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probele
PREDEAL, 15 (prin telefon). — 

Sîmbătă dimineață, vremea a per
mis desfășurarea probelor progra
mate în cadrul „Cupei Predeal” în 
condiții bune. Dintre rezultate, re
marcabil este cel realizat de ju
niorul Dan Cristea (Caranmanul 
Bușteni), învingător în proba de 
slalom special pentru seniori. în 
ziua a doua, timpul a fost total

de fond
nefavorabil. Ninsoarea care nu a 
contenit și vîntu.l puternic, în ra
fale, au stînjenit vădit întrecerile. 
De altfel, din această cauză co
misia de organizare a hotărit ca 
slalomul uriaș șă se desfășoare in
tr-o singură manșă

C. GRUIA — coresp. principal

Rezultate tehnice: SLALOM

Trimisul nostru special la C. M. de handbal, CALIN ANTONESCU, transmite:

Invingînd echipa U. R. S. S. ca 15-13

SPECIAL seniori (pîrtia de sub te
leferic, lungimea traseului 500 m, 
55 de porți): 1. Dan Cristea (Ca- 
raimanul Bușteni) 96,3 (50,4-(-45,9); 
2. Gh. Bălan (A.S.A. Brașov) 97,0 
(52,04-45,0) ; 3. D. Munteanu
(A.S.A.) 98,6 (51,84-46,8); 4 C. Tă
băraș (Carpați Sinaia) 98,9 (54,04- 
44,9); 5. K. Gohn (Dinamo Brașov)

România s-a calificat în sferturile de finală
& Coreei ?enu—cel mai bun jucător al echipei în partida de ieri
9 Marți, handbaiiștii români vor întâlni Sormația Ungariei
STOCKHOLM 15 (prin telefon). — 
discutabil, echipa României a tre- 
: prin mari emoții pînă și-a văzut 
gurată calificarea în sferturile de fi
lă. Si în partida desfășurată dumi- 
■ă seara în Eriksdahlshallen din 
ickholm, reprezentativa țării noastre 
fost,, nevoită să apeleze la ultimele 
urse pentru a obține „in extremis” 
dctorie în fața selecționatei UR.S.S. 
Confruntarea dintre cele două for- 
ții — decisivă pentru calificarea 

i grupa C — a prilejuit o partidă 
osebit de frumoasă, în care ambele 
îipe au făcut dovada unor aprecia- 
e caiități. Iar evoluția scorului (di- 
ențele nu au fost niciodată mai 
ri de două goluri) a pasionat de-a 
iptul. ridicind tensiunea în tribune 
cel mai înalt grad.
,'nceputul ne-a fost favorabil. Redl 
lansat perfect pe Costache II, care 

deschis scorul (1—0 in min. 4), iai 
<>b l-a majorat transformînd impe- 

•n ,.7 metri”. Urmează minute de 
foarte rapid, iar tabela de marcaj 

eră tot timpul modificări. Conducem

iopîa-- RoDidiua (tineret) 
2-2 (2-1) la fotbal

kDDIS ABEBA 15 (prin telex de 
trimisul nostru special). Conti- 

indu-și turneul in Africa, echipa 
jstră de tineret a întîlnit astăzi 

localitate Selecționata Etiopiei, 
care a terminat la egalitate, 2—2 

-1). Go'urile formației noastre au 
t marcate de către Oblemenco și 
îici.

CRISTIAN MANTU 

cu 3—1 (min. 9), 4—2 (min. 12) și 5—3 
(min. 15), dar ratăm și multe ocazii 
favorabile. Abaișvili este intr-a formă 
deosebită, salvind goluri gata făcute și, 
în același timp, trimițînd pe contra
atac mingi foarte bune. Așa se face că 
în numai 5 minute, reprezentativa so
vietică datorită în special lui Kîimov 
(un „tunar” de temut) reface situația 
și ajunge chiar să conducă cu 7—5 
(min. 20).

In acest moment antrenorii noștri au 
avut inspirația fericită de a-1 înlocui 
pe Redl cu Penu și acest lucru dă o și 
mai mare siguranță echipei. Patru mi
nute mai tirziu reușim să egalăm da
torită lui Gruia și Costache II, care 
aruncă splendid mingea peste Abaiș
vili. ridicind pur și simplu tribunele 
în picioare. Apoi insă, notăm din nou 
mai multe atacuri ratate cu ușurință 
de sportivii noștri și replica promptă 
a adversarilor (Solomko înscrie de la 
semicerc, iar Kîimov din „7 metri”), 
astfel că la pauză echipa U.R.S.S. avea 
un avantaj de două goluri (9-7)-

REZULTATELE DE DUMINICĂ

GRUPA A : Iugoslavia — Sue
dia 21—17 (8—9) ; Polonia — El
veția 20—18 (13—11).
1. Iugoslavia
2. Suedia
3. Polonia
4. Elveția

3300 69:45 6
3 2 0 1 62:53 4
3 1 0 2 53:66 2
3 0 0 3 45:65 0

GRUPA B: R.F. Germană —
Ungaria 29—23 (17—13) ; Norve
gia — Japonia 16—21 (7—11).
1. R.F Germană
2. Ungaria
3. Japonia
4. Norvegia

3300 89:66 6
3201 68:65 4
3 1 0 2 73:84 2
3 0 0 3 43:53 0

După reluare trecem din nou prin 
multe emoții. Oțetea, Lteu, Moser, 
Gruia și Nica ratează ocazii mari cît 
roata carului. Mai mult chiar, în min. 
35, Licu beneficiază de un „7 metri” 
pe care îl trage în bară('). Abia în min. 
43 (cind Gațu pătruns fulgerător în sis
temul de apărare advers a fost faultat 
chiar în momentul cind își pregătea 
șutul), echipa noastră a reușit să re
ducă din handicap (lacob a transfor
mat aruncarea de la „7 metri”). In ace
lași minut, însă, Kîimov a beneficiat 
de. o aruncare asemănătoare, aducînd 
din nou pe tabelă o diferență de două 
puncte (10—8). Și așa aveau să se pe
treacă lucrurile pină în min. 51, cînd 
formația U.R S.S. conducea cu 13—11, 
ultimele două goluri fiind înscrise tot 
de Klimov din „7 metri”.

Acum, insă, avea să se producă 
puternica revenire a „7“-ului româ
nesc. Comei Penu s-a dovedit imbata
bil la șuturile puternice trase de 
Șolomko, Țerțvadze, Zelenov și Pha- 
kadzc, lansîndu-și apoi cu precizie co-

ȘI CLASAMENTELE FINALE
GRUPA C : România — U.R.S.S

15—13 (7—9) ; R.D. Germană — 
Canada 37—6 (20—3).
1. România
2. U.R.S.S.
3. R.D. Germană
4. Canada

3 2 1 0 56:30 5
3 2 0 1 63:41 4
3 1 1 1 68:42 3
3 0 0 3 18:92 0

GRUPA D: Cehoslovacia — 
Danemarca 24—14 (13—7) ; Fran
ța — Tunisia 16—7 (7—4).
1. Cehoslovacia
2. Danemarca
X Franța
4. Tunisia 

3 3 0 0 72:34 6
3 2 0 1 50:38 4
3102 34:41 2
3 0 0 3 23:66 0

legii pe contraatac. Două dintre aces
tea au fost fulgerătoare și cu 5 minute 
înainte de sfîrșit reușim, în fine să e- 
galăm (lacob din „7 metri” și Gruia). 
Am răsuflat ușurați observing că echi
pa noastră și-a regăsit calmul și 
puterea de concentrare. In min. 57 Ia- 
eob a urmărit cu atenție o minge trasă 
de Nica in bară și a reluat-o impara- 
bil (14—13). iar în ultimul minut, vrînd 
parcă să nu se facă uitat de adversari, 
Moser s-a înălțat in stilul său caracte
ristic peste blocajul advers, făcindu-i 
„mat” pe Abaișvili. Așadar scor final 
15—13 (7—9), care asigură României 
primul loc în grupa C și calificarea în 
sferturile de finală, în care va întîlni 
marți seara, la Linkoping, reprezenta
tiva Ungariei.

Victoria handbaliștilor noștri este 
meritată deoarece ei au dat dovadă de 
o deosebită putere de luptă și o capa
citate fizică superioară adversarilor 
Apărarea, in frunte cu Penu, a rezis
tat adesea cu succes atacurilor echipei 
sovietice purtate intr-un tempo foarte 
rapid. Acțiunile ei ofensive însă, și în 
special finalizarea lor, au lăsat — ca 
și în partidele precedente — foarte 
mult de dorit.

Arbitrul danez Knud Knudsen a 
condus foarte bine următoarele echipe: 
ROMANIA: Redl (din min. 20 PENU) 
— OȚELEA, Moser 1, Gruia 4, IACOB 
3, Licu 3, Nica 1, Goran 1, GATU, 
COSTACHE II 2-, U.R.S.S. : Abaișvili, 
Țerțvadze, KLIMOV 8, Solomko 1, LE
BEDEV 1, Pbakadze, Zelenov, Mazur, 
EKSEAUUDZE 2, JURAVLEV 1.

LA VOLEI

Șl ÎN AL DOILEA MECI 

RAPID A ÎNVINS SEL MEXICULUI

(Continuare in pag. a 2-a)

AGENDA SĂPTĂMÎ3II
(16—22 ianuarie 1967)

COMPETIȚII INTERNE %

SCIII : 21—22.1 - în Buregi • Cupa
României pe echipe la probe alpine ; 
22.1 — la. Poiana Brașov : Cupa Dinamo 
la sărituri.

