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vacanța de iarnă —nn bogat program 
activități sportive pentru pionieri și școlari
rviu cu tovarășul TRAIAN POP, președintele Consiliului Național al Organizației 

Pionierilor, adjunct al ministrului învățămîntului -
Peste

jtuahea . , ..... .. __ __________ ................. ..........
viața tuturor școlarilor patriei.

în dorința de a cunoaște preocupările care există pentru asigu
rarea unei vacanțe plăcute, bogată în activități sportive, dedicate 

adresat 
al 
cu

cîfeva zile începe vacanța de iarnă a elevilor. Din multi
de activități recreative, sportul ocupă un loc important în

exercițiilor fizice, miș-

pionierilor și elevilor, redactorul nostru Paul lovan s-a 
tovarășului TRAIAN POP, președintele Consiliului Național 
ganizației Pionierilor, adjunct al ministrului mvățănrîntului, 
gămintea de a răspunde la cîteva întrebări ;

Or-
ru-

EBARE: De curînd a fost 
it Consiliul Național al Or
ei Pionierilor din România, 
tin să ne spuneți ce loc ocupă 
în. ansamblul activității Con- 
Național ?

RĂSPUNS: Așa cum este 
cut. Organizația Pionierilor are prin
tre principalele sale preocupări or
ganizarea și îndrumarea activității 
sportive și turistice pentru toți pio
nierii și elevii din clasele I-VII.

cunos-

Practicarea 
carea, jocurile, activitatea sportivă 
și excursiile ocupă un loc important 
în viața copiilor.

Raspunzînd necesității obiective 
de joc și mișcare a copiilor, Consi
liul Național al Organizației Pionie
rilor va orienta munca organizațiilor 
de pionieri în domeniul sportiv că
tre realizarea unei activități de ma
să, de dezvoltare a turismului și 
drumeției la care, practic, să poată 
fi atrași toți pionierii și școlarii din 
clasele I-VII. Acest caracter de masă

(Continuare in pag. a 2-a)

ÎN Vilii StZON DE SCHI

JUCCgî: 
tcriul 
nci zăpezi1*
TA, 18 (prin telefon). — Dumi- 

Vîrful cu Dor, a avut loc con
ic schi „Criteriul primei zăpezi11, 

efe slalom s-a desfășurat pe a- 
raseu pentru toate categoriile de 
iți: 2 manșe (41 și, respectiv, 
orți), 306 m lungime, 150 m. di
de nivel. Iată rezultatele tehnice: 
I. Kurt Cohn (Dinamo Brașov) 

-3. Mihai Bucur (Carpați Sinaia) 
ii Bremci (Steagul roșu Brașov) 
mioare : I. Elena Neagoe (I.C.F. 
li) 89,2 2. Liliana Focșeneanu 
i Sinaia) 97,1 ; Juniori: 1. A-
i Bogdan (Șc. sț>„ Sinaia) 88,4, 
rglie Matei (Voința Sinaia) 98,5, 

Conciu (Voința Sinaia) 112,0. 
liniat eă învingătorul de la ju- 

autenlică revelație, are numai 
și și-a întrecut adversarii cu o 

ă de timp apreciabilă.
-ei-ite fondiștilor s-au desfășurat 
na Suinii, lată rezultatele tehni- 
iori (-5 km) : I. V. Alcxandrescu 
anul Bușteni) 20:40,0 ; 2. FI. 
mu (Bucegi Sinaia) 21:26,0; 3. 
mieria (Cararmanul Bușteni) 
ț; senioare- (3 km) : 1. Marcela

(Dinamo Brașov) 13:29,0 ; 2. 
Bbgozi (Dinamo Brașov) 13:58,0.

Ml HAI BOTA — co-resp.

Biatlonișiii și iendiștii an început 
nntrenamentele pe zăpadă, 
de la prima ninsoare
Die Ia căderea primei zăpezi, biatlo- 

niștii și schiorii fondiști și-au ce
rnit scbiurile și au pornit să bată 
pîrtiiile prin potecile și viroag-ele Văii 
Poliștoaca din Predeal. Iar pentru 
cazul- că vremea le va juca o festă, 
încălzindn-se, și-au asigurat pîrtii 
mai durabile adunînd cu lopețile 
zăpadă și grămădind-o de-a lun
gul celor 5 km ai traseului. Mă
sură care s-a dovedit eficace, deoa

rece într-a noapte a plouat „cu gă
leata". A doua zi. sportivii au putut 
totuși să facă antrenamentul planifi
cat.

De ce atîta grabă? Căci este știut 
că pe timp ploios se stă în caba
nă, nu se aleargă pe schiuri. Cunos
când însă că membrii lotului re-

S. DUMITRU

tpe ei leva ture parcurse prin Valea 
tliștoaeai din Predeal, un moment 

răgaz
Foto: N. Aurel

Dup3 un excepțional spectacol voleHtaBsRC

STEAUA A DISPUS CU 3-2 DE RAPID 
Șl A TRECUT IN FRUNTEA CLASAMENTULUI

Viitorul Bacău învingătoare și la Ploieștii

Blocajul echipei Steaua (Cristiani—Bir,da) respinge un atac al ra- 
pidistului Grigorovici.

Foto: A. Neagu

Sîmbătă seara, la Floreasca — o 
sală plină... vîrf și un public en
tuziast, a cărui sete de spectacol 
voleibalistic valoros a fost răs
plătită din plin prin formidabila 
dispută dintre echipele masculine 
bucureștene RAPID, campioana ță
rii, și STEAUA. 2 ore și 10 minute 
de extraordinară întrecere, echili
brată, așa cum prevăzusem, și la 
capătul căreia, materializîndu-și 
valențele tehnico-tactice, fizice și 
psihologice, pe care ae-am și bazat 
în avancronicile noastre pronosti
cul, Steaua a reușit să învingă ex
perimentata echipă a Rapidului cu 
3—2 (—5, 14, 10, —10, 14)! Cît pri
vește palpitanta desfășurare a jocu
lui, iat-o ilustrată de evoluția sco
rului : 2—0, 2—5, 3—5, 3—7, primul 
taimaut eerut de Steaua, 3—12, al 
doilea taimaut Steaua, 3—13, 5—13,
5— 15 (durata setului — 19 minute);
0—3, 3—3, 3—4, 6—4, primul taim
aut Rapid, 6—6, 7—6, 7—8, 9—8, 
9—9, 10—9, taimaut 2 Rapid, 10—10, 
taimaut 1 Steaua, 12—10, 12—11,
13—11, 13—13, taimaut 2 Steaua, 
13—14, 16—14 (36 de minute) ; 0—3, 
2—3, 2—4, 6—4, taimaut 1 Rapid,
6— 9, 10—9, taimaut 2 Rapid, 12—9,

12—10, taimaut 1 Steaua, 15—10 
(29 de minute) ; 0—1, 4—1, taimaut
1 Rapid, 4—6, 5—6, 5—7, 6—7, 6—8,
8—8, 8—10, 9—10, taimaut 2 Rapid, 
10—10, 10—13, taimaut 1 Steaua,
10—14, taimaut 2 Steaua, 10—15 (20 
de minute); 1—0, 1—1, 5—1, taim
aut 1 Rapid, 5—2, 6—2, 6—3, 8—3, 
8—5, taimaut 1 Steaua, 8—8, taimaut
2 Steaua, 8—10, 9—10, 9—12, 10—12, 
taimaut 2 Rapid, 11—12, II—14, 
16—14 (35 de minute)!

STEAUA, al cărei succes, repe
tăm, nu constituie o surpriză, și-a 
adjudecat această prețioasă victorie 
(prin care a trecut în fruntea cla
samentului categoriei A cu o etapă 
înaintea terminării turului) datorită 
jocului mai bun în ansamblu, mai 
variat și mai decis în atac decît 
cel al Rapidului. îndeosebi însă 
Steaua a învins mulțumită superio
rității organizării sale din apărare, 
la blocaj și la dublaj, jucătorii ei 
acționînd totodată cu o combativi
tate remarcabilă. în fine, un atu în 
plus al învingătorilor — ireproșa-

CONSTANTIN FAUR

(Continuare in pag,, a 2-a)

(Contimiare in pag. a 2-a.)

! AGENDA

ț SĂPTĂMiNli
I (19— 25 decembrie)

COMPETIȚII INTERNE

BASCHET — 25.XII — sala Floreas- 
Ica : campionatul echipelor de cate

goria A șt B — seria a It-a (m.f.).

S HANDBAL — 21.XII — sala Flo
reasca : „Cupa de iarnă a F.R.H.“ — 
25-xn — sălile Dinamo si Construc- 
torul : „Cupa Sportul popular".

I HOCHEI- PE GHEATA — 13—23 xn 
— patinoarul „23 August” : contimra- 

Srea campionatului Capitalei- pentru 
juniori și copii.

