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ADUNĂRI GENERALE DE DĂRI mabți

DE SEAMA Șl ALEGERI SE REIA LA
BUCUREȘTI

GRANITHL-

propagandă! |
Membrii asociației spor

tive Granitul din Bucu
rești au ales un nou consi
liu, cu prilejul adunării 
generale de dare de seamă 
și alegeri care a avut loc 

’ 'ecent. Nou] consiliu (pre
ședinte : Teodor Ioan) va 
trebui să extindă si mai 
mult activitatea sportivă 
din această unitate de 
construcții. bueurîndu-se 
în această direcție de în
drumarea permanentă a bi
roului organizației de bază. 
P.C.R., de sprijinul direc
torului întreprinderii, tov. 
Gh. Ancuța, un mare iu
bitor ai sportului.

Darea de seamă a ară
tat că si vechiul consiliu 
n-a stat cu brațele încru
cișate. S-a subliniat, de 
pildă faptul că un număr 
de 740 de salariat! au luat 
parte la întrecerile din ca
drul campionatului asocia
ției. Cel mai mare inte
res l-au stîrnit meciurile 
de fotbal — ramura spor
tivă în care Granitul a re
purtat. de-a lungul anilor, 
o serie de frumoase suc
cese — dar rivalitatea și

ANTRENAMENTE 
PE PÎRTIA

Dt BOB A C. M.
• DESCHIDEREA OFICIA

LA A CAMPIONATELOR 
ESTE LEGATA DE STAREA 

TIMPULUI

Al.PE D'HUEZ, 5. Tempe
ratura ridicată continuă să 
stânjenească lucrările de fini
sare a nîrtiei care va găzdui 
întrecerile campionatelor mon
diale. Vineri si sîmbătă dimi
neața. In condiții cu totul ne
favorabile. au avut totuși loc. 
coborîri de antrenament, dar 
numai pe o oorțiune de 1 000 
m din cei 1 500 m cit măsoară 
pîrtia. Pe această distantă, cel 
mal bun timp a fost realizat 
de echipajul condus de Thaler 
(Austria) ; 57.69. urmat de e- 
chlpajul multiplului campion 
mondial, Monti (Italia) cu 
57.06. Echipajul român Panțu- 
ru — Neagoe a obținut al 
5-lea timp al antrenamente
lor.

Organizatorii campionatului, 
care fac mari eforturi pentru 
a pregăti pîrtia. speră ca luni 
dimineața să poată obține din 
partea comisiei de omologare 
aprobarea pentru începerea 
coborîrilor oficiale. în această 
privință însă sportivii SInt 
foarte sceptici. La coboririle 
de antrenament de sîmbătă și 
duminică ei și-au putut da 
seama că pîrtia va continua 
să fie improprie deschiderii 
campionatelor atîta timp dt

(Continuare in pag. a i-a)
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ORGAN AL UNIUNII DE CULTURĂ FIZICĂ Șl SPORT DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMANIA

emulația au fost tot atît 
de mari și la șah, tenis 
de masă, volei, trîntă și 
haltere. Acestea nu sînt 
însă singurele sparturi care 
îsi trăiesc viața la „Gra
nitul" Mai există secții de 
tir, handbal, turism și po
pice, care desfășoară o vie 
activitate.

Darea de seamă și cel 
care au luat cuvîntul la 
discuții au scos în eviden
tă și o serie de lipsuri, 
printre care munca slabă 
dusă pe linia propagandei. 
In acest domeniu se putea 
face mult mai mult S-a 
vorbit și despre unele as
pecte negative din activi
tatea secției de volei. Vor
bitorii au făcut în același 
timp și propuneri prețioa
se care, puse în practică 
— și există toate condiți
ile pentru aceasta — vor 
contribui la cuprinderea 
unui număr și mai mare 
de salariați în practicarea 
cu regularitate și sistema
tică a exercițiilor fizice.

Și există oare un motiv 
de mîndrie mai mare pen
tru o asociație sportivă, 
pentru consiliul ei. decît 
acest lucru ?

J. B.

(Continuare în pag. a 2-a)

FOTBAL: MECIURI DE PREGĂTIRE
CU TRIBUNELE PLINE

Ene II (Dinamo București), deschide scorul in meciul cu Steagul roșu 
Foto: B. Teodor

Citiți in pag. a 3-a cronicile partidelor amicale de ieri

CAMPIONATUL REPUBLICAN
DE HOCHEI

In fotografie : Ciobotaru 
scrie, dar portarul Sofian

(Dinamo) este pe punctul să în- 
(Avîntul M. Ciuc) a reținut pucul 

Foto : Th. Roibu

SINAIA, 5 (prin tele
fon). Temperatura ridica
tă din cursul dimineții, 
de azi a muiat stratul de 
gheață care căptușește 
pîrtia. In această situație 
pentru a nu se deteriora 
pîrtia, organizatorii au ho- 
tărît aminarea desfășură
rii competiției inaugurale 
„Cupa Sinaia" pentru o 
dată care va fi stabilită 
ulterior.

In concursul republican de atletism al junlerilor mart

TREI NOI RECORDURI 
REPUBLICANE RE SALĂ

Dintre performerii con
cursului trebuie să remar
căm, în primul rînd, pe cei 
care au obținut noi recor
duri republicane de sală. La 
50 m fete Aura Petrescu 
și Mariana Go th au putut 
fi departajate numai după 
developarea fotografiei, care 
a arătat un avantaj de cîți- 
va cm în favoarea primei. 
Timpul ambelor allele — 
6,6 sec — reprezintă un 
nou record republican de 
sală (v.r. 
și alte 4

Cristian 
a reușit 
3 cm recordul republican de

— 6,7 M. Vaida 
atlete).

Ivan (4,19 m) 
să întreacă cu

de hochei a ajuns in faza finală.Campionatul republican 
lncepind de mîine dimineață, cele șase echipe participante 
la întreceri vor lua parte la ultimul act al competiției, turul 
al patrulea, urn-.ind ca la sfirșitul săptămînii să cunoaștem 
echipa campioană a țării pe anul 1961, precum și formația 
clasată pe ultimul loc, care va evolua mai tirziu in turneul 
de baraj pentru viitoarea ediție a campionatului.

Marți, sint programate următoarele intîlniri : ora 9 : Steaua- 
Poîitehnica Buc., ora 11 : Agronomia Cluj-Tirnava Odorhci; 
ora 19 : Dinamo-Avlntul M. Ciuc.

Ion Ciocănescu (I.C.F.) 
este primul recordman re
publican de sală la arunca
rea greutății de 1,251 kg. 
Performanta sa: 12,98 m.

Foto : V. Bageac 

Agenda competițională
(Săptămina 6—12 februarie) 

COMPETIȚII INTERNE
HOCHEI PE GHEAȚA : 7—12.11 — Turul al patrulea al 

campionatului republican, pe patinoarul ,,23 August”
PATINAJ VITEZA : 7—12.11 — Finalele campionatelor 

republicane, la Miercurea Cluc
BASCHET : 8.H — meciuri In cadrul competiției dotate 

cu „Cupa 1® Februarie" ; 11—12.11 — meeiuri în cadrul 
campionatului republican

TENIS DE CÎMP : 6—12.11 — partide In cadrul compe
tiției de sală dotată cu „Cupa Steaua»

BOX : 11—12.H — etapa raională a campionatelor repu
blicane de juniori

ÎNOT : 11—12.11 — concurs la Galați
BOB : 12.H — concurs dotat cu „Cupa F.R.S.B.", la 

Sinaia
SCHI : 11—12.11 — „Cupa României" (probe de fond), la 

Bușteni
COMPETIȚII INTERNAȚIONALE

SCRIMA : 9—12.n — Turneu internațional individual la 
toate armele. Bydgoscz (Polonia)

SCHI : 10—13.11 — Concurs preolimpic de biatlon. la 
Grenoble ; 11—12.11 — Concurs internațional Ia probe al
pine, în Italia

BOB : 10—13.11 — Campionatul mondial, la Grenoble
HANDBAL : 10.11 — Jocurile internaționale București — 

Zagreb (I) și București — Sarajevo (m), la sala Floreasca ; 
12.11 — meciul Dharao — Gwardia Gdansk (Polonia) în 
cadrul „C.C.E”, sala Floreasca ; ll.H — Universitatea Ti
mișoara — FIF Copenhaga, med retur In femei,
la Copenhaga

VOLEI : 10—42.n — meciuri în cadrul competiției dotată 
cu „Cupa 16 Februarie”; în sala Giulești

juniori ia prăjină, care-i a- 
parținea de anul trecut. 
Tot la această probă, par- 
ticipînd în afară de con
curs, Dinu Piștalu (Dinamo 
Buc.) a realizat un non re
cord republican de seniori 
cu 4,55 m.

