
furneul voleibalistelor din Mexic
eprezentativele feminine — 
mă și secundă — de volei 

Mexicului își continuă 
neul de pregătire în tara 
istră. Astfel, vineri după 
iază, în sala Dinamo, cu 
epere de Ia ora 17, se dis- 
ă meciurile Metalul Bucu- 
li (din categoria A) — Me-
(B) și Dinamo București — 

xic (A). Duminică dimi- 
ta, tot în sala Dinamo, cu 
epere 
ă în 
>culin 
■urești
tă din seria 1

B), iar apoi 
dicina București 
II-a, studențească,
iei B) —Mexic (B) și din 
i Dinamo București — Me-
(A).

de la ora 9, se dis- 
deschidere meciul 

de baschet Progresul
— Aurul

în încheierea turneului, vo-- 
leibalistele din Mexic vor mai 
juca marți după-amiază, în 
sala Giulești, după un pro
gram care nu a fost încă de
finitivat. Se știe doar că în 
meci-vedetă își vor măsura 
forțele o combinată Rapid — 
I.C.F. și prima reprezentativă 
a oaspetelor.

Ieri la Constanța, în meciuri 
revanșă > Mexic (A) — Farul 
3-2 (13, —9, —11, 11, 13) și 
Mexic (B) — Școala sportivă 
3-0 (3, 12, 5).

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, VNIȚI-VA!

e
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Iarna ca fl vara,

In actualitate!
Sezonul sportiv de iarnă 

bogat In 
cei mal
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a cate-

Trimisul nostru special la C. M. de handbal, CĂLIN ANTONESCU, transmite:
• JUCĂTORII NOȘTRI SUSȚIN ASTĂZI LA VAS- 

TERAS O PARTIDA EXTREM DE DIFICILA
• MECIUL U.R.S.S. - DANEMARCA, DESCHIS 

ORICĂRUI REZULTAT

obținerea victoriei*. Același 
ziar elogiază jocul lui Moser, 
Iacob și mai ales Gațu, pe 
care îl consideră „Hall-i-gân- 
gare“ (spiridușul) echipei noas
tre. în schimb, „Ostergotiands

ROMÂNIA SAU CEHOSLOVACIA?
VĂSTERAS, 18 (prin telefon). 

Așadar, după trei ani, o reedi
tare a pasionantei semifinale 
din 1964, care a pus fată în 
fată puternicele reprezenta-

:upa României

permițind jucătorilor unguri 
spatii mari de lansare pentru 
a arunca cu ușurință la poar
tă. Nu e mai puțin adevărat 
că $i adversarii au luptat cu

Rezultatele „Cupei Trac- 
irul" la sărituri ® Dumi
ca, un nou concurs de 
rituri : „Cupa Dinamo" 
Inaugurarea sezonului de 

hi la Cluj • între- 
îri de verificare pentru 
>piii centrului de inițiere 
n Rîșnov

robe alpine)

> Al treilea concurs de 
ire al sezonului se disputa 
ri și sltnbata pe pîrtia de 
telefericul din Predeal. Este 

ta de „Cupa României* ta 
re alpine, competiție care re- 
ște la startul întrecerilor echi- 
; Dinamo A S. Armata, Stea- 
f;aști. Politehnica din Brașov, 

f >i Sinaia, Caraimanul Buș- 
, I.C.F București, precum și 
cționatele Cluj, Reșița, Baia 
■e. Vatra Dornei și Pelroșeni. 
ipele, alcătuite din cite doi 
ori, nn concurent n3scut țn- 
1945—1947, doi juniori, o 

oara și o junioara, își vor dis- 
i întiictatea în probele de sla- 

speeial (vineri) și slalom 
ș (sîmbata).

Concursul de sărituri „Cupa 
■torul11, desfășurat pe tram- 
na mijlocie din Poiana Bra- 

a fost influențat de nin- 
ea care a căzut și înaintea și 
timpul întrecerilor. La se- 

i, pe primul loc s-a clasat 
l'oinea (A.S.A. Brașov) cu 

60 p. urmat de : 2. P. blâr- 
ranu (Tractorul) 217,u0 p, 
t. Burelea (Tractorul) 213,70

Continuare in pag. a 2-a)
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live ale României și Cehoslova
ciei.

în trenul care ne-a purtat 
miercuri dimineața de la Lin- 
kâping spre Văsteras, antreno
rul principal al reprezentativei 
noastre, I. Kunst - Ghermă- 
nescu, mi-a declarat că are 
multă încredere în forța de 
mobilizare a echipei, capabilă 
să dea o replică bună oricărui 
adversar. „E drept — a spus 
prof. Kunst-Ghermănescu — că 
în meciul de marți, apărarea 
a daf dovadă de unele slăbi
ciuni. S-a jucat prea retras,

Gruia înscrie un nou gol pentru echipa română. 
Telefoto : Agerpres-U.P.I.

o ambiție neobișnuită pentru 
a realiza o mare performanță, 
în sfîrșit, mă bucură revenirea 
in iortnă a lui Redl și Moser, 
ca și forma excelentă a Iui 
Iacob și Gațu. Cred că vom 
cîștiga și meciul cu Cehoslova
cia".

în general, însă, părerile asu
pra acestei partide, care se a- 
nunță extrem de pasionantă, 
sînt toarte împărțite. Ziarul 
„Svenska Dagbladet“ afirmă că 
„românii s-au menajat în me
ciul cu Ungaria, lăsînd impre
sia că nu îi interesează decît

zi, primul antrenament al 
la concursul internațional

participan|ilor
de Motion

amatorii 
Predeal, 

ai muncii

jadar, 
.1 în 
eni 
nă și turiștii vor

să urmărească 
jtoacă 
ului 
on, la care iau parte 
din U.R.S.S., R.D.

ă. Franța și România (cu

de schi 
localnicii, 
aflati la 

avea pri- 
în Valea

întrecerile
international

con- 
de 

spor- 
Ger-

ROMANIA —
13— 21 — 2.03.1958 1 
12—21 — 4.12.1960 I
8— 12 - 3.03 1961 I
9— 8 - 12.03.1961

16— 15 — 13.03 1964
18— 12 - 30.08.1964
19— 17 — 20.12.1964
14— 14 — 11.11.1966
15— 11 — 13.11.1966

U.R.S.S.
17— 14 - 12.03.1964 
14—15 — 4.12.1965
16— 16 — 5.12.1965
20— 17 — 12.04.1966 
20—16 — 23.07.1966 
24—18 — 6.01.1967

PALMARES
CEHOSLOVACIA

la Magdeburg 
Ia Bratislava 
Ia Freiburg 

Dortmund 
Praga 
Budapesta 
București 
Praga 
Bratislava

la 
Ia 
Ia 
la 
la 
la

DANEMARCA
la 
la 
la 
la 
la 
la

Praga 
Aarhus 
Copenhaga
Tbilisi
Sopot 
Copenhaga

Dagblat" se întreabă, în cro
nica meciului Cehoslovacia — 
Suedia : „Am văzut oare pe 
viitorii campioni mondiali ?“ 
Cronicarul acestui ziar preci
zează că echipa cehoslovacă 
are cîteva individualități de 
clasă (Mareș, Duda, Bruna), 
care au posibilități mari de a 
duce echipa lor spre victoria 
finală.

în sfîrșit, iată și cele două 
loturi anunțate de antrenori 
pentru acest meci: ROMÂNIA: 
Redl (Penu) — Moser, Iacob,

Costache II, Otelea, Licu, Gruia, 
Gatu, Nica, Goran; CEHOSLO
VACIA: Arngst (Skarvan) — 
Gregor, Mareș, Beneș, Cinner, 
Duda, Bruna, Konecny, Havlik, 
Frollo (Seruga). Trebuie pre
cizat că în cazul unui rezultat 
egal, meciul 
două reprize

va fi prelungit cu 
a cîte 5 minute.

DE ASTĂZI LAMECIURILE
RADIO SI PE MICUL 

ECRAN
Astă-seară, de la ora 20, 

postul de televiziune va 
transmite de la Văsteras în- 
tîlnirea România - Ceho
slovacia, din cadrul semifi
nalelor C.M de handbal, 
iar de la ora 22,10 - repri
za secundă a partidei 
U.R.S.S.-Danemarca. Tot de 
la ora 20, pe programul de 
radio București I, vefi pu
tea asculta transmisia jocu
lui România-Cehoslovacia.

în cealaltă semifinală, 
U.R.S.S. și Danemarca se în- 
tîlnesc într-o partidă deschisă 
oricărui rezultat.

în turneul .pentru locurile 
5—8, ieri s-au înregistrat re
zultatele : R. F. Germană — 
Iugoslavia 31—30 (14—12, 24— 
24); Suedia — Ungaria 21—19 
(10-11).

este deosebit de 
competiții. Pentru ___
mulți amatori de sport din 
tara noastră, competiția nr. 1 
este Spartachlada de Iarnă.

