
c (Dinamo) înscrie un nou coș. D'lloir (14) și Dieu (11) 
nu mai pot să-l împiedice.

Foto : T, Roibu

I frumoasă victorie a reprezentanților noștri In „Cupa Cupelor" la baschet

iamo București - Royal IV Bruxelles

86-70 (37-38)
i, în sala Floreasca, băș
tii dmamoviști au obținut 
ie de prestigiu în „Cupa 
, întiecînd redutabila for- 
uyal IV din Bruxelles, 
cut clasată a doua în 
atul Belgiei. Cei ce au 
aeciul (iar televiziunea 
rit substanțial numărul)

avantaj de un punct. Și totuși... 
Dinamoviștii n-au demobilizat nici 
un moment, și-au depășit perioa
dele de „criză", au insistat (cum 
am vrea să-i vedem insistînd me
reu) și au realizat o diferență de 
16 puncte, cu care au cîștigat.

Nu putem tn nici un caz să 
omitem unele lipsuri din jocul în
vingătorilor care, de altfel, ne

itut da seama de dificul- 
care a fost realizat suc- 

li-au mai putut da seama 
tloarea lui, întrucît a fost 

clasa continentala a bas- 
știlor care reprezintă Bel- 
jceastă competiție.
d a fost de un dramatism 
lin comunul baschetului, 
are furnizează deseori dis- 
bilibrate și spectaculoase, 
corul, 86—70 (37—38) a- 
, practic, victoria a fost 
ă de fapt într-un interval 
e timp, mai exact între mi- 
32—40. Pînă atunci, doar 
atul 7 dinamoviștii ne mai 
ă să întrezărim succesul, 
ind cu 7 puncte (15—8). 
aceea, însă, echipa oaspe 

să ne arate că victoria 
de recentă asupra și mai 

calificatei în finala „Cupei 
ntinentale**, Ignis Varese 
), a fost meritată. Belgienii 
șit acest lucru, menținînd 
rul dc scor, ba chiar domi- 
ineît la pauză dețineau un

Concursul de deschidere, 
o reușită propagandă pentru schi

PREDEAL, 8 (prin telefon de 
la trimisul nostru). Ca în fie
care an, concursul de inaugu
rare a sezonului de schi a 
atras duminică dimineață, pe 
Clăbucet și în Valea Poliștoa- 
că, un mare număr de spec
tatori, dornici să urmărească 
prima dispută oficială a „alpi
nilor" și a fondiștilor noștri 
fruntași. Publicul a aplaudat 
cu însuflețire evoluția schio
rilor care, deși au avut con
diții de concurs dificile, s-au 
străduit și au reușit să facă 
o bună propagandă pentru a- 
cest frumos sport.

Principalul punct de atracție 
l-a constituit cursa de slalom

ie românești 
andbal învingătoare 
0. Germană

STOCK. în prima zi a 
ului internațional feminin 
andbal de la Rostock e-

Universitatea Timișoara 
ins cu scorul de 9—4 (1—3) 
racovia (R. P. Polonă).

★

ntinuîndu-și turneul în 
. Germană, echipa mascu- 
de handbal (tineret) a ora- 
Bucureșli a jucat la Ros- 
cu echipa S. C. Empor, 

localitate. Ilandbaliștii ro- 
au obținut victoria cu sco- 

ie 15—13 (9—9). Paraschiv 
meat 6 puncte.

K. Gohn, in plin efort, in manșa care i-a asigurat victoria.
Foto : A. Ncagu
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Fotbaliștii, in plină activitate de pregătire
Telefoanele secției de fotbal, care mai muit de două săptămini 

n-au funcționat decit pe „internațional”, au început să sune din 
nou pe „interurban”, aducindu-ne vești de pe terenurile din țară. 
Fotbaliștii noștri fruntași și-au reluat activitatea, pregătindu-se cu 
grijă pentru sezonul care va începe destul de devreme anul acesta 
și care se anunță mai încărcat decît altele. Iată mai jos, o parte 
din corespondențele primite aseară.

UNIVERSITATEA CRAIOVA : 
SERIOZITATE SI POFTA DE 

LUCRU

Astăzi a avut loc al cincilea 
antrenament al studenților cra
ioveni. Exceptînd pe Obie- 
menco și Cîrciumărescu, afla ți 
în turneu în Africa cu echipa 
de tineret a țării, și pe Mincă 
— absent motivat, toți cei
lalți componenți ai lotului Uni

fac — ca în ciuda diferenței de 
puncte (aparent categorice) — să 
nu pronosticăm cu convingere ca
lificarea. Dar nu putem să nu 
lăudăm puterea de luptă a tutu-

G. RUSSU-ȘIRIANU

(Continuare in pag. a 2-a)

a seniorilor, în care K. Gohn 
a învins datorită manierei „cu
rate* de parcurgere a primei 
manșe, care, de altfel, a so
licitat mai mult tehnica con- 
curenților. Manșa secundă, e- 
vident de viteză, a prilejuit 
lui C. Bălan o cursă excelen
tă,’ care l-a adus pe locul al 
doilea, înaintea fratelui său 
Gh. Bălan. La senioare, Edith 
Șuteu, în absența maestrei 
sportului Ilona Micloș, care 
s-a retras din activitatea com- 
petițională după mulți ani de 
participare rodnică la întrece
rile interne și internaționale, a 
cîștigat destul de clar. La ju
niori, Dan Cristea a confirmat 

versității au fost prezenți la 
apelul antrenorilor R. Cosmoc 
și Gh. Nuțescu: Papuc I, Va- 
silescu, Papuc II, Stănescu, 
Deselnicu, Ivan, Sîîrlogea, Ga
vrila, Plugaru, M. Popescu, 
A. Popescu, Niță, Deliu, Mihăi-

O singură minge, disputată de doi jucători și... urmărită de alte multe perechi de ochi. Rapidiștii 
și-au reluat pregătirile, manifestînd multă poftă de joc. Iar antrenorul Pictor Stănculescu a introdus... 
mingea încă din prima lecție la antrenament. In felul acesta, băieții aleargă pe ncsimfite. multe 

„ture de stadion*
Foto : R. Teodor

€ainpion<itii! republican dc hochei:

DINAMO a învins STEAUA
pronosticurile, iar I. Bobiț a 
„făcut* două manșe prin care 
a dovedit evidentul său pro
gres.

La fond seniori, Gh. Cincu 
a învins detașat, dar pentru 
următoarele locuri s-a dat o 
luptă pasionantă, concurentii 
fiind departajați doar de se
cunde. La senioare, Marcela 
Leampă a arătat că va deține 
și în acest an supremația, iar 
la junioare, Eugenia Vișan a 
manifestat un apreciabil salt 
calitativ. Ne-au plăcut foarte 
mult juniorii, atît cei „mici*, 
cit și cei „mari", datorită în 
special acurateții tehnicii.

D. STĂNCULESCU
Și acum, rezultatele tehnice :
SLALOM SPECIAL : seniori 

(cîte 55 de porți în fiecare 
manșă; lungimea traseului

(Continuare în pag. a 4-a)

Trimisul nostru special, Călin Antonescu, transmite:

Echipa de handbal a României 
învingătoare la Rheinhausen

RHEINHAUSEN, 8 (prin te
lefon). Duminică seara, jucînd 
în sala din Homberg în com
pania unei selecționate a cir
cumscripției Moers din Lan
dul Nord-Rhein Westfalen, 
echipa de handbal a României 
a învins comod cu scorul de 
21—9 (11—5). Punctele au fost 
înscrise dd Gruia 7, Iacob 5. 
Licu 4, Costache II 2, Oțelea, 
Gațu și Nica. A fost un foarte 
bun meci de verificare, ad
versarii echipei noastre prac- 
ticînd un -joc rapid, prelun

lescu I, Strîmbeanu, M. Marcel 
și Bitlan.