Iată acum rezultatele fl- 
nalișlilor :

BĂIEȚI: 50 m: C. Bizon 
(I.C.F.) 6,1, T. lordache
(Constructorul Buc.) și A. 
loani (Șc. sp. Cluj) 6,2, N. 
Pilă (Tractorul Brașov) 6,3, 
E. Milotin (C.S.S. Buc.) 6,3, 
P. Chiriac (C.S.O. Galați) 
6,4, D. Cristu (Progresul 
Buc.) 6,5; 55 mg: FI. Dră
guței (I.C.F.) 8,0, Șt. Sat- 
mari (Universitatea Cluj) 
8,1, A. Șepci (Universitatea 
Cluj) 8,2, I. Burcă (I.C.F.) 
8,3, Gh. Cornea (Șc. sp. 
Brașov) 8,4, Ș. Ioan (Poli
tehnica Buc.) 8,5, 1. Biro 
(Start Tg. Mureș) 8,6, Gh. 
Szentmiklosi (Șc. sp. Ora
dea) 8,8 ; înălțime : Ș. loan 
2,01, M. Mitilecis (I.C.F.) 
1,98, A. Șepci 1,92, Șt. 
Blașco (Liceul militar Cîtn- 
pulung Moldovenesc) 1,89, 
C. Scafeș (Șc. sp. Cluj) 
1,85, D. Damian (Liceul N. 
Bălcescu Cluj) 1,80, M. Ni- 
culescu (Șc. sp. UCFS Hu
nedoara) 1,80, A. Niculescu 
(Progresul Buc.) 1,80; pră
jină : C. Ivan (Rapid Buc.) 
4,19 — record republican 
de juniori, N. Ligor (I.G.F.) 
4,00, Gh. Gligor (Șc. sp. 2 
Buc.) 3,90, C. Pop (Univer
sitatea Cluj) 3,80, Gh. Că- 
răian (I.C.F.) 3,60, Fr. Sza
bo (Start Tg. Mureș) 3,60, 
T. Mitran (Șc. sp. 1 Buc.) 
3,50, C. Rinder (C.S.O. Iași) 
3,30; lungime: M. Ling 
(Viitorul Buc.) 6,86, O. 
Crișan (LC.F.) 6,69, M. Del- 
că (Dinamo Brașov) 6,63, V. 
Purecel (Știința Alexandria) 
6,61, E. Milotin 6,54, 11.
Eftimie (Metalul Buc.) 6,49, 
P. Ciupercă (Știința Bacău) 
(Continuare in pag. a 2-a)



SCHf /VATATIE

REZULTATELE „CUPEI 
POIANA BRAȘOV"

Sîmbătă și duminică s-a desfă
șurat „Cupa Poiana Brașov" la 
care au participat sportivi din 
România și selecționata Alma-Ata. 
Iată rezultatele :

SÎMBĂTĂ. Slalom special se
niori (sub teleferic, lungimea pîr- 
tiei 800 m, diferență de nivel 
200 m, 60 porti manșa I, 58 
porți manșa a II-a) i 1. G. Tă
băraș (Carpati Sinaia) 99,4; 2.
D. Munteanu (A.S. Armata Bra
șov) 99,5; 3. K. Gohn (Dinamo 
Brașov) 102,3 ; 4. B. Haidu (A.S.A.) 
107,4; 5. I. Zangor (A.S.A.) 109,6; 
6. M. Ene (Steagul roșu Brașov) 
110,6; senioare: 1. E. Șuteu 
(A.S.A.) 85,6; 2. Mihaela Sandu 
(Dinamo Brașov) 87,4; 3. Liliana 
Focșeneanu (Carpați Sinaia) 96,5 ; 
juniori mari: Gh. Bobiț (St. roșu) 
76,4; 2. G. Văideanu (Școala
sportivă Brașov) 79,9; 3. D. Go- 
mulea (A.S.A.) 90,1 ; juniori mici:
1. Alex. Bogdan (Șc. sp. Sinaia) 
85,9; 2. I. Bogdan (Șc. sp. Si
naia) 86,8 ; 3. R. Frățilă (Șc. sp. 
Brașov) 88,5; junioare: 1. Elena 
Donea (Carpati Sinaia) 66,7; 2. 
Georgeta Băncilă (Șc. sp. Brașov) 
67,3; 3. Ada Braun (Șc. sp. Bra
șov) 77,4; fond 15 km seniori:
1. Dinu Petre (Dinamo) 59:42;
2. Gb. Cincu (A.S.A.) lh:00:56;
3. Gh. Bădescu (Dinamo) lh01:03;

’4. G. Lomonosov (Ălma-Ata) 
lh02:26; 5. St. Drăguș (A.S.A.) 
lh03:09 ; 6. V. Alexandrescu (Ca- 
raimanul Bușteni) lh03:35; 7. M. 
Gojan (A.S.A.) lh03:42; 8. D.
Zangor (AS.A.) lh05:48 >

5 km senioare: 1. Juliana B6- 
g&zi-Haidu (Dinamo) 25:00; 2.
Rodica Cimpoia (A.S.A.) 27:17; 
3. Doina Bătușaru (Caraimanul) 
29:56; 5 km juniori: 1. I. Olteanu 
(Dinamo) 21:49; 2. V. Dihoi
(A.S.A.) 22:54; 3. V. Papuc (Su
ceava) 23:03 ; 5 km junioare : 1. 
Eugenia Vișan (A.S.A.) 26:02; 2. 
Maria Drăghici (A.S.A.) 27:03 ; 3. 
Adriana Barabaș (Șc. sp. Rîșnov) 
27:45. DUMINICĂ. Slalom special 
seniori (sub teleferic): 1. G. Tă
băraș 102,6; 2. D. Munteanu
102,8; 3. Dan Gristea 104,5; 4. 
M. Focșeneanu (Carpați) 105,2; 
5. V. Brenci (St. roșu) 106,6; 6. 
S, Bogomolov 107,6 ; juniori mari:
1. I. Bobiț (St. roșu) 57,5; 2. N.
Grețoiu (Dinamo) 61,8 ; 3. V. Cre- 
toiu (Șc. sp. Brașov) 63,0; juniori 
mici: 1. I. Bogdan 61,7; 2. P. 
Ivănescu (Șc. sp. Brașov) 66,1 ; 
3. N. Cristoloveanu (Șc. sp. Bra
șov) 73,4; junioare : 1. Mariana 
Bălan (Caraimanul) 70,9; 2. Da
niela Mărgărit (Șc. sp. Sinaia) 
72,8; 3. Georgeta Băncilă (Șc.
sp. Brașov) 82,6; ștafeta 3 x 10 km 
seniori: 1. A.S. Armata Brașov 
(Cojan, Drăguș, Clinei) lh52:38;
2. Ălma-Ata lh55:13; 3. Dinamo
lh55:42,- 4. Caraimanul 2h01:52; 
5. Tractorul 2hl5:25; 6. St. roșu 
2hl7:27; 3x5 km fete: 1. A.S. 
Armata (Vișan, Drăghici, Cimpoia) 
lhl2:30; 2. Tractorul lhl8:35; 3. 
Dinamo lhl9:17; 4. Suceava
lh21:27; 3x5 km juniori: 1. Di
namo (Băsa, Olteanu, Dudu) 
lh01:38; 2. Caraimanul lh01:39;
3. A.S.A. lh04:28; 4. Tractorul 
lh04:29; 5. Suceava lh07:ll.