Există însă șl o altă com
petiție care suscită un interes 
la fel de mare, o întrecere 
care începe, în fiecare an, la 
1 ianuarie și se încheie la.* 
31 decembrie. Atl ghicit, de
sigur, că este vorba de Insigna 
de polisportiv. Pentru această 
interesantă și atractivă com
petiție polisportivă nu există 
„sezon mort". Iarna ca și vara, 
ea este în permanentă actua
litate.

Pentru edificare, să facem 
apel la regulament Concursul 
pentru obținerea Insignei de 
polisportiv programează 6 pro
be’ sau grupe de probe. Majo
ritatea pot fi trecute si iarna:. 
Astfel, gimnastica de înviorare, 
crosul, tlotările, cătărările s«u 
tracțiunile din atirnat. sări
tura în lungime și aruncarea 
greutății (din cadrul triatlo- 
nulul atletic), tirul sau turis
mul și schiul sînt probe la 
care normele pot fi îndepli
nite cu brio in sezonul spor
tiv de iarnă în cadrul între
cerilor programate (după spe
cific) în sală sau în aer liber.

Reiese, așadar, că in acest 
sezon consiliile asociaților 
sportive de la orașe și de la 
sate pot organiza numeroase 
întreceri.

Una dintre 
însă amînare 
proba de schi 
(la alegere), 
cînd zăpada 
strat gros în întreaga 
consiliile asociațiilor sportive 
au datoria să organizeze cit 
mai multe întreceri de schi, 
să folosească competițiile or
ganizate cu prilejul Sparta- 
chiadei de iarnă sau campio
natului asociației, astfel ca 
toti concurentii care aspiră la

probe nu.. suferă 
Ne referim la 

din grupa a 6-a 
în aceste zile, 
s-a așternut în 

tară.

(Continuare in pag. a 2-a)

LA CRACOVIA Șl LA BRUXELLES,

Politehnica București și Dinamo București
susțin partide 

diiicilc

Novac (12) în luptă cu americanul Page. Cei doi 
vor fi și astă-seară oamenii de bază ai echipelor lor 
in meciul din „Cupa cupelor" (fază din meciul-tur 
de la București dintre Dinamo și Royal IV Bruxelles)

Astă-seară, la Cracovia și la Bruxelles, 
două formații românești de baschet susțin 
meciuri-retur în cadrul unor competiții 
continentale. Echipa feminină Politehnica 
București va încerca să dea o replică mai 
bună campioanei Poloniei, Wisla, în „Cupa 
campionilor europeni", iar dinamoviștii 
bucureșteni vor face tot posibilul pentru 
a valorifica avantajul de 16 puncte cu 
care pornesc în fata baschetbaliștilor de 
la Royal IV Bruxelles în „Cupa cupelor*.

Pentru campioanele noastre, învinse la 
București cu 66—57 la sfîrșitul unei par
tide în care au jucat neașteptat de slab, 
calificarea este foarte puțin probabilă, da
toria lor constînd de fapt în a demonstra 
adevărata valoare. Lotul care a făcut de
plasarea, cu trenul, este următorul: Vio
rica Niculescu, Ana Haralambie, Cornelia 
Gheorghe, Sanda Dumitrescu, Ecaterina 
Vogel, Margareta Pruncu, Anca Demetres- 
cu, Gabriela Vartepniuc-Ciocan, Elena Tin- 
torescu, Ileana Ghiță, Marieta lupean, și 
Ursula Fierlinger; antrenor prof. C. 
nescu.

Lotul dinamoviștilor, care are șanse se
rioase de calificare, cuprinde pe Marian 
Spiridon, Mihai Albu, Horațiu Giurgiu, 
Gheorghe Novac, Adolf Cernea, Nicolae 
Viciu, Constantin Dragomirescu, Jean An
tonescu, Pavel Vissner, Theodor Săuca, 
Mircea Andreescu și Gheorghe Cîmpeanu. 
Antrenor — Dan Niculescu.

unao 
de

care 
fost 
fru-

echipă de seniori și 
tineret).

Primii dintre oaspeți 
și-au anunțat lotul au 
francezii. Ei deplasează în
moașa stațiune de la poalele 
Clăbucetului următoarea e- 
chipă : Mercier, Romand, Vigy, 
Chassagne, Duraiourg. Dintre 
aceștia, cel mai cunoscut este

un efort susținut, tragerea tu poziția culcat, pe zăpada rece, 
ourte dificilă. Pe bună dreptate, se spune că biatlonul est» 

unui dintre cele mui grele sporturi

Mercier, fost multiplu campion 
al Franței la probe de fond.

Lotul U.R.S.S., antrenat de 
Viktor Nikolaevici Bucin, este 
alcătuit din Oleg Kozavoi, 
Aleksandr Tihonov, Vasili Tre- 
tiakov și Iuti Mihailov. Sînt 
elemente tinere, de perspec
tivă, în care specialiștii so
vietici își pun mari speranțe.

Biatloniștii din U.R.S.S., din 
Franța și din R.D. Germană 
vor susține azi dimineață un 
prim antrenament pe pîrtia și 
în poligonul de concurs, ur- 
mînd ca vineri să participe, 
împreună cu sportivii români, 
la prima probă: cursa indi
viduală de 20 km.

UN REUȘIT SIMPOZION
Consiliul orășenesc UCFS Tulcea, în 

colaborare cu Casa de cultură a sindi
catelor din localitate, a organizat re
cent un reușit simpozion pe tema ; 
„Prin sport la Întărirea sănătății".

Expunerile prezentate de antrenorul 
Vasile Georgescu, profesorul de educa
ție fizică Olimpia Banșug și sportiva

au fost urmărite 
deosebit Interes de cei peste 

tineri și vîrstnici prezenti în 
partea a doua a simpozionului a ru- 
un ciclu de filme sportive.

ION TURȘIE—coresp

Cornelia Bacaiu 
un 
de 
In 
lat

Foto» T. Kvibu



PENTRU AMATORII DE TURISM ȘÎ DE SCHI PATfNAd

,cupa României"II
(probe alpine)

(Urmare dia pag. 1)

p, 5. A. 
N. Doro- 
juniori ;

p, 2. P.

p, 4. A. liiriș (AȘ. A.) 213,20 
Ilodeanu (Dinamo) 201,40 p, 6. 
banțu (Dinamo) 191,60 p. La 
1. D. Lupu (Dinamo) 240,40
Rrsan (Tractorul) 239,80 p, 3. V. Dan- 
ciu (Tractorul) 216,80 p, 4. I. Proca 
(Dinamo) 185,30 p, 5. N.Suroiu (A.S A.) 
183,10 p, 6. E.ffârdaș (Tractorul) 161,90 
p. Trofeul a fost cîștigat de săritorii de 
la Tractorul care an totalizat 16 p. Pe 
locurile 2—3, la egalitate de puncte (30) 
— A.S.A. șt Dinamo Brașov.

cursul asociația sportivă Metalul și Școala 
generală din localitate, lată rezultatele: 
fond 3 km băieți 12—14 ani: 1. Gh. 
Bobeș, 2. C. Ducaru, 3. I. Pctric ; 7,5 
km fetițe 12—14 ani: 1. Elena Chiper, 
2. Elena Viădca, S. Lucia Prahoveana; 
1,5 km băieți 11 ani: l. 1. Tret, 2. C. 
Proca. 3 O Brezeanu.

La munte- zăpadă bună,
dar vreme friguroasă

— Alo I Institutul meteorologic ?
— Da. Cu cine doriți să vorbiți ?
— Cu tovarășa Elena Milea. vfi

desfă-
l'ăget

• Următorul concurs de sărituri va 
avea loc duminică dimineață, tot pe tram
bulina mijlocie din Poiana Brașov. Este 
vorba de tradiționala competiție 
cu „Cupa Dinamo".

dotată

RESTANȚIERI

• Concursul de inaugurare s-a 
șnrat pentru «chiorii clujeni la 
(probele de fond) și la Florești (probele 
alpine). Deși mulți studenți nu s-au 
putut prezenta la întreceri, fiind în se
siune de examene, la staTtnl probelor au 
fost înregistrați peste 50 de schiori de 
la Universitatea. C.F.R., Voința și Să
nătatea. lată cîștigătorii probelor: FOND 
juniori 8 km: Gh Jucau (Universitate»); 
junioare 3 km: Clara Csetri (Universi
tatea) ; 5 km senioare: Maria Jmreh (U- 
niversitatea) ; SLALOM URIAȘ juniori: 
Alexandra Da-n (Universitatea) ; junioa
re : Coca Babeș (Sănătatea) ; seniori : 
Dan Căpitan (Universitatea) ; copii: Ar
pad Csako (Voința). (P. NAGY-coresp.).

