
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, VNIȚI-VA!

ORGAN AL UNIUNII DE CULTURĂ FIZICĂ Șl SPORT DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

Anul XXIII - Nr, 5191 ★ Luni 30 ianuarie 1967 4 pagini 25 bani

O excepțională performantă a sportivilor noștri:

ECHIPAJUL DE BOB 4 AL ROMÂNIEI 
CAMPION EUROPEAN

Moșoiu (Șc. sp. Arad), ciștigătorul aruncării greutății (6 kg). Pet- 
anța sa de 12,69 m reprezintă totodată și primul record republican 
did- Foto: A. Neagu

ÎNTRECERI VIU DISPUTATE 
« CONCURSUL REPUBLICAN DE SALĂ 

AL ATLETILOR JUNIORI
7

inul episod din serialul marilor 
îtiții ale anului atletic 1967 — 
rsul republican de sală al juniori- 
iiei — s-a încheiat ieri. îmbucu- 
este faptul că dintre cei 215 con

ți (107 băieți și 108 fete !) cei 
nul|i s-au prezentat bine pregătiți, 
izic cît și tehnic, lăsînd să se în- 
lă frumoase posibilități de progres 
u apropiatul sezon în aer liber, cît 
întru viitor. Ei au luptat cu dîr- 
pentru cucerirea locurilor fruntașe 

•asamentelor, obținînd unele rezul- 
bt te.
proba de 55 mg băieți, alergată 

u prima oară cu 9,14 m între gar-
Iloria Arghir a stabilit primul re- 
republican (8,2). După mai multe 
ri și doborîri, recordul a rămas în 
ia învingătorului din finală, Gheor- 
Cincă, cu 7,9. O situație asemănă- 

a fost și la 50 mg fete, unde însă 
ătoarea primei serii (deci prima 
Im ană republicană cu timpul de

U TINERII 
OTBALIȘTI 
IOMÂNI 
\l AFRICA
I I Note de drum

„INTRE ZIDURILE CONGOLEZE**
rimul ziar congolez care ne-a căzut în mînă, 

J „Le progres", făcea o amplă prezentare a 
fotbaliștilor noștri. Sub un titlu pe cinci 
coloane „Românii între zidurile noastre" 
(aluzie la construcția stadionului „Tata Ra

din Kinshasa, care este împrejmuit cu un zid 
erau trecute în revistă rezultatele fotbaliștilor 

ii în meciurile susținute în anul 1966. Ne-a sur- 
exactitatea informațiilor despre performanțele 

"ului nostru. Așadar, eram binecunoscuți de co
lt orul ziarului „Le progres", care anticipa că 
i fotbaliști români veniți- în Congo vor demonstra 
e aprecieri de care se bucură fotbalul românesc 
iropa. Și, într-adevăr, nu s-a înșelat. în același 
am aflat și noi cîteva din petformari ț ele „Leo- 
or". Ei au terminat învingători (4—2) in fața 
ionatei braziliene de amatori, aveau la activ a 
ie recentă asupra echipei naționale a Cameru- 
, au învins o serie de echipe de club franceze 
'.giene. După cum am fost informați de secretând 
al al federației congoleze, la Kinshasa evoluează

anual 30—40 formații europene și sud-americane. 
Aveam de înfruntat, deci, adversari experimentați. 
Un amănunt interesant, reținut din discuția avută cu 
conducătorul federației locale de fotbal, îl constituie 
liotărîrea luată aici de a rechema în patrie toți jucă
torii de fotbal congolezi achiziționați de cluburile pro
fesioniste din Europa. Unii dintre aceștia, care au 
jucat în Belgia, Franța, Portugalia sau în țări afri
cane, se și întorseseră acasă și urmau să fie adversari 
direcți ai echipei noastre. Ne aflam, așa cum scria 
„Le progres", „între zidurile congoleze", unde ne 
aștepta o echipă puternică.

sosit și ziua primului meci. Cînd am ajuns 
la stadion, cei 85 000 de spectatori aflați 
în tribune așteptau de trei ore începerea 
jocului. îmi amintesc că termometrul din 
cabină arăta 33 de grade ! Sticlele cu suc

de fructe și „cola" erau sorbite de jucătorii noștri 
din... ochi. Cuvîntul de ordine al medicului: „Nici o 
picătură de lichid înainte da joc...**. Lămîile, însă, 
erau mușcate cu nesaț.

Apariția în arenă a celor două echipe a fost salu

tată cu un entuziasm de nedescris. Făceam pentru 
prima oară cunoștință cu publicul congolez și mărtu
risesc că am rămas plăcut surprins de atmosfera săr
bătorească cu care ne-a întâmpinat. Spectatorii de aici 
(se putea ?) au împrumutat multe din obiceiurile pu
blicului european și sud-american. Nu lipseau pancar- 
dele, clopotele și trompetele. O fanfară militară, com
pusă din aproximativ 200 de instrumentiști, a defilat 
pe pistă în ritmul unui marș congolez, apoi s-a oprit 
în mijlocul terenului și a așteptat echipele, pentru a 
intona imnurile celor două țări.

Arbitrul internațional Joseph Angaud (Brazzaville), 
căruia i-arn dat la sfîrșitul meciului calificativul 
„foarte bine", a chemat la centru cele două formații: 

Selecționata de tineret: Pilcă — Anca, Măndoiu, 
Alecu, Velca — Dincuță, Vigu — Pantea, Dumi- 
triu III, Ene, Panici.

Republica Democratică Congo • Ezado — Maio- 
chenda, Mutsclii, Ndala, Kilala — May ama, Mulongo 
— Mokili, Kasongo, Kibonge, Mungamuni.

CRISTIAN MANTU
(Continuare în pag. a 2-a)

8,0) este una și aceeași atletă cu prima 
clasată din finală: Marta Satmari (7,9). 
La probele de greutate băieți — 6 kg 
și fete — 4 kg, în dreptul primelor
recorduri republicane vor fi consemnate 
numele lui Dan Moșoiu (12,69) și res
pectiv Miliana Micu (11,75). în sfîrșit, 
cu 6,1 la 50 m băieți, Laurențiu Nițu- 
lescu a egalat recordul republican al a- 
cestei probe. Iată cele mai bune rezul
tate ale concursului :

BĂIEȚI: 50 m: L. Nițuleșcu (Șc. 
prof, petrol Cîmpina) 6,1, L Majdik 
(Șc. sp. Cluj) 6,2, I. Velovan (Șc. sp. 
1 Buc.) 6,3, A. Popa (Șc. sp. 2 Buc) 
6,3, M. Zamfir (Petrolul Ploiești) 6,4 ; 
55 mg: Gh. Cincă (Șc. sp. 2 Buc.) 7,9, 
L. Torok (Start Tg. Mureș) 8,2, R. 
Gheorghiu (Șc. sp. Brașov) 8,5, M. An-

ADRIAN IONESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

Primul schimb de fanioane în turneul din Africa : Alecu și Mokili înaintea începerii jocului de pe 
stadionul „Tata Raphael”.

A

I. PANTURU P. HRISTOVICI v GH. MAFTEI N. NEAGOE

IGLS, 29 (prin telefon). — Boberii 
români au cîștigat titlul de campioni 
europeni la bob 4 persoane ! Ion 
Panțuru, conducător, Nicolae Neagoc, 
frînar. Petre Tlristovici și Gheorghe 
Maftei. membrii ai echipajului, au fost 
asaltați de zeci de reporteri și fotore
porteri ai ziarelor austrîace, germa
ne, elvețiene, de crainici ai posturi
lor de radio și televiziune, pentru 
interviuri și fotografii. La Igls, vic
toria hoherilor români nu este con
siderată o surpriză. După locul se
cund cucerit la „europenele" de bob 
2 persoane, presa austriacă îi cita 
pe români printre favoriții întrecerii 
la bob 4 persoane.

Maestrul sportului Ion Panțuru a 
fost tot timpul optimist, în ciuda fap
tului că nu efectuase decît două 
coborîri de a^renament pe pîrtia 
Olympia din Igls. Aceasta s-a întîm- 
plat joi. Antrenamentele oficiale de 
marți și miercuri nu au putut avea 
loc din cauza timpului nefavorabil. 
Și, din același motiv, a trebuit să se 
renunțe și Ia antrenamentele de vi
neri. La coborîrile de joi, echipajul 
român obținuse timpi care îl situa 
în clasamentul neoficial întocmit de 
organizatori de abia pe locul 6. Pen
tru reprezentanții României, acest lu
cru nu a fost motiv de descurajare. 
In cele două coborîri de antrena
ment, echipajul român nu urmărise 

performanța, ci doar studierea pîr- 
tiei, acomodarea cu particularită
țile ei.