COMPETIȚII INTERNAȚIONALE

BASCHET : 19.1 — In Cupa cupelor: 
Dinamo București — Royal IV Bruxelles 
(m) iot? retur in. Belgia ; în C.C.E. ; Poli
tehnica — Wisla Cracovia (f) joc retur 
in Polonia.

BOB j 22—22.1 — participare la cam
pionatul european de bob (2 persoane) 
ia Igls (Austria).

BIATLON : 20 și 22.1 : Ia Predeal, con
curs international cu participarea 
U R S.S., R.D.G. si Franța,

FO TBAL : 16—22.1 — Dinamo Pitești 
continuă turneul în Orientul apropiat, 
Selecționata României de tineret în A- 
frica și selecționata olimpică a Româ- 

î nici în America de Sud.
HANDBAL : 16—21.1 — continuarea

participării României la Campionatele 
mondiale (m) din Suedia ; 21 sau 22.1 — 
în C.C.E, : Universitatea Timișoara — 
P.I.F. Copenhaga (t) la Cluj.

HOCHEI PE GHEAȚA : 16—22.1 — tur
neu internationl in U.R.S.S.

. PATINAJ VITEZA : 19-22.1 — partici
pare la concursul internațional de la 
Grenoble (Franța).

ȘAH : X6—22.I — participare la turneul 
international din Olanda (f - ax) și la 
turneul zonal (m) din iugoslavia.

TENIS DE C1MP : 19—22.1 - partici
parea lui I. Tiriac la concursul interna
țional de sală de la Viena.

VOLEI : 1>—18.1 : la Constanta, jocuri 
feminine : Șc. sp. — Mexic (B) $ Farul 
— Mexi j (Ă).

N.R. Programul competițiilor mai sus 
menționate ne--a fost furnizat de către 
federațiile de specialitate.

Culese

După turul al lll-lea al campionatului de hochei
....IIMIII I | Uliii I ------- --------- ---------------------

din jurul mantinelei
In cele 15 ore de joc efectiv ale meciurilor desfășurate pe pati

noarul din Miercurea Ciuc, în cadrul penultimului tur al campionatului 
republican de hochei pe gheață, am notat o serie de fapte pe care ne-am 
propus să le relatăm mai pe larg.

I Dintre cele șase echipe pârtiei 
te la întreceri, în comparație cu 
rutele din precedentele tururi, cea 
i bună evoluție a avut-o Dinamo 
.-urești. Aceasta a terminat neîn- 
să cele cinci partide susținute.

apropiindu-se la numai două puncte 
de Steaua, lidera clasamentului. După 
părerea noastră, atuul dinamoviștilor 
l-a constituit faptul că ei au știut să 
se acomodeze cel mai bine condițiilor 
de joc și specificului patinoarului (cu

Înaintașul dinamovist Ștefan intr-o atitudine caracteristicii
Foto : A. Neagu

o suprafață mai mică decît cea de la 
„23 August”) și câ în funcție de a- 
cestea și-au stabilit tactica pentru 
fiecare partidă în parte, în special 
pentru meciurile principale cu Avîn- 
tul și Steaua. în plus Dinamo a be
neficiat de aportul unui portar (Du- 
mitraș) în bună formă, de o apărare 
fermă și mobilă (a primit acum doar 
10 goluri) și de o linie de atac (Ste
fan, Boldescu, B-așa) foarte agresivă 
și eficace. Din cele 23 goluri înscri
se de dinamoviști la M. Ciuc această 
linie a realizat 15 (Boldescu —6, Bașa 
— 5, Ștefan —4).

O plăcută surpriză a cunstituit-o 
ardoarea cu care au jucat hocheiștii 
de la Politehnica București, care n-au 
cîștigat totuși nici o partidă dar care, 
după evoluția de la M. Ciuc, ar fi me
ritat poate o „soartă” mai bună. Stu
denții bucureștem au abordat fiecare 
partidă cu mult curaj și s-au străduit 
să țină pasul cu fiecare adversar. Și 
să nu uităm că ei i-au condus pe di
namoviști timp de 49 minute (din 
cele 60 ale unei partide), că au avut 
avantaj două reprize în meciul cu 
Agronomia și au susținut cu multă 
hotărîre partida cu Avîntul. Cum se 
spune, ei s-au .„ înecat la mal și în 
meciul cu Tîrnava, hotărîtor pentru

ROMEO VILARA

(Continuare in pag. a 2-a)

Me- 
re- 
joi, 
vo-

în cadrul turneului pe 
care-1 întreprinde în 
țara noastră, reprezenta
tiva feminină de volei 
a Mexicului a întîlnit ieri, 
în sala Floreasca, forma
ția Rapid București, 
ciul a constituit 
vanșa întîlnirii de 
încheiată cu victoria
leibalistelor de Ia Rapid 
la scorul de 3—0-

Și în cea de-a doua 
întîlnire rapidistele au 
obținut ciștig de cauză, 
tot cu scorul de 3—0 (15, 
10, 11), ca urmare a unui 
joc mai organizat și mai 
gîndit în care au excelat 
F. Tudora, în atac, și E. 
Rebac, în apărare. Oaspe
tele au făcut eforturi vi
zibile pentru a cîștiga 
meciul, dar unele lacune, 
manifestate în jocul Iot- 
nu le-a permis acest 
cru. După primul
(care le putea reveni, 
dacă la scorul de 14-13 pen
tru ele nu pierdeau o oca
zie foarte favorabilă), me
xicanele au cedat complet 
inițiativa. O comportare 
superioară față de celelal
te echipiere oaspe au avut 
I. Nogueira și, mai a-
les, coordonatoarea de joc, 
driguez.

In continuare a avut loc 
dintre selecționata secundă a
lui și Progresul București, incheiată cu

lu-
set,

Blocajul voleibalistelor mexicane respinge un atac 
-apidist. Fază din meciul de volei Selecționata Mexi

cului — Rapid București (0—3) 
Foto : V. Dogeac

scorul de 3—0 (8, 5, 14), în favoarea 
oaspetelor. Progresul a decepționat.

Marți și miercuri oaspetele vor juca 
la Constanța în compania echipelor 
Farul și Școlii sportive din localitate.

AUREL BREBEANU

C. Ro-

partida 
Mexicu-



«eqzssh CONCURSUL JUNIORILOR MICI DIN CAPITALĂ | BASCME 2S

inaugurală des- 
o săptămînă, la

o participare nu-
au consem-
de juniori

€a și la competiția 
fășurată în urma cu 
concursul de ieri din sala Floreasca II 
s-a remarcat din nou
meroasă. Foile de concurs 
nat un număr foarte marc 
mici: peste 300. Și, tot ca la 
cursul anterior, s-a impus atenției 
nume: Alina Popescu (născută în 1951). 
De la concurs la concurs apare tot mai 
evident faptul că Alina pășește pe ur
mele surorii sale mai mari, maestra 
sportului Mihacla Popescu-Dridea.

Cu ocazia întrecerilor s-au remarcat 
ți alți tineri atleți, care și-au realizat 
standardurile dc participare pentru con
cursul republican al juniorilor 
(28—-29 ianuarie).

Iată cîteva rezultate: băieți : 50 m: 
l. Velovan (Șc. sp. 1) 6,4, G. Preda 
(Constructorul), V, Ionescu (C.S.Ș.) și 
R. Ionescu (Șc. sp. 2) 6,5; 55 mg •• G. 
Cinci (Șc. sp. 2) 8,5, L. Bercoviei (Di
namo) 8,8; lungime: D. Tihărău i 
sp. 2) 6,06, R. Ionescu 5.82,
Ionescu (Dinamo) 5,80; 
R. Jumia (Progresul) 1,65,

(Șc.
C. 

înălțime: 
L. Ber-

Popescu trece prima de sosire de .)() metriin cursa

Foto : V. Bageac

coviei
1,60;

»

HOCHEI

IERI, IN CATEGORIA I
Ieri s-au disputat întrecerile celei de
IX-a etape, ultima din tur, a se

riilor I din categoria B. Iată cîte
va amănunte de la unele meciuri.

MASCULIN

prăjină :
2) 3,10, M. 
D. Bărăgău

Argliir (Șc. sp. 
N. Lungu (Șc.

Virgolici (C.S.Ș.) 3,00, 
(Șc. sp. 2) 2,90; greu-

laie: M. 
llotm.in 
12,70; fete: 
leul nr. 35)

(lliuamo) 13,54, A.
13,40, II. Argli ir 

Al. Popescu (Li-

Belțig
(Rapid)

50 m:
7,0, N. Ifînda (C.S.Ș.) 7,1;
Mazilii (C.S.Ș.) 6,8, L. Ene
M. Botileanu (C.S.Ș.) 7,0;

FARUL CONSTANȚA - UN10 
SATU MARE 78—42 (39—16). Gaz
dele au făcut una dintre cele mai 
bune partide ale lor și au repurtat 
o victorie clară. Totuși, oaspeții au 
lăsat o impresie bună (E. Dumi- 
trescu-coresp.).

A.S.A. BACĂU — A.S.A. SIBIU 
63—53 (33—23)). Avînd în Arădăvoaicei 
un bun conducător de joc și în Stoi- 

realizator, gazdele au 
cîștigat după un joc atractiv (Ilie ' 
Iancu-coresp. principal).

PETROLUL PLOIEȘTI - PRO- ■ 
GREȘUL BUCUREȘTI 59-55 (34— | 
26). Jucînd mai dinamic, ploieștenii 
au reușit să-și concretizeze superio- I 
ritatca, în pofida tehnicității ridicate 
a oaspeților (Cr. Mignea-coresp.). !