• Centrele de inițiere se află și ele 
în plină activitate. La llîșnov, antrenorul 
Constantin Clădea a și organizat nn con
curs de verificare la care și-au dat con

— Un moment...
— Sîntem ziarul „Sportul popular*.

Știți, turiștii, 
-— Știm și 

taț i ?
— Desigur.

schiorii... 
am pregătit totul. No-

Și eu sînt
Atunci însemnați în

pregătit. 
primul rînd 

grosimea stratului de zăpadă: Vl. 
Omul 46 cm, Paring 74 cm, Păltiniș- 
Sibiu 36 cm, Sinaia-Cota 1 400 33 cm, 
Fundata 60 cm, Semenic 76 cm, 
Țarcu-Godeanu 97 cm. Muntele Mic 
71 cm, llarău 41 cm, Ceahlău-Toaca 
19 cm, Băișoara 70 cm, Vlădeasa 
18 cm, Predeal 80 cm, Brașov 23 cm. 
După cum vedeți, zăpadă în can
titate suficientă pentru schiat.

■— Ce se prevede pentru acest 
sfârșit de săptămână ?

— In regiunea de munte, în ur
mătoarele două zile vremea va h 
friguroasă in Carpații de Est și 
Sud. O foarte ușoară încălzire 
va produce in munții din Vest 
din Nerrd, unde însă se va 
ceață. Precipitațiile sub formă 
ninsoare vor fi foarte slabe,

de 
sc 
și 

ivi 
de 
mr

virilul va sufla ușor, pină la potrivit, 
in general, zăpadă bună pentru 
schia!, dar atenție la ceață...

mulțumim și„. pe săptămânii— V-ă 
viitoare.

— Ne 
serviciu 
schi. Pe

bucură Că putem face 
amatorilor de turism și 
sâptămina viitoare.

un
de

Ch. Vulpe, unul din juniorii de la 
care ușteptăm să se afirme in con
cursurile de seniori din acest sezon.

Fot» : P. Rotnoșan

A fost inaugurată pista acoperită de la Timișoara
— 100 m : U. Pace-pa 
113; 55 mg : ~
juniori II — 50 m î 
7,0 ; 80 m: 1. Vasi- 

100

Pe o vreme geroasă, care a dat 
de furcă atît concurenților, dar mai 
cu seamă... arbitrilor, întrecerile 
fazei regionale a campionatului re
publican au tranșat — pentru mo
ment — rivalitățile existente între 
cei mai buni patinatori artistici 
bucureșteni.

învingătorii au fost, în 
cei scontați, ei desprinzîndu-se 
lesne în categoriile juniorilor 
relativ mai greu în cele ale 
niorilor. Cel mai distanțat a 
minat Gheorghe Fazekaș, care

general, 
mai 

Și 
se- 

ter- 
a 

demonstrat o superioritate netă la 
executarea figurilor obligatorii, ce
le care asigură totdeauna un „ba- 
gaj“ prețios de puncte. De mențio
nat și succesul a doi reprezentanți 
ai Șoolii sportive. Doina Ghișere! 
și Mihai Stoenescu, de asemenea 
bine pregătiți. Ultimul a luat con
ducerea de la a treia figură obli
gatorie și n-a mai părăs-it-o pînâ la 
sfîrșit. „De la cap la cap“ a con
dus în clasamentul senioarelor Elena 
Moiș, campioana țării, care a avut 
o bună evoluție și la „libere". A 
lipsit din concurs M. Comantoi, 
deținătorul titlului la seniori, care 
este bolnav.

Arbitrii s-au arătat deosebit de 
exigenți la figurile obligatorii, sin
gurii care au reușit să treacă -gra
nița „notei 3" fiind cîștigătorii pro
bei de perechi, Liliana Georgescu 
și Radu Ionian.

Punctele de Ia obligatorii și li-

Răsfoim registrul de evidență a 
articolelor critice apărute în ziarul 
nostru în cursul anului trecut. Ca pe 
o peliculă a unui documentar, reve
dem o serie de fapte, care, un timp, 
au constituit o frînă în calea dezvol
tării activității sportive. Spunem un 
timp, deoarece în majoritatea cazu
rilor, cei criticați pentru anele lip
suri au fost ajutați și au 
să ie lichideze. Să luăm, de 
piu, ultimele răspunsuri la 
sosite la redacție.

In ziarul nostru nr. 5113 a 
un articol întitulat „Cind rut 
preocupare^, în care se lua 
dine împotriva lipsei dc răspundere a 
unor arbitri de volei craioveni ce 
absentau sub diferite pretexte de la 
jocurile din campionatul regiunii Ol
tenia.

In răspunsul său. Consiliul regio
nal UCFS Oltenia recunoaște jus
tețea criticii. Comisia regională de 
volei a analizat temeinic situația și 
a ajuns la concluzia că principala 
lipsă îi ațtarlinc, în sensul de a nu 
fi organizat cursuri dc arbitri, pen
tru a avea la îndemină un număr 
mai mare de cadre și a nn mai fi 
astfel nevoită să apeleze la serviciile 
celor care an dat dovadă de nese
riozitate. Ilotărîtă să îndrepte neîn- 
tirziat această stare de lucruri, co
misia regională de volei a luat mă
suri pentru organizarea în fterioada 
de iarnă a unui curs de arbitri, la 
care vor îi atrași foști jucători de 
diferite categorii și alți iubitori ai 
acestei ramuri sportive.

O atitudine corespunzătoare față 
de critică a adoptat și conducerea 
Liceului „Nicolae Bălcescu" din Pi
tești care, criticată în articolul „Apă
rarea... acuză11, apărut în ziarul nos
tru nr 5125, pentru faptul că nu 
a asigurat condiții optime de desfă
șurare a orelor de educație fizică, 
ne mulțumește pentru ajutorul dat 
și ne asigură că va lua măsuri de 
îndreptare a deficienței semnalate de 
ziar.

Ceva mai greu, dar totuși țnal

înțeles 
exem- 
critica

apărut 
există 
atitu-

ia -uraiă a recunoscut și consiliul 
asociației sportive C.F.R. Timișoara 
că critica apărută în ziarul nr. 5199 
privind .întîrzierea amenajării pistei 
acoperite este întemeiată.

Exemplele celor care înțeleg să 
adopte o poziție justă Țață de aju
torul dat de ziar ar putea continua. 
Dar, să ne oprim puțin și la alte... 
exemple.

In nr. S155 al ziarului nostru, 
asociația sportivă Metalul Buzău a 
fost criticată pentru «wdul super
ficial în care a organizat cenctirsaJ 
inaugural al Spartachiadei de iarnă. 
Consiliul orășenesc UCFS Buzău, care 
ne răspunde... voluntar la această 
critică, nu este de acord cu cele a- 
părute în ziar. Răspunsul ne sur
prinde, deoarece președintele consi
liului orășenesc UCFS Buzău a con
statat și el lipsurile la care se re
ferea ziarul. Oare poate fi mulțu
mit un activist sportiv ca la des
chiderea unei mari competiții de 
masă, cum este Spartachiada de iar
nă, să participe șase pugîliști și 
cîțiva iurători ocazionali de șah și 
tenis de masă ? Și 
ci ație sț »ort i v ă cu 
membri UCFS și 
sportiv salariat !

Iată însă și un alt mod 
critica : acela de a lua 
mutului. în această privință, conduc 
în clasamentul... rcstanțierilor Consi
liul raional UCFS Vaslui, care nu 
ne-a răspuns la adresele nr. 282 și 
289, Clubul sportiv Banatul Timi
șoara (adresa nr. 283, plus o... re
venire), Consiliul regional UCFS Clnj 
(adtesa nr. 286, plus revenirea), 
sociațiile sportive Tușnad-Băi și Bo- 
lintinul din Vale (adresele nr. 295 și 
respectiv 296), Cltfbul spOTtîv Rapid 
din București (adresa nr. 342) și 
alții. Tuturor le dorim, acum la În
ceput de an, ca în 1967 munca să 
le fie cu spor și să nu mai ofere 
prilejul de a fi criticați. Dacă totuși 
acest lucru se va întîmpla, îi în
demnăm ca în W67 să aibă, oricum, 
mai multă responsabilitate față de 
obligația de a răspunde la criticfle 
«dresate prin ziar.

TIMIȘOARA (prin telefon). Dumi
nică a fost inaugurată pista acope
rită de sub tribuna stadionului C.F.R. 
Cu această ocazie s-a disputat șt 
primul concurs de atletism, la care au 
participat peste 80 de atleți de la 
Banatul și Liceul nr. 4. Au fost în
registrate 7 recorduri regionale de 
juniori și 8 de seniori. Cîteva rezul-

ta te : juniori I
(Liceul nr. 4) 
coșan (B) 8,7 ;
A. Breta&r (B)
lescu (B) 10,1 ; junioare I — 100 m :
F. Negru (B) 14,2 ; 40 mg : A. Pasru 
(B) 7,5 ; junioare II — 50 tn : M 
Mihăilescu (B) 7.5

P ARCAN-coresp. principal

Insigna de polisportiv 
in actualitate!