NATATIE — 23—25. XII bazinul Flo- 
Ireasca : eoncurs republican dotat cu 

„Cupa speranțelor”.

nastică Lucia Chiriță și Gh. Mutu— 
•tpioni republicani la juniori mari
ȘOARA, 18 (prin telefon, de 
isul nostru); — Timp de două 
i Sala sporturilor din localita- 
desfășurai finala campionatului 
can de gimnastică la juniorii 
ntrecere la care au participat 
eon-curenti. Competiția a Co

S' numai în parte, și anume în 
privește evoluția bună a ma- 

k băieților. La fete, cu cite va 
Li, niveliil a fost submediocru, 
e de campioni republicani la 
tică juniori pe 1966 au fost 
e la categoriile maestre și ma
te Lucia Chiriță — Liceul nr. 

program de educație fizică 
ști (antrenor George Chiose) 
'orghe Mutu — Electroputere 
a (antrenor Marcel Mărășescu).
rezultatele tehnice : C^T. MAES- 
■ individual compus : Lucia Chi- 
•766 p — campioană republicană, 
Andrsoaie (Dinamo Bacău) 72,932, 
jForeac (Șc. sp. Lugoj) 72,1ST; pe

aparate : sărituri Chiriță 18,833^; paralele 
Chiriță 18,900 ; bîrnă Andrioaie 18,300 ; 
sol Andrioaie 18,433 ; categoria L senioa
re Claudia Pandelescu (Șc. sp. nr. 2 Buc.) 
62,100, Maria Borca (Șc. sp. Oradea) 
58,631, Margareta Petri (Șc. sp. Lugoj) 
57,765 ; cat. I junioare Felicia Doinea 
(Dinamo Bacău 52,20, Olga Gheorghe (Șc. 
sp. nr. 2 Buc) 51,60, Elisabeta Badea 
(Viitorul Buc.) 51.50 CAT. MAEȘTRI — 
individual compus : Gheorghe Mutu 
(Electroputere Craiova) 54,50 p. — cam
pion republican pe 1966 ; Gh. Păunescu 
(Electroputere Craiova) 54,00, Petre Mi- 
hamc (CI, sp. șc. Buc.) 53)25 ; pe aparate: 
sol Miliaiuc- 9,55 ; cal eu minere Mutu 
9,20 ; sărituri- Mutu 9,40 ; paralele Mi- 
haiuc 9,40 ; bară Păunescu 9j?(T; inele 
C. Bălan (Viitorul Buc.) 9.26 ; cat. I se
niori : Gh. Blaj (LC.F.) Buc. 53,25, Mir
cea Gheorghiu (Cl sp. sc. Buc.) 53,05, 
Losif Is! ai (I.C.F. Bur.) 51,85 ; cat. II se
niori : Aurel Bunescu (Șc. sp. nr. 2 Buc.) 
54,70, Nicolae Achim (Viitorul Suc.) 54,55, 
Gabriel Gailide (Politehnica Buc.) 53,45 ; 
cat. II juniori : Achim Stoica (CI. sp. șc. 
Buc.) 56,15, Nicolae Oprescu (Viitorul 
Buc.) 55,35, Constantin Petrescu (Șc. sp. 
nr 2 Buc.) 54,75.

ILDICO ȘTRIANU

șah Margareta Pcrcvomie a ehtigat 
meciul fie Barai ch ZlisaBeta Polihroniade
in meciul de baraj, pentru calificarea 

în turneul candidatelor la titlul mondial 
feminin de șah, sîmbătă a fost marcat 
punctul decisiv. La continuarea, partidei 
a doua — întreruptă într-un- 'final de 
cai cu un pion în plus pentru Margareta 
Perevoznic — aceasta- a reușit să pro
fite prompt de slăbiciunile- poziției ad
verse, forțînd avansarea unui pion 
linia de transformare, ceea ce i-a 
victoria la mutarea 66.

A treia partidă, jucată simbătă 
amiază, s-a desfășurat sub semnul

spre 
adus

după 
e ga

litățil, consemnată pe foile de arbitraj 
după efectuarea a 30 de mutări.

Aseară s-a desfășurat ultima partidă a 
întîlnirii. Elisabeta ~ 
negrele, a căutat sâ 
gașul complicațiilor, 
dovedit mai curînd 
rei. La mutarea 47, 
miză.

Prin acest ultim
Perevoznic ciștigă întîlnirea de baraj cu 
scorul de 2l/t—1V>.

Polihroniade, cu 
aducă jocul pe fa- 

dar acestea s-au 
favorabile adversa- 
partida s-a dat re-

rezultat, Margareta

I

SCRIMA — 20—22.XII — sala Cons
tructorul (fosta Recolta) : campiona
tul republican al juniorilor mari.

ȘAH — 22—23-XII — sala Construc
torul : meci de baraj pentru titlul 
de campioană republicană

TENIS DE MASĂ — 23—25.XII — 
la Cluj : returul campionatului repu
blican pe echipe (m.f.).

VOLEI — 25.XIÎ — la Bacău, Baia 
Mare, Brașov, Brăila și Timișoara, 
etapa a XI-a a campionatului repu
blican al echipelor masculine de ca
tegoria A.

COMPETIȚII

BASCHET — 
ediția a VIII-a 
cai’.ic.

INTER N AȚH) N ALB
20— 2LXII — Ia Sofia i 
a Campionatului Bal-

Consfătuiri cu cititorii și corespondenții

Redacția ziarului nostru organi
zează mcrrți, 20 decembrie, consfă
tuiri cu cititorii- șr corespondenții 
„Sportului popular* din orașele Ieși 
și Craiova.

La lași, consfctuirea va avea loc 
în sala Casei de cultura a tinere-

I

1

___ ___ _____ 20.XIC 
de cultură a raionului 
orele 17,60 : Metalul 

Locomotiv Burgas (R. 
22.XII- — la Craiova : 

Craiova — Locomotiv

Craiova
tului și studenților, la ora 17, iar la 
Craiova în sala de sport a orașului, 
la ora 18. Sînt invitați sâ participe 
sportivi, antrenori, activiști din aso
ciațiile sportive, precum și iubitori 
ai sportului din orașele respective.

LUPTE GMCO-ROMANE
— sala Casei 
„23 August”, 
București — 
I». Bulgaria) ; 
Electroputere -----
Burgas ; 25.xn — la Lugoj : A.S.M.T. 
Lugoj — Locomotiv Burgas.

SCRIMĂ — 21.XII — sala Construc
torul (fostă Recolta) : România 
Italia țt) la floretă masculin ; 23’— 25 
XII — sala Dinamo : România (t) — 
Italia (t) la toate armele

(0

TENIS DE MASĂ — 21XH — sala 
Floreasca, orele 16 : selecționata ora
șului București — K.P. Chineză (t) la 
feminin și selecționata orașului Cluj 
— K.P. CMnezăr (t) la masculin.



popice

„CONCURSUL SPERANȚELOR"

Rezultate promițătoare
20 de tinere jucătoare și tot atîția 

jucători, remarcați în ultimele com
petiții, și-au disputat întîietatea în 
Capitală in tradiționalul concurs de 
la finele anului, dotat cu „Cupa 30 
Decembrie". Actuala ediție s-a des
fășurat după o formulă inedită, in 
program fiind inclusă și proba de 
perechi mixte.

întrecerile au început simbătă la 
prînz cu probele clasice de 100 bile 
mixte (f) și 200 bile mixte (b). Mulți 
dintre competitori erau Ia primul lor 
concurs de amploare. Și totuși, majo
ritatea sportivilor s-au acomodat, mai 
repede decît ne așteptam, cu atmos
fera competiției și, mai ales, cu par
ticularitățile pistelor. Rezultatele sînt 
promițătoare. Tinerii popicari au făcut 
eforturi pentru a găsi „canalul" pre
ferat, demonstrind un fapt îmbucură
tor : abandonarea jocului perimat la 
primul popic. Cuvinte de laudă se pot 
spune la adresa sportivilor Ioana Țu- 
țuianu, Elena Moldoveanu, Smaranda 
Oprea, Ana Marcu (București), Elena 
Vonica (Giurgiu), Minodora Chețan 
(Tg. Mureș), Victoria Ilioiu (Ploiești), 
Vochița Babuțiu (Arad), Viorica Zom- 
bori (Brașov), Ana Nilaș (Tg. Mureș), 
Constantin Voicu, C. Constantinescu, 
Liviu Taină. Nicolae Moldoveanu, Ște
fan Grigorescu (București), Horia Blă- 
găilă (Timișoara), Aurel Șucatu (Cîm- 
pina), Aurel Chirilă (Mediaș), D. Kri- 
dor (Reșița) ș.a., care au dovedit o 
bună precizie in lansarea bilei. în 
mod deosebit s-a impus Dumitru C. 
Dumitru (Ploiești), fost campion al

țării, invitat și el la acest concurs. El 
a doborît din 200 bile 899 popice. Nu
mai Gh. Silvestru (Plopeni) s-a apro
piat de ei. Dacă nu „spărgea" la ulti
mele bile, l-ar fi depășit cu siguranță 
pe Dumitru C. Dumitru. Mai muncită 
ni s-a părut victoria tinerei jucătoare 
Stela Sfetcu (București). Intrînd pe
nultima în concurs și avînd în față 
rezultatul de 397 p. d., cu care Ioana 
Țuțuianu se instalase în fruntea clasa
mentului, Stela Sfetcu a dovedit sigu
ranță în aruncări și o mare putere de 
luptă, preluînd conducerea. Ea a fost 
singura care a reușit să depășească 
granița celor 400 p. d.

CLASAMENTELE: feminin — 1. Stela 
Sfetcu 409 p. d.; 2. Ioana Țuțuianu 
397 p.d.; 3. Elena Moldoveanu 394 p.d.; 4. 
Elena Vonica 388 p. d.; 5. Ileana Antal 
(Arad) 387 p. d. Masculin : 1. Dumi
tru C. Dumitru 899 p. d.; 2. Gh. Sil
vestru 891 p. d.; 3. Aurel Chirilă
871 p. d. ; 4. Constantin Voicu 866 
p. d. ; 5. Nicolae Moldoveanu 851 p.d.

Proba mixtă (cuplurile au fost alcă
tuite pe baza rezultatelor de la „indi
vidual", adică cîștigătoarea concursu
lui feminin l-a avut ca partener pe 
învingătorul de la băieți ș.a.m.d.) s-a 
incheiat cu victoria perechii Viorica 
Zombori — Horia Blăgăilă (Brașov 
Timișoara) cu 825 p.d. (377—448), ur
mată, în ordine, de Elena Vonica — 
C. Voicu (Giurgiu -e- București) 821 
p.d. (387—434) și Constanța Marincea— 
I. Băieș (Buc. -5- Reșița) 815 p.d. (392 — 
423).

