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Petre Astafei

Un nou atac la poarta ieșenilor, dar Constantinescu intervine 
cu succes

U.T.A.

L

în săritura-record
Foto : A. Neagu

CONCURSUL ATLETIC 
DE SALĂ AL SENIORILOR

• Noi recorduri pe teren acoperit: Astafei — 4,80 m la prăjină,
V. Viscopoleanu - 6,13 m și Sărucan — 7,46 m la lungime 

• Alte citeva rezultate promițătoare, dar ce facem cu greutatea
și înălțimea?
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FORTE
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După citeva starturi în dife
rite competiții locale, atleții noștri 
fruntași și-au dat întilnire în sala 
Steaua la concursul republican 
teren acoperit al seniorilor, 
acest prilej am putut constata 
unii dintre atleți au folosit cu
ficiență săptămînile de pregătire 
și condițiile de activitate pe care 
le-au avut la dispoziție în sezonul 
rece. De aceea și evoluția acestora 
a fost concretizată printr-o serie 
de rezultate mulțumitoare, multe 
dintre ele superioare celor înre
gistrate în concursul similar din 
1966 și, ceea ce este mai important, 
superioare sau egale celor cu care 
respectivii atleți au încheiat sezo
nul de concursuri în aer liber al 
anului trecut.

Pe primul plan se situează sări
torii cu prăjina, care au realizat 
cîteva performanțe promițătoare. 
Astfel Petre Astafei a înregistrat 
un nou record de sală (doar cu 2 
cm inferior celui in aer liber) iar 
Piștalu, Simioncscu și Ivan și-au 
stabilit acum cele mai bune per
formanțe din carieră. Ultimul, cu 
4,35 m, a realizat un nou record de 
sală al juniorilor. De la Asta
fei și chiar de la Piștalu așteptăm 
în acest an cit mai multe tentative 
de „escaladare a vîrfului“ de 5 m, 
care reprezintă astăzi o graniță a 
consacrării internaționale. Așa cum 
au arătat, ei au aceste posibilități.

Remarcabilă a fost și evoluția 
Vioricăi Viscopoleanu care a îm
bunătățit de trei ori recordul pro
bei de săritură în lungime (a avut 
Următoarea serie de sărituri : 5,91 
m, 5,96 m, 6,05 m, 6,06 m, 6,13 in, 
6,10 m) și l-a egalat pe cel al 
cursei de 50 mg. La rîndul său, 
Vasile Sărucan a corectat recordul 
la lungime, iar Edith Schal l-a ega
lat pe cel de junioare 50 mg.

Mulțumitor s-au comportat și ti-

Selecționata de hochei 
a R. F. a Germaniei 

evoluează la București 
Selecționata de hochei a R.F. a 

Germaniei — participantă în gru
pa A a campionatului mondial 
de la Viena — va evolua pe pa
tinoarul 
tală in 
cind va 
echipa 
noastre.

„23 August" din Capi- 
zilele de 2 și 4 martie 
susține două partide cu 
reprezentativă a țării

ETAPA VIITOARE

1. Univ. Craiova 14 8 2 4 19—20 18
2. Dinamo Buc, 14 7 3 4 23—18 17
3. Farul 14 6 5 3 22—21 17
4. Steaua 14 7 2 5 25—13 16
5. Rapid 14 6 4 4 25—14 ÎS
6. Dinamo Pitești 14 8 0 6 21—19 18
7. Progresul 14 6 3 5 13—12 15
8. Petrolul 14 6 2 6 14—14 14
9. U.T.A. 14 3 7 4 15—17 13

10. Jiul 14 5 2 7 25—20 12
11. Steagul roșu 14 4 3 7 19—24 11
12. Univ. Cluj 14 3 5 6 12—17 11
13. Politehnica Tim. 14 3 4 7 1 5—23 1*
14. C.S.M.S. 14 3 4 7 16—34 10

(12 martie)

Rapid
Universitatea Cluj — 
Steagul roșu — Jiul 
Petrolul — Politehnica Tim.

s® Dinamo Pitești — Progresul 
| • Universitatea Cv. — Dinamo Buc. 1-1 (1-1)

Primăvara a adus fotbalul sau fotbalul a adus... primăvara ? Întrebarea 
n-are neapărat nevoie de răspuns. Oricum, surpriza plăcută pe care ne-a fă
cut-o acest sfîrșit de februarie echivalează cu un adevărat mărțișor : o du
minică însorită, o temperatură agreabilă, un decor în care te simți bine, în 
teren ca si în tribune.