VOINȚA BUCUREȘTI — CON
STRUCTORUL ARAD 61-48 (28— 
26). Conduși doar o singură dată 
(2—1 în minutul 3...), bucureștenii au 
repurtat din nou o victorie clară care 
Ie confirmă valoarea. S-au remarcat i 
Sterian (12 puncte 
Voința și Ordy (13) de 
torul Arad.

— PROGRESUL BUCUREȘTI 
63 (8—22). Oaspetele și-au depă 
adversarele. S-a remarcat Braga 
greșul), care a înscris 27 dc 
(A. Verba -coresp.).

A.S.A. CLUJ — ȘCOALA 
TIVĂ CRAIOVA 58—50 (2
întilnirea a prilejuit o dispută 
cu faze frumoase datorate a 
echipe. Clujencele au avut ut 
mai eficace în final și au cîști 
merit (N. Todoran-coresp.).

■y pyjag

nică un bun

înscrise) de la 
la Construe

„Cupa, de iarn
Siinhătă și duminică

i 7 g. Mureș întrecerile din 
de iarnă" la handbal. I

! înregistrate : sîmbătă
'•na — Metalul 16-
• sportivă — Stăruința 22—6 (

Voința —- Liceul Bolyai 20—6 ( 
senioare: Liceul Bolyai — Mun 
17 — 7 (9—4), Ș,c. sp. ■— - Stăruințj 
(20— 0), Mureșul I — Inst. I 
gic 21 — li (16—8); duminică, ,•

l Liceul Bolyai — Stăruința 
Voirtța -— Metalul

senioare: Inst. Pedago

au conții 
i cadrul 
Iată rez 

seniori :
(9-2),

Culese din jurul mantinelei
(Urmare din pag. 1)

ultimul loc al clasamentului, n-au 
■nai avut forța și combativitatea pe 
care au demonstrat-o în celelalte în- 
kî Intri.

Steaua a jucat destul de bine par
tidele cu adversarii din partea a doua 
a clasamentului, cărora le-a impus 
jocul ce-i convenea, dar n-a mai fost 
Steaua pe care o cunoșteam în me
ciul cu Dinamo. Cu Avîntul a jucat 
însă foarte bine. După părerea funda
șului Șt. Ionescu îngustimea patinoa
rului din M. Ciuc nu-i convine echipei 
sale, care nu s-a putut desfășura 
joc, așa cum îi este felul. Ea 
mai mult echipele în apărare, 
cum a fost cazul cu Dinamo și 
tul în meciurile cu Steaua.

Cele
Steaua la Miercurea Ciuc deschide 
perspective noi pentru întrecerile ul
timului t?ur al campionatului.

Avîntul a evoluat, în fața specta
torilor proprii, la un nivel mulțumi
tor și a făcut, în compania echipei 
campioane, un meci foarte frumos 
Agronomia Cluj s-a prezentat în pro
gres doar în ceea ce privește pati
najul, iar Tîrnava a mizat totul pe 
ultimul său meci cu Politehnica.

trei puncte pierdute

m
ajută 

așa 
Avîn-

de

. • Ni s-a părut, în general, supe
rioară evoluția portarilor în întrece
rile de la Miercurea Ciuc. Dumitraș, 
inai ales, dar și Crișan, Sofian. Radu, 
Crihan, Talmazan au făcut jocuri 
destul de bune, reținînd sau respin- 
gînd pucuri care păreau intrate în 
poartă. Pentru a putea atinge însă un

nivel valoric ți mai ridicat, după 
cum ne spunea antrenorul Ion Țiron, 
va fi nevoie ca fiecare portar să lu
creze zilnic, pregătindu-se cu aceeași 
migală și seriozitate ca și un... muzi
cian.
• Am avut locul foarte aproape de 

banca „pedepsiților". E bine să se 
știe că la hochei eliminările din joc 
pentru cite două minute sînt destul 
de frecvente și regulamentul preve
de o gamă întreagă de infracțiuni 
care se cer penalizate de către ar
bitri. De la locul nostru i-am văzut 
bine pe fiecare dintre jucătorii eli
minați. Cu excepția unuia, a lui Dc- 
zideriu Varga, nu l-am auzit însă pe 
nici unul (și au fost destui!...) care 
să-și fi recunoscut greșeala de joc și 
care să nu se fi considerat nedreptățit 
dc decizia arbitrilor. Asta ca să nu 
mai vorbim de cei penalizați cu cîte 
10 minute. (Gali. Nutu, Ștefan, Timar 
etc.) pentru comportare nesportivă! 
Poate că. în această privință, 
lorii în culpă ar trebui să 
mai mult, iar antrenorii lor 
vină cu mai multă hotărîre 
lecțiilor de pregătire.

• Trebuie să consemnăm
organizatorilor pentru ca meciurile să 
se desfășoare cît mai bine, pentru ca 
fiecare oaspete al Ciucului să se
simtă ca acasă. Și eforturile unor ac
tiviști ca Șt. Gecze, V. Kato și Em. 
Pataki. n-au rămas fără rezultat.

• Pînă la întrecerile turului al 
IV-lea au mai rămas cîteva săptă- 
mîni. Va trebui ca acest răgaz de 
timp să fie folosit cu toată eficiența 
în pregătirea echipelor.

(.Șc. sp. 1) 5,09, N. Ilînda 5,07, C. Ene 
(Rapid) 5,00; mal pine: T. Angliei 
(C.S.Ș.) 1,10, FI. Buca (C.S.Ș.) 1,35,
C. Frîncu (Palatul pionierilor) 1,35; 
greutate: V. Brad (Progresul) 13,28, 
M. Pariduru (Rapid) 10,49, EL Dumi
trescu (Șc. sp. 2) 10,28.

FEMININ
SPORTIVA 
SALONTA

BRASOV —
51—41 (24— 

au

ȘCOA1.A 
SPARTAC 
23). F’cvelc din Brașov au cîștigat 
în spec.al datorită evoluției din par-! 
izac» ta «Ginta, a îrxCnlin !j tea a doua a jocului (Tiberiu Maniu- 
coresp.).

| ȘCOALA SPORTIVĂ SATU MARE

Dan Cristea si Cornel Tăbăraș-» ->
44 7 ~ ~învingători la „alpine

(Urmare din pag. 1)

roșu
(Cai

99,0 ; 6. V. Brenci (Steagul 
Brașov) 99,7 ; 7. M. Bucur pal
pați) 101,1 ; 8. N. Șuteu (A.S.A.) 
104,6 ; 9. Gh. Vulpe (Carpați) 104,9 : 
10. N. Iovici (St. roșu) 105,4 ; se
nioare (400 m lungime, 45 porți) :
1. Edith Șuteu (A.S.A.) 102,6 ; 2.
Mshaela Casapu (Dinamo) 105,0 ; 
3. Liliana — 
105,9; 4.
107,3 ; 5.
(Politehnica Brașov) 110,9 ; 6. Ele
na Neagoe (I.C.F.) 118,2 ; juniori
mari: 1. I. Bobiț (St. roșu) 91,4;
2. N. Crețoi (Dinamo) 92,2 ;
Gomulea (A.S.A.) 93,4 ;
deianu (Șc. sp. Brașov) 94,9 ; 5. V. 
Crețoi (Șc. sp. Brașov) 100,4 ; 6.
T. Stoiciu (St. roșu) 101,0 ; juniori 
mici (panta de jos
1. C. Tudor (St. 
Alex. Bogdan (Șc.
3. Dan Rîmnețiu 
35,1 ; junioare : 1. 
sp. Predeal) 42,3 ;
(Șc. sp. Sinaia) • 
Mărgărit (Șc. sp. Sinaia) 44,0 ; SLA
LOM URIAȘ............................. ...
feric, 1 000 m
1. C. Tăbăraș 1:20.9 ; 2. D. Munteanu 
1:21,3; 3. M. ~ — ...
1:22,6; 4. Gh. Bălan 1:22,7; 5. K. 
Gohn 1:23,4 ; 6. I. Zangor (A.S.A.) 
1:2401 7. Dan Cristea 1:24,7; 8.