Antrenamentul a durat 80 
de minute demonstrînd serio
zitatea și pofta de lucru a 
jucătorilor craioveni. Un pro
gram separat de pregătire au 
jucătorii Papuc I și Marian Po
pescu care au suferit trauma
tisme în sezonul trecut. Ei fac 
exerciții de gimnastică medi
cală, cu intensitate redusă, 
urmînd să intre treptat în 
planul general de pregătire a 
echipei. In legătură cu a- 
cest plan, am stat de vorbă cu 
medicul Adrian Riza, care ne-a

MIERCUREA CIUC 8 (prin 
telefon, de la trimisul nostru).— 
După ce vineri tremuraserăm 
zdravăn în tribuna patinoaru
lui „Avîntul”, iată că șîmbătă 
timpul s-a „îndulcit" serios, 
termometrul indicînd + 4o 
dimineața și abia —20 seara. 
Evident, gheața a început să 
lase... apă, motiv pentru care 
cele două meciuri de după- 
amiază au trebuit să fie ami
nate cu cîteva ore. Așa se face 
că întilnirea dintre Dinamo și 
Politehnica, începută sîmbătă 
s-a terminat... duminică !

Capul de afiș al etapei l-a 
constituit partida dintre cele 
două formații bucureștene, a 
căror evoluție a ținut încordată 
atenția a numeroși spectatori 
localnici, pînă după miezul nop
ții. Dinamoviștii, favoriții indis
cutabili ai meciului, au primit 
o replică neașteptat de dîrză 
din partea studenților și s-au 
văzut constrînși șă apeleze la 

gind atacurile pînă la situații 
clare de gol, ceea ce a soli
citat intens apărarea română 
Pină în minutul 45 au jucat 
cei 11 sportivi cu care antre
norii lotului intenționau să 
abordeze primul meci din 
turneul final al C.M. din 
Suedia (cu R.F.G.), iar în ul
timele 15 minute au jucat și 
ceilalți handbaliști cu excep
ția celui de al treilea portar, 
Dincă. Trebuie precizat însă 
că, în ciuda scorului, echipa 
noastră nu a dat deplină sa
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declarat : „Antrenamentele for
mației noastre se desfășoară în 
trei etape: etapa I, care va 
dura pînă la 10 ianuarie, cu
prinde antrenamente zilnice — 
durată 80-90 minute — cu 
accent pe îmbunătățirea pre
gătirii fizice generale. Etapa 
a Il-a va include, printre al
tele, și un tratament de vita- 
minoterapie, în scopul recupe
rării complete a capacității de 
efort. Ultima etapă este re
zervată jocurilor de verificare. 
La început, vom avea ca par-

(Continuare în pag. a 3-a) 

toată energia și capacitatea lor 
de luptă pentru a putea obține 
victoria. Și nu se poate spune 
că n-au avut destule emoții.

Dinamo a imprimat partidei 
un ritm alert, desfășurînd cîte
va faze spectaculoase, a șutat 
mult mai mult la poartă, dar 
n-a marcat. Ca și în partida din 
ajun, cu Steaua, Politehnica s-a 
apărat cu strășnicie, evidențiin- 
du-se portarul Crihan. Un con
traatac a fost concretizat cu 
măiestrie de Voiculescu (min. 
6) și scorul a devenit 1—0 pen
tru studenți. Repriza a doua a 
fost parcă o copie a primei și 
Bazilides ridică scorul la 2—0 
(min. 35). întreaga echipă a 
Politehnicii este pe gheață, 
claie peste grămadă, arun
cată peste autorul golului. 
Prematură bucurie și rela
xare ! După numai un mi-

ROMEO VII.ARA

(Continuare in pag. a 4-a) 

tisfacție, mai ales dacă ținem 
cont de puținul timp rămas 
pînă la „startul" din Suedia : 
s-a ratat mult (Moser în spe
cial), chiar în situații clare, 
iar portarii au primit goluri 
parabiie. Jocul s-a dovedit 
deci util, permițînd extrage
rea de concluzii în baza că
rora să se poată face retușu
rile de rigoare.

Luni delegația noastră 'pă
răsește R.F.G. plecînd spre 
Suedia pe calea aerului.
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Carnavalul pe gheață 
JN LUMEA BASMELOR"

Moș Gerild, Albă ca Zăpada, Motanul încălțat, pitici și zîne, 
ca și alte personaje din basme, atît de dragi celor mici, și-au 
dat întîlnire vineri după amiază la patinoarul Floreasca, în- 
fr-un pitoresc și atractiv carnaval pe gheață. „în lumea bas
melor" s-a intitulat această frumoasă sărbătoare a tinerilor 
patinatori, organizată de Consiliul organizațiilor pionierilor 
din Capitală, în cadrul căreia au putut fi urmărite scene din 
povești interpretate de copii, demonstrații de patinaj artistic, 
jocuri și dansuri. Prilej de distracție și bucurie, în ultimele zile 
ale vacanței de iarnă a elevilor.

Fotoreporterul nostru Teodor Roibu a surprins momentul 
deschiderii carnavalului.

Pentm a 5-a oară campioni ai țării Dr. Octav Troianescu — JOCURI INTERNAȚIONAL
Juniorii de Ia „Constructorul" 
nu și-au dezmințit valoarea...

noul campion al Capitalei LA SIBIU

al 
al 
a 

ai

Campioană republicană de rugbi 
în 1955, la numai un an de la înfi
ințare, echipa de juniori a clubului 
sportiv Constructorul București a 
repetat performanța in anii 1959, 
1960, 1961 și 1966. Deci, în 5 ediții 
tinerii sportivi pregătiți de antreno
rul Dumitru Ionescu s-au situat pe 
primul loc in ierarhia speranțelor 
rugbiului românesc, după ce în alte 
patru ediții (1962, 1963, 1964 și 1965) 
au stat în imediata vecinătate a li
derului. Este un meritat succes 
juniorilo-r de la Constructorul și 
antrenorului D. Ionescu, cel oare 
călăuzit pașii spre performantă
multor rugbiști din actualul lot re
publican (Mateescu, Nica, V. Rusu), 
ca ți al altora prezenti activ în pri
mele noastre echipe (Coravu, Ne- 
delcu, I. Teodorescu, Craioveanu, 
Luscal, Galdea, Dobrin, S. Nicolescu, 
Boiangian, Marin etc ).

Un factor esențial în munca antre
norului : este omul care n-a alergat 
niciodată, după rezultate imediate. 

A pornit și a respectat consecvent 
principiul — „lormînd jucători de 
valoare, realizezi echipe de valoare". 
Pentru a materializa un asemenea 
principiu, trebuie să pornești întot
deauna de la o selecție toarte rigu
roasă, să știi să-ți alegi sportivii. Cei 
20 de tineri care alcătuiesc lotul e- 
chipei campioane au fost, într-ade- 
văr, bine aleși; sportivi excelent do
tați fizic, cu deprinderi temeinic în
sușite, cu o remarcabilă capacitate 
de a-și asimila tehnica atît de com
plexă a acestui sport. $i, în plus, 
elemente care s-au impus prin dis
ciplină. Rarele excepții — Popa, Meiu 
— și-au dat repede seama că opinia 
colectivului nu le va tolera nici o 
abatere, revenind la normal. Desigur 
că în realizarea unei unități sufle
tești puternice antrenorul s-a bu
curat și de sprijinul permanent al 
organizațiilor U.T.C., al familiilor, 
al profesorilor. Această unitate sufle
tească, asociată cu cea valorică, a 
determinat într-o măsură apreciabilă 
succesul.

Iată și lotul echipei campioane: 
fundaș — S. Balica (17 ani, elev, Șc. 
prof. „Industria bumbacului A“) ; a- 
ripi — C. Lincan (19, strungar), M. 
Chicuș (19, elev, Lie. „Al. I. Cuza"); 
centri — Gh. Bumbu (19, lăcătuș),

N. Stan (18, elev, Lie. „Gh. Șincai“) ; 
mijlocași — A. Popa (18, strungar), 
Gh. Meiu (19, tehnician); linia a Ill-a
— Ad. Istudor (17, elev, Lie. ,M. E- 
minescu"), T. Vușcan (18, matriter), 
M. Arapalea (17, strungar); linia a 11-a
— M. Ileanu (17, elev, $c. prof. .Tim
puri noi“), Gh. Bogdan (19, strungar); 
linia I — I. Dan (17, elev, Lie. ,M. 
Eminescu"), M. Dobre (17, elev, Lie. 
30); L Modoran (19, elev, Șc. teh. 
geologie). Au mai jucat : M. Ricman 
(17, elev, Lie. .Gh. Șincai"), Șt. Piți- 
goi (18, strungar), Al, Stoica (18, e- 
teclridan), V. Burada (17, strungar) 
și A. Preda (18, matriter).

