vice
președintele Comitetului de Stat al A- 
pelor, Ernest Rene, prezintă cele două 
variante asupra cărora s-au oprit spe
cialiștii, pentru construirea unor ba
raje și crearea unor lacuri de acumu
lare în vederea regularizării cursului 
Crișului Alb.

La plecare, conducătorii partidului 
și statului urează spor la lucru geniș- 
tilor și constructorilor.

In încheierea vizitei, 
de partid și de stat au 
țăranilor cooperatori din 
tana, raionul Criș, una

conducătorii 
fost oaspeții 
comuna Sîn- 

___ #_ ____ __ din unitățile 
cooperatiste fruntașe din regiune și 
din țară.

Seara, reîntorși la Oradea conducă
torii de partid și 
te la o întîlnire 
din regiune și la

dc stat au luat par- 
cu activul dc partid 
o masă tovărășească. 
★

__ __ __ ____  dc două zile în re
giunea Crișana, conducătorii dc partid 
și dc stat au sosit duminică seara 
la Timișoara, urmînd a face o vizită 
în regiunea Banat.

La sosirea în gara orașului, tova
rășii Nicolae Ceaușcscu. Ion Gheorghe 
Maurer, Alexandru Bîrlădcanu, Tosif 
Banc au fost întîmpinați de tovarășii 
Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.C.R.. 
care se află în regiune, Ion Cîrcei, 
prim-secretar al Comitetului regional 
Banat al P.C.R., Vasile Daju, preșe
dintele Sfatului popular regional, de 
conducători ai organelor, locale de 
partid, de stat si obștești.

Președintele Sfatului popular al 
orașului Timișoara, Leonida Tamaș, 
a oferit oaspeților tradiționala pîine 
și sare, în timp ce tinere fete în pi
torești costume naționale, românești, 
germane, maghiare și sîrbești, i-au 
înconjurat cu dragoste, oferindu-le 
flori.

In gara Timișoara, ca și pe artera ce 
duce spre centrul orașului timișorenii, 
în număr impresionant, au făcut oas
peților o caldă și entuziastă primire.

Conducătorii de partid și de stat 
s-au oprit la sediul Comitetului re
gional de partid unde a avut loc o 
întîlnire cu cadre de răspundere din a- 
paratul regional de partid și de Ștâ.l-

Seara, la Opera de stat din Ț>mj" 
șoara, a avut loc un spectacol inspi
rat din bogatul folclor bănățean. Si-au 
dat concursul cunoscute ansambluri 
artistice de amatori din regiune.

După o vizită

de

Duminică seara, la „Sportcsărnok", 
a luat sfîrșit concursul internațional 
de scrimă de la Budapesta rezervat 
„speranțelor olimpice". Tinerii scri- 
m&ri români au avut și în continuare 
o comportare mulțumitoare.

Astfel, vineri noaptea, în finala 
turneului de spadă, trăgătorul nostru 
Anton Pongraț (la primul concurs 
peste hotare) a ocupat locul 2, după 
sovieticul Samoschin.

Sîmbătă, în turneul individual de 
floretă lete, reprezentantele Româ
niei au 
Drîmbă 
realizat 
kova (U.R.S.S.), astfel că a fost ne
cesar un asalt de baraj. Floretista 
sovietică, cu un finiș mai bun, a cîș- 
tigat cu 4—2. 
kova 3 v.d.b.; 
Kondratieva 2 
Stanca 2 v.

Tot sîmbătă a avut loc și proba de 
floretă băieți-echipe. în primul meci, 
reprezentativa țării noastre a dispus 
de formația Poloniei cu 9—7 (Țiu 4, 
Filip 3, Costescu și Weissbock cîte 
1 v). Floretiștii români obțin apoi o 
nouă victorie : 15—1 cu echipa R.D.

avut două finaliste : pe Ileana 
șî Marina Stanca. Drîmbă a 
3 victorii, la fel ca și Novi-

Clasament: 1. Novi- 
2. Drîmbă 3 v d.b.; 3. 
v.; 4. Ronay 2 v.ț 5.