TK. 1OANIȚESCU

Stela Sfetcu (București) — cîștigătoarea concursului individual, sur
prinsă in plin elort.

Foto: B. Vasile

VOLEI

STEAUA A DISPUS CU 3-2 DE RAPID
SI A TRECUT IN FRUNTEA CLASAMENTULUI
4

în vacanța de iarnă — un bogat program
de activități sportive pentru pionieri și școlari

(Urmare din pag. 1)

al activității sportive trebuie să for
meze și să dezvolte deprinderea 
practicării exercițiilor fizice la toți 
copiii noștri.

ÎNTREBARE : Ce acțiuni vor fi în
treprinse pe linie sportivă cu pio
nierii și școlarii în timpul vacanței 
de iarnă ?

RĂSPUNS: în cadrul recomandă
rilor elaborate de către Ministerul 
învățămîntului, Consiliul Național al 
Organizației Pionierilor și Comitetul 
Central al U.T.C. cu privire la orga
nizarea vacanței de iarnă, un loc im
portant îl ocupă și activitățile spor
tive, care vor fi organizate cu pio
nierii si școlarii.

în funcție de posibilitățile locale 
și de condițiile pe care le va oferi 
această iarnă — mult așteptată de 
cei mici — se vor organiza con
cursuri de patinaj, de schi și săniuș, 
carnavaluri pe gheață, excursii, ta
bere pentru sporturile de iarnă și 
întreceri la jocurile sportive. Aceste 
acțiuni vor fi concepute în așa fel 
îneît pionierii și școlarii să-și petrea
că vacanța în mod cît mai plăcut 
și educativ, să-și refacă forțele în 
vederea unei noi perioade de învă
țătură.

ÎNTREBARE : Puteți să ne prezen
tați cîteva din acțiunile de viitor,

pe linie sportivă, care stau în aten
ția Consiliului Național ?

RĂSPUNS: în cursul lunilor ur
mătoare, Consiliul Național al Orga
nizației Pionierilor, împreună cu Mi
nisterul Învățămîntului și UCFS, vor 
elabora îndrumări cu caracter meto
dic privind organizarea și desfășu
rarea activității sportive cu pionie
rii în școală și în cercurile de spe
cialitate de pe lingă casele și pala
tele pionierilor. O atenție deosebită 
vom acorda organizării și desfășu
rării „Campionatului școlilor gene
rale" pe anul 1967.

Pentru a veni în sprijinul coman
danților de pionieri și a celorlalte 
cadre didactice, intenționăm ca pînă 
la vacanța de vară să punem la dis
poziția lor cîteva lucrări menite să 
orienteze activitatea sportivă. Men
ționăm dintre acestea un „Ghid tu
ristic pentru pionieri* și „Jocuri 
pionierești*.

încă de pe acum, împreună cu Mi
nisterul învățămîntului și Comitetul 
Central al U.T.C., sînt întreprinse o 
seamă de acțiuni pentru ca vacanța 
din vară să se poată desfășura în 
condiții cît mai atractive, plăcute și 
instructive.

Un eveniment important în activi
tatea pionierilor îl constituie, înce- 
pînd din acest an școlar, sărbătorirea 
„Zilei Pionierilor*, care va avea loc 
în prima duminică a lunii iunie.

(Urmare din pag. 1)

bila lor conducere de pe margine, 
prin care antrenorul echipei 
Steaua (T. Tănase) l-a depășit net 
pe cel al echipei Rapid (I. Fonova). 
Acesta din urmă considerăm că a 
greșit, între altele, neîntrebuințîn- 
du-1 de loc pe experimentatul 
Chezan, folosindu-i prea puțin pe 
tinerii Ardelea și Dobre (de ase
menea pe Pavel) și în genere prin 
menținerea în teren a unor formule 
de echipă bazate pe suprasolicita
rea vîrstnicilor Nicolau, Plocon, 
Grigorovici, ale căror resurse fizice 
s-au dovedit într-o scădere îngri
jorătoare, dat fiind apropiatul de
but al campioanei noastre în noua 
ediție a „C.C.E.". Privit îndeosebi 
din acest unghi (independent de 
valoarea spectaculară a meciului și 
de comportarea remarcabilă a echi
pei Steaua) jocul făcut sîmbătă 
de Rapid, nu a corespuns, campio
nii activînd, sub raport tehnic și 
tactic, cu mari fluctuații și lipsuri 
la toate capitolele.

Jucători remarcați: toți cei 9 uti
lizați de Steaua (Bartha, Bînda, Ro
taru, Stamate, Cristiani, Poroșnicu, 
Rauch, Crețu, Pădurețu, cu subli
nieri însă pentru primii 3), iar de 
la Rapid — Drăgan și Mincev. 
Mențiuni speciale pentru sportivi
tatea demonstrată de jucătorii 
COSTINESCU (Rapid) și BÎNDA 
(Steaua) care, în momente „cheie" 
ale întîlnirii, decisive pentru echi
pele lor (Bînda la 14—14 în setul 
cinci !), au semnalat greșeli comise 
de ei și pe care arbitrii nu le ob
servaseră. Ca și antrenorul T. TA- 
NASE (Steaua) care, de asemenea, 
într-un moment critic din final, i-a 
semnalat arbitrului lovirea de 4 ori 
a mingii de către jucătorii echipei

sale. Meritate felicitări pentru a- 
ceste exemple demne de urmat !

Arbitrajul prestat de cuplul 
bucureștean M. Zelinschi—D. Radu
lescu : cu unele inegalități, în ge
nere însă corect si autoritar.

ÎN PRINCIPALUL MECI MAS
CULIN DE CATEGORIE A AL 
ETAPEI A X-A JUCAT ÎN PRO
VINCIE, Viitorul Bacău a învins 
la Ploiești cu 3—0 (13, 16, 11) pe 
Petrolul, datorită în special supe
riorității la blocaj. Ploieștenii au 
pierdut din cauza greșelilor ele
mentare comise în finalul partidei. 
S-au remarcat : Rednic, Moșescu, 
Costea si Vasile de la Viitorul si 
Gîtlan de la Petrolul. (M. SIMĂ- 
coresp.).

LA BRAȘOV, Politehnica — Mi
nerul B. Mare 3—0 (2, 11, 9). Vic
torie comodă, echipa oaspe prezen- 
tîndu-se foarte slab. (I. HÎRȘU- 
coresp.).

LA ORADEA, Alumina — Pro
gresul Brăila 3—0 (1, 9, 15).
Replica... palidă dată în primele 
două seturi de oaspeți a facilitat 
mult succesul Aluminei, care s-a 
impus în special la blocaj și în 
apărarea din linia a doua. Cei mai 
buni de pe teren : Moruț, Oros,
Starinschi (Alumina), Păunoiu și 
Bărbulescu, în final, de la Pro
gresul. (V. SERE-coresp.).

LA GALAȚI, Politehnica — Po
litehnica Timișoara 3—0 (8, 8, 4). 
Localnicii, net superiori, au învins 
ușor. Oaspeții au prezentat o echipă 
fără titularii Coste si Iordache. 
(T. SIRIOPOL-coresp.).

LA BUCUREȘTI, ÎN RESTAN
TA DIN CAMPIONATUL FEMININ 
LA CATEGORIA B, Universitatea 
— Pedagogic Pitești 3—2 (16, 10, 
—13, —14, 10). Amănunte și clasa
mente în ziarul nostru de mîine.

Biatloniștii și fondiștii au început antrenamentele
(Urmare din pag. 1) 

publican ae biatlon vor avea în vi
itorul sezon numeroase concursuri 
internaționale șl că iarna aceasta 
constituie o importantă etapă de 
pregătire înaintea Jocurilor Olim
pice de la Grenoble, veți înțelege 
de ce biatloniștii noștri fruntași nu 
vor să piardă nici o clipă, antre- 
nîndu-se cu asiduitate, așa cum fac 
de altfel și schiorii din alte țări 
care emit pretenții la locuri frunta
șe în întrecerile internaționale.

I-am văzut la antrenamente de 
acomodare cu schiurile, cu zăpada 
și pentru perfecționarea tehnicii 
mersului. Acestea vor mai dura pu
țină vreme și apoi biatloniștii noștri 
vor începe antrenamentele în vede
rea concursurilor. Concomitent au 
început și antrenamentele la trageri 
în condiții de zăpadă. Unii au arme 
noi. Acestea trebuie reglate și aran
jate în așa fel îneît să permjtă aco
modarea cît mai grabnică. La pri
mele trageri, rezultatele au fost pro
mițătoare. C. Carabela, Gh. Vilmoș, 
N. Bărbășescu și Gh. Cimpoia, com
ponentă de bază ai lotului de se
niori, au tras serii de cite patru și 
cinci focuri în ținte. Ceea ce nu 
a său pentru început. Biatloniștii

noștri trebuie să ajungă însă la 
constanță în trageți precise și de 
aceea corectările se fac de la în
ceput. De această pregătire se ocu
pă antrenorul de tir Laurian Cris- 
tescu. Urmărind focurile prin lu
netă, atent la poziția de tragere, 
la mînuirea armei, la ritmicitatea 
tragerii,, antrenorul dă apoi sfaturile 
cuvenite. ,

Plasați în diferite puncte ale 
traseului, antrenorul Marcel Stuparu 
și dr. Teodor Minescu sînt preocu
pați de corectitudinea mersului pe 
schi, dînd indicațiile de rigoare, în 
special tinerilor: I. Țeposu, M. Sto- 
ian și Gh. Cercel din lotul de tine
ret, D. Soiu, 1. Mirzea, V. Fontana 
și I. Olteanu din lotul de juniori. 
Ultimii s-au evidențiat în întrece
rile de fond și, atrași de frumuse
țea biatlonului, au început să-1 
practice. Ei au fost, de altfel, pro
tagoniștii primului campionat re
publican de biatlon pentru juniori, 
disputat iarna trecută și cîștigat 
de Dumitru Soiu.

