
SPECIAL LA C. M

CALIN ANTONESCU

Anul XXIII-Nr. 5180 ★

11-

DE HANDBAL,

totodată, cel de al 
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TRIMISUL NOSTRU

• Handbaliștii români

Joi 26 ianuarie, la Cluj

SPARTACH1ADA DE IARNĂ

TRANSMITE

în start) fi Gh.liimb la ștafetă intre Gh. Rădescu (sosit
Cimpoia. Aspect de la concursul international desfășurat 

anul trecut la Predeal
. Foto:. P. Romoșan

Participare valoroasă 
la concursul internațional 
de biatlon de la Predeal
La sfîrșitul acestei săp- 

Lmîni, pîrtia și poligonul 
in Valea Poliștoacă din 
redeal vor găzdui între- 
îrile concursului inter- 
ațional de biatlon la care 
or.- lua parte fruntașii 
lestui sport din U.R.S.S., 
.D. Germană, Franța și, 
ineîrițeles,. România. în- 
•eeerile, care constituie un 
nportant prilej de verific
are în vederea campiona- 
ilor mondiale de la Alten- 
erg (R. D. Germană), 
» anunță deosebit de inte- 
îsante țleoarece biatlonis- 
ii din U.R.S.S. și din 
i.D. Germană au o valoare 
idicată, oglindită în locu- 
ile fruntașe obținute la 
dițiile precedente ale 
mondialelor" și la Jocu- 
ile;. Olimpice.

Reprezentanții țării noas
tre, după ce au participat 
la două concursuri interna
ționale, (la Altenberg și 
Saalfelden), și-au con
tinuat pregătirile la Pre
deal, fiind animați de do
rința de a obține perfor
manțe cît mai bune. Ro
mânia va fi reprezentată 
de două echipe : una* de 
seniori- alcătuită din C. 
Carabela, Gh. Vilmoș, N. 
Bărbășescu și Gh. Cimpoia 
și una de tineret, încă ne
definitivată (sînt vizați I. 
Țeposu, Gh. Cercel, M. Sto- 
ian, I. Mirzea și D. Soiu).

Programul acestui con
curs este următorul: vineri, 
ora 10 : proba individuală 
de 20 km ; duminică, ora 
0.30 : ștafeta 4x7,5 km.

nireceri pasionante 
la „Grivița Roșie
Lucram la un material.1 Zbîr- 

lîitul telefonului mi-a între- 
upt șirul gîndurilor- De la ce
llalt capăt al firului, Ion 
Jheorghe, secretarul asociației 
portive Grivița Roșie, îmi fă- 
ea invitația de a asista la un 
oncurs ■ din cadrul Spartachia- 
ei de iarnă.
.. .Afară crăpau pietrele de 

er. Și tfdțhși, în Parcul copilu- 
ji am găsit o animație deose- 
ită. Zeci de tineri veniseră să 
e întreacă în proba de schi, 
lai întîi a avut loc o. . • bătaie 
u zăpadă. Apoi au început pa- 
ionante dispute, iar galeria a 
ntraț în apțiune. „Hai Spirjdoa- 
.e !“ “ “ ' - — ■
are a trecut linia de sosire a 
rost sudorul Gh. Geambașu. 
.-au „prmat îndeaproape I., Sma- 
andache și Gh. Neacșu. In gru
ia a II-a primul loc a revenit 
ăcătușului Ct Iosif.

„Hai Geambașu !“ Primul

— Sînt programate și alte în
treceri ? l-am întrebat pe secre
tarul asociației.

— Sala de haltere și de tenis 
de masă vă așteaptă.

într-adevăr. acolo, o mulțime 
de tineri entuziaști își măsurau 
forțele ridicînd greutatea Sau 
lovind mingea de celuloid.

Seara, cind am părăsit Parcul 
copilului, întrecerile mai conti
nuau.. Dacă actualul ritm de 

. desfășurare a concursurilor se 
, va menține, sîntem convinși că

„CUPA ROMÂNIEI0 LA SCHI 
SE DISPUTĂ LA PREDEAL

Datorită ninsorii abundente din 
îltimele zile și a faptului că pîr- 
iile isint mai bine pregătite, con
cursul de schi (probe alpine) do- 
at cu „Cupa României4* se va 
lesfâșura vineri și sîmbătă lâ 
^redeal, în loc de Bucegi cum 
;e stabilise inițial.

BOBERII ROMANI PARTICIPA .....................„............._
A „EUROPENELE" DE LA IGLS nic la dispoziția amatorilor

Boberil români B. Nedeicu, P. 
Tristovici, Alex. Oancea șl Gh. 
daftei au plecat la Igls (Austria) 
înde împreună cu echipajul' , I.

Panțuru—N. Neagoe, vor parti
cipa sîmbătă și duminică ia 
campionatele europene (bob 2 
persoane).

ALTE PATINOARE NATURALE 
ÎN CAPITALA

ORGAN AL UNIUNII DE CULTURA FIZICĂ Șl SPORT DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA
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Și acum sferturile de finala!
susțin astăzi ui de ai 80-lca meci internațional

STOCKHOLM, 16 (prin tele
fon). — Așadar, nici o surpriză 
de proporții în preliminariile 
campionatului mondial de hand
bal. In linii mari, calificarea ce
lor 8 echipe rămase în cursa pen
tru titlul suprem a fost scontată. 
Singurul lucru mai puțin așteptat 
a fost înfrîngerea gazdelor în fața 
formației iugoslave, care a dus 
echipa Iui K. Wadmark pe locul 
doi în seria I.

Cc ne rezervă sferturile de fi
nală ? La Linkoping,. reprezenta
tiva României va avea ca adver
sar formația Ungariei. Jucătorii 
români vor susține cu acest pri
lej cel de al 80-lea meci inter-

C. S. M. — Leksberge 
BTK (Suedia) 

semifinala masculină 
C. C. E.“ 

la tenis de masă
După cum se știe, 

semifinalele „C.C.E.“
una dintre 

de tenis .de 
masă se vă disputa între forma
țiile masculine C.S.M. Cluj șî 
Leksberge BTK (Suedia). In urma 
acordului Intervenit între cele 
două cluburi, meciul va avea 
loc joi 26 ianuarie a.c.. la Cluj. 
Echipa oaspe va fi alcătuită din 
Hans Alser. Tony Larsson 
Bjoern Neidert.

național și 
6-lea joc 
ghiari. Pînă în prezent palmare
sul arată' egalitate: 2 victorii
românești (10—8 la Belgrad în 
1962 și 15—12 la București în 
1964), 2 succese ale echipei ma
ghiare (16—14 la Zagreb în 1957 
și 15—12 la Sopot în 1965), un 
joc încheindu-se la egalitate (16 
—16 la Magdeburg în 1958). Iată, 
deci, un motiv ca antrenorii și
sportivii noștri să privească cu
toată seriozitatea această întîlnire.

Din relatările primite pînă în 
prezent, de la jocurile grupei B 
(unde au evoluat viitorii noștri 
adversari) am putut desprinde 
faptul că „7“-le maghiar are 
nele slăbiciuni evidente în siste
mul defensiv, dar că forța atacu
lui — unde excelează Fenyd, 
Kovacs, Adorian și Varga — este 
demnă de luat în considerație.

O partidă așteptată cu un de
osebit interes este fără îndoială 
cea de la Kristianstad, care o- 
pune echipele Suediei și Ceho
slovaciei. Nordicii se prezintă 
după o înfrîngere în fața Iugosla
viei într-un meci în care — mai 
ales în repriza secundă -— nu au 
putut rezista ritmului, viu impus 
de cîștigători. Ziarele comentează 
mult carențele sistemului de
fensiv al formației suedeze, care 
nu a putut să opună rezistență 
năvalnicelor atacuri iugoslave

concretizate de Milkovici (8 go
luri) și Uremovici (5). în schimb, 
reprezentativa cfehoslovacă vine

Arbitrii meciurilor din 
„sferturi"

Iugoslavia - Danemarca 
(J. Dolezal - Cehoslovacia) ; 
R.F. Germană - U.R.S.S. 
(V. Sidea — România); Sue
dia — Cehoslovacia (H. 
Rosmanifh - R.F. Germană); 
ROMÂNIA - UNGARIA (H. 
Schneider - R.F. Germană).

la acest meci după un galop de 
sănătate în grupa O, unde nu a 
avut nici un adversar de temut.

Duda, Bruna și Ilavlik sînt prin
cipala forță de atac a formației 
Iui B. Konig. La Hălsingborg, Iu
goslavia pornește cu prima șansă 
în fața Danemarcei. In schimb, 
meciul de Ia Stockholm, U.R.S.S. 
—R. F. Germană, este deschis 
oricărui rezultat.

Un amănunt interesant: echi
pele Iugoslaviei și Danemarcei 
și, respectiv, cele ale U.R.S.S. și 
R. F. Germane nu s-au mai în? 
tîlnit de la ultimul campionat 
mondial (1964). Cehoslovacia însă 
a jucat (de atunci) de trei ori cu 
Suedia (17—14 și 15—15 în 
1964 și 19—9 în 1966), iar for
mațiile României și Ungariei s-au 
întîlnit în acest timp doar o dată, 
cînd victoria a revenit maghiarilor 
cu 15—12.