Handbaliștii noștri 
de !a Magdeburg: 14-15

au

Prujinschi 
meciul cu 
pierde cu

Germane (Filip Costescu, 
cîte 4 și Weissbock 3). în 
U.R.S.S., formația română 
6—10. Urmează partidele cu echipele 
Ungariei B (9—4 pentru noi, prin vic
toriile realizate de Prujinschi 4, 
Weissbock 3 și Țiu 2) și Ungariei A 
(8—8, Costescu, Filip, Țiu, Weissbock, 
toți cu cîte 2 victorii, dar rezultat 
favorabil echipei adverse, Ia tușe : 
60—54...). Clasament: 1. U.R.S.S. 4 v.; 
2. Ungaria A 4 v.; 3. ROMÂNIA 3 v.; 
4. Polonia 2 v.; 5. Ungaria B 1 v.; 6. 
R.D. Germană 0 v.

Duminică, ultimele două probe ; sa
bie (individual) și spadă-echipe. în 
prima probă, trăgătorii noștri Mihăi- 
leanu și Budahaziu ajung pînă în 
semifinale. Proba a revenit maghiaru
lui Z- Nagy cu 4 v.

Iată și rezultatele la spadă-echipe: 
România—Polonia 8—7 (I), România— 
R.D. Germană 13—3, România—Unga
ria A 9—7 (1), România—U.R.S.S. 
8—8 (62—62 1) și România—Ungaria 
B 9—7. în urma acestor rezultate, 
echipa de spadă a țării noastre s-a 
clasat pe locul 2, la egalitate de 
puncte (9) cu prima clasată, formația 
U.R.S.S.

KRANJSKA CORA (prin telefon). - 
în localitate s-a desfășurat sîmbătă 
duminică una din cele mai importata 
competiții internaționale ale sczonuli 
la care au participat peste 70 de co- 
curenți din 12 țări. După cum era < 
așteptat, cele două probe — desf 
șurate pe pîrtii deosebit de dificile - 
au fost dominate <lc schiorii austrie 
și francezi. Aflați la primele lor înti 
ceri internaționale din acest scz.o 
schiorii români au făcut cu greu fa 
traseelor și s-au clasat slab. Rezultatei:

Slalom uriaș 1. W. Bleincr (Austri 
2:21,3; 2. Guy Perillat (Franța) 2:29,‘ 
3. K. Schranz (Austria) 2:23X1; 4. L 
Lacroix (Franța) 2:24,0 ; ... 45. C. T 
hăraș 2:50,0 ... 51. V. Brcnci 3:20,( 
52. D. Mumcanu 3:23,0. K. Gohn 
fost descalificat.

Slalom special (69 porți în mau 
întâi, 70 în cea de a doua) : 1. G: 
Perillat 111,66; 2. K. Schranz 111,6*  
3. L. Leitner (R.F.G.) 112,69; 4. 1 
Meisner (Austria) 112,73 ; 5. G. Sen 
ner (Italia) 112,90; 6. II. Nindl (A 
stria) 113,19 ; ... 36. K. Gohn 136,41 
... 39. C. Tăbăraș 139,28; ... 41. 
Munteanu 111,48. V. Brenci a aba 
donat.