Acești tineri biatloniști dovedesc 
multă hărnicie. Stimulați de perfor
mantele seniorilor (Gh. Vilmoș lo
cul 5 la J. O. de la Innsbruck, Gh. 
Cimpoia locul 5 și N. Bărbășescu 
locul 6 la campionatele mondiale

disputate în 1966 la Garmisch-Par- 
tenkirchen) ei se străduiesc să 
ajungă cît mai curînd printre frun
tași. Și, pentru aceasta, nu precu
pețesc nici un efort.

Revenind la antrenamentele se
niorilor, trebuie să precizăm că în 
cursul pregătirilor se va pune un 
accent mai mare pe realizarea unor 
performanțe superioare la ștafetă 
(4x7,5 km), deoarece Ia „mondia
lele" din iarna trecută rezultatul 
obținut nu a fost pe măsura valo
rilor individuale ale componenți- 
lor ei. Deosebirea dintre o cursă 
individuală și o ștafetă nu este 
mare, dar tocmai micile amănunte 
pot influența pozitiv sau negativ 
obținerea performanțelor. De aceea, 
colectivul de antrenori, pe baza ob
servațiilor făcute pînă acum, a 
luat măsurile cuvenite și lucrează 
în consecință.

Pînă la campionatele mondiale 
de la Altenberg, obiectivul princi
pal al pregătirilor pentru 1967, au 
mai rămas circa două luni. O pe
rioadă în care sportivii noștri vor 
mai parcurge 600 de km pe schiuri, 
completînd astfel cei 2146 km de 
cros, mers pe bicicletă și pe schiuri 
cu role efectuați pînă acum. O pe
rioadă de pregătiri intense, de ve

rificări ce vor fi făcute atît în com
petiții interne, cît și în concursuri 
internaționale și pe care o dorim 
încheiată cu succes.

★
Am amintit în primele rînduri că 

la antrenamentele făcute după că
derea primei ninsori participau și, 
schiorii fondiști. Și aceștia vor avea 
în sezonul anului 1967 o serie de 
importante competiții internațional?, 
la care sînt hotărîți să aibă o com 
portare cît mai bună. Gh. Cincu. 
Șt. Drăguș, M, Cojan, Gh. Bădescu 
din lotul de seniori și tinerele spe
ranțe I. Dudu și V. Suciu se antre
nează cu sîrguință sub conducerea 
fostului internațional Constantin 
Enache.

Performanțele de pînă acum ale 
fondiștilor nu au fost remarcabile. 
Poate însă că atmosfera de muncă 
serioasă, de perfectă disciplină, re
cunoașterea faptului că numai prin 
eforturi deosebite se poate ajunge 
la performanțe mari, vor face ca 
fondiștii noștri să iasă din mediocri
tatea anilor trecuți.

Noi, ca și toți iubitorii schiului 
din țară, dorim acest lucru și spe
răm ca în sezonul actual să avem 
aprecieri cît mai frumoase la adre
sa fondiștilor.

VEȘTI
DIN CRAI0V4
ACȚIUNI TURISTICE DE

Craiovenii sînt mari iubi 
drumeție. Afirmația ne-o cp 
cei 32 000 de participanți 1 
peste 700 acțiuni turist 
masă. De un deosebit succț 
bucurat concursurile de or 
turistică în localitățile B: 
Novaci și în pădurea Saru.

CENTRE DE INIȚIERE Pi 
COPII

Grija pentru „schiml 
mîine" stă permanent în 
organelor UCFS din orașu 
iova, in acest sens, au fo- 
ființate nu de mult cer 
inițiere pentru copii la 
natație, volei, tir și tenis de

ȘT. GURGUI

CREȘTE NUMĂRUL TERI 
RILOR DE SPOQT 

,--X~ 
Asociațiile sportive Voirii 

nătatea, Turbina, Făclia, ) •
și cele de la școlile gener
14, 18, 21, 24 și de la Grup
Iar petrol-chimie din orași 
iova au dovedit în ultimul
serioasă preocupare pentru 
najarea de noi terenuri de 
Astfel, pînă în prezent e 
amenajate 8 terenuri de h 
7 de volei, 3 de baschet ș 
fotbal.

ÎN DISC

EÎCCtClC 
exercițiilor îizi 
în dezvoltarea îi 
și întărirea sana

Zilele trecute, sub îndri 
Secției de instruire sportiv, 
cetări științifice și docun 
tehnică din cadrul Consiliu 
neral al Uniunii de Culte 
zică și Sport, a avut loc în 
Iași o consfătuire metodic; 
țifică în probleme de 
tură fizică și sport s 
de cabinetele metodic 
țifice ale consiliilor re< 
UCFS Galați, Ploiești și 1, 
consfătuire au participat ș 
tați din regiunile Oltenia, 
Mureș-Autonomă Maghiară, 
și oraș București.

Cele 20 de comunicări [ 
tate în cadrul consfătuirii 
vut ca temă generală : „B 
exercițiilor fizice în dezv 
fizică și întărirea sănătății 
un deosebit interes din 
auditorilor s-au bucurat Iu® 
„Preocupări actuale pentru 
rea eficienței lecției de e' 
fizică, prin folosirea lucrul 
circuit" susținută de pr< 
Maria Ionescu și D. Star 
Galați, „Influența exercițiil 
zice asupra dezvoltării fiz 
elevilor de 14-18 ani" dr 
M. Salahub din Iași, „Con 
țiuni asupra posibilităților c 
riție a unor aspecte negat 
dezvoltarea și pregătirea fi 
tineretului școlar" de pr 
Dincă din Galați și „M, 
dezvoltării mobilității articu 
antrenamentul gimnaștilor 
prof. O. Ungureanu din laș

Problemele tratate în 
consfătuirii au adus preciza, 
loroase și au contribuit la 
aățirea cunoștințelor în do 
activității de cultură fi;, 
sport.

în încheierea lucrărilor, a 
cuvîntul dr. EMIL GHIBU, 
președinte al Consiliului C 
al UCFS, care a spus că tu 
prezentate au reliefat rolul 
cițiiior fizice în dezvoltarea 
nioasă a tineretului, prec 
necesitatea fundamentării 
fice a practicării educației 
El a subliniat, de asemen 
din lucrări și discuții s-a df 
faptul că majoritatea e'» 
care practică cu regularitate 
cițiile fizice au o dezvolta! 
zică superioară acelora ca'r 
fac întîmplător.

Prof. LEONID Ah 
coresponc
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DEBUTUL A FOST PROMIȚĂTOR... FOTBAL
Așadar, Universitatea Timișoara . 

își va continua cursa în actuala edi
ție a „Cupei campionilor europeni" 
la handbal feminin. Debutul 
celor în această importantă 
tie europeană a coincis cu 
mos succes (dublă victorie, 
și 12—5) în fata campioanei Poloni
ei și sperăm că el nu va rămîne 
izolat.

Antrenorul timișorencelor, prof. 
V. Chița, ne-a declarat joi seara că 
echipa sa a jucat la Cluj incompa
rabil mai bine decît în meciul din 
tur. „Terenul mult mai mare ne-a 
permis să ne desfășurăm acțiunile o- 
fensive pe un front mai larg și să 
folosim cu succes contraatacurile. 
Cele două victorii ne-au dat încre
dere în posibilitățile noastre și aștep
tăm cu nerăbdare partidele pe care 
sorții ni le vor hotărî în sferturile 
de finală".

Fără îndoială că jocul prestat de 
Universitatea Timișoara a fost bun. 
Punctul „forte" al campioanelor noas
tre a fost apărarea, oare s-a dovedit 
mereu promptă în intervenții și a 
acoperit cu ușurință spațiul din fața 
propriului semicerc, în timp ce Lu- 
creția Anca s-a dovedit aproape im
batabilă. ;

Și în atac studentele au realizat 
adesea lucruri frumoase, dovedind 
preocupare pentru combinații tacti-

bănățen- 
competi- 
un fru- 
cu 9—8

12

77

Sportul popular"
în plină
desfășurare

In întreaga țară au continuat 
ieri întrecerile din cadrul „Cupei 
Sportul popular", tradițională com
petiție de handbal rezervată echi
pelor de juniori și junioare.

BUCUREȘTI. în sala Dinamo au 
avut loc duminică dimineața ulti
mele partide ale fazei pe centru 
în întrecerea rezervată echipelor de 
juniori. în primul meci, 
Șc. sp. nr. 1 a întrecut cu 
(10—4) formația CI. sportiv 
Tinerii handbaliști de la Șc. 
1 au fost net superiori în 
repriză, dar după pauză scorul a 
devenit mai echilibrat (min. 57 : 
16—14).' în final, echipa învingă
toare a avut totuși resurse să men
țină un ușor avantaj. Cei mai buni: 
Hanu (6), Ionescu (4) de la Șc. sp. 
nr. 1 și Georgescu (3), Popescu (3) 
și Pană (3) de la CI. sp. școlar. Al 
doilea meci a opus formațiile Tî- 
nărul dinamovist și Șc. sp. nr. 2. După 
cum era de așteptat, victoria a reve
nit handbaliștilor dinamoviști cu 
22-17 (12-8). Cei mai buni: Vie
zure (9) de la Tînărul dinamovist, 
Bera (6), Oprea (5) de la Șc. sp. 
nr. 2. în ultimul meci, Rapid a 
învins destul de comod pe Voința 
cu 18—10 (8—5). Ca urmare a aces
tor rezultate, clasamentul este ur
mătorul :
10 p. 
6 p. 
sp. școlar

echipa
18—15 
școlar, 
sp. nr.
prima

ce variate. Dar, în ciuda celor 
goluri înscrise, au existat și cîteva 
momente oare ne determină să nu 
ne declarăm întru totul satisfăcuți 
de desfășurarea și, mai ales, de con
cretizarea acțiunilor ofensive. Deși 
jucătoarele ’ ‘ ~ ‘ 7___ __
(destul de lente) s-au repliat cu în- 
tîrziere în 
traatacul.— arma de bază a echipei 
timișorene — nu a funcționat cu 
precizie. Multe mingi au fost irosite 
cu ușurință nepermisă (greșeli de 
lansare, de prindere), fapt care a 
privat pe handbalistele noastre — o 
afirmăm cu toată certitudinea — de o 
altă duzină de goluri. Chiar și cir
culația mingii, în momente cînd echi
pa conducea detașat, nu a avut cursi
vitate, incisivitate, jucătoarele pier- 
zînd uneori din vedere pînă și direc
ția porții.