DUPĂ REGGIO EMILIA

titlul de mare maestru

asociația' Grivița Roșie își va 
îndeplini și chiar va depăși an
gajamentul : acela de a angrena 
în concursurile 
2 600 de tineri.

spartachiadei

Cel „mai bun în proba de 
tenis de masă a fost Sorin 
Teodorescu. TEI a cîștigat cu 
ușurință partidele pe care 

le-a susținut
F.oto : V. Bageac

A

însemnări
la 
de

. Pe. terenurile Centrului de an
trenament nr. 2 (Doherty) de 
lingă Teatrul de Operă și Balet; 
I.E.B.S. a amenajat un patinoar 
natural. Patinoarul este păs zii- 

' . _ ‘ ‘ • de
patinaj, între orele 9—13 și 15—19. 

■ Asemenea patinoare mai func
ționează pe stadionul Giulești șl 
la baza sportivă Parcul Copilului 
(9—13,și 15—18).

C
înd Moș Gerilă poposește 
Miercurea Ciuc, în, tolba sa 
daruri pentru, copiii cuminți 
n-ai să găsești, ca în alte 
părți, mașinuțe sau iepurași de 
catifea, ci... patine, pucuri și 

crose! Sînt cadourile pe care Ic rîvnesc 
și la care visează toți țîncii, ca și cei 
mai răsăriți dintre băieți.

în Miercurea Ciuc, din momentul în 
care apa prinde prima pojghiță de gheață 
și pînă ce apar ghioceii și toporașii 
primăverii, în ceasurile ^de zbenguială, 
toți copiii sînt pe... patine. Și dacă în
trebi vreun pici cu obrajii înroșiți de 
ger ce-ar vrea să se facă atunci cînd 
va fi mare, îți va răspunde fără să 
stea pe gînduri: hocheist !

Din acest punct de vedere, nu știm

facă remiză 
Smîslov, cel 

să devină 
lumii. Dar

Pentru iubitorii șahu
lui, Victor Ciocîltea era 
creditat, de mai multă 
vreme, cu o forță de joc 
egală cu a unui ,mare 
maestru. Cam de atunci, 
cind, debutant în turnee, 
reușise să 
cu Vasili 
care avea 
campion al
un complex de împre
jurări — în care și fos
tul nostru campion are, 
partea sa de vină... — 
l-a ținut departe de su
prema calificare șahistă. 
Citeva rezultate , mai. 
modeste ale sale ne stre- 
curaseră în cuget îndo
iala. Ziceam : „Ciocîltea 
nu mai are forță de 
mare maestru...“ Poate 
că vorbele au ajuns la 
urechile celui vizat. Fiindcă
a ținut ,.£ă le dea o dezmințire 
categorică. Argumentul: Reggio 
Emilia.

La tradiționalul turneu al fe
derației italiene de specialitate, 
într-o companie foarte selectă, 
Victor Ciociltea se clasează pe 
primul loc. Puncte multe (8 din 
11 — peste 70 la sută) reali
zate într-o manieră autentică 
„ă la Ciocîltea”. Să vă descrie 
chiar el ultima rundă de la 
Reggio Emilia:

— Eram trei concurenți neirt— 
vinși — ne povestește maestrul 
internațional Victor Ciocîltea. 
Eu, marele maestru iugoslav Ci— 
rici și maghiarul Honfi, liderul" 
de pînă'atunci al turneului. Ulti
mul avea avans de o jumă
tate punct, iar eu jucam contra 
lui, cu piesele negre. îmi trebuia 
neapărat o victorie... Si iată că

RADU VOIA

(Continuare în pag. a 2-a)

din „orașul hocheiului"
așa cum este la Ciuc. Fostul homar, este rația. în zilele recentului tur al cam- 
mai vechilii hocheist Jiga Covaci, 
printre profesorii localnici se nu
mără Ioanovici (educație fizică) și 
Otvos (științe naturale și geografie), 
la țelefoane lucrează Andrei, toți trei , 
jucători în echipa Avîntului, iar la Con
siliul raional al IJCFS îi poți înțîlni 
pe prof. Ion Ferenczi și pe Ion Purcărea 
(fostul portar al Voinței) etc. Oriunde 
te duci dai de un fost sau actual jucă-

. tor de hochei. Și poate tocmai de aceea, 
după spusele localnicilor, toți copiii do
resc să ajungă și ei... hocheiști. în 
afară de aceasta, la Miercurea Ciuc 
majoritatea celor mici știu să se dea 
cu patinele pe' gheată, iar pucurile sînt 
gonite cu crosele de dimineață și pînă 
ce cade tioaptea.

să mai existe la noi vreun alt oraș în Pasiunea pentru hochei a locuitorilor 
care hocheiul să' fie moi la el acasă, acestui oraș este demnă de toată admi-acestui oraș este demnă de toată admi-

piqnatului republican am văzut oameni 
. care au stat, ore întregi, lingă manti

nelă, pe un ger năprasnic.

ACOLO UNDE CRESC 
VIITORII HOCHEISTI

,Casa piohieri- 
din Ciuc. Director este profesorul 

Otvos, jucătorul de lâ Avîntul. Intre 
alte preocupări didactice o are și pe 
aceea a... hocheiului.

— Lucrez de două ori pe săptămtnă 
vreo 60 de copii și sînt foarte mul-

Am făcut o vizită la 
lor"

cu

ROMEO VILARA

(Continuare în pag. a 2-a)



Cînd se muncește cu pricepere și entuziasm primii campioni ai capitalei ia seniorl-
In ultimii ani, asociația sportivă 

Voința din Satu Mare s-a întărit 
considerabil, numărîndu-se în pre
zent printre cele mai puternice aso
ciații din oraș. Peste 1400 de mem
bri UCFS desfășoară o rodnică acti
vitate în cadrul celor 12 secții pe 
ramură de sport. Baza materială 
(terenuri, sală de sport, material și 
echipament sportiv) asigură sportivi
lor condiții optime de pregătire și 
concurs. O atenție deosebită o acor
dă consiliul acestei asociații întrece
rilor sportive cu caracter de masă, 
cum sînt campionatul asociației, spar- 
tachiadele de vară și de iarnă, con
cursurile pentru Insigna de poli
sportiv ș.a.

Ca urmare a acestui lucru, sportul 
de performanță a înregistrat și el 
unele succese demne de subliniat. 
Iată cîteva exemple: loan Siliște a 
cucerit titlul de campion republican 
de box la juniori, categoria semi
grea, iar în prezent el se află în 
atenția selecționerilor pentru lotul 
reprezentativ. Francisc Lengyel (locul

însemnări 
din „orașul 
hocheiului1'

(Urmare din pag. 1)

(mnit de felul în care se desfășoară 
această activitate. Aceștia de fapt, sînt 
cei mai buni dintre copiii care frecven
tează „Casa pionierilor", pe care i-arn 
selecționat dintr-un mare număr de iu
bitori ai hocheiului. Am totuși o oare
care dificultate deoarece fiecare dintre 
acești pionieri se și vede „hocheist1*, 
și nu dorește altceva decît crosa și 
pucul. Or, eu gîndesc altfel decît ei și, 
de aceea, trebuie să le strunesc nițel 
entuziasmul. Mi-am propus ca instruirea 
lor s-o încep de la... A. De 'aceea pun 
un accent deosebit pe învățarea corectă 
u patinajului astfel ca elevii mei de 
astăzi, atunci cînd vor ajunge într-ade- 
văr hocheiști, să nu mai aibă nici un 
fel de secrete în această privință. La 
început mi-a fost cam greu, dar acum 
copiii au înțeles intențiile mele și pen
tru a putea ajunge și ei ca Czaka și 
Varga, lucrează de ți-e mai mare dra
gul. Sînt convins că fiecare așteaptă, 
de acum, iarna anului ce vine pentru a 
putea participa la primele lor jocuri.

Spuneam că sînt mulțumit de activi
tatea care se desfășoară și aceasta se 
datorește faptului că am elevi foarte 
sîrguincioși, care învață bine la școală, 
care sînt foarte modești și disciplinați. 
Dintre ei, am convingerea că, în cîțiva 
ani, se vor ridica linele mari talente. 
Notați, vă rog, numele lui M. Tentiu, 
T. Sprencz, T. Micloș sau al fraților 
Gali. Aceștia din urmă sînt gemeni care, 
de pe acum, calcă pe urmele celorlalți 
gemeni din Ciuc — frații Szabo.

PRIMII PAȘI 
SPRE PERFORMANȚĂ

De activitatea copiilor și juniorilor de 
la asociația Avîntul răspunde fostul nos
tru internațional Ștefan Szabo. El se 
ocupă în mod direct de pregătirea a trei 
echipe (cîte 22 de jucători) de copii, 
juniori mici și mari.

— Cum ați văzut, la noi toți copiii 
știu, de bine de rău, să patineze. In 
această privință n-am nici un fel de 
problemă cu selecția, căci am de unde 
alege. în afară că știu să patineze, 
copiii știu să țină și crosa în mîini și 
sînt unii care o mînuiesc chiar cu o 
adevărată măiestrie. Există o veche tra
diție în orașul nostru ca fiecare gene
rație de tineri să-i „copieze" pe cei 
dinainte, străduindu-se să-i întreacă. Cu 
ani în urmă, cei de vîrsta mea aveau 
de „copiat* de la bătrinul Vacar, an
trenorul echipei noastre de seniori. Cei 
mai tineri ne-au copiat pe noi (Fodor, 
Szabo, Covaci etc) ; acum e rîndul al
tora să-i ajungă și să-i întreacă pe 
frații Szabo, pe Czaka, pe Varga.