(8-0)
telefon).

la limită mecial
cu IL 0. Germană

FINALELE TURNEULUI DE TE&
DE LA BREMEN

Un joc pasionant: Daugava-București 6-5
(Urmare din pag. 1)

spiritelor care începuseră să se cam în
cingă... Ultima parte. După patru mi
nute dc la reluare. Habr țutează din 
vfteză. prin
2—2 1 Din 

Bucurcștiidui 
tar, reușește 
în min. 45 e 
lamar 
aripa 
acesta 
Golul 
(min. 
risipește orice

surprindere și egalează : 
acest moment, echipa 

începe să domine a uteri- 
acțiuni viu aplaudate și 
din nou în avantaj : Ca- 

îsi încheie o cursă vigtirorrsă pe 
dreaptă centrând la Szabo I și 
fructifică pasa impecabili 3—2. 
marcat apoi de către llorescu 
54. direct dintr-nn angajament) 

* : dubiu și consfințește o 
meritată victorie a echipei bucureștene. 
Au condus M. llnșann (România) și 
E. Rosenberg (U.R.S.S.).

Spartak Pison — București (tineret) 
5—3 (0-0, 3—1, 2—2). După o re
priză egală ca aspect general, dar care 
se putea termina în avantajul tinerilor 
noștri hocheiști (Gheorghiu a ratat o 
ocazie unică), în cea de-a doua parte 
Laureat iu Petrescu a deschis scorul în 
favoarea gazdelor (min. 25). După 
două minute însă Sykora egalează și 
imediat după acest gol echipa ceho
slovacă ia conducerea prin llabr, lăsat 
complet nemarcat de apărători. în min? 
39. Spartak — In superioritate nume
rică ■— majorează diferența prin Sventek 
(șut în stilul său caracteristic, de Ia 
treime), tn ultima parte. București (ti
neret) rămîne din nou cn un om în 
minus și oaspeții profită : Pavlu, minu
tul 46: 4—1. Apoi, Hollo (B), Eber- 
man (Sp.) și Scheau (B) stabilesc 
scorul acestei partide, bine arbitrată tic 
Marinescu (România) și Rosenberg 
(U.R.S.S.). Echipa de tineret a Capi
talei a făcut un meci bun șî a pierdut 
mai ales din cauz.a nervozității. Ne 
referim ntai ales la cele două 
(decisive) primite cînd rămăsese 
oameni de cîmp, eliminați din 
unor infracțiuni ușor de evitat.

Daugava Riga—București 6—5 (2—1, 
2—3, 2—1). Meci dinamic, în care ara
bele echipe au luptat din răsputeri pen
tru rezultat. Daugava a luat condu
cerea de șase ori, bucureștenii au ega
lat de cinci ori și au depus eforturi 
pentru cea de-a șasea egalate, dar... 
șuieratul final al sirenei s-a opus fruc-

tificării ultimului atac, cu care — poate 
— ar fi obținut un meci nul. pe care-1 
meritau. Iată ordinea golurilor: Min. 
5 : Krseminski 1—0 ; min. 8 : Szabo I 
]■—1 ; min. 11 : Apsitis 2-—1; min. 25 : 
C.alamar 2—2; min. 26 : Reps 3—2 ; 
min. 27: Crilamar 3—3; min. 32: Reps 
4—3; min. 35 : Calamar 4—4 ; min 54 : 
Reps 
min.
prin 
tatea 
nou 
mult
Misițis.
puțin cam obosiți. Timpul care a mai 
rămas pînă la plecarea la „mondiale*  
trebuie judicios folosit.

Meciul a fost condus corect de Flo- 
rescu și Turceanu.

‘5--4 ; min. 58 : Varga 5—5 ; 
59 : Duș 6—5 / Daugava a excelat 
rapiditatea atacurilor, prin varie- 
lor. Excelent s-a comportat din 

Reps. Alături de el a contribuit 
la obținerea victoriei portarul 

Jucătorii români ne-au părut

MAGDEBURG 20 (prin
Sala de sport din localitate a fost 
plină sîmbătă seară la întîlnirea Ro
mânia — R.D. Germană — „meciul 
anului" între două din cele mai bune 
reprezentative de handbal din lume 
— cum scria presa de specialitate. 
Acest mare interes era justificat : evo
lua campioana mondială, în compa
nia unei echipe care în sezonul 1965— 
66 n-a cunoscut înfrîngerca.