Am subliniat ace6te carențe deoa
rece antrenorul și cele 11 jucătoare 
ale Universității Timișoara trebuie să 
aibă convingerea că Gornik Sosnica 
nu a constituit un adversar prea di
ficil și că în tururile următoare vor 
avea de susținut „examene" mult mai 
grele. Or, pentru a întîmpina even
tualele defecțiuni, pentru a putea e- 
limina pe cît posibil perioadele de 
joc fără idei tactice precise, handba
listele timișorence au datoria să se 
pregătească cu aceeași rîvnă și 
conștiinciozitate, să nu piardă din 
vedere nici un element care într-o 
partidă dificilă le-ar putea crea pro
bleme. Ele nu trebuie să uite nici un 
moment că au misiunea de a repre
zenta cu cinste (așa cum au făout-o 
pînă acum) handbalul nostru feminin 
în această competiție.

In încheiere, cîteva cuvinte despre 
jucătoare. L. Anca, deosebit de in
spirată, a avut multe intervenții sa
lutare (a „scos" și un 7 m) ; A. Nițu 
(care a înlocuit-o în ultimele minute) 
a primit însă două goluri parabile. 
In continuu progres, Nemetz și 
Frantz au fost și de data aceasta ju
cătoare de bază, prima în ceea ce 
privește orientarea echipei în teren, 
iar secunda ca factor important în 
concretizarea acțiunilor de la semi
cerc. Curajoasă și promițătoare evo
luția Lucreției Neagoe și Evei Kas- 
pari. Sub nivelul obișnuit — Tereza 
Szekeli, Angela Moșu, Iolanda Rigo 
și Felicia Ciosescu. Există însă toate 
motivele să oredem că în partidele 
viitoare întregul lot al timișorence- 
Ior se va prezenta la unison.

de la Gornik Sosnica

mai multe rînduri, con-

ADRIAN VASILIU

3ASC»£T]

1. Tînărul dinamovist 
2. Șc. sp. nr. 1 8 p. ; 3. Rapid 
4. Șc. sp. nr. 2 4 p. ; 5. CI.

2 p. ; 6. Voința 2 p.

(c.a.)

Constructorul a avut loc 
după amiază o nouă eta-

îa sala 
duminică 
pă din seria rezervată echipelor de 
junioare. Jocurile disputate au fost 
de un bun nivel tehnic, meritul în 
această privință revenind aproape 
în întregime echipelor 
toare, care au realizat 
faze spectaculoase. Iată 
înregistrate : Șc. sp. nr.

17—5 (7—4); Rapid — Șc.
2 18—6 (8—2); Voința — 

școlar 15—10 (6—4).

învingă- 
numeroase 
rezultatele 

1 — Liceul
nr.
sp.
CI.

39
nr.
sp.

(V. IORDACHE coresp.)

SIBIU. Echipele participante la 
„Cupa Sportul popular" și-au dis
putat la sfîrșitul săptămînii tre
cute o nouă etapă. Iată rezultatele 
înregistrate: JUNIORI : Voința — 
Șc. sp. I 10—9 (7—4) ; Șc. sp. II — 
Șc. sp. III 18—17 (9—9); Șc. sp. I 
— Voința 22—10 (15—3) ; Șc. sp.
III — înainte 11—8 (5—4); JUNI
OARE ; Șc. sp. I — Textilistul Cis- 
nădie 9—4 (4—0); C.S.M. — Șc. sp.
IV 8—7 (6—4). După disputarea a 
cinci etape, în cele două clasamen
te conduc echipele Șc. sportive I.

(GH. TOPÎRCEANU — coresp.)

CU ILIE OANĂ, 
la ora bilanțului■ ■■

Intilnire cu llie Oană — a doua zi 
după înapoierea in țară a echipei noas
tre reprezentative. In biroul antre
norilor federali doar el singur (cu... 
gindurile sale), avind privirea ațintită 
undeva intr-un punct pe care... nu-l 
vede. In sfirșit, un moment de răgaz 
— după cit timp ? — fără emoțiile 'în
cleștări', sportive, departe de zgomo
tul vulcanic al tribunelor, de verdic
tele specialiștilor din fotoliu. Aproape 
să nu-l recunosc: pentru Oană cău
tatul febril al pachetului de țigări a 
încetat să mai fie un act reflex, frun- 
tea-i mai puțin increțită ne trădează 
și ea o oarecare liniște interioară. Nu
mai o liniște relativă și temporară, 
intrucit, cind ultimele ecouri ale a- 
cestei stagiuni încărcate se vor stinge, 
omul și antrenorul vor prinde să 
facă din nou „corp comun", semn că 
un alt sezon internațional va bate 
la ușă. Precum reporterul in clipa a- 
ceasta :

— Deranjez cumva, tovarășe Oană ?
— Nu 1 Poftiți... Mă gindeam...
— De sigur la fotbal.
— La ce altceva •’ Treceam, mental, 

in revistă cele nouă intilniri interțări 
ale anului ’66.

— Dacă nu mă înșel, un record în 
materie ?

— Eu aș zice un record prețios, a- 
vind in vedere și valoarea adversarilor 
noștri: R.F. Germană (locul II la C.M.). 
Portugalia (locul III la C. M.), Uru
guay, Italia, Elveția, cele două me
ciuri cu reprezentativa Budapestei, de 
fapt naționala Ungariei etc., etc. Nu
mai un asemenea drum ne va inlesni 
afirmarea intr-un viitor nu prea în
depărtat.

— Aflindu-ne la această oră a bilan
țului, cum apreciați comportarea e- 
chipei pe care o pregătiți împreună 
cu antrenorul ȘTEFAN COVACI ?

— Mulțumitoare, in general. Cu ur
cușurile și coborîșurile inerente. La 
„pozitive" aș aminti de comportările 
avute in prima repriză a jocurilor cu 
Elveția și Polonia, de repriza a doua 
a meciului cu Cipru și, in ciuda in- 
fringerilor, de evoluțiile de ansamblu 
in partidele susținute cu puternicele 
reprezentative ale R. F. Germane și 
Italiei.

— Fiind de dată ceva mai recentă, 
să ne oprim puțin asupra meciului de 
la Neapole. Deși partida s-a televizat.

au fost 
bun în 
noastră, 
prin prisma rezultatului. Ce părere 
aveți ?

— Este o apreciere care, departe de 
a ajuta, nu poate decit să-i demobili
zeze pe jucători. Orice s-ar spune, 
sint și ei oameni, cu o anumită sen
sibilitate mai mult sau mai puțin pro
nunțată. Or, a judeca o echipă fără 
să ții seama de condițiile 
de joc (meci in deplasare,

o

unii care n-au văzut nimic 
jocul prestat de formația 
pe care au analizat-o numai

deosebit de valoros și cu 
dorință de reabilitare) 
superficialitate, ca să nu

DIALOG

specifice 
adversar 

puternică 
înseamnă

spun altfel.

(l ANTRENORII
Dovadă : la pufin timp după meciul 
nostru de la Neapole, „interiștii" au 
probat încă o dată excepționala lor 
clasă, ciștigind de o manieră impre
sionantă jocul cu Vasas, formație in
vincibilă anul acesta pe teren propriu.

— La „negative” ?
— Aici aș trece căderile din partea 

a doua a meciurilor cu Elvefia și Po
lonia, precum și repriza intii a jocu
lui disputat la Nicosia.

— Cum vi le explicați ?
— Au concurat la aceasta factori de 

ordin diferit : la primele două me
ciuri cred că și-a făcut loc și o auto- 
mulțumire survenită la scorurile de 
4—0 
tida 
seli 
rate 
Cipru, in afară de dificultățile pro
vocate de starea terenului, am mai 
avut de intimpinat și dîrza rezistentă, 
in prima repriză, a fotbaliștilor ci- 
prioți.

— Ați apreciat coborîșurile din com
portarea echipei ca fiind inerente 
De ce ?

— Pentru simplul motiv că in se
zonul din toamnă au intervenit și 
unele neprevăzute : o parte dintre 
foștii titulari au suferit accidente, iar 
alții, cum au fost jucătorii de la Pe-

și, respectiv, 3—0 (care, in par- 
cu Elvefia, pe fondul unei obo- 
fizice, s-a transformat in adevă- 
momente de panică); la jocul cu

trolul (mult solicitați), au manifestat 
o formă necorespunzătoare, ceea ce 
ne-a determinat pe noi, antrenorii, să 
operăm modificări structurale in toate 
liniile. De aici, insuficienta Omogeni
zare, ca și ■imposibilitatea de a pune 
in aplicare — cu claritatea dorită — 
ideea noastră de joc.

— In legătură cu concepția de joc : 
după cele văzute Ia marile echipe, nu 
considerați necesară o oarecare res
tructurare a tacticii, în sensul de a 
se asigura apărării un coeficient mai 
mare de siguranță ?