In procesul propriu-zis de pregăti
re s-a insistat mult pe însușirea cit 
mal corectă a unei tehnici indivi
duale și de compartiment. Sistemul 
de joc al echipei a fost orientat pe 
de o parte pe posibilitatea de a ac
ționa pe spații cit mai largi, iar pe 
de altă parte (și în funcție de situa
ții) pe contraatacul prompt și eficace. 
In realizarea acestui sistem, echipa 
s-a bazat pe linia de mijlocași, în
totdeauna bine inspirată, și pe fap
tul că dispune de multi jucători ca
pabili să execute cu succes lovituri 
de picior chiar din poziții grele. In 
fine, în situația cînd a fost nevoită 
6ă se apere supranumesc, echipa a 
acționat prin retragerea aripilor și 
dublarea fundașului. In acest fel a 
reușit Constructorul să termine în 
avantaj cele mai grele partide din 
campionat, cu Agronomia Cluj (12— 
0), Rulmentul Bîrlad (15—0) și Clu
bul sportiv școlar (8—6).

Este foarte adevărat, campioana 
a avut cîteodată și .căderi". Ele au 
fost însă motivate de faptul că în- 
tr-o serie de meciuri o parte din 
jucători au fost folosiți în echipa 
de seniori. Ajungem astfel la o altă 
subliniere: la ora actuală, un nu
măr de 9 jucători (Bumbu, Preda, 
Bogdan, Popa, Meiu, Dobre, Istudor, 
Balica, Dan) pot lace față în orice 
echipă de seniori din prima catego
rie. Este ceea ce își propune să rea
lizeze și în 
să deschidă 
echipele din 
de la vîrsta

Finala campionatului Capitalei a 
avut, la actuala ediție, o participare 
mai bogată în jucători cu clasificare 
superioară. în fruntea lor s-a situat 
maestrul internațional dr. Octav 
Troianescu care, luînd startul pen
tru prima oară în tradiționala între
cere a șahiștilor bucureșteni, a in
trat în posesia titlului. învingătorul 
a realizat 1P/2 puncte pe distanța 
celor 13 partide, suferind o singură 
înfrîngere, din partea celui de al 
treilea clasat, Gavrilă II.

Dacă primul loc în clasament este 
ocupat de un consacrat al turneelor, 
în schimb locul doi revine unui 
reprezentant al generației tinere, șco
larul Aurel Urzică, în vîrstă de 13 
ani. Este un frumos succes al tî- 
nărului jucător, despre al cărui ta
lent am mai avut ocazia să scriem. 
In rest, s-au înregistrat rezultate 
scontate. Elena Răducanu, singura 
concurentă în această linală mascu-

lină, a întrecut în clasament trei 
jucători.

Iată clasamentul finalei campiona
tului masculin de șah al Capitalei 
pe anul 1966: 1. O. TROIANESCU 
(Banca de investiții) IU/2 puncte (din 
13 posibile); 2. A. Urzică (Banca de 
investiții) lO'/r p ; 3—4. Gh. Gavrilă 
(Banca de investiții) și J. Schlesinger 
(Electromagnetica) 9!?2p; 5. Gh. Ro- 
tariu (Spartac) 7’/2 p; 6. Gh. Gă- 
btirici (Electroaparataj) 6>/2 p; 7. P. 
Macri (M.I.M.C.) 6 p; 8—9. Mircea 
Pănculescu (Vulcan) și V. Isac (Uni
rea S.P.R.B.) 5>/î p; 10. V. Bardan 
(Prospecțiuni Petrol) 5 p; 11. Elena 
Răducanu (Banca de investiții) 4'/2 p ; 
12. Gh. Negoescu (Filmul) 3'/a p ; 
13—14. Gh. Enciu (Voința) și D. 
Badea (Danubiana) 3 p.

întrecerile, desfășurate în sala clu
bului Băncii de investiții, s-au bucu
rat de o bună organizare, excepție 
făcînd prea marele număr de par
tide aminate.

SIBIU, (prin 
de volei feminine

continuare antrenorul : 
elevilor lui calea spre 
prima categorie 
junioratului.

încă

86-70 (37-38)
(Urmare din pag. 1)

ror dinamoviștilor, altădată oarecum de
ficitari la acest capitol. După cum nu 
putem omite meritele schimbărilor inspi
rate și judicioase pe care le-a efectuat 
antrenorul Dan Niculescu. Vom evidenția 
din 'rindurile învingătorilor pe 
Novac, Spiridon și Viciu, 
principali realizatori, dar 
„motoarele morale 
oaspeți a 
individuală 
P age — a 
de calită|i
chiul oricărui iubitor de sport — ca și 
buna pregătire tehnică și fizică a co
echipierilor săi D'IIoir, Ilugbcy (tot a- 
merican) și Wagner.

Punctele au fost realizate de Cernea 8, 
Spiridon 9, Viciu 11, Albu 35 (1), Giur-

Albu, 
numainu

și animatori, 
ale echipei. De la 

ieșit în evidență valoarea 
a americanului de culoare 
cărui tehnică, dublată 

fizice uimitoare, îneîntă o-

giu 1, Novac 16 și Dragomirescu 6 pen
tru Dinamo București, respectiv DyHoir 
14, Dutrieux 9, Hennes 6, Hughey 21, 
Page 10, Storme 2 și Wagner 8.

Au arbitrat bine Nikolai Sarganov 
(U.R.S.S.) și liban Uygup (Turcia), o 
partidă care prin tensiunea determinată 
de miză și prin evoluția scorului le-a pus 
deseori probleme serioase.

telefon). — Ech 
ale Mexicului (n 

nala și echipa secundă) și-au inc 
turneul în țara noastră jucînd la ! 
cu reprezentativele de tineret I și, 
pectiv, II. Vineri, în sala Școlii spo 
din Sibiu, a avut loc prima îinîlnin 
care formația primă a oaspetelor'a 
nut victoria în fața reprezentativei r 
tre de tineret I cu scorul de 3—C 
11, 13). Tinerele noastre voleibalist 
s-au acomodat cu jocul deosebit de 
temic practicat de oaspete la lileu 
deschidere, echipa de tineret II a 
pășit selecționata secundă a Mexic 
după un joc pasionant, cu scorul 
3—2 (16, —6, 13, —12, 13).

Sâmbătă au avut loc întîlnirile rev« 
Echipa de tineret II, lipsită de ap 
a două dintre jucătoarele de bază 
briei a Popa și Tereze Viruzan) —. 
troduse în lotul prim — a cedat cw 
rul de 3—0 (11, 13, 3) în fațt
lecționatei secunde a Mexicului. A u 
apoi partida dintre echipa de tinei 
a României și prima garnitură mexic 
Încurajată de spectatori, echipa no 
reușește să câștige primul set cil 17- 
dar pierde pe cel de al doilea la 1 
revenire puternică în setul al ti 
(15—13 pentru noi) și jucătoarele i 
tre preiau conducerea la seturi : 1 
In continuare, jucătoarele noastre < 
o serie de greșeli și pierd seturile 
mătoare la 6 și, respectiv, 7. Și, c 
ceasta, partida. S-au evidențiat R< 
Popa, Marcela Pripiș, Mariana Bqj 
Gabriela Popa de la gazde, Gloria lr 
Gracia Blamca, Ortensia Noguela și 
gelia Romo din echipa mexicană.

ILIE IONESCU — coresp. prin

Jocuri internaționale amicale
la Brăila și Galați

TIBERIU STAMA

HchijM de rugbi-juniori a clubului sportiv Constructorul București, campioană republicană pe anul .1966, și antre
norul ei, D, Ionescu

BRAILA, (prin telefon). — în loca
litate au avut Joc două jocuri interna
ționale amicale de handbal, cu partici
parea echipelor masculine Rafinăria Te- 
leajen și Z. A. B. Dessau (R.D. Ger
mană) și a celor feminine Voința Brăila 
și Z. A. B. Dessau.

* j în descindere s-au întrecut formațiile 
feminine. Victoria le-a revenit oaspete- 
lor, la capătul unui joc frumos, cu sco- 
rid de 7—5 (4—5). Punctele au fost în
scrise de mânu 3, Hoffmann 2 și 
Muller 2 pentru Z.
pectiv de Ionescu 2, Dumitriu 2 și Bur~ 
lăcel pentru Voința Brăila. 
bine f. Tărnăuceanu—Galați.

