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| Agenda săptămînii
COMPETIȚII INTERNE 

(20-26 februarie)

25—26.IT. Concursulatletism : " . z___
republican al seniorilor, în sala 
clubului steaua.

BOX : 23—26.H. Etapa regională 
a campionatelor republicane ale 
juniorilor.

ȘCHI: 23—26 SI. Campionatele 
seniori, la

ORGAN AL UNIUNII DE CULTURĂ FIZICĂ Șl SPORT DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA
republicane de fond 
Poiana Brașov.

BASCHET : 25—26.11. 
cadrul campionatelor . ________
ne, masculin și feminin.

HANDBAL : 26—28 II. Finalele 
competiției dotată cu „Cupa de 
Iarnă" la Brașov (seniori) și Cluj 
(senioare).

Meciuri în 
republica-

Liderul, Universitatea Craiova, 
a rezistat... restantelor

CUPA ORAȘELOR TÎRGURI

Dinamo Pitești, invinsă pe teren propriu!
0-1 cu Dinamo Zagreb —

încheiereaCLASAMENTUL, 
TURULUI CAMPIONATULUI 

CATEGORIEI A

BRUARIE

1. Univ. Craiova 13 8 1 4 18-19 17
2. Dinamo Buc. 13 7 2 4 22-15 16
3. Farul 13 6 4 3 20-19 16
4. Rapid 13 6 3 4 23-12 15
5. Progresul 13 6 3 4 13-11 15
6. Steaua 13 6 2 5 23-13 14
7. Dinamo Pitești 13 7 0 6 20-19 14
8. Jiul 13 5 2 6 25-18 12
9. Petrolul 13 5 2 6 13-14 12

10. U.T.A. 13 3 6 4 14-16 12
11. Univ. Cluj 13 3 4 6 11-16 10
12. Po* ’tehnica Tim. 13 3 4 6 15-22 10
13. C.S.M.S. 13 3 4 6 16-32 10
14. Steagul roșu 13 3 3 7 17-24 9

ETAPA A XlV-a 26 FE-

Patru jucători: Pahonju, Minat 
lonescu, Dragnea, I. Ionescu 
și-o minge impasibilă, care se 
relaxează în poartă: gol pentru 

Rapid. (Rapid—Petrolul).
Foto: V. Bageac

POPICE : 20.TI. Campionatul
republican pe echipe ; întîlntri 
pe arenele Iuta, Rapid și Gloria 
din Capitală ; 24—26.11. Concurs
de selecție a lotului republican 
în vederea întîlnirii cu R.F.G.

•- ’ 20~-îî-n. Concurs de se-
——1 feminin, în 

din Bucu-
.lecție pentru lotul 
sala Constructorul 
rești.

tenis de c1mp;
curs de verificare - ______ ____
seniori, în sala Steaua.
ă VOLEI : 26.11. Meciuri în ca
drul campionatelor republicane, 
masculin și feminin.

FOTBAL : 26.II. Prima etapă a 
returului campionatului republi
can cat. A

20-24.II. Con- 
a lotului de

COMPETITII INTERNA
ȚIONALE

HOCHEI : 21.n. Meciul amical 
România B — Bulgaria ; 23—27.11 
Partide în cadrul „Cupei Bucu
rești".

TENIS DE MASĂ : 20—22.11.
Campionatele internaționale ale 
U.R.S.S. (participă echipele — 
femei și bărbați — ale Româ
niei).

BOX : 23.lt. Turneul echipei 
Metalul în R. D. Germană.

LUPTE : 24—26.H Participare 
la turneele internaționale de la 
Vaesteras (Suedia) — „greco-ro- 
manes și Tbilisi (U.R.S.S.) — „11-

25—26.11. Concursul in- 
. ' - . și

pentru juniori dotat cu 
speranțelor", la Poiana

bere".
SCHI : 

temațional 
fond — 
„Cupa 
Brașov.

SCRIMA : 25—26.11. Turneul in
ternațional de spadă, în sala Flo- 
reasca; 21.11. Participare la tur
neul speranțelor olimpice, la 
Moscova.

probe alpine

Steaua — C.S.M.S
Rapid — Farul
Universitatea Cluj — U.T.A.
Steagul roșu — Jiul
Petrolul Ploiești — Politehnica

Timișoara
Dinamo Pitești — Progresul 
Universitatea Craiova — Dinamo

București

PITEȘTI 19 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). Așadar, după pri
mele 90 de minute de joc ale du
blei intîlniri dintre Dinamo Pitești 
și Dinamo Zagreb, din optimile de 
finală ale „Cupei orașelor tîrguri”, 
formația iugoslavă are avantaj în 
urma golului înscris în min. 17 de 
Zambata, care a reluat in plasă 
mingea venită din bară, unde o 
trimisese Rora.

Piteștenii s-au năpustit ca un 
uragan spre poarta lui Skorici. In 
carnetul de notițe ne-am însem
nat cîteva ocazii dintre cele mai 
bune ale fotbaliștilor români, cum

ar fi aceea din primul minut de 
joc, cind Dobrin l-a deschis pe 
Pop „printre" Rora și Guecmirtl, 
dar atacantul piteștean a trimis 
balonul pe lingă poarta lui Skorici- 
In minutul 
ză puternic 
nou alături 
Stelian se
poziție excelentă (min. 3 și 5), dar 
Skorici nu poate fi „bătut”. Oas
peții arată ce pot în min. 5, cînd 
Zambata centrează la Guecmirtl 
și acesta șutează fără să stea pe 
gînduri. Mingea lovește bara și

următor, Dobrin șutea- 
de la distanță, dar din 
de țintă. In sfîrșit, Ilie 
află de două ori în

MIRCEA TUDORAN

Hansen, Nordwig, Pennel in sala Steaua, dar 
n-au fost prezenți toți... specialiștii noștri!

republican de sală
Petre Astaiei (Steaua), în formă bună, a realizat un nou record 

la săritura cu prăjina
Foto: A. Neagu1

In concepția modernă asupra 
performanței și implicit asupra căi
lor care conduc către aceasta, se 
tinde tot mai mult ca atletismul 
să pu mai fie considerat ca un 
singur sport, ci ca o înmănunchie- 
re*de-..'  sporturi, căci între triplu- 
salt și ciocan, ori între 100 m și 
400 mg există tot atîtea puncte co
mune ca între rugbi și fotbal, de 
pildă. Această tendință se simte 
și in atletismul nostru și cea mai

bună dovadă o constituie însuși 
faptul că, în ultimii ani, se lucrea
ză mult mai organizat în direcția 
specializării antrenorilor.

Pe această linie, federația
atletism a inițiat, pentru acest în
ceput de an, o serie de concursuri 
cu caracter strict diferențiat care

de

ROMEO VILARA

(Continuare în pag. a 2-a)

(Continuare in pag. a 3-a)

ALTENBERG, 19 (prin telefon). 
Sîmbătă și duminică s-au disputat 
probele de ștafetă din cadrul cam
pionatelor mondiale de biatlon —• 
1967. în prima zi s-au întrecut 
formațiile de tineret pe distanța 
de 3 x 7,5 km. Pe primele trei 
locuri s-au clasat Polonia, Finlan-

da și R.D. Germană. Echipa noas-« 
tră (Stoian, Cercel, Țeposu) nu a» 
reușit să ocupe decît locul 8, da->

PETRE FOCȘENEANU*
secretar general al F.R.S.B.-

(Continuare în pag. a 4-a}

Dinamoviștii bucureșteni au preluat conducerea

Ieri s-a disputat prima e- 
tapă din returul campionatu
lui republican de volei. In 
sala Dinamo din Capitală s-au 
întilnit echipele Dinamo Bucu
rești și Alumina Oradea. Par
tida inaugurală a coincis cu 
o victorie concludentă a dina- 
moviștilor bucureșteni : 3—0 
(3, 5, 2). în ciuda sco
rului categoric cu care au 
pierdut, oaspeții s-au apărat 
curajos. Ei au încercat și au 
reușit unele faze frumoase, dar 
diferența de clasă și experiența 
dinamoviștilor și-au spus, fi
nalmente, cuvîntul. Învingă
torii au demonstrat multă 
poftă de joc, au pus accen
tul pe combinațiile variate de 
atac, trecînd prin toată gama 
de procedee. Dinamoviștii au 
folosit —“ -----
Derzei, 
beanu, 
care a 
De la 
Moruf, 
Au arbitrat 
și V. Barb. 
CU).