EEzzaassx
Trei noi recorduri 

republicane de sală
(Urmare din pag. 1)

6,45, A. Șepci 6,38; triplusait: 
V. Purecel 14,37, M. Delcă 14,28, 
M. Pantor (Progresul Buc.) 13,93, 
P. Ciupercă 13,79, V. Radețki 
(Șc. sp. 2 Buc.) 13,57, Gh. Neagu 
(Petrolul Ploiești) 13,54, V. Ștefan 
(Politehnica Iași) 13,54, R. Mutică 
(Rapid Buc.) 13,39; greutate : I. 
Ciocănescu (I.C.F.) 12,98, P. Cio 
lac (Rapid Buc.) 12,90, L. Boboc 
(Electroputere Craiova) 12,48, D. 
Rădulescu (Metalul Buc.) 12,46, 
Gr. Mitrea (Liceul 35 Buc.) 11,98,
V. Mihalcea (Progresul Buc.) 11,87, 
Gh. Dăian (Metalul Cugir) 11,74,
VI. Hodoș (Șc. sp. 2 Buc.) 11,57; 
FETE: 50 m: A. Petrescu (Șc. 
sp. 2 Buc.) 6,6, M. Goth (Progre
sul Deva) 6,6 — record republi
can de junioare, O. Damian (Li
ceul nr. 2 Brașov) 6,7, M. Pre- 
tariatn (Viitorul Buc.) 6,8, N. Hîn- 
da (C.S.Ș. Buc.) 6,8, M. Neișeș 
(Știința Lupeni) 6,9, G. Negoescu 
(Progresul Buc.) 7,1 ; 50 mg: St. 
Nedelcu (I.C.F.) 7,7, E. Schal (Șc. 
sp. Brașov) 7,7, S. Tănase (C.S.M. 
Cluj) 7,8, O. Damian 7,9, M. Popa 
(Start Tg. Mureș) 8,0, G. Nego-

BASCHET Etapa a ll-a a „Cupei 16 Februarie"
în sala Giulești s-au disputat 

jocurile din etapa a II-a a „Cupei 
16 Februarie", înregistrîndu-se 
următoarele rezultate : Rapid 
Constructorul (f) 71—39 (35—22), 
Rapid — Progresul (m) 91—65
(40—36), Academia Militară — 
Voința (m) 61—59 (24—34).

Dacă primele două jocuri nu au 
pus probleme echipelor masculine 
și feminine ale clubului Rapid, 
ele obținînd victorii facile, ca 
urmare a unor acțiuni tehnice 
și tactice bine gîndite, întîlnirea 
Academia Militară — Voința a 
fost foarte disputată, cîștigătorul 
neputînd fi cunoscut decît o dată 
cu fluierul final. Din nou Voința 
a arătat că, deși campionatul în
cepe abia pe data de 26 martie, 
este totuși bine pregătită, lipsin- 
du-i foarte puțin ca să cîștige 
această partidă. Jocul, cu o pa
sionantă evoluție a scorului, a 
dat naștere unei dispute dure, cu 
multe „proteste" dintr-o parte și 
alta. în această direcție s-a făcut 
remarcat, din păcate, antrenorul 
și căpitanul echipei Academia 
Militară, maestrul emerit al spor
tului Andrei Folbert. O mare 
parte de vină în crearea aces
tei atmosfere o au și arbitrii M. 
Tănăsescu și C. Simionescu, care 
au condus cu greșeli această par
tidă.

handbal

Jocurile de 
ale „Cupei

La sfîrșitul săptămînii trecute, 
în diferite centre din |ară s-au dis
putat jocurile de calificare dintre 
cîștigătoarele etapelor regionale ale 
„Cupei F.R.H.". lată rezultatele în
registrate:

BUCUREȘTI. In sala Floreasca e- 
chipele bucureștene Rapid (feminin) 
și Universitatea (masculin) s-au 
calificat pentru etapa următoare a 
„Cupei F.R.H.", învingînd pe Textila 
Buhuși și, respectiv, Știința Craiova. 
Rezultate tehnice: Rapid — Textila 
Buhuși 23—9 (13—3) și 14—11 
(7—5); Universitatea—Știința Cra
iova 29—15 (14—6) și 29—11
(11—7). Este de menționat buna 
comportare a echipei Textila Buhuși, 
care a prezentat un lol cu multe 
jucătoare tinere, cu frumoase ca
lități. Dacă se va bucura și în con
tinuare de același sprijin din partea 
organelor locale, echipa Textila Bu
huși va ajunge în mod cert pe un 
loc superior în handbalul nostru fe
minin. (c.a.).

REȘIȚA. Handbaliștii de la C.S.M. 
Reșița au obținut două victorii co
mode în partidele cu C. S. Oradea: 

Aspect din iinala probei de 55 mg, ciștigată de Florian Drăgulef

eseu 8,1, V. Tempeanu (Șc. sp. 
Beiuș) 8,2, E. Marton (I.C.F.) 8,4; 
înălțime : V. Bonei (Liceul N. Băl- 
cescu Craiova) 1,63, A. Stoenescu 
(Știința Alexandria) 1,63, C. Po
pescu (Liceul nr. 35 Buc.) 1,60, 
D. Radu (Steaua) 1,54, M. Enică 
(C.S.O. Galați) 1,50, R. Țarălungă 
(Șc. sp. UCFS Roman) 1,50, M. 
Lazăr (Liceul nr. 2 Brașov) 1,45, 
O. Fuliaș (Șc. sp. Beiuș) 1,45, D. 
Secară (Liceul nr. 35 Buc.) 1,45; 
lungime: E. Schal 5,51, S. Tănase 
5,37, R. Țarălungă 5,31, A. Petres
cu 5,31, M. Anghel (I.C.F.) 5,24,

„Cupa 16 Februarie" va lua 
sfîrșit o dată cu jocurile care se 
vor disputa în ziua de miercuri 
8 februarie, în sala Giulești, în- 
cepînd de la orele 16,30.

calificare 
F. R. H“

31—16 (11—9) și 37—15 (25—7). 
(I. Plăvițu - coresp.).

BACĂU. Net superiori, jucătorii 
de la Dinamo Bacău au învins ușor 
echipa Agronomia Iași în cele două 
partide dc calificare din cadrul „Cu
pei F.R.H.": 39—13 (16—5) și
25—12 (10-—6). Din echipa învin
gătoare s-au remarcat Paraschiv și 
Negovan. (1. Iancu - coresp.).

TIMIȘOARA. Echipa feminină 
Constructorul din localitate s-a ca
lificat pentru etapa următoare a 
„Cupei F.R.IL** tnvingind formația 
Constructorii Baia Mare cu 12—7 
(7—4) și 20—4 (11—2). (C. Crețu- 
coresp.).

BRAȘOV. Bine pregătite fizic, cu 
o bună orientare tactică (accent pe 
un joc ofensiv, în mișcare) cele două 
echipe brașovene au cîștigat jocu
rile de calificare: Dinamo Brașov— 
Voința Tg. Mureș (m) 27—13 (11— 
7) și 30—10 (12—2), Rulmentul 
Brașov—Șc. sp. Petroșeni (f) 22-—7 
(11—4) și 19—10 (7—3). (Eugen 
Bogdan - coresp.).

M. Popa 5,24, Ad. Ciobotaru (Di
namo Buc.) 5,22, FI. Iușan (C.S.M. 
Quj), 5,19; greutate: G. Mură- 
rescu (Șc. sp. UCFS Roman) 12,79,
I. Stancu (Dinamo Buc.) 11,94, M. 
Micu (Constructorul Buc.) 11,60, 
T. Bucura (I.C.F.) 11,45, N. Io- 
niță (Petrolul Ploiești) 11,08, A. 
Melinte (Șc. sp. UCFS Roman)
II, 08, V. Brad (Progresul Buc.) 
10,94, E, Coslache (Șc. sp. Plo
iești) 10,94.

într-un număr viitor vom re
veni cu amănunte asupra acestui 
concurs.

Finalizare de atac in me

ciul Academia Militară- 

Voința. Aruncă la coș Cim- 

peanu (Academia Militară)

Foto : V. Bageac

ADUNĂRI GENERALE
DE DĂRI DE SEAMĂ Șl ALEGERI

(Urmare din pag l-a)

Electrica - Cimpulung Muscel
Cînd consiliul 

asociației cunoaște 
preferințele 
oamenilor

Zilele trecute a avut loc adu
narea generală de dare de seamă 
și alegeri a asociației sportive E- 
iectrica-Cîmpulung Muscel. Este 
vorba de o asociație sportiva 
fruntașă pe oraș, evidențiată pen
tru activitatea' desfășurată in 
1966.

