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RETURUL CAMPIONATELOR
DE BASCHET

REPREZENTANTELE
HANDBALULUI NOSTRU

în „Cupa campionilor europeni
- Dinamo București (m) 

și Universitatea Timișoara (f) 
au obtinut ieri victorii —

(Citiți cronicile acestor jocuri în 
pag. a 4-a).

Starturile patinatorilor

Campioana tării la senioare, 
Elena Moiș, intr-o spectacu

loasă săritură
Foto : Șt. Ciotloș

Azi, pe patinoarul Floreasca, 
au loc primele „starturi" . ale 
finatiștilor campionatelor re
publicane de patinaj artistic. 
Se întrec cei mai tineri con- 
curenți, cei care aspiră la ti
tlurile de campioni la copii 
(7—8 ani și 9—10 ani). Jn pri
ma zi de concurs — de lă ora 
13.30 — ei vor efectua figurile 
obligatorii, urmînd ca miercuri 
să fie desemnați cîștigătorii, 
după proba de figuri libere. 
Juniorii mici încep întrecerea 
mîine (orele 8 și 14), iar ju
niorii mici și seniorii intră în 
concurs joi. Participă patina
tori din București și Brașov.

Sportivii de la Tractorul
au cucerit „Cupa Poiana Brașov"

POIANA BRAȘOV, 12 (prin telefon). — Tradițio
nalul concurs de sărituri, dotat cu „Cupa Poiana Bra
șov" a Tost cîștigat de reprezentanții clubului Trac
torul (18 p), urmați de echipele Dinamo (22 p) și 
A. S. Armata Brașov (26 p). Clasamente individuale. 
Seniori: 1. Fl. Voinea (A.S.A.) 220 p (49,5 m—49,5 m),- 
2. A. Biriș (A.S.A.) 216 p,- 3. Șt. Burețea (Tractorul) 
208,4 p; juniori: 1. D. Lup (Dinamo) 210,5 p (44 m — 
45,5 m); 2. R. Lazăr (Dinamo) 193,4 p; 3. V. Bîrsan 
(Tractorul) 188,6 p.

★
Campionatele regiunii 

Brașov la probe alpine s-au
(Continuare in pag. a 2-a) STEAUA-CAMPIOANĂ LA HOCHEI PE GHEAȚĂ

Performanțe de mare valoare 
in concursul de înot de la Galați

GALAȚI, 12 (prin telefon, de la trimisul nostru). 
Bazinul Tineretului din localitate a confirmat, o dată în 
plus, faima unei piscine deosebit de „rapide". Acest 
lucru, ca și buna pregătire a înotătorilor fruntași din 
București și Galați, ne-au dat posibilitatea, timp de două 
zile, să fim martorii cîtorva rezultate de mare valoare, 
unele chiar cu rezonanță mondială, și să înregistrăm 
nu mai puțin de 13 noi recorduri republicane de sală.

Seria performanțelor de răsunet a fost deschisă chiar 
dc medaliata noastră la „europenele" de Ia Utrecht în 
proba de 100 in spate, Cristina Balaban

După 4 lungimi parcurse într-un ritm uniform, acele 
cronomețrelor s-au oprit pentru recordmana noastră la 
1:09,3, performanță care cu siguranță ar fi putut fi 
mai bună cu 1 sec dacă Cristina nu rata o întoarcere.

Iată rezultatele tehnice:
MASCULIN — 100 m liber: 1. VI. Moraru (Steaua) 

56,6 (record personal) 2. Demetriad (Dinamo) 56,7, 
3. Goter (Steaua) 58,9 (r. p.) ; 200 m liber: 1. VI. 
Moraru 2;04,5, 2. Demetriad 2:08,2 (r. p.), 3. Goter 
2:11,8, 4. Pantazi (Steaua) 2:13,8, 5. D. Gheorghe 
(CSS) 2:14,1 — nou record juniori mici; 400 m liber:
1. VI. Moraru 4:27,5 — nou record, 2. D. Gheorghe
4:51,2 — nou record juniori mici; 4%200 m liber:
Steaua (Moraru 2:04,5 — nou record — Goter, Pantazi,
Slavic) 8:46,6 — nou record; 100 m bras: 1. Șopte-
reanu (Steaua) 1:08,8 — nou record, 2. Teodorescu 
(Steaua) 1:12,8 — nou record juniori mici, 3. Săru- 
leanu (Steaua) 1:14,2 (r. p.), 4. Soos (Steaua) 1:14,6 
(r. p.) ; 200 m bras: 1. Șoptereanu 2:31,2 — nou record,
2. Teodorescu 2:37,9 — nou record juniori mici, 3. 
Soos 2:39,0 (r. p.), 4. Săruleanu 2:40,0 (r. p.) ; 100 m 
spate: 1. Șerban (Dinamo) 1:06,0, 2. A. Marin (CSS) 
1:08,8 (r. p.) ; 200 m spate: 1. Șerban 2:25,1, 2. M. Po-

ADRIAN VASILIU
(Continuare iți pag. 2—3)

A început promițător
Surpriză la Brașov: Voința (f) învinsă

de Universitatea Cluj!
Returul campionatelor republicane de 

baschet a început promițător. Deși în ma
joritatea meciurilor s-au întîlnit 

valori diferite, 
tut vedea că 
noastre fruntașe 
perioada dintre 

' tur pentru a se 
seriozitate, în 
ceea ce privește 
La capitolul aruncărilor la 
coș, multe echipe s-au do
vedit însă nepuse la punct. 
Rezultatele înregistrate au 
fost cele 
surpriză 
echipei 
Brașov, 
în fața

echipe de 
s-a pu- 
tormațiile 
au folosit 
tur și re- 
pregăti cu 
special în 

tactica.s

așteptate, singura 
fiind înfrîngerea 
feminine Voința 

pe teren propriu, 
Universității Cluj.

în paginile 2—3, citiți
cronicile jocurilor.

O pătrundere impetuoasă a Elenei Tintorescu care va înscrie 
un nou coș pentru Politehnica București (Politehnica București— 

Olimpia T. V. București 61—37).
Foto : A. Neagu

început în primele zile ale lunii noiembrie, campio
natul republican de hochei pe gheață s-a încheiat 
aseară cu victoria formației bucureștcne STEAUA.

Iată acum relatări asupra partidelor din ultimele 
două etape ale competiției.

în partidele disputate 
sîmbătă, în cadrul penulti
mei etape a campionatului, 
s-au înregistrat rezultate 
așteptate. Și, tot după cum 
era de așteptat, echipele 
învingătoare — situate pe 
primele trei locuri ale cla
samentului — au făcut o 
serioasă „economie" de 
efort în vederea ultimelor 
meciuri. Acest lucru a fost 
mai evident în comporta
rea formațiilor Steaua și 

Dinamo, preocupate mai 
mult de partida dintre ele 
de duminică, decît de dife
rența de scor din jocurile 
penultimei etape.

Astfel, hocheiștii de la 
Steaua au învins dimineața, 
comod și fără să folosească 
întregul lot, pe Agronomia 
Cluj, cu 8—0 (1—Q, 3—0, 
4—0). Meciul a fost ceva 
mai echilibrat în prima re
priză, ci nd studenții au 
reușit să facă față cu suc

Eormafia Steaua (antrenori E. Raduch și l. Ganga) ciștigătoare pentru a l/-a oară a titlu Jiu de campioană « tării.
Foto*. 4f» Aureli

întoarcerea președintelui 
Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România 
din Somalia

Tncheindu-și vizitele oficiale în Tunisia și So
malia, președintele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Chivu Stoica, împreună 
cu soția și persoanele oficiale care l-au însoțit, 
s-au înapoiat sîmbătă după-amiază în Capitală.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, au fost pre-
zenți tovarășii : Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe 
Apostol, llie Verdeț, Maxim Berghianu, Petre 
Borilă, Constantin Dragon, Ștefan Voitec, losif 
Banc, Petre Blajovici, Janos Fazekaș, Petre Lupu, 
llie Murgulescu, vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Grigore Geamănu, secretarul Consiliului de 
Stat, miniștri, conducători de instituții centrale și 
organizații obștești, ziariști români și corespon
denți ai presei străine.

Au fost de față șefii misiunilor diplomatice 
acreditați la București. (Agerpres)

AGENDA 
SĂPTĂMÎNII

ces atacurilor In serie ale 
echipei Steaua. în celelalte 
reprize, însă, victoria for
mației Steaua s-a conturat 
din ce în ce mai clar. Au 
înscris ■ Biro (2), Constanti- 
nescu, G. Szabo, Calamar, 
Trăușan, Peter, Varga. Pri
mul joc al cuplajului de 
după-amiază a furnizat o 
dispută nu mult diferită 
față de cea de dimineață. 
Dinamo București a Între
cut Tîrnava Odorhei cu

ROMEO VILARA 
CĂLIN ANTONESCU

(Continuare in pag. 2—3)

(13—19 FEBRUARIE) 
COMPETIȚII INTERNE

ATLETISM : 18—19.n., îi
sala Floreasca n: concur
pentru juniori mici și copii

18—19.II., in sala Steaua 
concurs la proba de săritur 
cu prăjina.