Ploiești s-a încheiat cu scorul 
de 3—1 (—13, 5, 7, 11) în 
favoarea sportivilor brăileni. 
Jocul a fost echilibrat numai 
în primul și ultimul set. în 
rest, el a 
calnicilor 
mai bine
marcat Cibu, 
și Bărbulescu 
molo, Rotaru 
trolul). Au 
bine V. Arliire (Brașov) și Șt. 
Nobilescu (București). 
BALTAG — coresp.).

fost la discreția lo- 
care s-au dovedit 
pregătiți. S-au re- 

Păunoiu, Mitrea 
(Progresul), Za- 

și Lipan (Pe- 
arbitrat foarte

IN CAMPIONATUL FE
MININ...

prima garnitură — 
Schreiber, Stoian, Cor- 
Tîrlici și Cozonici — 
dat deplină satisfacție, 
învinși s-au remarcat 
Orosz și L. Neuman. 

corect I. Covaci 
(I. DUMITP.ES-

C.P.B.—Penicilina Iași 3—0 
(2, 4, 13), — După numai o 
oră de joc, ieșencele au pă
răsit terenul învinse la un 
scor surprinzător. Oaspetele 
nu au avut o pregătire fizică 
corespunzătoare, fapt remarcat, 
de altfel, și în recentele în
treceri din „Cupa 16 Februa
rie". Greșelile de ordin teh
nic, preluările defectuoase dar, 
mai ales, lipsa de varietate

★
Sala sporturilor din Brăila 

s-a dovedit neîncăpătoare pen
tru numeroșii spectatori pre
zenți la prima partidă din re
tur a echipei locale. Întîlnirea 
Progresul Brăila — Petrolul (Continuare în pag. a 2-a)

Tirlici (Dinamo) s-a înăljat ți a tras necru. 
(ător, asistat de' 6loian. (Dinamo Bucu

rești—Alumina. Oradea)
Foto 19.. Roibm
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POLITEHNICA GALAȚI — DI
NAMO BUCUREȘTI (m) 67-70 
(42-36). Liderul campionatului, 
Dinamo București, a fost la un 
pas de înfrîngere. După un în
ceput echilibrat, studenții au a- 
tacat cu un elan neobișnuit, rea- 
lizînd pe parcurs un avantaj de 
8 și chiar 10 puncte. La pauză, 
Politehnica conducea cu 42-36 și 
s-a menținut în avantaj pînă în 
min. 34, cînd bucureștenii au 
reușit să egaleze. în final, Dinamo 
a obținut o victorie extrem de 
dificilă. De menționat însă că 
arbitrii P. Marin și C. Neguiescu 
(București) au dat multe decizii 
eronate, frustrînd echipa locală de 
un succes meritat. (St. Constanti- 
nescu și T. Siriopol - coresp.).

STEAUA — UNIVERSITATEA 
CLUJ (m) 74-67 (44-27). Campio
nii au cîștigat mult mai ușor de- 
cît lasă să se întrevadă diferența 
de puncte de pe tabela de mar
caj. Ei au impus jocului un ritm 
mai susținut și s-au apărat cu 
mai multă atenție. în plus, No- 
vacek — bine ajutat de coechi
pierii săi — a cîștigat adesea 
„duelul” cu Horia Demian. For
mația studențească a avut în ge
neral o comportare modestă și 
doar eforturile lui Ruhring, pre
cum și ale tînărului Moisin (17 
ani) au reușit pe alocuri să colo
reze evoluția clujenilor. Pivotul 
naționalei noastre, Demian, a ac
ționat, ca de obicei, static, specu- 
lînd doar greșelile apărătorului 
advers. Este foarte adevărat însă 
că nici colegii săi nu l-au aju
tat suficient, înlesnind mult sar
cina apărătorilor adverși.

ATLETISM ,

Hansen, Nordwig, Pennel 
în sala Steaua, 

dar n-au fost prezenți 
toți...specialiștii noștri!

(Urmare din pag. 1)

vizează, în special, probele la care 
performanțele n-au atins încă un 
plafon valoric corespunzător. în
ceputul a fost făcut cu săritura cu 
prăjina, în intenția F.R.A. fiind 
stabilirea unui contact mai strîns 
cu specialiștii (antrenori și atleți) 
acestei probe.

Cu acest prilej, antrenorii și 
sportivii au purtat o serie de dis
cuții de ordin metodic privind pre
gătirea săritorului cu prăjina și au 
primit un caiet cu desene (execu
tate de conf. univ. Zeno Dragomir 
și antrenorul federal Gh. Zîmbreș- 
teanu) ale exercițiilor pentru în
vățarea tehnicii modeme și pen
tru pregătirea fizică specială. Dis
cuțiile au fost completate cu 
exemple concrete din studierea fil
mului săriturilor unor mari atleți 
ca Hansen, Reinhardt, Lehnertz. 
Pennel, Nordwig, d'Encausse, Bliz- 
nețov etc., participanți la Olim
piada de la Tokio și la „europe
nele” dă la Budapesta.

în încheiere a avut loc un con
curs in cadrul căruia PETRE AS- 
TAFEI a reușit să treacă ștacheta 
înălțată la 4,62 m, stabilind astfel 
un nou record republican de sală 
(săptămîna trecută el realizase 
4,58 m). Pe locul secund s-a clasat 
Eug. Simionescu cu 4,40 m. între
cerea juniorilor s-a desfășurat pe 
două grupe de vîrstă. La juniori 
mari,- GH. GLIGOR (Șc. sp. nr. 2) 
a cîștigat cu 3,90 m, fiind urmat 
de Gh. Trandafir (Șc. sp. nr. 1) 3,50 
m și Vasile Gramatic (Șc. sp. Ora
dea) 3,50 m. Ultimul și-a îmbună
tățit cu 30 cm recordul personal. 
La juniorii mici primele două 
loturi au fost ocupate de ST. 
BEREK (Șc. sp. Oradea) 3,40 m 
și ■ C. Brotea (Șc. sp. nr. 1) 3,20 m.

Inițiativa E.R.A. este lăudabilă, 
mai ales că ea va fi completată și 
cu alte acțiuni (un curs de prăjină 
în vacanța de primăvară a elevi
lor ; centre speciale pentru învăța
rea săriturii cu prăjina în diferite 
orașe din țară etc.). Apreciem însă 
că prima acțiune de acest fel n-a 
putut cunoaște totuși succesul aș
teptat, pentru că au lipsit mai 
mult de jumătate dintre cei invi
tați, printre care și profesorii M. 
Dumitrescu-Cluj, M. Ivan-Brașov, 
Z. Szabo-Tg. Mureș etc. De ce, 
oâre ?

DINAMO BUCUREȘTI A FOST LA UN PAS
DE INFRINGERE LA GALAȚI!

STEAGUL ROȘU BRAȘOV — 
I.C.F. (m) 76-77 (37-37). Gazdele 
au condus în majoritatea timpu
lui (în min. 35 aveau un avans

Luptă sub panou. Barau (Steaua) 
înscrie un coș, cu toată opoziția 
lui Demian (Universitatea Cluj)

Foto : T. Roibu

Au fost desemnați campionii republicani universitari
La Sinaia au luat sfîrșit între

cerile pentru titlurile de cam
pioni universitari de șah pe anul 
1967.

O îmbunătățire substanțială a 
modului de disputare a campio
natelor (10 runde, în sistemul el
vețian) a permis o mai severă și 
njai justă departajare a concu- 
renților, dînd un caracter mai as
cuțit luptei pentru întîietate, mai 
ales în ultimele runde.

Principalii pretendenți la titluri 
au fost reprezentanții centrelor 
universitare București și Timi
șoara. Au învins la fete și băieți 
studenții timișoreni. Dacă Suzana 
Makai, noua campioană, nu a avut 
emoții de-a lungul întregului con
curs, trecînd ușor și sigur de 
fiecare concurentă, la băieți am 
asistat la o cursă pasionantă 
pentru victorie între timișorea
nul Valeriu Adam și bucureștenii 
D. Zara, E. Pantazi și S. Segal. 
A învins Valeriu Adam care s-a

VOLEI

conducerea în
Dinamoviștii 
clasamentul

bucureșteni au preluat
campionatului republican

(Urmare din pag. 1)

în atac au fost principalele defec
țiuni din jocul formației ieșene. Se 
pare că antrenorul Penicilinei n-a 
reușit ca pînă la începutul reLurului 
să găsească „cheia" omogenizării e- 
chipei. Spre deosebire de oaspete, 
bucureștencele au arătat o bună pre
gătire fizică, au combinat frumos, 
au urmărit cu atenție fiecare minge, 
impresionînd plăcut prin omogenitate, 
spirit de echipă și, mai ales, incisi
vitatea atacului, care a avut în Ilăl- 
măgeanu, Florea și Ionescu trei rea
lizatoare în mare vervă de joc.