(Continuare in pag. a 4-a)

Hocheiștii selecționatei 
București învingători 
la Kalinin

KALININ, 29 (Agerpres). Selec
ționata de hochei pe gheată a ora
șului București a jucat la Kalinin 
în compania echipei locale S.K.A. 
Hocheiștii români au obținut vic
toria cu scorul de 8—1 (3—0,
3—0, 2—1), prin punctele marcate 
de Varga (2), Kalamar (2), Moiș, 
Bașa, I. Szabo și G. Szabo.

AGENDA SĂPTĂMlNII
(30 ianuarie - 5 februarie)

COMPETIȚII INTERNE
ATLETISM: 4-5.11, sala clubu

lui Steaua : concurs republican al 
juniorilor mari.

BOB : 2-5.11. La Sinaia : con
curs oficia! pentru tineret.

BOX : Etapa raională a cam
pionatelor republicane de juniori.

HANDBAL : 4-5.11 : etapa inter- 
centre în cadrul „Cupei de iar
na" a F.R.H.

BASCHET : 1 și 5.11 : meciuri 
în cadrul competiției dotate cu 
„Cupa 16 Februarie", cu partici
parea echipelor masculine și fe
minine din categ. A.

SCHI: 4-5.11. la Poiana Brașov: 
concurs de probe alpine dotat cu 
„Cupa Poiana".
COMPETIȚII INTERNAȚIONALE

PATINAJ ARTISTIC: 31.1 - 6.11: 
participare la campionatele euro
pene de la Ljubljana.

TENIS DE MASA : participare la 
campionatele internaționale ale 
Cehoslovaciei (Fraga, 30.1-1.11) și 
R.D. Germane (Erfurt, 3-5.11).

ȘAH : continuarea turneului zo
nal de la Vrnjacka Banja și a tur
neelor internaționale de la Be- 
verwijk.

BOB : 4-5.11. campionatul mon
dial pentru boburile de 2 persoa
ne, la Grenoble.

SCHI : 4-5., la Poiana Brașov : 
concurs internațional de fond do
tat cu „Cupa Poiana".



• fotbal • fotbal « fotbal «

Multă poftă de joc de ambele părți: Dinamo Pitești Lotul U.E.F. A. 1-1(0-
DINAMO - 
STEAUA 
0-0

„Amicalul* de duminică dimineață, 
Dinamo — Steaua, avanpremieră a 
unuia dintre derbiurile campionatului, 
a atras cîteva mii de spectatori în 
tribunele stadionului din șos. Ștefan 
Cel Mare. Meciul s-a terminat cu un 
scor alb, însă jocul a fost dinamic, 
dovadă a bunei pregătiri fizice a ju
cătorilor. Cu toate că terenul a fost 
înghețat, cu multe porțiuni de veri
tabil .patinoar natural*, s-a jucat ca 
într-un meci de campionat ! Au fost 
create multe faze spectaculoase, cu 
acțiuni în viteză purtate de la o poar
tă la alta, demarări rapide pe extre
me și centrări precise. Majoritatea fot
baliștilor au manifestat multă poftă 
de joc. Mențiuni în plus merită O. 
Popescu și D. Popescu, Pîrcălab, So
rin Avram, Hălmăgeanu și întreaga 
apărare dinamovistă. La ambele îna
intări— finalizarea a lăsat de dorit, 
dar pînă la reluarea campionatului 
această deficiență poate fi remediată.

La sfîrșitul partidei l-am rugat pe 
iTraian Ionescu, antrenorul principal 
al echipei Dinamo, să-și spună păre
rea despre joc : „Scopul meciului a 
fost de a verifica gradul de pregă
tire a elevilor mei în compania re
dutabilului „unsprezece*1 al Stelei. 
Starea terenului a constituit un im
pediment și din această cauză am 
atras atenția să se joace prudent. 
Jucătorii mei au depus eforturi, însă 
anii au fost prea prudenți și, din 
păcate, tocmai cei de la care echipa 
națională așteaptă foarte mult. In 
general, sînt mulțumit de evoluția for
mației, însă va trebui să muncim încă 
mult pentru îmbunătățirea pregătirii 
și pentru schimbarea mentalității unor 
jucători, care se mai menajează*1.

Arbitrul M. Sadoveanu, a condus 
bine această partidă.

DINAMO : Datcu-Popa, Nunweiller 
III, Dinu, Stocnescu-Ghcrgheli, O, Po- 
pescu-Pîrcălab, Ene, Dumitrache, Nuțu.

STEAUA : Suciu (Haidu din min. 
46)-Petcscu, Hălmăgeanu, Jenei, Chiru- 
Negrea, D. Popescu- S. Avram, Soo 
(Savu-min. 71), Voinea, Micu.

★

In deschidere, Dinamo Victoria a 
«dispus de Dinamo Obor cu scorul de 
2—1 (0—1). Golurile au fost înscrise 
<ie Ciuleanu, Dumitrescu, respectiv 
Drăgan. A arbitrat Constantin Cos- 
iică.

V. POMPILIU

Haidu (Steaua/ rezolvă o tază critică (aspect din meciul Dinamo—Steaua) 
Foto; V, Bageac

IN (illIIȘII UN 001 D£ IILE MARI!
Returul se simte. E pe undeva pe 

aproape. Pregătirile echipelor de ca
tegoria A sînt pe un plan avansat. 
Meciurile amicale, cu caracter de ve
rificare, au început să pună față în 
față colege din prima categorie. In 
Giulești, la Rapid acasă, i-am urmă
rit la lucru, ieri dimineață, pe fot
baliștii rapidiști și pe eei de la Pro
gresul.

Ce frig! Frig, nu jucărie. Zapadă 
pe terenul de joc, zăpadă pe tribune. 
Dar degeaba. Vreo 5—6 000 de iubi
tori ai fotbalului n-au stat la gura 
sobei, la o partidă de șah cu vecinul. 
Au venit la stadion. Bravo lor ! Dar, 
bravo și fotbaliștilor de la Rapid și 
Progresul, fiindcă nu i-au făcut pe 
admiratorii lor să înfrunte degeaba 
gerul. Meciul a plăcut. A plăcut pen
tru că s-a desfășurat într-un tempou 
vioi, pentru că jucătorii s-au străduit 
să evolueze cît mai aproape de va
loarea lor. La capitolul pregătire fizi
că, — bine. In problema tehnicii și 

tacticii au fost și unele minusuri. 
Dacă s-au realizat cîteva „un-doi“-uri 
spectaculoase (Codreanu — Lungu, 
Mateianu — Țarălungă etc.) și multe 
șuturi bune la poartă (mai slăbuț ata
cul Rapidului, unde lipsa lui Dumitriu 
și Ionescu s-a resimțit), în shimb s-au 
greșit de multe ori preluările, pasele și 
șuturile din viteză. în cea mai mare 
parte, aici, de vină, a fost zăpada în
ghețată. Și totuși am avut prilejul 
să vedem și o „secvență" de fotbal de 
nota 10 ; golul lui Dan, din min. 40. 
Colceriu a comis henț la 30 de metri 
de poarta sa. Dan și-a potrivit min
gea, a șutat formidabil pe lîngă un 
„mic zid“ (Ciucu — Colceriu). Mîndru 
s-a întins la maximum. Dar toată lu
mea a rămas înmărmurită : jucători, 
spectatori, arbitri, inclusiv cronicarul: 
mingea a intrat fulgerător la păian
jen, și cred că cele două bare au 
„curățat-o“ de zăpadă. Ce gol ! Să 
fie într-un ceas bun, Dane ! Cred că 
nici Sarti, nici lașin și nici Banks nu

PITEȘTI, 29 (prin telefon). în 
ciuda timpului friguros, peste 3 000 
de spectatori au asistat la meciul a- 
mical dintre Dinamo Pitești și Lotul 
U.E.F.A. Cu acest prilej antrenorii 
ambelor echipe au urmărit cristaliza
rea unui ,11* de bază pentru viitoa
rele confruntări. De remarcat faptul 
că deși terenul a fost acoperit com
plet de zăpadă, jucătorii ambelor for
mații s-au comportat corespunzător în 
jocul de cîmp, unde pregătirea fizică 
generală și specifică s-a dovedit a fi 
bună pentru stadiul actual. Am notat 
însă faptul că înaintașii dinamoviști 
au ratat 8 ocazii clare prin Naghi, 
Țurcan, Pop și Radu. în apărarea di
namovistă, Ivan (venit recent de la 
Dinamo București) și Vulpeanu nu 
s-au încadrat încă suficient de bine 
în sistemul de joc al echipei, dînd 
posibilitate înaintării adverse să pună 
în pericol poarta apărată de Goman 
și apoi de Urziceanu.

Echipa juniorilor U.E.F.A. n-a avut 
omogenitate. în plus, atacanții n-au 
avut eficacitate. S-au remarcat Ilie 
Stelian, Dobrin, Prepurgel, Țîrcovnicn 
(Dinamo), Biliboacă, Neagu, Tătaru și 
Niță (lotul U.E.F.A.).