BASCHET : 19.11., in sal 
Floreasca (ora 8,30) și in pro 
vincie, jocuri în cadrul cam 
pionatelor republicane la ca 
tegoria A î „Festivalul bas 
chetului școlar", ora 16,3 
(sala Floreasca).

BOX : 16—19.11.; etapa re 
gională a campionatului re 
publican individual al junio nlor.

HANDBAL: 19.H., la Timi 
șoara (m) și la Galați (f): tur 
neul final al „Cupei de iar 
nă” la juniori.

PATINAJ ARTISTIC: 13—ÎS 
II.. la patinoarele „23 August 
și Floreasca : campionatu 
republican pentru seniori s copii.

ȘAH : 17—19.11., în sal:
„Constructorul” concurs <* * 
selecție (f).

TENIS DE CIMP : 16—19.11. 
în sala Steaua : concurs di 
verificare a lotului republi can.

COMPETIȚII 
INTERNAȚIONALE

BIATLON : IS—19.11., parti 
cipare la campionatele mon 
diate pentru seniori si tine 
ret, la Altenberg (R.D. Ger 
mană).

HANDBAL: 19.n.. la Gdansl 
(Polonia) meciul retur Dina 
mo București — Gwardii 
Wibrzeze in „C.C.E.”.

SCHI: 13—21.IL. participări 
la „Săptămina preolimpică* 
de la Grenoble (Franța).

16—19.11., participare la con
cursul international pentru 
probe nordice. Oberhof (R.D 
Germană).

SCRIMA : 18—19.IL. Ia Lvov 
(U.R.S.S.): turneul speranțe
lor olimpice (la toate armele).

TENIS DE CtMP : IS—19.11. 
participarea lui Ion Tiriae la 
concursul de la Salisbury 
(S.U.A.).

TENIS DE masa : 16—19.IL, 
participare la concursul (m 
-I- O de la Moscova.

N.R. Competițiile și datele 
de mai sus au fost extrase 
din calendarul sportiv al fe
derațiilor de specialitate.

13%25e2%2580%259421.IL
18%25e2%2580%259419.IL
16%25e2%2580%259419.IL


(3—2, 
că

2—0, 
lucrurile 
mult, 

în

C. GRUIA — coresp. principal

(Urmare din pag. I)

U

(Urmare din pag. 1)

P. Ciobanu
Ciochină (Met.)

al campio- 
vorbim de 
celor mai 
pe primii

republicane de sală, 
de 50 m, Gheorghe 
a alergat 5,7 sec. Un 

a fost stabilit de sări- 
Astafei :

Mihaela Sandu, campioana regiunii Brașov la slalom special 
Foto : A. Nr

Noi recorduri ale țarii 
in „Cupa Steaua
Sala Steaua din Capitală a găz

duit, sîmbătă și duminică, o nouă 
întrecere atletică, dotată cu „Cupa 
Steaua", în care s-au obținut câteva 
recorduri 
în proba 
Zamfirescu 
alt record 
torul cu prăjina Petre
4,58 m (v.r. 4,55 D. Piștalu). Asta- 
fei a reușit să treacă și înălțimea 
de 4,71 m, dar din a patra încer
care. Viorica Viscopoleanu a obți
nut 7,4 sec. la 50 mg, după ce în 
serii alergase 7,6 (rec. egalat). Tot 
în cadrul acestei curse, Gabriela 
Negoescu a egalat recordul de ju
nioare, cu 7,6 sec. Iată rezultatele 
tehnice : BĂIEȚI : 50 m : Gh. Zam
firescu (Steaua) 5,7, 
(Dlnamo) 5,8, S.
5,8, C. Nichifor (Dinamo) 5,8, B. 
Iliescu (Dinamo) 5,9, A. Stamatescu 
(Steaua) 5,9; 55 mg: N. Macovei 
(Steaua) 7,6, N. Perța (Steaua) 7,7, 
I. Dumitrașcu (Cimpulung Muscel) 
8,0 ; prăjină: P. Astafei (Steaua) 
4,58, E. Simionescu (Steaua) 4,40, 
C. Ivan (Rapid) 4,10, N. Ligor 
(l.C.F.) 4,10 ; înălțime : Ș. loan 
(Politehnica) 2,00, E. Ducu (Steaua) 
1,95, Al. Spiridon (Dinamo) 1,95, A. 
Popescu (Petrolul Ploiești) 1,90, N. 
Macovei 1,85 și A. Niculescu (Pro
gresul) 1,85 ; lungime : V. Sărucan 
(Dinamo) 7,35, Ș. Ciochină 7,02, A. 
Samungi (Steaua) 7,01, D. Bădini 
(l.C.F.) 6,87, M. Zaharia (Rapid) 
6,82, E. Milotin (C.S.Ș.) 6,82 ; tri
plu : Ș. Ciochină 15,60, V. Răuț 
(Rapid) 15,20, M. Zaharia 15,15, M. 
Petra (Steaua) 14,83, H. Gogoașă 
(Dinamo) 14,14 ; greutate : A. Ga- 
gea (Dinamo) 16,01, C. Crețu (Met.) 
15,09 ; FETE : 50 m : G. Cirstea
(Steaua) 6,6, E. Nourescu (Met.) 
6,7, G. Negoescu (Progresul) 6,8, R. 
Marinescu (Dinamo) 6,9; 50 mg : 
V. Viscopoleanu 7,4, G. Negoescu 
7,6, M. Salamon (Steaua) 7,7 ; înăl
țime : V. Bonei (Craiova) 1,60, R. 
Voroneanu (Steaua) 1,51, V. Pulpea 
(C-lung Muscel) 1,51 ; lungime : 
V. Viscopoleanu 5,86, M. Salamon 
5,55, C. Popescu (Lie. 35) 5,21, M. 
Tătar (Viitorul) 5,11 ; greutate : 
A. Gurău (Progresul) 14,47, E. Elic 
(Metalul) 14,20. „Cupa Steaua" a 
revenit organizatorilor care au to
talizat 136 p. Pe locurile urmă
toare Dinamo 67 p, Metalul 52 p, 
Rapid 48 p, Progresul 35 p.

NICOLAE D. NICOLAE-coresp.

STEAUA-CAMPIOANĂ LA HOCHEI PE GHEAȚĂ

3—0). Afir- 
nu s-au 

deoarece — 
meciul ante- 
București a 
furcă doar în

8—2 
măm 
diferențiat 
la fel ca
rior — Dinamo 
avut mai mult de 
primele 20 de minute de joc. Au 
marcat : Bașa (3), Florescu (2), 
Tarei, Pană, Scheau (Dinamo), 
Szanta, Gyorgy (Tîrnava).

Ceva mai animat a fost 
mul joc al etapei, în care 
întîlnit Avîntul M. Ciuc și

Victoria

patru : I. Szabo (Avîntul) 35 go
luri, G. Szabo (Steaua) 33, AI. 
Calamar (Steaua) 29 și T. Gali 
(Agronomia) 25.

în partida de ieri cele 10 go
luri au fost consemnate de I. 
Szabo — 4, Citvos — 2, Kedves 
și A. Balint, respectiv, 
dici — 2.

AGRONOMIA CLUJ a 
cut pe POLITEHNICA

Dara-

ulti- 
s-au 
Poli- 

București. Victoria a 
echipei din M. Ciuc, cu 

-1 (1—0, 3—0, 3—1).

între- 
BUCU- 

REȘTI cu 7—3 (2—0, 2—3, 3—0),

tehnica 
revenit 
scorul de 7- 
Autorii golurilor : I. Szabo (2). 
Andrei (2), Kedveș (2), Otvoș 
(Avîntul). Mezei (Politehnica).

Duminică dimineața AVÎNTUL 
M. CIUC a întîlnit pe TÎRNAVA 
ODORHEI. Partida a fost la dis
creția hocheiștilor din M. Ciuc, 
care au cîștigat cu 8—2 (1—0, 
2—1, 5—1). Singurul fapt mai 
interesant de consemnat sînt cele 
4 goluri realizate de fuliu Szabo, 
prin care a ieșit biruitor — pe 
linia de sosire — în disputa pen
tru titlul de golgeter 
natului. Și pentru că 
acest clasament al 
eficace jucători, iată-i

CLASAMENTUL FINAL
1. Steaua 20 17 2 1 191— 27 36
2. Dinamo 20 15 2 3 124— 40 32
3. Avîntul 20 12 2 6 122— 66 26
4. Agronomia 20 7 2 11 85—124 16
5. Tîrnava 20 4 0 16 34—196 8
6. Politehnica 20 1 0 19 40—143 2

la capătul unui meci de luptă. 
Au înscris: Gali — 4, A. Cazan 
— 2 și Naghi pentru Agronomia, 
Voicuiescu — 2 și Mihăilescu 
pentru Politehnica.