în întâlnirea masculină s-a înregistrat 
un. rezultat de egalitate, 13—13, după 
ce la pauză conducea formația oaspete 
cu 9—7. Au marcat Zabel 7, Schuller 2, 
Schuster, Peter, Nowak și Mischiuka 
pentru Z. A. B. Dessau și 1. iliescu 3,

3, Ilofftnann 2
A. B. Dessau, res-

A arbitrat

Martin 4, Rotam 3, D. Iliescu 2 t 
nache pentru Rafinăria Teica jen. / 
Intrat, de asemenea bine, D. Racov» 
București.

N. COSTIN și GR. RI 
corespondenți

★
GALAȚI, 8 (prin telefon). Har 

liștii gălățeni au susținut dumi 
în fața untti mare număr de sp 
tori, jocurile revanșă cu ech 
clubului Z.A.B. din Dessau. în p 
partidă, echipa feminină Poliței 
a practicat un joc de bun nivel 
nic 
cea 
ției 
siți
că oaspeții an cîștigat cu 16—10 
5).
T. SIRIOPOL si S. CONSTANTINE 

corespondenți

și a învins cu 10—7 (6—2 
de a doua, componentii fo 
Politehnica au părut puțin 
și au jucat sub așteptări, a



în plină activitate de pregătire
Dinamo Pitești 

învingătoare 
în Liban

(Urmare din pag. 1)

teneri echipe de categoria B și C, 
apoi formații din categoria A, ca de 
exemplu U.T.A., Politehnica Timi
șoara și Universitatea Cluj".

R. ȘULȚ - coresp. principal 
c. mArIcă - coresp.

POLITEHNICA TIMISOARA : AL 15-LEA 
ANTRENAMENT

Sîmbătă 6 ianuarie. Stadion „23 
August", ora 14,30. Prezența la antre
namente : „sută la sută". Absenți mo
tivați : Surdan (Iotul olimpic), Petro- 
»ici, Popanicâ (lotul de tineret).

Anaiizîndu-ți comportarea și situa
ția din clasamentul turului, într-o re
centă ședință a secției, studenții timi
șoreni au tras concluziile cuvenite...

„$i la noi tehnica
este cuvîntui
ac ordine...’*
— SCURT DIALOG €IJ THIS 0Î0M

Titus Ozon ne-a ieșit in drum, la 
fel de neprevăzut ca și Iosif Pets
chowski ; și unul și celălalt, stele 
de primă mărime în constelația fot
balului românesc, se ocupă acum de 
creșterea elementelor tinere. Astfel 
că „introducerea” la dialogul cu Ti
tus a purtat amprenta firescului :

— Ce-ți fac „copiii” ?
— Cresc și promit...
— Ai citit ce spune Petschowski

— Da, și sînt de acord. Orice opri
re inutilă a balonului în zona de 
pregătire a atacului îngreuiază sar
cina înaintașilor, îi îndepărtează de... 
gol. Cum s-ar spune, joci pentru 
adversar.

— Sînt observațiile unuia care, în 
ultima parte a activității sale a pri
vit jocul din linia a doua. Ne-ar 
interesa însă șl părerile personale ale 
înaintașului Titus Ozon. Ce le spune 
și ce le arată el copiilor și juniorilor g 
de Ia centrul de antrenament al Pro- J 
greșului ?

— Și la noi TEHNICA este cuvîntui 
de ordine. Pentru fiecare în parte, 
dar cu precădere pentru înaintași, 
a căror misiune devine din zi în zi 
mai ingrată. Și cînd fac această a- 
firmație mă gîndesc nu numai la 
surplusul de jucători folosit de echi
pe în apărare, ci și la creșterea 
gradului de tehnicitate în rândurile 
fundașilor, care nici ei nu stau pe 
loc. Iată de ce acordăm o atenție 
sporită aiît tehnicii pure, cit și ace
leia în condițiile de joc. Se pleacă 
de la premisa că numai o tehnică 
bine pusă la punct îți permite să 
manevrezi mingea, cu capul sus. Pe 
scurt, ai vedere periferică bună, ai 
și clarviziune.

Un deosebit interes acordăm și e- 
xecuțiilor tehnice așa-zis înșelătoare 
(lovirea balonului cu exteriorul, din 
mișcare) pentru a împiedica pe ad
versar să-i anticipeze direcția...

— Toate bune pîaă aici. Permite-mi, 
te rog, o mică întrerupere. Pentru 
iubitorul de fotbal. Ozon a însemnat 
un cumul de calități puse în valoare 
de o fantezie aproape inegalabilă, 
încurajezi la copiii pe care ii pregă
tești acest „dar al naturii” ?

— A proceda altfel ar însemna 
sa-i răpim tânărului jucător din per
sonalitate, să-i tăiem din aripi în 
plin zbor. Și, după mine, un fotba
list lipsit de imaginație este ca un 
șahist care nu „vede“ mutări înainte. 
In privința aceasta, dăunătoare sînt 
doar „plusurile" în fantezie, excese
le de personalitate.

Ajuns aici, Tîtus Ozon s-a oprit, 
așteptând (poate) o nouă întrebare.. 
Pe care însă nu i-am mai pus-o. Mă 
gîmleam doar : ferice de elevii aceș
tia ai căror profesori la materia fot
bal se numesc Petschowski, Ozoa 
etc...

G. NICOLAESCU

Dovezi avem multiple : rîvna cu care 
muncesc și îndeplinesc indicațiile an
trenorilor N. Reuter și I. lonescu, do
rința de reabilitare care domnește în 
sinul echipei etc, etc. De altfel, „Poli" 
nici n-a întrerupt pregătirile după ul
timul joc din tur. In prezent, echipa 
se află la cel de al 15-lea antrena
ment de la întreruperea campionatu
lui și la al patrulea din noul an. Be
neficiind de un timp favorabil, stu
denții timișoreni continuă pregătirile 
în aer liber. Lecțiile de antrenament 
au o durată de 90—100 minute, urmă
rind ridicarea capacității generale de 
efort, perfecționarea tehnicii, lucrul 
cu aparate ajutătoare etc. De notat 
că Ia pregătiri participă și medicul 
echipei, dr. Ernest Mesinger, care efec
tuează sondaje medico-pedagogice și 
ia măsurile necesare, de comun acord 
cu antrenorii. Prezența Ia antrena
mente a fostului jucător, ing. Petre 
Cojereanu, actualmente președintele 
secției de fotbal, reprezintă și ea un 
stimulent pentru jucători.

Intr-o discuție purtată cu fostul mij
locaș al Politehnicii Timișoara am 
aflat că el este mulțumit de stadiul 
de pregătire al echipei, majoritatea 
jucătorilor (Lereter, Mihăilă, Răcelescu, 
Grizea, Mițaru, Bodrojan, Rus, Cotor- 
mani etc) mcmifestînd o deosebită 
poftă de lucru. Zilele acestea antre
norii și conducerea secției elaborează 
un program' special de antrenamente 
pe perioada sesiunii de examene, 
care să asigure pe lingă forma spor
tivă și o prezență bună la colocvii și 
examene.

Timpul afectat antrenamentului, 
care a inclus și un joc-școală, a tre
cut. Jucătorii, insă, nu par obosiți și 
își manifestă dorința de a mai juca.

Să fie oare un semn al reabilitării ? 
Să sperăm...

PETRU ARCAN — coresp. principal

RETROSPECTIVĂ: Anul fotbalistic internațional 1966 (II)
CONFORM PRONOSTICURILOR, 

ANGLIA — CAMPIOANA

Primele zile ale lunii iulie... Toată 
atenția este îndreptată spre Anglia. 
Se fac pronosticuri, se organizează 
anchete, pariuri. Majoritatea specia
liștilor și iubitorilor de fotbal con
sideră că Anglia va cîștiga campio
natul lumii. Așa a și fost. Fotbaliștii 
insulari au cucerit pe merit titlul 
suprem, dar drumul ■ lor pînă la ob
ținerea acestui succes nu a fost ușor.