7 zvo.v , 
Focșeneanu (Carpați) 

Liana Blebea (A.S.A.) 
Constanța Măzgăreanu

; 3. D.
4. C. Vai

a ClăbucetUlui) : 
roșu) 34,6; 2.

sp. Sinaia) 35,0 ; 
(Șc. sp. Brașov) 
Eva Naftan (Șc. 
2. Elena Donea 

43,8 3. Daniela

(pîrtia de sub tele- 
lungime, 40 de porți):

Focșeneanu (Carpați)

juca- 
reflecteze 
să inter- 

în cadrul

eforturile

in „Cupa Predeal u

M. Bucur 1:24,8 ; FOND 15 km 
seniori (pîrtia din Valea Polistoa- 

(A.S.A.) 53:47 ;că): 1. Gh. Cincu
2. St. Drăguș (A.S.A.) 54:16 ;
N. Sfetea (Dinamo) 54:29; 4.
Alexandrescu (Caraimanul) 55:08 ; 5. 
Dinu Petre (Dinamo) 55:13; 6.
M. Cojan (A.S.A.) 55:18 ; 5 km se
nioare : 1. Marcela Leampă (Di
namo) 20:35 ; 2. Iuliana Bogozi (Di
namo) 21:49; 3. Rodica Cimpoia
(A.S.A.) 23:23 ; 4. Maria Băncilă 
(Tractorul) 25:30 ; 5 km juniori: 1. 
I. Mîrzea (A.S.A.) 18:28 ; 2. I. Ol- 
teanu (Dinamo) 18:45 ; 3. I. An
drei (A.S.A.) 19:24; 4. N. Horga 
(Caraimanul) 19:34 ; 5. V.Dihoi
(A.S.A.) 19:37 ; 6. I. Benga (Trac
torul) 19:51 ;
Eugenia Vișan (A.S.A.) 
Maria Drăghici (A.S.A.) 
Ana Clinciu (Tractorul) 
ștafeta 3x6 km seniori :
I Brașov (Cojan, Drăguș, Cincu) 
lh07:24 : 2. Dinamo Brașov (Bă- 
deseu, Dinu, Sfetea) 11108:50 ; 3
A.S.A. II lhl3:25; 4. Caraimanul 
Bușteni lhl4:30 ; 5. Bucegi Sinaia 
lh]6:36; 6. Tractorul lhl7:30 ; 7. 
Steagul roșu lhl7:52 ; 3x3 km ju
niori : 1. AS.A. I (Andrei, Dihoi, 
Mîrzea) 37:15 ; 2. Caraimanul 38:45;
3. Tractorul 38:48 ; 4. Dinamo
39:12 ; 5. Steagul roșit 40:12 ;
3x3 km fete: 1. A.S.A. (Drăghici, 
Cimpoia, Vișan) 44:01.

3. 
V.

•x , U. V -UltlUl
I. Benga (Trac-

3 km junioare: 
12:33 ;
12:54 ; 
13:41 ;
1. A.S.A.

1.
2.
3.

I

(8-3),
(8-1);
Mureșul II 18,—-5 (9 -3), Liceul 
-- Stâruiuța 31- 2 (14 I), Șc.
Mureșul 18—6 (3—3) ! ! In ci: 
conduc Medicina la 
sportiiă la senioare.
rcsp. principal).

Astăzi, la ora 
are loc derbiul

17,

seniori si 
(/.

Cîteva recomandări referitoare la antrenamente
jucătorilor de tenis in timpul iernii

După cîteva săptămîni de repaus, 
fost reluată activitatea în secți

ile fruntașe de tenis din țara noas
tră. Bineînțeles, această activitate 
se desfășoară, în principal, pe te
ren acoperit, dar nici pregătirea 
în aer liber nu este neglijată, ea 
putînd continua pînă Ia sosirea pri
măverii.

Avînd ca îndreptar al activității 
concluziile trase din comportarea 
în cursul anului care s-a încheiat, 
din succese cît și din insuccese, 
antrenamentele din timpul iernii au 
o importanță pe care nu mai este 
cazul s-o subliniem.

In această perioadă se va urmă
ri realizarea următoarelor obiecti
ve : asigurarea creșterii generale a 
capacității de efort a organismului; 
dezvoltarea complexă a calităților 
motrice, cu accent pe viteză sub 
toate aspectele îndemînare, suplețe, 
forță specifică (detentă-forță în re
gim de viteză), rezistența specifică; 
perfecționarea cunoștințelor și de
prinderilor tehnico tactice ; corecta
rea unor deprinderi greșit însușite ; 
învățarea de noi procedee tehnice 
și acțiuni tactice.

Concretizarea acestor sarcini, pe 
grupe și individual pe sportivi, se 
va face avînd ca punct de plecare 
analiza și concluziile asupra com
portării din anul trecut de fie
care sportiv în parte.

Din enunțarea sarcinilor pregăti
rii din această perioadă, rezultă că 
activitatea de pregătire îmbracă 
forme complexe, adresîndu-se tutu
ror factorilor antrenamentului (fi
zic, tehnico-tactic).

Lucrul în aer liber nu se între
rupe pe toată durata perioadei, des- 
fășurîndu-se atît sub forma unor 
lecții de sine stătătoare, cît și în 
părți (finale) de lecții organizate a- 
fară. Pentru antrenamentele în aer 
liber recomandăm utilizarea urmă
toarelor mijloace : alergarea de du
rată în condiții variate (teren plat, 
teren denivelat, în zăpadă, cu în
călțăminte grea etc), patinaj și ho
chei, schi (alpin sau fond), practi
carea unor jocuri 
baschet, handbal) 
late etc.

In procesul de 
pregătirii fizice un rol important 
revine antrenamentelor care se des
fășoară în sală. Aici se lucrează a- 
nalitic și alternativ pe segmente și 
calități, lecțiile avînd un puternic 
caracter de 
să excludem 
namentelor 
colectivul cu 
necesar, date fiind particularitățile 
fiecărui jucător, să se imprime lec
țiilor de antrenament acest carac
ter de individualizare.

a

sportive (fotbal, 
cu reguli adap-

perfecționare a

individualizare. Fără 
un conținut al antre- 
valabil pentru întreg 
care se lucrează, este

Mijloacele care se pot utiliza sînt 
multiple și variate, putînd fi selec
ționate din gimnastica ’ sportivă și 
acrobatică, din atletism, haltere etc.

Recomandăm1 utilizarea unor e- 
xerciții ca : diferite variante de 
merr și alergări, exerciții din gim
nastica de bază, exerciții — 
exerciții pe aparate și la aparate 
de gimnastică, exerciții cu diferite 
obiecte (măciuci, bastoane), exerci
ții cu îngreuiere (cu mingi medi
cinale, extensoare, gantere, haltere, 
greutăți mici și medii), diferite 
rituri (pe sol, peste obstacole, 
coarda de sărit peste aparate 
gimnastică) etc.

In ce privește organizarea lucru
lui, indicăm utilizarea antrenamen
tului în circuit. Organizarea exer-

Cuvintu!
specialistului

să- 
cu 
de

cițiilor în circuit permite alterna
rea lucrului pe segmente și cali
tăți oferind, totodată, posibilitatea 
unei dozări corespunzătoare în ceea 
ce privește volumul, intensitatea și 
complexitatea activității.

Scopul pregătirii din punct de 
vedere fizic este acela de a deter
mina sporirea eficacității din punct 
de vedere tehnico-tactic, prin clă
direa cunoștințelor și deprinderilor 
tehnico-tactice pe suportul unor ca
lități motrice situate la nivel cit 
mai ridicat. De altfel, lucrul se des
fășoară în paralel în ce privește a- 
ceste aspecte, iar eficiența pregă
tirii fizice trebuie urmărită în mo
dul cum se îmbunătățesc execuțiile 
tehnice, cum crește eficacitatea jo
cului în ansamblu.

Conținutul lecțiilor de pregătire 
fizică trebuie să-și găsească moti
varea tocmai în acest scop. Se va 
urmări înlăturarea acelor 
ce determină greșelile în 
în ultimă instanță duc 
dacă nu sînt depistate 
la timp.

Din punct de vedere 
tic pregătirea îmbracă, de aseme
nea, aspecte multiple. Astfel, într-o 
primă etapă se va urmări dobîn- 
direa siguranței și corectitudinii în 
execuția procedeelor tehnice. In a- 
ceastă etapă se recomandă planifi-

la 
Și

deficiențe 
joc, care 
plafonare 
înlăturate

tehnico-tac-

er rea corectării unor dep 
greșite sau învățarea unor ru 
cedee tehnice. Umtărindii-... 
cădere acțiunile din punct 
aere tehnic, conținutul tactic 
xercițiilor este redus. Ulterio 
Ioacele ce se utilizează vor 

A!'-Siate •’••nărindu-se < 
uno, cv... semănătoare
din jocul competițional sau 
piate de acestea. Asemenea c 
se pot realiza prin : deplasări 
inte și după executarea lovitur 
sament corect) : combinații d 
furi, în care lovitura care se 
ționoazâ se leagă de o lovitui 
o precede și o succede de 
în joc ; 
impune 
lovituri 
joc, 
etc).

In 
este 
namentele după 
competițional.

Pentru ca antrenamentele 
atractive, trebuie utilizate n 
variate. Pentru a trezi intere 
căt.orilor este important ca 
aibă în față obiective precis, 
căror îndeplinire să fie pre< 
(n acest scop, este necesar c 
cunoască obiectivele pedagog 
zice, tehnico-tactice) și de 
manță, pe care trebuie să 
Uzeze atît în cursul întregit 
cit și în perioada de pregă 
care o efectuează în 
pectiv — lucru care 
neglijat.

Pe măsură ce • se 
pregătire, va trebui 
nivelul alins în jocuri cu pi 
din cadrul secției, în întîl 
verificare cu adversari d 
secții și cu prilejul unor cor 
de verificare.

Numărul antrenamentelor 
mînale variază în funcție c 
goria de clasificare și de pa 
ritățile individuale și de vî 
sportivilor. Astfel, maeștrii 
lui și sportivi de categoria 
necesar să efectueze 5—6 t 
mente săptămînale, cu o du 
90—120 minute. Caracterul t 
mentelor pe factori, pond 
diferite etape, volumul și 
tatea lucrului variază în fui 
etapele acestei perioade de 
tire. Un lucru este cert și p< 
ținem să-1 subliniem. Anum 
antrenamentele din timpul i 
pun bazele peformanțelor < 
rioada competițională, după , 
arătat la început.

pe

jocuri de școală (în i 
executarea unor a 
cu adaptarea regul 
porțiuni limitate de

această privință, recoms 
aceea de a se concepe 

modelul

momen 
de regi

avanse 
să se

Prof. A. LĂZĂI
Secretar general c



Iubit mai este fotbalul I Constatarea, veche... de 
cînd există acest sport, a fost reconfirmată de recenta 
anchetă găzduită de pagina noastră și intitulate „Ce 
părere aveți despre prima parte a campionatului ?" 
„Păreri" au fost nesperat de multe. Unele solicitate de 
noi, altele venite din toate coifurile tării. Și din toa’e 
a răzbătut un singur gînd, o singure dorință : fotbalul 
românesc cît mai sus, pe prima treaptă I

S-au încrucișat păreri dintre cele mai diferite. Ne-au 
scris si 37 de spectatoare. Fără a le face complimente, 
trebuie spus că s-au dovedit bine pregătite la ma
teria „fotbal".