Derbiul campionatului, întîlni- 
rea dintre Steaua și Dinamo, n-a 
împlinit așteptările numeroșilor 
spectatori, amintindu-ne de pro
verbul cu... pomul lăudat. Steaua 
a început partida intr-un ritm 
sufocant, supunînd la o adevărată 
presiune formația dinamovistă 
(lipsită de aportul lui Boldescu 
și Ciobotaru — accidentați, Bașa 
avînd și el o întindere). Doar

intervențiile salutare ale porta 
ruiui Dumitraș și imprecizia șutu
rilor hocheiștilor de la Steaua au 
făcut ca scorul să se mențină 
alb minute în șir. în min. 7 un 
șut de la treime al lui Vacar n-a 
putut fi reținut de Dumitraș. Di
namo caută să încetinească jocul, 
să-și scoată din ritm partenerii. 
Apărîndu-se excelent, ei reușesc 
aceasta și în min. 19 egalează 
chiar prin Moiș. Repriza secundă 
aparține formației Steaua care do
mină net, dar scorul rămîne egal. 
Abia în ultima parte a jocului 
Steaua își concretizează superio
ritatea, înscriind prin G. Szabo 
(un gol realizat cu o mare fine
țe tehnică) și Varga (pucul șu
tat de la treime a fost deviat de 
Corduban). Scor final : 3—1 (1—1, 
0—0, 2—0), pentru Steaua.

Arbitrii Fl. Marinescu și M. 
Hușanu au condus formațiile : 
STEAUA: Pușcaș — Ionescu,
Czaka, Varga, Vacar — C'onslan- 
tinescu, Calamar, G. Szabo, Ște- 
fanov, Biro, Gheorghiu, Trăușan, 
Peter, Iordan (la cucerirea titlu
lui și-au mai adus contribuția 
Crișan, Petrescu și Jere); DINA
MO : Dumitraș — Pop, Făgăraș, 
Corduban — Pană, Florescu, 
Tarei, Ștefan, Moiș, Bașa, Tudor, 
Scheau, Marian.

Returul campionatelor 
a început promițăti

MASCULIN

La „Dinamo", gală rezervată
sportivilor bucureșteni

Clubul sportiv Dinamo a organi
zat sîmbătă seara, în sala din Șo
seaua „Ștefan cel Mare", o reuniu
ne rezervată boxerilor bucureșteni.

Publicul a fost mulțumit de ni
velul tehnic al galei. A ieșit în 
evidență buna pregătire fizică și 
tehnică a unora dintre boxeri, 
lucru îmbucurător avînd în vedere 
că unii de abia au terminat ju
nioratul. în această privință tre
buie menționați : Gheorghe Golo
gan, Ion Titianu, Vasile Bute și 
Gheorghe Vlad. La categoria grea, 
Mihai Nicuiescu s-a întîlnit cu 
Tache Dumitroaia. Deși a arătat 
„cîte ceva", Niculescu, prezum
tivul „înlocuitor" al lui Vasile 
Mariuțan, nu a convins. El este

încă „crud" și tre
buie rodat cu aten
ție, fără să i se 
forțeze rezultatele. 
Trebuie amintită 
și înfringerea sufe
rită de dinamovis- 
tul Nicolae Deicu 
în fața lui Gheor
ghe Gologan. Par
tida dintre ei a 
fost foarte disputa
tă și de un bun 
nivel tehnic. S-au 
schimbat lovituri 
dure și a fost eta
lată o gamă întrea
gă de eschive, blo
caje și lovituri. Cu 
o pregătire fizică 
mai bună, Golo
gan a obținut la
trei reprize o binemeritată și a- 
plaudată victorie la puncte. Iată 
celelalte rezultate înregistrate : 
cat. mijlocie : Gavrilă Grecu (Cons
tructorul) ciștigă prin abandon la 
Florian Bobe (Dinamo), cat. pană : 
Ion Titianu (Dinamo) b.ab. Florea 
Iancu (Rapid), cat. semiușoară : 
Aurel Bădica (Rapid) b.ab. Ion Ci- 
lic (Confecția), cat. ușoară :
Sabău (Metalul) b.p. Petre Ni
colae (Rapid), cat. pană : Mircea 
Dumitrescu (Rapid) învinge prin 
descalificare pe Pompiliu Brînduș

Ion Titianu 
dreapta

sfîrșitul celor

Sportivi! de la Tractorul
au cucerit „Cupa Poiana Brașov11

încheiat cu următoarele rezul
tate : sîmbătă, SLALOM SPE
CIAL (pîrtia de sub teleferic), 
seniori: 1. K. Gohn (Dinamo)
97,2; 2. V. Brenci (St. roșu)
99,1; 3. N. Iovici (St. roșu) 99,2; 
4. M. Ene (St. roșu) 100,0; 5. I. 
Zangor (A.S.A.) 101,3; 6. B. Hai- 
du (A.S.A.) 101,9; senioare: 1. 
Mihaela Sandu (Dinamo) 128,4;
2. Edith Șuteu (A.S.A.) 144,2;
junori mari: 1. I. Bobit (St. roșu) 
61,6; 2. V. Crețoi (Dinamo) 65,8;
3. L. Predeleanu (Șc. sp. Pre
deal) 68,6; juniori mici: 1. N. 
Ghimbășan (Dinamo) 73,9; 2. Ra
du Cernat (Șc. sp. Brașov) 74,0; 
3. C. Tudor (St. 
nioare mari: 1. 
sp. Brașov) 63,6 ,• 
sp. Brașov) 65,6 ; 
(Șc. sp. Brașov)

roșu) 74,3; ju- 
G. Băncilă (Șc.
2. A. Braun (Șc.
3. D. Muntcanu

junioare

mici: 1. E. Naftan (Șc. sp. Pre
deal) 61,3; 2. R. Frățilă (Șc. sp. 
Brașov) 61,8; 3. N. Simion (Șc. 
sp. Predeal) 77,0; SLALOM URIAȘ 
(pe Sulinar), seniori: 1—2. Gh. 
Bălan (A.S.A.) și V. Brenci 
1:25,7; 3. A. Gbrog (St. roșu) 
1:26,5; 4. N. Iovici 1:30,0; 5. Gh. 
Cristoloveanu (St. roșu) 1:30,5; 
6. N. Șuteu (A.S.A.) 1:31,7; ju
niori mari: 1. C. Văideanu (Șt 
sp. Brașov) 1:30,0; 2. I. Bobi'
1:31,9; 3. Gh. Sofron (Dinam jJ 
1:32,1; juniori mici: 1. R. Fră 
filă (Șc. sp. Brașov) 1:02,2; 2. D 
Rîmbețiu (Șc. sp. Brașov) 1:02.6: 
3. C. Tudor 1:02,9; junioare 
mari: 1. G. Băncilă 1:12,4; 2. E. 
Braun 1:24,2; junioare mici: 1. 
M. Cristea (Șc, sp. Brașov) 1:21,7. 
2. R. Frățilă 1:24,0; 3. R. Mim 
teanu 1:27,0.

Ton

(Dinamo) străpunge cu o directă de 
garda lui Horea Iancu (Rapid).

(Dinamo), cat. mijlocie: Vasile 
Bute (Dinamo) ciștigă prin abandon 
la Lucian Mocanu (Rapid), cat. 
muscă : Dumitru Davidescu (Di
namo) b.p. Ștefan Constantin (Me
talul), cat. cocoș : Constantin 
Soșoiu (Dinamo) b.p. Vasile Nițoi 
(Progresul), cat. grea : Mihai Ni
culescu (Dinamo) b.p. Tache Du
mitroaia (Rapid), cat. semimijlocie: 
Gheorghe Vlad (Dinamo) ciștigă 
prin abandon la Aurel Hău (Ra
pid).

PAUL IOVAN

Politehnica București — Politeh
nica Galați 70—57 (25—28). A fost 
o întilnire interesantă pînă în ulti
mele 10 minute. Bucureștenii au 
condus la început (10—2, min. 6), 
apoi gălățenii și-au organizat mai 
bine acțiunile ofensive și, profitînd 
de slăbiciunile evidente ale apă
rării adverse, au egalat (min. 14 
scor 20—20). Apoi ei au realizat un 
avans de opt puncte (min. 19 : 28— 
20). în repriza secundă, Politehni
ca București s-a apărat mai orga
nizat, a refăcut handicapul și după 
o perioadă de joc echilibrat s-a 
distanțat. Au înscris : Haneș 19, 
Czell 15, Niculescu 6, Purcăreanu 
8, Popa 2, Dudescu 8, Iekeli 8, Ba
ciu 4 pentru învingători, respectiv 
Tasciuc 
Moraru 
siliu 2.

l.C.F. 
(29—34). 
ciul a fost echilibrat, 
rapidiștii s-au 
atacului mai 
eficace. Au înscris : Kiss 14, Far- 
caș 2, Olteanu 2, Tursugian 6, Po
pescu 25, Vasilescu 2, Predulea 16, 
Stănescu 5, Popovici 6 pentru Ra
pid, Nedef 12, Baltag 1 (!), Nicolau 
4, Tarău 21, Mătușei 8, Eremia 9, 
Podvarcu 8 pentru l.C.F.