Rapid București — Țesătura P. 
Neamț 3—0 (7, 10, 9). Meci de fac
tură tehnică mediocră, confuz, din 

de 6 puncte),' dar jucînd slab în 
final au pierdut un joc decisiv 
în lupta pentru evitarea retro
gradării. (T. Marin - coresp.).
DINAMO ORADEA — UNIVER

SITATEA TIMIȘOARA (m) 63-56 
(25-26). Meci extrem de disputat, 
dar de un slab nivel tehnic. Ti
mișorenii au avut mai mult timp 
inițiativa și în min. 37 conduceau 
cu 54-52. Cu un plus de ambiție, 
dinamoviștii au reușit însă să e- 
galeze și apoi să obțină victoria. 
(P. Lorincz - coresp.)

RAPID BUCUREȘTI — ACA
DEMIA MILITARĂ (m) 72-66 
(33-27). Impulsionați de verva 
deosebită a lui Cristian Popescu 
(33 de puncte), feroviarii au atacat 
cu mai multă vigoare, cîștigînd 
pe merit. De notat, însă, evoluția 
foarte slabă a pivoților ambelor 
echipe.

MEDICINA Tg. MUREȘ — 
POLITEHNICA BUCUREȘTI (ni) 
66-76 (37-44).

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI 
(f) 61-39 (31-14). Meci fără isto
ric, în care campioanele, rulînd 
întregul lor lot, au realizat o vic
torie comodă. Păcat însă că tine
rele jucătoare ale echipei, (De- 
metrescu, Ciocan, Ghiță) nu au 
folosit acest prilej pentru a im
pune promovarea lor în „5“-ul de 
bază, evoluțiile lor fiind foarte 
slabe.

MUREȘUL Tg. MUREȘ — 
RAPID BUCUREȘTI (f) 47-63
(24-30). Dominînd net lupta sub 
panou, bucureștencele au cîștigat 
fără dificultate. (1. Păuș - coresp. 
principal).

UNIVERSITATEA CLUJ — VO
INȚA BUCUREȘTI (f) 46-54(24.-24). 
Mult prea sigure de victorie, clu- 
jencele au pierdut o partidă pen
tru care nu au nici o scuză. Ele 
au acționat lent și au ratat din 
cele mai clare poziții. Jucătoarele 
de la Voința, în schimb, au lup
tat cu multă ambiție, plecînd de 
la Cluj cu două puncte prețioa
se. (R. Mircea - coresp.).

CRIȘUL ORADEA — UNIVER
SITATEA IAȘI (f) 51-41 (23-22); 
OLIMPIA T. V. — VOINȚA 
BRAȘOV (f) 37-63 (13-33).

★
într -un meci restant din cam

pionatul masculin : UNIVERSI
TATEA CLUJ — UNIVERSITA
TEA TIMIȘOARA 105-73 (62-42).

impus alît prin forța de joc, cît 
și printr-o impresionantă hotărîre 
de a cîștiga în partidele decisive.

în rest, o comportare promiță
toare au avut Codruța Albu și 
Doina Pascu, la fete, și E. Mozeș,
C. Dumitrașcu, Al. Kovaci la bă
ieți.

Iată clasamentele : FETE : Su
zana Makai 9*/a  puncte, Victoria 
Vidrașcu 7*/2,  Codruta Albu, Ro- 
dica Zaharia 7, Doina Pascu, Fio 
rica Petre 6*/2,  Georgeta Dăscă- 
lescu, Adriana Moise 6 etc.

BĂIEȚI: V. Adam, S. Segal 8 
puncte, (primul are un Sonneborn 
net superior), E. Mozeș, D. Zara 
7*/s,  E. Pantazi, Ș. Teodorescu,
D. Oană, Al. Kovaci, C. Dumi
trașcu 6*/2,  C. Bușu, M. Chiricută, 
M. Hathazi, I. Lazăr, Z. Nagy, S. 
Stănciulescu, D. Wolf 6 etc

T. R.

cauza lipsei de organizare a jocului 
ambelor echipe. Țesătura P. Neamț a 
jucat fără nerv, dovedindu-se defi
citară mai ales în atac. Cu un plus 
de combativitate și experiență, rapi- 
distele au învins la capătul unui joc 
trenant, nespectaculos. (S. NOlîAN).

Universitatea Craiova — Dinamo 
București 0—3 (—7, —12, —7 J. 
Echipa campioană a încheiat... soco
telile cu echipa studentelor craio- 
vene în numai 56 minute. Gazdele 
s-au ridicat la nivelul dinamoviste- 
lor numai în setul al doilea cînd, 
la scorul de 4—10, au remontat și 
au luat chiar conducerea (12—-10). 
în rest, au jucat fără ambiție, comi- 
țînd greșeli elementare în linia a 
doua. Note bune — Martinescu (U-

Finiș44 spectaculos
in campionatele republicane

• FRUNTAȘII CLASAMENTELOR LA SENIORI Șl JUNIOR! ȘI-AU 
PĂSTRAT LOCURILE Șl DUPĂ FIGURILE LIBERE

Mai bogate ca oricînd în parti
cipanți, la toate categoriile, fina
lele „republicanelor" din acest an 
ne-au oferit o amplă trecere in re
vistă a principalelor noastre forțe 
în patinajul artistic. Sîmbătă, pe 
gheața patinoarului „23 August", 
l-am văzut pe seniori și ju
niori evoluînd — aproape 6 
ore în șir (!) în cadrul pro
bei de figuri liber alese'. Măr
turisim că a fost o compensație 
reconfortantă atît sub raport spec
tacular cit și tehnic pentru bilan
țul adesea nesatisfăcător al prece
dentelor zile, cînd aceiași con- 
curenți s-au întrecut în mai auste
rele dar tot atit de pretențioasele 
figuri impuse. De data aceasta, 
pentru mulți dintre tinerii patina- 

Campionii țării la seniori (de la stingă la dreapta): Radu Ionian, 
Liliana Georgescu, Elena Moiș, Mihai Stoenescu.

Foto ; Tr- Georgescu
tori aplauzele au izbucnit spontan, 
punctind reușita fiecăruia în în
drăznețele sărituri cu dublă rota
ție Sau în piruetele pline de elan.

Desigur, aprecieri deosebite se 
cuvin primilor clasați, sportivi ce 
confirmă valoarea cu care i-am cre
ditat, după cum au existat și unii 
concurenți care — din lipsa unei 
pregătiri corespunzătoare — au 
creat o notă disonantă. Alături de 
noii campioni de juniori, Gheor- 
ghe Fazekaș și Doina Ghișerel, 
clștigători pe merit ai titlurilor, 
mențiuni se cuvin și tinerilor Mo- 
rariu, Czeiczner și Tăujan — pose
sori ai unor atractive programe de 
libere — ca și Adinei Caimacan și 
Marinelei Ciubucă, prima făcîn- 
du-și reintrarea după luni de indis
ponibilitate. La seniori, deși domi
nați de Stoenescu, evoluții bune 
au avut Comanici, Belu și tînărul 
Sandu Dragoș, iar la senioare fru
moasa apariție a campioanei țării, 
Elena Moiș, a fost secondată în
deaproape — după părerea noastră 
— de exhuberanta Beatrice Huștiu.

Dar să dăm cuvîntul arbitrilor, 
exprimat în clasamente : JUNIORI 
MARI Băieți 1. Gh- Fazekaș (Di
namo) 623,1 p ; 2. E. Tăujan (Din.) 
516,1 p ; 3. D. Czeiczner (Petrolul 
Brașov) 461,8 p. Fete 1. Doina Ghi
șerel (Școala sportivă nr- 2) 594,2 
p ; 2. Adina Caimacan (Constructo
rul) 573,8 p ; 3- Constanța Ionescu 
(Constr.) 540,6 p ; SENIORI Băieți
1. M. Stoenescu (Șc. sp. 2) 869,3 p ;
2. M. Comanici (Din.) 820,1 p ; 3- 
N. Belu (Constr.) 735,0 p. Fete 1.

niversitatea). Vamoșiu și Ștefănescu 
(Dinamo). (N. PASTRAMAG1U — 
coresp.).