Au marcat : Biliboacă (min. 83) 
pentru Lotul U.E.F.A. și Țîrcovnicu 
(min. 89) pentru Dinamo.

DINAMO PITEȘTI : Coman (Ur
ziceanu)—Ivan (Badea), Barbu, Ilie 
Stelian, Vulpeanu (I. Popescu) — Do
brin (Olteanu). Țîrcovnicu—C. Radu, 
(Eftimie), Naghi, Țurcan (Pop), Pre
purgel.

LOTUL U.E.F.A.: Moldovar 
pitu, Ionescu, Doboș, Mihai (X 
Etern (Biliboacă), Mcreuță - 
(Niță), Neagu, Tătaru, Manea.

L ONICEL și C. C 
coresp.

MECIUI
FARUL CONSTANȚA — PO 

CONSTANȚA 4—1 (0—0)

CONSTANTA, 29 (prin telef 
primul joc amical susținut în 
tate — după ce joi, la Medgi< 
vinsese Cimentul cu 6—0 (1 
Farul, pe un teren-patinoar, 
trecut echipa Portul, lider ir 
goria C, seria Sud. Jocul a fos 
nut, remareîndu-se pregătirea 1 
fotbaliștilor de la Farul. O for 
nă au manifestat Iancu, Kalio, 
nescu (promovat de la Electric 
stanța), Tufan și Georgescu, 
goluri au fost înscrise de lai 
Georgescu și Manolache pentru 
respectiv Manea.

FARUL : Uțu (min. 46 Mar 
Pleșa, Mareș (min. 46 Ti 
Koszka, Georgescu — Antonesc 
46 Manolache), Tufan — Ci 
Ramfir. Iancu, Kalio (min. 46 <

PORTUL : Pițuru — Danciu, 
co, Stoica, Hulă — Stelea, Dan 
nea, Moroianu, Tănase, Măncs 

înainte de a pleca în Bulgar 
care fixată pentru joi, Farul 
ține miercuri un nou meci de 
care, cu Electrica Constanța.

ar fi putut face mai mult declt Mîn
dru. Celelalte două goluri au fost 
marcate de Țarălungă (în min. 7, care 
a trimis mingea ușor pe lîngă Andrei) 
și de Craus (în min. 25, reluînd din 
voie o excelentă pasă a lui... Staicu). 
Scorul acestui meci : 2—1 (2—1) pen
tru Rapid.

Arbitrul Ilie Drăghici a debutat și 
el promițător.

RAPID: Andrei (min. 65 Răduca- 
nu) — Costea, Motroc, Dan, Greavu — 
Jamaischi (min.G5 Marinescu) Dinu — 
Lungu, Codreanu, Georgescu, Craus.

PROGRESUL : Mîndru (Matache) — 
V. Popescu, Staicu (Neacșu), Petea- 
nu, Colceriu (Al. Georgescu) — Al. 
Constan tinescu (Ciucu), Ciucu (Mafteu- 
ță) — Oaidă (Matei), Matei (Șoangher), 
Mateianu, Țarălungă (I. Constantin). 
Toate schimbările s-au efectuat la 
pauză.

CONSTANTIN ALEXE

C, POl’A-coresp. prii

C.S.M.S. — LOCOMOTIVA IAS

IAȘI, 29 (prin telefon). C.S 
jucat miercuri în compari: 
niorilor săi, înscriind 5 
și primind unul singur 
duminică cu Locomotiva I 
fața căreia a pierdut ct 2 
tr-o partidă susținută pe durat; 
reprize a 30 de minute. Autc 
lurilor : Bordea și Ogescu pen 
comotiva, respectiv E. Stoicesci 
apărarea și linia de mijloc s-a 
portat destul de bine, în schit 
cui, care a căutat să rezolve 
dual fazele de joc, a greșit nil 
formația aliniată de C.S.M.S.: < 
Aurelian, Pop, Vornicu, V. Si 
(lanul) — Ștefănescu (Hrițcu), 
(Romilă) — Gâlățeanu, E. St 
Cuperman, Lupulescu.

Miercuri, C.S.M.S. va juca la 
va cu Chimia și va pleca apoi 
turneu la Arad, Timișoara și

D. MACONESCU - coresp. ț

i-
| (Urmare din pag. I)

A/o«t un meci mult aplaudat. Fotbaliștii ro
mâni au cucerit spectatorii cu jocul lor 
tehnic, spectaculos, bine orientat tactic. 

JQ itnpresie deosebită a lăsat in acest meci 
Dumitriu, care a fast cel mai bun jucător 

da pe teren (ce păcat insă că pînă la sfîrșitul tur- 
Ineului el nu a mai reeditat buna dispoziție și forma 

diu^ primul joc!). La riadul nostru, am fast împresio- 
nați de tehnica individuală a unor jucători congolezi

intașii au jucat fără claritate, erau de uerecunoscut. 
Vigu și Dincuță s-au stins, cedînd mijlocul terenului. 
De altfel, Vigu a și fost înlocuit cu Petrov ici. Fun
dașii Anca} Măndoiu, Alecu, Felea au rămas pe poziții 
pînă la sfîrșit, luptînd din răsputeri. Totuși, congo
lezii au egalat prin Mobili, în minutul 80, cu o lovi
tură de cap, „bătîndu-l44 pe Pilcă, pînă atunci exce
lent. Era at p-aci să le smulgem „Leoparzilor* un 
meci egal, dacă același Mobili nu prindea în minutul 
85 un șut formidabil, la „păianjen44. După jocul pres
tat de echipa noastră timp de 70 de minute și reve-

Fotbaliștii celor două echipe au fost apoi oaspeții 
domnului Francois Calala, ministrul educației, turis
mului și sportului, care a felicitat pe fotbaliștii ro
mâni pentru spiritul de sportivitate de care au dat 
dovadă pe teren. Cu acest prilej, d-sa ne-a rugat 
să transmitem forurilor sportive din România mulțu
mirile sale pentru că a trimis la Kinshasa o selec
ționată națională, acest fapt in triad în istoria fotba
lului congolez, deoarece pentru prima dată reprezen
tativa Congo a întîlnit o selecționată dintr-o țară 
europeană. D-sa a apreciat jocul tehnic prestat de

nic, semnalînd antrenorului sch 
fiecare jucător «k parte.

în orele de... turism (deși p 
Kinshasa ■— ora^ cu o papuh 
locuitori, așezat pe malul sting 
fotbaliștii noștri au făcut cuno 
niciler. Pe străzi e un dute-vin 
nează puternic, bicicliștii se strei 
marea aglomerație de automobile 
poartă copii mici legați la spatt 
capului poveri. Autobuzul nostru 
rele din partea europeană a ora; 
înecate în verdeață și flori. Am 
rele mărginașe, unde de-a lungi

(Mutschi, Kilala, Ndala, Mobili), de viteza lor de- 
Ibordantă, ca și de tactica aplicată. Ei au jucat cu

„libero44 ; aceasta demonstrînd cunoștințele antrenorilor 
de aici despre evoluția mondială a fotbalului modern.

I pierde acest prim joc la limită (2—3), după ce
echipa noastră a condus cu 1—0 și 2—1 prin golurile 

I marcate de Ene și Dumitriu și după ce, în minutul 66,
Pantca a ratat o mare ocazie trimițînd de la 2 metri 
balonul alături de poarta goală ! La scorul de 3—1, 

| formația noastră nu ar mai fi pierdut această par- 
■ tidă, mai cu seamă că timp de 70 de minute jocul

echipei noastre a fos destul de bun, vioi, rapid. Spre 
J sfîrșit, însă, de ce ne-a fost frică n-am scăpat. Fot

baliștii noștri, care înfruntaseră' bine căldura toridă, 
| au început să manifeste oboseală, %ă facă față cu greu 
I ritmului impus de congolezi. Am simțit cum pierdem

terenul de sub picioare. în utimele 15 minute, îna-

nirea fotbaliștilor congolezi în finalul meciului, un 
rezultat egal ar fi fost mult mai echitabil. Dar...

N
u pot descrie cît de afectați am fost cu 
toții după acest prim rezultat. Nu ne-au 
consolat nici aprecierile elogioase ale presei, 
nici cele ale comentatorului de la postul de' 
ralio Kinshasa, care s-a arătat entuziasmat 

de jocul echipei române. Cotidianul „La depeche“, 
în comentariul său, a scris: „Numai cine n-a văzut 
meciul poate să creadă că echipa congoleză a fost 
mai bună decît aceea a tinerilor români. Noi am ob
ținut victoria datorită oboselii din ultimele minute a 
echipei române, oboseală cauzată de o climă neobiș
nuită pentru oaspeții noștri..." Aprecieri pozitive asu
pra jocului fotbaliștilor noștri au apărut și în „Le 
progres** și „Le courriere d'Afrique44.

fotbaliștii noștri, adăugind că dacă meciul s-ar fi 
disputat în alte e&ndițiuni de climă, victoria nu ar 
fi putut fi decît a românilor. S-a căzut de acord ca 
revanșa cu „Leoparzii“ să aibă loc în nocturnă.