Dinamo București — Dinamo 
Oradea 84—51 (44—21). Neavînd în 
nici un moment emoții, antrenorul 
formației bucureștene, Dan Nicu
lescu, a făcut o utilă verificare a 
întregului lot. Au marcat : Giur-H 
giu 8, Visner 10, Spiridon 10, Vi
ciu 3, Antonescu 8, Cernea 13, Al- 
bu 6, Dragomirescu 7, Oană 2, Său- 
ca 3, Novac 14 pentru învingători, 
respectiv Hupoiu 6, Suhai 12, Ma- 
zilu 4, Strugaru 14, Dolhan 11, 
Szondi 2, Balint 2.

Steaua — Academia Militară 
86—63 (46—30). Campionii țării au 
rulat întregul Iot, din care l-am 
reținut pe Andronescu, promovat 
din echipa de juniori (antrenor 
Alex. Fodor). Au marcat : Nova- 
cek 6. Niculescu 4, Barau 4, No- 
sievici 18, Savu 16, V. Gheorghe 
10, Dimancea 6, Popa 2. Tiidosi 6, 
Andronescu 6, Bulat 
Steaua, respectiv Leca 
Folbert 2, Cîmpeanu 
biichler 15, Rusu 14, 
Niculescu 9.

Universitatea Timișoara — Stea
gul roșu Brașov 82—77 (32—40). 
După un meci foarte echilibrat, 
studenții au învins datorită jocului 
mai incisiv practicat în final. Au 
înscris Ionescu 36, Pușcașu, 16, 
Ivanici 14, Cirlan 8, Spătaru 4, Ca- 
Ioș 4 pentru Universitatea, respec
tiv Birsan 18, Dumitrescu 13, Ze- 
reles 14, Frantz 12, Simon 10, Doa- 
ki 8, Dano 2. (C. CREȚU-coresp.).

Universitatea Cluj — Medicina 
Tg. Mureș 88—61 (38—33). După o 
repriză echilibrată, studenții clu
jeni s-au distanțat în cea de a

2, Chivulescu 17, Ioneci 22,
5, Bejan 4, Samson 5, Va-

— Rapid București 63—78 
Timp de 15 minute, me- 

după care 
detașat, datorită 

organizat și mai

8 pentru 
1, Fodor 8, 
10. Reisen- 
Florescu 4,

NATATIE BOB

doua datorită u 
bit de eficace.
coresp.).

FEI

Voința Bucuri 
dea 50—44 (25- 
răsturnări de s 
Voința avea a 
min. 20 Crișul < 
cîștigat de Voir 
țiunilor reușite 
de Hanelore Sp 
Spiridon 24, Pi 
4, Sterescu 6, 1 
pentru Voința, 
Bodor 2, Mihuț 
2 pentru Crișul

Olimpia T. V 
Iitehnica Bucur 
Campioanele ță 
deși au ratat 
marcat : Nicule, 
Dumitrescu 6, 
Demetrescu 2, 
linger 3 pentri 
pectiv Mîndroii 
bulescu 5. Kna 
Anastasiu 2.

Rapid Bucur 
torul București 
chipa clubului 
tîmpinat o rez 
învins la un i 
marcat : Racov 
Bițu 10, Diacor 
Costache 11, I 
4, Nicola 1, S 
4 .pentru Rap 
ci®. 14, Preda 
4. Ionescu 2, R

Universitatea 
Tg. Mureș 68- 
incălzită a ini 
oului. Gazdele 
cîteva combin: 
în perioada de 
CONESCU-cor

Voința Braș 
Cluj 49—50 (11 
fășurat într-o 
care a in flue 
toacelor. Cluje 
torită, în spe 
Ildiko Horvatl

Performanțe 
de mare valoare 

(Urmare din pag. 1) 

toceanu (Steaua) 2:25,2 : 100 flu
ture' I. M. Rău (CSS) 1:08,0 (r.p). 
2. VI. Tomeseu (Steaua) 1:08,0 
(r. p.) : 200 ni fluture: 1. M. Rău 
2:32,9 (r. y.) ■, 200 m mixt: 1. Teo- 
dorescu 2:27,7 —- nou record juniori 
mari și mici, 2. Deiuetriad 2:31,2 
(r. p.).

FEMININ
Schuller (Șc. sp. 2) 1:08,2
2. C. Cehanzuc (Șc. sp. 2)
3. ’ “ ’
(r-

La Sinaia, intensă activitate
• Echipajul Ene—Pușcașu învingător In „Cupa Bucegi1* • In „Cupa 

conduc Stoica-Făcălețregiunii Ploiești'*
Da- 

pro-

100 m liber: 1. E. 
(r. P>, 

1:14,5, 
1:14,9 

Cehan- 
2:44.9 ;

R. Gheorghe (Dinamo) 
p.) ; 200 m liber: 1. C.

zue 2:44,1, 2. R. Gheorghe 
m spate : 1. C Balaban (l)i-

200 m
100 m 

■ 1. A. Sterner (Steaua)
— record junioare mari ega- 

G. Cerbeanu (CSS) 1:15,0, 
Ștefănescu (Rapid) 1:15,2 ; 
fluture: 1. A. Sterner 2:43,7 
record, 2. G. Cerbeanu 2:51,2 

record junioare mici, 3. N.
100 m bras : 1.

100 
namo) 1:09,3 — ■ nou record 
spate: 1. C. Balaban 2:35,2 
fluture ;
1:13,2 
lat, 2.
3. N.
200 m .
— nou
— nou
Ștefănescu 2:59,6;
Gr. Stănescu (Dinamo) 1:24,6, 2. G. 
Manafu (Șc. sp. Gala|i) 1:25,2, 3. 
K. Șilianu (Dinamo) 1:25,2 (r. p.),
4. M. Dumitrescu (Șc. sp. 2) 1:25,3 
(r. p.), 5. M. Birsan (Șc. sp. Ga
lați) 1:26,3; 200 m bras: 1. G. Ma
nafu 2:59,8, 2. Cr. Stănescu 3:01,9 
(r. p.), 3. M. Birsan .3:01,2; 200 m 
mixt: 1. G. Gerheanu 2:51,7.

SINAIA (prin telefon). — 
torită condițiilor atmosferice 
pice practicării bobului, activita
tea competițională la această 
ramură de sport se află în plină 
desfășurare pe pîrtia din locali
tate.

Vineri, de pildă, echipajele de 
seniori și de tineret s-au ' între
cut în cadrul „Cupei Bucegi*.  
Ca și în prima competiție a se
zonului, „Cupa orașului Sinaia*,  
victoria a revenit echipajului 
Ene—Pușcașu de la A. S. Armata 
Brașov. In cele două manșe ale 
„Cupei Bucegi*,  echipajul Ene— 
Pușcașu a 
1:51,93. Pe

fost cronometrat cu 
locurile următoare 

s-au clasat Dragomir—M iceanu 
(Carpați Sinaia) 1:54,54 și Stoica— 
Făcăleț (Bucegi Sinaia) 
întrecerea 
traseu cu 
metri.

Disputa 
(lungimea 
venit lui Niculescu—Pascu (A.S.A. 
I Brașov) înregistrați cu 1:11,80. 
I-au urmat Stavarache—Pușcașu 
(A.S.A. III București) 1:11,85 și

s-a desfășurat 
o lungime de 1

1:55.63.
Pe
170

un 
de

tineretechipajelor de 
traseului 650 m) a re-

Sandu—Pascu (A.S.A. III Brașov) 
1:12,45.

Duminică dimineață, boberii au 
participat la primele două manșe 
ale „Cupei regiunii Ploiești*,  
concurs desfășurat pe toată lun
gimea pîrtiei. în aceste manșe, 
echipajul Stoica—Făcăleț a rea
lizat două coboriri excelente și 
se află pe primul loc cu 2:45,56. 
La o diferență foarte mică, ur
mează 
rache 
2:46,08.
considerat favorit, a avut cobo
riri mai slabe și se află pe locul 
al treilea, cu 2:46,93. Luni dimi
neață, seniorii vor parcurge ur
mătoarele două manșe în urma 
cărora va fi stabilit clasamentul 
final a) competiției.