Din acest masiv număr de scrisori am ales doar 
cîteva, publicate în coloanele ziarului nostru. Celor
lalți corespondenți le mulțumim încă o dată pentru 
atentia acordată anchetei noastre. Publicîndu-le pe toate 
(și mai ales în extenso) ar fi ieșit de sub teascurile 
tipografiei un volum de cîteva sute de file...

Dar să revenim la concluziile anchetei noastre.
Cea mai importantă - și pe care nu a scăpat-o 

nici unul dintre cei care ne-au scris sau cu care am 
discutat - a fost aceea că „valoarea jocului presta* 
în acest tur de campionat de echipele din categoria A 
a fost mai bună decît în prima iumătate a campio
natului trecut" (JEAN LAPUȘNEANU). Cu un amenda
ment, însă : meciurile fără valoare din primele etape. 
Pentru că, la fel ca și în alți ani, echipele s-au pre
gătit din mers, cele mai multe terminînd campionatul 
în plină formă (Dinamo București, Universitatea Craio
va, Petrolul, Steaua, Jiul, Farul, Steagul roșu), de parcă 
atunci ar fi început întrecerea. Motivul acestei tîrzii 
intrări în formă, conform părerii tuturor participanților : 
pauza extrem de scurte (30 de zile) dintre campionatul 
trecut și. cel actual. F. R. Fotbal a luat imediat măsu
rile de rigoare : în viitorul sezon cele mai multe echipe 
vor încheia perioada competitională la Î8 iunie, mai 
râmînînd ir. pregătire doar cele calificate în semi
finalele (28 iunie) și finala „Cupei României" (2 iulie), 
urmîrid ca întrecerea viitorului campionat al catego
riei A să înceapă la 27 august. SuFicientă vacanță !

CE PĂRERE AVEJI DESPRE PRIMA PARIE 

A CAMPIONATULUI?
O altă idee care a revenit mereu în discuție a fost 

aceea ă valorii tot mai ridicate a fotbalului provincial, 
fapt ilustrat și de clasament : locul 1 e deținut de o 
echipă tînără din provincie, aflată la al treilea an de 
activitate în categoria A, Universitatea Craiova. Să 
adăugăm Jiul, Farul și încă vreo cîteva. Înseamnă că 
s-a schimbat ceva în fotbalul nostru. Este noutatea 
cea mai importantă pe care a adus-o prima jumătate

- CONCLUZII -

de campionat, „un mare pas înainte pe calea creșterii 
calitative a fotbalului nostru" (VALENTIN STANESCU). 
Ideea este completată de antrenorul federal C. BRAUN- 
BOGDAN : „Trei sînt elementele principale care au 
dat culoare primei jumătăți a campionatului : afirma
rea unor echipe care nu păreau să aibă mari pretenții, 
afirmarea unor antrenori aflați în primii ani ai activi
tății tor ca antrenori principali, afirmarea unor jucă
tori tineri (...), ceea ce mă face să spun că tindem 
spre o școală românească de fotbal". Totuși, mai e 
desrul de mult, după părerea noastră, pînă la cristali
zarea acestei „școli". Deocamdată, căutări : „cu sau 
fără libero „Sistemul, după părerea studentului timi
șorean MIHAI PURCIL, va învinge pentru că reprezintă 
ceea ce este mai spectaculos și mai dinamic în acest 
joc sportiv", în timp ce antrenorul piteștean ȘTEFAN 
VASILE, declara că atunci cînd a folosit această așe
zare, „i-a reuși)". Și formației dinamoviste bucureștene 

i-a reușit această noutate (totuși) în arsenalul tactic 
al echipelor noastre, destul de încete în recepționarea 
noului. (Ne amintim, de pildă, cc și așezarea 1-4-2-4 
a fost adoptată în momentul cînd fruntașele fotbalului 
mondial trecuseră la alte subtilități tactice...) De ce să 
fim mereu cu (cel puțin) un pas în urmă ?

Cum pot fi cunoscute aceste noutăți ? Desigur, prin 
schimb de experiență, prin popularizarea acestora, un 
rol de seamă revenind, după cum spunea antrenorul 
ȘTEFAN COIDUM, tehnicienilor care au asistat la 
ultimul turneu final al campionatului mondic’ Antre
norul din Petroșeni propunea turnee de conferințe în 
această iarnă. Din păcate, ele nu au avut loc și de 
abia acum s-au publicat în „Material documentar" 
(buletin al federației) concluzii asupra campionatului 
mondial. Mai repede a apărut volumul „World 
Cup ’66'...

Foarte multi dintre cei care au răspuns la ancheta 
noastră s-au referit la influența întreruperilor campio- 
na’ului asupra pregătirilor echipelor, propunînd redu
cerea lor atît ca număr cît și ca durata, și cerînd, în 
schimb, exigență mai mare în pregătirile efectuate la 
cluburi.

Concluzia generală nu poate fi alta decît aceea că 
„un suflu nou începe să se simtă in fotbalul nostru", 
cu toate că, după cum declara tov. ION DUMITRESCU, 
vicepreședinte al F. R. Fotbal, „ritmul în care progre
săm nu e prea rapid". Creșterea acestui ritm nu poate 
fi decît de bun augur pentru acest joc sportiv în țara 
noastră. Să facem totul pentru ca acest ritm să fie cît 
mai viu.

MIRCEA TUDORAN

Dinamo 
Pitești •> 

învingătoare 
la Beirut 

și Damasc
în cadrul turneu

lui pe care-t susți- 
i nc în Orientul a- 
I propiat, echipa de 
i fotbal Dinamo l’i- 
i tești a mai susți- 

nut două meciuri-
La Beirut, pi- 

teștenii au intilnit 
formația locală 
Hometațci — o- 
cupanta locului 
doi in campiona
tul libanez — m 
fața căreia a eiș- 
tigat cu scorul de 
2—1 (2—0>. prin
punctele mareate 
de Radu și Pop.

Vineri, )a Da
masc, Dinamo Pi
tești a dispus de 
Selecționata Arma
tei Siriene, campi
oana țării, cu 2—0 
(2—0). Peste 7 IM» 
de spectatori au a- 
plaudat deseori jo
cul dinamoviștiler, 
in care s-a re
marcat Dobrin. Go
lurile au fost în
scrise de Radu și 
Dobrin.

• Duminică, la 
Beirut, Dinamo a 
susținut o partidă 
în compania Se-< 
Secționatei clubu
rilor din localita
te, obținind victo
ria cu 3—2 (3—0).

Primul meci al anului METALUL HUNEDOARA- LIDERUL SERIEI VESE ÎN CATEGORIA C
TIMIȘOARA 15 (prin telefon). — 

Simbătă, pe gazonul alb al terenului II 
al stadionului C.F.R., după o prealabilă 
prezentare din partea antrenorilor a 
„temei” de joc, au apărut cele două 
formații timișorene: Politehnica și 
C.F.R. Fotbaliștii celor două echipe au 
trebuit. *- ad
versarii. „.i — terenul greoi, acope
rit cu zăpadă. Nu se poate vorbi de un 
nivel tehnic ridicat al partidei, deoa
rece — în stadiul actual de pregătire — 
nu s-a urmărit asemenea obiectiv. 
De aceea, dăm cuvîntul celor în drept 
pentru a ne spune ce au urmărit in 
acest prim joc 1

Ion Ionescu, antrenor secund la Po
litehnica : „Am căutat să ne adaptăm 
Ia efortul specific dc joc, la dimensiu
nile terenului și la durata de desfășu
rare a jocului. De asemenea, terenul 
greu a contribuit la dezvoltarea rezis
tenței in regim de viteză și forță”.

Iosif Covaci, secretarul clubului 
C.F.R. : „Noi, propriu-zis, nu am făcut

Programul returului campionatului categoriei B
ETAPA A XIV-A, 26 MARTIE

Ceahlăul P. Neamț-—Flacăra Moreni 
Dinamo Victoria Buc.—Metrom Brașov 
Poiana Cîmpina—Otelul Galați 
C.F.R. Pașcani—Metalurgistul Buc. 
Siderurgistuî Galați—Progresul Brăila 
Politehnica Buc. — Oltul Rm. Vîlcea 
Dinamo Bacău—Chimia Suceava

ETAPA A XV-A, 2 APRILIE
Otelul Calați -— Dinamo Victoria Buc. 
Flacăra Moreni—Politehnica București 
Metalurgistul Buc.—Siderurgistuî Galați 
Mei rom Brașov—Ceahlăul P. Neamț 
Oltul Rm. Vîlcea—Dinamo Bacău 
Chimia Suceava—C.F.R. Pașcani 
Progresul Brăila—Poiana Cîmpina

ETAPA A XVI-A, 9 APRILIE
Politehnica București—Chimia Suceava 
Siderurgistuî Galați—Oțelul Galați 
Ceahlăul P. Neamț—Poiana Cîmpina 
Dinamo Bacău—C.F.R. Pașcani 
Metalurgistul Buc.—Dinamo Victoria Buc. 
Oltul Rm. Vîlcea — Progresul Brăila 
Flacăra Moreni—Metrom Brașov

ETAPA A XV1I-A, 16 APRILIE
C.F.R. Pașcani—Ceahlăul P. Neamț 
Chimia Suceava—Oltul Rm. Vîlcea 
Dinamo Victoria Buc.—Dinamo Bacău 
Poiana Cîmpina—Flacăra Moreni 
Progresul Brăila—Oțelul Galați 
Metrom Brașov—Metalurgistul Buc.
Siderurgistuî Galați—Politehnica Buc.