Universitatea Cluj—Farul Con
stanța 3—0 (8, 14, 7). Victorie clară 
a gazdelor în ccl mai frumos joc pe 
care l-au realizat în acest campio
nat. Clujencele au făcut dovada bu-, 
nei lor pregătiri și au cîștigat pe 
merit un meci greu. S-au remarcat 
M. Botezau și R. Marcu (Universita
tea), Goloșie (Farul). (ȘT. TÂMAȘ
— coresp.).

C.S.M. Sibiu—I.C.F. București 
3—0 (5, 8, 10). Sibienceîe au ob
ținut o victorie mult mai ușoară de- 
cît era de așteptat. Oaspetele s-au 
comportat foarte slab. (I. IONESCU
— coresp. principal).

Elena Moiș (ICF) 929,8 p ; 2. Bea
trice Huștiu (Din.) 853,6 p ; 3. Ro- 
dica Dîdă (Constr.) 756,G p. Perechi
1. Liliana Georgescu — Radu Io
nian (ICF) 120,5 p ; 2. Daniela Po
pescu — Marian , Chiesea (Din.) 
101,9 p.

După ultima probă a programu
lui, a avut loc premierea primilor 
clasați la toate categoriile- De no-, 
tal succesul secției de patinaj ar
tistic a Școlii sportive nr. 2 (antre
nor : prof. N. Gliga), care a furni
zat patru dintre noii campioni. Ieri 
după-amiază. la patinoarul „23 Au
gust", laureații campionatelor au 
susținut o frumoasă demonstrație 
de închidere.

RADU VOIA

Echipajul Carpați Siii&a I 
conduce după primele 

două manșeJ

SINAIA 19 (prin telefon, de la tri
misul nostru). Pe o vreme noroasă, 
clar la o temperatură foarte bună (—4 
grade), duminică au avut loc pri
mele coborîri oficiale în cadrul cam
pionatului republican în proba de 
bob-2 persoane. Cele două manșe dis
putate ieri s-au încheiat cu rezultate 
scontate, echipajul Ion Panțuru-Nico- 
lae Neagoe (Carpați Sinaia I) rea- 
lizînd cele mal bune timpuri. Iată 
rezultatele tehnice : 1. Carpați Sinaia 
I (Panțuru-Neagoe) 2:33,43; 2. A. S. 
Armata Brașov I (Ene-Pușcaș) 2:39.66; 
3. Carpați Sinaia II (Dragomir-Moi- 
ceanu) 2:40.14; 4. Voința București 
(Tătaru-Cotacu) 2:40,40; 5. A. S. Arma
ta Brașov II (Nedelcu-Brăeșteanu); 6. 
Steagul roșu Brașov (Beldica-Fodor)

Luni se dispută ultimele două man
șe ale campionatului.

GH. ȘTEFĂNESCU

IVATATtE

A „căzut14 și cel mei 
vechi record al țării
• VL. MORARU - 1:02,5 ia 100 m 

FLUTURE

A fost șters de pe lista celor mai 
bune performanțe românești și cel 
mai vechi record republican de sală: 
1:02,8 la 100 m fluture, care aparținea 
de la data de 5 decembrie 1959 maes
trului spoitului Al*  Popescu. Pe linia 
unui progres constant, tînărul Vladi
mir Moraru a parcurs într-un ritm 
șusținut cele trei Jungimi ale cursei 
de 100 na fluture, programată dumi
nică dimineața la Floreasca, fiind cro
nometrat în 1:02,5 — nou record repu
blican de sală. Cîteva minute mai tîr- 
ziu, colega sa din secția clubului 
Steaua, Agneta Sterner, a realizat 
într-o cursă similară timpul de 1:12,3 
— nou racord republican ‘ de sală la 
junioare. 1 - f

Alte rezultate : 100 m liber (m): M. 
Slavic (Steaua) 59,4; D. Gheorghe 
(C.S.S.) 61,4; 100 m bras (b): A. Șop- 
tereanu (Steaua) U:ll,0, G. Săruleanu 
(Steaua) 1:15,1 ;i 100 m spate (b): M. 
Potoceanu (Steaua) 1:07,5.



KUGetf

Dinamo
(17-0 cu Constructorul) 
a furnizat cel mai
spectaculos joc 
in ;,Cupa fe iarnă"

Un frig pătrunzător (mai alei că
tre. primele ore ale dimineții), un 
teren acoperit' cii zăpadă, adesea alu
necos și, totuși, jocuri de calitate 
in această a dbua etapă a „Cu
pei de iarnă* . Ifâlde se vede utili
tatea competiției’ — avanpremieră a- 
nuală m ccunjîionatului — care crește 
etapă de etapă. (Pe cind se va o- 
cupa federația de specialitate de an
grenarea iu ăsemenea folositoare în
treceri și a formațiilor provinciale, 
pe care an de an începutul campio
natului le găsește intr-un minus de 
pregătire, ceea ce oferă din start un 
ne just avantaj echipelor bucu- 
reșlene ? ).

O dată cu această a doua etapă, 
cele echipe au dat drumul la joc, 
pentru a-și verifica pe deplin poten
țialul. Cele mai bine pregătite ni 
s-au părut în ordine: Dinamo, Gri- 
vita Roșie și Steaua. Desigur, dina- 
moviștii — învingători la scor asupra 
Constructorului — au plăcut prin 
dezinvoltura și ușurința cu care au 
mintii t balonul, dar „subțirimea" ad
versarului. prea marea sa tinerețe, 
ne fac să privim cu oarecari rezerve 
evoluția XV-lui dinamovist și să aș
teptăm un adversar mai redutabil 
pentru a ne putea pronunța. Oricum, 
jocul dinamovistilor, deși nu foarte 
eficace, e agreabil de privit și ne dă 
speranțe de viitor...

Grivița Roșie se pune, ca în fiecare 
an. mai greu pe picioare. Echipa e 
solidă și elementele tinere, noi și 
talentate, care au fost promovate nu 
s-au încadrat încă în jocul viguros 
de ansamblu. Steaua are o înaintare 
grea, dar treisferturile par fragile 
și aici — se pare — că e, deocam
dată, punctul nevralgic. Rapidul tre
buie încă să insiste asupra sudării 
colectivului, Progresul să-și desăvtr- 
șească pregătirea fizică, ca și Glo
ria de altfel.

ir
rapid—VULCAN 6—3 (3—0). 

D. Marinescu (lovitură căzută) și 
Bruckner (încercare), pentru Rapid, 
respectiv Crist ache Nicol ae (lovi
tură de pedeapsă) — pentru Vul
can.

GRIVIȚA RO.ȘIE-GLORIA 11—3 
(5—3). Irimescu (încercare și lovi
tură de pedeapsă), Marinescu (în
cercare) și Balcan (transformare) 
pentru Grivița,- respectiv Cernat (lo
vitură de picior căzută).

STEAUA — PROGRESUL 5—3 
(5—0). încercare de penalizare, 
transformată de Durhac pentru 
Steaua, respectiv Craioveanu (lovi
tură de pedeapsă).

DINAMO — CONSTRUCTORUL 
17—0 (3—0). Pentru învingători au 
înscris Nica (6 încercare, o lovitură 
de picior căzu tV și o transformare). 
Dragomir (două încercări) și Baciu 
(o încercare).

în încheiere, cîtiva jucători care 
par a fi intrat în formă mai devreme 
decît coechipierii lor: Demian, Iri
mescu, Andronovici și Braga (Gri
vița), Gh. Constantin, Luscan și Cer
nat (Gloria). Penciu, Rădulescu, 
Prosi și Mircea (Steaua), Emil Du
mitrescu, Barbu, M. Dumitrescu 
(Progresul), Baciu. Dragomire^cu. 
Nica, Cnraru. Fugiși. 7.lătoianu, Tu- 
țuianu și Dragomir (Dinamo). Ne- 
delcu și Meiu (Constructorul).

D. CALLIMACHI I

Patru apărători și un singur atacant: Tică Popescu a driblat toată 
apărarea Farului și a marcat, deschizind seria celor cinci goluri ale 

echipei sale.I

I
* Locul trei in clasament obligă la mai mult!