Tineretul s-a întrecut tot pen
tru „Cupa regiunii Ploiești*,  dar 
numai în două manșe și pe 
aceeași lungime de traseu ca vi
neri. Victoria a revenit din nou 
lui Niculescu și Pascu, cronome
trați cu 1:11,9. Pe locurile urmă
toare : Stavarache—Pușcașu cu 
1:12.53 și Stoian—Stanciu (Voin
ța Sinaia) cu 1:12,84.

echipajul Hogea—Stava-
(A.S.A. București) cu 

Ene—Pușcașu, echipaj

învii

O repuner 
gului său 
struetorul).

Trei dii 
ale „Cupe 
șurat pe a 
torul — 
auspicii : 
Late și af

încă di 
tiției s-a 
proporții : 
campioana 
fost înv 
(categoria 
11 pauză 
cu un sec 
Rugbiștii 
ținut mul 
succesul 
ci t un a 
retrograd; 
de spus ) 
oricît de 
ceaslă d 
Jabili și 
care) și 
pedeapsă 
echipei l< 
mintit că 
pioană ni 
te, cînd 
moașă în 
care Irini



deose- 
[RCEA- PREGĂTIRILE CONTINUĂ CU MECIURI DE VERIFICARE
il Ora- 
teci eu 
nin. 14 
-15, în 
33—24) 
e a ac- 
minute 
îarcat: 
tolache 
eseu 2 
căci 6,

La jos

— Po-
15—27). 
it clar, 
. Au 
’he 12, 
ran 12, 
), Fir- 
a, res- 
, Băr- 
scu 7,

astruc-
18). E- 
a în- 

ă și a 
it. Au 
an 21, 
leu 10, 
inovici 
onescu
Cher- 
z.rion

Iureșul
«La ne- 
ea jo- 
succes 
asușite

DIA-

sitatea 
a des- 
rvoasă 

jucă- 
at da
rii lui

resp.).

Rapid—Dinamo
Ieri dimineață, pe stadionul 

Giulești, Rapid și Dinamo s-au în
trecut ca într-un adevărat meci 
de campionat. Cu singura deose
bire că rezultatul de 1—1 (la pau
ză 1—0 pentru Dinamo) rămîne 
bun doar pentru clasamentul... 
meciurilor amicale și pentru dis
cuțiile suporterilor...

Și de o parte și de cealaltă, e- 
fortul a fost dus Ia maximum — 
aceasta datorită și „covorului" 
de zăpadă căzută în timpul nopții, 
care a Îngreuiat jocul. Reușita a 
fost deplină. Au existat faze din
tre cele mai frumoase avînd la 
bază fie tehnica jucătorilor fero
viari, fie aplombul cu care au 
luptat dinamoviștii pentru fiecare 
balon; am notat șuturi pericu
loase la ambele porți, „goluri" 
salvate ca prin minune. Toate a- 
cestea I-au făcut pe antrenorul 
rapidist Valentin Stănescu (și nu 
numai pe el) să exclame la sfîr- 
șitul celor 90 de minute: „Ah, 
ce meci frumos !“

Prima repriză aparține lui Di
namo, ai cărui jucători fac dovada 
că în antrenamentele de pînă 
acum s-a muncit cu seriozitate. 
Iar faptul că în „11 “-le de bază 
au apărut citeva nume noi (Dinu, 
Nuțu) nu a scăzut de loc forța 
echipei. Dimpotrivă. într-adevăr, 
dacă Dinu de la Dinamo a ciști- 
gat „meciul" cu omonimul său 
de la Rapid, nu e mai puțin ade
vărat că Nuțu a „punctat" serios 
în întrecerea sa indirectă cu 
Haiidu (pentru tricoul cu nr. 11 
al echipei din șoseaua Ștefan cel 
Mare).

Așadar, Dinamo se mișcă mult 
mai bine decît Rapid, „albaștri"

'upa de iarnă“ 
debutat cu o surpriză:

upă o „erămadă11: Irimcsru „trimite” cole- 
.eanu (fază din meciul Grivita Rosie—Con- 

Foto : N. Tocacek-coresp.

ița Roșie
Constructorul!

icciuri Irimescu a fost și autorul unei
Icsfă- lovituri de pedeapsă. R. D'Eclessis
strtț- a condus bine.
moașe In meciul cu Rapid, Steaua a

caii- avut și ca destule probleme, mai
ri. ales în prima repriza cînd scorul
oinpe- a fost egal (3—3). Abia la rc-
ză de luare rugbiștii de Ia Steaua s-au
Roșie, impus și s-au detașat. Rezultat
M>6 a final : 11—3. Realizatori : Mircea
clorul Gin, . Penciu și Riiltărefu — cîte
pă ce o încercare, Durbac — o trans-
ueeau formare, respectiv Bruckner —
6—0. lovitură de pedeapsă. A condus
ul au bine P. Niculescu.
■3 in- In fine, Dinamo a dispus de
t de- Gloria cu 16—3 (8—3). Dina-
cbiar moviștii s-au mișcat mult, și-an

■uvînl invitat adversarii la joc deschis,
ersar, dar... oferta le-a fost deseori re-
Ș» a- (uzată. In plus, Gavriș s-a „evi-
■eușit. dentiăt* *1 .printr-un act nesportiv : 
incer- lovirea intenționată a lui Oprea.

• SÎMBĂTĂ, la Berlin, într-un 
meci amical, echipele Steaua 
București și F. C. Vorwârts au 
terminat la egalitate : 0—0. Am
bele echipe au avut perioade 
egale de dominare și numeroase 
ocazii ratate de atacanți. Steaua 
a aliniat următoarea formație: 
Haidu — Sătmăreanu, Jenei (Hăl- 
măgeanu), D. Nicolae, Chiru — 
Vigu (Negrea), D. Popescu — 
Pantea, Constantin (Soo), Fl. Vol- 
nea. S. Avram.

• FORMAȚIA Jiul Petroșeni 
și-a încheiat turneul în Albania 
jucînd la Tirana cu selecționata 
tării. Gazdele au obținut victo
ria cu scorul de 1—-0.

• ÎN TURNEUL INTERNA
ȚIONAL de la Santiago de Chile, 
echipa braziliană F. C. Santos și 
campioana Ungariei, Vasas Bu
dapesta, aii terminat lă egalitate : 
2—2 (2—0). Scorul a fost deschis 
do Lima in min. 27 și majorat de 
Pele in min. 34. în repriza a 
doua, fotbaliștii maghiari au do

r3 de Au înscris : Coravu — 3 încer-
ctoria cări. Giugiuc — o încercare, Nica
;-a a- și Ene — cîte o transformare,
cam- respectiv Mieriul —- lovitură de

minu- pedeapsă Bun arbitrajul dr. G.
* fru- Eflimeseu.
și pe

>. Tot — t. st. —

1-1 (0-1)
sînt pe tot tere
nul ; Pîrcălab nu 
se... sfiește să 
vină în ajutorul 
propriei sale apă
rări (de puține ori 
pusă în pericol în 
prima jumătate a 
partidei) sau să 
se ducă pe stingă, 
în ajutorul lui 
Nuțu ; Ghergheli, 
a cărui activitate 
este ca întotdea
una deosebit de 
utilă echipei sale, 
prin spațiul e- 
norm pe care-I 
acoperă, se infil
trează de multe 
ori, pe partea 
dreaptă. în apă
rare, Popa sau 
Nunweiller III,
Datcu sau Niculescu lasă și 
ei o impresie dintre cele mai 
bune. Astfel că golul înscris de 
Nutu în min. 17 (ca urmare a 
unui lanț de greșeli în care se 
înscriu numele lui Dan, Costea și 
Andrei) este meritat. Adăugind și 
o „bară" a lui Frățilă (min. 25) 
și încă o ocazie a dinamoviștilor, 
avem imaginea clară a superiori
tății lor in această parte a jocu
lui. La poarta lui Datcu, Ionescu 
are o ocazie foarte bună, dar 
greșește execuția tehnică și ba
lonul trece prin fața porții.

La reluare. Rapid domină 
insistent, pare o altă echiipă. 
Chiar în primul minut după 
reluare, Dinu și Dumitriu ex
pediază șuturi puternice, dar 
Niculescu își salvează poarta 
prin două reflexe splendide. Un 
alt șut, al lui Jamaischi, este res
pins în corner. Rapid presează, 
presează mereu, dar nu poate 
egala decît în min. 72 prin Io
nescu, în urma unui corner exe
cutat de Codreanu. Feroviarii con
tinuă să aibă inițiativa dar scorul 
nu mai poate ii modificat.

Brigada de arbitri alcătuită din 
Șt. Mincă, la centru, I. Lăcătușu 
și Gh. Cercel, la tușă, a condus 
echipele:

RAPID : Andrei (Răducanu) — 
Costea (Lupescu), Lupescu (Mo- 
troc), Dan, Greavu — Dinu, Ja
maischi — Năsturescu, Dumitriu, 
Ionescu, Codreanu.