A. Se-

D. ST.

exerațiibvr

t\. Neaga

în timpul 
obligatorii

aceasta la o aso- 
peste 

cn un
1900 da 
instructor

de a privi 
poziția...

a-

(Urmare din pag. 1) 
cucerirea Insignei de polisportiv (și 
care au ales schiul') să-și poată înde
plini normele. Schiul programează 
două probe la alegere : slalom și 
fond. Proba de slalom se organizează 
pe pante a căror înclinare este de 
minimum 25 de grade, lungimea „pis
tei* urnaind să fie între 200 și 300 m. 
De-a lungul pantei se amplasează 
porti, în număr corespunzător celui 
prevăzut in tabelul de norme. Pro
bele de fond (2 000 și 5 000 m) se 
organizează pe teren plat sau ușor 
variat. Startul se dă pe grupe de ma
ximum 10 concurent! sau individual.

Și o precizare în ceea ce privește 
arbitrajul t el va fi asigurat de către 
arbitri, instructori, sportivi fruntași 
și alte cadre confirmate de consi
liile raionale UCFS și ale cluburilor 
sportive, urmărindu-se ca delegarea

acestora să se facă, pe cît este po
sibil, in alte asociații sportive decât 
acelea în care tși desfășoară acti
vitatea

Este “evident că nu trebuie pierdută 
nici o clipă din această perioadă fa
vorabilă trecerii probei de schi din 
cadru] concursului pentru obținerea 
Insignei de polisportiv. Cu sprijinul 
consiliilor raionale UCFS șl ale clu
burilor sportive, consiliile asociațiilor 
sportive și secțiile pe ramură de 
sport din cadrul acestora vor trece 
cu maximum de operativitate la 
organizarea centrelor de inițiere in 
schi (profesorii de educație fizică, 
instructorii și sportivii fruntași au un 
cuvint hotărîtor în buna organizare 
a acestora), la programarea zilelor 
de antrenament șt la inițierea între
cerilor.

Le dorim succes !

dau. după cele 
următoarele

trei zile de 
clasamente :

bere ne 
concurs,
JUNIOARE : 1. Doina Ghișere! (Șc. spor
tivă) 348,9 p; 2. Letiția Păcuraru (Din.) 
329,4 p ; 3. Constanța Ionescu (Construc
torul) 314,9 p : 4. Adriana Turcu (Constr.) 
282.2 p. JUNIORI; 1. Gh. Fazekaș (Din.)
327.6 p ; 2. E. Tăujan (Din.) 280,3 p ; 
3. D. Morarii; (Din.) 259,1 p. SENIOARE;
1. Elena Moiș (ICF) 523,S p ; 2. Beatrice
Itnștiu 512,1 p ; 3. Cristina Formagiu
(Din.) 454 7 p ; 4. Rodica Didă (Constr.)
441.7 p. SENIORI : 1. M. StoenescH (Șc 
sp.) 489.0 p : 2. N. Belu (Constr.) 472,4 p 
3. D. Săveanu (Din.) 429.4 p ; 4. D. Sande 
(Constr!) 406,9 p ; PERECHI : 1. Uttians 
Georgescu — Radu Ionian (ICE) 58,9 p
2. Daniela Popescu — Martan Ctitase? 
(Din.) 55.4 p.

(RD. V.)
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Numai cinci -zile au mai rămas 
pînâ la închiderea vînzării biletelor 
la tragerea AUTOTURISMELOR 
LOTO, prima din acest an.

După cum am mai anunțat, 
atribuie un număr NELIMITAT 
autoturisme de diferite mărci 
capacități.

Pentru stabilirea cîștigătorîlor
efectuează 12 extrageri care întru
nesc în total 36 de numere.

Participarea se face prin indica
rea a 3 numere diferite din 90, 
pe 5 feluri de bilete de valori di
ferite. la alegere : seria 
seria B (4 lei), seria T 
ria G (10 lei) și seria F

Vă măriți șans&fe de
cînd aceleași 3 numere la toate ex-

A (2 lei), 
(8 lei), se- 
(20 lei).
cfștig ju-

tragerile, pe două bilete în valoa
re de «turnai 24 lei. De exemplu:

20 lei pe biletul
și 4 lei pe
23—48—52.
Tragerea Loto

20 ianuarie 1967, va 
București în sala din 
nr. 2 cu începere de

Va urma un film

seria F 23—48—52 
biletul seria B

de mîine vineri 
avea loc la 
str. Doamnei 
la ora 18,00. 
artistic.

PREMIILE TRAGERII LOTO 
DIN 13 IANUARIE 1967

Categoria f: 1 variantă a 112.256 
lei; categoria a IÎ-at 2 variante â 
74.837 lei și 1 a 18.709 lei; cate
goria a 111-a: 120 variante a 1.264 
lei și 230 a 316 lei; categoria a 
IV-a: 473 variante a 421 lei și 771

a 105 lei ,- categoria a V-a : 
r ian te a 339 lei și 1.146 a

Premiul de 
participantului 
STANTIN din

categoria I a 
FLORESCU 

Craiova.

CONCURSUL
DIN

21

706 va-
84 -lei,

i'even it
CON-

PRONOEXPRES wr. ■
18 IANUARIE 1967

31 8 24 23 15 —6 4

premii :761.114 lei âlrFond de
care report la categoria 1: 55.026 lei

Trăgerea următoare va ăvdâ T6c 
la București.

Rubrică redactată de Administra 
ția de stat Loto-Primospărt.



Dinamo Pitești a lăsat o bună impresie 
in turneul din Liban și Siria

— Primele declarații după sosirea jucătorilor piteșteni in țară —

Privim ca încredere rehirul
— De vorbă cu Mihai Țirlea, căpitanul echipei U. T. A. -

Ieri după amiază cursa TAROM de 
ena t-a adus in Capitală pe fotbalis
tic la Dinamo Pitești. "După cum se 

e, reprezentanții regiunii Argeș in 
mpionatul categoriei A au făcut un 
meu de patru jocuri in Orientul Mij- 
!iu, mai precis m U'ban și Siria, tur
ti in care nu au cunoscut infrîngerea. 
Imediat după sosire, am avut o dis- 
ție cu cițiva dintre membrii delega
ți dtnamoviste despre cele patru me
tri. Primul la „cumnt” a fost antre
nul principal, ȘTEFAN VAS1LE:
— U-rmi-nd la numai 48 de ore după 
fimul joc de la Marsilia, turneul in 
ban și Siria a constituit pentru noi 
piatră de încercare destul de serioa- 
, ținind seama de faptul că pregăfi- 
e noastre erau abia la început. In 
neral insă, echipa s-a comportat la 
ălțimea așteptărilor. Ba, cel puțin in 
ectul de la Damasc, disputat in com
ma selecționatei armatei siriene, 
iar peste ceea ce aș fi crezut eu și 
legul meu Leonte lanovschi, ținind 
ama — așa cum am spus — de suma
te pregătiri făcute. Jucătorii au dorit, 
să, să aibă o comportare la înălțimea 
îrții de vizită" pe care Dinamo Pi- 
iti încearcă să și-o facă și, fără fal-
modestie, au reușit. Atit turneul de 
Marsilia cit și cel din Orientul Mij- 

:iu au constituit verificări serioase 
vederea jocurilor cu Dinamo Zagreb 
t „Cupa orașelor tirguri”. In toate 
Turtle susținute in Liban și Siria 
ttipa a lăsat o impresie bună. După 
'care joc, presa a -avut aprecieri din- 
> cele mai frumoase asupra fotbalu- 
: practicat. Un -exemplu grăitor in a- 
st sens îl formează cele scrise de 
erele din Damasc, care au arătat că 
mai bine de 10 ani nici o echipă nu 

jucat atil de frumos in orașul lor. 
■ecuțiîle lut Dobrm, "Barbu și Radu, 
?sta din urmă in continuă creștere 
lorică, au fost deseori aplaudate la 
mă deschisă.
— Care a fost echipa standard ?
-• -Coman — I. Popescu, Barbu, llie 
-Han, Vulpeanu — Prepurgel, Do-