Ș
i... chiar din aceeași zi au început pregăti
rile. Antrenorul C. Drăgitșiu își propusese 
să efectueze antrenamente atît ziua, cît și 
la lumina reflectoarelor. I^rogramul era deo
sebit de încărcat deoarece gazdele, foarte 

ospitaliere, ne organizase un „sejour44 în care au fost 
cuprinse vizitarea capitalei și a cit or va întreprinderi 
mai importante, vestita grădină botanică și zoologică, 
Universitatea Lovanium etc. N-am refuzat. Totuși, pe 
prim plan an stat pregătirile, antrenamentele, obser
vațiile medicale pe care dr. Cherciu le înregistra zil



URNEUL
:chipei 
>LIMPICE
>UITO, 29 (Agerpres). — Con- 
iîndu-și turneul în Ecuador, e- 
pa olimpică de fotbal a Româ- 
i a jucat la Guayaquil cu echi- 
„Barcellona**, campioana țării, 

ul s-a încheiat cu un rezultat 
egalitate : 0—0.

C. S. M. CLUJ S-A CALIFICAT ÎN
DAR GIURGIUCĂ NE-A DAT EMOȚII

k!

FINALĂ,
rfltlS DE MAS.

MICALE
IOLUL PLOIEȘTI - STEAGUL 

roșu î—i <0—tn

OIEȘTI, 29 (prin telefon}. Peste 
de spectatori au fost prezenți 

aică pe stadionul Petrolul, dor- 
ă asiste la prima evoluție a echi- 
ivorite in noul an și să-i cunoas- 

tinerii jucători introduși în lot 
itrenorii Cernăianu și Marinescu.

La ora cînd apar aceste rînduri, Ne- 
gulescu, Giurgiucă și Cobîrzan (îm
preună cu Maria Alexandru și Eleonora 
Mihalea) au ajuns la Praga, aflîndu-se 
în febra începerii campionatelor interna- 
ț.onale de tenis de masă ale Cehoslova
ciei. $i, în așteptarea primelor rezultate, 
să ne întoarcem puțin și să aruncăm o 
privire retrospectivă asupra partidei de 
joi, de la Cluj, C.S.M.—Leksberge (Sue
dia), contînd ca semifinală a „C.C.E*. 
După cum se știe, formația română a 
obținut un dificil dar meritat succes 
5—3. Pe marginea acestei întâlniri am 
notat cu majuscule cîteva momente.

• întrecerea Alser—Cobîrzan a ieșit 
în evidență nu numai prin durata sa de 
joc (seturile s-au disputat conform re
gulii activizării), ci și prin lupta acerbă 
care a avut toc ca și prin variatele pro
cedee tehnice utilizate de cei doi spor
tivi. Ca să nu mai vorbim de specta
culoasa și mult „gustata4* (de public) 
răsturnare de scor din primul set : la 
aplicarea regulii activizării, Alser a con

ul s-a desfășurat sub semnul e- 
fii. Steagul roșu a avut mai 

clarviziune în joc pentru că a 
ntat lotul complet. In schimb, 
Iul a jucat fără 7 titulari : Boc, 
i, Dragomir, Moldoveanu (aflați 
:ul olimpic), Iuhas, Dridea I și 
iu (accidentați). în min. 60 bra- 
ii deschid scorul prin Gane. în 
uare, asistăm la un joc nervos 

i fotbaliști sînt eliminați : Drag- 
Ploiești), Ioniță III și Necula 
•v). Petrolul obține egalarea în 
52 prin golul înscris cu capul de

-3LUL : Sfetcu (Ionescu) —
ahonțu, Dragnea, Aniță — Din- 
Chirilă — Roman, Oprișan, Ba- 
)ndea II.
lAGUL ROȘU : Adamache — 
seu, Jenei, Campo, Naghj — 
i, Pescarii — Necula. Gane, Io* 

Selimesi.
VLASCEANU-coresp. principal

SASCUtr

In așteptarea returului...
Despre pregătirile echipelor Politehnica București (m),

Voința Brașov (f) și Steagul roșu Brașov (m)

PRONOSPORT
'.RATĂ O VARIANTĂ CU 13
2*'<l II.TATE EXACTE 
UKJUL PRONOSPORT Nr. 4 
■A DIN 29 IANUARIE 1967

Bologna—Mantova X
Cagliari—Lecco 1
înternazionale—Foggia 1
[nventus—Atalanta X
5pal—Torino X
Irescia—Roma (pron. pauză) 1 
trescia—Roma (pron. final) X 
.anerossi-Napoli (pron. pauză) 2 
.anerossi-Napoli (pron. final) 1 
Lazio-Fiorentina (pron. pauză) X 
■azio-Fiorentina (pron. final) X 
’enezia—Milan (pron. pânză) X 
'enezia—Milan (pron. final) 2 

de premii 368 344 lei, din 
i 916 lei report premiul mi

că redactată de Administrația 
Loto-Pronosport.

La 12 februarie va începe returul cam
pionatelor republicane de baschet — 
masculin și feminin. Un eveniment aștep
tat eu justificată nerăbdare de iubi
torii acestui sport, dornici să vadă din 
non în întrecere echipele noastre frun
tașe.

Perioada de întrerupere a campiona
tului nu a însemnat pentru bâschet- 
baliștii de la Politehnica Bucu

rești și sistarea antrenamentelor. Deciși 
să aibă o evoluție cît mai frumoasă în 
retur, studenții au continuat să se an
treneze de trei ori pe săptămînă între 
13 noiembrie și 1 decembrie 1966, apoi 
de patru și chiar de cinci ori pe săp- 
lămînă. Ei au susținut și o serie de me
ciuri de verificare cu lotul republican 
înaintea Balcaniadei, cu Steaua și Di
namo înaintea jocurilor acestora din 
nC.C.E.“ și „Cupa cupelor". După cum 
ne relata antrenorul Vasile Popescu par
ticiparea la antrenamente trebuie a- 
preciată pozitiv atît ca frecvență, cît și 
ea interes. Obiectivele acestei perioade 
au fost mai întîi perfecționarea fizică, 
tehnică și tactică individuală (pînă la 
16 ianuarie), apoi închegarea . tacticii 
colective prin antrenamente și jocuri de 
verificare. Pînă la 4 februarie nu se con
tează pe prezența în permanență a tutu
ror jucătorilor la antrenamente, dar după 
această dată, cînd se termină sesiunea 
de examene, baschethaliștii de la Po
litehnica vor petrece o săptămînă 
de vacanță la Poiana Brașov și vor 
juca zilnic meciuri de verificare cu e- 
chipele Steagul roșu și Politehnica Bra
șov. (G.R.—S.J. 

la rate casele modeste, dar curate în care locuiesc coit- 
golezii de rînd. în Kinshasa n-am văzut acele colibe 

in scunde cu pereții de lut sau cu acoperișuri de paie
le în formă de con, care să amintească de vechile așe-
— zări specifice ale locuitorilor negri. Dimpotrivă, aici
l- se construiesc multe case trainice și luminoase. Prin 
)- piețele aglomerate, tinerii alergau după autobuzul nos- 
n tru, ne făceau semne prietenești și strigau „Romania, 
'c Romania^ După cîteva zile ne-ant obișnuit cu căldura,
d cu forfota și chiar cu îmbrăcămintea femeilor congo-
>- leze, care umblă în rochii lungi, de stambă, infășu- 
it rate pe corp, din culori țipătoare și cu turbane enorme

din același material. Bărbații se îmbracă după moda 
europeană și numai rareori mai vezi bătrîni în costu-

pentru Vigu, Pantea, Dumitriu etc.