STEAUA - FARUL 5-0 (2-0)I
I
I
I
I

Au marcat : Dumitru Popescu 
min. 26, Constantin min, 29, Pan- 
tea min 49, Voinea niin. 54 și 
90.

Pe parcursul jocului, scorul 
mai putea fi modificat de Voi
nea (min 79), care a executat 
slab o lovitură de la 11 și 
lancu (min. 81), care a irosit 
de la doi metri de poartă sin
gura ocazie mai clară a echipei 
constănțene.

I
I
I
I
I
I
§

I
1
I cedat complet inițiativa, 

rareori pînă la sfîrșitul 
reprize, ca și in urmă- 
45 de minute, să se apro-I

I
I
I
I
I
I
I

I
I

Rezultatul de 5-0 arată clar di
ferența de valoare dintre cele 
două tor mat ii. Cu toate că Farul 
a început partida calm (cu tem
porizarea jocului la mijlocul te
renului), lăsind impresia că are 
de gînd să pună probleme echi
pei bucureștene, pe măsură ce 
timpul se scurgea, constăntenii 
au cedat complet inifiativa. Echi
pa antrenată de V. Mărdărăscu 
ni s-a părut in jocul de ieri lip
sită de viteză, s-a complicat inu
til în tot felul de combinații ste
rile, inițiatorul lor — lancu — 
nereușind să se impună in fata 
fundașilor bucureșteni. Dacă 
timp de 26 de minute scorul a 
fost egal, aceasta s-a datorat a- 
părării oaspeților, care a luptat 
din răsputeri să stăvilească a- 
tacurile gazdelor. După marcarea 
primelor două goluri, intr-un in
terval de trei minute, constănte
nii au 
reușind 
primei 
toatele 
pie mai periculos de poarta lui 
tlaidu. Pe scurt, ne-am fi aștep
tat la mai mult de la echipa a- 
flată pe locul 3 in clasament.

La începutul returului, Steaua 
se prezintă 
schimbată în 
că echipa a 
riozitate, că jucătorii sint bine 
puși la punct și. ceea ce este 
mai important după părerea noas
tră, formația are in ansamblul 
ei un orizont de /oc mai bine de
finit. Cind au balonul, jucătorii 
știu ce să iacă cu el, sint com
bativi (ne-au plăcut in acest sens 
Constantin și Panlea) și, după 
cum s-a văzut, puși pe lapte 
mari. Acțiunile, deși unele lente, 
au fost bine organizate de mij
locașii Dumitru Popescu și Ne- 
grea, iar schimbarea locului de 
pe o parte pe alta a terenului a 
fost făcută cu promptitudine, spre

indiscutabil mult 
bine. Se vede clar 

muncit mult, cu se-

i
i

Foto: V. Bageac
Un meci agreabil 

din multe puncte de vedere
RAPID-PETROLUL 3-1 (0-1)

surprinderea adversarului. Aco
perind cu eficientă zone mari de 
teren, jucătorii Stelei au demons
trat in fafa adversarilor de ieri 
o tehnică superioară. In condi
țiile unui teren alunecos, fotba
liștii bucureșteni au dovedit rafi
nament in manevrarea balonului, 
Hind superiori constăntenilor, 
cieîndu-și multe ocazii în iaja 
porții lui Manciu.

Pe parcursul celor 90 de minute 
de joc am remarcat șuturile de 
la distantă ale lui Negrea, pă
trunderile impetuoase ale lui Pan- 
tea, schimbul subtil de baloane 
între Voiriea, Sorin Avram și 
Constantin, ca și desele schim
bări de poziții și promptitudinea 
în fazele de finalizare ale celui 
mai ■ „bătrin" dintre ei. Astfel, 
minut cu minut, înaintașii bucu
reșteni au măcinat potențialul de 
luptă al constăntenilor (masați cu 
totii în propriul lor teren), reu
șind să le „subțieze" rezistenta, 
să găsească breșe și să cîștige 
la scor această partidă. Nu putem 
trece însă cu vederea faptul că 
antrenorii și conducerea tehnică 
a Stelei mai au încă de rezolvat 
unele neajunsuri. După părerea 
noastră, sint necesare unele re
tușuri în jocul lui Sorin Avram. 
Multe din incursiunile acestuia în 
fața porții adverse au rămas fără 
eficacitate, din cauza unor cen
trări lipsite de... adresă. Avînd în 
iată o linie de atac lipsită de 
vlagă, cea a Farului, apărarea 
bucureșteană in totalitatea ei a 
jucat fără cusur. După acest 5-0, 
Steaua va trebui să confirme, în 
continuare. Să nu uităm, lupta 
abia începe I

STEAUA: Haidu 7 — Sătmă- 
reanu8, Jenei 7, Dumitru Nicolae
7, Chiru 8 — Negrea 8, D. Po
pescu 8 — Pantea 8, Constantin
8. Voi nea 7, Sorin Avram 6,

FARUL: Mane iu 5 (Utu 7, 
din mm. 61) — Pleșa 7, Mareș 6, 
Koszka 6, Georgescu 6 — Tuian 
7, Antonescu 5 (Tî/vescu 6 — 
din min. 61) — Caraman 5, Zam
fir 5, lancu 5, Kallo 4.

Partida a lost bine condusă de 
I. Ritter la centru. Șt. Birăescu și 
Tr. Cruceanu — ia tușă.

CRISTIAN MANTU

înainte cu cîteva minute de în
ceperea meciului, după ce ne 
spusese că Florea și Moldoveanu 
lipsesc din formație pentru că 
sint bolnavi (primul, de fapt, ac
cidentat la Constanta), antreno
rul Constantin Cernăianu ne de
clara că în partida cu Rapid, e- 
chipa sa „merge la cîștig" și că, 
cu alte cuvinte, renunță la tac
tica... deficitară (apărare în ex
clusivitate) folosită la Constanța.

Desfășurarea ulterioară a parti
dei a dovedit că antrenorul plo
ieștean nu făcuse o declarație 
pentru... ziariști, ci, că — intr- 
adevăr — Petrolul revenea la o 
manieră de joc cu care, anul 
trecut, a cucerit multe puncte în 
deplasare și, in cele din urmă... 
campionatul. Bucureșteniii, oare
cum surprinși de situație, au 
dat înapoi, retrăgîndu-se în pro
priul lor teren, facind un joc de 
așteptare. Și, astfel, Petrolul a 
dominat prima jumătate a parti
dei, impunîndu-se mai ales prin 
„triunghiul” Dragomir — Dridea I
— Iuhas, care a activat cu dezin
voltură, mutîndu-și „centrul pre
ocupărilor', în funcție de necesi
tățile jocului, pe toată suprafața 
terenului. In min. 25 Mocanu a 
avut o execuție tehnică magis
trală, șutind neiertător de la 35 
m, sub privirile stupefiate ale în
tregii apărări rapidiste și, în spe
cial, ale lui Răducanu. Un adevă
rat șut de fundaș, cu obiectiv 
„coltul lung' al porții. Golul n-a 
surprins pe cei din tribune, fiind 
urmarea firească a superiorității 
în joc a oaspeților. In min. 39, 
Roman a avut o ocazie magnifică 
de a majora scorul, dar a ra- 
tal-o, „încuind" încă una din nu
meroasele și bunele acțiuni ofen
sive ale echipei sale. De altfel, 
Roman și colegul său Oprlșan au 
jucat tot timpul — cum se spune
— la adversari, 
fiind una dintre cauzele 
mentale pentru 
campionilor (dorința de a obține 
victoria) n-a reușit.