Ț. Poiriea și -portarul Nic-uleseu-, in 
uptă pentru balon. (Fază de la un 
intremtment al Metalurgicului Bucu

rești)
l oto : V. Bageac

lltimeie jocuri ale echipei 
de tineret in Etiopia

Surpriză, ieri după-amiază, la aero- 
rt ! Din avionul care a adus în Capi- 
ă formația Dinamo Pitești a co horit 
impresarul brazilian "E. Zacour, cel 

e a organizat tnrnenl echipei de ti- 
•et a Ramfrniei în Africa S-a în- 
lit cu (ntba’liștti 'piteșteni la aeropor- 

din Atena ; aceștia veneau de la 
irut, el de la Addis Abeba. Nu am 
(pat fxrile.jtd și i-<am cerut cîteva 
îtăți asupra turneul ui fotbaliștilor 
?tri în Africa. El -ne-a spus că tinerii 
Mori români au lăsat o impresie fru- 
asă peste tot .pe unde au evoluat. Ei 
vor încheia turneul în capitala *Eti- 

eâ, unde vor întîlni azi echipa de 
ieranțe* a tării gazdă, iar dtimi- 
I — revanșa cu formn<:~ ’•“•'rezen- 
ivă, urmi nd ca luni să revină in 
nirești.

bri-n — C. Radu, Naghi, Tuscan, Pop. 
Cel mai eficace jucător — Radu. In ul
timul meci el n-a jucat, pentru că a 
suferit un mic accident in partida de 
la Damasc. Singurul accidentat mai se
rios este C. lonescu care, refăcut după 
operația de menise, a suferit in me
ciul al doilea o entorsă la același pi
cior și va fi indisponibil 3—4 săptă- 
mini.

— Ce jucători s-au evidențiat în 
mod deosebit ?

— Toți componența lotului nostru au 
avut o comportare bună. In general, 
publicul ne-a făcut o primire caldă și 
manifestații de simpatie la fiecare joc. 
In afara orelor alocate vizitării orașe
lor Beirut și Damasc, zilnic s-au fă
cut antrenamente, intrucit au existai 
condiții optime de pregătire : terenuri 
uscate, timp frumos și o temperatură 
plăcută de 16—20 grade. Organizatoarea 
turneului -nostru, ec'hipa Racing din 
Beirut, ne-a pus tot timpul la dispozi
ție pentru antrenamente stadionul clu
bului.

— Cum apreciați valoarea fotbalului 
libanez și sirian ?

— Am rămas plăcut impresionat de 
saltul calitativ pe care l-a făcut fot
balul drn aceste țări, ca urmare a nu
mărului mare de antrenori străini care 
activează aci. Apoi, trebuie cunoscut 
și faptul că foarte multe echipe de va
loare dm lumea întreagă evoluează la 
Beirut și Damasc. înaintea noastră fu
seseră aici fotbaliștii din echipa olim
pică a Unrunii Sovietice și peste citeva 
zile va sosi naționala R.D. Germane. 
In privința antrenorilor străini, trebuie 
să arăt că la echipa Mazra din Beirut, 
lidera campionatului libanez, activea
ză ca antrenor Ionică Bogdan al nos
tru. El se bucură de mare popularitate 
și prestigiu. La Damasc, in Siria, am 
auzit, de asemenea, numai cuvinte fru
moase despre antrenorul român Cor
nel Drăgușin care, după cum se știe, a 
lucrat cu această echipă mai mult de 
un an.

Antrenorul IANOVSCHI ne-a vor
bit in termeni elogioși despre Dobrin :

Programul returului seriei Sud (categoria C)
ETAPA A X1V-A, 26 MARTIE

Progresul Corabia — Tehnometal Buc 
C.F.K. Roșiori — Electrica Constanța 
Metalul Tîrgoviște — I.M.U. Medgidia 
S.N. Oltenița — Oltul Sf. "Gheorghe 
Electrica Fieni — Dunărea Giurgiu 
Portul C-ța — Muscelul ‘Cîmpulung 
FI. roșie București — Stuful Tulcea

ETAPA A XV-A. 2 APRILIE

Stuful Tulcea — S.N. Oltenița
Tehnometal București — Portul C-ța 
Electrica C-ța — Progresul Corabia 
Muscelul Cînipulung — Met. Tîrgo

viște
Oltul Sf. Gheorghe — FI. roșie Buc. 
I.M.U. Medgidia — Electrica Fieni 
Dunărea Giurgiu — C.F.R. Roșiori

ETAPA A XVI-A, 9 APRILIE

Portul C-ța — Electrica C-ța
Dunărea Giurgiu — I.M.U. Medgidia 
FI. roșie București — Tehnometal Buc. 
Electrica Fieni — S.N. Oltenița
Muscelul Cîmpulung — C.F.R. Roșiori 
Oltul Sf. Gheorghe — Met. Tîrgoviște 
Stuful Tulcea — Progresul Corabia 

„A jucat exceptional in meciul de la 
Damasc. E drept, a fost stimulat și 
de faptul că in aceeași zi sosise acolo 
vestea că a fost desemnat drept cel 
mai bun fotbalist român al anului 1966. 
In meciul acela a făcut ce a vrut cu 
mingea. Seara, toți colegii săi de e- 
chipă l-au sărbătorit in mod deosebit, 
i-au făcut cu toții cadouri. Aflind „e- 
venimentul" federația libaneză de spe
cialitate i-a oferit și ea un cadou lui 
Dobrin".

Am discutat, apoi cu proaspătul pro
fesor de limba română, ION BARBU, 
promovat anul trecut î-n echipa națio
nală : „Turneul a fost deosebit de util 
pentru noi, avind in vedere... perspec
tiva celor două partide cu Dinamo 
Zagreb și returul campionatului, in care 
dorim să avem o -comportare mai bună 
dealt in toamnă. Meciurile jucate atit 
la Marsilia cit și in Orientul Mijlociu 
ne-au dat șl mai multă încredere in 
forțele noastre. Știm că ne așteaptă 
un sezon greu și antrenorii noștri ne-au 
spus Chiar in avion, in timp ce zbu
ram spre București, că pregătirile vor 
continua zilnic. Nici nu există află so
luție dacă vrem să -reușim performan
țe tot mai frumoase".

Doream să culegem impresii și de la 
ălți jucători piteșteni, dar nu i-am mai 
putut „rupe" din cercul rudelor și prie
tenilor care îi așteptaseră Cu aceeași 
nerăbdare.

MIRCEA TlIDORAN

Primul meci de verificare 

a Rapidului
înapoiați din vacanța de iarnă de 

la Predeal, fotbaliștii de la Rapid 
își continuă pregătirile în Capitală. 
Duminică ‘ei vor deschide seria jocu
rilor cu caracter de verificare și 
omogenizare, evoluînd în compania 
formației de categoria C, Tehnome- 
fal. Meciul se dispută în GîlrteșTi de 
la ora 10,30.

ETAPA A XV1I-A, 1« APRILIE

I.M.U. Medgidia — Stuful Tulcea
S.N. Oltenița — Muscelul Cîmpulung 
Portul Constanța — Dunărea Giurgiu 
FI. roșie Buc. — Electrica Constanța 
Progr. Corabia — Oltul Sf. Gheorghe 
C.F.R. Roșiori — Tehnometal Buc.
Metalul Tîrgoviște — Electrica Fieni

ETAPA A XVIII-A, 28 APRILIE

Metalul Tîrgoviște — FI. roșie Buc. 
Progresul Corabia — Dunărea Giurgiu 
S.N. Oltenița — C.F.R. Roșiori 
Stuful Tulcea — Portul Constanța 
Electrica Constanța — Electrica Fieni 
Muscelul Cîmpulung ■— Oltul Sf. Gh. 
Tehnometal Buc. — I.M.U. Medgidia

ETAPA A XIX-A, 30 APRILIE
Electrica Fieni — Muscelul Cîmpulung 
C.F.R. Roșiori — Metalul Tîrgoviște 
FI. roșie Buc. — Progresul Corabia 
Dunărea Giurgiu — S.N. Oltenița 
Stuful Tulcea — Tehnometal București 
Electrica C-ța — LM.U, Medgidia 
Oltul Sf. Gheorghe — Portul C-ța

ETAPA A XX-A, 7 MAI

I.M.U. Medgidia — Progresul Corabia

L-am întîlniț mai deunăzi pe 
căpitanul echipei textiliste U.T.A., 
Miliai Țrrlea. Discuția noastră a 
alunecat repede, cum era și fi
resc, pe panta... fotbalului.

— Ce 'părere ai de retur ?
— Cele 14 echipe sint împăr

țite în două tabere. Una e an
gajată în 'lupta pentru titlu, cea
laltă pentru evitarea retrogra
dării. -Din ultima „tabără" facem 
parte și noi. 'Vrem ca stationa
rea noastră în această parte a 
clasamentului să fie de Scurtă 
durată. In acest scop ne pregă
tim cu multă seriozitate și însu
flețire.

— Știind că majoritatea coechi
pierilor tăi sint tineri, ce părere 
ai de randamentul lor ?