Obiectivul nr. 1 al consiliului 
asociației a fost angrenarea oa
menilor muncii de aici în practi
carea organizată și sistematică 
a sportului. In cursul anului 
1966, printr-o bună colaborare 
între membrii consiliului a fost 
organizat campionatul asociației 
la mai multe ramuri sportive, 
au avut loc excursii, concursuri 
distractive pe teme sportive, do
tate cu premii și diplome etc. 
In campionatul asociației s-au 
întrecut 4 echipe la fotbal, la 
popice au participat 50 de con
curenți, la târ — 75. Nici iubi
torii ciclismului n-au fost uitați. 
Ei s-au întrecut în numeroase 
concursuri, cel mai- reușit fiind 
acela organizat pe ruta Cîmpu- 
lung—Vbira și retur. Și alte 
competiții sportive, de șah, tenis 
de masă, orientare turistică s-au 
bucurat de o participare nume
roasă.

După cum s-a văzut, obiecti
vul principal al consiliului aso
ciației sportive Electrica a fost 
acela de a angrena în întreceri 
marea masă de oameni ai mun
cii, de a organiza concursuri la 
toate sporturile îndrăgite de a- 
ceștâa. Văzînd, de pildă, prefe
rința pentru turism a salârtați- 
lor, au fost organizate 9 excursii 
(Piatra Craiului, Bucegi, Iezer, 
Păpușa și Făgăraș) cu peste 60 
partâcipanți ; 2 acțiuni turistice 
de iarnă, și ca rezultat al aces
tei activități secția de alpinism 
a fost afiliată la Federația ro
mână de specialitate cu 17 mem
bri legitimați.

Din nou, concurs de copii 
fără ștafete!

Ciclul concursurilor săptămînale de 
înot pentru copii își urmează cu 
regularitate cursul. Ieri dimineață,- 
comisia orășenească de specialitate 
a programat la bazinul Floreasca 
întreceri rezervate tinerilor din gru
pa B (11—12 ani). Pe lista evidenție
rilor, în afara unor nume de acum 
s,consacrate*: (Teodor Nicolae, Anca 
Pop, Anca Groza, Teodor Nuțeanu, 
Anca Mihăescu) întâlnim și cîteva 
elemente noi care au progresat mult 
în ultima vreme : Adrian Covaci 
(Steaua), Gh. Cameniță, A. Teodo- 
rescu, Mihaela Popescu, Adriana 
Pupăzan (Dinamo), V. Florescu, S. 
Andreescu, M. Măzgăreanu, I. He- 
saun (Școala sportivă 2), A. Timpu 
(CSȘ), Mihaela Vrînceanu (Școala 
sportivă 1) ș.a. Totodată, însă, sîn- 
tem nevoiți să atragem din nou a- 
tențla asupra unor deficiențe în or
ganizarea concursurilor : lipsa șta
fetelor din program, precum și pre
zența la start a unor concurenți care 
nu ’ stăpînesc încă bine tehnica u- 
nui procedeu.

REZULTATE TEHNICE. 33 m del
fin (b) : 1. S. ANDREESCU (Șc. .. sp. 
2) 22,0, 2. A. Teodorescu (Dinamo)
24.5 ; 33 m delfin (f) : l.A. GROZA 
(Dinamo) 24,4, 2. M. Mfizgăreanu
(Șc. sp. 2) 25,6; 33 m spate (b): 1. GH. 
CAMENIȚĂ (Dinamo) 26,8, 2. V. Flo
rescu (Șc. sp. 2) 26,8 ; 33 m spate 
(f) : 1. M. MAZGAREANU 27,6, 2. C. 
Rahău (Dinamo) 29,4 ; 33 m bras (b): 
1. A. TIMPU (CSȘ) 24,9, 2. V. Boboc 
(Rapid) 27,0 ; 33 m bras (f) : 1. I. 
HESAUN (Șc. sp. 2) 27,8, 2. R. Po
pescu (Dinamo) 28,2 ; 33 m craul
(b) : 1. A. COVACI (Steaua) 20,9, 2. 
Al. Petrescu (Șc. sp. 2) 20,9, 3. L. 
Șoptereanu (Șc. sp. 1) 21,5 ; 33 m
craul (f) : 1. M. VRÎNCEANU (Șc. 
sp. 1) 24,9, 2. L. Dan (Dinamo) 25,3, 
3. F. Hiescu (Șc. sp. 2) 25,6 ; 100 m 
delfin (b): 1. A. TEODORESCU 1:35,6; 
100 m spate (b) : 1. T. NUȚEANU
(Dinamo) 1:24,1, 2. M. Baciu (Dinamo) 
1:29,0 ; 100 m spate (f) : 1. A. Ml- 
HAIESCU (Dinamo) 1:28,5, 2. A. Pop 
(Șc, sp. 2) 1:31,1 ; 100 m bras (b) : 
1. A. TIMPU 1:30,3, 2. G. Popovici 
(Dinamo) 1:32,8 ; 100 m bras (f) : 1. 
Me POPESCU (Dinamo) 1:36,8, 2. I. 
Hesaun 1:40,3 ; 100 m craul (b) : 1.
T. NICOLAE (Dinamo) 1:16,9, 2. A. 
Grigoriu (Dinamo) 1:17,3, 3. V. Flo
rescu 1:18,3 ; 100 m craul (f) : 1. A. 
PUPĂZAN (Dinamo) 1:21,0, 2. E.
Cristescu (Dinamo) 1:28,0 ; 133 m
mixt (b) : 1. T. NICOLAE 2:00,1, 2. 
M. Baciu 2:04,1 ; 133 m mixt (I) : 1. 
A. M1HAESCU 2:01.3, 2. A. Groza
2:07,2, 3. A. Pop 2:07,8.

Din cuvîntul participanților la 
discuții a reieșit dragostea lor 
pentru sport, grija pentru buna 
organizare a activității și în vi
itor, pentru întărirea bazei ma
teriale a asociației.In concluzie, 
putem spune că activitatea spor
tivă a fost bună, iar proiectele 
de viitor, sîntem siguri că vor 
prinde viată.

VIOREL FOPESCU-coresp.

I. C. M. 4 București

ACTIVITATEA SPORTIVĂ 
DIN ÎNTREPRINDERE 

POATE FI MAI BINE 
POPULARIZATĂ

Iubitorii sportului din întreprinde
rea I.C.M. 4 București au discutat 
activitatea sportivă de masă și de 
performanță din cadrul asociației 
lor. Cu acest prilej s-a făcut o am
plă analiză a muncii desfășurate de 
către membrii consiliului asociației, 
a stilului și metodelor de lucru fo
losite pentru îndeplinirea sarcinilor. 
Din materialul prezentat, a reieșit 
că s-a organizat o bogată activitate 
competițională de masă, la care a 
participat un număr însemnat de 
salariați. Unii dintre aceștia, cei 
mai talentați, au fost promovați în 
diferite secții pe ramură de sport 
ale asociației sportive. Cîteva exem
ple : Gh. Mocanu și Gh. Dragomir 
la popice, Cornel Bălan și Savu Ar- 
ghir la tenis de masă. Octavian Ră
dulescu la șah.

Echipele de volei, tenis de masă, 
orientare turistică, popice și șah, 
participante la campionatele raionale 
și orășenești au obținut rezultate 
bune reușind să se claseze printre 
fruntașele seriilor respective.

Mircea Marinescu, Horia Ionuț, Ti- 
beriu Crăciunaș și alți participant la 
discuții au scos în evidență faptul 
că rezultatele muncii depuse de con
siliul asociației și birourile secțiilor 
pe ramură de sport puteau fi mult 
mai bune dacă toți membrii acesto
ra și-ar fi adus contribuția la înde
plinirea obiectivelor activității spor
tive din întreprindere. Populariza
rea mai largă și permanentă a ac
țiunilor sportive, prin intermediul 
stației de amplificare, al afișelor, 
fotomontajelor etc.; ar fi atras în 
întreceri un număr mult mai mare 
de tineri și tinere.