Cu fiecare echipă, de care mă ocup, 
lucrez zilnic, pregătind cu migală cîte 
2 portari, 8 fundași și 12 înaintași. 
Treaba merge cu spor și sînt convins 
că roadele nu vor întîrzia să apară. 
Avem' cîțiva tineri care promit foarte 
mult și probabil că, la campionatul vii
tor, unii vor fi promovați în prima 
noastră echipă: portarii Lazăr (16 ani) 
și Both (17 ani), ca și V, Balo (19 
ani), Alex. Tamaș (18 ani), A. Tamaș 
(17 ani), L. Imre (17 ani).

★

ar fi după micuții din Miercurea 
Ciur, ei ar dori ca lot anul să nu fie 
daflit... iarnă I Atît de mult le place Iio- 
ciMtoU

III la campionatul republican de box) 
a fost, de asemenea, remarcat de se
lecționeri. Un alt boxer, Gheorghe 
Graizler, a ieșit învingător în etapa 
finală a campionatului asociațiilor 
sportive Voința, iar echipa de tenis 
s-a clasat pe locul III în cadrul ace
leiași competiții.

Un alt fapt pozitiv în munca con
siliului asociației sportive Voința din 
Satu Mare l-a constituit bogata ac
tivitate competițională desfășurată 
în cursul anului trecut. Astfel, s-au 
organizat 12 gale de box, 11 întîl-

(Urmare din pag. 1)

mă pomenesc cu o propunere de remi- 
ză la mutarea a 4-a! O refuz, bineîn
țeles și continui cu o variantă de gam
bit, din Spaniolă. Nouă surpriză: ad
versarul meu sacrifică o figură !... O 
adevărată luptă a nervilor. Privesc po
ziția. Îmi amintesc că am văzut-o 
intr-o analiză a teoreticienilor sovietici. 
Dă joc superior albului... Trebuie, deci, 
să găsesc la tablă mutări mai bune de- 
cit ale analizatorilor. îmi adun cura
jul și ies cu regele din legăturile pie
selor adverse pină aproape de centrul 
tablei... Honfi termină mutările pregă
tite din analiză și constată că planul 
i-a fost dejucat. Acum, trebuie să lupte 
pentru egalare și forțează trecerea 
intr-un final, in care eu am perechea 
de nebuni, armă puternică pe care mă 
străduiesc s-o manevrez cit mai bine. 
Cu greu, pas cu pas, avantajul meu 
pozițional crește o dată cu șirul mută
rilor pe fișa de control. După manevre 
prelungite, după combinații și contra-

mari semne
Rezultatele internaționale în pro

bele de sărituri au marcat un pro
gres substantial în decursul anului
1966. între acestea cel mai valoros 
salt este cel de la prăjină, probă la 
care bilanțul mondial consemnează 
pe al 20-lea performer cu o cifră 
de... 5 metri. Această creștere tre
buie pusă pe seama îmbunătățirii 
metodelor de pregătire a atletilor 
dar, în special, pe calitățile „mira
culoase" ale prăjinii din fibre su- 
perelastice. Credem că la ora ac
tuală nu mai există nici un săritor 
de valoare care să folosească vechea 
prăjină de metal.

în fruntea săritorilor cu prăjina 
reapare cu un nou record mondial 
John Pennel, atletul care a reușit 
în zeci de concursuri performante 
de peste 5 metri.

La triplu salt, de asemenea, pro
gresul rezultatelor este remarcabil, 
peste 40 de săritori avi nd cifre de 
peste 16 metri I La înălțime trebuie 
subliniată performanta atletului chi
nez Ni Cih-cin care, la Jocurile de 
la Pnom Penh, a reușit să se apro
pie la numai un centimetru de ex
cepționalul record al lui Valeri Bru
mei.

Cu excepția probei de săritură în 
înălțime, la toate celelalte atleții 
noștri au realizat în 1966 o îmbună
tățire a rezultatelor lor, unii dintre 
ei apropiindu-se de nivelul internațio
nal. Din păcate însă, ca și la alte 
probe, progresul nostru este prea 
lent.

în ansamblu, proba oare iese în 
evidență este cea de triplu salt. Re
cordmanul țării, Șerban Ciochină 
este, de altfel, singurul atlet român 
clasat între primii zece din lume, 
dovedind și o bună constanță. Cio
chină este campionul european pe 
teren acoperit și deține și recordul 
continental de sală (16, 42 m). în 
afara iui, trebuie subliniate evolu
țiile unor tineri săritori ca Valeriu 
Răut, Vasile Dumitrescu și Caro! 
Corbu care, chiar în acest an, vor 
putea depăși granița celor 16 metri.

La lungime, cuplul Sărucan—Sa- 
mungi ne-a dat speranța unui nou 
record. Dar, am rămas numai cu... 
speranța I Sărucan, foarte bine dotat 
și foarte rapid (10,5 pe 100 m), are 
mari posibilități de progres. îi tre
buie însă mai multă îndrăzneală în 
marile concursuri. Samungi, deși nu 
mai este chiar atît de tînăr (29 de 
ani), are o tehnică excelentă care-1 
va putea ajuta să-și mai îmbunată- 

niri la fotbal, 17 la popice, 19 la șah, 
42 la tenis de masă și 17 la tir, de 
pe urma cărora sportivii asociației 
Voința Satu Mare au „recoltat* 7 
cupe și 52 diplome.

La baza tuturor acestor succese 
a stat în primul rînd munca orga
nizată a consiliului asociației. Tre
buie amintit însă și aportul însemnat 
pe care l-au adus instructorii volun
tari prin priceperea și entuziasmul 
cu care au activat.

A. VRÎNCEANU — coresp.

combinații, deznodămintul se produce: 
Honfi cedează... Eram la mutarea 110 !

De victoria lui Ciocîltea asupra lui 
Honfi profită și iugoslavul Cirici, care 
promovează alături de el pe primele 
două locuri ale clasamentului, la ega
litate. Dar jucătorul român deține 
punctaj Sonneborn net superior și lui 
ii revin, pe merit, laurii de învingător. 
Fostul campion al României lasă in 
urma sa patru mari maeștri interna- 
țonali..,.

— Victore, e cazul să-ți iei și tu 
majoratul în șahul mondial. Doar ai 
împlinit treizeci și...

— 35 de ani, exact. Ieri a fost ziua 
mea de naștere, precizează interlocuto
rul nostru.

— Felicitări ! Deci, la Reggio Emilia, 
ți-ai făcut singur un frumos cadou. 
Nu uita să-1 completezi cu a doua notă 
de mare maestru t

— Promit. Chiar pentru acest an, 
la Halte, in turneul zonal in care par
ticip.

De data aceasta — o spunem deschis 
— nu se mai acceptă nici o amînare !
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Perspective ia triplu;
de întrebare

țească rezultatele. Dintre ceilalți, în 
regres Simionescu (de la care am 
tot așteptat performanțe pe măsura 
talentului său) și Bădini.

Săritorii cu prăjina, în general, au 
mai urcat cîțiva centimetri (cei mai 
buni 10 și-au realizat acum recordu-

SĂRITURA
în lume

8,24 R. Boston (S.U.A.)
8,23 I. Ter Ovanesian (U.R.S.S.)
8,18 L. Davies (Anglia)
8,16 R. Stenius (Finlanda)
8,12 G. Hopkins (S.U.A.)
8,09 C. Robinson (S.U.A.)
8,03 T. Lepik (U.R.S.S.)
8,00 C. Mays (S.U.A.)
7.99 L. Barkovski (U.R.S.S.)
7.99 A. Crawley (Australia)

TRIPLU SALT
16.76 J. Jaskolski (Polonia)
16,74 A. Walker (S.U.A.)
16,67 G. Stoikovski (Bulg.)
16,66 H.J. Ruckborn (R.D.G.)
16,64 J. Schmidt (Polonia)
16,59 H. Kalocsay (Ungaria)
16,56 V. Kurkevici (U.R.S.S.)
16,46 M. Sauer (R.F.G.)
16,46 S. CIOCHINA (ROMANIA)
16.40 S. Ieruri (Nigeria)

SĂRITURA
2,27 Ni Cih-cin (R.P. Chineză)
2,21 V. Skvorțov (U.R.S.S.)
2,18 O. Burrell (S.U.A.)
2,17 R. Tuli (S.U.A.)
2,17 M. Idris (Ciad)
2,17 S. Herndon (S.U.A.)
2,16 F. Costello (S.U.A.)
2,16 J. Hartfield (S.U.A.)
2,16 S. Albright (S.U.A.)
2.16 Ed. Czernik (Polonia)
2.16 L. Peckham (Australia)

SĂRITURA
5,34 J, Pennel (S.U.A.)
5,32 B. Seagrean (S.U.A.)
5,23 W. Nordwig (R.D.G.)
5,20 P. Wilson (S.U.A.)
5,20 S. Kirk (S.U.A.)
5,14 G. Bliznețov (U.R.S.S.)
5,10 M. Savage (S.U.A.)
5,10 H. D'Encâusse (Franța)
5,08 D. Philip (S.U.A.)
5,05 Cr. Papanikolau (Greoia)
5,05 G.. Lehnertz (R.F.G.)

MIHAI CĂUNESCU (Steaua) și ELISABEIA PĂCUREJ (C.S.Șc.)
Cu prilejul întreceri

lor fazei I a campiona
tului Capitalei au in
trat în concurs și trăgă
torii de categoria a 111-a 
și neclasificați.

Primele probe — cele 
de floretă. Si de data 
aceasta (ca și la ju
niori), prezență masivă 
pe planșe, în special 
scrimeri de la Steaua și 
Școala sportivă nr. 1. 
în general, elemente 
bine pregătite, capabile 
să se impună în acest 
sport.