— Sint capabili de mai mult. 
Dacă vor reuși să atingă un grad 
de maturitate în concepția de /oc 
(ceea ce ar fi și cazul, întiucît 
unii din ei — Birău, Bacoș și 
Axenle — joacă de 2—3 am 
la noi) atunci capacitatea e- 
chipei va spori în mod sim
țitor. Altor jucători tineri 
(Șchiopii, Domtde, Maț) le lip
sește încă experiența, curajul și 
încrederea în propriile torțe. Și 
acum o nedumerire: nu înțeleg 
de ce n-a lost selecționat in nici 
un lot talentatul nostru portar, 
Gornea, care s-a remarcat la fie
care joc din tur, primind numai 
note mari.

— Ținind cont de constatările 
din tur, ce îmbunătățiri ar trebui 
aduse echipei ?

— O formulă mai adecvată la 
mijlocul terenului și mărirea for
ței de pătrundere a înaintașilor.

— Nu consideri că echipa su
feră încă la capitolul finalizare ?

DE PESTE HOTARE
R.F.G. — LUXEMBURG 2—0

MUNCHBN. într-nn meci interna
țional amical -desfășurat la Aachen, 
reprezentativa R.F. Germane a în
vins cu scorul de 2—0 (1—-O) se
lecționata Luxemburgului.
GARRINCHA VA JUCA ÎN S.U.A. ?

SAO PAULO. Jucătorul Garrincha 
a fost trecut pe lista de transferări 
de către clubul său Corinthians, în
trucât el nu s-a mai prezentat la 
antrenamente de la începutul sezo
nului și nu a jucat anul trecut (între 
aprilie și decembrie) decît 10 me
ciuri. Pe de altă parte, Garrincha, 
care este în vîrstă de 32 de ani. 
și-ar fi manifestat intenția ca în 
noul sezon să joace într-o echipă 
din S.U.A.

O DECLARAȚIE A VICEPREȘE
DINTELUI UEFA

Intr-o declarație făcută presei, 
Sandor Bares, vicepreședintele UEFA, 
a arătat că în prezent se preconi
zează noi măsuri de îmbunătățire a 
disputării competițiilor europene : 
introducerea și în „Cupa campioni
lor europeni" a regulei după care 
golurile marcate în deplasare echiva

FI. roșie Buc. — Electrica Fieni 
Metalul Tîrgoviște — Dunărea Giurgiu 
Muscelul C-lung — Tehnometal Buc. 
Portu] Constanța — C.F.R. Roșrori 
Oltul Sf. Gheorghe — Stuful Tulcea
S N. Oltenița — Electrica Constanța

ETAPA A XXI-A, 14 MAI

C.F.R. Roșiori — Oltul Sf. Gheorghe 
Dunărea Giurgiu — Muscelul C-lung 
I.M.U. Medgidia — Portul Constanța 
Electrica Constanța —- Stuful Tulcea 
Tehnometal Buc. — Metalul Tîrgoviște 
S. N. Oltenița — FI. roșie București 
Progresul Corabia — Electrica Fieni

ETAPA A XXII-A, 21 MAI
Stuful Tulcea — Dunărea Giurgiu 
Met. Tîrgoviște — Electrica Constanța 
Tehnometal Buc. — S.N. Oltenița 
Muscelul C-lung — I.M.U. Medgidia 
Electrica Fieni — Oltul Sf. Gheorghe 
C.F.R. Roșiori — Progresul Corabia 
Portul C-ta — FI. roșie București

ETAPA A XXIII-A, 28 MAI

Electrica Constanța — Tehnometal Buc. 
Electrica Fieni — Portul Constanța 
FI. roșie București — C.F.R. Roșiori 
Metalul Tîrgoviște — Stuful Tulcea

— Ba da. -De aceea în actuala 
perioadă de pregătire punem tui ■ 
accent deosebit .pe finalizare , 
Vrem ca în jocurile din retur să , 
producem o surpriză în această , 
direcție. Va trebui să aduc și eu 
o contribuție mai -elicientă, mm 
ales că în tur am marcat puține 
goluri.

'Intre timp am ajuns ia stadion, i 
înainte de începerea antrenamen
tului, i-am mai pus o întrebare i

— Care este atmosfera 'în rin- 
dul jucătorilor, acum, în pragul 
returtrtui ?

— Privim cu încredere re'urul. - 
Dorim să realizăm jocuri de ca
litate și să obținem victoria atit 
acasă cit și în deplasare tar 
dacă se poate, să participăm 'a 
un campionat fără întreruperi, ■ 
deoarece acestea me scot thn 
formă. -Firește, nu numai pe noi.

Să așteptăm deci surpriza pro
misă.

ȘTEFAN IACOB

lează dublu (aplicată acum in „Cupa 
cupelor" si in .„Cupa orașelor tir
guri*); stabilirea tinoT date tixe pen
tru desfășurarea jocurilor din pri
mele două tururi ale competițiilor 
aplicarea sistemului .capilor de se
rie" la sftsbilirea înlîlniriior ș.a

■CAMPIONATE, CAMPIONATF
TURCIA. In etapa a XV-a, cam

pioana tării, ©esiktas, a fost în
vinsă cu 1—0 de Fenerbahce, care 
conduce în clasament. Ciștigătoarea 
cupei, Galatasarai, a întrecut cu 4—0 
pe Karslyaika. Poziția echipelor frun
tașe i
1. Fenerbahce
2. Besiktas
3. Gbztepe
4. Galatasarai

15 11 3 1 23- 9 25
14 8 5 1 30: 9 21
14 9 3 2 31:15 21
13 6 6 1 27:17 18

GRECIA. Echipa OlympiakOs con
tinuă să fie neînvinsă în campio
nat. în etapa a Xl-a, liderul clasa
mentului a dispus cu 1—0 de Veria, 
A.E.K. a întrecut pe Aiqaleo cu 
2—1, iar Panathinaikos a cis’tiqat 
cu 3—2 în fața formației Arts. Pri
mele clasate:
1. Olympfakos
2. A.E.K.
4. Panathinaikos

11 11 0 0 24: 5 33
11 7 2 2 14: 8 27
11 632 19:10 26

Progresul Corabia — Muscelul C-lung 
Oltul Sf. Gheorghe—Dunărea Giurgiu 
I.M.U. Medgidia — S. N. Oltenița

ETAPA A XXIV-A, 4 IUNIE

Dunărea Giurgiu — FI. roșie București 
S. N. Oltenița.— Progresul Corabia 
Muscelul C-lung — Electrica C-ța 
C.F.R. Roșiori — 1 M. U. Medgidia 
Portul Constanța—Metalul Tîrgoviște 
Stuful Tulcea — Electrica Fieni 
Tehnometal Buc. — Oltul Sf. Gh.

ETAPA A XXV-A. 11 IUNIE
Portul Constanța — S. N. Oltenița 
Oltul Sf. Gheorghe—I.M.U. Medgidia 
Stuful Tulcea — C.F.R, Roșiori 
Dunărea Giurgiu—Electrica C-ța- 
Electrica Fieni — Tehnometal Buc. 
FI. roșie Buc. — Muscelul Cîmpulung 
Met. Tîrgoviște — Progresul Corabia

ETAPA A XXVI-A. 18 IUNTE

C.F.R. Roșiori — Electrica Fieni 
Muscelul Cîmpulung — Stuful Tulcea 
S. N Oltenița — Metalul Tîrgoviște 
I.M.U. Medgidia — FI. roșie Buc. 
Progresul Corabia — Portul Constanța 
Tehnometal Buc. — Dunărea Giurgiu 
Electrica C-ța — Oltul SI. Gheorghe



In celelalte „sferturi": două partide
dramatice și un succes facil

VASTERAS, 18 (prin telefon). — 
Presa suedeză apărută în cursul zilei 
de miercuri comentează pe larg toate 
jocurile desfășurate în cadrul sferturi
lor de finală. Senzația zilei de marți 
a constituit-o fără îndoială eliminarea 
Iugoslaviei de către formația (fără 
pretenții prea mari) a Danemarcei. Toată 
lumea consideră că handbaliștii iugoslavi 
au abordat cu foarte mare ușurință 
acest meci, fiind surprinși de replica 
dtrză a nordicilor. Chiar și antrenorul 
•chipei, Ivan Snoj, împărțea cu dărnicie
— Înainte de meciul de la Hălsingborg
— declarații tn care afirma că Iugosla
via va iuca mai mult ca sigur în finală 
eu... Suedia. Este drept, aceste echipe, 
au acum posibilitatea de a juca Intr-o 
finala (dacă poete fi numită așa), dar 
eea pentru locurile 5—6 (I).