DINAMO : Datcu (Niculescu) — 
Popa, Nunweiller III, Dinu, Ște
fan — Ghergheli, O. Popescu — 
Pîrcălab, Frățilă, Ene II, Nuțu.

MIRCEA TUDORAN

Universitatea Cluj —
Politehnica Timisoara

9

4-2 (2-1)
CLUJ, 12 (prin telefon). — 

Meci amical-revanșă : Universi
tatea — Politehnica Timișoara. In 
jurul tușelor, aproximativ 1500 de 
spectatori. Timișorenii încep „tare" 
și în min, 5 Surdan prinde pe picior 
greșit apărarea clujeană, reluînd cu 
capul în plasă mingea.

In min. 26 șutul sec al lui Ivan- 
suc l-a obligat pe Popa să scoată 
mingea din plasă. Clujenii majo
rează scorul in min. 30, prin Uifă- 
leanu. La reluare, în min. 57, Uifă- 
leanu pătrunde în careu, este faul
tat și Ivansuc transformă lovitura 
de 11 m. Peste patru minute fază 
identică, dar în careul clujean : 
Surdan este faultat, iar Popanică 
transformă lovitura. Presiunea clu
jenilor continuă și în min. 72 Barbu 
înscrie ultimul punct al partidei.

UNIVERSITATEA CLUJ : Gabo- 
raș (Ringheanu min. 80) — Szoke. 
Pexa, Costin, Cimpeanu — V. Ale
xandru (Muslătea min- 70), Petru 
Emil, Neșu — Uifăleanu, Ivansuc, 
Barbu.

POLITEHNICA : Popa — Bodro- 
jan, Răcelescu. Lereter, Rotaru (Mi- 
hăilă min. 20) — Mihăilă (Grizea 
mm. 20). Hodrea — Regep, Popa
nică. Surdan. Naidin.

V. MUREA — coresp. principal

Petrolul se pregătește pentru restanțele
de miercuri

PLOIEȘTI, 12 (prin telefon). 
în avanpremiera returului, jucă
torii ploieșteni au de susținut 
miercuri și duminică meciurile 
restanță cu Farul și, respectiv, 
Rapid. Pentru aceste partide, pe
troliștii s-au pregătit temeinic, 
susținînd în această săptămînă 
două meciuri amicale : cu Flacăra 
Moreni (joi) și cu I.R.A. Cîm- 
pina — din campionatul regional 
(duminică), pe care le-au cîștigat 
cu 2—1 și, respectiv, 1—0.

La aceste jocuri, accentul s-a 
pus pe omogenizare și pe profi
larea concepțiilor tactice pentru 
cele două meciuri, insistîndu-se 
mai mult pe formula 1—1—4— 
2—3, unde rolul de „libero" îl 
îndeplinește veteranul echipei — 
Palton(u. Antrenorii au căzut de

U.T.A. — VAGONUL 1—2 (0—1)!

ARAD, 12 (prin telefon). — 
Textiliștii au susținut duminică 
cel de-al șaselea joc de verifi
care, întîlnind echipa Vagonul, 
în prima repriză fotbaliștii de 
la Vagonul au stăpînit jocul, 
reușind și un gol prin Macavei 
(min. 13 — din lovitură liberă 
de la 18 m).

După reluare, U.T.A. preia ini
țiativa, joacă destul de bine în 
cîmp dar nu înscrie. Vagonul se 
apără cu siguranță, echilibrează 
„situația" și același Macavei în
scrie din nou (min. 70). Cu 3 
minute înainte de sfîrșit, Mețcas 
marchează singurul gol al echi
pei sale.

ȘTEFAN IACOB —■ coresp.
principal

ACTIVITATE INTERNAȚIONALA

si duminică3

acord asupra tacticii de joc, dar 
au semne de întrebare în alcătui
rea echipei. De remarcat, însă, 
că în jocul de azi a apărut Dri- 
dea I, care fusese accidentat.

Aruncând o privire de ansamblu 
asupra evoluției echipei în aceste 
două jocuri de antrenament, pu
tem spune că toți jucătorii mani
festă o bună pregătire fizică, iar 
unii au multă poftă de joc.

Totuși, la aceste jocuri s-au 
manifestat și lipsuri ca : eficacita
te scăzută, insuficientă legătură 
între compartimente și greșeli teh
nice la unii jucători. Cu toate 
acestea, în tabăra petrolistă dom
nește optimism, jucătorii fiind 
hotărîți să se comporte bine și la 
Constanța și la București.

A. VLASCEANU-coresp.
principal

C.F.R. TIMIȘOARA—C.S.M.S. IAȘI
1—0 (0—0)

TIMIȘOARA, 12 (prin telefon) 
Duminică dimineața, pe stadionul 
C.F.R., s-a disputat meciul C.F.R. 
—C.S M.S. Iași. Jocul a scos în evi
dență buna pregătire fizică a jucă
torilor ambelor echipe. Unicul gol 
a fost înscris de Bungău, în min. 88.

C.F.R. : Tatar — Zorescu, Mafa, 
Calinin, Muschici — Samson, Bun
gău — Munteanu, Seceleanu, Fodor, 
Panici. Au mai jucat: Iancu, Sobo- 
leanu și Barna.

CS.M.S. : Constantineseu — Pop, 
lanul, Vornicu, Defeanu — Hrițcu, 
Romiiă — Gălățeanu, Stoicescu, Cu- 
perman, Lupulescu. Au mai fost 
folosiți : Ștefănescu, Nicoară, In- 
cze IV.

ION JURA, coresp.

minat mai mult și în min. 48 
Korsos a redus din handicap pen
tru ca tot el, în ultimul minut 
de joc, să înscrie golul egali
zator.

• ECHIPA Chemie Halle (R. D. 
Germană) întreprinde în prezent 
un turneu în Ungaria. In primul 
joc, desfășurat la Diosgyor, oas
peții au cîștigat cu 1—0 (0—0) 
în fața formației locale V.T.K. 
Golul a fost marcat în min. 50 
de Klemm.

• DEZVOLTAREA FOTBALU
LUI din Statele Unite este pri
vită în mod diferit de federa
țiile europene. în timp ce fede
rația spaniolă a permis unui nu
măr de 6 jucători să răspundă 
la apelul organizatorilor ameri
cani, cea suedeză a anunțat, de 
pe acum, că jucătorii și antre
norii suedezi care vor da curs 
ofertelor venite din S.U.A. riscă 
să fie suspendați pe viață. Sînt 
anunțate însă citeva turnee ale

Pază din meciul Rapid - Dinamo 
(l-l)

PRONOSPORT
CONCURSUL

PRONOSPORT nr 6
ETAPA DIN 12 FEBRUARIE

1967

I. Bologna—Cagliari X
II. Brescia—Spăl X

III. Foggia—Lanerossi X
IV. Juventus—Fiorentina I
V. Lazio—Leeeo 1

VI. Mantova—Milan 1
VII. Napoli—Roma 1

VIII. Venezia—Torino X
IX. Genoa—Livorno 1
X. Pisa—Sampdoria 2

XI. Salernitana—Modena >
XII. Verona—Arezzo X

XIII. Messina—Catanzaro 3K 1
Fond de premii 379 436 lei; ’

din care report premiul minim
118 661 lei.

Azi, la Pitești:
Dinamo-Steagul roșui

Anunțată pentru duminică, ț 
partida Dinamo Pitești — Stea
gul roșu Brașov, o adevărată ; 
„repetiție generală" a pitește- a 
nilor înaintea meciului de du- j 
minică cu Dinamo Zagreb, în ‘ 
cadrul „Cupei orașelor tir- 
guri", a fost amînată pentru 
azi. Jocul va avea loc pe sta- j 
dionul „1 Mai", cu începere 1 
de Ia ora 15.

i

echipelor europene în America de 
Nord. Astfel, Eintracht Bruns
wick va întreprinde, între 3 iu
nie și 3 iulie, un turneu de 10 ; 
meciuri în Statele Unite (New 
York, Philadelphia, Detroit, Chi- j 
cago, Saint-Louis, Denver, Los 
Angeles, San Francisco) și Mexic, j 
iar ligă națională belgiană a pri- i 
mit invitația pentru un meci ami- i 
cal în Statele Unite (probabil la 
Washington), la 12 aprilie. .

• JUCÎND ÎN AUSTRALIA, 
echipa cehoslovacă Sparta Praga 
a învins o selecționată a statu
lui Victoria cu scorul de 5—1 
(3—0). In meciul anterior, desfă
șurat la Adelaida, fotbaliștii ce
hoslovaci întrecuseră cu scorul 
de 8—2 (4—1) selecționata Aus
traliei de Sud.

