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Trimisul nostru special la C. M. de handbal, 

Călin Antonescu, transmite:

Învingînd din nou echipa U.R.S.S. (21-19), 
formația României s-a clasat pe locul III
• CEHOSLOVACIA - NOUA CAMPIOANĂ A LUMII

VÂSTERAS 22 (prin tele- 
on). Nici nu se putea, parcă, 
iltfel... Echipa noastră a de- 
>utat în acest formidabil cam- 
>ionat mondial cu o partidă 
n care ne-a ținut „ca pe ace" 
imp de 60 de minute și a 
ncheiat această întrecere cu 
i altă dispută palpitantă, care 
ie-a ținut cu sufletul la gură 
iu numai în ora regulamen- 
ară de joc, dar și în două 
eprize suplimentare.

învinși joi seara de echipa 
Cehoslovaciei, care avea să

Concursul internațional
de biatlon

rAFETA DE SENIORI A ROMTNIEI S-A CLASAT PE LOCUL 
SECUND

PREDEAL, 22 (prin 
leton, de Ia trimisul 
.>stru). — Spectaculozi- 
lea ștafetei 4x7,5 km 
î s-a dezmințit nici 
jminică dimineață,
nd un numeros public 
asistat la această pro- 

î desfășurată în ca- 
•ul concursului inter- 
ițional de biatlon. în- 
-adevăr, îmbinarea e- 
•rtului intens solicitat 
î parcurgerea distan- 
i cu concentrarea ner- 
>asă impusă de trage
re în baloane, dau 
rsei un aspect deose- 
t de interesant. în 
us, la ștafetă, spre 
osebire de proba in- 
viduală, spectatorii 
<t urmări în perma- 
nță comportarea con- 
fenților atît la fond, 

și la trageri.
Cursa de duminică a 
st, sub acest aspect, 
osebit de atrăgătoare, 
recerea pentru fie- pnn 
re secundă ținînd schimb, Gh. 
rmanent încordată a- tocul secund 
tția publicului. La în- 
aut, lupta pentru po
rt loc s-a dat între repre- 
itanlul țării noastre, Cara
ta, și sovieticul Tihonov.

fond, Tihonov a „mers" 
celent. Campionul român a 
afirmat. însă, forma con- 
nt bună din acest sezon și, 
sa ce a pierdut pe traseu, 
refăcut în poligon, unde nu 
ratat nici un foc, spre deo- 
>ire de Tihonov, care a lă- 

la poziția culcat 3 baloa- 
nesparte. Deci,. 600 de me
de parcurs în plus, deci- 

i pentru primul schimb, 
tigat de Carabela cu o di- 
ență de 31 de secunde. în 
doilea schimb, Cimpoia și 

■takov nu ratează nici un 
, iar biatlonistul sovietic 
ace handicapul și ajunge 
sosire cu un avans de 10 
unde; Al treilea schimb a 
is cîștigătoarea ștafetei, 
sigur, putem spune chiar 
esiv de nervos, Bărbășescu 
î nesparte cîte două ba
ne la fiecare poziție, ceea 
îi permite sovieticului Mi
lov să realizeze un avans 
ărîtor. De acum însă, pe 
1<ă faptul că nu mai putea 
iga locul întîi, ștafeta Ro-

devină campioana lumii, hand- 
baliștii români au avut sîm- 
bătă după-amiază ca adversar, 
în disputa pentru locurile 
3—4, echipa Uniunii Sovietice, 
împotriva căreia jucaseră și 
în seriile preliminare meciul 
decisiv pentru calificare. Au 
fost fără nici un fel de exa
gerare 70 de minute de joc 
epuizant. 70 de minute de 
luptă aprigă ce au dus la con
sumarea ultimelor resurse de 
energie, dar care într-un finat 
pasionant au marcat o nouă

tarea sa în ultimul 
Vil moș ne-a asigurat 

in ștafeta disputată ieri 
Foto : N. Aurel

maniei era amenințată să-1 
piardă și pe cel secund, de-

D. STANCULESCU

(Continuare in pag. a 4-a) 

Echipajul ROMÂNIA I (Panțuru—Neagoe), cîștigâtorul medaliei de argint la .campionatul 
european de bob, disputat pe pîrtia 99Oly mpia" de la Igls (Austria)

Teleloto : D.P.A.—U.P.L

victorie românească și tot la 
o diferență de două puncte: 
21—19 (8—11, 18—18).

In încheierea partidei de 
simbătă i-am văzut din nou 
pe Gruia și coechipierii săi 
cu lacrimi în ochi. Nu erau 
însă lacrimile înfrîngerii (ca 
cele de după meciul de joi), 
ci ale satisfacției. Cuceriseră 
medaliile de bronz în acest 
atît de greu și de disputat 
campionat mondial și simpatia 
numeroșilor spectatori. Foarte 
rezervat față de „7"-le nostru 
în primele meciuri, publicul 
suedez (bun cunoscător al 
handbalului) a fost in cea mai 
mare parte cucerit de evo-

(Continuare în pag. a 4-a)

0 frumoasă victorie a Universității Timișoara:
8-2 (4-2) cu F.I.F. Copenhaga

CLUJ 21 (prin telefon). în 
sala sporturilor din localitate a 
avut loc sîmbătă după-amiază 
prima întîlnire dintre Universita
tea Timișoara și F.T.F. Copen
haga, contînd pentru sferturile de 
finală ale „Cupei campionilor eu
ropeni" la handbal feminin. La 
capătul unei" partide foarte fru
moase, timișorencele au obținut o 
prețioasă victorie cu scoiul de 
8_2 (4—2).

Formația timișoreană s-a apă
rat foarte atent (mai ales în re
priza secundă) și a contraatacat 
de multe ori cu succes. Echipa 
oaspe, în schimb, a acționat cu 
precădere pozițional, căutînd să 
țină cit mai mult mingea pentru 
a nu permite adversarelor să rea
lizeze o diferență prea mare. De 
subliniat jocul foarte bun al por
tarului timișorean Lucreția Anca.

Cele 10 goluri ale întîlnirii au

Echipajul România I (Panțuru+Neagoe) a cucerit 
medalia de argint la campionatele europene de bob

In „C.C.E.“
la handbal feminin

fost înscrise pe rînd de : 7’. Sze
keli (min. 2), L. Neagoe (min. 
4), Lene Hansen (min. 4 și min. 
7), FI. Ciosescu (min. 11), T. 
Szekeli (min. 18), L. Neagoe 
(min. 22), 2’. Szekeli (min. 34), 
L. Neagoe (min. 37) și T. Szekeli 
(min. 39).

Arbitrul L. Marla (Ungaria) a 
condus cu mici scăpări următoa
rele, formații :

U N1VE R SITATE A TIM LȘO A- 
RA : L. ANCA — L. NEAGOE, 
NEMEȚ, Rigo, Ciosescu, Kaspari, 
FRÂNT, SZEKELI, Moșii, Neu- 
rolir.

F.I.F. COPENHAGA : 11. HAN
SEN — A. NIELSEN, F. JEN
SEN, T. Roessler, B. Hansen, L. 
HANSEN, A. Hjorth, L. Koch.

Meciul retur va avea loc la 11 
februarie la Copenhaga.

P. RADVANI 
corespondent

Agenda competiționată
(săptămîna 23—29 ianuarie)

COMPETIȚII INTERNE
ATLETISM : Concursul re

publican de sală al juniorilor 
mici, 28—29.1.

BOX : Etapa raională a cam
pionatelor republicane indivi
duale ale juniorilor.

SCRIMĂ : Faza I a con
cursului de calificare pe echi
pe, la Constanța, 26—29.1.

SCI1I : „Cupa Dinamo44 Ia 
probe alpine, la Predeal, 28— 
29.1 ; „Cupa regiunilor44 la 
probe alpine, la Mogoșa, 28—- 
29.1.

TENIS DE C I MP : „Cupa 
de iarnă41 în sală, Ia Hune
doara, 23—29.1.

PATINAJ ARTISTIC: Faza 
regională a campionatului re
publican la categoriile de ju
niori mici și copji,. 24—26.1.

COMPETIȚII 
INTERNAȚIONALE

BOB : Campionatele euro
pene la bob 4 persoane, la Igls 
(Austria), 28—29.1.