Minutul 40 al partidei s-a fă
cut remarcat printr-o fază-avertis- 
ment pentru ploieșteni. Ion Io- 
nescu „a lucrat' o minge pentru 
Codreanu, creîndu-i o rară oca
zie de a înscrie, dar aripa giu- 
leștenilor a ezitat și Mihai Iones- 
cu a salvat golul, sacrificîndu-se 
pe sine (în ciocnirea cu Codrea
nu s-a accidentat). Am numit-o 
fază-avertisment, deoarece a fost 
singura, din întreaga repriză, 
care s-a desfășurat cu viteza de

faptul acesta 
funda- 

care tentativa

aici 
lo
de 

ga- 
care

— Rapid —, de cealaltă, o
— Petrolul — care se 
încet, încet. Trei minute

joc specifică înaintării rapidiste și 
a prilejuit punerea în evidență a 
slăbiciunilor liniei de apărători 
ploieșteni, arătînd că doar Mo
canu se dezvoltă la valoarea ce
rută de un joc disputat într-o 
alură mai rapidă. Aceasta este a 
doua cauză esențială care a de
terminat eșecul net al oaspeți
lor. Min. 46 al partidei (de fie
care dată am luat în considerare, 
la marcarea timpului, și cele 4 
minute disputate la 29 noiembrie 
1966), ne-a dovedit justețea ob
servațiilor privind lacunele e- 
xistente în evoluția campionilor. 
O primă acțiune mai energică a 
gazdelor — pe partea dreaptă — 
a făcut ca balonul să ajungă în 
piciorul lui Jamaischi și de 
direct în poarta lui Mihai 
nescu. Egalitate pe tabela 
marcaj, dar disproporție pe 
zon I De o parte, o echipă 
venea 
alta 
„sleia"
mai tîrziu, Ion Ionescu, talonat 
de Dragnea, s-a strecurat pînă în 
apropierea porții Petrolului și cu 
o lovitură dibace, cu capul, a în
scris al doilea gol, topind toate 
speranțele oaspeților de a stăvili 
avalanșa atacurilor rapidiste. 
Mihai Ionescu este schimbat cu 
Sfetcu, fiind clar că nu mai avea 
capacitatea fizică necesară.

Deși lipsită de prezența încă u- 
nui titular (șl nu unul oarecare), 
echipa ploieșteană face eforturi 
pentru redresare. Ele se soldează 
cu o „bară" frumoasă 
eficace) a lui Dragomir. în min. 
55, Rapid contracarează, mărind 
viteza de joc, și atmosfera din 
teren capătă aspecte noi : crește 
„temperatura", apar reacții ner
voase nedorite — faulturi, in
trări violente, loviri —, Lupescu 
îl bruschează pe Dridea 1 după 
fluierul arbitrului. „Vîrful" finalu
lui partidei se petrece în min. 
78, cind Dumitriu are o fru
moasă acțiune personală, în
cheiată cu gol.

A condus bine Zabaria Drăghici 
— Constanța.

RAPID: Răducanu 6 — Lupescu 
7, Motroo 8, G. Dan * —
7 — Dinu 7, Jamaischi 
turescu 8, Dumitriu 7, 
Codreanu 7.

PETROLUL: Ionescu
7) — Pal 6, Pahontu 6, Dragnea 
6, Mocanu 8 — Iuhas 8, Dra
gomir 9 — Roman 4, Dridea I 7, 
Badea 6, Oprișan 4.

VALENTIN PAUNESCU

(dar in-

9, Greavu
8 — Năs-
Ionescu 8,

7 (Sfetcu

Pronosport

I. Dinamo Pitești —

AȘA ARATA O VARIANTA CU 13 
REZULTATE EXACTE

CONCURSUL PRONOSPORT NR. 7 
ETAPA DIN 19 FEBRUARIE 1967.

Dinamo Zagreb 0-1 2
II. Rapid-Petrolul 5-1 1

III. Steaua-Farul 5-0 1
IV. Atalanta-I.azio 3-0 1
V. Brescia-Juventus 1-1 x

VI. Fiorentina-Venezia 2-0 1
VII. Lecco-Mantova 0-0 x

VIII. Milan-Napcli 1-0 1
IX. Roma-Lanerossi 1-1 X
X. Spal-Internazionale 1-3 2

XI. TQrino-Bojcgna 1-1 X
XII. Catania-Varese 0-0 x

XIII. Padova-Potenza 1-1 X

Fond de premii 406.005 lei din care
118.661 iei report pentru fondul mi- 
nim.

Rubrică redactată de Administrația 
dg stup Loto-Pronosport,

Dinamo Pitești, învinsa pe
(Urmare din pag. 1)

Iapoi se... plimbă prin fața porții 
piteștene. dindu-ne emoții- In tot 
acest timp, Coman a test specta- 

I tor, după cum spectator avea sa 
tie și la golul primit.

După o scurtă perioadă în care 
• Dinamo Zagreb s-a arătat superioa- 
Iră în jocul de la mijlocul terenului, 

Dinamo Pitești a preluat inițiativa 
și a avut cîteva ocazii de a înscrie 

I (din nou I- Stelian — min. 15 și 
1 apoi Prepurgel — min- 16), dar fără 
I succes. In schimb, aveau să în

scrie oaspeții, în condițiile arătate 
la inceputul acestor rinduri. După 

| primirea golului, argeșenii domină 

și obțin cornere după cornere (10 
în prima repriză, față de unul sin
gur al oaspeților), dar nu tac alt
ceva decît să dovedească încă o 
dată că, in totbalul de azi, a do
mina numai, fără să finalizezi, nu 
este de ajuns.

La mijlocul terenului, Dinamo 
Pitești a jucat de multe ori, la ni
velul redutabilului său adversar și 
chiar mai bine. Ai noștri n-au 
putut însă concretiza din cauza 
lipsei de precizie în șuturi și ...pre
ciziei portarului Skorici- Jocul 
piteștenilor a fost adesea stereotip: 
din apărare mingea trebuia să trea
că neapărat pe la Dobrin. Dacă 
acesta nu o trimitea pe sus, cu 

teren propriu!
punct de cădere intre linia de 16 
m și cea de 6 m, o pasa la una 
din extreme, care făcea același lu
cru. In repriza a doua, un prieten 
aflat în tribuna a numărat nu mai 
puțin de 44 de „mingi" de acest 
fel. Oaspeților, înalți, le era foarte 
ușor să respingă aceste atacuri. 
De asemenea, in loc să joace co
lectiv, combinativ, pentru a des
trăma apărarea iugoslavă, piteș- 
tenii au acționat de multe ori in
dividual (Turcan, Naghi), fără ori
zont. Rămîne ca pînă la revanșa 
programată la 1 martie la Zagreb, 
antrenorii Ștefan Vasile și Leonte 
Ianovschi, trăgînd învățăminte din 
partida de astăzj (ce bine era dacă 

învățămintele se trăgeau înainte 
de meci!) să continue pregătirile 
astfel incit deficiențele semnalate 
să fie lichidate. Pentru că Dinamo 
Pitești a dovedit de atîtea ori că 
știe să joace mult mai bine.

Arbitrul Franz Meyer {Austria) 
la o fază petrecută în min. 89, cind 
Braun — „măturătorul" formației 
din Zagreb — l-a îmbrîncit pe 
Radu care avea mingea â acordat— 
lovitură liberă împotriva lui Dina
mo Pitești !

DINAMO PITEȘTI : Coman — 
Badea, Barbu, Ilie Stelian, Ivan — 
Prepurgel, Dobrin — Radu, Țur- 
can, Naghi, Pop.

DINAMO ZAGREB : Skorici — 
Blaskovici, Braun, Jukici — Brn- 
cici. Ratnljak — Lamza, Meșici, 
Zambata, Guecmirtl, Rora.



Echipa de ștafetă (seniori) a României pe locul IV
(Urmare din pag. 1) 

torită rezultatelor slabe la tra
geri. Acestea au fost determinate 
de reglajul defectuos al armelor.

Duminică a avut loc cursa de 
ștafetă 4 x 7,5 km, rezervată senio
rilor. Din nou timpul a fost ne
îndurător cu concurenții: viscol 
puternic, un adevărat... taifun de 
zăpadă, în prima parte, urmat a- 
poi de valuri de ceață intermi
tente. Toate acestea au determinat 
ca din nou să se înregistreze re
zultate slabe la trageri. Disputa 
deosebit de dîrză le-a dat cîștig 
de cauză sportivilor norvegieni care 
cuceresc pentru a treia oară con 
secutiv titlul mondial (Elverun— 
Norvegia in 1965, Garmisch Par- 
tenkirchen—R.F.G. în 1966. Alten
berg—R.D.G. în 1967). Formația 
Norvegiei, compusă din Olla Wer- 
haug, Olaf Jordet (campionul mon 
dial din 1965), Jon Istad (cam
pion mondial în 1966, locul III 
anul acesta) și Ragnar Treiten a 
realizat timpul de 2h 52:41,5 și a 
fost penalizată cu 14 ture la tra
geri. Sportivii sovietici au cucerit 
medalia de argint cu 3h 03:11,8 
(16 t.). iar biatloniștii suedezi pe 
aceea de bronz cu 3h 04:47,3 (12 t.). 
Pentru celelalte locuri s-a dat o 
luptă extraordinară. Rcprezcntan 
tul nostru Gh. Vilmoș a făcut o 
cursă excepțională. Deși plecat al 
9-lea după al treilea schimb, el 
a recuperat pe parcurs, a tras bine 
(doar două ture penalizare), ceea 
ce a dus la clasarea echipei noas
tre pe locul IV, cea mai bună 
performantă înregistrată de biatlo
niștii români într-un campionat 
mondial. Formația României (C. 
Carabela 2 t., Gh. Cimpoia 6 t. 
N. Bărbășescu 6 t., Gh. Vilmoș 
2 t.) a obținut timpul de 3h 07:50,9 
(16 t).