Noul consiliu al asociației sportive 
și-a înscris în planul de măsuri sar
cini concrete cu privire la îmbună
tățirea propagandei sportive, a că
ror traducere în viață va lărgi sfe
ra activității sportive de masă din 
întreprinderea I.C.M. 4, va deschide 
calea spre noi performanțe celor 
dornici de afirmare.

prof. GH. ZAVERA
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IERI, ÎN MECIURI 
DE VERIFICARE FAȚĂ ÎM FAȚĂ: ECHIPELE DE CATEGORIA A

Adnotări la verificarea Rapidului

In compania liderului
RAPID - UNIVERSITATEA 

CRAIOVA 1-0 (1-0)

Un soare îmbietor, vestind pri
măvara și... apropierea returului, pre
cum și prezența liderului în Capitală 
au atras în potcoava „Giuleștiului" 
un mare număr de suporteri ai Ra
pidului, dornici să-și vadă echipa 
la lucru în formație completă, cu 
„sud-americanii" Dumitriu, Ionescu, 
Lupescu și Năsturescu, reveniți, de 
curînd, din continentul lui Fele, 
Spencer și Abadie.

Meciul, cu caracter de verificare, 
a luat sfîrșit cu victoria gazdelor la 
scorul de 1—0 (1—0), dar desfă
șurarea lui a fost influențată în 
bună măsură de starea terenului, 
desfundat, plin de bălți și noroi, ca 
urmare a topirii zăpezii necurățată 
la timp. Totuși, cîteva faze se cer 
a fi inserate cu ...adnotările de ri
goare. Min, 3; Năsturescu execută 
o lovitură de colț înalt, înspre punc
tul de 11 m; Dumitriu reia balonul 
cu capul în plasă, profitând și de 
ezitarea lui Vasilescu, care a ieșit, 
neliotărît, să boxeze. Notăm: un por
tar nedecis se poate considera coautor 
la golul.,, primit.

Min. 1 : Năsturescu rezolvă in ex
tremis o situație dificilă la poarta 
echipei sale, acordînd corner.

Notăm: Năsturescu a învățat — 
precum Ball al lui Ramsey — că 
o aripă care nu îndeplinește sarcini 
duble, de atac, dar și de apărare, 
poate să aștepte... W.M.-ul.

Min. 10: la un atac al studenților, 
Cîrciumărescu este lansat, cu opor
tunitate. în adîncime; iese insă sin
gur din unghiul deschis spre poarta 
feroviarilor, înlesnindu-i lui Lupescu 
deposedarea. Nu mai notez nimic. 
II las pe Cosmoc...

Min. 24: Dumitriu încearcă să in
troducă balonul printre picioarele lui 
Strîmbeanu.

Notăm : Dumitriu rămîne tot... 
Dumitriu. Spencer nu-și permite așa 
ceva nici la 4—0.

Min. 36: cu un șut de la 30 m, 
Oblemenco îl obligă pe Andrei să 
respingă cu dificultate.

Notăm : prea puține aplauze în 
Ciulești adresate „tunarului". Cu 
un an înainte...

Min. 48: la o centrare de pe aripa 
dreaptă, Codreanu — aflat în poziție 
favorabilă — fuge de voie și com
promite o bună ocazie.

Notăm: de ce se vorbește atîta 
de antrenamente în condiții de joc?

Min. 62: la o bîlbîială a apără
torilor rapidiști, Sfîrlogea are poarta 
goală în față, dar ezitînd o secundă, 
pierde mingea de la picior.

Min. 72: 11 m, clar, în careul U- 
niversității Craiova, la un fault co
mis de Papuc (în disperare de cauză) 
asupra lui Kraus. Execută C. Dan... 
peste bară.

Notăm: dacă cu o săptămînă în 
urmă ai marcat de la 30 m, nu în
seamnă că ai voie să ratezi de la 
11 m.

Cam atît Ia capitolul „amănunte**. 
Concluzia generală: se poate apre
cia că ambele formații au atins un 
stadiu mulțumitor în ceea ce pri

vește pregătirea fizică generală. Din 
punct de vedere tehnico-tactic, sta
rea terenului acordă serioase circum
stanțe jucătorilor. Cu un singur a- 
mendament: pe acest teren noroios, 
mijlocașii ambelor formații au abu
zat uneori de pasa scurtă, pe jos, 
omițînd că arma cea mai eficace, în 
aceste condiții, este pasa lungă.

Arbitrul Emil Martin a condus co
rect.

RAPID : Andrei (Răducanu)—Lu
pescu (Costea), Costea (Motroc), 
C. Dan, Greavu — Dinu, Jamaischi—- 
Năsturescu (Lungu), Dumitriu 
(Georgescu), Ionescu (Kraus), Co
dreanu.

UNIVERSITATEA CRAIOVA: Va
silescu (Papuc 1) — Mihăilescu, 
Bîtlan, M. Marcel (Mincă). Deliu— 
Strîmbeanu (Deselnicu), Ivan—Plu- 
garu (Adr. Popescu), Sfîrlogea, 0- 
blemenco, Cîrciumărescu.

G. NICOLAESCU

OPT GOLURI ÎNTR-UN MECI

DINAMO BUCUREȘTI - STEAGUL 
ROȘU 4-4 (3-1)

Și iată cum trecem prin toate 
„plăcerile" anotimpului: a fost, 
mai întîi, zăpadă mare, apoi 
gheață și, acum, noroi. Da, ieri 
după-amiază (duminică), terenul 
central de la Dinamo se trans
formase într-o... baie de noroi 
în care, 90 de minute jucătorii 
celor două echipe au trebuit să 
facă adevărate... calcule ingine
rești pentru a imprima balonului 
traiectoria dorită. Și, de ce n-am 
spune-o, deseori aceste calcule 
s-au dovedit bune, numerosului 
public din tribune (aproape 5 000 
de spectatori) oferindu-i-se faze de 
calitate. E drept, însă, că aceste 
faze s-au născut mai ales din 
întrecerea celor două formații cu 
condițiile dure ale anotimpului și 
din lupta aceea „subterană" care 
se dă în fiecare echipă la în
ceput de sezon, pentru obține
rea pozițiilor de titulari. Promo
varea unor jucători noi (faptul 
fiind valabil și pentru Dinamo și 
pentru Steagul roșu — Nuțu, Du- 
mitrache, Dinu, Cadar, Ioniță III 
etc.) ascute această luptă, ridică 
gradul de combativitate al for
mațiilor. Poate că din acest 
punct de vedere, cel mai bun 
exemplu l-a dat tînărul Ioniță III 
din echipa brașoveană (22 de 
ani, pînă anul trecut a activat 
la A.S.A. Sibiu în categoria C), 
care s-a „bătut" ca un leu cu 
apărătorii dinamoviști și cu... no
roiul. De altfel, Silviu Ploieșteanu, 
confirmîndu-ne părerea, ne spu
nea că și în celelalte jocuri de 
antrenament Ioniță a evoluat la 
aceeași intensitate, eclipsîndu-1 
pe Goran.

Organizat cu oarecari emoții 
(sîmbătă la prînz, „stegarii" a- 
nunțînd conducerea dlnamoviști- 
lor că doresc să renunțe la a- 
ceastă întîlnire), jocul și-a do
vedit utilitatea, îndeosebi pentru 
verificarea posibilităților „candi- 
datilor" de care aminteam mai 
sus. Ioniță III, Nuțu (mai clar în 
joc ca pînă acum) și Dinu (care 
se impune de la o partidă la alta) 
au fost cei mai buni dintre a- 
ceștia. Din rîndul veteranilor, 
ne-au plăcut Nunweiller III, Ene 
II, Pîrcălab, Popa, Gane, Campo, 
Jenei și Necula pentru prospeți
mea pe care au aratat-o, pentru 
unele reușite individuale. Aștep
tam mai mult de la Frățilă, al 
cărui joc a suferit o modificare 
în bine sub raportul colaborării 
cu colegii de compartiment, dar 
a scăzut ca eficacitate.

Jocul în sine a corespuns doar 
în ceea ce privește pregătirea fi
zică și tehnică. A nemulțumit

Gol ? Nu ! Mingea trimisă de O. Dan de la 11 m va trece peste bară

însă din punctul de vedere al 
construcției ■, majoritatea fazelor 
s-au desfășurat pe bază de in
stinct. Or, cînd alteîndva dacă 
nu la meciurile de antrenament 
vom încerca să transformăm ac
țiunile instinctive în acțiuni con
știente, gîndite ?