D

dus cu 12—6, iar ceva mai tîrziu el a 
avut 19—13. Dar Cobi rzan, parcă intrat 
în transă, nu mai lasă nici un punct, 
acționează ireproșabil (din joc de mij
loc el atacă fulgerător cu lovitura de 
pe partea stingă), are un finiș irezisti
bil : cîștigă setul cu 21 —19. Vădit in
dispus, dar nu și derutat, Alser și-a ac
centuat presiunea, în următoarele seturi, 
folosind cu eficacitate maximă orice o- 
razie favorabilă de atac. Deși a luptat 
din răsputeri, s-a „agățat" de fiecare 
minge și a făcut apel la numeroase 
scheme tactice, Cobîrzan n-a putut să 
depășească piuă la urmă un adversar 
mai bun,

• înaintea meciului Nilsson—Giurgiucă, 
scorul general era 2—2 și se credea că 
acum vom lua conducerea, cu 3—2. De
butul partidei Giurgiucă—Nilsson părea 
să confirme pronosticul. Românul cîștigă 
în cinci minute primul set cu 21—-11. 
Fără istoric. în setul ll și următorul, 
Giurgiucă se „distrează", nu ține seama 
de. sfaturile antrenorului F. Paneth, 
joacă la intîmplure și Nilsson acumu

Cele două echipe brașovene din ca
tegoria A, Voința la fete și Stea
gul roșu la băieți, sc află în plină 

pregătire în vederea începerii returu
lui. După cum se știe, fetele de Ia Vo
ința au avut un sezon foarte greu. Din 
cele nouă meciuri susținute în tur, doar 
trei le-au avut programate pe teren pro
priu. De la 10 ianuarie, antrenorul Gh 
Roșu a început pregătirile cu întregul 
lot. Precizăm, însă, că cele mai tinere 
jucătoare au păstrat contactul cu mingea 
și cu terenul și în timpul întreiuperii 
campionatului deoarece au susținut o se 
rîe de partide cu participantele la ta
băra de junioare organizată îo locali
tate.

La Steagul roșu Brașov, situația pre
cară a echi|>ei masculine (locul 12 în 
clasament cu numai 2 victorii) a impus 
o ședință de analiză la care au parti
cipat membrii consiliului clubului. După 
ce a fost analizată în spirit critic și 
autocritic activitatea secției de baschet, 
au fost luate o serie de măsuri menite 
să ducă Ia o comportare mai bună a e- 
chipeî în retur. Astfel, a fost mărit co
lectivul de antrenori. De echipa de seniori 
se ocupă acum prof. C. Stroe (coordona
tor) și P. Dumitrescu, iar de cea de 
juniori C. Negrea. Lotul a fost întinerit 
cu patru juniori: Gh. Bara, D. Constan
tin, D. Terițeanu și P. Caticescu. Ac
tualmente, cei 12 jucători se află în 
plină pregătire, susținînd cîte patru an
trenamente pe săptămînă, urmînd ca 
între 1—8 februarie să participe la 
„Cupa 16 Februarie44 organizată în 
București, și șă susțină cîteva jocuri 
de verificare. (C. GRUIA — eoresp. 
principal).

mul „bu-bu" (o cămașă lungă cu o tăietură prin care 
se scoate capul în părți, mîinile). Am vizitat și 
cîteva întreprinderi ale industriei ușoare, fabrici de 
textile și confecții. O mure atracție a constituit-o vi
zitarea grădinii botanice și zoologice.

ar... să nu uităm pentru ce am venit aici. 
Așteptam cu emoție revanșa cu „Leoparsiiu. 
La „nocturnă* au asistat 69000 de specta
tori. Am început jocul cu formația din pri
mul meci, cu o singură schimbare: în

poartă, în locul lui Pilcă, a intrat Răducanu. în re
priza a doua, în locul perechii de înaintași centrali 
Ene — Dumitriu au intrat Oblemenco și Popanică, 
iar spre sfîrșit, în linia mediană, îu locul lui Dineuță 
a fost introdus Mustățea. Gazdele au avut și ele cîteva 
modificări. A fost folosit portarul Massiala, fundașul 
Kolombo și extrema dreaptă Mvukan, care n-au figu
rat în echipă în primul joc. Ne-am luat o revanșă 
binemeritată, cu un scor concludent ; 3—9 (1—9). 
La o temperatură cu 13 grade mai puțin decît ziua, 
jucătorii noștri au făcut ce au vrut cu balonul. Gaz
dele s-au lăsat surprinse de ritmul impus de echipa 
oaspe, și astfel Daniel Ene a introdus balonul în plasă 
în cel de-al 20-lea minut al partidei. în repriza a 
doua mai marcăm două goluri prin fundașul Felea 
(excelent acest jucător: constant, serios., folositor echi
pei în toate cele 11 meciuri), care a venit în atac și 
a surprins pe portarul caugolez cu un șut de la 
20 de metri. în minutul 87, Oblemenco a pecetluit 
la 3—0 scorul acestui meci. îu ansamblu, echipa 
noastră s-a dovedit superioară, a desfășurat un joc 
colectiv, a creat multe faze spectaculoase, care au 
plăcut publicului congolez deosebit de darnic în 
aplauze. După părerea mea, în această partidă Rădu
canu, Alecu, Măndoiu, Dincuță, Panici, Oblemenco și 
Ene au fost cei mpi buni, deși întreaga echipă are 
meritul de a fi luptat cu ardoare pentru rezultat.

A doua zi, în zori, am plecat spre Katanga...

I
I
I
I
I
I
I 
I
I
I
I
I
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lează puncte, avi nd mereu avantaj: 13— 
7, 17—10, 21—14 (setul II) și 13—6, 
15—10, 17—13, 19—16, 21—18 (setul 
111). Cum ? Prin lovituri puternice, cu 
direcție schimbată, în timp ce Giurgiucă 
riposta cu mingi „moi*, telefonat. Iată 
că în loc să avem noi 3—2, conducerea 
a fost preluată de Leksberge. Dar, nu
mai pentru 12 minute, pentru că Negu- 
lescu, învingîndu-l pe Larsson a resta
bilit egalitatea : 3—3. A urmat unul 
din meciurile cheie pentru configurația 
scorului final: Giurgiucă—Alser și a- 
ceasta numai din cauza înfrîngerii pri 
mul ui la Nilsson. Deci, o partidă deve
nită de două ori mai grea pentru Giur 
giucă: miza jocului și valoarea incon
testabilă a adversarului. Și totuși, clu
jeanul a terminat învingător. Extrem do 
hot ari t, cu o concentrare maximă și e- 
gală pe tot parcursul, Giurgiucă s-a im
pus prin atacuri viguroase, servicii va
riate cu mult efect, combinate cu cite o 
lovitură foarte „tăiată". Cu tot reperto
riul său bogat, Alser a fost nevoit să 
plece steagul. Astfel, Giurgiucă a în

„Cupa Binamo“
POIANA BRAȘOV, 29 (prin tele

fon, de la trimisul nostru). .Cupa 
Dinamo" rezervată schiorilor .alpini" 
s-a desfășurat sîmbătă la Predeal — 
prin cele două manșe de slalom u- 
riaș — și duminică la Poiana Bra
șov — prin slalomul special. Com
petiția a fost bine organizată de clu
bul sportiv Dinamo Brașov, care a 
făcut și o frumoasă propagandă pen
tru acest sport. Din păcate, trebuie 
să notăm țnsă că duminică, la Po
iana Brașov starea ptrtiei a fost sub 
orice critică. Insuficient bătută, pis
ta a determinat modificări importan
te in clasament în manșa a doua, 
cînd unii concurenți, dintre cei rhai 
buni, au căzut din cauza .gropilor" 
din pîrtie.

în ceea ce privește desfășurarea 
probelor, vom sublinia forma bună 
manifestată de C. Tăbăraș, victoria 
Mihaelei Casapu-Sandu asupra prin
cipalei favorite, Edit Șuteu, progre
sul tehnic al juniorilor și, din păca
te, slabul potențial al schiului nos
tru feminin. La un loc, senioarele 
și junioarele puteau fi numărate pe 
degete...

Rezultate. Slalom uriaș (două man
șe pe pîrtia de sub telefericul din 
Predeal) seniori: (î 000 m lungime, 
350 m diferență de nivel, 54 de 
porți): 1. C. Tăbăraș (Carpați Si
naia) 2:37,0; 2. M. Focșeneanu (Car
pați) 2:39,3; Gh. Bălan (A. S. Arma-

xf tl rr/SM ,

CONCURSUL REPUBLICAN 
DE SALĂ

(Urmare din pag. 1)