Competiția floretiști- 
lor a debutat prin asal
turile din serii (5 trăgă
tori în fiecare din cele 
5 serii) și a continuat 
cu eliminare directă 
pînă la stabilirea învin
gătorului : Mihai Căli- 
nescu de la Steaua. O- 
cupantul locului I, tră
gător mai puțin Cunoscut, 
are meritul de a fi re
zistat cel mai bine 
zic „maratonului" 
cursului. Cu un bun ba
gaj de elemente tehni
ce, el va putea să facă 
față și mai departe 
campionatului. L-a ur
mat Constantin Nicu- 
lescu de la Șc. sp. Vii
torul, un element care promite mult. 
Pe locurile 3—4: Șerban Dobre și 
Constantin Bărăgan, ambii de la 
Steaua, iar pe locurile 5—8 Bogdan 
Constantinescu (S.P.O.B.), Victor Mi- 
lanovici și Nicolae Vlad (amîndoi 
de la Steaua) și Dan Bercovici (Uni
versitatea).

Fetele' (care au avut același sis-

la înălțime?
rile peisonalet, dar 6ă privim tabe
lul din stînga mai înainte de a ne 
bucura prea mult 1

în schimb, săritorii în înălțime 
sînt în regres constant, performan
țele lor fiind de-a dreptul îngrijoră
toare.

ÎN LUNGIME
România

7,72 V. Sărucan (Dinamo)
7,71 Ad. Samungi (Steaua)
7,43 M. Simionescu (Dinamo)
7,42 D. Bădini (Steaua)
7,40 V. Mureșan (I.C.F.)
7,39 S. Ciochină (Metalul)
7,32 V. Ersenie (Polit. Brașov)
7,25 H. Albrecht (Rapid)
7,18 E. Pereteatcu (Din. Bacău)
7,18 M. Zaharia (Rapid)

V. Sărucan ocupă locul 32 in 
lume și 20 în Europa, iar Ad. Sa
mungi este pe locul 33 și. respectiv. 
21.

16,46 S. Ciochină
15,76 V. Răut (Rapid)
15,65 V. Dumitrescu (Dinamo)
15,64 C. Corbu (C.S.O. Pitești)
15,53 O. Viscopoleanu (Steaua)
15,33 N. Mărășescu (Steaua)
15,27 M. Stein (Steaua)
15,12 G. Bloos (Rapid)
14,89 M. Petra (Steaua)
14.82 Grig. Răut (I.C.F.)

ÎN ÎNĂLȚIME
2,06 Al. Spiridon (Dinamo)
2,01 S. Ioan (Șc. sp. 1 Buc.)
1,98 M. Mitilecis (C.S.O. Brăila)
1,98 E. Ducu (Steaua)
1,96 C. Szasz (C.S.O. Oradea)
1,95 A. Popescu (Petrolul PI.)
1,94 N. Macovei (Steaua)
1,94 A. Berbece (Oltul Rm. V.)
1,94 C. Socol (Univ. Cluj)
1,92 R. Moise (Met. Huned.)

CU PRĂJINA
4.82 P. Astafei (Steaua)
4,60 S. Gristescu (Dinamo)
4,55 D. Piștalu (Dinamo)
4,45 E. Simionescu (Steaua)
4,30 Cr. Ivan (Rapid)
4,20 V. Mureșan
4,10 G. Pikulski (Banatul Tim.)
4,10 S. Marian (C.S.S. Buc.)
4,00 C. Pop (Lie. 5 Cluj)
4,00 Fl. Coman (Univ. Cluj)

P. Astafei ocupă locul 45 în lume 
și 18 în Europa.

Doi dintre cei mai tineri... seniori bucureșteni, flore- 
tiștii Litiu Angelescu și Cornel Marinescu, in plin 

asalt

tem de întrecere) și-au desemnat 
învingătoarea în persoana Elisabetei 
Păcureț de la Clubul sportiv școlar. 
Ea a fost secondată de Elisabeta 
Doară de la S.P.O.B. Pe locurile 
3—4 Ruxandra Niculescu (Viitorul) 
și Eugenia Istrate (C.S.Șc.) iar pe 
locurile 5—8 Lidia Staicu (Gloria)/ 
Doina Monu (Șc. sp. 1), Zorea Aldea 
(Viitorul) și F lorica Radu (Șc. sp. 1).

Primii patru clasați s-au calificat 
pentru faza a II-a a competiției, 
care va avea loc în februarie și la 
care vor participa și trăgători de ca
tegoria a II-a.

— t. st. —

întrecerile echipelor 
bucureștene

Tn Capitală, au început întrecerile 
sferturilor de finală ale campionatului 
republican de șah pe echipe mixte. Da 
ediția din acest an participă 16 echipe 
bucureștene, împărțite în 4 grupe. Pri
mele două clasate în grupe se vor în
trece apoi într-un turneu final, pentru 
desemnarea semifinalistelor.

în luptă se află formația campioană 
a țării, Constructorul, precum și echipe 
fruntașe ca Electronica, Banca de in
vestiții, Spartac, Universitatea. Ele reu
nesc majoritatea șahiștilor fruntași din 
Capitală.

PATINAJ

Cei mai buni
patinatori bucureșteni 

au început întrecerea
De ieri după amiază, fruntașii pa

tinajului artistic din Capitală 
cunosc din nou emoțiile întreceri
lor decisive. Cu muchea patinei ei 
execută dificilele desene ale fi
gurilor obligatorii, cele care tre
buie să le dea certificatul bunei 
pregătiri și tehnicii necesare obți
nerii de puncte. Se dispută faza 
regională a campionatului republi
can de patinaj artistic pe anul
1967.

întrecerile au loc pe gheața pa
tinoarului artificial „23 August* 
în condiții pe care le sperăm la 
înălțimea cerințelor uaui concurs 
de anvergura celui prezent. într- 
adevăr, la întreceri iau parte nu
meroși patinatori și patinatoare 
care aspiră la titlurile republicane 
pe anul în curs.

Ieri după amiază s-au disputat 
probele obligatorii la categoriile 
de juniori și junioare, întreceri la 
care au participat cei mai tineri 
concurențe

Azi — de la ora 15 — patinoarul 
„23 August* găzduiește întrecerile 
seniorilor și senioarelor, tot la fi
guri obligatorii, după care urmea
ză să se dispute proba de figuri 
libere, la toate categoriile aflate 
în competiție.



PREGĂTIRI • PREGĂTIRI • PREGĂTIRI Beirut la telefon!
FARUL CONSTANȚA

Pină la primul meci oficial al 
inului ne desparte mai pulin de 
> lună. La 15 februarie, la Con
stanta, se va disputa una dintre 
restanțele turului : Farul—Petrolul.

Pentru a afla amănunte in legă- 
ură cu pregătirile fotbaliștilor 
lonstănțeni, l-am căutat pe V.Măr- 
iărescu, antrenorul Farului. Am 
ormat 09. Amabile, ca întotdea- 
tna, operatoarele de serviciu de la 
interurban" ne-au dat imediat le- 
[ătura și...
— tn ce stadiu vă ailali cu pre- 

jătirile ?
— Cu toate că timpul este ne- 

avorabil, frig, zăpadă și uneori 
'înt, antrenamentele le-am ținut 
n fiecare zi. Ca număr am ajuns 
i 14 lecții, dintre care 11 pro- 
irămate inițial și 3 suplimentare, 
la obiectiv am avut pregătirea 
izică generală. Pină în prezent 
int mulțumit de faptul că s-a 
juns la un nivel corespunzător
i ceea ce privește rezistența și 
>rța. In cele trei antrenamente 
uplimentare s-a lucrat individual 
entru eliminarea unor deficiențe 
t pregătirea fizică generală. Lec- 
ile au ținut la început 60 de 
linute. Durata lor a crescut pro- 
resiv pină la 120 de minute. Nu 
u lipsit nici antrenamentele la 
ouă porți. Fiecare lecție a fost 
icheiată cu cite o repriză de 30 
ș minute.
— Cum participă jucătorii la 
rtrenamente ?
— Pină acum — nici o absență, 

i plus o noutate: mijlocașul Du- 
itru Antonescu, de la Electrica 
onstanța, care s-a încadrat repe- 
■ în programul de pregătire al 
ihipei. In cadrul antrenamentelor 
. forță am căutat să se dezvolte 
apacitatea necesară luptei umăr

umăr pentru balon. In acest sens 
■ogrese foarte mari au făcut Kal- 
, Zamfir, Ologu și Caraman. La 
ipitolul „rezistență" întregul lot 

prezintă bine. Mențiuni în plus 
erită Iancu, Koszka, Tufan și 
anciu. în cadrul jocurilor de cîte 

repriză, amintite mai înainte, o 
celentă dispoziție au manifestat

Programul
campionatului
- SERIA A ll-A —

ETAPA A Xiv-a, 26 MARTIE
S. Cugir—Unirea Dej
• R. Arad—A.S.A. Tg. Mureș

i.M. Reșița—C.F.R. Timișoara 
ijeana—Minerul Lupeni
șui Oradea—Ind. sîrmei G. Turzii 
t metan Mediaș—Vagonul Arad 
•M. Sibiu—Minerul Baia Mare