Iată clasamentul probei de șta
fetă 4 x 7,5 km seniori (au pârtiei 
pat 13 echipe naționale): 1. Nor
vegia 2h 52:41,5 (14); 2. U.R.S.S. 
8h 03:11,8 (16); 3. Suedia

Concursul de schi alpin de la Chamrousse
• C. TABARAȘ Șl I. MUNTEANU
PARIS 19 (Agerpres). — Pe 

pîrtiile de la Chamrousse s-au în
cheiat probele de schi alpin din 
cadrul „Săptămînii preolimpice”.

Proba de coborîre-bărbați a fost 
cîștigată de cunoscutul sportiv fran
cez Jean Claude Killy, cronome
trat în 2:06,15 pe o pîrtie de 
2890 m. Pe locul doi s-au clasat 
Gerardo Mussner (Italia) — 2:07,90. 
Cornel Tăbăraș (România) a ocu
pat locul 39, cu timpul de 2:24,91.

Desfășurată pe o pîrtie în lun
gime de 2120 m, cursa de cobo- 
rîre-femei a revenit schioarei fran
ceze Isabelle Mir, care a realizat 
timpul de 1:55.69. Pe locurile doi 
și trei, compatrioatele sale Florence 
Steurer și Marie Jeangeorges cu 
1:56,24 și respectiv 1:56,85.

Proba de slalom special-masculin 
s-a încheiat cu victoria surprinză
toare a sportivului norvegian Haa- 
ken Mjoen (104,76 în două manșe) 
care l-a întrecut pe multiplul cam
pion francez Guy Perillat, clasat

PE SCURT®PE SCURT®PE SCURT ® PE SCURT®PE SCURTCPE SCURT
ZURICH. — Campionatele euro

pene de bob vor avea loc anul 
viitor Ia Saint Moritz, în Elveția, 
întrecerile se vor desfășura înain
tea J.O. de la Grenoble.

BERLIN. La Dresda, întîlnirea 
amicală de hochei pe gheață dintre 
reprezentativele de juniori ale 
R.D. Germane și Poloniei s-a în
cheiat cu victoria gazdelor: 4—1 
(0—1, 1—0, 3—0).

OSLO. — La Oslo s-a desfășurat 
a doua întîlnire internațională 
masculină de baschet dintre selec
ționatele Norvegiei și Danemarcei. 
Baschetbaliștii danezi au obtinut 
victoria cu scorul de 76—38 (39— 
22).

3h 04:47,3 (12); 4. ROMÂNIA
3h 07:50,9 (16); 5. R. D. Germană
3h 09:47,0 (23); 6. Polonia
3h 11:11,7 (20); 7. Finlanda

Pe poligonul de la Altenberg

La turneul „speranțelor olimpice" de la Lvov 
scrimerii noștri merg slab

LVOV (prin telefon), Sîmbătă 
a început în Palatul sporturilor 
din localitate turneul „speranțelor 
olimpice” la scrimă, întrecere de 
mare amploare la care au fost in
vitați și trăgători din țara noas
tră.

Prima probă, floretă-băieți, a 
reunit un număr de 42 de trăgă
tori, printre care și reprezentanții 
țării noastre M. Bănică, R. Vine- 
reanu și T. Constantinescu. A cîș- 
tigat Denisov (U.R.S.S.) cu 5 vic
torii, urmat de Zogratian (U.R.S.S.) 
cu 4 v., Braghin (U.R.S.S.) cu 3 v 
și Romanov (U.R.S.S.) cu 2 v. 
Primul dintre floretiștii români a 
fost Bănică, eliminat în turul 2 
din preliminarii. (Ceilalți repre-

- LOCURI CODAȘE

pe locul secund cu timpul de 
105,49. Dorin Munteanu (Româ
nia) a ocupat locul 29.

FOTBAL PE
ROMA. — Selecționata U.R.S.S. 

a sosit la Roma. Fotbaliștii sovie
tici vor juca la 22 februarie cu 
A.S. Roma și la 1 martie cu Fio
rentina la Florența.

BONN. — Selecționata R.F.G. 
va s'ișține la 22 februarie un meci 
amical în compania echipei Maro
cului. Tocul va avea loc în orașul 
Karlsruhe.

LISABONA. — Finala „Cupei 
campionilor europeni” va avea 
loc joi 25 mai la Lisabona. Este 
pentru prima oară în istoria aces
tei competiții cînd finala se va 
desfășura într-o altă zi decît 
miercurea.

OBERHOF. — Cursa de 15 km 
din cadrul concursului internațio
nal de schi de la Oberhof (com
binata nordică) a fost cîștigată de 
norvegianul Jensvoll, cu timpul 
de 57:06.0.

BELGRAD. — într-un meci con
tînd pentru „Cupa campionilor eu
ropeni” la handbal masculin, for
mația iugoslavă Medvesciak Za
greb a învins echipa norvegiană 
Fredensborg cu scorul de 19—11 
(12—6) și s-a calificat pentru sfer. 
turile de finală.

NEW YORK. - Finala probei 
de simplu din cadrul turneului in
ternațional de tenis de la Salisbury 

3h 12:37,0 (26); 8. Franța 3h 13:28,0 
(25); 9. Japonia 3h 13:35,0 (17);
10. Cehoslovacia 3h 20:28,0 (24);
11. Elveția; 12. R.F.G.; 13. Austria.

zentanți ai țării noastre au rămas 
în primul tur).

în proba de sabie (32 de con- 
curenți), victoria a revenit cunos
cutului trăgător maghiar I. Gere- 
vich, cu 4 victorii. In urma lui 
s-au clasat Kocsis (Ungaria) cu 
3 v (15 t.p), Priknowski (Pol.) 
3 v (17), Prihavgo (U.R.S.S.) 2 v
(20) , Budahaziu (ROMÂNIA) 2 v
(21) și Traskin (U.R.S.S.) 1 v.
Restul sabrerilor români — Iri- 
miciuc, C. Georgescu și D. Popescu 
— au „căzut” în turul 2 din serii.

La ora închiderii ediției se des
fășurau probele individuale de flo
retă fete și spadă. La floretă-fete, 
singura reprezentantă a țării care 
a mers mai bine a fost Adriana 
Moroșan. Ea a pierdut în eliminare 
directă la Novikova cu 4—3, 4—2 
Haukler, Saplontai, Voinea și Vă
duva au fost eliminate în turul 2 
din serii. La spadă, Pongraț și Al. 
Istrate au tras în recalificări cu 
Peto (2—5, 3—5) și respectiv Sa- 
muskin (5—4, 4—5, 5—4 !), fără 
a reuși să intre în finală.

Luni încep întrecerile pe echipe.

BRUXELLES. — Clubul belgian 
F.C. Bruges își va sărbători la 26 
martie 75 de ani de la înființare. 
Cu acest prilej, F.C. Bruges va în- 
tîlni echipa Dinamo Moscova, care 
va avea în poartă pe celebrul Ia- 
șin.

SANTIAGO DE CHILE — în- 
tr-un meci contînd pentru turneul 
hexagonal de la Santiago de Chile, 
echipa braziliană F. C. Santos a 
învins cu scorul de 2—0 (0—0) 
formația uruguayană Penarol Mon
tevideo.

TOKIO. — în primul meci al 
turneului pe care îl întreprinde în 
Japonia, echipa olimpică a U.R.S.S. 
a jucat la Tokio cu o selecționată * •

(S.U.A.) se va disputa între Pa- 
sarell (Porto Rico) și Ashe (S.U.A.). 
în semifinale, Pasarell l-a învins 
cu 11—9, 6—2, 6—2 pe Clark 
Graebner (S.U.A.), iar Ashe l-a 
eliminat pe compatriotul său Cliff 
Richey cu 6—3, 13—11, 3—6, 
6—1.