ghel (Șc. sp. Constanța) 8,6, E. Dronca 
(Șc. sp. Arad) 8,7; lungime: D. Tihă- 
rău (Șc. sp. 2 Buc.) 6,14, C. Ionescu 
(Dinamo Buc.) 6,14, D. Vigu (Liceul 
N. Bălcescu Cluj) 6,11, VI. Barboș (Șc. 
sp. Arad) 5,98; înălțime: D. Vigu 1,81, 
M. Preda (Petrolul Ploiești) 1,78, A. 
Cosmănescu (Steaua Buc.) 1,74 ; pră
jină : N. Lungu (Șc. sp. 2 Buc.) 3,30, 
St. Berek (Șc. sp. Oradea) 3,20, Al. 
Ciuc (Șc. sp. 1 Buc.) 3,20, M. Vîrgo- 
lici (C.S.Ș.) 3,00, C. Brotea (Șc. sp. 1 
Buc.) 3,00; greutate: D. Moșoiu (Șc. 
sp. Arad) 12,69, Gh. Suha (Șc. sp. Bra
șov) 12,32, A. Hdfmant (Rapid Buc.) 
12,23, D. Ditmitru (Petrolul Ploiești) 
11,44, M. Belțig (Dinamo Buc.) 11,40 • 
FETE î 59 m: A. Popescu (Liceul 35 
Buc.) 6,9, M. Pretorian (Viitorul Bue.) 
7,0, M. Satmari (Mureșul Tg. Mureș), 
V. Anghel (Șe. sp. Ploiești) și N. Hînda 
(C. S. Ș. Buc.) 7,1 ; 50 mg: M. Sat- 
înari 7,9, E. Mîrza (Șc. sp. I Buc.) 8,0, 
1. Crișaii (Șc. sp. Cluj) 8,0, V Anghel 
8,1, E.: Mazilu C.S.Ș. Buc.) 8,2; lun
gime: A. Topescu 5,41, St. Frățilâ fȘe.' 
sp. I Buc.) 5,07, E. Mîrza 5.03, C. Ehe 
(Rapid Buc.) 4,98, L. lingă (Șc. sp. 
Ploiești) 4,91 ; înălțime: D. Prăzaru (E- 
lectroțiui-Cre Craiova) 1,50, Z. Moldovan 
(Start Tg. Mureș) 1,45, Fl. Boca (C.S.Ș. 
Buc.) l',45, Gh. Lungu (Știința Alexan
dria) 1,45; greutate: M. Mica (Con* 
s t riietbrul Buc.) 11,75, N. 1 oni ță ( Pe- 
trolul Ploiești) 11,37, V. Brad (Progre- 
snl Buc.) 10,98, C. lonesc» (Șc. sp. 
2 Buc.) 10,79, M. Illy (Liceu) 4 Timi
șoara) 10,71, V. Cîrsteâ (Șc. sp. Plo
iești) 10,53.

Asupra acestui concurs vom reveni cu 
amănunte în numărul nostru de miercuri. 

scris un punct prețios la victoria C.S.M. 
în caz contrar, scorul final al Intîluirii 
C.S.M.—Leksberge era pus sub un mare 
semn de întrebare. Și aceasta numai da
torită fluctuațiilor manifestate de Giur
giucă în decursul unei singure ore. Unii 
spun că așa este Giurgiucă. Pierde și 
cîștigă cînd nu te aștepți. Fără îndoială, 
rezultatele favorabile înregistrate din 
cînd în cînd în fața unor sportivi de 
clasă indică și ele o anumită valoare. 
Dar valoarea adevărată, certă, o aduce 
constanța rezultatelor și nu comportări 
oscilatorii,

• Multă lume s-a întrebat, poate, de 
ce nu a jucat Reti, mai ales că el se 
dovedise in formă și ciștigase chiar si 
un concurs de verificare. Răspunsul este 
foarte simplu : antrenorul emerit Paneth, 
după ce a studiat la antrenament jocul 
sportivilor suedezi, a considerat câ Ne- 
gulescu, Giurgiucă și Cobîrzan se vor 
adapta mai bine stilurilor de joc ale ad
versarilor. Și bine a făcut.

C. COMARNISCHI

SC»!

la probe alpine
ta Brașov) 2:40.0; 4. D. Munteanu 
(A.S.A.) 2:40,4; 5. B. Haidu (A.S.A.) 
2:42,5; 6. I. Zangor (A.S.A.} 2:43,2; 
senioare: 1. Mihaela Casapu-Sandu 
(Dinamo Brașov) 1:51,5; 2. Edit $u- 
teu (A.S.A.) 1:56,6; 3. Liliana Focșe
neanu (Cărpați) 1:57,0; juniori: t. 
N. Crețoiu (Dinamo) 1:18.6; 2. C. 
Tudor (Steagul roșu Brașov) 1:19,5; 
3. T. Stoicu (St. roșu) 1:20,0; juni
oare: 1. Mihaela Cristea (Școala 
sportivă Brașov) 2:10,8; slalom spe
cial (pe pîrtia de sub telefericul din 
Poiana Brașov) seniori (500 m lun
gimi, 150 m diferență de nivel, două 
manse a , Cite 60 de porți): 1, D. 
Munteanu (A.S.Ă.) 96,8; Z M. Ene 
(St. roșu) 100,3; 3. V. Alexandrescu 
(I.C.F.) 102,0; 4. Gh. Cristoloveanu
(St. roșu) 111,3; 5. A. Gorog (St. 
roșu) 111,9.; 6. N. Șuteu (A.S.A.)
115,2; senioare; 1. Edit Șuteu 92,3; 
2. Liliana Focșeneanu 99,2 ; 3. Mihae
la Casapu-Sandu 104,0; juniori: 1. 
N. Cretoiu 92,3; 2. T. Constantin (St. 
roșu) 101,0; 3. Dan Rîmbețiu (Școala 
sportivă Brașov) 102,4 ; junioare : 1. 
Georgeta Băncilă (Școala sportivă 
Brașov) 66,3; 2. Ada Braun (Școala 
sportivă Brașov) 80.9; 3. Mihaela
Dumitrescu (Dinamc) 81,0.

GH. RUSSU-ȘIRIANU

„Cupa regiunilor44

a fost cucerită

de schiorii brașoveni
BAIA MARE, 29 (prin telefon). 

„Cupa regiunilor", concurs organizat 
de F.R.S.B. cu sprijinul comisiei de 
specialitate a regiunii Maramureș, s-a 
desfășurat sîmbătă și duminică la Mo- 
goșa, pe o zăpadă excelentă. întrece
rile au fost viu disputate și de bun 
nivel tehnic. De la aceste întreceri au 
absentat, însă, reprezentativele regiu
nilor Mureș-Autonomă Maghiară, 
Hunedoara, Banat și Bacău.

Iată ciștigătorii probelor : slalom 
special seniori : Z. Kadar (Maramu
reș) ; (ineret: C. Văideanu (Brașov); 
juniori : St. Moldoveanu (Ploiești) ; 
junioare : ludith TOmori (Cluj) ; seni
oare : Rodica Frățilă (Brașov); slalom 
uriaș seniori : Z. Kadar ; senioare : 
Rodica Frățilă ; juniori : V. Crețoiu 
(Brașov) ; junioare : ludith Tomori.

Cupa a revenit reprezentanților re
giunii Brașov care au totalizat 49 de 
puncte. Urmează țn clasament : 2. Plo
iești 79 p, 3. Cluj 89 p, 4. Maramureș 
132 p.

V. SASARANU-coresp.
★

POIANA BRAȘOV, 29 (prin tele
fon). Campionatul de sărituri al re
giunii Brașov, desfășurat pe trambu
lina mijlocie din Poiana Brașov, s-a 
încheiat cu următoarele rezultate 5 
seniori .* 1. Fl. Voinea (A. S. Armata) 
217,7 p (48 m—47,5 m); 2. A. BiriȘ 
(A.S.A) 217,4 p (47,5 m—46,5 m) ;
3. N. Dorobanțu (Dinamo) 217,1 p 
(47 m—47 m) ; 4, V. Mărgineanu (Trac
torul) 215,5 p ; 5. St. Burețea (Tracto
rul) 214,1 p ; juniori : 1. D. Lupu (Dina
mo) 212,7 p (47,5 m—47 m) ; 2. V. Dan- 
ciu (Tractorul) 198j7 p; 3. I. Proca 
(Dinamo) 181,7 p.

G. CAROL-coresp.



ACTUALITATEA INTERNAȚIONALĂ
Echipajul de bob 4 al României campion european Dinamo București s-a calificat în sferturile de finală 

ale „C. C. E.“ la volei feminin
(Urinare din pag. 1)

Și a fost bine că s-a procedat ast
fel. Aceasta s-a văzut sîmbătă cînd 
boberii români au luat conducerea în 
campionatul european încă din prima 
manșă, realizînd timpul de 1:07,10, 
fa(ă de 1:07,47 cît obținuse Thaler, 
conducătorul echipajului Austria I, 
considerat ca principal favorit al 
competiției. Parcurgînd cu o deose
bită siguranță cei 1 506 m ai pîrtiei 
(138 m diferență de nivel, 14 viraje), 

1 Panțuru — Hristovici — Maftei — 
Neagoe realizează și în manșa a doua 
timpul cel mai bun : 1:08,11, în vre
me ce echipajul austriac este înregis
trat cu 1:08,14.