ETAPA A XV-A, 2 APRILIE 
tonul Arad—Clujeana 
ierul Lupeni—C.S.M. Sibiu 
.A. Tg. Mureș—A. S. Cugir 
•R. Timișoara—C.F.R. Arad 
ierul Baia Mare—C.S.M. Reșița 
irea Dej—Crișul Oradea
. sîrmei C. Turzii—Gaz metan Mediaș 
ETAPA A XVI-A, 9 APRILIE 
•M. Sibiu—A.S.A. Tg. Mureș 
rea Dej—Ind. sîrmei G. Turzii
• R. Arad—Crișul Oradea 
ierul Baia Mare—Clujeana 
S. Cugir—C.F.R. Timișoara 
ierul Lupeni—Gaz metan Mediaș
M. Reșița—Vagonul Arad
ETAPA A XVI1-A, 16 APRILIE
.R. Timișoara—Minerul Lupeni 
iul Oradea—C.S.M. Reșița 

metan Mediaș—Unirea Dej
onul Arad—C.S.M. Sibiu
(cana—C.F.R. Arad
S. Cugir—Minerul Baia Mare
A. Tg. Mureș—Ind. sîrmei C. Turzii 
ETAPA A XVIII-A. 23 APRILIE 
erul Baia Mare—Gaz metan Mediaș 
crul Lupeni—A. S. Cugir
M. Reșița—A.S.A. Tg. Mureș 
onul Arad—C.F.R. Arad 
jcana—Unirea Dej

sîrmei G. Turzii—C.F.R. Timișoara
M. Sibiu—Crișul Oradea
ETAPA A XIX-A. 30 APRILIE
R. Arad—G.S.M. Reșița
R. Timișoara—Clujeana
ul Oradea—Vagonul Arad 
rea Dej—A.S.A. Tg. Mureș
S. Cugir—Ind. sîrmei G. Turzii 
metan Mediaș—G.S.M. Sibiu

erul Lupeni—Minerul Baia Mare
ETAPA A XX-A. 7 MAI

R. Timișoara—Crișul Oradea 
rea Dej—Minerul Lupeni

Zamfir, Mareș, Tufan și Kallo. Cei
lalți s-au comportat bine.

— Ce prevede programul pină 
la primul joc oficial ?

— Lecții zilnice. Voi alterna un 
antrenament cu o intensitate medie 
cu unul cu o intensitate mare. în 
aceste lecții vor fi puse la punct 
viteza și îndeminarea. De aseme
nea, se va acorda atenția cuvenită 
pregătirii fizice specifice și acomo
dării tehnice. Primul joc amical 
de verificare îl avem programat 
la 1 februarie în compania forma
ției de categoria C — Electrica 
Constanța. Apoi, între 2—12 febru
arie, yom susține trei partide în 
R. P. Bulgaria.

în încheiere, vă rog să notați că 
întregul lot este hotărît să nu 
precupețească nici un efort pentru 
a da viață indicațiilor plenarei 
Consiliului General al UCFS, care 
a analizat activitatea fotbalistică 
din tara noastră. Sperăm că în retur 
jocul echipei va înregistra o crește
re valorică...

V. POMPILIU

MINERUL BAIA MARE
BAIA MARE, (prin telex). Cînd 

transmit aceste știri la Baia Mare

Fotbaliștii de la C.F.R. Timișoara sînt gata să înceapă lecția de pregătire 
sub conducerea antrenorului N. Godeanu

Foto: G. Stoicovici

returului 
categoriei B

Vagonul Arad—A. S. Cugir
A.S.A. Tg. Mureș—Gaz metan Mediaș 
Minerul Baia Mare—G.F.R. Arad 
Ind. sîrmei G. Turzii—G.S.M. Reșița 
G S.M. Sibiu—Cluieana

ETAPA A XXI-A, 14 MAI
A. S. Cugir—G.S.M. Sibiu 
Ind. sîrmei G. Turzii—Vagonul Arad 
A.S.A. Tg. Mureș—Minerul Baia Mare 
C.S.M. Reșița—Unirea Dej
Gaz metan Mediaș—G.F.R. Timișoara 
Clujeana—Crișul Oradea
G.F.R. Arad—Minerul Lupeni

ETAPA A XXll-A. 21 MAI
Crișul Oradea—Minerul Baia Mare 
Gaz metan Mediaș—C.S.M. Reșița 
Vagonul Arad—C.F.R. Timișoara 
C.S.M. Sibiu—Ind. sîrmei G. Turzii 
Unirea Dej—C.F.R. Arad
Minerul Lupeni—A.S.A. Tg. Mureș 
Cluieana—A.S. Cugir

ETAPA A XXIII-A. 28 MAI 
Ind. sîrmei G. Turzii—Clujeana 
C.F.R. Timișoara—C.S.M. Sibiu 
Minerul Baia Marc—Unirea Dej 
C.F.R. Arad—Gaz metan Mediaș 
C.S.M. Reșița—Minerul Lupeni 
A.S. Cugir—Crișul Oradea 
A.S.A. Tg. Mureș—Vagonul Arad

ETAPA A XX1V-A, 4 IUNIE 
Vagonul Arad—Minerul Baia Mare 
Crișul Oradea—A.S.A. Tg. Mureș 
Minerul Lupeni—Ind. sîrmei C. Turzii 
C.F.R. Timișoara—Unirea Dej 
Gaz metan Mediaș—A. S. Cugir 
C.S.M. Sibiu—C.F.R. Arad 
Clujeana—C.S.M. Reșița

ETAPA A XXV-a, 11 IUNIE 
Unirea Dej—C.S.M. Sibiu
Gaz metan Mediaș—Crișul Oradea 
C.S.M. Reșița—A. S. Cugir 
Minerul Lupeni—Vagonul Arad 
Minerul Baia Marc—C.F.R. Timișoara 
A.S.A. Tg. Mureș-—Clujeana
G.F.R. Arad—Ind. sîrmei C. Turzii

ETAPA A XXVI-A, 18 IUNIE
A. S. Cugir—C.F.R. Arad 
C.F.R. Timișoara—A.S.A. Tg. Mureș 
Crișul Oradea—Minerul Lupeni 
G.S.M. Sibiu—C.S.M. Reșița
Ind. sîrmei C. Turzii—Minerul Baia Marc 
Vagonul Arad—Unirea Dej
Clujeana—Gaz metan Mediaș 

ninge cu fulgi mari. Este un timp 
excelent pentru schi. Cu toate 
acestea, și vineri și sîmbătă, ju
cătorii echipei Minerul din Baia 
Mare au fost cu toții prezenți la 
orele de pregătire făcute sub con
ducerea antrenorului principal An
drei Șepci. Iată-i, rind pe rînd, 
Cromeli, Donca, Bai, Vaîda, Uivari, 
Czako, Suciu, Cosma, Snacovschi, 
Miculaș, Sasu, Silaghi, Drăgan, 
Pînzaru, Moșoni, trecînd prin fața 
antrenorului. Alături de jucătorii 
experimentați pot fi observați și 
cîțiva tineri proveniți din pepinie
ra proprie, echipa de juniori : Co
vaci, Roman, Ziller și Botoș, che
mați să facă pregătirile împreună 
cu seniorii.

Deși zăpada e mare și mercurul 
termometrelor arăta destule grade 
sub zero, nimeni nu s-a... speriat. 
După cum ne-a declarat A. Șepci, 
fotbaliștii băimăreni lucrează cu 
multă seriozitate in dorința de a 
lăsa nu numai o impresie frumoasă 
și îți retur, dar — mai ales — de 
a aduce Baia Mare din nou în 
„circuitul* categoriei A. „După 
cum vedefi, ne-a spus în continua
re, A. Șepci, in pregătire se află 
și cifiva jucători care nu au Iuti 

parte cam de mult la antrenamente, 
deoarece au fost accidentali: Pin- 
zaru dar care nu este complet re
făcut și are un regim special de 
pregătire și Drăgan. Pot fi eviden- 
tiati pentru interesul depus la an
trenamentele de pină acum, Cro
meli, Donca, Uivari și Sasu, care 
se află într-un stadiu de pregătire 
avansat*.

N-am mal avut altceva de făcut 
decît să-i mulțumesc antrenorului 
Șepci pentru cele relatate și să-i 
urez, lui și echipei, numai succese 
în 1967.

LUDOVIC CHIRA - coresp.

Campionatul regiunii Argeș

SERIA NORD

După prima parte a întrecerii, clasa
mentele celor două serii ale campionatu
lui regional arată astfel :

1. Metalul Pitești 11 8 2 1 33—10 18
2. Foresta C. de Argeș 11 6 4 1 19—12 16
3. Unirea Horezu 11 8 0 3 20—16 16
4. Chimia Govora 11 6 3 2 24—13 15
5, Forest. Stîlpeni 11 6 2 3 21—14 14
6. Electrica Pitești 11 5 3 3 14—14 13
7. Lotrul Brezoi 11 4 4 3 17—13 12
8. Minerul C. Lung 11 3 3 5 11—15 9
9. Automobilul C.L. 11 2 5 4 9—14 9

10. Armata Pitești 11 2 2 7 16—20 6

PRONOSPORT • PRONOEXPRES • PRONOSPORT
LA 24 IANUARIE 1967 PRIMA TRA
GERE A AUTOTURISMELOR LOTO 

DIN ACEST'AN

La 24 ianuarie 1967, LOTO-PRO- 
NOSPORT organizează prima tragere 
a autoturismelor LOTO din acest an.

Se atribuie în număr nelimitat: 
„FIAT 1800*, „RENAULT 10 MA
JOR”, „WARTBURG LUX 312/1* și 
„TRABANT 601*.

Se aplică aceeași formulă ca la 
tragerile autoturismelor LOTO din 
1966, la care s-au atribuit 224 auto
turisme.

Vă măriți șansele de cîștig jucînd 
aceleași numere la toate extragerile, 
pe seturi de cîte 24 lei.