•omentatorii acestei partide preci
zează că meritul principal în obținerea 
victoriei îl are portarul danez Eric Holst, 
eare a apărat aproape fără greșeală. 
Alături de el. Lund și același Maz Niel- 
ten au fost oamenii care au obligat 
,7“-le iugoslav să .guste din amara 
cupă a tnfringcrii. Se mai subliniază 
«ă ultimele 10 minute ale jocului au fost

dramatice. Iugoslavia a condus cu 13— 
11 și putini erau cei care mai sperau 
lntr-un succes al scandinavilor. Iată 
Insă că buturuga mică... Intr-un final 
la cea mai înaltă tensiune. Danemarca 
a refăcut diferența și a cîștigat (14— 
13) cu un „piept pe linia de sosire . 
Autorii golurilor : Lund 6. M. Nielsen 
4, Christiansen 2, Jorgensen, Voods- 
gaard pentru Danemarca și Ilorvat 3. 
Milkoviei 3, Uremovici 2, Vican 2, Pri- 
banici, Djuranec, Karadza pentru Iugo
slavia.

„In momentul cind rezultatul meciu
lui de la Hălsingborg s-a anunțat In 
Eriksdahlshallcn din Stockholm, unde 
de-abia luase sfîrșit partida dintre 
U.R.S.S. si R. F. Germană, handbaliștii 
sovietici au sărit tn sus de bucurie, 
strigind: VOM JUCA ÎN FINALA f. 
Aceste rlndnrî le-am extras din ziarul 
„Dagens Nv healer", care publică o 
cronică amplă de la meciul încheiat cu 
victoria (19—16) la mare luptă a repre
zentativei Uniunii Sovietice. Același 
ziar relatează că începutul meciului a 
fost favorabil echipei U.R.S.S., care a 
știut să anihileze tn bună măsură pe 
principalii realizatori adverși și să con-

DIN CULISE...
înaintea meciului cu Ungaria ea- 

sie-ui Federației suedeze de handbal 
s-o prezentat la eonducerea delega
ției noastre cu bilete de tren pe ur
mătoarea rută: Stockholm—tînkOplng 
(16 ianuarie), hinkoping—Vâsteras 
(18 ianuarie) și Vâsteras—Stockheim 
(22 ianuarie, ziua de după finală). 
Totodată, el ne-a rugat să nu-i ereăm 
„greutăți' șt sd-l.„ îndeplinim pro
nosticul Să recunoaștem, plnă in 
prezent băieții noștri au tăcut tot 
posibilul pentru a nu-1 dezamăgi—

In Întrecerea pentru „(Supa 
Pair-play' eontinuă să conducă Sue
dia și Danemarca cu 
de penalizare, urmate 
vacia eu 6 minute.

eîte 4 minute 
de Cehoslo-

Hâlsinqborg• Spectatorii din 
și-au manifestat vehement nemulțu
mirea, marți seara, la încheierea 
partidei Cehoslovacia—Suedia, fată 
de antrenorul Kurt Wadmark. Moti
vul ? în acest oraș activează două 
echipe, aflate pe primele două locuri 
In clasamentul primei ligi, iar 'Wad
mark nu a selecționat din aceste 
formații decît un singur jucător I

• Un nou lider in elasamentul gol- 
geterilor: cehoslovacul BruDa, eu 28 
poturi urmat de Liibking (R.P.G.) 24, 
Klimov (U.R.S.S.) 23, Milkoviei (Iugo
slavia) 22. Duda (Cehoslovacia) 18, 
lacob (România) 17, Marosi (Ungaria) 
ș> Terțvadze (U R.S.S.) 16, Moser (Ro
mânia), Kăhrstrăm (Suedia) și M. 
Nieisen (Danemarca) 14 goluri.

PE SCURT
OSLO. — In capitala Norvegiei 

a început lntîlnirea internațională de 
patinai viteză dintre reprezentativele 
Norvegiei și U.R.S.S. Proba de 500 
m (bărbați) a revenit sovieticului 
Valeri Muratov cronometrat în 40,9. 
Același timp a 
compatriotul său 
sat pe locul al

LONDRA. — 
Australiei a jucat la Llanelly (Țara 
Galilor) cu selecționata orașului, 
care a fost învinsă surprinzător 
11—0 (6—0).

NEW DELIII. — La Calcutta 
început un turneu internațional 
tenis. Iată cîteva rezultate din 
mul tur : Mandarino (Brazilia) 
Naidu (India) 6—1, 6—0, 6—Oț 
Metreveli (U.R.S.S.) — Misra (India) 
6—0. 6—3, 6—2; Koch (Brazilia) 
— Kishore (India) 6—4, 8—6, 
6—4

NEW YORK. — In cadrul nnei 
reuniuni atletice desfășurată pe te
ren acoperit la Oakland, Papanikolau 
(Crecia) a cîștigat proba de sări
tură cu prăjina cu o performanță de 
4,99 m. Art Walker (S.U.A.) s-a 
clasat pe primul loc la triplu salt 
eu 16.50 m.

VARȘOVIA. — Turneul interna
țional de baschet masculin de la 
Varșovia a fost cîștigat de selecțio
nata orașului Zagreb, care în ultimul 
meci a întrecut formația poloneză 
A.Z.S. Varșovia, cu scorul de 79— 
70 (34—30). Pe locurile următoare 
s-au clasat echipa A.Z.S. Varșovia 
și reprezentativa orașului Sofia.

NEW 
reuniuni 
f-T șu rate 
d i a n de 
valo l-a 
a patra

• fn drumul de la LlnkSping spre 
Vâsteras am călătorit in tren cu ar
bitrii partidei România—Ungaria. La 
un moment dat, in discufie s-a atins 
și problema mult discutatului gol 
al lui Adorjan din min. 8. La Între
barea noastră (care am văzut mingea 
lovind clar bara exterioară și apoi 
revenind in teren) elvețianul B. Freî- 
vogel a declarat term că a .văzut' 
gol. .Nu trebuie să vă mire acest 
lucru — a spus fn continuare ar
bitrul de centru H. Schneider. Este 
o specialitate elvețiană. Aduceți-vă 
doar aminte de finala C.M. de fot
bal, unde tot un elvețian (Dienst) 
a acordat — Intr-un moment decisiv 
— un gol mult discutat...'.

traatace cu promptitudine: 7—3, 10—5 
și 10—7 la pauză. După reluare, forma
ția vest-germană a avut o puternică re
venire, reușind să egaleze (12—12) și 
chiar să ia conducerea (16—15 în min. 
48). Bucuria jucătorilor vest-germani a 
fost însă de scurtă durată, pentru că 
în mai puțin de două minute, Klimov 
și Lebedev au întors scorul (17—16) 
în favoarea echipei lor. Au urmat minute 
de joc dîrz în care s-au ratat numeroase 
ocazii favorabile. De-abia In minutul 
59, Klimov și, Imediat, pivotul Solomko 
au reușit să risipească orice incertitu
dine asupra rezultatului final. înscriind 
două goluri de toată frumusețea. Se 
mai subliniază în cronică și arbitrajul 
foarte bun al românului Vasile Sidea.

în sfîrșit. pentru că, desigur, sîntețî 
curioși să affați cum au fost eliminați 
din cursa pentru titlu handbaliștii sue
dezi și. în același timp, cum se prezintă 
viitorii noștri adversari — echipa Ce
hoslovaciei — să apelez puțin și la 
relatările partidei de la Kristianstadt. 
Majoritatea cronicarilor au conchis — 
și se pare pe bună dreptate — că „7“-le 
suedez a dezamăgit și de data aceasta^ 
Meciul nu a prezentat un echilibru de- 
cît în primele minute (1—1 și 2—2). 
Apoi formația cehoslovacă s-a desprins 
încet, dar sigur, încheind partida cu o 
victorie facilă (18—11). Apărarea sue
deză lentă și prea puțin activă a fost 
prinsă de foarte multe ori pe picior gre
șit de contraatacurile adverse finalizate 
de Ma res (3), Beneș (2) sau Gregor
(1) . Iar cei doi portari folosiți pe rind, 
Lindblom și S. Olsson, nu au putut 
rezista tirului exceptional de puternic 
al lui Bruna (6), Buda (3) și Havlik
(2) . In încheierea celor mai multe co
mentarii se subliniază faptul că acum 
tot mai mnlți sînt cei care înclină pro
nosticuri finale spre formația Ceho
slovaciei.

Cît privește semifinala (România— 
Cehoslovacia) de joi seara, foarte inte
resantă ni se pare declarația antreno
rului BEDR1CII KONIG: „Rină acum 
echipa mea nu a avut probleme prea 
erele de rezolvat, adversarii întilnifi ne- 
fiind de o valoare prea ridicată. în 
partida cu România ne așteaptă insă o 
luptă foarte grea...” (c. «.).