Duminică dimineața, înaintea ulti
melor două manșe, boberii români a- 
veau un avans de 40 de sutimi de 
secundă. Tre*miau, deci, să coboare 
din nou cu siguranța din manșele an- 

j terioare, deoarece diferența putea fi 
I recuperată de urmăritori. Și iată că 
! în cea de a treia manșă, sportivii 

români reușesc o coborîre excelentă, 
sporind avansul la aproape o secun
dă. Era un avantaj hotărîtor pentru 
cucerirea titlului de campioni ai Eu
ropei. în manșa a patra, însă, ro
mânii nu mai apucă să coboare. E- 
chipajul R. F. Germană II, plecat 
din start cu numărul 4, greșește la 
un viraj, sparge gheața, se răstoarnă 
și, din cauza acestui accident, pîrtia 

. devine impracticabilă. Organizatorii 
hotărăsc anularea celorlalte coborîri 
și stabilesc clasamentul final după 
timpii înregistrați în primele două 
coborîri de sîmbătă. Iată-1 : 1. RO
MANIA (I. Panțuru. P. Hristovici. 
Gh. Maftei, N. Neagoe) 2:15,21 
(1:07.10 — 1:08,11); 2. Austria I
(E. Thaler, conducător — R. Durn- 
thaler. frînar) 2:15,61 (1:07,47 —
1:08,14) ; 3. R. F. Germană IV 2:17.31 
(1:08.57 — 1:08,74); 4. R. F. Ger
mană II 2:17,57 ; 5. R. F. Germană I 
2:17.57 ; 6. Austria III 2:17,79 ; 7. 
R. F. Germană III 2:17,99 ; 8. Aus
tria V 2:18,42 ; 9. Austria II 2:18,52 ; 
10.. Austria IV 2:18,74. Au mai par
ticipat ecbipaie din Anglia. Elveția 
și Suedia.

Echipajul României .campion european, in cursă
Telefolo : UPI/Agerpres

REGGIO EMILIA (prin telex, de 
la corespondentul nostru, CESARE 
TRENTINI). în meciul retur din 
cadrul „C.C.E.", echipa feminină de 
volei Dinamo București a terminat 
victorioasă, după cum era ușor de 
prevăzut, în întîlnirea cu Max Mara 
la Torre: 3—0 (15—3, 15—2; 15—8).

Scorul indică superioritatea indiscu
tabilă a oaspetelor, care s-au impus 
net pe plan tehnico-tactic. De la Di

namo s-au evidențiat toate jucătoarele 
și în mod special Ivănescu. Din echi
pa italiană am remarcat pe Scaltriti.

Au arbitrat foarte bine Armășescu 
(România) și Catanzaro (Italia).

Cîștigînd și acest al doilea meci, 
Dinamo București s-a calificat în sfer
turile de finală ale „C.C.E.“ la volei 
feminin, urmînd să joace cu Ț.S.K.A. 
Moscova.

Schiorul Dan Cristea pe locul 3 
la „Criteriul internațional al juniorilor'
OBERWIESENTHAL, 29 (prin tele- 

fon). — „Criteriul internațional al ju
niorilor*. desfășurat sîmbătă și dumi
nică în această frumoasă stațiune a

SPARTACHIADA DE IARNA

so-

OBERHOF, 29 (prin telefon). Sîm
bătă, în ziua a Ill-a a Spartachiadei 
de iarnă a armatelor prietene, s-a 
desfășurat, la biatlon, ștafeta 4x7,5 
km. Zăpada umedă, grea, a
licitat concurentilor un efort mare, 
iar ceata a areat dificultăți la tra
geri. Cele mai bune trageri le-au 
executat biatloniștii români, care au 
spart 39 baloane din 40. Cursa a fost 
cîștigată de ștafeta R.D. Germane, 
înregistrată cu 2h 17:06, urmată de 
Polonia 2h 17:48, U.R.S.S. 2h 19:07, 
România 2h 20:08. La ștafeta de fond 
4x10 km, sportivii români au ocupat 
tot locul IV. Clasamentul : ‘ ~
nia 2h 16:25. 2. Cehoslovacia 
3. U.R.S.S. 2h 19:49; 4.
2h 25:20. Cursa individuală 
15 km a reunit 32 de concurenți caire 
s-au întrecut pe ploaie, vînt și cea-

1. Polo- 
2h 16:34, 
România 
de fond

Din sporturile de iarnă
LAHTI, 29 (Agerpres). — Proba de 

5 OOO m din cadrul campionatelor 
europene masculine de patinaj vi
teză de la Lahti (Finlanda) a fost 
cîștiqată de olandezul Cees Verkerk 
cu 7:47,1, urmat de Mayer (Norve
gia) — 7:49,1 și Kaplan (U.R.S.S.) — 
7:54,1, Tot Verkerk a terminat învin
gător si în cursa de 1 500 m, reali- 
zînd 2:12,9. Campionatele urmau să 
se încheie cu desfășurarea probei 
de 10 000 m. Această probă a fost 
înlocuită, din cauza temperaturii 
foarte scăzute, cu una de 3 000 m. 
Ciștigînd și această probă, Cees Ver
kerk a intrat în posesia titlului de 
campion al Europei. Kaplan, 
(U.R.S.S.) s-a clasat pe locul doi.

MEGEVE. Slalomul special de la 
Megeve a fost cîștigat de schiorul 
francez Guy Periliat, cu 121,32 sec.

Campionul mondial Jean Claude 
Killy s-a clasat pe locul doi, cu 
122,84 iar Karl Schranz (Austria) a 
ocupat locul trei cu 122,85 sec.

SAINT GERVAIS. A luat sfîrșit 
proba feminină de slalom uriaș de la 
Saint Gervais. In clasamentul final 
al acestei probe, pe primul loc s-a 
clasat Erika Schinegger (Austria) cu 
timpul de 3:16,26. Proba de combinată 
(slalom special și slalom uriaș) a 
revenit sportivei Marielle Goitschel, 
(Franța) — cu 8,82 puncte.

SAALBACH. Proba de coborîre din 
cadrul competiției de schi „Memoria
lul Tony Mark', desfășurată la 
Saalbach, a revenit lui Rudi Sailer, 
(fratele celebrului Tony Sailer, triplu 
învingător la J. O. de la Cortina 
d'Ampezzo) cu timpul de 2:53,01, 
nou record al pîrtiei.

A ARMATELOR PRIETENE
ță. Clasament: 1. G. Klimer (R. D. 
Germană) 48:03; 2. K. Stefl (Ceho
slovacia) 48:23; 3. I. Riszula (Polo
nia) 48:44 ;... 7. Gh. Cincu (România) 
49:3514. St. Drăguș (România) 
50:49.

Concursurile de sărituri au reve
nit sportivului Dieter Neundorfer 
(R.D. Germană), clasat pe primul loc 
la trambulina mare (248,7 p — 110 m 
cea mai lungă săritură) și la cea 
mijlocie (223,1 p — 84 m, cea mai 
bună săritură).

R. D. Germane, s-a bucurat de o parti- special 
cipare deosebit de valoroasă. La probele 
dc slalom uriaș și slalom special au 
luat startul cei mai buni juniori din 
Franța, Austria, Polonia, Cehoslovacia, 
I*. D. Germană și România. După cum 
era de așteptat, cursele au fost domi
nate de tinerii schiori francezi și aus
trieci, care și-au împărțit victoriile. O 
comportare remarcabilă a avut juniorul 
român Dan Cristea care, deși a plecat 
al 14-)ea din start, s-a clasat pe locul 
3 la slalom special. La aceeași probă, 
V. Brenci a avut un timp foarte bun, 
dar în manșa a doua a căzut Ia penul
tima poartă, ratînd un loc fruntaș.

Clasamente: Slalom special juniori
(300 m lungime, 68 și 66 porți) : 1. 
jlinterlioller (Austria) 90,9; 2. Berthold 
(Austria) 93,7; 3. DAN CRISTEA (RO
MÂNIA) 93,9;... 16. 1. Bobiț (Româ
nia) ;... 21. Gh. Vulpe (România) ;
slalom uriaș juniori (1400 m lungime, 
300 m diferență de nivel, 46 porți) ; 1.

Augerj (Franța) 82,8 ; ...12. Dan Cristea 
88,0 ; ...11. Gh. Vulpe 89,4. La fete. 
Elena Neagoe s-a clasat pe locul 12 la 
slalom uriaș și a abandonat la slalom

Fl. Gheorghiu
a suferit prima infrîngere

BELGRAD, 28 (Agerpres). — în tur 
neul zonal de șah de la Vmjacka Banji 
șahistul român Florin Gheorghiu a pier 
dut partida întreruptă cu Hainan, su
ferind astfel prima infrîngere de la în 
ceputul turneului. După 12 runde, îi 
clasament conduce : Matanovici 8*/2 p 
urmat de Ivkov 7*/2 p (1) Gheorghiu 
Fuchs 7l/2 p, Barczav, Kostro, Hamal 
7 p. etc.