AMĂNUNTE DESPRE TURNEUL ECHIPEI DINAMO PITEȘTI 
ÎN ORIENTUL MIJLOCIU

Comportarea frumoasă avută de Di
namo Pitești in turneul întreprins în O- 
rientul Mijlociu s-a întrevăzut încă o 
dată cu prilejul celui de al patrulea 
joc, susținut duminică la Beirut în com
pania selecționatei cluburilor din capi
tala Libanului, de fapt selecționata țării.

In dorința de a afla o serie de amă
nunte de la acest meci, ne-am adresat 
telefonic antrenorului ȘTEFAN VASILE, 
care ne-a declarat următoarele:

— După rezultatul final, s-ar părea 
că meciul a fost destui de echilibrat. 
Realitatea este că în min. 26 scorul era 
3—0 în favoarea noastră prin golurile 
marcate de Eftimie (min. 7), Țurcan 
(min) 11) și Naglii (min. 26) iar supe
rioritatea a fost tot timpul de partea 
noastră. La pauză, în dorința de a roda 
și rezervele, o serie de titulari au fost 
înlocuiți. Printre aceștia Dobrin, Radu, 
loachim Popescu, Prepnrgel etc. De a- 
ceea am primit două goluri în repriza 
secundă.

— Care este programul viitor ?
— Miercuri, la ora 15, vom fi acasă,

DE PESTE HOTARE
MONTEVIDEO, 16 (Agerpres). — 

Selecționata olimpică de fotbal a Ro
mâniei își continuă pregătirile la 
Montevideo. Fotbaliștii români urmau 
să plece în Brazilia, însă n-au putut 
efectua călătoria din cauza grevei 
personalului companiei de aviație.

în primul meci, olimpicii români 
vor juca cu formația Palmeiras, 
campioana statului Sao Paulo. Data 
meciului urmează să fie stabilită.

DUPĂ MECIUL DE LA ADDIS ABEBA

După cum am anunțat, selecționata 
de fotbal (tineret) a României a sus
ținut la Addis Abeba un meci ami
cal în compania reprezentativei Etio
piei cu care a terminat la egalitate 1 
2—2. Iată unele amănunte: scorul 
a fost deschis în minutul 10 de gaz
de, prin centrul atacant Fissaha. în 
minutul 30, tinerii fotbaliști români 
au egalat prin Oblemenco. Gazdele
au luat conducerea în minutul 38 
în urma unui penalti. La reluare, 
fotbaliștii români au dominat și au 
egalat prin Panici. Au asistat 20 000 
de spectatori.

ALTE ȘTIRI

• IN CAMPIONATUL SPANIEI, 
după 17 etape, continuă să conducă 
Real Madrid cu 28 p. In etapa de 
duminică, madrilenii au dispus cu 
2—0 de Pontevedra. Cea de a doua 
clasată, Espanol Barcelona (23 p) a 
fost întrecută cu 1—0 de F.C. Se
villa. Alte rezultate: F.C. Barce-

ALEX. MOMETE - coresp. principal

11. Sănătatea Govora 11 0 2 9 12—31 2
12. A.S. Vîlceana 11 1 0 10 5—29 2

SERIA SUD

1. Unirea Drăgășanl 11 8 1 2 23— 8 17
2. Rapid Piatra Olt 11 8 1 2 16— 9 17
3. Aluminiul Slatina 11 6 2 3 18—11 14
4. Recolta Stoicănești 11 5 3 3 25—14 13
5. Progresul Băiculești 11 6 1 4 21—18 13
6. Textilistul Pitești 11 5 2 4 18—12 12
7. Voința B. Sărată 11 5 0 6 22—22 10
8. Unirea Costești 11 4 2 5 13—16 10
9 Automobilul Găiești 11 4 1 6 19—24 9

10. Rec. Dobrogostea 11 4 0 7 10—20 8
11. Tractorul Drăgășani 11 2 1 8 7—22 5
12. Oltul Drăgănești 11 2 0 9 12—28 4

Agențiile LOTO-PRONOSPORT vă 
țin la dispoziție și bilete gata com
pletate.

Luni 23 ianuarie, închiderea vîn- 
zării.

Marți 24 ianuarie va avea Ioc tra
gerea.

• Tragerea Pronoexpres de mîine, 
miercuri 18 ianuarie a.c., va avea loc 
la București în sala din str. Doamnei 
nr. 2, cu începere de Ia ora 18.

PREMIILE CONCURSULUI PRONO
EXPRES Nr. 2 DIN 11 IAN. 1967

Categoria a II-a : 1 variantă a 33.669 
lei și 9 variante a 8.669 lei ; 

adică la București. Era vorba (ni s-a 
propus) să mai jucăm în Cipru și Gre
cia dar părerea mea este că echipa a 
forțat destul de mult și în turneul de 
la Marsilia și în cel de acum. Și, pentru 
a nu-i obosi prea mult pe jucători, s-a 
luat hotărîrea să nu mai jucăm. Meciul 
care ne așteaptă, cel cu Dinamo Zagreb 
din cadrul „Cupei orașelor tîrguri", este 
prea dificil pentru a mai risca aici 
cîteva meciuri amicale.

— In ce partidă a jucat Dinamo 
Pitești cel mai bine ?

— în cea de Ia Damasc, disputată în 
compania echipei armatei siriene. După 
cum ne spuneau oficialitățile, în ultimii 
15 ani nici o echipă nu a jucat atît 
de frumos Ia Damasc. Aprecierea ne-a 
bucurat pe toți dar, în același timo. 
trebuie să ne facă atenți pentru a nu 
deschide porțile îngîmfării. ale autoîn- 
credeni.

— Deci. De miercuri, la aeroport.

— tn. t. —

lona — Atletico Madrid 3—2, Atle
tico Bilbao — Sabadell 1—1, Sara
gossa — Granada 4—1.
• LA 4 FEBRUARIE va începe la 

Santiago de Chile un important tur
neu internațional de fotbal la care 
vor participa echipele de club Uni- 
versidad, Colo-Colo (ambele din 
Chile), F. C. Santos, Vasas Budapes
ta și, probabil, Penârol Montevideo.

• CLUBURILE ENGLEZE vor an
gaja jucători străini ? „De ce nu ? — 
spune Alan Hardaker, secretarul 
ligii engleze. Dacă vom folosi jucă
tori străini în echipele de club, al
cătuirea reprezentativei Angliei nu 
va avea nimic de suferit".
• LA 22 FEBRUARIE se va des

fășura la Lisabona meciul amical 
dintre Benfica și Sporting Lisabona, 
încasările vor fi donate jucătorului 
Vicente, care, după cum se știe, și-a 
pierdut un ochi într-un accident de 
automobil. La acest meci a fost in
vitat șl Pele.
• REPREZENTATIVA DE FOTBAL

a R.D. Germane a plecat într-un 
lung turneu. Fotbaliștii germani ur
mează să susțină mai multe meciuri 
în R.A.U. și Sudan.
• ÎNTR-UN MECI disputat la Rio 

de Janeiro, Flamengo a dispus cu 
scorul de 2—0 (1—0) de Vasco da 
Gama. în centrul liniei de atac a 
formației Flamengo a jucat interna
ționalul maghiar Albert, care este 
invitat pentru patru săptămînl de 
această echipă.

Azi, tragerea la sorți 
a 16-imilor „Cupei României"

După cum s-a mai anunțat, azi 
după-amiază (ora 18) la sediul F.R. 
Fotbal va avea loc tragerea la sorti 
a 16-imilor „Cupei României* pro
gramate pentru duminică 5 martie.

Reamintim cu acest prilej că pen
tru această etapă s-au calificat for
mațiile Metalul Plopeni (din campio
natul regiunii Ploiești), Textila Me
diaș (din campionatul regiunii Bra
șov), Foresta Fălticeni, Voința Re
ghin, Gloria Bîrlad, Electroputere 
Craiova, Metalul Hunedoara și Me
dicina Cluj din categoria C, Minerul 
Lupeni, Minerul Baia Mare, Crișul 
Oradea, C.F.R. Timișoara, C.S.M. Si
biu, Politehnica București, Metalur
gistul București, Oțelul Galați, Pro
gresul Brăila și Chimia Suceava din 
categoria B, cărora li se vor alătura 
echipele din categoria A.

Categoria a IlI-a: 106 variante S
880 lei;

Categoria a IV-a: 522 variante W 
229 Iei;

Categoria a V-a: 2.189 variante a 
54 Ici.

Categoria Vl-a: 7.857 variante a
21 lei.

REPORT CATEGORIA I: 55.026 Iei.

Premiul de 25.000 lei revenit unei va
riante de categoria a 11-a va fi tras Ia 
sorți miercuri 18 ianuarie 1967.

Rubrică redactată de Administra
ția de stat Loto-Pronosport.



PELE ARE 

O FETIȚĂ
re cîteva zile, faimosul fotbalist 

brazilian Pele este tatăl unei fetițe 
— Cristina. Luînd parte la o confe
rință de presă) care a avut loc la 
Rid de Janeiro, Pele a făcut urmă
toarea declarație ziariștilor : *Im> 
doream un băiat, dar se vede că 
■Rosemary, soția mea, a fost de altă 
părere. . Oricum, sînt extrem de 
fericit că fetița mea, Cristina, îmi 
seamănă leit. Aceiași ochi, același 
nas. aceeași gură... Cu siguranță, 
va fi o sportivă de mare clasă !-..“

Imediat după aceasta, Pele a ple
cat, împreună cu echipa sa, F.C. 
Santos, intr-un turneu de 48 de zile, 
in Argentina, Chile, Columbia și 
alte țări ale continentului sud- 
american.