Cele 8 goluri ale partidei au 
fost marcate de ENE II (min. 18 
și 38), FRĂȚILĂ (min. 45), DU- 
MITRACHE (min. 76) pentru Di
namo Buc. și IONIȚĂ III (min. 
15 și 85), GYORFI (min. 54), 
GANE (min. 65) pentru Steagul 
roșu. A condus foarte bine C. 
PF.TREA — Buc.

DINAMO BUCUREȘTI: Datcu
— Popa, Nunweiller III, Dinu, 
Stoenescu — Ghergheli, Grozea — 
En Daniel (Pîrcălab), Frățilă 
(Dumitrache), Ene II, Nuțu (Ște
fan).

STEAGUL ROȘU: Pilcă —Ivăn- 
cescu, Jenei, Campo, Naghi (Stoic)
— Cadar (Zaharia), Szigheti —. 
Necula, Gane, Ioniță III, Gyorfi.

VALENTIN PĂUNESCU

Joc frumos, dar...

cu un singur gol

POLITEHNICA TIMIȘOARA - 
U.T. ARAD 1-0 (1-0)

TIMIȘOARA, 5 (prin telefon). 
Derbiul amical bănățean, urmărit 
de aproape 4 000 de spectatori, a 
reușit să creeze „atmosfera fot
balistică" atît de plăcută (cu co
mentarii, aprecieri, pronosticuri) 
dinaintea marilor întreceri.

Deși terenul a fost greu, jucă
torii au oferit un joc valoros. 
Ne referim, în primul rînd, la 
tempoul rapid în care s-a jucat 
tot timpul, la lupta pentru întîie- 
tate la balon, le. varietatea și 
frumusețea fazelor create în spe
cial de studenți. Gazdele au ali
niat o apărare sigură, în care 
prezența lui Lereter se face din 
plin simțită. Avem de reproșat 
jucătorului Rotaru atitudinea ne
sportivă față de Domide, după o 
ciocnire involuntară. Unicul punct 
al partidei a fost înscris în min. 
19 de Popanică, în urma unei pase 
primită de la Mițaru.

La capitolul pregătire fizică, 
ambele echipe pot primi califi
cativul „foarte bine". Remarcări: 

Lereter, Popa, Popanică, Hodrea, 
Petrovici, Răcelescu (Politehnica), 
Domide, Pojoni, Mețcas, Birău, 
Șchiopu (U.T.A.).

POLITEHNICA : Popa — Bodro- 
jan, Răcelescu, Lereter, Rotaru — 
Petrovici, Mihăilă (Hodrea) — 
Cotormani, Popanică, Mureșan 
(Regep), Mițaru (Naidin).

U.T.A.: Gornea (Weichelt) — 
Birău, Bacoș, Pojoni (Mețcas), 
Czako — Domide, Mețcas (Igna) 
— Șchiopu, Jak, Țîrlea (Popes
cu), Moț.

A arbitrat bine I. Birăescu (Ti
mișoara).

PETRU ARCAN, coresp. principal

Turcan si Dobrin autorii
3 •»

celor două goluri

DINAMO PITEȘTI - PETROLUL
2-0 (1-0)

PITEȘTI 5 (prin telefon). Joc 
frumos, cu faze spectaculoase (în
deosebi in repriza a doua), la care 
au contribuit ambele echipe. Me
ciul — încheiat cu scorul de 2—0 
(1—0) în favoarea gazdelor — a 
făcut dovada stadiului înaintat de 
pregătire la care s-a ajuns. Cele 
două formații au prezentat sufi
cientă omogenitate, atît din punct 
de vedere tehnic rât și tactic. Dina
mo a învins datorită unui plus de 
clarviziune în jocul colectiv, pre
cum și a insistenței manifestate pe 
linia ofensivă, în care C. Radu a 
fost un adevărat spiriduș. Acestuia, 
de altfel, i se datorează și înscrie
rea primului gol. Iată faza : după 
o cursă spectaculoasă în terenul 
oaspeților, el a pasat precis lui 
Țurcan care nu a avut altceva de 
făcut decît să împingă mingea în 
plasă (min. 31). Dinamoviștii au 
făcut uneori greșeala de a aglome
ra prea mult centrul terenului și 
de a tinde spre un joc prea fante
zist, însă pe gustul publicului. Go
lul al doilea a fost înscris (in min. 
86) de Dobrin.

Petroliștii s-au mișcat bine în 
teren și... doar atit.

DINAMO PITEȘTI : Coman-Vul- 
peanu, Barbu, Ilie Stelian, Ivan- 
Prepurgel, Dobrin-C. Radu, Naghi, 
Turcan, Pop (Eftimie din min. 70).

PETROLUL : Sfetcu (Ionescu din 
min. 46) -Pahonțu, Boc, Florea,

Foto : B. Vasile

Mocanu-Dincuță (Dragnea din min. 
61), Dragomir-Roman, Moldoveanu, 
Badea, Oprișan.

M. ȘERBANOIU
D. ȘTEFĂNESCU—coresp.

SURPRIZĂ LA CLUJ

UNIVERSITATEA CLUJ - C.S.M.S.
1-2 (1-0)

Terenul dificil a solicitat Ia 
maximum pe jucători. Universi
tatea a dominat mai mult, dar 
n-a reușit să înscrie decît o sin
gură dată prin Adam (min. 29). 
ieșenii, în schimb, s-au apărat 
supranumeric și au țîșnit, vije
lios, pe contraatac. Punctele lor 
au fost înscrise de Stolcescu (min. 
65) și Lupulescu (min. 82).

Universitatea Cluj : Gaboraș 
(Ringheanu) — Szoke (Mâtcu), 
Pexa (Costin), Anca, Cîmpeanu — 
Al. Vasile, P. Emil (Bretan) — 
Ivansuc, Adam, Neșu (Țegean, P. 
Emil), Barbu (Szabo).

C.S.M.S.: Cizic — Aurelian, 
lanul, Pop (Malschi), Gavrilă -w 
Ștefănescu (Hrițcu), Romilă —« 
Gălățeanu (Incze IV), Stoicescu 
(Nicoară), Cuperman, Lupulescu.
V. MOREA, coresp. principal

PRONOSPORT
AȘA ARATĂ O VARIANTA 

CU 13 REZULTATE EXACTE

CONCURSUL PRONOSPORT 
NR. 5 ETAPA 

DIN 5 FEBRUARIE 1967

din care report premiul minim 
149 802 lei.

I. Atalanta-Venezia 1—0 1
II. Fiorentina-Brescia 7—1 1

III. Foggia-Bologna 0—1 2
IV. Lanerossi-Inter' 0—5 2
V. Lecco-Juventus 1—3 2

VI. Milan-Cagliari 2—1 1
VII. Roma-Mantova 1—1 X

VIII. Spal-Napoli 1—4 2
IX. Torino-Lazio 1—1 X

X. Alessandria-Pisa 1—0 1
XI. Livorno-Padova 1—0 1

XII. Modena-Varese 2—2 X

XIII. Novara-Catania 1—0 1

FOND DE PREMII : 388 217 lei

Rubrică redactată de Administra
ția de stat Loto-Pronosport.

■ ■HjQ NOUA FORMULA LA PRONOEXPRES
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Invitată tradițională la marile fes
tivaluri șahiste de la Beverwijk, 
maestra internațională ALEXANDRA 
NI COLA U s-a înapoiat zilele tre
cute din Olanda. I-am solicitat cî- 
teva impresii de la cea de a 29-a 
ediție a marii întreceri, care deschide 
în fiecare an sezonul competițiilor 
internaționale de șah.

— Așadar, cum vi s-a părut acest 
„Beverwijk*?

— Ca niciodată mai puternic, Or
ganizatorii s-au străduit și au reu
șit să adune în turneele principale 
elita șahului 'mondial. Prin forța

antrenamente
PE PÎRTIA DE BOB A C.M.

(Urmare din pag. 1)

mercurul termometrului nu va înre
gistra constant valori sub zero grade.