• AJAX AMSTERDAM a fost 
invitată să susțină un turneu de 
patru jocuri îh Surinam și Cura
sao. Formația olandeză a răspuns 
afirmativ și turneul va avea loc 
în iunie.



Echipele campioane ale României
în „C.C.E.“ la handbal

Mircea Costache II: intr-o acțiune caracteristică; ' platifaizâ lung in semi-
cerc, înscriind un nou gol pentru Dinamo București.

: ' . Foto: A. Neagu

DINAMO BIOREȘTI-GWWIA WIBRZEZE 23-13 (12-5) 
IN OPTIMILE DE FINALA

Harțdbaliștjț de la Dinamo Bucu
rești ătl pășbr victorioși în „Cițgâ 
campionilor șpuropeiii". Întîlnind ieri

Universitatea Timișoara 
s-a calificat In semifinalele 

competiției feminine
Jinținil-JbM“0PenhaÎ5a «neciul 

retur din sferturile de finală ale 
„C,C,E.‘‘, .echipa feminină de 
handbal .țlniverșitatea Tinjișoara 
a terminal la egalitate 10—10 
(7—5) cp F.I.F., câlifîcîpdu-se 
astfel în semifinalele coin peti
ției. In meciul tur, disputat la 
Cluj, handbalistele timișțorence 
ciștigaseră cu 8—2 (4^2). j

Ea începutul țneciplui {evolu
ția scorului a foșl favorabilă ti- 
mișorencelor, dar, după pauză 
ele au slăbit alma, și adversarele 
lor au preluat conducerea. Mai 
erau eiteva secunde,, de jjoc și 
danezele conduceau pu 1$—9 — 
handbalistele, noastrq .erați deja 
calificate, — dar tifliișoiencele 
nu au. vrut, să părăsească tere
nul învinse. Ele au insistat in 
joc și au egalat prin Nemetz, 
care a transformat o aruncare 
de la 7 metri. Deci, 10—10. Au 
inscris pentru Universitatea : A 
Nemetz 5, A. Moșu 2, E. Frantz. 
E. Secheli și-E. Kaspari. 

Turneul internațional de volei feminin 
I

Rapid București
a cîștigat „Cupa 16 Februarie"

Ieri dimineața,' în sala Gjulești 
din Capitală, s-a încheiat turneul 
internațional de voTei terpinin, cîș- 

•Jtigat ele "-eclMpa—Rapid*  bucurești, 
care și-a adjudecat „Cupa 16 Fe
bruarie".

Redacția șl administrația i itr Vaslle Conta nr. 18, telefon U 10 05 Interuiban n » z't: I<-iex «portrom buc. 180 Tiparul i L P. „lulormația" str. Btetolanu 23—25 
PRE| Li! ABONAMENTULUI: 1 lună i 840 iei 1 3 luni t 1940 lei; 8 luni« 39 lei i l ao ; ?8 ieL

InUlnmca dintre Rapid.și Selec- 
ționhțti feroviară a , Cehoslovaciei 
(helhvînde pină'lef’ confruntarea'di
rectă) s-a încheiat cu victoria rapi- 
distelor la scorul de 3—0 (13, 8, 13), 
Acest meci a fost, de altfel, singu
rul de o valoare mai ridicată. Rapi- 
distele au muncit foarte mult pen
tru a trece de puternica echipă a 
feroviarelor cehoslovace. Răsțurnă- 
rile de scor pe parcursul celor trei 
seturi au făcut deseori pe suporterii 
echipei din Giulești să*-și  mobilizeze 
galeria și să poarte spre victorie 
formația favorită. Cu un plțis de 
atenție în finalUrile seturilor, rapr- 
distele s-au impus. Au păcătuit, 
însă, printr-un defectuos dublaj și 
autodublaj In atac. Am remarcat 
puterea de luptă și tehnica fero
viarelor cehoslovace, din rînduj că
rora au excelat Jaroslava Kulișova 
și Nadezda Valentinova, De la Ra
pid s-au evidențiat M. Șzekejy, M.

dimineața, in optimile de finală ale 
acestei competiții, pe campioana Po
loniei, Gwardia Wibrzeie, ei au rea
lizat o victorie clară 23—13 (12—5), 
diferența de 10 goluri fiind foarte 
utilă pentru jocul retur (Gdansk, 19 
februarie).

Gu o apărare fermă, atentă, Dina-
■ tnoț București a trețut repede peste 

‘ dificultățile pe care t lc-a creat în
ceputul jocului cu echipa poloneză, 
ale cărei’ ptincipjpt caracteristici au 
fost vigoarea, forța și o remarcabilă 
îndemînare tehnică. După ce au de
pășit aceste momente rfiai dificile 
(îrj primele 13 minute au fost con
duși cu 1—0, 2—1, 3—2) dinamo- 
viștîi, avînd în Moser urt foarte bun 

4 realizator și în Coman, "Cdstache I și 
Costache II o „tripletă" de atacanți 
activi și incisivi, s-au detașat trep
tat," ârătfnd* 1 că victoria lor nu mai 
stă sub semnul Ihtertitudinii.

Par cu aceasta meciul nu putea 
fi șocoțit .încheiat. Rămînea proldetpa 
realizării unei „zestre*  care să le 
facă mai sigură calificarea în sfer

turile de finală. Pentru aceasta era 
necesgr să se combată tendința hand- 
baliștijor polonezi de a prelungi cît 
mai mult ațacurile, de a rezista în 

, apărare, marcîndu-I strict pe Moser. 
Aceste probleme a,u fost rezolvate 
prin numeroase contraatacuri, prin va- 
rietbt'e în "acțiunile ofensive, prin pă
trunderi repetate pe extreme.

Partida a fost bine condusă de 
Z. Valcici (Iugoslavia). Punctele au 
fost marcate dă:*  Moser (7), lonescu 
(5), Coman (3), Ivănescu (3), Cos- 
taclte II (2), Costache I, Nica, Mu- 
reșan (Dinamo), Dziura (5), Predel 
(3), Zawada (2), lagodinski (2), 
Lukasiewicz (Gwardia).

Baga și E. Rebac. Au arbitrat bine 
E. Costoiu și N. lonescu.

In deschidere arrf asistat la întîl- 
nirOa Penicilina Iași — Spartak Su- 
botica, cîștigată cu scorul de 3—0 
(1, 2, 5) de către ieșence*  Jucătoarele 
.iugoslave ry-ați rezist Jn fața ad
versarelor Jojț, din -ijjndpl cărora 
am rSmarcat-o pe Wwpetuoasa Ana 
Zabara, alături de Goia și Chirițes- 
QU. Tînăra Ana Căujiși .a fost utilă 
echipei, dar, n-a .înțeles șă alterneze 
atacul ,în forță ,cu mingi liftate. De 
altfel, în jocul Penicilinei s-au vă
zut dese greșeli in primirea servi
ciului. Cauza — puține meciuri de 
verificare. Bun arbitrajul cuplului 
Medianu - Popescu.

Simbătă s-au ințîlnit Rapid Bucu
rești și Penicilina Iași. Meciul s-a 
.țerminat cu scorul de 3—0 în favoa
rea rapidistelor datorită jocului mai 
omogen, acțiunilor în atac foarte 
bine realizate de Szekely și Tudora 
și a blocajului care a funcționat 
mulțumitor- Nu același lucru se 
poate spune despre dublaj și linia 
a doua. Ieșencele au fost bune par
tenere de joc, dar dacă ar fi luptat

Kees Verkerk, campion mondial absolut 
de patinaj viteză

-Doi patinatori olandezi in fruntea ierarhiei mondiale —
OSLO, 12 (Agerpres). Cea de a 

61-a ediție a campionatelor mon
diale de patinaj viteză a luat sfîr- 
șit duminică, pe patinoarul ,,Bis- 
let“ din Oslo, în prezența a peste 
25 000 de spectatori. Un remarca
bil succes a obținut sportivul olan
dez Kees Verkerk, care a ciștigat 
pentru a doua oară medalia de 
aur a supremei întreceri a pati
natorilor viteziști. învingător acum 
două săptămîni la Lahti (Finlanda) 
și în cadrul campionatelor euro
pene, Verkerk a confirmat forma 
excelentă în care se află, demons- 
trind că este la ora actuală cel mai 
rapid patinator din lume.