Campionatul mondial de handbal

Jucătorii români nu au avut soarta... fotbaliștilor brazilieni Microstatislică
STOCKHOLM 16 (prin telefon, 

de la trimisul nostru special). — S-au 
scurs mai bine de 24 de ore de la 
pasionantul joc dintre echipele Ro
mâniei și U.R.S.S. și avem convinge
rea că — în ciuda enormului inte
res manifestat aici față de evolu
țiile naționalei suedeze — nici unul 
din spectatorii piezenți duminică 
seara la Eriksdahlshallen nu va uita 
curînd această partidă.

Replica reprezentativei sovietice a 
fost extrem de dîrză. Atacul adver
sarilor noștri a combinat rapid si 
precis, iar apărarea a dovedit multă 
promptitudine în intervenții. Pornind 
de la această realitate, succesul 
handbaliștilor români — care au ter
minat cea mai dificilă grupă fără 
să fi cunoscut înfrîngerea — capătă 
o altă semnificație. Echipa țării noas
tre a demonstrat cu prisosință, 
mai ales în această partidă, că nu 
s-a prezentat la această ediție în 
stil... brazilian (comparațiile cu C.M. 
de fotbal sînt foarte frecvente), așa 
cum au afirmat multi comentatori 
prezenți la competiția din Suedia.

Nu în puține ziare am citit, mai 
ales după primul joc cu R.D. Ger
mană, că România va avea soarta 
Braziliei la C.M. de fotbal; adică va 
părăsi competiția înainte de sfertu
rile de finală. Numai că aceste apre
cieri au ajuns și la urechile sporti
vilor noștri, care au făcut, tot posi
bilul pentru a le infirma și a atrage 
atenția că și în continuare vor avea 
un ouvînt greu de spus.

Revenind la meciul cu U.R.S.S., 
trebuie să subliniem puternicul final 
al echipei române care a dus la 
inversarea scorului, mult timp favo
rabil .handbaliștilor sovietici. în acest 
sens trebuie precizat că selecționata 
Uniunii Sovietice nu a mai avut po
sibilitatea să marcheze în ultimele 
15 minute decît două goluri din „7 
metri". Din nou apărarea formației 
noastre a dus greul jocului. în frunte 
cu Penu (care în 40 de minute a pri
mit doar două goluri din acțiune) 
și Oțelea, foarte bun coordonator, 
handbaliștii români au contracarat 
prompt multe din acțiunile debor

CONCLUZIE PRINCIPALĂ DUPĂ BALCANIADA DE BASCHET;

Mai multă încredere în propriile posibilități

dante ale echipei sovietice. Este de 
menționat, de asemenea, aportul pre
țios adus de Costache II și Gațu 
care l-au marcat (pe rînd) cu stric
tețe pe principalul realizator advers 
de pînă acum, Țerțvadze (nu a mar
cat nici un gol 1). Atacul, în schimb, 
chiar dacă a avut mai multă cursi
vitate ca în meciul cu R.D. Germană, 
multe din combinațiile subtile ale 
jucătorilor noștri fiind viu aplaudate, 
continuă să dea dureri de cap an
trenorilor. Principala carență — ine
ficacitatea, datorată după părerea 
noastră lipsei de răbdare în alegerea 
celor mai bune momente de arun
care' la poartă. Așa se face că și în 
acest meci multe mingi s-au oprit 
în blopajul advers sau au trecut mi
limetric de poarta lui Abaișvili. Ar 
mai fi de adăugat și lipsa de obiș
nuință a reprezentanților noștri de a 
acționa împotriva unor apărări avan
sate (3-f-3 sau 4-|-2), deosebit de in
comode. Să sperăm, însă, că o dată 
eliberați de emoțiile calificării, spor
tivii noștri își vor regăsi calmul și 
siguranța, ■ se vor concentra mai 
mult în acțiunile ofensive, pentru 
a-și putea apăra cu succes titlul su
prem pe care îl dețir

• în clasamentul golgeterilor, dl 
încheierea meciurilor din prelimina 
conduc japonezii Kino cu 23 de gol 
și Yibata 22, urmați de : Bruna (Cei 
slovacia) 22, Lubking (R.F.G.) 20, A 
kovici (Iugoslavia) 19, Klimov (UR: 
ți Duda (Cehoslovacia) 15, Țerțvai 
(URSS) ți Horvath (Iugoslavia) 14, 
cob (România), Kovacs (Ungaria) 
Fenyo (Ungaria) 13.

• Iată ți situația la zi în „Ci 
Fair-play" a celor 8 echipe rămase 
cursa pentru titlu : Iugoslavia ți I 
nemarca nici o eliminare, Cehoslot 
cia și R.F. Germană cite două mim 
de eliminare, Suedia 4 minute, Ron 
nia ți U.R.S.S. 10 minute, Ungaria 
minute.

• Recordul celor mai multe gol 
înscrise în preliminarii îl deține pi 
in prezent partida R.F. Germană—, 
ponia (38—27). De altfel, cele dc 
formații au avut ți atacurile cele n 
eficace, ele marcind, în total, 162 
puncte (R.F. Germană 89, iar Japo: 
73).

• Cea mai bună apărare a camp 
natului s-a dovedit pînă în prezi 
cea a selecționatei române, care, d 
a evoluat intr-o grupă dificilă, nu 
primit decît 30 de goluri. Dintre ac 
tea, Mlhai Redl, in 80 de minute a p 
mit 21 de goluri, iar Cornel Penu 
109 de minute a primit doar 9 golu
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Unul dintre jucătorii de bază in apărare ai echipei 
României a fost Demian. 11 vedem în imagine punîn- 
du-i un „capac' lui Halii Aagle. (România—Turcia 

63—64).

nici nu a avut comportarea la care 
ne așteptam. A: aruncat puțin la coș, 
nu a încercat pătrunderi și, în general, 
a jucat prea reținut și nu și-a valori
ficat resursele. Novacek, Savu și V. 
Gheorghe au jucat inegal. Se pare că 
s-a făcut simțit efortul depus în meciu
rile susținute cu Slavia Praga în 
„C.C.E.".

Dintre cei introduși de curînd în lot. 
ne-a plăcut in mod deosebit Bîrsan. 
Excelent în apărare (și-a ținut adver
sarul foarte bine și a și realizat cîteva 
intercepții inspirate), el a fost util și 
în atac unde, însă, putea da un randa
ment mai mare dacă folosea viteza 
pe care o are cu prisosință. Tarău a jucat ' 
puțin, s-a străduit să corespundă, dar

Reprezentativa mas
culină de baschet a Ro
mâniei a ocupat la edi
ția a opta a campionatu
lui balcanic, desfășurată 
la Sofia, locul secund. 
Performanța este meri
torie dacă ținem
că baschetbaliștii noștri 
au mai ciștigat medalii
le de argint doar în 1964, 
Ia București, în rest cla- 
sîridu-Se pe locurile trei 
și patru. Mai trebuie să 
ad'ăbgă'm că echipa ro
mână a fost la un pas 
de- a cuceri titlul, care 
i-â! revenit pînă la urmă 
Iugoslaviei, învingătoa
re Mh întâlnirea directă cu 
o diferență minimă : 51— 
49. Remarcabil este și 
fontul că formația țării 
noastre s-a clasat pe pri
miți loc în întrecerea cu 
GrOcia și Turcia; obținîhd 
astfel. împreună cu echi
pa Greciei, calificarea 
pentru campionatul 
ropean din 1967.

•Ce a determinat aceste, rezultate, mai 
bune decît în ultimii ani și chiar în 
1966 ? După părerea noastră, elementul 
esențial l-a constituit aplicarea siste
mului de apărare ;,om la om” cu ten
dință vădită spre agresivitate. Datorită ■ 
acestui lucru, pe lîngă faptul că au pu
tui fi recuperate multe mingi, au fost 
interceptate sau „smulse" numeroase 
altele. Ca element pozitiv în atac, am 
repiareat păstrarea unei stricte discipli
ne de joc, ceea ce a dus la obținerea 
unui procentaj bun în aruncările din 
acțiune, și a îrnpiedicat comiterea prea 
multor greșeli de tehnică. Simțitor a 
fost îmbunătățit și procentajul arun
cărilor libere. Tabelul alăturat vă ofe
ră insă o statistică elocventă, atît în
ce privește comportarea fiecărui juca- bagajul sărac de procedee tehnice și 
tor, cit și a întregii echipe în toate me-, insuficienta mobilitate nu l-au ajutat 
ciurlle susținute. Sînt trecute în ordi- Prea mult. încheiem cu Radu Diaco- 
ne : aruncări din acțiune încercate 
realizate, aruncări libere încercate 
realizate, recuperări în apărare și 
atac. ... .

lificarea lă campionatul european. Dar, 
acest lucru nu trebuie; să ne facă să 
uităm lipsurile care s-au manifestat- u- 
neori pregnant în jocul ei și a căror 
eliminare se impune. . ,

Ne .referim în special la atac. Am 
spus la început că ne-a plăcut păstra
rea disciplinei de joc. De aici însă și pînă 
la jocul timid, extrem de prudent, 
fără aruncări de la semidistanță 
(chiar cînd situația o impunea, ca 
de pildă în partida cu echipa Iugo
slaviei, care a făcut o apărare în 
„zonă" strînsă), fără contraatacuri (un 
element fără de care nu poate fi con
ceput baschetul modern), este o cale 
lungă. Aportul antrenorilor 
Popescu și C. Călugăreanu 
făcut din plin simțit cînd