IGLS, 22 (prin telefon). La ca
pătul unei lupte-de o neînchipuită 
dîrzenie, în care sutimile de se
cundă smulse pistei olimpice au 
contat enorm, echipajul ROMA
NIA I — conducător Ion Panțuru, 
frînar Nicolae Neagoe — s-a cla
sat pe locul al II-lea în cam
pionatul european de bob (2 per
soane) disputat sîmbătă și du
minică în Austria. Performanța 
este deosebit de valoroasă și tre
buie subliniat de la început fap
tul că reprezentanții noștri, afir
mați anul trecut cu mai multă 
tărie pe plan internațional, au 
reușit să confirme speranțele puse 
în ei într-o companie extrem de 
„selectă44. în plus, trebuie ținut 
seama că boberii noștri au avut 
prilejul de a se antrena mult mai 
puțin decît ceilalți concurenți. Au 
participat 30 de echipaje din 9 
țări.

Iată clasamentul final: 1.

De ieri
Cișmigiu. 
nostru, T. Roibu, 
prins această „horă 

seliei pe gheată

patinează
Fotoreporterul 

a sur- 
" a ve-

Pe locuri, fiți gata, start II 
Peste citeva clipe, săniu

țele vor porni pe derdeluș. 
Instantaneu obișnuit in 
cartierul Ferentari din Ca
pitală

Foto: R. Teodor

TENIS DE C1MP: Concurs 
internațional pe teren acoperit, 
la Koln, (participă Ion l iliac), 
23—29.1.

TENIS DE MASĂ : Semi
finalele „C.C.E.44 (C.S.M. Cluj- 
Leksberge Suedia), la Cluj, 
26.1.

VOLEI : Meciurile dintre e- 
chipele feminine Mexic II — 
Confecția și Mexic I-—Rapid, 
sala Floreasca, 24.1 ; întîlniri 
în cadrul „C.C.E./ feminin 
(Max Mara la Torre—Dinamo 
București), la Reggio Emilia, 
turul 25.1 și returul la 28.1.

SCHI : Participarea la „Cri
teriul juniorilor", probe alpine, 
la Oberviesenthal (R.D.G), 
28—29.1 ; Spartachiada arma
telor prietene, la Oberhof 
(R.D.G.), 27—29.1.

ȘAH : Turneul zonal de la 
Vrnjacka Banja și turneul in
ternational de la Beverwijk, 
23—29.1.

PATINAJ ARTISTIC: Con
curs internațional la Barnaul 
(U.R.S.S.), 25—27.1.

AUSTRIA I (Erwin Thaler 4- 
Reinholdt I)urat haler ) 4:36,58 
(1:08,10; 1:09,86: 1:08,87 ;
1:09,75); 2. ROMÂNIA I (Ion 
Pan(uru + Nicolae Neagoe) 4:37,52 
(1:08,93; 1:09,74; 1:09,58 ;
1:09,27); 3. R. F. GERMANĂ V 
(Wolfgang ZimmererA- Peter Utz- 
schneider) 4:38,81 (1:08,73;
1:10,17; 1:09,68; 1:10,23); 4. 
R. F. GERMANĂ I (Horst Floth + 
Franck Lange) 4:39,99-; 5. An
glia II (Patrick Evelyn A-Tony 
Fildes) 4:41,09; 6. R. F. GER
MANĂ II (Frantz Wormer + IILi
bert Braun) 4:41,17; 7. Austria 
III ; 8. R. F. Germană III ; 9. 
Anglia III ; 10. Austria -V; 11. 
Austria IV; 12. Suedia IV; 13. 
Austria II ; 14. Suedia II ; 15. 
Franța II ; 16. Suedia V ; 17. Ro
mânia III (Alexandru OanceaA- 
Gheorghe Mafiei) ; 18. Suedia III; 
19., Anglia V; 20. R. F. Germa
nă IV.



*

Start în proba de 50 metri băieți, 
cîștigată de C. Rizon (I.C.F.)

Foto : R. Teodor

După cum se știe, pentru a putea 
participa la concursul republican de 
sală (juniorii mici la 28—29 ianuarie și 
juniorii mari la 4—5 februarie) atleții 
trebuie să îndeplinească anumite per
formanțe standard. Comisia de atletism

„Cupa României" la probe alpine 
a fost cucerită de Dinamo BrasovJ

PREDEAL (prin telefon). Proba de 
slalom uriaș din cadrul „Cupei Româ
niei" s-a bucurat de o vreme și o ză
padă excelentă. Pirtia de sub teleferi
cul Clăbucet, bine amenajată, a permis 
concurenților să-și dispute întîietatea 
în condiții optime. Dintre^rezultate, cel 
care iese in mod deosebit in evidență 
este acela al juniorului Dan Cristea 
care a confirmat progresul evident în 
«are se află ța a obținut cel mai bun 
timp pe traseul seniorilor. De altfel, 
trebuie să amintim că și vineri, la 
slalom special, el a obținut în prima 
manșă un timp mai bun cu o secundă 
deeit următorul clasat. Dan Cristea se 
afirmă ca un real talent și sperăm că 
va munci și de acum înainte cu sir- 
guință și seriozitate.

In clasamentul pe echipe, victoria a 
revenit schiorilor de la Dinamo (antre
nori Gh. Roșculeț și Vasile Bobiț) care 
«-au prezentat cu un lot omogen. Prin
cipala favorită, echipa A.S. Armata 
Brașov, a obținut puncte bune Ia se
niori și senioare, dar comportarea sla
bă a juniorilor în proba de slalom uriaș 
a fost decisivă.

în rest, semnalăm ca negativ faptul 
că slalomul uriaș s-a disputat într-o 
singură manșă, deși traseul de numai 
800 de metri impunea două manșe. De 
asemenea, înregistrăm cu regret ab

KOith Șuteu (AS. Armata Brașov) a ciștigat ambele probe iemininș 
disputate in cadrul „Cupei României"

a orașului București a organizat două 
concursuri, în care tinerii sportivi 
aveau ocazia să realizeze performan
țele cerute.

Intrucît la primul concurs (cel al ju
niorilor mici), față de capacitatea re
dusă a sălii Floreasca II, participarea 
prea numeroasă a dat întrecerilor un 
aspect dezorganizat, s-a hotărît ca ju
niorii mari să nu poată participa la 
concursul pentru obținerea standardu- 
rilor (disputat sîmbătă și duminică) de- 
cît pe baza altor. . . standarduri. Cum 
însă această limitare a participării s-a 
făcut la mijlocul săptămînii, o serie

sența echipelor Politehnica Brașov,
I.C.F.  București și a selecționatelor Re
șița și Vatra Dornei.

Rezultatele probei de slalom uriaș 
(lungimea traseului 800 m, diferența 
de nivel 300 m, 42 de porți) ; seniori ;
1. C. Tăbăraș (Carpați Sinaia) 1:27,7 ;
2. K. Gohn (Dinamo Brașov) 1:28,0 ;
3. M. Focșeneanu (Carpați Sinaia) 
1:29,3 ; tineret : 1. Dan Cristea (Carai- 
manul Bușteni) 1:27,1 ; 2. V. Brenci 
(Steagul roșu Brașov) 1:27,8 ; 3. Gh. 
Vulpe (Carpați Sinaia) 1:32,7; juniori:
1. N. Crețoiu (Dinamo Brașov) 1:14,5;
2. I. Bobiț (Steagul roșu Brașov) 1:14,6;
3. Gh. Șofron (Dinamo Brașov) 1:16,5 ; 
senioare : 1. Edith Șuteu (Â.S. Armata 
Brașov) 1:18,3 ; 2. Mihaela Casapu (Di
namo Brașov) 1:20,9; 3. Liliana Focșe
neanu (Carpați Sinaia) 1:24,7 ; junioa
re : 1. Iudilh Tomori (Universitatea 
Cluj) 1:09,5 ; 2. Elena Donea (Carpați 
Sinaia) 1:14,8 ; 3. Mihaela Dumitrescu 
(Dinamo Brașov) 1:18,1.

Clasament pe echipe : 1. DINAMO 
BRAȘOV (K. Gohn, C. Cișmașu, A. 
Rusu, N. Crețoi, Gh. Șofron, Mihaela 
Casapu, Mihaela Dumitrescu) 58 p,
2. Carpați Sinaia 60 p, 3. A.S. Armata 
Brașov 62 p, 4. Steagul roșu Brașov 
104 p, 5.—6. Caraimanul Bușteni și 
Universitatea Cluj 114 p, 7. Petroșeni 
125 p, 8. Baia Mare 167 p.