Patinatorul Pateri Kaplan s-a clasat pe primul loc la recentele întreceri ale celoi 
mai buni viteziști sovietici, desfășurate la Leningrad

Foto : TASS

ÎNTRECERI ȘAHIȘTI

Gheorghiu a remizat cu Pachman
BELGRAD 18 (Agerpres). După 

șase runde, în turneul zonal de 
șah de la Vrnjacka Banja conduce 
Mohrlock cu 4 puncte, urmat de 
Byluap 3>7j puncte (1), Gheorghiu, 
Matanovtcl, Pachman. Lengyel șl 
Kostro cu cîte 31/! puncte. în runda 
a șasea, marele maestru român Flo
rin Gheorghiu a remizat cu L. Pa
chman, In 22 de mutări. Cu același 
rezultat "s-a încheiat și partida din
tre Fuchs și liderul clasamentului, 
Mohrlock. Alte rezultate > Zuidemaa 
— Ivkov 0—1. Hlndle — Matanovlci 
0—1, Vizantiades — Gunnarson 0—1. 
S-au încheiat remiză partidele i 
Barczay — Bobotov, Byluap — Len- 
oyel și Vack — Kostro

TURNEELE DE LA BEVERWIJK
18 (Agerpresl. îiREVERWJJK

turneul internațional de șah de 1 
Beverwijk, după 6 runde, mare! 
maestru internațional Boris Spassk 
l-a eqalat în clasament pe Liutikot 
totalizînd acum cîte 5 puncte fie 
care. Pe locurile următoare 
Kavalek și Larsen cu cîte 5 
Cirici și Van Geet cu cîte 
puncte, Ghitescu, Donner și 
rlci cu cîte 2l/z (1) puncte. în run 

a întrerupt c 
l-a învins p 

pe Szabo.
rundă a con

se afl 
punctt 
2’/z (2 

Gligc

da a 6-a, Ghitescu 
Gligorici, Van Geet 
Donner, iar Larsen 

tn cea de-a doua 
petiției feminine, Alexandra Nicole 

remizat cu olandeza Timmer.a

BOBBY FISCHER DIN NOU
CAMPION AL S.U.A.

întreceri de atletism pe teren acoperit, la Leningrad
LENINGRAD 18 (Agerpres). La 

Leningrad a început un concurs In
ternațional de atletism pe teren a- 
coperit. Sprinterul sovietic Boris 
Savciuk a cîștigat două probe, 100 m 
și 300 m, cu timpurile de 10,7 și 
respectiv 35,0. Iuri Tarmak (LJ.R.S.S.) 
s-a clasat pe primul loc în proba 
de săritură în înălțime cu perfor
manta de 2,09 m, iar sportivul fin
landez Alarotu a cîștigat proba de 
prăjină cu 4,70 m.

Alte rezultate: masculin: 800 m 
— Cisteakov (U.R.S.S.) 1:54,0; lun
gime — Alexandrov (U.R.S.S.) 7,36 m; 
greutate — Georghiev 
17,20 m; feminin: 100 m
Bakker (Olanda) 12,0; 80 m 
Nadejda Jarikova (U.R.S.S.) 
300 m — Lia Lauer (Olanda) 
înălțime — Marina Tomas (Olanda) 
1,69 m.

(U.R.S.S.)
— Korri

9 —
11.1 ;
40,8;

NEW YORK. Pentru a opta oar 
consecutiv, marele maestru Robe: 
J. Fischer a devenit campion d 
șah al S.U.A. El și-a asigurat vi: 
toria chiar înaintea ultimei runde 
turneului, acurnulînd 8V2 puncte 1 
cele 10 partide susținute. Concurei 
tul cel mai apropiat. Lary Evan 
a rămas la l'/s p. în urma lidi 
rului. S. Reshevsky, fost de șa; 
ori cîștigător al campionatului țări 
a pierdut în fata lui Bobby Fischt 
în runda a 10-a si ocupă penultimi 
loc în clasament — al 11-lea — c 
numai 3’/2 p.

fost realizat și de 
Boris Guliaev, cla- 
doilea.
Echipa de rugbi a

de
cu

a 
de 

pri-

YORK. — In cadrul unei 
pugilistice profesioniste des- 
la Walpole, boxerul -,ana- 

categorie crea George Chu- 
invins prin K O. în repriza 
pe americanul Vie Brcwri.

CALEIDOSCOP
DISTANȚA Moscova — 

Leningrad (700 km) a fost 
parcursă de șase schiori so
vietici în' nouă zile. Astfel 
ei au bătut vechiul record 
care data de 55 de ani, sta
bilit de patru schiori care au

parcurs aceeași distanță în 
unsprezece zile și jumătate.

„SUPERMARATONUL” de 
la Durban, desfășurat recent 
pe un traseu lung de 84 km, 
pe o căldură tropicală, s-a 
bucurat de un număr record

„Grand Prix” este titlul unui film realizat de cineaștii 
britanici pe tema curselor de automobile. In fotografie 
putem vedea pe interprelii principali ai filmului: cintăreafa 
franceză Francoise Hardy, actorul, italian Antonio Sabato 
și... mașina englezească B.M.R. care — cum arată scena — 
este pusă de regizor în situații cu totul neconforme regu

lamentului competițiilor

au 
ore

a

înotător susține 
a-și salva viața, 
mai rapidă cursă 
sa sportivă pe

de participanți : 357 alergă
tori I Dintre aceștia, 261 au 
terminat cursa. A cîștigat 
Skot cu timpul de 6h 14:0,7. 
Linia de sosire a fost trecută 
și de două femei, care 
parcurs distanța în nouă 
și jumătate... I

DON SCHOLLANDER
scăpat recent dintr-o situație 
periculoasă, survenită pe o 
plajă din Florida. Indepăr- 
tîndu-se prea mult de mal, 
Schollander a observat un re
chin care se apropia de el. 
Cunoscutul 
că, pentru 
a făcut cea 
din cariera 
200 m !

IN CELE 141 de meciuri de 
fotbal interțări desfășurate în 
1966 pe continentul european, 
s-au înscris 488 goluri. Aces
te partide au fost urmărite 
de 5.400 000 de spectatori.

- Cele mai multe goluri au fost 
marcate de Eusebio, (Portu
galia) și Farkaș (Ungaria) — 
12, Torres (Portugalia) — 10, 
Hunt (Anglia), Mazzola (Ita
lia) și Bene (Ungaria) cîte 8.

IN BELGIA, ochelarii par 
a nu constitui o piedică in

joc pentru unii fotbaliști. Tn 
afară de Jurion de la An- 
derlecht, și Natus — portarul 
echipei Sporting Hasselt — 
folosește ochelari. El este 
singurul portar din Belgia 
care poartă ochelari.

MARGARET SMITH, cea 
mai mare jucătoare austra
liană de tenis din toate tim
purile, va participa în 1968, 
din nou, la competițiile inter
naționale. Smith se retrăsese 
din viața sportivă, fiind foar
te ocupată cu magazinul de 
mode pe care-l deschisese la 
Perth.

ÎNOTĂTOAREA Marie- 
Jose Kersaudy, revelația 
jocurilor Pacificului de Sud 
de la Noumea, va face par
te din lotul înotătorilor 
francezi care se vor întîlni 
luna viitoare cu cei austra
lieni. Deoarece Kersaudy nu 
are decît 13 ani, ea va avea 
o adversară de vîrsta ei : 
Christine Deakes — 13 ani și 
8 luni — care a realizat deja 
un valoros 4:54,0 pe 440 
yarzi.

JOHN RAMBO (S.U.A.) a 
reușit o frumoasă performan
ță la săritura in înălțime: 
2,21 m în sală, la un con
curs desfășurat luna aceasta 
la San Francisco. Rambo

speră să amelioreze în cite- 
va săptămîni cea mai bună 
performanță mondială la să
ritura în înălțime pe teren a- 
coperit (2,25 m) realizată de 
Brumei (U.R.S.S.).

FEDERAȚIA engleză de 
fotbal a ales ca președinte pe 
dr. Andrew Stephen, preșe
dintele clubului Sheffield 
Wednesday. In primul tur de 
scrutin, Stanley Rous obținu
se 285 de voturi, dar i-au 
lipsit 5 pentru a întruni ma
joritatea de două treimi. La 
următorul tur de scrutin, 
„acțiunile" lui Stanley Rous 
au scăzut vertiginos (sub 
100), in urma unor critici ale 
ziarelor engleze.

CONSILIUL de revizie din 
Louisville (S.U.A.) a respins 
apelul făcut de Cassius Clay 
împotriva hotărîrii autorită
ților militare care l-au de
clarat „bun pentru serviciul 
militar”. Clay a motivat că 
trebuie să fie exceptat de la 
recrutare fiind predicator al 
coranului. (Trecînd la maho
medanism, Cassius Clay — 
Mohammed Aii spera să sca
pe de armată pe motive re
ligioasei.i
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