ETAPA A XVIII-A, 23 APRILIE
Oltul Rm. Vîlcea—Siderurgistuî Calați 
Flacăra Moreni—C.F.R. Pașcani 

o întrerupere intre tur și retur, cu 
excepția cîtorva jucători (Covaci, Pun- 
gău, Zorescu) care urmează un trata
ment medical și un program speeial 
de pregătire. Ceilalți au făcut antre
namente normale Astfel, azi am par
ticipat la primul meci de antrenament. 
Fe lingă o dezvoltare a pregătirii fi
zice am urmărit și îmbunătățirea con
trolului mingii in condiții dificile de 
joc. Am fost mulțumit de evoluția fot
baliștilor noștri".

Dintre cei 30 de fotbaliști care au 
evoluat am reținut pe Ardeleanu, Bo- 
drojan, Hodrea, Mihăilă, Grizea, Cotor- 
mani, Mureșan, Loncer (Politehnica). 
Tatar, Samson, Calinin, Popescu, Mun- 
teanu, Fodor (C.F.R.)-

Jucătorii feroviari au obținut vic
toria cu scorul de 4—2 (1—1), în două 
reprize a cite 40 de minute. Golurile 
au fost marcate de Mihăilă 2 (Poli
tehnica), Fodor 2, Lang și Popescu 
(C.F.R.).

P. ARCAN-coresp-

SERIA I
Ceahlăul P. Neamț—Chimia Suceava 
Oțelul Galați—Dinamo Bacău 
Politehnica București-—Metrom Brașov 
Poiana Cîmpina—Dinamo Victoria Buc. 
Metalurgistul Buc.—Progresul Brăila

ETAPA A XIX-A, 30 APRILIE 
Chimia Suceava—Progresul Brăila 
Citul Rm. Vîlcea—Metalurgistul Buc. 
Dinamo Bacău—Politehnica București 
Siderurgistuî Galați- Metrom Brașov 
C.F.R. Pașcani—Poiana Cîmpina 
Flacăra Moreni—Oțelul Galați 
Dinamo Victoria Buc.—Ceahlăul P. Neamț

ETAPA A XX-A, 7 MAI
Metalurgistul Buc.—Flacăra Moreni 
Oțelul Galați—Ceahlău] P. Neamț 
Metrom Brașov — Oltul Rm. Vîlcea 
Dinamo Victoria Buc.-—Politehnica Buc. 
Progresul Brăila—Dinamo Bacău 
C.F.R. Pașcani—Siderurgistuî Galați 
Poiana Cîmpina— Chimia Suceava

ETAPA A XX1-A. 14 MAI
Dinamo Bacău—Metrom Brașov 
Siderurgistuî Galați—Poiana Cîmpina 
Ceahlăul P. Neamț-—Metalurgistul Buc. 
Progresul Brăila—C.F.R. Pașcani 
Chimia Suceava—Dinamo Victoria Buc. 
Oltul Rm. Vîlcea—Flacăra Moreni 
Politehnica București—Oțelul Galați

ETAPA A XXII-A. 21 MAI
Dinamo Victoria Buc.—Siderurgistuî Gl. 
Metalurgistul Buc.—Chimia Suceava 
C.F.R. Pașcani—Politehnica București

Și la Hunedoara a avut loc analiza 
secției de fotbal din cadrul clubului 
sportiv Metalul. Aci a fost dezbătu
tă, în spirit critic și auțocritic, acti
vitatea echipei de seniori, ocupantă 
a locului 1 în campionatul categoriei 
C, seria Vest. Din discuții, a reieșit 
că cei mai multi dintre jucători au 
avut o comportare bună în prima 
parte a campionatului, contribuind 
din plin la ocuparea primului Ioc 
în serie. Un aport deosebit în ob
ținerea rezultatelor l-au adus cei doi 
antrenori, Gheorghe Bărbulescu și 
Pirvu Abagiu. Ei au reușit să men
țină echipa într-o formă constant 
bună pe tot parcursul turului, impri- 
mînd un sistem de joc adecvat posi
bilităților jucătorilor, reușind reali
zarea unui înalt spirit de echipă 
și dragoste pentru culorile clubului. 
Un alt merit, care trebuie atribuit 
antrenorilor, este acela că au făcut 
foarte puține modificări în „11 “-le

principal | de bază de-a lungul întregului tur:

Oțelul Galați—Oltul Rm. Vîlcea 
Ceahlăul P. Neamț—Progresul Brăila 
Metrom Brașov—Poiana Cîmpina 
Flacăra Moreni—Dinamo Bacău

ETAPA A XX1II-A, 28 MAI
Poiana Cîmpina—Metalurgistul Buc. 
Politehnica București-t-Progresul Brăila 
Metrom Brașov—Otelul Galați 
Siderurgistuî Galați—Chimia Suceava 
Flacăra Moreni—Dinamo Victoria Buc. 
Dinamo Bacău—Ceahlăul P. Neamț 
Oltul Rm. Vîlcea—C.F.R. Pașcani

ETAPA A XXIV-A, 4 IUNIE
Oțelul Galați—C.F.R. Pașcani 
Dinamo Bacău—Poiana Cîmpina 
Politehnica Buc—Metalurgistul Buc.
Dinamo Victoria Buc.-—Oltul Rm. Vîlcea 
Ceahlăul P. Neamț—Siderurgistuî Galați 
Progresul Brăila—Flacăra Moreni 
Chimia Suceava—Metrom Brașov

ETAPA A XXV-A, 11 IUNIE 
Ceahlăul P. Neamț—Politehnica Buc. 
Chimia Suceava-—Oțelul Galați 
Siderurgistuî Galați—Flacăra Moreni 
C.F.R. Pașcani-—Metrom Brașov 
Poiana Cîmpina—Oltul Rm. Vîlcea 
Metalurgistul Buc.—Dinamo Bacău 
Progresul Brăila—Dinamo Victoria Buc

ETAPA A XXVI-A, 18 IUNIE
Metrom Brașov—Progresul Brăila 
Politehnica București—Poiana Cîmpina 
Dinamo Victoria Buc.—C.F.R. Pașcani 
Oțelul Calați—Metalurgistul Buc. 
Dinamo Bacău—Siderurgistuî Calați 
Flacăra Moreni—Chimia Suceava 
Oltul Rm. Vîlcea—Ceahlăul P. Neamț 

7 jucători (Secheli, Molnar, Grozescu, 
Păunescu, Steiner, Dobîndă, Mercea) 
au jucat cîte 12 și chiar 13 meciuri. 
De remarcat că, în 12 partide, linia 
de înaintare a jucat în aceeași for
mulă I Dacă linia de mijlocași a fost 
cea mai inconstantă, atît ca alcătuire 
cît și ca randament, fiind folosiți 
5 jucători, apărarea — ca și în anii 
trecuți — a jucat bine, constituind 
compartimentul forte al echipei. Cu 
excepția meciului de la Anina (0—6)1

Iată lotul întrebuințat: portari i 
Mălai (7 meciuri jucate), Găceanu

lată-i pp jucătorii de la Metalul Hunedoara. De la stingă la dreapta, în picioare i 
Secheli, Olani, Mercea, riad, Găceanu, Ceaușii, Pirvu, Cristescu, Păunescu; jos i 
Ciocănaru, Tălaru, llomeghi, Popa, Nistor, Steiner, Hristu, Dobindă. Din foto

grafie lipsesc Molnar și Mălai

PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTA CU 13 

REZULTATE EXACTE

CONCURSUL PRONOSPORT nr. 2 
ETAPA DIN 15 IANUARIE 1967

I. Brescia—Torino
II. Florentina—Inter.

III- Foggta—Lazio
IV. Juventus—Lanerossi

V. Mantova—Atalanta
VI. Milan—Bologna

VII. Napoli—Lccco
VIII. Roma—Venezia

IX. Spăl—Cagliari
X. Arezzo—Sampdoria

XI. Padova—Catanzaro
XII. Savona—Modena 

XIII- Verona—Pisa 
Rubrică redactată de Administra

ția de stat Loto-Pronosport,

0—1 2
1—2 2
2—1 1
2—0 1
0—0 X
1—1 X
4—1 1
1—0 1
0—0 X
0—0 X
1—1 X
5—1 1
1—0 1

(6); fundași: Ceaușii -(5), Olarii (3), 
Secheli (13), Molnar (12), Grozescu 
(13); mijlocași: Tătatu (i)!, Vlac ;7), 
Hristu (6), Pirvu (5), Cristescu (1)» 
atacanți: Păunesru (13), Steiner (Î3), 
Dobîndă (12), Mercea (131, Boieria 
(1). Din lot au mai făcut parte i 
Ciocănaru. Barbovschi. Homeghi, Nis- 
tor ți Popa.

La 7 ianuarie, toți jucătorii și-au 
reluat antrenamentele, sub îndruma
rea celor doi antrenori.

C. SCURTU — coresp.

Fond de premii : 391.916 lei din care 
report premiul minim: 113.916 lei.