Foto : A. Neagu 

de atleți (înscriși conform prevederilor 
regulamentare) s-au văzut în situația 
de a se întoarce înapoi acasă sau de a 
rămîne în sală ca simpli spectatori.

Adăugind la această situație și schim
barea orei de începere a unor probe, 
ne exprimăm convingerea că modifi
cările trebuiau efectuate mai din vre
me și anunțate mai operativ.

Pentru a se da totuși posibilitatea și 
altor atleți bucureșteni să-și realizeze 
standardurile pentru concursul repu
blican, la sala Floreasca ÎI vor fi orga
nizate alte două concursuri : joi 26, de 
la ora 18 — juniori mici și marți 31, de 
la ora 18. — juniori mari.

Și acum rezultatele : BĂIEȚI : 50 m : 
C. Rizon (I.C.F.) 6,3 ; 55 mg : F. Dră- 
guleț (Metalul) 8,2, I. Burcă (I.C.F.) 
8,3 ; lungime : V. Tom-a (C.S.Ș.) 6,73,
E. Milotin (C.S.Ș.) 6,61 ; triplu : L. Gro
za (Științe economice) 13,46, M. Pantor 
(Progresul) 13,40 ; înălțime : M. Miti- 
lecis (I.C.F.) 1,85, A. Niculescu (Progre
sul)* 1,75 ; prăjină : N. Ligor (Șc. sp. 2) 
3,90, G. Cărăian (I.C.F.) 3,70 ; greutate : 
I. Ciocănescu (I.C.F.) 14,24, D. Răcîu-
lescu (Metalul) 14,21 ; FETE : 5o m: 
M. Pretorian (Viitorul) și E. Marton 
(I.C.F.) 7,1 ; 40 mg : S. Nedelcu (I.C.F,) 
6,4, G. Negoescu (Progresul) 6,6 ; lun
gime • S. Frățilă (^c. sp. 1) 5,19, E. Mîr- 
za (Șc. sp. 1) 5,06 ; înălțime : D. Radu 
(Steaua) 1,52, M. Boeriu (I.C.F.) 1,45 ;
greutate : V. Brad (Progresul) 11,29, 
M. MiCu (Constructorul) 10,56.

BA

In seriile I ale categoriei B

Farul Constanța (m) 
și Progresul București (f) 

pe primul loc
Cu disputarea meciului Progresul 

București — Aurul Brad, restanță pro
gramată duminică în deschidere la cu
plajul de volei din sala Dinamo, s-au în
cheiat întrecerile seriei I masculine din 
categoria B. Tn seria I feminină mai sînt 
de disputat unele restanțe, care nu 
mai pot însă influența situația prime
lor locuri ale clasamentului, Progresul 
București detașîndu-se net de restul 
echipelor.

Disputa dintre formațiile masculine 
progresul București și Aurul Brad a 
fost deosebit de echilibrată, victoria 
le-a revenit, după prelungiri, gazdelor 
cu scorul de 69—68 (31—34, 58—58).

Iată clasamentele seriilor I ale, cate
goriei B.

MASCULIN
1. Farul Constanța 9 9 0 612—440 18
2. Voința București 9 7 2 557—497 16
3. Progresul București 9 5 4 575—546 14
4. Comerțul Tg. Mureș 9 5 4 561—497 14
5. Unio Satu Mare 9 4 5 493—586 13
6. Petrolul Ploiești 9 4 5 532—560 13
7. A.S.A. Brașov 9 4 5 537—577 13
8. Aurul Brad 9 3 6 563—588 12
9. Constructorul Arad 9 3 6 49.7—571 12

10. A.S.A. Sibiu 9 1 8 475—540 10
FEMININ

1. Progresul București 9 8 1 548—357 17
2. A.S.A. Cluj 9 6 3 539—499 15
3. Voința Tg. Mureș 9 5 4 485—550 14
4. CI. sp. șc. București 8 5 3 449r—392 13
5. Spartac Salonta 8 4 4 410—376 U
6. Șc. sp. Craiova 9 3 6 400—448 12
7. Voința Oradea 7 4 3 358—373 11
8. Șc. sp. Brașov 8 2 6 435—485 10
9. Viitorul Dorohoi 7 3 4 400—365 10

10. Șc. sp. Satu Mare 8 1 7 333—512 9

Viitorii noștri adversari in Campionatul Eurc

DUPĂ CELE DOUĂ JOCURI SUSȚINUTE DE ECHIPA
De la sfîrșitul lui decembrie și 

pînă în mijlocul lunii februarie, fot
baliștii din prima11 ligă a campionatu
lui Elveției sînt în pauza de iarnă. 
Acesta a fost de altfel motivul pentru 
care antrenorul Alfredo Foni, care 
se ocupă de pregătirea echipei re
prezentative, a perfectat două partide 
în compania selecționatei Mexicului: 
prima (la Ciudad de Mexico) pe care 
Elveția a pierdut-o cu 3—0, iar a 
doua (la Guadalajara) pe care a cîș- 
tigat-o cu 2—0.

După reîntoarcerea fotbaliștilor 
elvețieni, antrenorul Alfredo Foni a 
declarat că partidele susținute în 
Mexic au fost deosebit de utile în 
cadrul pregătirilor ce se fac înain
tea reluării meciurilor din Campio
natul Europei.

Iată cîteva amănunte privind aces
te partide. Din lotul care s-a depla
sat în Mexic au făcut parte nu mai 
puțin de opt jucători care au evoluat 
ia Bhcurești, în jocul cu echipa Ro
mâniei : portarul Prosperi, fundașii 
Fuhrer și Perroud, mijlocașii Diirr 
și Odermatt, înaintașii Gottardi, 
Kiinzli și Quentin. Obosiți de drum 
și insuficient aclimatizați, în primul 
joc fotbaliștii elvețieni nu au dat 
randamentul scontat. In min. 6 mexi
canii au deschis scorul prin Pereda, 
ca. urrjțaje a unei greșeli a portaru

ECHIPELE ISI VERIFICĂ
3

IERI LA DINAMO...

Ieri dimineață, stadionul Dinamo 
din Capitajă și-a deschis, pentru 
prima dată în acest an, porțile pen
tru publicul amator de fotbal. Deși 
a fost vorba doar de un meci de 
pregătire, partida s-a • disputat în 
ritm de campionat. Covorul argintiu 
de zăpadă care acoperea terenul a 
fost... .tocat" pe milimetru patrat. 
Nu au lipsit fazele spectaculoase, 
golurile de mare finele (cum a fost, 
de pildă, acela cu care Grozea a 
deschis scorul: o lovitură liberă
executată în stilul lui Garrincha, 
mingea a ocolit zidul, ducîndu-se 
cuminte sub bara lui Datcu), și — 
bineînțeles — ratări... ca în plin 
campionat I

Cele 90 de' minute de fotbal de 
ieri au arătat că ocupanții locului II 
în clasament nu și-au pierdut vre
mea. Ne-au plăcut dezinvoltura cu 
care a acționat Ghergheli, sprintu
rile lui Pîrcălab (și — surprinzător
— șuturile lui la poartă), siguranța 
lui Nunweiller III, modul în care 
Octavian Popescu a știut să acopere 
spațiul. Trebuie evidentiați și o serie 
de jucători tineri, printre care Nuțu 
și Dinu. Am fi așteptat mai mult de 
la Haidu, Dumilrache Și Grozea...

Buna pregătire, tinînd seama de 
perioada în care ne aflăm, a ieșit 
în evidență nu numai la dinamo- 
viștii bucureșteni, ci și Ia partenerii 
lor de joc (Dinamo Obor), de fapt 
rezervele echipei din șoseaua Stefan 
cel Mare (Grozea. Ștefan, David, 
piniorii _Meroiu și Cheran), împreună 
cu cîliva jucători oboreni. Antre
norii Tr. Ionescu și A. Niculescu au 
aliniat următoarea echipă : Datcu — 
Popa, Nunweiller III, Dinu, Stoenescu
— Ghergheli, O. Popescu — Pîrcă
lab, Ene II, Dumitrache, Haidu. După 
pauză, Haidu a fost înloruit cu 
Nuțu.