In tot acest timp, boberii aflați în 
Alpe d’Huez se ocupă de pregătirea 
materialului de concurs. La actua
lele campionate mondiale s-au pre
zentat echipaje reprezentând 12 țări : 
R.F.G., Canada. Franța, Anglia, Ita
lia, Japonia, Remania, Suedia, El
veția. Austria, Cehoslovacia și S.U.A. 
în rîndul acestor echipaje se află 
sportivi cunoscuți pe plan mondial 
și în cazul că în cele din urmă în
trecerile vor avea totuși loc dispu
tele se anunță de o înaltă valoare 
tehnică.

Echipajele române sînt într-o 
bună dispoziție de concurs și, încre
zătoare în buna lor pregătire, aș
teaptă cu nerăbdare primul start în 
această ediție a campionatelor mon
diale.

S-AU ÎNCHEIAT CAMPIONATELE EUROPENE
DE PATINAJ

LJUBLJANA 5 (prin telefon).
Ln seara zilei de sîmbătă, cei mai 

buni patinatori ai continentului și-au 
încheiat întrecerea pentru titlurile 
de campioni ai F.uropei. Pe gheața 
patinoarului acoperit „Tivoli" au a- 
părut concurentele la proba indivi
duală feminină. în spectaculoasele 
lor evoluții din cadrul exercițiilor li
ber alese. z La capătul acestora, or
dinea orimelor clasate după figurile 
obligatorii nu a suferit modificări, 
astfel că titlul de campioană a re
venit Rabrielei Seifert, reprezentanta 
R D. Germane, care a totalizat 2231,0 
puncte. La 33,7 p. distanță s-a cla
sat Hanna Maskova (Cehoslovacia), 
urmată de Zsuzsa Almassy (Unga
ria), Sally-Ann Stapleford (Anglia), 
Beatrix Schuba (Austria), Monika 
Feldman (R. D. Germană).

Această ordine în clasamentul frun
tașelor nu a fost scutită de criticile 
specialiștilor prezenți în tribunele 
sălii „Tivoli”. Multe păreri înclină 
în a afirma că Maskova a fost su
perioară lui Seifert în exercițiile li
bere. după cum și evoluția britanicei 
Stapleford putea fi mai bine punctată 
decît aceea a Zsuzsei Almassy. Se 
pare că arbitrii au preferat să men
țină însă clasamentul rezultat după 
figurile obligatorii.

Aceleași probleme s-au pus și în 
a doua jumătate a clasamentului, 
unde campioana României, tînăra E- 
lena Moiș, la prima ei participare la 
o competiție de asemenea anvergură, 
s-a impus atenției publicului prin- 
tr-o foarte frumoasă evoluție In pro
gramul liber ales. Ea a obținut note 
înalte (pînă la 5,01) și cu cele 835,0 
p. realizate a întrecut — ta clasa
mentul la figurile libere — alte trei 
campioane de țări: Katiușa Derenda 
(Iugoslavia) 834,0 p.; Barbara Var- 
minska (Polonia) 828,0 p.; Jette 
Vad (Danemarca) 778,0 p. In clasa
mentul general. Insă, Elena Moiș a

„BEVERWIJK-1967...“
Impresiile maestrei internaționale Alexandra Nicolau

sa, turneul masculin al marilor ma
eștri a rivalizat cu faimoasa între
cere de la Santa Monica, „Memoria
lul Piatigorski*. Concursul feminin 
— iertați-mi lipsa de modestie — 
a reunit, de asemenea, cu excepția 
campioanei mondiale Nona Gaprin- 
dașvili, pe cele mai bune jucătoare 
ale lumii. De altfel, pentru olandezi, 
mari iubitori ai șahului, este o ches
tiune de orgoliu să aibă ca oaspeți 
pe jucătorii fruntași ai lumii.

— Revenind la întrecerea propriu - 
zisă, ne-a nedumerit startul foarte 
slab pe care l-ați luat.

— Ca să fiu sinceră, și pe mine! 
Am făcut o jumătate de punct în 
primele două partide (înfrîngcre la 
Heemskerk și remiză cu Timmer) 
pomenindu-mă pe penultimul loc. Cu
vintele de... compasiune și de conso
lare ale gazdelor („Nu-i nimic, se 
întîmplă...") m-tiu indîrjit și, cîș- 
tigînd cîteva partide consecutiv, am 
ajuns printre primele. Dar diferența 
de un punct și jumătate față de 
Alia Kușnir n-a mai putut fi refă
cută. Poate că turneul a fost prea 
scurt, poate că (și asta e mai si

Primele trei patinatoare ale continentului, fotografiate pe podiumul de 
premiere de la Ljubljana: Hanna Maskova (Cehoslovacia), Gabriele 
Seifert (R. D. Germană) — campioană europeană — și Zsuzsa Al- 

massy (Ungaria), de la stingă la dreapta
Telefoto : UPI—Agerpres

ARTISTIC
rămas pe locul 24, cu 1640,5 p., ta 
urma Katiușei Derenda — 1651,9 p.

Duminică după amiază campiona
tele europene de patinaj" artistic au 
luat sfîrșit printr-un reușit program 
demonstrativ susținut îndeosebi de 
primii clasați în cele patru probe ale 
întrecerii.

prof. N. GL1GA
antrenor

ACTIVITATE INTERNAȚIONALĂ
H EOTBAL

CERNO MORE VARNA—FARUL 
CONSTANȚA 2—2 (1—2)

Peste 10 000 de spectatori au asis
tat la un meci de bună factură teh
nică, îndeosebi în prima repriză. 
Pentru constănțenl, ambele goluri au 
fost înscrise de către Iancu în min. 8 
și 36.

MOTOR ZWICKAU—STEAUA 
1—0 (1—0)

ZWICKAU 4. Echipa de fotbal 
Steaua București, care întreprinde un 
turneu în R. D. Germană, a jucat 
ieri la Zwickau cu formația locală 
„Motor". Meciul s-a încheiat cu sco
rul de 1—0 (1—0) in favoarea gazde
lor, prin golul marcat de Rentzsch ta 
minutul 42.

SELECȚIONATA ORAȘULUI 
TIRANA—JIUL 1—0 (0—0)

TIRANA 4. Echipa de fotbal Jiul 
Petroșenl și-a început turneul în Al
bania. juctad la Tirana cu selecțio
nata orașului. Fotbaliștii albanezi au 
repurtat victoria cu scorul de 1—0.

(Agerpres)

JUST FONTAINE CONFIRMAT

PARIS 5. Comitetul Federației fran
ceze de fotbal i-a confirmat pe fos- 

gur) Kușnir a jueut foarte bine..,
— ...Ceea ce nici nu este de mi

rare pentru o șahistă care a fost 
adversara Nonei Gaprindașvili în me
ciul pentru titlu. Vă rugăm, acum, 
cîtcva amănunte despre festivalul 
șahist în sine.

— Cu plăcere. Timp de 3 săptă- 
mîni Beverwijk--ul, un puternic cen
tru industrial al Olandei, a trăit 
sub semnul tablelor cu patrate albe și 
negre. S-au jucat aici peste 30 de 
turnee de diferite forțe și clasifi
cări, însumî-nd aproape 400 de par
ticipant. Și cîteva puncte de atrac
ție, pe lingă întrecerea marilor maeș
tri și a maestrelor internaționale: tur
neul veteranilor, al artiștilor etc. 
Evident, acest festival constituie o 
foarte utilă propagandă pentru șah.

— Și acum, cîteva cuvinte despre 
turneul principal masculin, Ia care a 
participat și reprezentantul nostru 
Teodor Ghițescu. Cum se explică re
zultatul lui slab?

— Turneul principal masculin a 
fost, după cum spuneam, unul din
tre cele mai puternice din cite se or
ganizează în lume: 12 mari maeș
tri, în frunte cu Spasski, Larsen,

ULTIMELE ȘTIRI DE PESTE HOTARE
LA HOCHEI : CEHOSLOVACIA— 

SUEDIA 8—2

La Fraga s-a desfășurat meciul in
ternațional amical de hochei dintre 
reprezentativele Cehoslovaciei și Sue
diei. Victoria a revenit gazdelor «u 
8—2 (1—1, 2—1, 5—0). Punctele 
au fost înscrise de Havel (3), Irj’ik 

tul internațional Just Fontaine în 
postul de director tehnic al selecțio
natelor Franței, avînd ca adjunct pe 
antrenorul Bianchlerei. (Agerpres).