Cealaltă favorită, Brazilia, a tre
buit să părăsească întrecerea cu 
mult înainte decît și-ar fi închipuit 
cineva. Echipa care a cîștigat de 
două ori „Cupa Jules Rimet" a con
stituit o mare deziluzie, furnizînd 
prin eliminarea ei, în optimi, cea 
mai mare surpriză a celei de-a 8-a 
ediții a C.M. Alte două surprize: 
calificarea în „sferturi" a echipei 
R.P.D. Coreene, precum și eliminarea 
Italiei încă prin prima fază a tur
neului 1

în cele 32 de meciuri ale turneu
lui final, in care s-au înscris 89 de 
goluri (Eusebio 9, Haller 6, Bene, 
Parkuian, Beckenbauer, Hurst cite 
4 etc.), a fost consemnat un triumf 
al echipelor europene (primele 4 
locuri: Anglia, R.F.G., Portugalia și 
U.R.S.S.) în dauna echipelor sud-ame- 
ricane, care au fost eliminate în 
sferturile de finală (Brazilia și Chile 
în optimi I).

Pentru amatorii de statistică publi
căm rezultatele complete ale acestei 
mari competiții fotbalistice a anului 
1966.

OPTIMI DE FINALĂ

Grupa A‘: Anglia —- Uruguay 0—0, 
Franța — Mexic?'■ 1—1, Uruguay — 
Franța 2—1, Mexic — Anglia 0—2, 
Mexic — Uruguay 0—0, Franța — 
Anglia 0—2.

GRUPA B : R.F.G. — Elveția 5—0, 
Elveția — Spania 1—2, Argentina — 
Elveția 2-—0, Spania — Argentina 
1—2, Argentina — R.F.G. 0—0, Spa
nia — R.F.G. 1—2.

GRUPA C : Bulgaria — Brazilia 
0—2, Ungaria — Portugalia 1—3, 
Brazilia — Ungaria 1—3, Portuga
lia — Bulgaria 3—0, Portugalia —

PETROLUL PLOIEȘTI : CU GINDUL 
LA PRIMUL MECI OFICIAL

Cu toate că fotbaliștii ploieșteni 
au avut un sezon încărcat, ei au 
început pregătirile încă de pe data 
de 3 ianuarie, cu gîndul la primul 
meci oficial, cel cu Farul Constanta, 
fixat pentru 15 februarie.

După un control medical riguros, 
petroliștii au efectuat antrenamente 
zilnice, avînd ca scop acomodarea 
treptată cu efortul.

Incepînd de astăzi și pînă la 29 
ianuarie Petrolul va efectua două 
antrenamente pe zi, în care se va 
urmări asigurarea unei pregătiri fi
zice generale, dezvoltarea calităților 
fizice de bază și îmbunătățirea pro
cedeelor tehnice. De menționat fap
tul că antrenamentele sînt simulta
ne, cuprinzînd toți factorii: fizic, 
tehnic, tactic și psihic. A treia pe

Brazilia 3—1, Ungaria — Bulgaria 
3—1.

GRUPA D : U.R.S.S. — R.P.D. Co
reeană 3—0, Chile — Italia 0—2, 
R.P.D. Coreeană — Chile 1—1, Ita
lia — U.R.S.S. 0—1, Italia — R.P.D. 
Coreeană 0—1, Chile — U.R.S.S. 1—2.

SFERTURI DE FINALA
Anglia — Argentina 1—0, R.F.G.— 

Uruguay 4—0, Portugalia — R.P.D. 
Coreeană 5—3, U.R.S.S. — Ungaria 
2—1.

SEMIFINALE
Anglia — Portugalia 2—1, R.F.G.— 

U.R.S.S. 2—1.

FINALA
Anglia — R.F.G. 4—2 (1—1, 2—2). 

Pentru locurile 3—4: Portugalia — 
U.R.S.S. 2—1.

ÎNCEPE CAMPIONATUL EUROPEAN
Nici nu s-au încheiat bine co

mentariile și analizele campionatului 
mondial și iată că, după o odihnă 
binemeritată a echipelor europene 
participante la turneul final, fotba
liștii de pe continentul nostru se 
pregătesc pentru o altă competiție 
de amploare. în luna septembrie în
cep meciurile din campionatul euro
pean și cele din noile ediții ale 
„Cupelor europene".

SURPRIZELE SE ȚIN LANȚ...
în octombrie, carnetul nostru de 

evidență este din nou plin de sur
prize. în finala „Cupei interconti
nentale", Penarol dispune cu 2—0 de 
Real Madrid (la Montevideo) și cu 
același scor la... Madrid I în meci 
amical, la Moscova, echipa Turciei1 
ciștigă cu ; 2—0 ’ în fața selecționa
tei U.R.S.S. !

în „C.C.E.", o altă surpriză, nu 
atît prin victoria în sine, cit prin 
scorul înregistrat : Vasas Budapes
ta — Sporting Lisabona 5—0 (in re
tur 2-—2) și reprezentanta Portuga
liei este eliminată din competiție !

Tot în „C.C.E.", Petrolul înfruntă 
renumita echipă engleză F.C. Liver
pool, căreia nu-i cedează decît după 
trei meciuri : 0—2, 3—1 și 0—2 (La 

rioadă a pregătirilor va urmări con
solidarea treptată a formei sportive 
și perfecționarea concepției de joc 
a echipei. în acest scop, Petrolul va 
susține 6 jocuri de verificare în 
compania unor formații de categorie 
A, B și C.

Participarea jucătorilor la lecțiile 
de antrenament este de sută la sută. 
Lipsesc doar Boc, Florea, Dragomir, 
Moldoveanu și Dincuță, care fac par
te din loturile reprezentative, olim
pic și de tineret. Printre cei prezenți 
se numără M. lonescu, Sietcu, Pa- 
honțu, Pal, Mocanu, Dridea I, Dri
dea II, Badea, Iuhas, Roman și 
Dragnea.

Continuîdd tradiția de promovare 
a elementelor tinere, antrenorii 
Constantin Cernăianu și Nicolae Ma
rinescu au introdus în lot pe Anița, 
Chirilă și Mereuță.

M. VLASCEANU 
coresp. principal

Bruxelles). Echipa Stea
ua are o comportare 
slabă, fiind eliminată de 
Racing Strasbourg cu
1— 0 și 1—1. In schimb, 
Dinamo Pitești, partici
pantă în „Cupa orașelor 
tîrguri", ne oferă o mare 
satisfacție : după ce eli
mină pe F.C. Sevilla, cu
2— 0 și 2—2, trece și de 
F.C. Toulouse (0—3 și 
5—1), fiind prima echi
pă românească calificată 
în turul al treilea al 
competiției .

UN FINAL BUN 
AL FOTBALIȘTILOR 

ROMÂNI
Noiembrie... Echipa 

României are un debut 
promițător în campiona
tul european. Dispune 
cu 4—2 de Elveția, după 
ce la pauză conducea cu 
4—0, avind în Frățilă un 
excelent realizator (3 
goluri). Urmează un „a- 
mical" cu Polonia (4—3), 
meciul din cadnil cam
pionatului european oi 
puternica echipă a Halt- .
ei, cîștigat cu 3__1 de 21 neuitat pentru iubitorii fotbalului : 28 iulie,
„Squadra azzura". Tot marea finală de pe Wembley. Căpitanul echipei en- 
în campionatul european «*<««, Bobby Moore, ridicind „Cupa" este purtat pe 
o altă mare surpriză: brațe de coechipierii săi. De la stingă la dreapta: 
Portugalia este învinsă Horst. Hobby Moore, IT ilson, Cohen și Bobby Charlton
pe teren propriu cu
2!—1 de echipa Suediei, care iju-și 
cîștigase urț loc printre cele „16" 
din Anglia ! ,,

Ultimă 1 tină ă anului... în „C.C.E.", 
mult așteptata revanșă dintre Inter 
și Vasas, la Budapesta. Echipa , lui 
Herrera nu-și dezminte faimă $i, diipă
un joc magistral, ciștigă cu 
2—0 calificîndu-se mai departe 
in competiție. în „Cupa cupelor", 
deținătoarea trofeului, Borussia Dort
mund, este eliminată de Glasgow 
Rangers. în rest, mai consemnam a 
doua victorie a echipei României în 
campionatul european (5—1 cu Cipru 
la Nicosia) și apoi un 2—1 cu Iz- 
rael, în meci amical, ia Tel-Aviv,

Dinamo Pitești a susținut duminică, 
la Beirut, prima întilnire a turneului pe 
care-1 întreprinde în liban. Pe linia 
ultimelor comportări, fotbaliștii români 
an prestat un joc de bun nivel tehnic, 
intrecînd cu 3—1 (0—1) pe Racing 
Club, campioana Libanului.