— Nu cred că ar fi recomandabilă 
o schimbare de fopd a concepției de 
joc; dacă vă referiți la jocul italieni
lor, cu „libero" și marcaj individual, 
acesta este în strinsă legătură cu 
mai multe elemente : valoarea jucă
torilor, temperamentul lor etc. Vom 
tinde insă pe viitor spre un joc cît 
mai complet posibil in scopul de a 
echilibra randamentul echipei in atac 
cu acela in apărare. Pentru că, dacă 
ne bucură faptul că la ultimele cinci 
partide echipa noastră a înscris 16 
goluri, nu putem trece nici peste ade
vărul că ea a și primit 10. Gindiți-vă 
insă cu cit va spori elasticitatea in 
jocul echipei noastre în momentul in 
care talentații Dobrin, Frățilă, Lu- 
cescu, Deleanu vor putea acoperi o 
zonă mai mare, acționind cu capaci
tatea de efort cerută de fotbalul mo
dern.

— Cum prevedeți duelul nostru cu 
„squadra azzurra" pentru returul cam
pionatului european ?

— Foarte strins. In privința dezno- 
dămintului său 
pronunț de pe

este prematur să mă 
acum.

G. NICOLAESCU

Metalul Tîrgoviște

Lotul olimpic 0-4 (0-2)

TÎRGOVIȘTE, 18 (prin telefon). — 
Lotul olimpic al țării noastre a evo
luat în localitate, furnizînd în 
pania formației Metalul un joc 
taculos și de bun nivel tehnic, 
picii au învins cu 4-0 (2-0) prin
tele înscrise de Năftănăilă (min. 17), 
Deleanu (min. 24), I. Ionescu (min. 
47) și Frățilă (min. 68).

com- 
spec- 
Olim- 
punc-

ÎN CATEGORIA A (FEMININ)

La Cluj, Politehnica București învingătoare la scor PRONOSPORT

combativitate a u- 
dintre jucătoare, 

înscris Reisenbii- 
5, Sterescu 14, Pi-

CONSTRUCTORUL 
BUCUREȘTI — VOINȚA 
BUCUREȘTI 50-55 (20- 
29). Rezultatul nu are 
nimic surprinzător pen
tru cei ce au 
acest meci, în 
bele echipe au 
trem de mult, 
toarele, însă,
puțin... De altfel, Voința 
a avut în Hanelore Spi
ridon cea mai bună și 
mai eficace jucătoare de 
pe teren. La echipa în
vinsă s-a putut remarca 
slaba 
nora 
Au 
chler
trop 5, Spiridon 26, Tu
dor 3 și Manolache 2 
pentru învingătoare, res
pectiv Kerciov 7, Preda 
3, Odobescu 3, Mateescu 
14, Doroftei 6, Ionescu 
7, Roseti 8, Poulieff 
pentru învinse.

RAPID BUCUREȘTI — 
UNIVERSITATEA IAȘI 
77-55 (33-23). Deși au în
vins fără nici o proble
mă, bucureștencele nu 
au impresionat. Din lip
sa de precizie, de clari
tate a acțiunilor, ca de altfel și din 
lipsa de entuziasm a jucătoarelor, a 
avut de suferit și spectacolul. Au 
înscris Diaconescu 15, Suliman 14, 
Ivanovici 12, Chiraleu 12, Racoviță 
11, Bițu 9, Nicola 2 și Costache 2, 
pentru Rapid, Atanasiu 3, Antoniu

asistat la 
care am- 
ratat ex- 
învingă- 

ceva mai

Dorina Suliman (Rapid București) inscrie două 
puncte (fază din meciul Rapid București — Uni
versitatea Iași).

Foto: V. Bageac

11, Sărățeanu 8, Idriceanu
6 și Gumeniuc 6 pentru

21, Voica 
ieșence.

POLI-UNIVERSITATEA CLUJ
TEHNICA BUCUREȘTI 55-79 ( 25-42). 
Exceplînd primele minute, oaspetele 
au condus permanent, au avut ini
țiativa și și-au dominat net adversa-

rele din toate punctele de vedere. 
De altfel, publicul a aplaudat victo
ria lor meritată și frumusețea fazelor 
create. Studentele clujence au ratat 
mult și au comis numeroase greșeli 
în apărare. De remarcat că antreno
rul oaspetelor, C. Dinescu, a folosit 
întreg lotul de care dispune. Cele 
mai multe puncte le-au înscris Hor
vath 12, Topor 12, Wagner 10 de la 
clujence, respectiv Dumitrescu 20, 
Gheorghe 18, Niculescu 12, de la 
Politehnica. (N. TODORAN - co
respondent).

CRIȘUL ORADEA — OLIMPIA 
T. V. BUCUREȘTI 45-37 (25-14).

MUREȘUL TG. MUREȘ — VOINȚA 
BRAȘOV 59-50 (38-26).

categoria 
București 

(25-36),

Rezultate înregistrate în 
B : seria I (m) : Progresul
— Farul Constanța 55-80 
Constructorul Arad — Unio Satu 
Mare 65-45 (29-18), Petrolul Ploiești
— Voința București 51-48 (24-26),
Comerțul Tg. Mureș — A.S.A. Ba
cău 70-58 (36-28), A.S.A. Sibiu — 
Aurul Brad 61-62 (28-22); seria a n-a 
(m) : Politehnica II București — Poli
tehnica Iași 51-70 (26-38), Construc
ții București — Universitatea Bucu
rești 72-82 (29-33), Politehnica Bra
șov — Pedagogic Oradea 91-67 
(31-26), Universitatea Craiova — Po
litehnica Cluj amînat, Medicina Ti
mișoara — Știința Petroșeni 80-63 
(40-28); seria I (f): Progresul Bucu
rești — Viitorul Dorohoi 72-42 (33- 
19), Voința Tg. Mureș ■—- Șc. sp. 
Satu Mare 69-59 (34-34), Șc. sp. Bra
șov — C. S. Școlar 56-61 (18-29), 
Spartac Salonta — A.S.A. Cluj 
67-48 ( 32-27), Voința Oradea — Șc. 
sp. Craiova 48-44 (17-17, 36-36);
seria a Il-a (f): Construcții București
— Universitatea Timișoara 42-89 
(20-41), Medicina Iași — Arhitectura 
București 43-52 (16-21), Medicina Tg. 
Mureș — Universitatea București 
41-38 (22-23), Pedagogic Constanța— 
I.C.F. 51-79 (22-42).

PREMIILE CONCURSULUI PRO
NOSPORT NR. 50 DIN 11 DECEM

BRIE 1966

Premiul excepțional — 1 variantă 
a 75 000 lei (un autoturism „Wart-
burg Lux" CU radio și 27 700 lei nu-
merar)

Categoria 
lei

I 388,5 variante a 108

Categoria 
all lei

a Il-a 4 675,5 variante

Categoria
a 10 lei

a IlI-a 22311,0 variante

Report premiul minim 142 644 lei.
Premiul excepțional a revenit par

ticipantului SANDOR IULIU din 
București.

întrucît la categoria a IV-a au fost 
depuse 39 241 variante și valoarea 
premiului fiind sub plafonul minim 
de 10 lei, suma s-a reportat la fon
dul premiului minim pentru concursul 
următor.

AȘA ARATA O VARIANTA CU
13 REZULTATE EXACTE

51, etapaConcursul Pronosport nr. ; 
din 18 decembrie 1966.

I. Bologna—Brescia 
Foggia—Roma 
Lazio—Internazionale 
Lecco—Spăl 
Milan—Atalanta 
Napoli—Cagliari 
Torino—Fiorentina 
Venezia—Juventus 

IX. Lanerossi—Mantova
X. Genoa—Varese 

XI. Messina—Potenza
XII. Palermo—Sampdoria
XIII. Verona—Padova 
Fond de premii 456 672 lei

report premiul minim 142 644 lei.

II.
III.
IV.

V.
VI. 

VII. 
VIII.

(2-0)
(2-2)
(1-0)
(1-1)
(0-0)
(1-0)
(2-2)
(0-2)
(2-2)
(2-0)
(4-1) 
(0-1) 
(0-0)

1
x 
I
X
X
1

2
X
1
1
2
x

clei care

Rubrică redactată de Administra
ția de Stat Loto-Pronosport.



în preajma celui de al 8-lea campionat 
balcanic de baschet de la Sofia

De la trimisul nostru special, D. STĂNCULESCU
unui festival cultural-artistic. In aceste 
condiții, jucătorii .jomâni s-au. antrenat 
în sala aflată sub stadionul LevskL 

Antrenamentul a constat, de fapt, din- 
tr-un meci de verificare susținut în 
compania selecționatei de tineret a Bul
gariei, pe care — după un joc spectacu
los — jucătorii noștri I-au cîștigat cu 
scorul de 86—85. Trebuie să piecizăm 
că antrenorii Alexandru Popescu și 
Cornel Călugăreanu nu i-au putut folosi 
decît pe Albu, C. Popescu, Demian, Dia- 
conescu, lecheli. Novac, BTrsan și Ta- 
rău, deoarece Novacec, Nosîeviei, V. 
Cheorghe și Savu, care au jucat la Praga 
în „C.C.E.“, au ajuns la Sofia de-abia 
duminică.

Primul antrenament comun al celor
12 jucători a fost efectuat duminică 
seara (tot în sala de la stadionul Lev-

SOFIA 18 (prin telefon). — După 
un zbor, scurt și plăcut, cu avionul, re
prezentativa masculină de baschet a Ro- 
mâniei a ajuns sîmbătă la ora prînzu- 
lui la Sofia, unde va participa Ia cea 
de a VIII-a ediție a campionatului bal
canic, alături de echipele 
Greciei, Turciei și Bulgariei, 
turneul care va începe marți 
Bulgariei va lua parte și 
de tineret a țării gazdă, ale 
tate nu vor conta însă în 
final.