De pe terenurile
Știri • Rezultate • Știri

TOKIO (Agerpres). — La Tokio 
se desfășoară în aceste zile campio
natul mondial feminin de volei, com
petiție la care participă numai patru 
echipe : S.U.A., Coreea de Sud, Pern 
și Japonia. Cehoslovacia, U.R.S.S. și 
Polonia nu s-au prezentat, în semn 
de protest împotriva măsurilor dis
criminatorii luate față de echipele
R. P.D. Coreene și R. D. Germane,
cărora nu li s-a acceptat să fi|gureze 
sub denumirile respective și să poarte 
drapelele de stat. Federațiile de vo
lei din Cehoslovacia, Polonia și 
U.R.S.S. au cerut Federației interna
ționale ca turneul de la Tokio să nn 
fie recunoscut drept campionat mon
dial și criteriul de calificare pentru 
Jocurile Olimpice din Mexic. Iată 
primele rezultate înregistrate în tur
neul de ~ ■
de Sud 3—1, Japonia — Peru 3—0.
S. U.A — Peru 3—1.

ATENA. Comitetul olimpic al Gre 
clei a hotărît construirea unui nou 
stadion la Atena, cu o capacitate 
aproape 100 000 de locuri, care va 
găzdui „europenele" de atletism 
1969.

la Tokio : S.U.A. — Coreea

de

in

s-a 
ho- 

__ _ _ In
diei, campioană olimpică, și Olandei. 
Meciul s-a încheiat cn rezultatul de 
0—0 1

CARDIFF. Echipa de rugbi a Aus
traliei a învins formația Barbarians 
cu scorul de 17—11 (6—0).

PRETORIA. Cu prilejul unui con
curs desfășurat la Pretoria, înotătoa- 
rea Karen Muir (Republica Sud Afri
cană) a stabilit un nou record mo» 
dial în proba de 220 yarzi spate, ci> 
timpul de 2:27,7. Vechiul record era 
de 2:28.2.

HAGEN. în turneul masculin de 
baschet din localitate: Bulgaria — 
Franța 89—83 (47—41) ; All Stars 
(S.U.A,) — R.F.G. 104—93 (56—45); 
Franța — All Stars 102—89, Bulga
ria — R.F.G. 83—79.

PARIS. Echipa masculină de hand
bal a Japoniei a dispus Ia Strasbourg 
de selecționata Franței cu 25—18 
(12—9)

PARIS. Echipa de floretă a Polo
niei a dispus de cea a Franței cu 
10—6.

NEW DELHI. în localitate 
disputat un meci internațional de 
chei pe iarbă între selecționatele

de fotbal
etapa a 18-a a campionatulu 

Internazionale a dispus ci 
Foggia (tînărul Capellini • 
toate golurile), și are acun

• în 
italian, 
3-0 de 
înscris 
un avans de 2 puncte față de Juven 
fus care, jucînd pe teren propriu 
nu a reușit să treacă de echipa A 
tal anta (scor 0-0). Cagliari a întrecu 
ue Lecco cu 3-1 și aspiră acum 1 
locul doi în clasament. Milan a rea 
lizat o victorie în deplasare (la Ve 
nezia) cu scorul de 2-1, prin pune 
tele marcate de Sormani. Bologm 
pe teren propriu, a terminat la egs 
litate cu Mantova (1-1), oaspeții a 
deschis scorul iar Haller a maree 
punctul egalizator. Napoli a jucat 1 
Vicenza și a marcat primul gol pri 
Altafini, iar după pauză, Lanerossi 
înscris de două ori prin Gori și M< 
raschi. Scor : 2-1 pentru gazde. Alt 
rezultate : Lazio — Fiorentina 0-1 
Spăl — Torino 0-0, Brescia — Rom 
3-3 (Peiro de la ~ 
ultimul minut), 
fruntașe:

Internazionale 
Juventus 
Cagliari 
Napoli

Roma a egalat î
Poziția echipele

18 12 4 2 32:10 2
18 9 8 1 22: 7 2
18 10 5 3 25: 6 2
18 9 5 4 21:12 2

în preliminariile olimpice la fotbal

R. D. GERMANĂ VA ALINIA PRIMA ECHIPĂ!
• în campionatul Americii de Su 

de la Montevideo : Venezuela 
Bolivia 3-0 (0-0); Argentina—Chi' 
2-0 (1-01.

★

în preliminariile olimpice la fotbal, echipa R. D. Germane face parte 
din aceeași grupă (B) cu selecționatele Greciei, României, Bulgariei și 
Turciei. în primul tur se vor întîlni echipele R. D. Germane și Greciei, 
urmînd ca în turul al doilea, cîștigătoarea acestui meci să fie opusă for
mației României (în semestrul al doilea al anului), iar cea a Bulgariei să 
joace cu formația Turciei. învingătoarea în meciul Bulgaria - Turcia se 
va întîlni cu una dintre echipele calificate în meciurile România - R. D. 
Germană (sau Grecia).

După toate probabilitățile, primul 
meci al echipei noastre în prelimi
nariile olimpice va avea loc cu 
echipa R. D. Germane, în mod nor
mal, fotbaliștii germani trebuind să 
cîștige partida cu Grecia. (Meciurile 
se dispută tur-retur și în caz de 
egalitate la puncte se califică forma
ția cu un golaveraj mai bun, ca șl 
în „C.C.E."). In ce privește partici
parea fotbaliștilor din R. D. Germană 
la preliminariile olimpice, ni se pare 
interesantă declarația secretarului 
general al Federației de fotbal din 

R.D.G., Kurt Michalski, publicată în 
revista „DIE NEUE FUSSBALL- 
WOCHE' : „întrucît noi nu avem un 
statut profesionist, regulamentul pre
liminariilor olimpice ne permite să 
folosim pe cei mai buni jucători, a- 
dică să aliniem prima echipă, care 
participă în campionatul european de 
fotbal". Cu alte cuvinte, formația 
R. D. Germane va fi în linii mari a- 
ceeași ca și cea care a jucat cu e- 
chipa tării noastre anul trecut, la 
Gera. în prezent, a fost alcătuit un 
lot de 20 de jucători i portari: 

Blochwitz, Weigang, Croy; fundași: 
Frassdorf, Walter, Geisler, Urban- 
czyk, Feister, Bransch; mijlocași: 
Pankau, Korner, Irmscher ; înaintași: 
Roland Ducke, Vogel, Nachtigal, 
Frenzei, Stein, Noldner, Erler, Back- 
haus.

După cum se vede, lotul cuprinde 
multi jucători cunoscuți, pe care an
trenorul Karoly Soos îi pregătește 
de cîțiva ani. De menționat că în lot 
a reintrat rapida extremă Nachtigal, 
promovîndu-se, totodată, mulți jucă
tori tineri ca Backhaus, Irmscher, 
Stein, Feister și Bransch. Un singur 
jucător lipsește deocamdată din lot i 
este vorba de Peter Ducke, neresta
bilit complet după fractura suferită 
anul trecut.

La data actuală acest lot se află în 
turneu în Africa. Echipa a debutat 
cu un rezultat favorabil la Cairo, un
de a dispus cu 3-0 de selecționata 

R.A.U., apoi a jucat alte cîteva me
ciuri amicale, urmînd să mai susțină 
partide în Sudan și Kuweit.

în afară de partidele oficiale din 
campionatul european (cite două 
meciuri cu Ungaria, Olanda, Dane
marca) și preliminariile olimpice, for
mația R.D.G. va susține jocuri ami
cale cu reprezentativele U.R.S.S., 
Suediei și Islandei. Este un program 
deosebit de încărcat în compania 
unor adversari de valoare.

Iată calendarul echipei R.D.G., sta
bilit pînă în prezent: 22 martie cu 
Grecia (în deplasare), 5 aprilie cu 
Olanda (acasă), 17 mai cu Suedia 
(d), 20 mai cu Islanda (d), 4 iunie 
cu Danemarca (d), 14 iunie cu Grecia 
(a), 13 septembrie cu Olanda (d), 
27 septembrie cu Ungaria (d), 
11 octombrie cu Danemarca (a), 29 
octombrie cu Ungaria (a).

• A început turneul internation 
de la Viareggio, rezervat echipeli 
de juniori. Iată rezultatele înregi 
trate în primul tur : F. C. Barcelona 
Napoli 3-3, Dukla — Torino 0-( 
Bologna—Vojvodina 1-0; Milan ■ 
Eintracht Frankfurt 1-0; Juventi 
Torino — Steaua roșie Belgrad 2-1 
A. S. Roma — Ț.S.K.A. Sofia 1- 
Fiorentina — Reims 0-0

★

® Cîteva rezultate din turul tr 
contînd pentru „Cupa Angliei' 
Southampton — Barrow 2-2; Birmi 
gham — Blackpool 2-1; Burnley 
Everton 0-0; Manchester City 
Leicester City 2-1; Manchester Ui 
ted — Stoke City 2-0; Liverpool 
Watford 0-0, West Ham United 
Swindon 3-3.
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