PRONOSPORT
lată cum arată un buletin cu 13 

rezultate exacte la concursul Prono
sport nr. 1, etapa din 8 ianuarie 1967

Fond de premii 361 435 lei, din care 
report premiul minim 113 916 lei.

I Atalanta -— Fiorentina X
II. Foggia —- Brescia 2

III Juventus ■— Mantova X
IV. Lanerossi —- Cagliari 2
V. Lazio — Bologna 1

VI. Milan — Torino X
VII. Napoli —- Internazionale X

VIII. Spăl — Roma 1
IX. Venezia -— Lecco 1
X. Alessandria — Salernitana 1

XI. Catanzaro — Pish 1
XII. Livorno -- Potenza X

XIII. Novara —- Palermo 1

PREMIILE TRAGERII REVELIO
NULUI DIN 31 DECEMBRIE 1966 

PREMII OBIȘNUITE

Categoria I : 4 variante a 63.438 lei 
și 16 a 15.859 lei ; categoria a II-a : 
37 a 10.717 lei și 87 a 2.679 lei ; ca
tegoria a l.II-a: 1008 a 519 lei și 2.436 
a 129 lei; categoria a IV-a : 2.728 a 
249 lei și 5 896 a 62 lei ; categoria a 
\ -a : 4.273 a 177 lei și 11.288 a 44 lei.

PREMII SUPLIMENTARE

Categoria I : 4 variante întregi și 11 
variante sferturi; Categoria a II-a : 26 
variante întregi și 46 variante sferturi ; 
Categoria a III-a : 485 variante a 400 
lei și 1.183 a 100 lei; Categoria a 
IV-a : 1.177 a 100 lei și 3.567 a 25 lei; 
Categoria a V-a : 2,765 a 40 lei și 8.260 
a 10 lei ; Categoria A 4.320 a 50 lei 
și ll.lt>2 a 12,50 lei.

Rubrică redactată de Administrafia 
de Stat Loto-Pronosport.

Și astfel a căzut cortina peste bo
gatul an fotbalistic 1966. El va ră- 
mi ne multă vreme neuitat, in egală 
măsură de echipele care au triumfat 
in marile întreceri, ca și de forma
țiile care au gustat din „cupa' 
amară a înfringerii. A fost un an
cu multe surprize... în fotbal, insă, 
surpriza și „zeița Fortuna" sînt la 
ele acasă... Este una dintre cauzele 
marelui său succes de public, ele
mentul esențial care atrage milioane 
și milioane de oameni în tribunele 
stadioanelor de pe toate meridianele.

ION OCHSENFELD



BILANȚ ATLETIC 1966 (II) scm

Sprinterii noștri au „rămas in blorstarturi... N. Dorobanții și D. Lupii învingători

Sprintul mondial a marcat în de
cursul anului trecut apariția sen
zațională a tînărului alergător ame
rican de culoare Tommie Smith (n. 
1944, 190 cm, 73 kg) care a domi
nat cu autoritate cursele de 100 și 
200 m. Elevul antrenorului Budd Win
ter (cunoscut și atleților noștri de 
la vizita sa în România, în anul 
1965) a realizat 10,1 sec pe 100 m 
și a spulberat, pur și simplu, recor
durile mondiale ale cursei de 200 m 
în linie dreaptă (19,5 sec) și cu tur
nantă (20,0 sec). Ca orice sprinter 
care se... respectă, Smith și-a în
cercat puterile și pe 400 m, reali- 
zînd 45,3 sec. La această probă el 
nu deține decît locul 4 în ierarhia 
mondială, dar este bine de știut că 
n-a fost învins niciodată pe dis
tanța unui tur de pistă. Pentru a 
vă putea da seama de calitățile 
sale, ni se pare mai mult decît con
cludent faptul că în cursa de 4x400 
m (în care s-a stabilit recordul 
mondial de 2:59,6), alergînd lansat 
în schimbul trei, Smith a reușit e 
cifră extraordinară : 43,8 sec I

Alergătorul american se anunță 
principalul favorit la doborîrea „re
cordului* deținut de compatriotul său 
Jesse Owens, care la J.O. din 1936 
a cucerit 4 medalii olimpice de aur. 
In mod teoretic, la Ciudad de Me
xico, Smith' ar putea totaliza 5 ase
menea medalii : 100, 200, 400 m,
4 x 100 și 4 x 400 m.

în ceea ce privește evoluția ce
lorlalți specialiști ai curselor de vi
teză consemnăm faptul că nu mai 
puțin de 24 de alergători au fost 
cronometrați, în 1966, pînă la 10,2 
sec, 13 au rezultate pînă la 20,6 sec. 
și, în sfîrșit, 12 au fost înregistrați, 
cu timpuri de 46,0 sec. sau mai bine. 
Aceasta ne arată creșterea masivă a 
numărului alergătorilor de mare va
loare, pretendenți la cucerirea me
daliilor olimpice.

în țara noastră, anul 1966 ne-a 
prilejuit, de fapt, o singură satisfac
ție i realizarea unui nou record de 
10,3 sec pe 100 m. Din păcate, Gheor- 
gbe Zamfirescu n-a mai confirmat 
ulterior acest rezultat, iar in con
cursurile internaționale a avut o evo
luție mediocră. Zamfiresru este, fără 
discuție, un sprinter talentat și mun
citor. Tocmai de aceea de la *el aș
teptăm rezultate de valoare inter
națională, în special la 400 m.

Dar ceilalți sprinteri ce-au făcut 
în 1966? Ciobanu, Stamalescu, Tu- 
dorașcu sînt în regres, ceilalți bat 
pasul pe loc sau marchează un pro
gres neesential față de nivelul in
ternațional. La 400 m, ca și in ulti
mii ani, situația se menține la un

nivel sub orice critică, în ciuda fap
tului că alergătorii au mai smuls 
cîte o zecime-două celor mai bune 
rezultate ale lor. (Aceasta în timp 
ce specialiștii străini au progresat 
cu cîte cel puțin 1 sec, avînd și o 
bază a rezultatelor la un plafon su
perior).

Pentru noul sezon competițional, 
considerăm că trebuie inițiata de pe 
acum o serioasă acțiune Je depis
tare și selecționare a celor mai talen
tate elemente, în genul celei începute 
pentru alergările de semifond și 
fond. Păstrăm convingerea că în masa 
de tineri de pe întreg cuprinsul

IN LUME
(S.U.A.) 

(Japonia)
Smith
Ijima
Roberts (Trinidad) 
Figuerola (Cuba) 
Bambuck (Franța) 
Gaines (S.U.A.) 
Planquart (Venezuela;
Miller (Jamaica) 

Egers (R.D G.) 
Lewandovski (R.D.G.)
Hermen (S.U.A.) 
Knikenberg (R.F.G.) 
Anderson (S.U.A.)

Dunn (S.U.A.)
Hynes (S.U.A.)
Busby (S.U.A.)
Fehksen (R.F.G.) 
Nash (Afr. de Sud) 
Kone (Coasta de Fildeș) 
Ozolin (U.R.S.S.)
Green (S.U.A.)
Lebedev (U.R.S.S.)
Darams (R.F.G.)
Maniak (Polonia)

20,0 T. 
20,4y 
20,5y 
20,5y 
20.5y 
20,5y 
20,6y 
20,6y 
20.6y 
20,6y 
20,6y 
20.6y 
20.6

Smith (S.U.A.)
Jerome (Canada)
Hynes (S.U.A.)
Stebbins (S.U.A.)
Rivers (S.U.A.) 
Plummer (S.U.A.) 
Roberts (Trinidad)

N. Jackson (S.U.A.)
Miller (Jamaica)
Jones (S.U.A.)
Busby (S.U.A.)

Alotey (Ghana)
Nash (Afr. de Sud)

H. 
j.
R. 
B.
A. 
E.

L.
T. 
H.
S. 
P.

45.9y
46.0y
46,0

W. 
T.
L. 
T. 
J.
J.
A.
D.
B.
S.
S. 
w.

Mottley (Trinidad)
Lewis (S.U.A.)
Evans (S.U.A.)
Smith (S.U.A.) 

Werner (Polonia)
Kemp (S.U.A.) 
Badenski (Polonia) 
Krook (S.U.A.) 
Frey (S.U.A.) 
Kdnig (R.F.G.) 
Gredzinski (Polonia)
Toomey (S.U.A.)