• în cadrul unui concurs de 
atletism pe teren acoperit desfă
șurat la Cleveland (S.U.A.) cunos
cutul sportiv american Bob Sea- 
gren a stabilit cea mai bună per
formanță mondială de sală în pro
ba de săritură cu prăjina, trecînd 
peste ștacheta înălțată la 5 26 ni. 
Vechea performanță mondială îi 
aparținea cu 5,23 m.

ÎN „C. C. E.“ LA HANDBAL!

Dinamo București s-a calificat 
în sferturile de finală

In meciul retur din cadrul opti
milor de finală ale „Cupei cam
pionilor europeni” Gwardia Wibr- 
zeze a întrecut pe Dinamo Bucu
rești cu 19—11 (10—8). învingători 
în prima partidă, disputată la 
București, cu scorul de 23—13, 
bandbaliștii de la Dinamo Bucu
rești s-au calificat în sferturile de 
finală ale competiției.

Hocheiștii români învingători cu 9-2 și 5-2 
in partidele cu sportivii bulgari

BRAȘOV, 19 (prin telefon). — 
Un public numeros a asistat sîmbătă 
seara la primul joc internațional de 
hochei găzduit de orașul nostru în 
acest sezon și în care s-au întîlnit 
selecționatele României și Bulgariei. 
Evoluînd mai bine, la adevărata e> 
valoare, în ultimele două reprize, e- 
chipa tării noastre a cîștigat cu sco
rul de 9-2 (3—2,4—0,2—0). Par
tida a fost mai echilibrată în prima 
parte, cînd hocheiștii români — a- 
comodîndu-se mai greu cu terenul 
redus — au jucat slab, permițînd 
adversarilor să se apere cu succes 
și să atace de multe ori rapid și 
eficace. Au marcat : 1. Szabo (2), 
Hiro. Ștefan, Bașa, Făgăraș. G. 
Szabo, Pană, Czaka pentru echipa 
noastră și Nedjaleov. Mihailov pen
tru selecționata bulgară.

E. BOGDAN și I. STANCA — 
corespondenți

★
Cri mai fideli dintre. Eucureștenii 

iubitori ai hocheiului au fost prezenți 
la datorie, în tribunele patinoarului 
,.23 August". pentru a urmări partida 
dintre reprezentativele României și 
Bulgariei, revanșa întîlnirii desfășu
rate sîmbătă la Brașov. Hocheiștii 
români au învins din nou, cu 3—2 
(1—I, 2—0, 2—l), dar spectatorii 
n-au fost satisfăcuți de calitatea jo
cului prestat, echipa noastră avînd 
ieri cea mai slabă evoluție din ac
tualul sezon competițional.

Reprezentanții noștri an jucat. în 
cea mai mare parte a timpului, în
tr-un ritm lent, au șutat destul de 
puțin la poarta Iui Iliev și n-au rea
lizat acele faze rapide și spectacu
loase, aplaudate în alte întîlniri 
După părerea noastră, la aceasta a 
contribuit faptul că cei mai mu Iți

GLOB
a cluburilor japoneze, pe care a 
învins-o cu scorul de 2—0 (0—0) 
prin golurile marcate de Abdurai- 
mov și Muntian.

ROMA. — în etapa a 21-a a cam
pionatului italian de fotbal s-au 
înregistrat următoarele rezultate : 
Atalanta — Lazio 3—0, Brescia — 
Juventus 1—1, Fiorentina — Vene
zia 2—0, Milan — Neapole 1—0, 
Roma — Lanerossi 1—1, Spal — In- 
ternazionale 1—3, Torino — Bologna 
1—1, Cagliari — Foggia 0—0, Lecco 
— Mantova 0—0. In clasament con
duce Internazionale cu 34 p, urma
tă de Juventus (31), Neapole și 
Cagliari (cite 27).

• într-un concurs atletic de 
sală desfășurat la Louisville, 
sprinterul de culoare Tommie 
Smith a alergat 440 yarzi în 46,2 
— cea mai bună performanță mon
dială de sală la această probă.

MELBOURNE. - Cu prilejul 
unui concurs de natație. înotătoa- 
rea franceză Claude Mandonnaud 
a stabilit un nou record al Euro 
pei în proba de 400 m liber cu 
timpul de 4:46,8. Vechiul record, 
deținut de suedeza Jane Ceder- 
quist, era de 4:46,9. Proba de 
200 m spate a revenit campioanei 
franceze Christine Caron, cu timpul 
de 2:34,7.

In această nouă fază a întrecerii; 
campioana țării noastre DINAMO 
BUCUREȘTI va întîlni pe H- G- 
COPENHAGA. In celelalte jocuri 
din „sferturi” se vor disputa urmă
toarele întilniri : Trud Moscova — 
Honved Budapesta, Medvesciak 
Zagreb — Gummersbach (R.F.G.), 
Dukla Praga — D. H. f. K. Leipzig.

dintre hocheiștii români, mai ales 
după acel 9—2 de la Brașov, au con
siderat jocul de duminică o simplă 
formalitate, angrenîndu-se într-o se
rie de acțiuni destul de încîlcite și 
complet sterile. Ei au dominat, ce 
este drept, cea mai mare parte a 
timpului, dar n-au fost convingători 
ca în alte ocazii.

Scorul a fost deschis, în min. 5, 
de Bașa care a primit pucul de la 
Ștefan. Au urmat numeroase atacuri 
ale echipei noastre irosite însă cu 
mu ltă ușurință pentru ca, în min. 
15, Nedialkov să aducă egala rea. în 
repriza secundă, tînărul Moiș finali
zează o acțiune frumoasă a echipei 
noastre (min. 29) și imediat, un con
traatac al lui Iuliu Szabo se încheie 
cu un nou gol (min. 30). Tabela de 
marcaj este modificată, în min. 49, 
în urma punctului înscris de Varga 
printr-un șut puternic de la linia al
bastră. 0 greșeală de apărare a e- 
cliipei noastre este concretizată de 
oaspeți care marchează, în min. 51. 
prin Topalski. Pîră la sfirșitul par
tidei se mai înscrie doar un singur 
gol, I. Szabo în min. 53.

Hocheiștii bulgari vor susține o 
nouă partidă, mărfi la ora 18, in 
compania selecționatei secunde a țării 
noastre.

R. ViL

Olandeza Stien Kaiser, 

campioană mondială abso'ută 

la patinaj viteză

La Deventer (Olanda) s-a în
cheiat al 25-lea campionat mon
dial feminin de patinaj viteză, cîș- 
tigat de Stien Kaiser (Olanda) — 
195,884 p, urmată de Lasma Kau- 
niste (U.R.S.S.) — 199,584 și 
Diana Holum (S.U.A.) — 199,600 
Fosta campioană a lumii, Lidia 
Skoblikova (U.R.S.S.) a totalizat 
199,784 p.

In competițiile de volei
Steaua și Rapid invinse

SOFIA. — In capitala Bulgariei 
a început turneul de volei al Ar
matelor prietene. In prima zi s-au 
Înregistrat următoarele rezultate : 
Ț.S.K.A- (U.R.S.S.) — Iphal Inmin- 
gun (R.P D, Coreeană) 3—0; 
Ț.S.K.A. (Bulgaria) — Dukla (Ceho
slovacia) 3—1 ; Legia (Polonia) — 
Steaua (România) 3—1 (—5, 5, 10 2). 
întrecerile continuă astăzi, cind 
sînt programate meciurile Ț.S.K.A. 
— Honved; Iphal Inmingun — Le
gia și ȚS.K.A. — Steaua. Turneul 
se desfășoară in tot cursul săptă- 
minii (exceptind ziua de joi) și se 
încheie duminică 26 februarie.

HAGA. — Echipa masculină de 
volei Rapid București a susținut 
primul său meci din sferturile de 
finală ale „Cupei campionilor eu
ropeni”, întîlnind la Haga forma
ția R. V. V. Blokkeer, campioana 
Olandei. Voleibaliștii olandezi au 
obținut o neașteptată victorie cu 
scorul de 3—2 (15—13; 12—15; 7—15; 
15-9, 16—14).

(Agerpres)
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