A învins echipa R.D. Germane la 
limită cu 15—14 (9—8), dar victoria 
ne-ar fi putut reveni tot atît de bine 
și nouă. Selecționata noastră — în- 
tr-o formulă nouă — deși nu s-a ri
dicat la nivelul maxim al posibilită
ților jucătorilor săi, a dovedit totuși 
multă putere de luptă, de remontare 
(de la 4—7 la 6—7, de la 9—12 la 
11 —12) și a contribuit la reușita spec
tacolului. Dar, dintre numeroasele o- 
cazii create, ea a ratat cîteva în mo
mente importante ale jocului, printre 
care și două lovituri de la 7 m (la- 
cob la scorul de 7—8 și Otelea la 
8—9). Pe de altă parte, s-au comis și 
unele greșeli în apărare (unde Pap- 
pusch și Ganschow, principalii reali
zatori 
cient 
uneori s-a pierdut ușor mingea. în 
plus, Iacob și Moser n-au dat randa
mentul obișnuit.

Scorul s-a menținut strîns majori
tatea timpului, rezultatul final stînd 
sub semnul întrebării pînă în ultimul 
minut.

A arbitrat suedezul T. Janerstam 
următoarele formații :

ROMÂNIA : Penu — îacob 1, Cos- 
tache II 1, FInat 2, Moser I, Oțolea 
2, Gruia 5, Nica 2, Costache I, Goran.

în acest meci, n-au fost sufi- 
marcați), ca și în atac, unde

ȘTIRI». REZULTATE...
ATELETISM. La Melbourne, Ron Clarke 
fost * ‘ *învins în cursa de 1 milă de tî- 

Ralph Doubell care a realizat 
de 4:02,0. Clarke a înregistrat 
de 4:02,8.

ȘTIRI

goluri 
în 4 

cauza

a 
nărui 
timpul 
timpul

A La Madison Square Garden atleta 1 
Scelkanova a sărit 6,55 Tn. obținînd cea 1 
mai bună performanță mondială de sală, j 

BASCHET. în semifinalele C.C.E. (mas- , 
culin) : cerveno zname Sofia—Zadar (Iu- , 
goslavia) 84—58 (32—27). Se va disputa ; 
un al treilea joc.

a La Madrid, în semifinalele C.C.E. — 
(masculin) 
dțspus de 
101—£9. tn 
belgienilor

HOCHEI. ______ __________  .
Sofia, Bulgaria—Ungaria 0—5; la Zurich, 
tflvetia—Selecționata de tineret a U.R.S.S. 
1—2; la Crimmitschau, R.D. Germană— 
Cehoslovacia B 4—3; la Moscova, U.R.S.S. 
—R.F. Germană 4—0 (au marcat Brejnev 
2. StârșlndV si Iakușev); la Lodz, Polonia 
—U.R.S.S. (B) 5-7 si 2—6.

HANDBAL. Echipa feminină a Ungariei 
(campioană mondială) a învins la Paris 
selecționata Franței cu 23—5 (13—3).

SCHI. Proba feminină ele slalom uriaș 
(prima manșă) din cadrul concursului 
internațional de schi de la Pistoia a fost 
cîștigată de Christine Goitschel (Franța) 
care a realizat timpul de 1:54,27.

SCRIMA. Sportivul polonez Witold 
Wojda a cîștigat proba de floretă din 
concursul internațional de scrimă de la 
New York. El a obținut șapte victorii, 
fiind urmat în clasament de austriacul 
Roland Lcuert și maghiarul Jeno Kamuti.

âin grupa A, Real Madrid a 
Racing Malines (Belgia) cu 
primul joc victoria a revenit 
cu 104—55.
Meciuri internaționale : La

GERMANĂ : Franke, Fi- 
Tredemann 2, Senger, Pap-
Langhoff, Zornack,
Randt, Eichorn 2,

R. D. 
scher — 
pusch 6, 
schow 4, 
hofer 1.

Marți echipa noastră pleacă 
penhaga, unde joi va întîlni 
zentativa Danemarcei.