Jocul, așa cum am spus și la în 
cepului acestor rînduri, a avut un 
ritm viu, dovada pregătirii fizice 
destul de bună a fotbaliștilor. Spre 
sfîrșit, însă, cîțiva dintre cei tineri 
au dat semne de oboseală. Fără în
doială, o carență care va fi ușor 
remediată pină la începutul retj 
rului. Foștii campioni republicani au 
cîștigat doar cu 3—1 (1—1) — prin 
golurile marcate de Nunweiller III. 
Nuțu și Pîrcălab.

După meci, antrenorul Angelo N> 
culescu ne-a vorbit despre antrena 
mentele efectuate de echipa sa > 
„Pregătirile făcute pină acum s-au 
desfășurat în condiții excelente, în 
sală și în aer liber. S-a lucrat afară, 
cîte 60—120 minute, iar în sală cile 
60—80 minute. Am făcut 20 de an 
trenamente. Trebuie evidențiați, pen
tru dorința de a se pregăti cît mai 
bine, de a se autodepăți, Datcu.

Stoenescu, O. Popescu, Nur 
111, Ene II, Pîrcălab, Gherghel 
și Dinu, în timp ce Dum 
Haidu și Grozea, cam simțe 
voia să fie... împinși de la 
In afară de meciul de azi, v< 
susține o serie de partide 
cu lotul de/juniori U.E.F.A. 
nuarie), Steaua (29 ianuar 
Steagul roșu (5 februarie), 
vorba ca, pînă la începerei 
rului, să facem și un tun 
străinătate".

Dinamoviștii se pregătesc 
riozitate. In prima etapă, 
încercare grea: la Craiova, c 
versitatea...

— m.

LA PRIMUL JOC PUBLI 
AL RAPIDULUI...

Lume multă, ieri dimineață : 
Iești, la primul joc public 
al Rapidului. în ciuda celor 
grade sub zero, în pofida f 
că „cuplul idol" Dumitriu-1 
nu putea răspunde prezent 1 
aflîndu-se în America de St 
preună cu echipa olimpică a

Pînă la apariția alb-vișiniil 
porterii, strînși ciorchine în 
terenului II, fac și ei „încă 
executînd... bătuta pe loc. Și < 
discută... Dar, dinspre vestii 
aude zvon de... crampoane. 
„băieții”, împreună cu cei de 
nometal, partenerii lor de înf

Pentru repriza întîi (din c« 
a 30 de minute fiecare) ani 
Em. Vogi (consilier tehnic) și 
Stănculescu trimit pe terenul 
rit de zăpadă următorul 11:
— Costea, Motroc, C. Dan,
— Dinu, Jamaischi — Lungu, 
Georgescu, Codreanu.

Un singur jucător nou, Lur 
aripa dreaptă, promovat de 
nărea Giurgiu. Tizul fostei e 
a Rapidului — de acum 15- 
ani — este la fel de scund (1 ,€ 
60 kg) ca Ionescu, Năsturesc 
dreanu. Ca să nu se strice 
„simetria" atacului rapidist I 

tn primele 15 minute, pri 
exercitată Ia poarta Tehnom< 
obligă pe Cosma să scoată i 
ori balonul din plasă. Autori 
rilor : Georgescu, Kraus și, di 
Georgescu. Spre sfîrșitul r 
Lungu înscrie cel de-al pairul 
la capătul unei curse cu mir 
picior, care-i aduce aplauze și 
cieri de genul acesta : „Are 
băiatul. 11 pune el pe roate p 
turescu..."

In următoarele 30 de minute 
și Jamaischi fac loc lui Mai 
și Pareșcurea, dar vor rein 
ultima repriză, cînd Rapidul v 
lua în alcătuirea inițială.

După 4—0 s-au mai înscri

lui Prosperi. După pauză, gazdele 
și-au mărit avantajul prin golul lui 
Borja, apoi, în ultimele două minute, 
același Borja a stabilit scorul final.

In acest meci, Elveția a aliniat 
următorul 11 (în așezarea 4—3—3): 
Prosperi (Lugano) ■— Fuhrer (Grass
hoppers), Tacchella (Lausanne), Arm
bruster (Lausanne), Stierli (Zurich) 
— Hosp (Lausanne), Diirr (Lausanne), 
Odermatt (Basel) — Gottardi (Luga
no), Kiinzli (Zurich), Quentin (Sion).

în formația echipei gazdă au jucat 
doar patru fotbaliști care au evoluat 
în iunie 1966 în meciul amical des
fășurat la Zurich, în compania El
veției (1—1).

Următorul joc a avut loc două 
zile mai tîrziu, la Guadalajara — 
oraș situat la circa 500 de km vest 
de Ciudad de Mexico — în compa
nia unei alte selecționate mexicane, 
pe care antrenorii o pregătesc pentru 
J.O. și viitoarea ediție a C.M. Aici 
elvețienii au desfășurat un joc de 
bună factură, obținînd victoria cu 
2—0, prin punctele marcate de Hosp 
(min. 42) si Blăttler (min. 76). Zia
rele mexicane de a doua zi au elo
giat jocul bun în ansamblu al oas
peților, subliniind totodată aportul 
înaintașului Blăttler și al fuhdașului 
Tacchella. Elvețienii, la rîndul lor, 
au menționat că victoria oblinută

Trei mexicani ? Nu I Doar pâ 
elvețieni

constituie primul succes în de| 
începînd din 11 aprilie 1965 
în preliminariile C.M., Elveții 
trecut reprezentativa Alban 
Tirana, cu 2—0.

Echipa Elveției a fost modifi 
cel de-al doilea meci din
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ÎĂTIREA IN PRIMELE JOCURI AMICALE După meciul cu Penarol

goluri, unul în poarta Rapidului 
către Chirițescu) și două in cea 
shnometalului (autori: Kraus și 
|. Rezultat final: 6—1, defalcat 
tl pe reprize: 4—0, 1—1, 1—0. La 
iul gol, Dan s-a ridicat peste 
în apropierea careului mic, lo- 
puternic, cu capul, mingea tri- 
din corner de Kraus.
concluzie după această primă 

dă de verificare a Rapidului : 
ă poftă de joc, o bună mișcare 
eren, datorită unei capacități de 
l ridicată. De unde rezultă și 
>zitatea pregătirilor efectuate 

în prezent. Cit despre corecti- 
aea execuțiilor tehnice, ca și în- 
area unor scheme tactice, toate 
tea au avut de suferit de pe 
î terenului greoi, acoperit cu 
dă înghețată. Conducerea clu- 
i va trebui să ia măsurile nece- 

pentru a asigura buna desfă- 
re a pregătirilor, dat fiind fap- 
că pînă la primul joc oficial al 
dului au mai rămas doar trei 
ămîni...

peților, care au cîștigat 
unui penalti transformat 
76 de Mateianu.

Arbitrul M. Bădulescti 
a condus formațiile :

PROGRESUL: Mîndru
— V. Popescu, Staicu, Peteanu, Col- 
ceriu (Al. Georgescu) — Neacșu 
(Ciucu), Al. Constantinescu — 
Oaida, Ion Popescu (Șoangher), Ma
teianu, Țarălungă (I. Constantin).

OLIMPIA: Boroș (Jiroș) — Bocor 
(Chelemen), Foldvari, Kiiszegi (Bo- 
dor), Sacaci II .(Balaj) — Pantoș 
(Pugna), Dull (Petrică) — Sacaci L 
Medveș (David), Sacaci 
(Medveș).

ILIE GHIȘA-coresp.