Dorind să realizeze o performanță cît 
mai valoroasă, baschetbaliștii noștri nu 
și-au permis decît un scurt răgaz, iar 
în cursul după-amiezii de sîmbătă au și 
efectuat primul antrenament. Acesta nu 
s-a desfășurat însă în sala Universiadei, 
unde vor avea loc întrecerile, deoarece 
pînă duminică seara ea a fost gazda

Iugoslaviei, 
în plus» la 
în capitala 
selecționata 
cărei rezul- 
clasamentul

ski) și a avut ca scop principal acomo
darea cu panourile, mult mai dure de
cît cele folosite în Ura noastră.

Un deosebit interes îl prezintă pentru 
formația României partidele cu Grecia 
și Turcia, deoarece în afara clasamen
tului competiției balcanice va fi alcătuit 
și un clasament al meciurilor directe 
dintre aceste trei echipe, care va decide 
pe viitoarea participantă la campionatul 
european din 1967 (Finlanda). Deci, în
trecerile de la Sofia au pentru aceste 
trei formații o miză foarte mare. Să 
sperăm că reprezentanții noștri vor ști 
să-și pună în valoare calitățile tehnice 
și că vor lupta din toate puterile pen
tru rezultate cît mai bune.

UN NOU Șl FRUMOS SUCCES U VOFEM ROMÂNESC

Dtnamovislele
BERLIN, 18 (prin telefon, 

misid speciei al Agerpres). — La Berlin 
au luat sfîxșit duminică întrecerile din 
cadrul Dinainoviadei de volei, la care 
au luat paTte și echipele clubului spor
tiv Dinamo București. Competiția mas
culină s-a încheiat cu frumosul succes 
al echipei noastre, care s-a clasat pe pri
mul loc fără a cunoaște înfrîngerea. Ea 
a fost unanim elogiată pentru jocul său 
valoros, demn de titlul de campioană

bucureștence — pe locul
de la tri-

3

întrecerile internaționale 
de tenis de masa de la Cluj

La Cluj, sîmbătă și duminică, 
s-au desfășurat două turnee indivi
duale de tenis de masă cu parti
ciparea unui număr de 3 jucătoare 
și 5 jucători din R. P. Chineză și 
13 sportivi români. Competiția a 
fost urmărită cu mult interes de 
public, care a răsplătit cu aplauze 
evoluția concurenților.

Iată rezultatele: turneul feminin: 
Li Ho-nan cu Cîu Pao-cin 3—0. Alexan
dru 3—0, Lîu la-cin 3—0, Mihalca 3 
—0, Cri șan 3—0, Crejec 3—0 ; Ciu 
Pao-cin cu Alexandru 3—0, Liu Ia-cin 
3—0, Mihalca 3—0, Crișan 3—0, Cre
jec 3—0 ; Maria Alexandru cu Liu Ia- 
cin £—0, Mihalca 3—1, Crișan 3—0, 
Crejec 3—1 ; Liu Ia-cin cu Mihalca 
3—0, Crișan 3—1, Crejec 3—1 ; Eleo
nora Mihalca cu Crișan 3—0, Crejec 
3—1 ; Crișan—Crejec 3—0. Clasament:
1. Li Ho-nan 12 p., meciaveraj : 18—0;
2. Ciu Pao-cin 11 p. (15—3) ; 3. Maria 
Alexandru 10 p. (12—8) ; 4. Liu la-cin 
9 p. (9—II); 5. Efeonora Mihalca 5 p. 
(7—13) ; 6. Carmen Crișan 7 p. (4— 
15>ț 7. Iudit Crejec 6 p. (3—18). 
Turneul masculin, grupa I: Van Tze-lian 
cu Lu Ci-fan 3—1,. Negulescu 3—0, 
Bodea 3—0, Cobîrzan 3—1, Sîndeanu 
3—0, Sentivani 3—0 ; Lu Ci-fon cu 
Negulescu 3>—2, Bodea 3—0, Cobîrzan 
3—2, Sîndeanu 3—1, Sentivani 3-—0 ; 
Hegulescu cu Bodea 3—2, Qobîrzan 
3-—2, Sîndeanu 3—0, Sentivani 3—1 ; 
Bodea cu Cobîrzan 3—2', Sîndeanu 3—2, 
Sentivani 3—1 ; Cobîrzan cu Sîndeanu 
3—1, Sentivani 3—1 ; Sîndeanu—Senti
vani 3—2. Clasament: 1. Van Tze-lian 
12 p. (18—2) ; 2. Lu Ci-fan 11 p. 
(16—8) ; 3. Negulescu 10 p. (14—11) ; 
4. Bodea 9 p. (II—14) ; 5. Cobîrzan 
8 p. (13—14) ; 6. Sîndeanu 7 p. (7— 
17) ; 7. Sentivani 6 p. (5—18). Grupa 
a II-a : Si En-tin cu Van Fu-cen 3—0, 
Tiau Ven-ien 3—0, Giurgiucă 3—1, Reti 
3-—0, Demian 3—0, Tothfaluși 3—0 ; 
Van Fu -cen cu Tiau Ven-ien 3—0, Giur-

giucă 3—1, Reti 3.—0, Demian 3—0, 
Tothfaluși 3—0; Tiau Ven-ien eu Giur- 
giueă 3—1, Reti 3—0, Demian 3—0, 
Tothfaluși 3—0 ; Giursiucă cu Reti 3 
—0, Demian 3—1, Tothfaluși 3;—0 ; 
Reti cu Demian 3—2, Tothfaluși 3—0; 
Demian—Tothfaluși 3—1. Clasament: 
1. Si En-tin 12 p. (18—1) ; 2. Van Fu- 
cen 11 p. (15—4)?; 3. Tiau Ven-ien 10 
p. (12—7) ; 4. Giurgiucă 9 p. (12— 
10) ; 5. Reti 8 p. (6-—14) ; 6. Demian 
7 p. (6—16) ; 7. Tothfaluși 6 p. (1— 
18). Clasament general al turneului 
mastculin: locurile 1—2: Si En-tin= 
Van Tze-lian 3—0 (19, 19, 19) • loc
3—4: Lu Ci-fan=V&n Fu-cen 3—0 (16, 
17, 18) ; loc. 5—Tiau Ven-ien=Ne- 
gulescu 3>—0 (12, 15, 13) ; loc 7—8 : 
Gvurgiuc»—Bodea 2—0 (15, 14,, 12) ;
loc 9—10-: Reti—Cobîrzan 3—2 (—14, 
20, 20, -16, 19) ; loc. 11—12 : Sindea- 
nu—Demian 3—-0 (20, 20, 15) ; loc.
13—14: Sentivani—Tothfaluși 3-—2 
(—5, —17, 18, 16, 16).

Aspect de la festivitatea de deschidere a Jocurilor Paciiicului de 
Sud, care se desfășoară la Noumea (Noua Caledoriieț. La festivitate, ia 
fața a 15 000 de spectatori au defilat peste 1 000 de sportivi participant! 
la cea de a Il-a ediție a acestor Jocuri. în foto: defilarea 
sulelor Wallis și Futuna.

Ieri, în concursul de notație Marie Jose Kersaudy a 
probe: 100 m liber — 1:0b,5-, 100 m fluture 1:18,0; 100 m 
400 m liber 5:05,0. Rezultatele nu sint excepționale, dar trebuie remar
cat faptul că această campioană din insulele Tahiti are numai... 12 ani 
și jumătatel

a Europei pe care îl deține. Dinamovi- 
știi bucureșteni care, jueînd de la o e- 
tapă la alta mai bine, au cucerit acum 
pentru a treia oară întîietatea Ia Dina- 
moviadă, au învins în ultimele două zile 
ale întrecerii echipele Ruda Hvezda 
Praga cu 3—0 (10, 10, 10) și Dinamo 
Moscova cu 3—2 (—11, —8, 10, 12, 8). 
Tn meciul de sîmbătă, cei mai eficace 
jucători ai săi au fost Derzei, Cozonici 
și Stoian, de la Ruda Hvezda reni a r- 
cîndu-se Perusic și Kop. în partida de 
duminică, începiită cu oarecari inegali
tăți, dar continuată într-un impetuos 
crescendo valoric și terminată de Dinamo 
București în stil de mare campioană, 
s-au evidențiat, îndeosebi, Derzei din 
atac și Stoian din apărare, iar de la Di
namo Moscova — Kovalenko și Kaciaf 
rara. Pe locurile următoare în clasa
mentul final al întrecerii masculine: 
2. Ruda Hvezda Praga (învingătoare cu 
3—0 duminică a echipei Dynamo Ber
lin), 3. Dinamo Moscova, 4. Dynamo 
Berlin, 5. Spartak Sofia, 6. Gwardia 
Varșovia, 7. Dozsa Budapesta.