în „C« C. E.“ la volei

Rapid București-Brabo Anvers 3-0
BRUXELLES (prin telex). La Lifege, 

îa meciul contînj pentru „Cupa cam
pionilor europeni", campioana Româ
niei, Rapid București, a dispui clar 
de Brabo Anvers, campioana Bel
giei, cn scorul de 3—0 (7, 8, 11).

La începutul partidei, Brabo a avut 
avantaj, conducînd cu 5—3, apoi cu 
7—5. Din acest moment însă, româ
nii au început să folosească întreg 
arsenalul lor tehnieo-tactic, au preluat 
autoritar avantajul și n-an mai lăsat 
nici o speranță adversarilor lor.

Al doilea set s-a asemănat cu pri
mul, Brabo conducînd din nou (6—4), 
■ar românii au forțat încă o dată vic
toria (15—8).

în al treilea set rapidiștii au pre
luat de la început conducerea ajun- 
gînd Ia 11—5, dar belgienii s-an 
apropiat pînă Ja II—10. Campionii 
României au „demarat" încă o dată 
puternic de lingă adversari și au cîș- 
ligat setul Ia 11.

★
al doilea meci, disputat la An- 
voleibalițtii de la Rapid au in
dia nou cu scorul de 3—1 (—9.

în 
vers, 
vins 
10, 11, 12), calificîndu-se în turul ur
mător al competiției.

FERNAND BOUVIER
de la cotidianul belgian „Les Sports

— Bruxelles

STOCKHOLM 15 (prin telefon de la 
trimisul nostru la C.M. de handbal). Ho- 
tărît lucru, drumul care duce spre 
finala actualei ediții a campionatului 
mondial de handbal este deosebit de 
spinos. Cel mai bine s-au putut con
vinge pînă acum de acest lucru hand
baliștii echipei R.D. Germane care, 
după partida excepțională realizată în 
fața României, au fost nevoiți să ce
deze — de o manieră care nu com
portă nici un fel de discuție — în 
jocul cu ,7*-le U.R.S.S

RISIPA DE ENERGIE A FOST 
SCUMP PLĂTITĂ l

Dintre partidele celei de a doua 
etape din preliminarii, cea care a

PROGRAMUL SFERTURILOR DE
FINALA DIN ZIUA DE 17 

IANUARIE

international de sah»»
A luat sfirșit turneul internațional de 

șah de la Reggio Emilia (Italia), una 
dintre cele mai importante competiții șa- 
histe europene de la începutul sezonu
lui. După o luptă dîrză, de-a lungul 
celor 11 runde ale întrecerii, un frumos 
succes a fost obținut de reprezentantul 
țării noastre, maestrul internațional Vic
tor Ciocîltea. El a ocupat primul loc 
In clasamentul turneului, la egalitate de 
puncte cu iugoslavul Cinci.

Cei doi jucători se aflau la egalitate 
și Înaintea ultimei runde a turneului, 
aflîndu-se 
liderul 
Astfel, 
a avut 
român

reușit sS 
adversarul

Iată clasamentul final al turneului de 
la Reggio Emilia: 1—2. CIOCÎLTEA 
(România) și Cirici (Iugoslavia) 3 punc
te (din 11 posibile); 3.—4. Ilonfi (Un
garia) și Kozma (Cehoslovacia) 7l/2 p; 
5. Damianorici (Iugoslavia) 7 p; 6.—7. 
Bulovcici (Iugoslavia) și Bobotov (Bul
garia) 6'/2 P; 3. Paoli (Italia) 5 p; 9. 
Malkanvk (Cehoslovacia) 4 p; 10. Zin- 
ser (Franța) 3[/2 p; 11. Capecce (Ita
lia) l'/j p; 12. Mondanini (Italia) 1 p.

forțeze victoria, depașindu-și 
după o luptă dramatică.

Un-

HĂLSINGBORG: Iugoslavia — 
Danemarca

KR1STIANSTAD: Cehoslova
cia — Suedia

STOCKHOLM : R.F. Germană — 
U.R S.S.

LINKOPING : România 
garia

Id semifinalele competiției vor 
fi programate următoarele par
tide : Cîștigătoarea meciului de la 
Hălsingborg — Cîștigătoarea me
ciului de la Stockholm și Cîști
gătoarea meciului de la LinkO- 
ping — Cîștigătoarea meciului de 
la Kristianstad.

la o jumătate de punct de 
de piuă atunci, maghiarul ilonfi. 
ultima partidă. Honfi—Ciocîltea, 
un caracter decisiv și jucătorul 

deși cu piesele negre — a

învingători in Austria
SAALFELDEN (prin telefon). — Du

minică dimineața a avut loc cursa de 
ștafetă 4x7,5 km din cadrul concursu
lui international de biatlon la care au 
participat sportivi din 6 țâri- Formația 
țârii noastre a repurtat o frumoasă vic
torie, întrecînd — la mare luptă — e- 
chipa R.D. Germane. Iată de altfel, cla
samentul probei : 1- ROMANIA (1. Te- 
posu, Gh. Cercel, N. Bărbășescu, Gh. 
Vilmoș) 2h36:30,0 (6 ture penalizare), 2. 
R.D. Germană 21136:48,0 (3 ture pena
lizare), 3. Elveția 2h44-20,0, 4. Austria 
I, 5. Ștafeta Combinată (2 schiori din 
R.F. Germană și cîte unul din Anglia 
și din Elveția), 6. Anglia, 7. Austria II. 
De remarcat timpurile bune înregistra
te la fond, care au permis biatloniști- 
lor noștri să recupereze un handicap 
serios reprezentat de penalizări. De 
menționat că proba de tir s-a efectuat 
în condiții vitrege, baloanele fiind ne
corespunzătoare ca dimensiuni (cele 
umflate regulamentar se spărgeau de 
la sine în citeva minute). In plus, vre
mea a fost complet nefavorabilă, nin
soarea abundentă de peste noapte stri- 
cînd pista, iar viscolul din cursul dimi
neții determinind intirzierea concursu
lui cu 3 ore.

Toți componenții ștafetei noastre 
s-au comportat bine, îndeosebi Bărbă
șescu, care a „mers” excelent și nu 
a avut nici o penalizare.

Un instantaneu de la recentul concurs international de schi de la Adelboden. 
Elvețianul IT7illy Favre, clasat al doilea la slalom uriaș, in plină cursă 

Foto A.S.L.

De pe terenurile de fotbal

Venezia 1—0, Mantova — Atalanta 
0—0. Poziția echipelor fruntașe :

ROMA. — Poziția echipelor fruntașe 
din campionatul italian a rămas ne-
schimbată și după etapa a XVI-a, des 1. Internazionale 16 11 3 2 28: 9 25
fășurată ieri. Internazionale a dove 2. Juventus 16 9 6 1 22: 7 24
dit din nou că este o echipă de certă 3 Napoli 16 9 4 3 20:10 22
valoare, o formație care știe să acumu- 4. Cagliari 16 8 5 3 20: 5 21

Concursul internațional de schi 
de ia Grindeîwald

GRINDELWALD. Proba de coborîre 
(femei) din cadrul concursului interna 
țional de schi de la Grindeîwald a 
fost cîștigată de sportiva canadiană 
Nancy Greene, care a realizat timpul 
de 2:05.32. Pe locurile următoare s-au 
clasat Isabelle Mir 'Franța)—2:06 79. 
Florence Steurer (Franța) — 2:07 48 
și Giustina Demetz 'Italia) — 2:07.49. 
Cunoscuta sportivă franceză Annie 
Famose una din principalele favorite 
ale probei, a căzut, nereușind să se 
claseze în primele zece locuri.

După desfășurarea acestei probe 
clasamentul combinatei se prezintă 
astfel: 1. Isabelle Mir 'Franța) 19 70 
puncte: 2. Marielle Goitsche! 'Fran
ța) 28,28 puncte; 3 Traheii Hecher 
(Austria) 55.77 puncte.

leze puncte și în deplasare. Jucînd la 
Florența cu Fiorentina, Inter a învins 
cu 2—1 Pe teren propriu, Juventus a 
cîștigat cu 2—0 meciul cu Lanerossi, 
prin punctele marcate de Bercelino și 
De Paoli, menținindu-se astfel la un 
punct de lider. Alte rezultate : Milan— 
Bologna 1—1. Spăl — Cagliari 0—0. 
Brescia — Torino 0—1, Foggia — Lazio 
2—1, Napoli — Lccco 4—1, Roma —

TBILISI. — Ciștigînd partida din 
runda a 10-a cu Bronștein, Krogius a 
revenii în fruntea clasamentului Cam
pionatului de șah al U.R.S.S-. totalizînd 
6*/j puncte. Alte rezultate: Stein — Do- 
roșkeviei 1—0, Smislov—Gufeld 1—0. 
Partidele Liberson — Nei și Suetin — 
Gipslis s-au încheiat remiză.

BUDAPESTA — La Budapesta. în 
..Cupa campionilor europeni" la bas
chet (feminin). Daugava Riga (U.R S S.) 
a întrecut cu scorul de 49—36 :23—15) 
echipa M T K. Budapesta.

HELSINKI — Cu prilejul unui con
curs de atletism, desfășurat ps teren 
acoperit la Lahti, finlandezul Musta-

— In campionatul Angli- 
să conducă echipa F.C.