U.T.A. - TEBA 3-0

G. NICOLAESCU

GREȘUL BUCUREȘTI - OLIMPIA 
ORADEA 1-0 (0-0)

SADEA, 22 (prin telefon).
joc al anului disputat rn

3 a opus pe liderul seriei 
îtegoriei C și formația 
lână Progresul, din categoria A. 
■mii de 
icoperit 
i — a 
t orilor.

celor 
regătire 
iresteze 
tos, apreciat de numeroșii spec- 
i aflati... la datorie.
primele 45 de minute, Olimpia, 

;ind în apărare jucătorii titulari, 
roluat mai sigur. După pauză, 
Uiva a trecut de partea oas-

Pri- 
loca- 
Nord 
bucu-

la stadionul Tineretului 
cu un strat gros de ză- 
îngreuiat mult misiunea 
Cu toate acestea, fotba- 
două formații, dovedind 
fizică bună, au reușit 

— pe alocuri — un joc

în urma 
în min

Oradea

(Matache)

III, Kuhn

principal

(0-0)

ARAD, 22 (prin telefon) în primul 
joc de verificare, desfășurat pe te
renul Indagrara, U.T.A. a întîlnit 
echipa Teba, din campionatul regio
nal. După o repriză echilibrată, 
U.T.A. s-a distanțat în cea de-a doua, 
Înscriind de trei ori prin Traian Po
pescu (2) și Mot. în acest meci, tex- 
tiliștii au aliniat formația: Gornea 
(Weichelt) — Birău, Bacoș, Mețcas, 
Igna (Czako) — Jac, Chivu (Domide) 
— Șchiopu (Moț), Tr. Popescu, Țîr- 
lea, Axente.

ȘT. IACOB, coresp. principal

STEAGUL ROSU BRASOV - MAGURA 
CODLEI 7-0 (5-0)

BRAȘOV, 22 (prin telefon). Brașo
venii au întîlnit sîmbătă, pe stadio
nul Tineretului, echipa Măgura 
Codlei din campionatul regional, 
într-un meci de verificare. Stegarii 
s-au mișcat destul de bine și au 
manifestat multă poftă de joc. Auto
rii golurilor: Gane (2), Ionită III (2), 
Selimeși, Necula și Pescaru.

Steagul roșu a aliniat echipa: 
Adamache — Ivănescu, Jenei, Cam
po, Naghi — Sigheli, Pescarii — 
Necula, Gane, Ioniță III, Selimesi. 
Au mai jucat : Zaharia și juniorul 
Stoi.

EUGEN BOGDAN, coresp.

PETROLUL PLOIEȘTI - METROM 
BRAȘOV 3-1 (1-0)

BRAȘOV, 22 (prin telefon). — în 
primul său joc de verificare de la 
reluarea pregătirilor, echipa ploieș- 
teană a întîlnit, duminică dimineața 
la Brașov, formația de cat. B Me- 
trom, din localitate. în ciuda tere
nului greu, partida a oferit un spec
tacol plăcut. Deși perioadele de 
dominare au fost egale, au cîștigat 
ploieșlenii, care s-au descurcat mai 
bine în situația impusă de starea 
terenului și au ratat mai puțin decît 
jucătorii brașoveni. Au înscris : Dri- 
dea I (min. 4), Oprișan (min. 84 și 
85), respectiv Ardeleanu (min. 88).

PETROLUL: Sfetcu (Ionescu) —
Pal, Pahonțu, Dragnea, Aniță — Iu- 
has. Dridea II — Roman, Dridea I, 
Badea, Oprișan.

METROM: Berechet (Pojna) — Bîr- 
san, Bălăianu (Iordache), Petrescu, 
Ochea — Lazarovici, Aecscht (Ga
bor) — Selimeși (Sima), Budai (R. 

•Petrescu), Ardeleanu, Rusu (Hiriș). ■ 
A arbitrat P. Badea — Brașov.

C. GRUIA-coresp. principal

STEAUA - A.S. ARMATA 6-1 (4-0)

Duminică dimineața, pe baza spor
tivă Ghencea, Steaua a făcut un joc 
de antrenament cu A.S. Armata din 
campionatul orașului București. Scor 
6—1 (4—0), prin golurile înscrise de 
Voinea (3), S. Avram (2), Constan
tin și respectiv Savu (fiul antreno
rului Ilie Savu).

specia-

JUNIORII
iweiller 
:uJos un

respinge 
atac al oboreniior

Foto: T. Roibu

ntire din Mexic a jucătorilor 
î Știerli

orul Foni a înlocuit pe anumili 
i care nu au dat randament în 
partidă. Iată formația aliniată : 
(Servette) — Fuhrer, Tacchella, 
1 (Sion), Stierli — Diirr, Hosp, 
itt — Gotlardi, Blăttler (Ziir 
Juenlin.

Ediția a XX-a — jubiliară — a 
turneului U.E.F.A. pentru juniori se 
va disputa anul acesta în Turcia, 
între 5—13 mai.

Adevărat campionat european — 
neoficial — pentru echipele repre
zentative de juniori, turneul 
U.E.F.A. polarizează în primăvara 
fiecărui an interesul amatorilor de 
fotbal de pe continent.

Federația noastră de specialitate 
s-a preocupat din timp de pregăti
rile juniorilor noștri. După cum se 
știe, o selecționată a taberei de ju
niori de la Pitești a luat parte 
astă-toamnă la o importantă com
petiție în Bulgaria, urmărindu-se 
trierea și verificarea elementelor 
tinere și talentate. A urmat o a 
doua perioadă din viața tinerei 
noastre reprezentative de juniori, 
aceea a meciurilor internaționale 
cu reprezentativele Poloniei, R. D. 
Germane și Turciei, în care — pe 
lingă jucătorii remarcați la turneul 
din Bulgaria — au fost chemați și 
alți tineri fotbaliști talentați. Și 
iată că acum, înarmați cu conclu
ziile acțiunilor amintite. antrenorii 
Gh. Ola și Gh. Dumitrescu au por
nit din nou la drum cu cei mai 
buni dintre cei buni. Sînt 24 : 
portarii Dumbreanu, Moldovan și 
Papuc II, fundașii Ciupitu, Mihai, 
N. Ionescu, Doboș, N. Ștefan, Popo- 
vici. Viciu și Gh. Vlad, mijlocașii 
Biliboacă, Etern, Goran, Mereuță și 
Cadar, atacanții Nistor, Niță, Lică, 
Neagu, Gheorghiu, Manea, Marica și 
Tătaru II. In atenția selecționerilor 
se mai 
reținuți 
lotului 
tirii de

află Profir și V. Stoicescu, 
de examene. Antrenorii 

urmăresc realizarea pregă- 
bază : accent pe creșterea

Presa din Uruguay elogiază 
comportarea fotbaliștilor români

• Alte știri de peste hotare
MONTEVIDEO (Agerpres). Cores

pondență specială :
Toate ziarele din Uruguay comen

tează pe larg victoria repurtată cu 
scorul de 2—0 (1—0) de echipa 
olimpică de fotbal a României în 
meciul susținut la Paysandu în com
pania echipei Penarol, deținătoarea 
„Cupei intercontinentale". Comen
tatorii de specialitate subliniază în 
general jocul excelent prestat de 
fotbaliștii români pe stadionul „Ara", 
joc încheiat cu o victorie de pres
tigiu a oaspeților.

în cronica sa, „El Diario" re
marcă că „Echipa olimpică a Româ
niei s-a dovedit superioară în an
samblu, practicînd un joc clar. Cro
nicarul ziarului Manana", care 
apare la Montevideo, remarcă prin
tre altele: „In ceea ce privește 
jocul tactic, cit și condiția iizică, 
echipa română a fost superioară 
echipei Penarol, obținind o meritată 
victorie cu 2—0". „Echipa Româ
niei, se scrie în continuare, s-a do
vedit mai bună chiar de la început. 
In repriza a doua, fotbaliștii români 
au dominat tot mai mult și In ul
timele 20 de minute și-au permis 
chiar, pentru plăcerea publicului, de 
a face demonstrații, așa cum obiș
nuiau in alte meciuri să facă fot
baliștii uruguayeni".

La sfîrșitul jocului cu Penarol, 
echipa olimpică a României s-a 
bucurat de numeroase manifestări 
de simpatie din partea publicului 
spectator, care a răsplătit-o cu pu
ternice aplauze.
ECHIPA DE TINERET A ROMÂNIEI 

ÎNVINSĂ LA ADDIS ABEBA
Echipa de tineret a țării noastre 

a jucat duminică la Addis Abeba, 
cu selecționata Etiopiei. Gazdele au 
obținut victoria cu 2—1 (1—0) prin 
golurile marcate de Italo si 
Gtachew. Pentru echipa română a 
marcat Oblemenco în min. 58.

Cu acest meci, echipa de tineret 
a României și-a încheiat turneul 
pe continentul african.

MECIURI INTERNAȚIONALE'
• La Montevideo, în campionatul 

Americii de Sud (intertări), echipa 
Uruguayului a obținut două victorii: 
4—0 (2—0) cu selecționata Boliviei 
și 4—0 (1—0) cu Venezuela.