Echipa feminină Dinamo București, în 
urma unei comportări în genere meri
torii, după ce a întrecut sîmbătă cu 3—l 
(—5, 7, 8, 5) pe Gwardia Varșovia 
(jucătoare evidențiate: Vamoșiu și Ște- 
fănescu), a cedat cu 0—3 (7, 10, 3) 
în meciul de duminică cu Dynamo Ber
lin, situîndu-se astfel pe locul 3. în 
întrecerea echipelor feminine a terminat 
în frunte, fără înfrîngere, Dynamo Ber
lin, urmată în clasamentul final de: 
2. Dinamo Moscova, 3. Dinamo Bucu
rești, 4. Gwardia Varșovia, 5. Dozsa 
Budapesta și 6. Ruda Hvezda Praga.

delegației in-

cîștigat palm 
spate 1:17,4-,

S-au încheiat întrecerile ediției a V-a 
a „Cupei Dunării" la hochei pe gheață

de a 5-a ediție a „Cupei Du-Cea
nării4* la hochei pe gheață a reunit — 
după cum am anunțat — șase formații, 
dintre care patru reprezentative de 
țări (Iugoslavia, Ungaria, România și 
Bulgaria), selecționata orașului Bel
grad — care a găzduit întrecerile — 
și echipa sovietică Torpedo Gorki. 
Competiția s-a desfășurat după un 
sistem puțin obișnuit, folosit acum 
pentru prima oară în această întrece
re : cele șase echipe au fost împăr-

-

PAUL OCHIALBI

SCURTE
ȘTIRI 
EXTERNE

Intîliiiri internaționale amicale de baschet

la iași .• Universitatea lași -
Selecționata Chisinău 68-62 si 53-599 9 9

LA brașov-. Politehnica Brasov

țite în două serii. în cadrul cărora s-a 
jucat sistem eliminatoriu.

Astfel, în seria I (România, Bulga
ria, Iugoslavia), selecționatele Iugos
laviei și Bulgariei s-au întîlnit într-un 
meci preliminar, urmînd ca învingă- 
toarea să-și dispute primul loc în se
rie cu echipa noastră. Victoria a re
venit în acest joc preliminar hocheiș- 
tilor iugoslavi, astfel câ sîmbătă selec
ționatele României și Iugoslaviei s-au 
înfruntat în finala seriei. Meciul a fost 
foarte frumos, fazele succedîndu-se 
cu repeziciune de la o poartă la alta. 
Victoria a revenit selecționatei noas
tre cu scorul de 7—4 (5—1, 1—0, 1—3). 
în prima repriză, echipa română a 
rezistat la început atacurilor susținu
te ale hocheiștilor iugoslavi și a răs
puns prin contraatacuri foarte rapide 
și bine dirijate. fn minutele 8 și 9 
Biro inscrie de două ori, dar imediat 
Tischler reduce din avantajul echipei 
noastre (min. 10 : 2—1). în continuare, 
insă, jucătorii români își impun supe
rioritatea și marchează trei goluri 
prin I. Szabo (min. 14), Varga (min. 
19) și Ștefan (min. 20). In repriza se

Ultima parte 
modificări în 
— ușor accir-

cundă, jocul este mai echilibrat, dar 
— în ciuda acestui fapt — reprezen
tativa noastră păstrează inițiativa și 
mărește diferența printr-un gol reali
zat de Bașa (min. 36). 
a întilnirii aduce unele 
formația română : Pană
dentat nu va mai juca, tînărul Moiș 
intră în locul lui Biro, iar Pop îl înlo
cuiește pe Czaka. în min. 44 scorul 
se modifică : 7—1 pentru România, 
prin golul înscris de I. Szabo, și apoi 
7—2 printr-un punct marcat de Beraj. 
Acest scor se menține pînă in ultimul 
minut, cînd echipa Iugoslaviei reduce 
din diferență prin Mlakar și Tischler.

în felul acesta, echipa română a ob
ținut primul loc în seria I. în cealaltă 
serie (Ungaria, Belgrad. Torpedo 
Gorki), în joc preliminar selecționata 
Ungariei a învins echipa Belgradului 
și a pierdut în fața hocheiștilor de 
la Torpedo Gorki.

în finala competiției, selecționata 
României a întîlnit pe Torpedo Gorki 
de care a fost întrecută cu 7—1 (4—0, 
1—1, 2—0).

EREVAN. A luat sfîrșit turneul inter
național masculin de- handbal,. criteriu 
de verificare înaintea campionatului 
mondial din Suedia, Echipa- U.R.S.S. a 
ocupat primul- loc, învingînd în finală 
formația Iugoslaviei cu 19—16 (8—9>» după 
ce intrecuse cu 23—15 (11—2) reprezenta
tiva Ungariei. Pentru locurile 3—4 s-au 
întîlnit echipele Ungariei și R.S.S. Ar
mene. Au cîștigat handfoaliștii maghiari 
cu 21—15 (12—7). ~ 
goslavia a dispus 
21—11 (10—5).

PARIS. Echipa _______
a Franței a întrecut selecționata Polo
niei cu 18—15 (6—7).

Cu 0 zi în urmă, Iu
de R.S.S. Armeană cu

masculină de handbal

BASEL. Intr-un meci retur, contînd 
pentru primul tur al „Cupei campionilor 
europeni” la volei feminin, University 
Bâle a învins cu scorul de 3—1 forma
ția portugheză Leixoes Porto. Cîștigînd 
și primul j©e; voleibalistele elvețiene 
s-au calificat pentru sferturile de finală.

HAGA. Reprezentativele masculine de 
volei ale Olandei și Franței s-au întil- 
nit la Daetinchen într-un meci amical. 
Victoria a revenit voleibaliștilor olandezi 
cu scorul de 3—1 “ "
15—13).

PARIS (Agerpres). 
național de schi de 
ba de slalom uriaș temei a fost cîștigată 
de Annie Ramose (Franța).

La masculin, proba de slalom special 
s-a încheiat cu o mare surpriză. Victo
ria a revenit suedezului Bengt Grahn, 
urmat de Haakon Mjoen (Norvegia). Fa
voritul probei, francezul Jean Claude 
Killy, s-a clasat pe locul 3, iar Leo La
croix și Guy Perillat au ocupat locurile 
6 și respectiv 10.

(7—15, 15—8, 15—8,

In concursul inter- 
la Val d’Isere, pro-

Macabi Tel Aviv 45-74
IAȘI (prin telefon). — Sâptămina 

trecută s-au desfășurat în localitate 
două intilniri internaționale amicale 
intre formațiile feminine de baschet 
Universitatea Iași și Selecționata Chi- 
șinău (U.R.S.S.). Victoriile au fost 
împărțite, în prima zi cîștigînd stu
dentele ieșence, Ia mare luptă, cu 
scorni de 68-62 (23-23), iar într-a 
doua oaspetele, eu scorul de 59-53 
(26-31)- Selecționata Chișinău a lăsat 
o foarte bună impresie prin pregăti
rea tehnică superioară și prin com
bativitate. S-au remarcat Cornelia 
Antoniu și Maria Idriceanu de la 
Universitatea Iași și Rașciotnova, 
Erșova și Zingan de la oaspete. 
(D. DiACONESCU - coresp. princi
pal).

BRASOV (prin telefon). — In con
tinuarea turneului pe care-1 între
prinde în țara noastră, campioana 
feminină de baschet a Izraelului, 
Macabi Tel Aviv, a jucat cu for
mația Politehnica Brașov, de care a 
dispus cu 74—45 ( 35—16). Spre deo
sebire de gazde, oaspetele n-au ra
tat decît foarte puține dintre ocaziile 
și aruncările libere de care au be
neficiat S-au remarcat Lichtblau (22 
de puncte), Heitmann (14), Lipschit 
(10), Ben-Ezer (9), și coordonatoarea 
de joc Weinreeb (2) de la învingă
toare, Mareș ftl), Grofu (8), Todi- 
rașcu și Pălăceanu (cite 7) de Ia 
gazde. Au arbitrat foarte bine V. 
Popescu — București și Gh. Marcu 
— Brașov. (C. GRUIA - coresp. 
principal).

FOTBAL PESTE HOTARE
A DOUA ÎNFRlNGERE

A ECHIPEI INTERNAZIONALE
ÎN CAMPIONATUL ITALIEI

ROMA. In etapa a Xll-a a cam
pionatului italian de fotbal, echipa 
Internazionale a fost învinsă la 
Roma de formația Lazio, cu 1—0. 
Singurul punct al meciului a fost 
marcat de Lignini în min. 80, Este 
cea de a doua înfrîngere suferită de 
Inter în actualul campionat. Totuși, 
Internationale continuă să conducă 
la egalitate de puncte (19) cu Ju
ventus. Ieri, Juventus a cîștigat la 
Venezia cu 2—0, prin golurile în
scrise de Salvadore și De Paoli, 
din 11 m. Alte rezultate: Napoli

— Cagliari 1—0, (a înscris Orlando 
în min. 12) ; Torino — Fiorentina 
2—2, Milan — Atalanta 0—0 etc.

TUNIS. Reprezentativa Tunisiei a 
învins cu 2—1 (1—1) echipa olim
pică a Iugoslaviei.

TRIPOLI. Echipa sovietică S.K. 
Rostov pe Don (a doua clasată în 
campionatul unional) a întreprins 
un turneu de trei meciuri în Libia. 
Fotbaliștii sovietici au terminat la 
egalitate (2—2) cu reprezentativa 
Libiei și au învins cu 1—0 și res
pectiv 4—1 alte două selecționate 
libiene.

NICOSIA. Echipa Torpedo Mos
cova a susținut alte două meciuri 
în Cipru. Fotbaliștii sovietici au 
cîștigat cu scorul de 2—0 întîlnirea 
cu formația „Omonia** și cu 5—0

meciul cu selecționata orașului 
Limasol. în continuare, Torpedo va 
evolua în Grecia.

LONDRA. Meciurile disputate în 
etapa a 21-a a campionatului en
glez s-au încheiat cu următoarele 
rezultate: Arsenal — Sunderland 
2—0 ; Chelsea — West Ham Uni
ted 5—5 ; Manchester City — 
Southampton 1—1 ; Nottingham — 
Stoke City 2—1 ; Manchester Uni
ted — W. B. Albion 4—3 ; Aston 
Villa — Newcastle 3—0 ț Everton
— Fulham 3—2 ; meciul Leicester
— Liverpool a fost amînat. în cla
sament conduce Manchester Uni- 
ted cu 30 puncte, urmată de Chel
sea cu 28 puncte.
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