Din cele patru probe incluse în 
programul campionatelor, Kees 
Verkerk a cîștigat două, pe cea de 
5 000 m în 7:30,4 și pe cea de 
10 000 m, în care a fost cronome
trat cu timpul de 15:51,7. Invinci
bil pe distanțele lungi, Verkerk s-a 
dovedit redutabil și în celelalte 
două probe ale campionatelor. La 
500 m primul loc a revenit spor
tivului japonez Keicho Suzuki, 
care a realizat timpul de 40,9. Au 
urmat în clasament Gray (S.U.A.) 
41,4, Schenk (Olanda) 41,5, Stian- 
sen (Norvegia) 41,6. Un timp apro
piat primelor rezultate a obținut 
Verkerk, clasat pe locul 9 cu 41,9. 
Proba de 1 500 m a revenit lui

Selecționatele de tineret 
din nou învingătoare

Evoluînd la uq interval de 48 de 
ore în compania acelorași adversari, 
selecționatele noastre de tineret au 
terminat duminică din nou învingă
toare. Numai că. de această dată, 
rolurile s-au inversat : în tițnp ce 
tinerele handbaliste au cîștigat la o 
diferență de scor apreciabilă : 12—7 
(4—3). selecționata masculină de ti
neret s-a impus mai greu decît în 
primul meci, „snțu)gînd“ victoria 
abia în ultimele minute și doar la 
un gol diferență î 17—16 (7—9).

în prima partidă selecționata fe
minină de tineret a început (ca deo- 
bicei !) timid, fără vitalitate în atac 
și aveam impresia că handbalistele 
din echipa orașului Zagreb vor reuși 
să-și ia revanșa. în repriza secundă, 
însă, jucătoarele noastre au reapă
rut în sală complet schimbate în 
bine. în apărare ele au fost mult 
mai mobile, mai agresive, iar fazele 
de atac le-au rezokvat cu mai mult 
curaj, uneori cu inventivitate, în
scriind gol după gol. Și astfel, după 
ce prima repriză se terminase doar 
cu scorul de 4—3 în favoarea echi
pei române, in 8 minute de joc, din 
cea de a doua parte tabela de mar
caj a ajuns să arate 8—3 pentru se — c. a. —

Atacă Marta Szekely, dublată de Florentina Tudora (Rapid). Blocajul alcătuit 
de Jaroslava Kulișova și Eva Stulkovu (Selecționata feroviară a Cehoslovaciei) 

va respinge.
Foto : A. Negru

mai mult n-ar fi pierdut la acest 
scor.

Partida dintre Selecționata fero
viară a Cehoslovaciei și Spartak 
Subotica a revenit cehoslovacelor cu 
scorul de 3—1 <2, 3, —14, 2), care au 
cîștigat destul de ușor în fața unui 
adversar neexperimentat. Spartak 
nu a opus rezistență decît în cel 
de-al treilea set pe care l-a și cîști

Ard Schenk (Olanda) cu 2:09,1, ur
mat de Verkerk, al doilea în cla
sament, cu 2:10,0.

în clasamentul general al com
petiției, Kees Verkerk realizează 
178,058 puncte (nou record mondial 
la poliatlon). Pe locul doi s-a cla
sat compatriotul campionului mon
dial, olandezul Ard Schenk, iar lo
cul trei a fost ocupat de norvegia
nul Fred Anton Mayer.

Surprize in probele 
de schi de la Autrans

GRENOBLE, 12 (Agerpres). — 
Proba feminină de 10 km din 
cadrul „Săptămînii preolimpice 
internaționale*  de la Autrans a 
revenit, surprinzător, schioarei 
bulgaie Krastația Stoieva cu 
34:37,3. Ea a lăsat în urmă pe 
cunoscuta campioană sovietică 
Klavdia Boiarskih, cronometrată 
în 35:20,3. Aceste două sportive 
împărțiseră, la egalitate, victoria 
în proba de 5 km, cu timpul de 
17:29,7.

lecționata noastră de tineret. Punc
tele au fost înscrise de Dobîrceanu 
(4), Băicoianu (3), Micloș, Arghir, 
Soos, Sramco și Nicolae (București), 
Rebernjak (3). Majetici. Covaci. To- 
masovici, Licina (Zagreb). A arbitrat 
bine R. Helemeiko (Polonia).

în meciul masculin București (ti
neret) — Sarajevo, lucrurile s-au pe
trecut însă cu totul altfel. Tinerii 
noștri handbaliști au cîștigat greu, 
cu mari emoții și dacă Penu nu ar 
fi apărat un „7 m“ in ultimul minut 
de joc, partida s-ar fi terminat la 
egalitate. De ce au fost în dificul
tate, de data aceasta, tinerii noștri 
handbaliști? Au existat două cauze, 
în primul rînd, apărarea foarte a- 
vansată, uneori dură, a echipei iugo
slave și, în al doilea rînd. evoluția 
sub așteptări a principalilor realiza
tori ai selecționatei de tineret. Au 
înscris : Papp (4), Speck (3), Gațu 
(3), Moldovan (2), Bădău, Kicsidt, 
Cosma, Dumitru, Coasă (București), 
Idzakovici (7), Martincevici (3). Gla- 
sovici (2), .Priat.ovici, Filipovici, Ru- 
dici, Trajkovici. A arbitrat bine 
V. Pelenghian (Romania).

gat. Meciul, în general, s-a caracte
rizat printr-un nivel tehnic scăzut, 
fără combinații tactice deosebite.

Clasamentul turneului : 1. RA
PID BUCUREȘTI 6 p. 2. Selecțio
nata feroviară a Cehoslovaciei 5 p,
3. Penicilina Iași 4 p, 4. Spartak 
Subotica 3 p

ION DUMITRESCU 
NICOLETA ALDEA

Congresul Federației 
internaționale de bob
ALPE D’HUEZ. — La lucrările 

congresului Federației internațio
nale de bob au luat parte repre
zentanți a 11 țări, printre care și 
România. Delegatul Franței nu a 
participat, în semn de protest fată 
de hotărire^ federației de a anula 
campionatul mondial de bob (echi
paje de 4 persoane). Justificind 
anularea campionatelor, președin
tele comisiei tehnice a Federației 
internaționale, Johan Steuer (Au
stria), a declarat că piftia prezintă 
erori de construcție.

în ce privește calendarul inter
național pe anul 1968. s-a hotărit 
ca viitoarele campionate europene 
de bob să se dispute la Saini 
Moritz, înaintea J.O. de la Gre
noble. Campionatele europene de 
juniqri vor avea loc la Igls (Aus
tria).

I. Țiriac participă 
la campionatele internaționale 
de tenis pe teren acoperit 

ale S. U. A.
NEW YORK 12 (Agerpres). — 

La Salisbury (Maryland) încep 
campionatele internaționale de 
tenis pe teren acoperit ale S.U.A. 
la care participă 40 de jucători. 
Printre participanți se numără 
Gulyas (Ungaria), Țiriac (Româ
nia), Okker (Olanda), Ashe 
(S.U.A.), Drysdale (Republica Sud- 
Africană), Cox (Anglia), Manda
rine (Brazilia), Pilici (Iugoslavia), 
Koch (Brazilia), Arrilla (Spania) 
și alții. Anul trecut victoria a 
revenit portoricanului Charles 
Pasarell, care la această ediție va 
fi prezent pentru a-și apăra titlul.

PE SCURT
PARIS — în capitala Fran

ței a avut loc reuniunea pre
gătitoare în vederea congre
sului Federației internaționale 
de rugbi amator (FIRA), pro
gramat în septembrie la Za
greb. Au participat delegați 
din România, Italia, Cehoslova
cia și Franța. Comitetul de di
recție al FIRA a înregistrat 
cererea de afiliere a federației 
de specialitate din Bulgaria.

BAD GASTEIN — Proba de 
coborîre a concursului de schi 
dotat cu .Cupa țărilor alpine" | 
a revenit austriacului G. Nen- 
ning la bărbați și sportivei 
franceze Isabelle Mir, la fe
mei. în clasamentul combina
tei masculine, primul s-a cla
sat Mauduit (Franța).

SOFIA — în meci interna
țional amical de hochei : Bul
garia — R. D. Germană (B) 
5—3 (0—1, 2—1, 3—1).

NEW YORK — La Fort 
Worth (Texas),. Randy Matson 
a stabilit cea mai bună per
formanță mondială dă sală la 
aruncarea greutății: 21,08 m.

LEIPZIG — în optimile de 
finală ale ,C.C,E,“ la hand
bal masculin, echipa locală 
S.K.D.H.f.K. a învins cu 27—10 
(11—3) formația Grasshoppers 
Zurich.

OBERSTDORF — Recordul 
mondial la sărituri cu schiu- 
rile de la trambulină a fost 
din nou ameliorat. Norvegia
nul Lars Grini a reușit să ate
rizeze la 150 ml

ZURICH — Reprezentativa 
de hochei a Elveției a dispus 
cu 4—2 (3—0, 1—1, 0—1) de 
echipa Austriei, într-un meci 
amical.

LYON — Cu prilejul unui 
concurs de atletism desfășurat 
pe teren acoperit, alietul fran
cez Pierre Toussaint a realizat 
pe 1 000 m timpul de 2:21,2 
(cea mai bună performantă 
mondială de sală). Pînă în 
prezent cel mai bun rezultat 
era de 2:21,6 și aparținea Iui 
Michel Jazy.