Gan- 
Gern-

la Co- 
repre-

N. NEDEF
antrenor federal

în finala probei de dublu mixt a cai 
pionatelor internaționale de tenis 
teren act/perlt ale 11.F. Germane, care 
desfășoară la Bremen, s-au întîlnit pei 
chile Helga Niessen (R.F.G.) — Ion 1 
riac (România) și Ann Haydon Jon 
(Anglia) — Bob Carmichael (Australi 
Primii intrecuseră în semifinale pe I 
Starkle—J. Drobny cu 6—2, 6—3. Finala 
dat cîștig dublului Carmichael, Hayd 
care a dispus de cuplul Niessen—Țiri 
în două seturi : 6—3, 6—2. Campionul 1 
mân a făcut deosebite eforturi la ser 
clu, dar aportul partenerei sale a f< 
mai puțin susținut.

La simplu bărbați, finala opune 
Carmichael (6—4, 6—2, 6—3 cu Contet, 
semifinală), vest-germanului Ingo Burii 
(6—1, 6—2, 6—3), eu finlandezul Soun 
nen).

Olandezul Verkherk este noul campion 
mondial de patinaj viteză

STOCKHOLM 20 (Agerpres). Pe 
pista de gheată a stadionului Ullevi 
din orașul suedez Goteborg, s-a dis
putat sîmbătă și duminică întrecerile 
campionatului mondial masculin de 
patinaj viteză.

Prima probă 500 m — a fost 
cîștigată de americanul Tom Gray cu 
timpul de 41,0, Locul doi a fost ocu
pat de japonezul Suzuki — 41,2. 
Campionul european Ard Schenk (O- 
landa) a ocupat locul 4, cu 41,7. A 
urmat apoi seria de victorii a o- 
landezului Kes Verkherk, clasat pe 
locul doi la ultimele campionate eu
ropene de la Deventer. Verkherk a 
cîștigat toate celelalte trei probe 
din programul întrecerilor. La 5000 m 
el a fost cronometrat cu 7:42,9 îna
intea norvegianului Maier — 7:43,2. 
Duminică, Verkherk a terminat pri
mul la 1 500 m cu ‘2:12,9 lăsînd în 
urmă pe favoritul gazdelor, suedezul 
Johnny Nilsson (2:14,5). In clasa
mentul general continua să conducă

însă Schenk, la mică distanță. UI 
ma probă, cursa de fond pe 10 000 
a fost decisivă. Verkherk a ieșit c 
nou învingător cu 16:21,6, înaint 
aceluiași Nilsson (16:32).

Kes Verkherk (Olanda) cîștigă 
tlul de campion mondial absolut, 
totalul de 182,660 puncte. El e: 
urmat în clasament de Ard Sche 
(Olanda), cu 183,498 p., J. Nilss 
(Suedia) 184,733 p., Gutormsen (N< 
vegia) 184,950 p., Stiansen (Nori 
gia) 185,195 p., E. Matusev
(U.R.S.S.) 185,227 p.

De notat si un adevărat rect 
de spectatori al acestor campiona 
peste 80 000, în două zile.

Campionatele mondiale
de schi (probe nordici

REZULTATE... ȘTIRI
TENIS Dt MASA. LA Moscova a în

ceput un turneu internațional cu parti
ciparea unor sportivi din Cehoslovacia, 
Iugoslavia, Ungaria $i U.R.S.S. La mas
culin, pe echțpe, victoria a revenit for
mației iugoslaviei (Korpa. Vecko) care în 
finală a învins reprezentativa U.R.S.S. 
(Amelin, Gomoșkov) cu scorul de 3—1. 
Pe locul trei s-n clasat echipa ungariei 
(Hfirangy, Pignitzky). Primul loc la £e- 
mihin a revenit echipei Ungariei (Koc- 
zian, Jurik), care a dispus de U.R.S.S.