LONDRA.
ei continuă
Liverpool cu 35 de puncte, urmată de 
Manchester United cu același număr 
de puncte și Nottingham Forest cu 34 
de puncte. Citeva rezultate din etapa 
de sîmbătă : Manchester United — 
Tottenham 1—0; Nottingham — Leeds 
1—0; Liverpool — Sheffield Wednesday 

1—0; Sunderland — Chelsea 2—0.

E3S

kari a realizat la săritura cu prăjina 
5,12 m. Aceasta este cea mai bună 
performanță europeană de sală.

VARȘOVIA — tn prima zi a Tur
neului internațional masculin de bas
chet de la Varșovia s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Zagreb — Ams
terdam 73—50; Sofia — Lodz 80—67 și 
A S.Z. Varșovia — o selecționată a o- 
rașului Praga 76—67.

LEIPZIG. — în optimile de finală 
ale „Cupei campionilor europeni" la 
volei feminin, S.K Leipzig a întrecut 
cu 3—0 echipa Academii: Sofia. Retu
rul va avea loc la 26 ianuarie la 
Sofia.

atras atenția în mod deosebit a fost 
îniîlnirea programată la Eskilstuna 
între formațiile R.D. Germane și 
Uniunii Sovietice. Jucătorii germani 
veneau după un debut strălucit, joi 
seara la Stockholm, iar echipa so
vietică după un „scor* concludent 
realizat în fața canadienilor. Intîlnirea 
a fost așteptată cu un mare interes 
și de către delegația noastră, întru
cît ea urma să elucideze în mare 
măsură problema calificării din gru
pa C.

Prin prisma ultimelor rezultate, dar 
mai ales apreciind evoluția foarte 
frumoasă din primul meci, majoritatea 
comentatorilor prezenți la această 
competiție au înclinat pronosticurile 
lor spre echipa R.D. Germane. Iată, 
însă, că lucrurile s-au petrecut con
trar tuturor așteptărilor. Reprezenta
tiva U.R.S.S. a cîștigat această par
tidă cu scorul de 22—17 (și nu 27— 
17 cum ni s-a transmis în mod ero
nat de către organizatori în seara 
respectivă), asigurîndu-și în mod cert 
calificarea în „sferturi*. Cum au reu
șit handbaliștii sovietici această fru
moasă performanță ? Iată ce ne-a de
clarat Lucian Grigorescu, secretarul 
general al F. R. Handbal, care îm
preună cu Eugen Trofin — antreno
rul secund al echipei noastre au asis
tat la această pasionantă dispută :

„Echipa Uniunii Sovietice a jucat 
foarte bine din punct de vedere tac
tic, excelînd prin combinații rapide 
între interi și pivoți. în apărare, 
handbaliștii sovietici au dat dovadă 
de siguranță și promptitudine, sto- 
pînd cu regularitate pătrunderile in
dividuale ale jucătorilor germani. A- 
tacul — cu o deosebită forță de fi
nalizare — a avut în trio-ul Țerțvad- 
ze—Klimov—Solomko un mecanism 
puternic, care a acționat pe teren 
pur și simplu după dorință.

Formația R.D. Germane, în schimb, 
a fost de nerecunoscut. Se pare că 
eforturile neobișnuite pe care aceasta 
le-a făcut în meciul inaugural au 
avut un efect puțin așteptat. Hand
baliștii germani nu s-au mai concen
trat atît de mult în joc și ni s-au 
părut fără vlagă, riposta lor fiind 
mai mult automată. In aceste con
diții, rezultatul apare cît se poate de 
normal, iar victoria jucătorilor sovie
tici pe deplin meritată*.

Partida a fost condusă foarte bine 
de cehoslovacul Jan Dolezal. Iată și 
realizatorii celor 39 de goluri: Klimov 
7, Terțvadze 5, Solomko 4, Phakadze 
3, Zelenov 2, Lebedev 1 pentru 
U.R.S.S. și Ganschow 3, Tiedemann 
6, Eichorn 2, Petzold 2, Rost 
Langhof 1 pentru R.D. Germană.

mai ridicată tensiune și a avut f 
naiul cel mai dramatic a fost făi 
îndoială meciul România — R. 1 
Germană. Iată, însă, că în etapa < 
vineri, acest „record* a fost eu pi 
tin depășit

Partida Danemarca—Franța a fos 
de asemenea, așteptată cu un legiti 
interes, întrucît ea avea să decidă ț 
cea de a doua calificată (alături c 
Cehoslovacia) din grupa D. Francez 
au condus toată repriza I (3—2 : 
pauză), mărindu-și avantajul după n 
luare la 5—2. Apoi, o spectaculoas 
răsturnare de scor : în min. 48: 6— 
pentru Danemarca. Bucuria nordicili 
nu a fost de lungă durată pentru < 
cu 5 minute înainte de sfîrșit Franl 
conducea din nou cu 8—7. Cu u 
ultim efort însă, danezii au egal. 
(8—8) și cînd cronometrul mai indii 
5 secunde de joc ei au beneficiat c 
o aruncare de la 7 metri. în sala di 
Halmstad a fost o liniște mormîntal 
nici unul din jucătorii danezi neît 
drăznind să se apropie de locul < 
aruncare. In aceste condiții, veșn 
tînărul Max Nielsen (35 de ani) și- 
asumat răspunderea, a șutat sec și 
9—8 pentru Danemarca, victorie cai 
a asigurat acesteia calificarea în turi 
următor.

Din culise
Redl a îmbrăcat pen- 

oară tricoul echipei

3,

UN RECORD DEPĂȘIT

în prima zi a comptonatului mon
dial, jocul care s-a desfășurat la cea

® Mihai 
tru a 80-a 
reprezentative in meciul cu selec
ționata U.R.S.S. Această cifră cu
prinde și selecționările in formația 
de handbal in 11 a țării noastre.

• Directorul sălii de sport din 
Borlănge, care a găzduit întîlni- 
rea România Canada, este Hans 
Carlsson, cunoscut arbitru inter
național de fotbal (a condus si la 
C. M. din Anglia) și handba 
(spectatorii clujeni l-au putut urmă
ri la turneul din noiembrie 1966).

• In întrecerea pentru „Cupa
F-i -lay", pozițiile fruntașe sint. de- 
1... ;e echipele
Suediei, Iugoslaviei, . F. Germane. 
Japoniei și Danemarcei, ale căror ju
cători încă nu au fost sancționați 
cu vreo eliminare din joc.

» După meciurile celei de a 
doua etape a preliminariilor, în 
clasamentul golgeterilor conduce 
in continuare japonezul Yibata 
cu 18 goluri, urmat de: Liibking 
(R.F.G.) 16, Kino (Japonia) li, 
Țerțvadze (U.R.S.S.) 14, Bruna (Ce
hoslovacia) 14, Horvat (Iugoslavia) 
12, Kovacs (Ungaria) 12, Hoddin 
(Suedia) 11 și Iacob (România) 10.

La VmjacKa Dan Ja și Bcvcrwijh...
în turneul zonal de șah de la Vrn- 

jacka Banja, după disputarea pri
melor trei runde, conduc Barczay 
(Ungaria) și Mohrlock (R.F. Germa
nă) cu cîte 2'/ț puncte. Urmează 
Gheorghiu (România), Pachman (Ce
hoslovacia), Lengyel (Ungaria) și 
Hindle (Anglia), toți cu cîte l'/j p. 
în runda a treia, campionul român 
Florin 
remiză 
goslav
son — 
Hindle
1—0, Fuchs — Pachman */j—Vs. La

jucărea partidelor întrerupte, maghia 
rul Barczay a reușit să culeagă don 
puncte. învingînd pe Matanovici < 
Fuchs.

Gheorghiu a obținut o nouă 
în fata marelui maestru iu- 

Ivkov. Alte rezultate: Gunars- 
Mohrlock 0—1, Jansa — 

0—1, Lengyel — Zuidemaa

★
In rundele 3 și 4 ale turneului in 

ternațional de șah de la Beverwij 
(Olanda), șahistul român Th. Ghițes 
cu a remizat cu Van Get (Olanda) < 
Darga (R.F. Germană), totalizînd pîn 
acum 2 puncte. Ghițescu se află p 
locul 3—5, în clasament. Spasski, li 
derul turneului, are 2’/a puncte, di 
3 partide.

STOCKHOLM- — Pînă în prezent 
comitetul de organizare a campiona
telor mondiale de tenis de masă dm 
Suedia a primit înscrierile din partea 
a 25 de țări. Printre țările înscrise Ia 
tradiționala competiție se numără An
glia. Iugoslavia, Cehoslovacia, Unga
ria, România, U.R.S.S., R.D. Germană, 
etc. Campionatele vor avea loc în 
cursul lunii aprilie. Termenul de în
scriere expiră la 31 ianuarie-

PARIS. — Pe stadionul „Colombes” 
din Paris s-a disputat primul meci din 
cadru’ noii ediții a competiției inter
naționale de rugbi „Turneul celor 5

națiuni", în care s-au întîlnit echipei 
Franței și Scoției. Rugbiștii scoțieni ai 
obținut victoria cu scorul de 9—8 (6-3' 
Au marcat pentru oaspeți Wilson (6 
și Simmers (3), iar pentru gazde Be 
rejnoi și Dupra (încercare transfor 
mată de Gachassin).

WENGEN. — In concursul înternațio 
nai de schi de la Wengen, proba d 
coborîre a fost cîștigată de francezu 
Jean Claude Killy, care a realizat p 
pirtia de la Lauberhorn timpul d 
3:06,76 100. Au urmat în clasament Le 
Lacroix (Franța) — 3:07,05’100 și Jea: 
Daniel Daetwyler (Elveția) — 3:07,61 
100.