Etapa inaugurală a returului nu a venit cu nici o „lovitură de teatru”, re
zultatele fiind în general cele scontate. Dar. în timpul partidelor, au existat 
destule momente care păreau să aducă marea surpriză. Astfel, în „Giulești“, 
de unde aproape nimeni nu pleacă victorios, Farul i-a pus ne jar pe supor
terii Rapidului, conducing cu 2—0. La Ploiești. Politehnica Timisoara i-a tinut 
în sah pe petroliști pînă la jumătatea reprizei a doua Si C.S.M.S. a pierdut 
mai greu decît arată scorul. Fără șocul psihologic provocat de golul gratuit 
primit de Constantinescu, poate că ieșenii ar fi rezistat pe poziții pînă la 
sfîrșit.

g Detronată din poziția de lider cînd se contura victoria Farului. Universi- 
| tatea Craiova a păstrat totuși „tricoul galben”, si la aceeași distanță, fiecare 
* din principalele ei urmăritoare — Dinamo București. Farul si Rapid — cuce

rind, de asemenea, numai cîte un punct. în schimb. Steaua lasă impresia că 
intră în plutonul fruntașelor... (J. B.).

I
nerii Vasile Dumitrescu, Carol 
Corbu (triplu), Aurel Popescu (înăl- I 
țime), Nicolae Perțea (50 mg), 
Doru Bădinj (lungime), 
xandrina Stoen^scu și 
ginia Bonei (înălțime), Mariana

Ale-
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I(Continuare in pag. a 3-a)

Dinamo Buc. — Dinamo Pitești 
Politehnica Tim. — Steaua 
Jiul — Universitatea Craiova 
U.T.A. — Rapid
Progresul — Universitatea Cluj 
Farul — Steagul roșu
C.S.M.S. — Petrolul

Agenda saptaminii

COMPETIȚII INTERNE

27 februarie — 5 martie

BASCHET: 4—5. in. Jocuri în ca
drul campionatelor republicane.

VOLEI : 4—5 ni. Jocuri în ca
drul campionatelor republicane.

ATLETISM : 4—5 III. Concurs de 
sală republican studențesc, sala 
Steaua.

HALTERE : 4—5 IH. Etapă re
gională a campionatului republi
can individual al juniorilor, la 
Cluj.

MOTOCICLISM • 5. III. „Cupa 
orașului București” la motocros. 
Se dispută la com-plexul de la 
Pantelimon.

SCRIMA ; 3—4 IH. Prima etapă 
din turneul final al campionatu
lui republican pe echipe.

COMPETIȚII INTERNAȚIONALE

HANDBAL : 4—5. III. Echipele 
de tineret ale României participă 
la campionatul mondial din O- 
Ianda.

HOCHEI : 28. n. București — 
Novosibirsk ; 2—4. ni. România —
R. F.G.

TENIS DE ClMP : 27. II. Ion 
Tiriac participă la un turneu in
S. U.A. ; 27. II.—5. HI. S. Dron
și V Marcu narticipă la un con
curs internațional la Moscova ; 
28. n. I. Năstase, P. Mărmureanu 
și G. Bosch participă la turneul 
internațional de la Cairo.

TENIS DE MASA : 2—4. HI.
Sportivii noștri fruntași participă 
la campionatele internaționale ale 
Angliei și la concursul internațio
nal de ia Ruse.

VOLEI: 28. II. Dinamo—T-S.K.A. 
(Moscova (f) în „C.C.E.“ ; 2. HI. 
Rapid — Blocker (Olanda) în 
„C.C.E.” (m).

ATLETISM : 5. HI. Concurs in
ternational de cros. Se dispută 
la Pitești, în parcul Trivale.

BOX : 1. in. Turneul echipei 
Metalul în R.D. Germană.

NATATIE : 3—5. HI. Concurs 
international de înot în R. F. a 
Germaniei (Bremen) cu partici
parea unor sportivi români.