(Grinberg, PaiSiahv) CU 3—1. în meciul 
pentru locul 3—4, reprezentativa secundă 
a U.R.S.S. (Laimk, Baiaișite) a învins 
Cehoslovacia (Krupkova, Paupnirova) cu 
3—0.
• tn semifinalele „Cupei campionilor 

europeni'” la tenis de masă (feminin), 
formația D.T.C. Heidelberg a întrecut cu 
5—3 echipa Sparta Praga. învingătoarele 
vor întîlni in finală pe cîștigătoarea par
tidei progresul București—Voros Meteor 
Budapesta.

DE PE TEBENUBILE DE FOTBAL
INTERNAZlONALE

Etapa a 22-a din campionatul ita
lian a furnizat multe surprize. Echi
pele fruntașe au pierdut puncte pre
țioase : Inter a fost învinsă cu 1—0 
(1—0) la Catania, Napoli a lăsat un 
punct la Brescia (0—0), Milan a făcut 
meci nul (1 — 1) cu Spăl pe San Siro, 
Fiorentina a pierdut meciul la Torino 
cu 3—2, iar Juventus a terminat la 
egalitate (2—2) cu Lanerossi la Vi
cenza ! Alte rezultate : Bologna — 
Lazio 8—1, Cagliari — Varese 1—1, 
Foggia — Sampdoria 3—0, Roma — 
Atalanta 1—0. în clasament, conduce

ÎNVINSĂ LA CATANIA I 

Intornazionale cu 82 p. 
Napoli și Milan cu cîte 
are însă un meci restant 
care-1 susține pe teren propriu), Bo
logna 28 p., Florentina și Juventus 
cîte 26 p. etc.

Finala turneului internațional de 
fotbal de la Viareggio, rezervat echi
pelor de juniori, se va disputa luni 
între formațiile Dukla Praga și Fio
rentina. în semifinale, Dukla a eli
minat cu 6—5 (după prelungiri) pe 
Juventus Torino, în timp ce Fioren
tina a învins ou 2—1 pe A.C. Milano.

urmată de 
30 p (Milan 
ou Lazio pe

OSLO 20 (Agenpres). — Cam: 
natele mondiale de schi (p-robe i 
dice) au continuat la Oslo cu dis 
tarea cursei de 10 km femei și s 
turi de la trambulina de 70 m.

în proba de 10 km, pe primul 
s-a olasat sportiva sovietică Klat 
Boiarskih care a acoperit distanța 
36:25. Pe locurile următoare au s 
Alevtina Kolcina (U.R.S.S.) 36
Toini Gustavsson (Suedia) 37:21, 
dokia Mekșilo (U.R.S.S.) 37:40, K 
tana Stoeva (Bulgaria) 38:01.

Titlul de campion mondial în pr 
de sărituri de la trambulina de 7( 
a revenit norvegianului Bjorn I 
kola Cu 234,6 puncte. Cele mai fc 
sărituri ale sale au măsurat 79,5 
și 78 m. în urma lui s-au situai 
ordine Dieter Neuendorf (R.D. ( 
mană) 230,8 p. Paavo Lukkarin; 
(Finlanda) 219,9 p. Jiri Raska (Ci 
slovacia) 215,3.

Proba de 15 km fond a fost dt 
nată de schiorii norvegieni care 
ocupat primele trei locuri ale el 
montului : Eggen 47:56,0, Elles< 
48:11,0, Martinsen 48:14,0. Finla: 
zul Mantyranta s-a clasat al 6-lea

La săritura de pe trambulină ; 
tru combinata nordică, victoria a 
venit concurentului din R.F. Germ 
Franz Keller, urmat de compatri 
său Georg Thoma. Cea mai li 
săritură a învingătorului a măs 
74,5 m.
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