• La Tunis, Tunisia — Turcia 
0—0 (meci amical).

• în campionatul Americii Cen
trale, care se desfășoară la King- 
stone (Jamaica), s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate: Trinidad — 
Antile 2—0 ; Jamaica — Cuba 2—1.

• La Cairo, în meci amical, R.D. 
Germană — R.A.U. 3—0 (2—0).

LA LUCRU
rezistenței și a forței, îmbunătăți
rea și perfectionarea jocului de an
samblu. Deosebit de important este 
capitolul privind rezistența și forța, 
în care juniorii noștri s-au dovedit 
deficitari la meciurile internaționale 
disputate pînă acum.

Au fost susținute și cîteva jocuri 
de verificare. Mai întîi, o partidă 
între două echipe alcătuite din rîn- 
durile juniorilor. Alți adversari au 
fost echipele de juniori Viitorul și 
Metalurgistul ; urmează ca lotul să 
întîinească la 25 ianuarie pe Dinamo 
București și la 28 ianuarie formația 
de categoria B Metalurgistul.

In continuarea pregătirilor vor 
mai fi încă două etape : între 3—17 
februarie, cînd vor fi convocați 18 
jucători și de la 17 aprilie pînă la 
plecarea în Turcia, cînd vor fi 
chemați la pregătire doar 16 juniori, 
adică cei care vor pleca la turneu.

Un accent deosebit în ceea 
privește pregătirea juniorilor 
pune anul acesta pe antrenamen
tele făcute la cluburi. Doar în ulti
ma parte a pregătirilor juniorii vor 
susține o suită de meciuri cu de
plasări chiar în • ziua jocului — 
exact condițiile de la turneul 
U.E.F.A. — cu o serie de echipe 
puternice, cum sînt Dinamo Pitești, 
Petrolul, Politehnica București, 
talurgistul București, Flacăra Mo- 
reni etc.

Pe antrenorul federal Gh.
l-am rugat 'să ne vorbească despre 
valoarea echipelor din grupa în 
cape va evolua reprezentativa noas
tră : „Sarcina noastră nu va fi 
ușoară pentru că din serie fac parte 
echipe foarte puternice. De pildă, 
selecționata Uniunii Sovietice, ciști-

gătoare a ultimului turneu U.E.F.A., 
împreună cu naționala de juniori a 
Italiei (n.n. după cum se știe, în 
finala competiției de anul trecut, 
disputată în Iugoslavia, U.R.S.S. și 
Italia au terminat la egalitate), 
au o forță de joc deosebit de mare; 
selecționata K. D. Germane a cîști
gat ediția din 1965, iar Suedia, mai 
puțin cunoscută, se va prezenta — 
desigur — pe măsura frumoasei 
tradiții de care se bucură fotbalul 
din această țară. în această compa
nie aleasă, reprezentativă României 
va face totul pentru a avea o com
portare cit mai frumoasă".

• Jucînd în Chile, echipa iugo-
- • - ■ ] a }nvjns

orașului
slavă Steaua Roșie Belgrad 
cu 1—0 (0—0) selecționata 
Antofagasta.

_ • într -un meci amical, 
F.C. Cartagines (Costa 
Rampla Juniors (Uruguay) 
minat nedecis : 0—Q.

ÎN CAMPIONATUL ITALIEI...
În etapa a 17-a a campionatului 

italian, Ir.ternazionale n-a putut 
trece pe teren propriu de Mantova 
(scor 1-—1), Juventus a jucat la 
Roma eu Lazio (rezultat 0—0), iar 
Napoli a terminat, de asemenea, cu 
un scor alb partida de la Torino. 
Alte rezultate : Cagliari — Brescia 
2—0. Lecco — Milan 1—1, Venezia 
— Spal 1—0, Bologna — Lanerossi 
2*—0, Atalanta — Foggia 2—-0, Fio
rentina — Roma 
pelor fruntașe :

echipele 
Rica) șl 
au ter-

2—2. Poziția echi-

Intern azionale 17 11 4 2 29:10 26
Juventus 17 9 7 1 22: 7 25
Cagliari 17 9 5 3 22: 5 23
Napoli 17 9 5 3 20:10 23

ANGLIEI
După 

natului 
nuă să 
puncte 
Manchester United are 36 de puncte 
(din 26 de jocuri), iar Nottingham 
Forest 35 de puncte (din 27 de par- 
tide). Iată cîteva rezultate înregis
trate în etapa de sîmbătă : Black
pool — Arsenal 0—3; Chelsea — 
Aston Villa 3—1; Liverpool — 
Southampton 2—1; Manchester City 
— Manchester United 1—1; New
castle United — Nottingham Forest 
0—0.

...ȘI AL
etapa de sîmbătă a campio- 
englez, în clasament conti- 
conducă Liverpool cu 37 de 
din 27 de jocuri susținute.

francez 
campio- 

din 1958,

ALTE ȘTIRI
• Fostul internațional 

Just Fontaine, golge-ter al 
natului mondial de fotbal
a declarat că acceptă postul de di
rector tehnic al reprezentativelor 
Franței. Just Fontaine se va ocupa 
de pregătirea echipei naționale, pre
cum și de selecționata secundă și 
cea de tineret.

• în ciuda divergentelor ivite 
după campionatul mondial de fot
bal, Joao Havelange a fost reales 
în funcția de președinte al Confe
derației braziliene a sporturilor. 
După cum se știe, J. Havelange a 
condus delegația fotbaliștilor brazi
lieni la campionatul mondial de fot
bal din Anglia.
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Bologna—I.anerossi 
Cagliari—Brescia 
Fiorentina—Roma 
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Fonii de premii 376.581 lei, 
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1
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X
X
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X
1

X
X
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Învingînd din nou echipa U.R.S.S. (21-19), 
formația României s-a clasat pe locul III

(Urmare din păg. mai avut o maire posibili-
prel dngiri,

Concursul internațional 
de biatlon

(Urmare din pag. 1)

luția jucătorilor români, adresîndu-le 
la sfîrșilul meciului cu U.R.S.S. în
delungi aplauze.

începutul jocului a fost favorabil
formației sovietice cu 2—0, 3—1 șt
5— 4. Atenți mai mult asupra Iul 
Klimov (care în meciul din preli
minarii ne înscrisese 8 goluri), hand
baliștii români nu l-au mai supra
vegheat cu atenție pe Țerțvadze, 
care a înscris 4 goluri fără dificul
tate. Totuși, în min. 12, tabela de 
marcaj Indica egalitate, ultimul gol 
fiind înscris de Gruia după o cursă 
excepțională pe jumătate de teren 
și un șut cu care am avut im
presia că va rupe plasa (I). Un mi
nut mai tîrziu, din nou egalitate :
6— 6. Din acest monțent, însă, jocul 
avea să ia o întorsătură neaștep
tată. Gruia — „ținut* de Solomko, 
adesea neregulamentar — nu a mai 
reușit să se lanseze spre poarta 
adversă, iar în apărare — trecuțl 
în sistemul 4Ț-2 — reprezentanții 
noștri nu au mai putut să evite 
nici șuturile foarte puternice ale 
lui Klimov și nici acțiunile la șemi

i cerc ale lui Șolomko. Așa se face 
| că în min. 23, echipa noastră era 
' condusă cu 11—6, cîteva din golu* 
I rile primite de Penu (Redl, acci

dentat la o mînă, nu a putut apăra) 
fiind parabile. Am revenit în fi
nalul reprizei, reducînd handicapul 
prin Gruia și Iacob.

După pauză, formația română a 
apărut pe teren complet transfor
mată. Parcă și atacul a avut mai 
multă cursivitate și incisivitate, iar 
apărarea a stopat cele mai multe 
din încercările sportivilor sovietici 
de a termina neapărat învingători 
această partidă. Pînă în min. 46, 
conducerea a aparținut tot adversa
rilor noștri (12—9, 13—11, 15—12,
16—15). dar era evident că românii 
anunțau obișnuita lor revenire (la 
acest campionat mondial) din ulti
mul sfert de oră. Gruia, mult mai 
bine ajutat de coechipierii săi a 
șutat irezistibil de trei ori și cu 5 
minute înainte de sfîrșit conduceam 
cu 18 -16. Se părea că echipa noas
tră scăpase în cîștigătoare. A fost 
însă nevoie doar de două momente 
de neatenție pentru ca Mazur să 
reușească egalarea. Pînă la încheie
rea timpului regulamentar de

Oțelea a 
tale de a ne scuti de 
dar a ratat copilărește de la semi
cerc.