NOTA : rezultatele înregistrate 
zîndu-li-se 0,1 sec, iar celor de pe

tării
100

200

400

HOCHEI

Campionatul republican
{Urmare din pag. 1)

nut, Ștefan reduce scorul în urma u- 
nei evidente greșeli a apărării adver
se. Aceasta nu mai poate face față 
atacurilor neîncetate ale adversarilor, 
cedează pas cu pas și Dinamo reu
șește să egaleze și să ia conducerea 
prin golurile lui Bașa (min. 49 și 53). 
Al patrulea punct a fost opera lui 
Crihan, care, „juciridu-se“ cu pucul, 
l-a scăpat in poartă (min. 58). Golul
— conform regulamentului de hochei
— i-a fost atribuit lui Ștefan. Așadar,
scor final : Dinamo — Politehnica
4—2 (0—1, 1—1, 3—0).

In celelalte meciuri de sîmbătă, 
Steaua și Avîntul au cîștigat fără difi
cultate. Bucureștenli au întrecut pe 
Tîrnava Odorhei cu 15—0 (3—0, 5—0, 
7—0) prin punctele înscrise de Geza 
Szabo (5), Ionescu, Ștefanov, Varga 
<2), Peter, Calamar, Trăușan și Jere 
cite unul — (de notat că în 60 de 
minute de joc Tîrnava a reușit să tra
gă doar 5 șuturi pe spațiul porții ad
verse).

Hocheiștii din Ciuc i-au învins pe 
cei de la Agronomia Cluj cu 8—1 
(2—0, 5—0, 1—1). Autorii golurilor : 
Iuliu Szabo, Otvoș, USVath (2), Fe- 
renezi și Csizer cile unul, respectiv 
Dibernardo.

Duminică dimineața Avîntul a dis
pus de Tîrnava cu 14—1 (5—0, 6—1, 
3—0) prin golurie realizate de Otvoș 
(4), Iuliu Șzabo (3) C. Antal, Z. Antal, 
și Andrei (2) și : Csizer, respectiv 
Covaci. Cu acest ultim rezultat, ho
cheiștii din Odorhei au acum un gol
averaj puțin obișnuit : 15—149 !

Tn clupă-amiaza zilei, Dinamo a în
vins Steaua cu 3—1 (2—1, 1—0, 0—0). 
Au marcat : Ștefan, Bașa, Boldescu 
și respectiv, Șteranov.

Agronomia—Poliiehnica 4—2 (0—2, 
1—0, 3—0).

se găsesc numeroase demente cu 
certe posibilități. Să facem deci to
tul pentru a le descoperi și, mai 
apoi, pentru a le pregăti în concor
danță cu cerințele actuale ale atle
tismului international. Multumindu-se 
să lucreze doar cu un număr re- 
strîns de sprinteri (și nu în toate 
cazurile cu cei mai talentați) an
trenorii noștri nu vor putea avea 
satisfacția reușitei. Trebuie deci ca, 
înainte de 
mult baza 
performeri.

Și acum, 
performeri

reușitei.
toate, să lărgim cit mai 
de selecție a viitorilor

METRI

10.3
10.5
10.6

in concursul de deschidere al săritorilor

fată în fată, 
mondiali și

cei mai buni 
români :

ROMANIA

Gh.
v. ;
A.
p.
I.
v.
M. Vosminschi (I.C.F.)
C.

10,7 Al.
D. Comșa (Dinamo Br.)
D. Hidioșanu (Sc. sp. 2 Buc.)
B. • “• “

Zamfirescu (Steaua) 
Sărucan (Dinamo Buc.) 
Slamatescu (Steaua)

Ciobanu (Dinamo Buc.) 
Orghidan (Dinamo Bac.) 
Jurcă (Dinamo Buc.)

Nichifor (Dinamo Buc.) 
Tudorașcu (Metalul)

Gh. 
lume și

METRI

21.7
21.8

21,9

Iliescu (Dinamo Buc.)

Zamfirescu ocupă* locul 
locul 11 în Europa.

Zamfirescu 
Jurcă 
Stamatescu 
Iliescu 
Nichifor

Gh.
V.
A.
B.
C.
I. Rățoi (Dinamo Buc.)
I. Moldoveanu (I.C.F.) 
M. Vosminschi
H. Burghard 

CiobanuP.
(Dinamo Buc.)

★
clasat pe loculZamfirescu este

lume și pe locul 9 in Europa

METRI

V. Jurcă
I. Rățoi
Gh Zamfirescu
I. Osoianu (Dinamo Buc.) 
Th. Puiu (Șc. sp. 2 Buc.)A. -
H.
B.
L.
D.

Deac (Steaua)
Ștef (Rapid Buc.)
Sztics (Dinamo Brașov) 

Levonian (Farul C-ța)
Grama (Univ. Cluj)

28 în

33 în

pe 220 y (201,17 m) se „citesc" pe 200 m 
440 y (402,34 m) lj se scad 0,3 sec.

scă-

POIANA BRAȘOV (prin telefon). — 
Primul concurs oficial al sezonului 
s-a desfășurat pentru săritori, ieri di
mineață pe trambulina mijlocie din 
Poiana Brașov. Deși înghețul din 
timpul nopții a „stricat" trambulina, 
datorită contribuției sportivilor, care 
au pus un strat de zăpadă peste 
gheață, întrecerile s-au putut desfă
șura în condiții bune, pe un timp 
excelent și în fața unui mare număr 
de spectatori. Faptul că au fost rea
lizate cîteva sărituri de peste 50 de 
metri (precum și notele mari acor
date la stil) ne dau speranța că să
ritorii fruntași vor obține în acest 
sezon rezuitate valoroase.

Rezultate : seniori : 1. N. Doroban- 
țu (Dinamo) 233 p (50,5 m — 50 m);
2. Șt. Burețea (Tractorul) 230 p (49 m — 
50 m) — după încheierea concursu
lui a realizat o săritură de 54 m ,
3. Fl. Voinea (A.S.A.) 223,5 p (48 m
— 48 m); 4. V. Tamaș (Dinamo) 207 
p (46,5 m — 47 m); 5. V. Mărgineanii 
(Tractorul) 194,3 p (42,5 m — 46 m); 
juniori : 1. D. Lupu (Dinamo) 231 p 
(47 m — 47,5 in); 2. E. Bărdaș (Trac 
torul) 196,6 p (42 m — 42,5 m); 3.
I. Proca (Dinamo) 188,9 p (42,5 m — 
43,5 m); 4. St. Caleși (Dinamo) 163,2 
p, 5. R. Lazăr (Dinamo) 153,7 p

C. GRUIA - coresp. principal

Concursul de deschidere, o reușită propagandă
(Urmare din pag. 1)

500 m): 1. K. Gohn (Dinamo Bra
șov) 99,0 (48,8+50,2); 2. C. Băi an 
(Caraimanul Bușteni) 99,4 (50,1 +
49,3); 3. Gh. Bălan (A. S. Armata 
Brașov) 100,1 (49,9 + 50,2); 4. I. _Zan- 
gor (A.S.A.) 100,5 (50,1+50,4); 5. M. 
Bucur (Carpați Sinaia) 100,7 (50,5+ 
50,2); senioare (cîte 40 de porti în 
fiecare manșă; lungimea traseului 
400 m): 1. Edith Șuteu (A.S.A.) 86,5;
2. Mihaela Casapu (Dinamo) 90,6;
3. Elena Neagoe (I.C.F. București)
95,4,- juniori (același traseu cu se
niorii): 1. Dan Cristea (Caraima- 
nul) 103,8; 2. I. Bobiț (Steagul roșu 
Brașov) 107,3; 3. V, Crețoi (Dinamo) 
117,3; 4. D. Staicu (St. roșu) 117,6; 
5. Șt. Moldoveanu (Caraimanul) 
118,3; 6. C. Văideanu (Șc. sp. Bra
șov) 119,8; junioare (proba s-a dis
putat sîmbătă, intr-o singură man
șă): 1. ludith TomSri (Universitatea 
Ciuj) 34,2; 2. Simona Capriel (Șc. sp. 
nr. 2 București) 34,4; 3. Georgeta 
Băncilă (Șc. sp. Brașov) 35,2; 4. Dana 
Mărgărit (Șc. sp. Sinaia) 38,1; 5. Eva 
Naftan (Șc. sp. Predeal) 40,1; 6. Mi
haela Dumitrescu (Dinamo) 41,9; 
proba de coborire rezervată copiilor 
preșcolari: 1. Anca Almăjan 7,8;
2—3. Aurel Albert și Doru Patilinet 
7,9; 4—5 Carmen Doina și Bianca 
Dragu 8,9; 6. Florea Vintilă 9,0; 7. 
Cecilia Frătilă 9,1; 8. Anca Petrescu 
9,2; 9. Radu Drăgan 9,4; 10. Doina 
Frătilă 10,3.