F. C. LIVERPOOL, 
LIDER ÎN CAMPIONATUL 

ENGLEZ

LONDRA 5. In etapa de sîmbătă a 
campionatului englez, F. C. Liverpo
ol a făcut med nul : 2—2 cu Sunder
land, Arsenal a învins cu 2—1 pe 
Chelsea, Fulham a cîștigat cu 5—1 
la Newcastle, iar Burnley a terminat 
nedecis : 1—1 cu Manchester United. 
In clasanfent conduce Liverpool cu 
38 puncte din 28 de jocuri, urmată 
de Manchester United cu 37 puncte 
din 27 de partide.

INTERN AZ1ONALE 
ÎNVINGĂTOR, 

ÎN DEPLASARE, CU 5—0

în etapa de ieri a campionatului 
italian au fost înregistrate următoa
rele rezultate : Milan — Cagliari 2—1, 
L»ecco — Juventus 1—3. Fiorentina — 
Brescia 7—1 (!), Foggia — Bologna 
0—1, Roma — Mantova 1—1, Torino — 
Lazio 1—1, Atalanta — Venezia 
1—0, Lanerossi — Internazionale 0—5, 
Spa! — Napoli 1—4. în clasament 
conduce Internazionale cu 30 de 
puncte, urmată de Juventus cu 28 
de puncte.

Gligorici, Donner, Szabo, Lutikov, 
Cirici, Pomar... Cred că e suficient. 
In condițiile unei întreceri de ase
menea dificultate colegul meu Ghi
țescu a fost handicapat și de o 
gripă, trebuind să joace bolnav a- 
proape două săptămîni. Adevărata 
valoare și-a arătat-o abia spre sfîr- 
șit, cînd l-a învins pe Donner în- 
tr-o splendidă partidă de atac. Dar, 
desigur, a fost prea puțin pentru a 
ocupa locul la care socotesc că-i dă
dea dreptul forța sa de joc. Con
cursul l-a cîștigat, după cum știți, 
Spasski, într-o manieră magistrală. 
Cronicarii de șah îl supranumesc, 
pe drept cuvînt, „campionul mondial 
al turneelor*. Dar, cel oficial, „al 
meciurilor*, rămîne Petrosian...

— In încheiere ?
— As vrea să subliniez organizarea 

ireproșabilă, ospitalitatea desăvîrșită 
cu care am fost primiți, ca și ma
rele interes pentru România mani
festat de publicul olandez. Pentru 
noi a fost un prilej de justificată 
mîndrie.

Interviu consemnat de
VALERIU CHIOSE

(2), Suhi, Golik și Czerny pentru 
învingători; N. Nilsson și L. Nilsson 
pentru învinși.

MARIF.LLE GOITSCHEL ÎNVINSĂ 
IN CUPA „MAUR1ER"

MONT ORFORD 5 (Agerpres). — 
Proba de slalom uriaș bărbați din 
cadrul concursului internațional de 
schi dotat cu „Cupa Maurier" a re
venit elvețianului Willy Favre, ur
mat de Pierre Stamos (Franța) și J. 
Overland (Norvegia). La slalom 
special femei, învingătoare a fost 
schioara canadiană Nancy Greene. 
Sportiva franceză Marielle Goitschel, 
una din favoritele cursei, nu s-a cla
sat în primele zece.

BASCHETBALISTELE DE LA 
T.T.T. RIGA ÎNVINGĂTOARE 

LA SOFIA
La Sofia s-au Intîlnît în primul 

meci din semifinalele „C.C.E." la 
baschet feminin, echipele Akademik 
Sofia și deținătoarea trofeului, 
T.T.T. Riga. Baschetbalistele sovie
tice au cîștigat cu 72—59 (28—30). 
Krodere (T.T.T.) a marcat 27 puncte.

Echipa feminină a României învingătoare 
in campionatele de tenis de masă 

ale R. D. Germane
BERLIN. 5 (Agerpres) — Proba 

feminină pe echipe din cadrul cam
pionatelor internaționale de tenis de 
masă ale R.D. Germane a fost cîș- 
tigată de selecționata României, care 
a învins în finală cu 3—2 reprezen
tativa Ungariei. Iată rezultatele teh
nice ale acestui meci* Maria Alexan
dru—Jurik 2—1; Eleonora Mihalca— 
Koczian 1—2; Alexandru, Mihalca—

Fl. Gheorghiu 
a ratat calificarea 

in turneul interzonal
VRNJACKA BANJA 5 (prin tele

fon). — Turneul zonal de șah a 
avut un final dramatic, pînă la 
încheierea partidelor întrerupte din 
ultima runda nefiind stabilită or
dinea primilor clasați. După ce ma
ghiarul Barczay remizase cu Jansa, 
locul al treilea în clasament tre
buia decis de partida Gheorghiu- 
Lengyel, întreruptă. într-un final 
de turnuri superior, campionul ro
mân a întîmpinat o rezistență ex
trem de dîrză din partea adversa
rului său, marele maestru maghiar 
Lengyel, partida încheindu-se re
miză. Alte rezultate din ultima 
rundă : Ivkov—Fuchs 'h—',2. Mata- 
novici—Boboțov l/2—V2, Pachman— 
Gunnarson 1—0. Iată clasamentul 
final al turneului : Ivkov 12, Mata- 
novici 11 '/2, Barczay 11, Gheorghiu 
lO’/a, Fuchs 10, Lengyel, Pachman, 
Kostro, Hamman și Morlock 9‘/2, 
Jansa 9, Hindle 8, Boboțov și Zui- 
demaa 7‘A, Vacka 5'A. Byliap 5, 
Gunnarson 4, Vizantiadis 3‘/2. Pri
mii trei clasați se califică pentru 
turneul interzonal, programat în 
toamnă la Tunis.

• In a doua jumătate a lunii 
martie, va începe la Halle (R. D. 
Germană) un nou turneu zonal pen
tru campionatul mondial masculin 
de șah. Iau parte 20 de șahiști, 
printre care marii maeștri Portisch, 
Parma, Uhlmann, Stahlberg. Ro
mânia va fi reprezentată de maes
trul internațional V. Ciocîltea.

întilniri internaționale

de volei la Timișoara
TIMISOARA, 5 (prin telefon).— 

Formația feminină de volei a 
Școlii sportive din localitate a 
susținut două partide internațio
nale în compania echipei O.K. 
Sloboda Zrenjanin, a cincea cla
sată în campionatul de categoria 
A al Iugoslaviei. Primul meci s-a 
încheiat cu scorul de 3—2 (2, 
—9, 9, —3, 11) în favoarea oaspe- 
telor. în cea de-a doua întîlnire 
victoria a revenit echipei elevelor 
timișorene cu 3—1 (5, —12, 15, 
5). I. CIOCȘAN — coresp.

FINALĂ LUNDQUIST - METRE- 
VEL1 LA STOCKHOLM

Suedezul J. E. Lundquist și so
vieticul A. Metreveli vor disputa 
finala de simplu a campionatelor de 
tenis pe teren acoperit ale Scandina
vici. Tn semifinale: Metreveli—Hom- 
stroem 6—4, 11 —13, 6—2; Lund
quist—Carlstein 6—], 4—6, 6—3. 
Finala feminină opune pe Ann Hay
don (Anglia) și Galina Bakșeeva 
(U.R.S.S.).

• NEW YORK. Rezultate de la 
reuniunea atletică de la „Madi^on 
Square Garden": 880 y — Noel 
Carroll (Irlanda) 1:51,1: 60 y — 
Anderson (S.U.A.) 6,3; 60 y g — 
Coleman (S.U.A.) 7,2; 1 000 y — 
Kemper (R.F.G.) 2:08,4-

• HAVANA. Intr-un concurs in
ternațional de haltere, sovieticul 
Viktor Kurențov a obținut două re
zultate superioare recordurilor mon
diale la cat. semimijlocie: 153,500 kg 
la împins și 460 kg la totalul celor 
trei probe.

Jurik. Koczian 0—2: Alexandru— 
Koczian 2—0; Mihalca—Jurik 2—0. 
In meciul anterior. reprezentantele 
României învinseseră cu 3—1 forma
ția UR.S.S.

La masculin, echipa Iugoslaviei 
a întrecut în finală cu 3—0 forma
ția secundă a Suediei, după ce eli
minase echipa Ungariei cu 3—1.
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