Au urmat cele două reprize supli
mentare de 5 miniuite. Am avut su
perioritate numerică, dar, ca în 
atîtea ocazii de acest gen ivite de-a 
lungul întregii competiții, nu am 
putut profita. în schimb, adversarii 
noștri au transformat prin Klimov 
un „7 metri", dîndu-ne din nou emo
ții cu carul. Arbitrul H. Schneider, 
care acordase cu multă larghețe a- 
ceastă lovitură de pedeapsă, a re
petat „figura" și la poarta adversă, 
iar Gruia nu a scăpat prilejul de a 
egala din nou : 19—19. Imediat după 
schimbarea porților, Iacob a pătruns 
prin întreaga apărare și a marcat 
imparabil, Penu (care și-a revenit 
în ultima parte a meciului) a „scos" 
cîteva mingi foarte grele, iar Gruia 
— realizînd duzina de goluri — a 
pecetluit soarta meciului cu un mi
nut înainte de sfîrșit.

Victoria de sîmbătă, într-o partidă 
în care echipa adversă a încercat 
toate posibilitățile pentru a-și lua 
revanșa, răsplătește eforturile jucă
torilor noștri făcute îndeosebi după 
pauză. în urma acestui rezultat, echi
pa României a ocupat locui trei în 
această dificilă întrecere, rezultat 
meritoriu ținînd seama de actualele 
posibilități ale formației noastre. A 
fost evident pentru toată lumea că 
antrenorii noștri nu au mai putut 
alinia o- echipă atit de puternică ca 
în 1964, tinerii introduși în forma
ție nereușind să înlocuiască cu de
plin succes pe cîțiva dintre învingă
torii de la Dortmund și Praga.

Arbitrul H. Schneider (R. F. Ger
mană) a condus cu unele scăpări 
următoarele formații: ROMÂNIA : 
Penu (Redl)— Oțelea, Gruia 12, Gațu 
1, Iacob 3, Guneșch 1, Moser 3, Cos
tache II 1, Nica, Goran ; U.R.S.S.: 
Țapenko (Abaișvili) — Țerțvadze 5, 
Phakadze, Klimov 8, Lebedev, Zele- 
nov 1, Eizitavicius, Șolomko 3, Ma
zur 2, Gulbis.

suprem. Meciul a fost foarte dispu
tat, mai ales în prima repriză. Dar 
majoritatea comentatorilor prezenți 
la Rocklundahallen au fost de părere 
că această finală nu a avut nici 
dramatismul celei de la Dortmund și 
nici strălucirea celei de la Praga.

Formația daneză — o frumoasă 
surpriză Ia acest campionat — a 
condus în cea mai mare parte a 
primei reprize (6—4, 7—5 și 8—7), 
dar a fost egalată printr-un „7 me
tri" transformat de Konecny. Ime
diat după reluare, sportivii ceho
slovaci au preluat conducerea 
au mai cedat-o pînă Ia sfîrșit. Ade
sea însă, ei au ținut mingea (cu lar
gul concurs al arbitrului T. Janer- 
stamj foarte mult în atac, reușind 
să tempereze astfel atacurile pline 
de elan ale nordicilor. 
„7“-lui cehoslovac este, 
deplin meritată.

în urma rezultatelor de sîmbătă, 
clasamentul final al celei de-a Vl-a 
ediții a C.M. de handbal se prezintă 
astfel:

1. Cehoslovacia, 2. Danemarca, 3. 
România, 4. U.R.S.S., 5. Suedia (care 
a cîștigat cu 24—22 meciul cu R. F. 
Germană, și nu l-a pierdut cu 24—42, 
cum a apărut sîmbătă în ziarul nos
tru dintr-o greșeală de tipar), 6. R. F. 
Germană, 7. Iugoslavia, 8. Ungaria.

și nu

Victoria 
însă, pe

oarece sportivii din R.D. Germană, 
mai slabi la fond, dar excelenți 
trageri, se apropiaseră simțitor, 
ultimul 
„mers" 
foarte... repede (un 
mare importantă la biatlon), 
gînd pînă la urmă comod.

Ștafeta a fost cîștigată de U.R.S.S., 
urmată de echipa României oare, 
fără ratările lui Bărbășescu, putea 
să lupte pînă la urmă pentru pri
mul loc. Ștafeta de tineret a Româ
niei a realizat un rezultat remarca
bil, clasîndu-se înaintea echipei 
Franței, care anul trecut a ocupat 
locul șapte la campionatul mondial 
al seniorilor. Cel mai bine s-a com
portat Cercel care, în ultimul schimb 
— decisiv — a parcurs traseul în- 
tr-un timp bun și a spart toate ba
loanele.

Rezultate tehnice: 1. U.R.S.S.
2 h 11:59 (Tihonov 32:57 — 3 ture 
penalizare, Tretakov 31:39, Mihailov 
31:34, Krapivin 35:29 — 1 tură pe
nalizare); 2. România 2 h 16:52 (Ca- 
rabela 32:26, Cimpoia 32:16, Bărbă
șescu 39:10 — 4 ture penalizare, 
Vilmoș 33:00); 3. R. D. Germană 
2 h 20:26 (Gert 35:28 — 1 tură pe
nalizare, Wagner 32:52, Thiel 35:32, 
Fichtmuler 36:34); 4. România — li

schimb, însă, Vilmoș 
și a tras foarte bine 

amănunt"

la 
în 

a 
și 

de 
cîști-

neret 2 h 25:37 (Mîrzea 39:28 — I 
ture penalizare, Soiu 36:45 — 2 turi 
penalizare, Țeposu 35:04 — 3 tun 
penalizare. Cercel 34:20); 5. Franj, 
2 h 28:14 (Chassagne 37:19 — ! 
ture penalizare, Mercier 36:19 — 
ture penalizare, Viry 36:39 — 2 tun 
penalizare, Romaind 38:57).

la Grenoble au început competițiil 
din cadrul „Săptăminilor 

preolimpice internaționale"
GRENOBLE 22 (Agerpres). — L 

Grenoble, gazda viitoarei „Olimpia 
de albe" au început întrecerile d 
patinaj viteză din cadrul „SăptJ 
mînilor preolimpice internaționale' 
în proba feminină de 1500 m, p 
primul loc s-a clasat campioan 
sovietică Lidia Skoblikova, or one 
metrată cu timpul de 2:25,7. Tot e 
a terminat învingătoare și în curs 
de 500 m cu timpul de 47 sec. L 
masculin, primul loc a fost împărț 
de patinatorii sovietici Guliaiev : 
Muratov, care au înregistrat acela: 
rezultat: 42,2. Norvegianul Fre 
Anton Maier a cîștigat detașt 
cursa de 5 000 m, realizînd timpi 
de 7 :44,4.

★

Handbaliștii români se întorc în 
țară cu avionul, în cursul după- 
amiezii de marți.

VOLEIBALISTELE Uf LA DINAMO AU ÎNVINS DIN NOI 
REPREZENTATIVA MEXICULUI

în continuarea turneului pe care-1 
întreprind în țara noastră, repre
zentativele feminine de

A doua conferință 
a lui Helenio Herrera 

la Moscova
MOSCOVA 22 (A gerpres). — Cea 

de-a doua conferință pe c^ire cunos
cutul antrenor de fotbal Helen io Her
rera a ținut-o la Moscova, în fața 
antrenorilor sovietici, s-a intitulat 
„Pro/i/pme de tactică în jocul de 
fotbal".

Referindu-sc la unele aspecte con
temporane ale tacticii de joc, Herrera 
a spus : ..Sînt un adversar declarat 
nl jocului static, al sistemului care 
cere ca fiecare jucător să stea „lipit" 
de locul lui. Jucătorul inteligent este 
si un bun tactician. El trebuie să 
dea același randament și în apărare 
si în atac*.