Din sporturile de iarnă
• J C. KILLY CONDUCE ÎN „CUPA MONDIALA"
• ALTE CONCURSURI DE SCHI Șl PATINAJ VITEZA

• Proba de slalom special din cadrul 
Concursului international de schi de la 
Wengen a revenit francezului Jean 
Claude Killy, care a realizat în cejc 
două manșe timpul total de 1:52,9. Aus
triacul Messner s-a clasat pe locul doi 
cu 1:54,1, urmat de Jules Melquignd 
(Franța) 1:54,9. în clasamentul „combi
natei” conduce Jean Claude Killy ur-

din 9 țări, s-a desfășurat proba de 
km femei și 30 km bărbați. Campioa: 
mondială și deținătoarea medaliei 
aur la J.O.. de. la Innsbruck, Klavc 
Boiarskih (U.R.S.S.), a înregistrat c 
de-a doua victorie în această comp 
tiție, cîștigînd proba de. 10 km 
timpul de 36:31,0. Proba de 30 k 
masculin a revenit lui Viaceslav Ved

mat de Messner și Zimmermann. Killy 
se află pe primul loc și în clasamen
tul „Cupei mondiale". în această com-

nin (U.R.S.S.) cu timpul de lh39:47,0.1 
sărituri de la trambulină, pe primul 1 
se află Vladislav Dtvila (CehoslovaciAlex.

s-a 
a 

fost vorba de aplicarea tacticii în 
apărare și în atac. Se pare însă, și a- 
ceasta este o problemă deosebit de im- 

. portantă, că a fost neglijat capitolul 
pregătirii psihologice. In toate meciurile 
decisive baschetbaliștii noștri au jucat 
timorați. Ei s-au străduit să acționeze ■ 
cît mai corect, să respecte ■ disciplina 
de joc, dar au „uitat” că ei înșiși au o 
valoare, că sînt momente favorabile în 
care inițiativa personală, individualita
tea, trebuie folosite. Așa' se explică nu
mărul mic al aruncărilor de la setni- 
distanță și distanță, -lipsa contraatacu
rilor, a pătrunderilor decisive și chiar 
a acelor acțiuni caracteristice unor 
jucători de valoare (schimbările de 
ritm și de direcție ,aje lui Cristian Po-.

. pescu, aruncările de la semidistanță și 
pătrunderile lui Mihai Albu). Mai mult 
chiar, am avut uneori impresia că jucă
torii noștri, deși luptă cu toată ardoarea, • 
nu sînt convinși că pot face acest lucru 
Și aceasta numai din cauza unei stări 
psihologice negative, din cauza unei 
stări de inhibiție datorată rezultatelor 
slabe din anii trecuți.

• Iată de ce se impune acordarea u- 
nei atenții sporite pregătirii psiholo
gice, obținerii unei stări de start cît 
mai favorabile. Baschetbaliștii noștri 
trebuie să se obișnuiască cu meciuri 
grele, cu finaluri decisive, trebuie să 
capete încredere deplină în. posibilită
țile lor. Dacă aveau această încredere, 
terminau campionatul balcanic' neîn
vinși !

c. 
plin

petiție el este urmat de Messner (Aus
tria) si Lacroix (Franța).

• Norvegianul Odd Martinsen a 
terminat învingător în proba de 18 km 
a concursului internațional de schi de 
la Bolzano. El a realizat timpul de 
57:02,8.

• La concursul internațional de schi 
de la Kavgolovo, care reunește sportivi

cu 227,5 puncte (71,5 m și 73,5 ml.
• La Alma Ata, în cadrul unui co 

curs feminin de patinaj, viteză, tină 
Elvira . Misurova a obținut un rezult 
valoros la totalul Celor 5 probe (5( 
1000, 1500, 3000 și 5000 m), cu 197.7 
puncte. In proba de 3 000 m, Misuro’ 
a fost cronometrată cu 5:11.8.

prea mult. încheiem cu Radu Diaco- 
și nescu, jucător tînăr, în care s-au pus 
și mari speranțe; din păcate lipsa de dis

ciplină din viața de toate zilele a a- 
cestui jucător se face din plin simțită 
și pe teren. Protestele adresate arbitri
lor (uneori pe un ton de-a dreptul ne
cuviincios), discuțiile și apostrofările 
adresate coechipierilor au creat une-, 
ori o atmosferă defavorabilă echipei 
române. Asta ca să nu mai vorbim de 
nerespectarea disciplinei de joc. Cel 
mai elocvent (și dureros, în același 
timp) „exemplu” ni l-a oferit în finalul 
partidei cu Iugoslavia, cînd România 
conducea cu un punct și mai era un 
minut de joc. A prins o minge și, în loc 
să o paseze, a început să dribleze. A 
fost „încolțit" de doi adversari, arbi
trii au dictat in mod just „minge între 
doi“, am pierdut mingea și atacul în- 
tr-un moment decisiv. în pofida nume
roaselor avertismente și sancțiuni, 
Radu Diaconescu continuă să fie ne
disciplinat. Ar fi cazul să i se demons
treze concret că numai talentul nu este 
suficient pentru a fi component al e- 
chipei reprezentative.

Revenind la comportarea generală a 
formației române la campionatul bal
canic, ne exprimăm satisfacția pentru 
cucerirea locului secund și pentru ca-

în

Demian 57—8 18—13 13 6
Novac 21—17 4— 4 13 5
Oheorghe 16— 8 6— 5 6 1
Savn 31—-14 4— 1 5 3
iecheli 41—23 16—11 11 3
Albu 23—12 2—,;2 3 0
Popescu 37—19 14—12 5 0
Diaconescu 20— 8 12— 9 6 3
Novacek 18— 9 12— 8 17 2
Nosievicj 19—11 14—11 5 5
Bîrsă'n 6— 3 4— 3 2 0
Tară u 2— 0 2— 1 3 1

Procentaje -pe echipă : 52.50 la sută la
aruncări din acțiune, 74 la sută la a-
runcări libere.

D. STÂNCULESCU

PE SCURT • PE

Cu prilejul unui concurs internațional de patinaj viteză desfășurat la Osl 
sportiva sovietică Lidia Skoblikova a stabilit un nou record mondial în pro 

de 3 000 m. Ea a realizat timpul de 5:05,9, corectind cu 5 zecimi de secundă : 
cordul care-i aparținea. ■ Skoblikova a cîștigat și proba de 1000 m, fiind cr 
nometrată in 1:33,4. Iat-o în fotografie, în cursa de 3 000 m.

Telefoto U.P.I. —_Agcrpres

SCURT • PE SCURT • PE SCUR1

Dintre jucători, cea mai constantă 
comportare au avut-o Iecheli și Novac, 
care au adus un aport deosebit atît în 
atac, cît și în apărare. Demian și Po
pescu, după un debut timid, au intrat 
repede în ritm și pînă la urmă au'con
tribuit din plin la performanța echipei. 
Nosievici a fost uneori excelent, al
teori doar util. In orice caz, trebuia 
menținut mai mult în teren în momen
tele decisive (ca și Popescu, de altfel), 
cînd experiența putea fi hotărâtoare. 
Albu a jucat corect: nu a greșit, dar

BELGRAD. — După patru runde, în 
fruntea turneului zonal masculin de șah 
de la Vrnjacka Banja se află Barczay, 
Mohrlock ți Byluap cu cîte 3 puncte 
fiecare, urmați de Lengyel ți Hindle cu 
cîte 2i/2 puncte, Gheorghiu, Packman 
ți Zuidemaa cu cîte două puncte. In 
runda a patra, țahistul român a remi
zat cu Bobo/ov (Bulgaria) în 15 mu
tări. In runda a 5-a, Florin Gheorghiu 
îl întîlnește pe Barczay.

— Tenismanul australian 
a cîștigat turneul intemar 
Hobart (Tasmania), învin- 

,a cu 9—7, 1—6, 6—2, 
8—6 pe Arthur Ashe (S.U.A.). La fe
minin, primul loc a revenit jucătoarei

HOBART. 
Tony Roche 
țional de la 
gind în finală

Nancy Richey (S.U.A.), învingătoare cu 
6—4, 6—2 în fața sportivei Leslev Tur
ner (Australia ).

★
PRAGA. Meciul tur din „Cupa cam

pionilor europeni' la volei masculin din
tre echipele Ruda Hvezda Praga și Ha- 
poel Tel-Aviv a fost cîștigată de volei
baliștii cehoslovaci cu scorul de 3—0 
(7, 5, 13).

’★
SYDNEI. — In cadrul unui concurs 

de notație desfășurat la Sydnei, Kathy 
Wainwright a stabilit un nou record al 
Australiei în proba de 1500 m cu timpul 
de 18:30,1. Un nou record a fost sta
bilit și în proba masculină, în care John 
Bennet (Australia) a obținut 16:57,9.

VARȘOVIA. —- In turneul interi 
țional de baschet (masculin)-'de la V 
șovia, echipa AZV Varșovia a dispus 
selecționata orașului Sofia cu scorul 
74—58 (39—35).

★ .
LILLE. — Tradiționalul cros de 

lille a fost cîștigat de atletul irlan 
Graham, care a parcurs 9 km în 27:21 
El a întrecut în ordine pe Wadi 
(Franța) — 27:30,0 și Tiurin (U.R.S. 
— 27:32,0.

■ir
WELLINGTON: — Concursul inter 

țional de tenis de la Wellington a j 
cîștigat de jucătorul englez Mark C 
In finală el l-a întrecut cu 7—5, 6- 
6—1 pe Brian Fairlie (Noua Zeeland
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