FOND: seniori 10 km: 1. Gh.

Cincu (A.S. Armata Brașov) 34:49,0;
2. St. Drăguș (A.S.A.) 36:03.0; 3. M.
Cojan (AS.A.) 36:20.0; 4. I. Țeposu 
(Dinamo Brașov) 36:39.0; 5 Dinu
Petre (Dinamo) 36:51,0; 6. N. Bărbă- 
șescu (AS.A.) 36'52,0; 7. V. Alexan- 
dresen (Caraimanul Bușteni) 37:06,0; 
senioare 5 km : 1. Marcela Leampa 
(Dinamo) 20:41.0; 2 Iuliana Bogozi 
(Dinamo) 22:30.0; 3. Rodica Cimpoia 
(A.S.A.) 24:21,0; 4. Maria Băncilă
(Tractorul Brașov) 27:11,0; juniori 
cat. I 5 km: 1. N. Horga (Caraimanul) 
19:17.0; 2 I Benga (Tractorul) 19:27.0;
3. Gh. Voicu (Tractorul) 20:37,0 ; ju
niori cat. a II-a 5 km : 1. N. Dudu 
(Dinamo) 20:07,0; 2—3 N. Vestea
(A.S.A.) și V. Dihoi (A.S.A.) 20:15.0; 
junioare 3 km : 1. Eugenia Vișan
(A.S.A.) 13:00,0; 2 Maria Drăqhici
(A.S.A.) 13:42.0; 3. Ana Clinciu
(Tractorul) 14:05,0; 4. Elena Băncilă 
(Tractorul) 14:25 0; 5. Adriana Bara- 
baș (Șc. sp. Rîșnov) 15:25,0.

Întîlnirea de biallon

România - IL D. Germană
ALTENBERG, 8 întrecerile de șta

fetă din cadrul dublei întilniri de Nat
ion dintre selecționatele de seniori și 
de tineret ale R. D. Germane și Ro
mâniei au fost cîștigate de sportivii 
tării gazdă. Clasamente : seniori
4x7,5 km: 1. R. D. Germană I 
2hl9:32.0; 2. R.D. Germana II 2h24:53.0; 
3. România 2h30:13,0; tineret 3 x 7,5 km: 
1. R. D. Germană lh56:16,0; 2. Româ
nia lh58:24,0.

Marți se dispută cursele individuale.

Echipa de hochei 
a Cehoslovaciei, 
care se pregătește 
pentru campionatul 
mondial, se află în 
turneu în America 
de Nord. Hocheiștii 
cehoslovaci au sus
ținut pînă acum nu
meroase meciuri. 
Iată o fază din par
tida Canada—Ceho
slovacia (5—3), des
fășurată recent la 
Winnipeg în cadrul 
„Cupei centenaru
lui". înaintașul
Grandtner (Cehoslo
vacia) a reușit să 
treacă de apărarea 
canadienilor și în
scrie un punct.

TELEFOTO :
U.P.I. — Agerpres

BOTVINNIK ÎNVINGĂTOR 
LA HASTINGS

LONDRA. — Turneul internațional 
de șah de Ia Hastings s-a încheiat cu 
victoria fostului campion mondial 
Mihail Botvinnik (U.R.S.S.), care-și 
reeditează astfel succesul repurtat în 
această competiție în anul 1961. De-a 
lungul întrecerii, Botvinnik n-a pier
dut decît o singură partidă, la en
glezul Keene. El a totalizat 6‘/s p, 
fiind urmat în clasament de W. Uhl- 
mann (R.D.G.) cu 5*/i p.

LA BOX : IUGOSLAVIA - DANE
MARCA 6-4

COPENHAGA. — Intr-un meci in
ternațional de box desfășurat la 
Copenhaga, echipa Iugoslaviei a în
vins cu scorul de 6-4 selecționata 
Danemarcei.

ECHIPA GOODYEAR A CÎȘTIGAT 
„CUPA INTERCONTINENTALA" 

LA BASCHET

ROMA. — Turneul internațional mas
culin de baschet pentru „Cupa inter
continentală* a fost cîștigat de echipa 
Goodyear din New York, care în fi
nală a învins cu scorul de 78-72 
(57-52) echipa Ignis Varese (Italia). 
Locul trei a fost ocupat de formația 
Simmenthal Milano, învingătoare cu 
90-89 (42-39) în fata echipei braziliene 
Corinthians Sao Paulo.

REZULTATE BUNE ÎN CONCURSUL 
ATLETIC DE SALA DE LA

SAN FRANCISCO

SAN FRANCISCO. în localitate s-a 
disputat primul concurs al anului din 
S.U.A, pe teren acoperit. Cu acest 
prilej, atletul american Neale Stein- 
hauer (22 ani — 1,95 m — 120 kg) a 
corectat cea mai bună performantă 
mondială de sală Ia aruncarea greu
tății cu un rezultat de 20,29 m.

ULTIMELE ȘTIRI EXTERNE
MECIURI INTERNATIONALE 

LA RUGBI

LONDRA. — La Twickenham, me
ciul internațional de rugbi dintre re
prezentativele Angliei și Australiei a 
fost cîștigat de rugbiștii australieni 
cu scorul de 23-11.

ROMA. — La Verona, echipa Ita
liei a dispus cu 6-3 de cea a Polo
niei. Boscaioni și Tironi au înscris 
două încercări pentru gazde. Punc
tele rugbișlilor polonezi au fost rea
lizate de Janus.

DIN SPORTURILE DE IARNA

OBERSTAUFEN. — Concursul in
ternational de schi „Memorialul Bărbi 
FIenneberger“ a început la Oberstau
fen cu desfășurarea probei de slalom 
special. Victoria a fost repurtată de

canadiana Nancy Greene, care a 
realizat în cele două manșe timpul 
total de 79:33/100. Ea a întrecut în 
ordine pe Ferhande Bochatay (Elve
ția) — 79:43/100 și Annie Famose 
(Franța) — 80:69/100, campioană mon
dială.

OTTAWA. — în „Cupa centena
rului", selecționata Cehoslovaciei a 
întrecut reprezentativa S.U.A. cu 
scorul de 8-2 (2-0, 5-1, 1-1). în finala 
competiției se vor întîlni reprezenta
tivele Canadei și U.R.S.S.

TN CAMPIONATELE EUROPENE 
DE FOTBAL

• în etapa a XV-a a campionatu
lui italian, desfășurată ieri, echipele 
fruntașe în clasament au obținut re
zultate egale. La Neapole, echipa lo
cală n-a putut trece de Internazio- 
nale. Scor: 0-0. în ultimul sfert de

oră, superioritatea a fost de partea 
formației milaneze. Un rezultat sur
prinzător poate fi considerat scorul 
egal realizat de Juventus pe teren 
propriu (1-1) cu Mantova. Cagliari a 
realizat o prețioasă victorie în depla
sare (la Vicenza), dispunînd cu 2-0 
de Lanerossi. Astfel, echipa din Sar
dinia a trecut pe locul al treilea în 
clasament. Alte rezultate: Lazio — 
Bologna 2-1, Milan — Torino, 1-1, 
Spăl — Roma 1-0 etc.

Poziția echipelor fruntașe :
Internazionale h 15 10 3 2 26:3
Juventus 15 8 6 1 20:7
Cagliari 15 8 4 3 20:5
Napoli 15 8 4 3 16:9
® în campionatul Alngliei, după

de etape/ conduce echipa Liverpool 
cu 33 de puncte, urmată de Man
chester United 33 puncte și Nottin
gham Forest 32 de puncte. Rezultate 
din etapa de sîmbătă : Arsenal — 
Tottenham Hotspur 0—2; Leeds 
United — Burnley 3-1; Liverpool — 
West Ham United 2-0; Stocke City— 
Everton 2-1; West Bromwich Albion 
— Nottingham Forest 1-2.
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