în ceea ce privește tactica de apă
rare, * Herrera a declarat: „Personal 
sînt partizanul apărării om la om, 
tactică care permite lui .Jnter" să-și 
demobilizeze adversarii. în principiu, 
antrenorul trebuie să aibă pregătite 
cîteva variante tactice pe care le va 
aplica în funcție de adversar. în 
jocpl de fotbal, evoluția este un lucru 
de. lungă durată, dar noi trebuie să 
facem totul pentru a grăbi această 
evoluție. Cred, a spus Herrera, că 
este necesar să se desființeze regula 
of saidului* O dată desființată această 
regulă, jocul ar deveni mai rapid, 
mai interesant*. Herrera mai propune 
ca aruncările de la tușă să se efec
tueze în viitor cu piciorul și nu cu 
mina.

în ceea ce privește mult discutata 
problemă a înlocuirii jucătorilor, He- 
lenio Herrera este de părere, ca la 
campionatele mondiale să se permită 
înlocuirea unui jucător de cîmp și 
a portarului, acest lucru fiind cerut 
de realitatea practică de pe terenu
rile de fotbal.

Finala campionatului, care a opus 
echipele Cehoslovaciei și Danemarcei, 
a revenit pe merit primei formații, 
cu scorul de 14—11 (8—8), care cu
cerește astfel pentru prima oară titlul

★

Vizantiades

. BANJA. — Tur- 
> la Vrnjacka Banja 

fost reluat după o 
în cursul căreia 

bulgar Boboțov a

in turnee Internationale»

VRNJACKA 
neul zonal de 
(Iugoslavia) a 
zi de pauză, 
concurentul 1 
susținut două partide amînate. El 
a fost învins de danezul Hamman 
și a remizat cu 
(Grecia).

Au urmat rundele 
8-a, în cursul cărora 
partide au fost întrerupte, ceea 
ce face foarte dificilă alcătuirea 
clasamentului. Campionul român, 
marele maestru Florin Gheorghiu, 
a mai făcut două remize : cu 
olandezul Zuidemaa (în 23 de 
mutări) și cu englezul Hindle 
(în 25 de mutări). Alte rezultate 
mai importante: Vacka — Gu- 
narson 1—0, Kostro — Boboțov 
1—0, Matanovici — Byluap 1—0.

în clasamentul 
primele 
tanovici 
puncte 
fiecare, 
Lengyel 
Fostul 
puncte 
versarul său 
toare este Florin Gheorghiu, care 
are piesele albe.

BEVERWIJK. — în turneul fe
minin din cadrul festivalului șa- 
hist de la Beverwijk (Olanda), 
reprezentanta României, maestra 
internațională Alexandra Nicolau, 
a învins-o pe iugoslava Kokano- 
vici și totalizează 2*/a puncte.

în întrecerea masculină, Theo
dor Ghițescu a fost învins de 
liderul turneului, Boris Spasski, 
care are acum 6V2 puncte, fiind 
urmat în clasament de Lutikov 
cu 5*72 (1) p. Ghițescu ocupă
locul 13, cu 3 puncte.

a 7-a și a
numeroase

turneului, pe 
locuri se află acum Ma- 
și Kostro cu cîte 4*/s 

și o partidă întreruptă 
urmați de Gheorghiu și 

cu cîte 4*/î puncte, 
lider, Mohrlock, are 4 
și două întrerupte. Ad

din runda urmă-

|ip«ț

IWIî
ML

Helga Bogdan (Dinamo) trage peste blocajul' făcut de Gloria Casales 
ți Patricia Nava (Mexic)

Mexicului au susținut ieri în C< 
pitală două întîlniri. Prima repn 
zentativă a jucat cu Dinamo, is 
reprezentativa secundă cu Medicin 
București, de care a dispus cu 3— 
(9, 11, 8).

Datorită pregătirii tehnice ni 
superioare și maii bunei legătu 
dintre compartimente, dinamovi: 

au învins relativ ușor — c 
(2, 11, 12) — prima reprezenta 
a Mexicului, care a prestat c 
dată un joc mai slab, cu mull 

greșeli tehnice, la blocaj și preluat 
în special. Impunîndu-se încă ds 
primele 
tele au 
primul 
nevoie de comentarii. în seturi 
următoare, jocul se mai echilibrea: 
și echipa mexicană opune o vezi 
tențâ din ce în ce mai puternic 
fără însă a reuși să preia cond 
cerea și fără a le crea emoții voie 
batistelor noastre.

S-au remarcat : Bogdan și Luc 
Vanea de la învingătoare, Romo 
Rodriguez de la învinse.

Aseară, jucătoarele de la Dinan 
au plecat în Italia, la Reggio Emili 
unde vor debuta în „Cupa campi 
nilor europeni" jucînd cu campio 
na Italiei, echipa Max Mara 
Torre. La cererea federației italiei 
de specialitate, ambele meciuri (tu 
retur) se vor juca în Italia la 25 
respectiv, 28 ianuarie. în continua; 
voleibalistele noastre vor susține î 
tîlniri amicale la Bergamo și M 
dena, în zilele de 29 și 31 ianuar

minute de joc, dinamovi 
condus tot timpul, cîștngîn 
set la un scor care nu ai

SEVER NORAN

SCURTE ȘTIRI E XTERNE
MELBOURNE, La Sydney a început 

un concurs de natație la care iau parte 
cei mai buni sportivi australieni. Proba 
de 400 m a 
W enden, care 
4:14,0.

CALCUTTA, 
lui internațional 
jucătorul sovietic Alexandr Metreveli l-a 
eliminat pe indianul Jaidep Mukerjea 
în cinci seturi : 6—4, 6—2, 4—ă. 6—8, 
6—1. în sferturi de finală, Metreveli 
l-a învins pe Edson Mandarino (Bra
zilia) cu 6—4, 6—2, 3—6, 7—5, iar 
Koch (Brazilia) l-a întrecut cu 6—3, 

Carmichael (Australia). 
Tbilisi, în campionatul 
după 14 runde conduc 

cu cîte 81/2 puncte. în 
Gheller l-a învins pe

Mike
realizat timpul de

fost cîștigată de 
a

în 
de

,semifinalele turneu- 
tenis de la Calcutta,

PARIS. Proba feminină din cadrul 
raliului Monte Carlo a fost cîștigată de 
automobilistele suedeze Sylvia (Ister
berg—Ingalill Edenrîg, care au concurat 
pe o mașină „Renault".

Iată și clasamentul final oficial al 
probei masculine : 1. Rauno Aaltonen
(Finlanda)—Henry Lindon (Anglia) — 
pe „B. M. G. Cooper" — 11491 punc
te ; 2.
Davenport (Anglia) —
II 503 puncte; 3. Vie

Ove Andersson (Suedia)—John 
pe „Lacia" — 
Elford—David

Stone (Anglia) — pe „Porsche 911“ 
11 556 puncte.

La actuala ediție a raliului Mo 
Carlo au luat startul 195 de echipa 
dintre care 74 au abandonat.

VARȘOVIA. Echipa masculină de b 
diet RPisla Kracovia s-a calificat 
sferturile de finală ale competiției „Ci 
Cupelor", învingînd în meci retur f 
mația vest-gennană M.T.F. Giessen 
scorul de 100;—64 (55—29). în sl 
turile* de finală, baschetbaliștii polor 
vor întîlni formația bulgară Botev Brirr

6—4, 7-—5 pe
TBILISI. La 

unional de șah, 
Gheller și 
runda a 
Bronstein.
\ HAGA.
mile de finală ale „Cupei campionilor 
europeni" la volei masculin, echipa o- 
landeză Blokker Haga a învins cu sco
rul' de 3—0 (15—10, 15—13, 15—5) 
echipa Dinamo Tirana (Albania). Deși 
a pierdut cu același scor primul meci, 
echipa olandeză s-a calificat în turul 
următor datorită unui punctaveraj mai 
bun.

La închiderea ediți
Lein

14-a

în meci retur pentru opti-
Țiriac l-a învins pe Gulyas

in finală, la Viena
VIENA 22 (prin telex). — Duminică 

scara s-au încheiat la Viena, în sala 
„Wiener Athletik Club", campionatele 
internaționale de tenis pe teren acoperit 
ale Austriei. în finala probei de simplu 
masculin, campionul român Ion Țiriac

a obținut victoria, dispunînd 
noscutul jucător maghiar Istvan 
cu 6—2, 6—4, 0—6, 6—2. La 
feminin, în finală: Vobickova 
slovacia),—Păchter (Austria)
6—2.
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