SCRIMA : 3—5. HI. La Torino, 
Cupa Europei (m-f).



Qotbal
„Remiză" dramatică in Giulești

Rapid—Farul 2-2 (0-1)
Timpul : foarte frumos. ^Terenul: 

greu. Spectatori : 20 000.
Au marcat: TUFAN (min. 42 și 

60), DINU (min. 66) și NĂSTURES- 
CU (min. 82).

„Potcoava" arhiplină a fost — în 
fond — un certificat de competen
ță pentru spectatorii giuleșteni, care 
au intuit foarte bine că Farul nu e 
o echipă de 0—5. Constănțenii au 
luat un start fără complexe, depă
șind toate așteptările.

„PUNCTUL DE CONTROL" 
ANTONESCU - KOSZKA

Rapid începe jocul cu binecunos
cutele sale ,,un-doi“-uri, cu asalturi
le lui Dinu și cu demarajele lui 
Năsturescu, dar întîlnește o barieră 
fermă. Antonescu îmbină calmul cu 
dîrzenia, iar Koszka alternează pa
sele scurte spre Kallo cu lansările 
lungi spre Tufan. Ambii mijlocași, 
sprijiniți cu eficacitate de Zamfir— 
foarte inspirat la „legături" — 
contrează nenumăratele devieri ale 
triunghiului Dinu - Dumitriu - Io- 
nescu, handicapat de terenul greu. 
Farul nu se mulțumește însă cu 
temporizarea jocului, ci îi caută 
mereu pe cei doi din față, bine 
s,înșurubați” în coasta perechii Mo- 
troc — Dan. In min. 8, Antonescu 
găsește o breșă, îl lansează pe Ian- 
cu, dar „tancul" Constanței ratea
ză. Rapid presează, Dan execută o 
lovitură liberă in zid (min. 9), min
gea ricoșează la Năsturescu, șut... 
și Uțu își amintește că a fost un 
mare talent, executînd o „robinso
nadă" aplaudată. Rapid atacă mult, 
dar constănțenii interceptează totul 
la... 20 de metri. „Mîni“-pasele cu

DINAMO PITEȘTI — PROGRESUL 1-0 (0-0)
UN JOC MODEST

Stadionul ,.l Mai" din Pitești a 
găzduit sîmbătă partida inaugurală 
a returului. Timp splendid (prima 
zi de adevărată primăvară Ia Pitești), 
teren de joc bun, 10 000 de specta
tori, iată pe scurt cadrul meciului 
Dinamo Pitești—Progresul, încheiat 
cu scorul de 1—0, prin punctul în
scris de Naghi în minutul 49.

Au fost și cîteva aspecte curioase: 
un arbitru... ghinionist (veți vedea 
mai jos de ce), Barbu — unul din 
fundașii centrali ai gazdelor — ac
cidentat, a fost înlocuit în ultimul 
moment cu Vulpeanu, „albaștrii" din 
str. Dr. Staicovici au jucat în echi
pament complet... roșu (!)...

In general, jocul prestat de cele 
două formații a fost de o factură 
modestă. Motivul? După părerea 
noastră, jucătorii (i-am văzut la 
cabină înainte de începere) an fost 
stăpîniți de trac, de miza celor două 
puncte. Chiar din primul minut au 
putut fi observate două stiluri de 
joc diametral opuse: avîntul pitește- 
nilor care ținteau prin .acțiuni furtu
noase (dar puțin dezordonate) poar
ta lui Matache și maniera de a abor
da partida a bucureștenilor care, 
printr-o perfectă aplicare a sistemu
lui 4—3—3, au controlat mijlocul 
terenului, atacînd și repliindu-se în 
funcție dc situație. Timp de 48 de 
minute pe tabela de marcaj n-a sur
venit vreo modificare, deși ocaziile 
«au abundat, cele mai clare fiind ale 
lui Matei (niin. 5), Mateianu (min. 
12), I. Constantin (min. 19) și 
Șoangher (min. 42) de la Progresul, 
ca și acelea piteștene: Turcan (min. 
26 și 28), Naghi (min. 40). Și... 
acestea numai în prima repriză.-

Cu Mateianu, în continuare, un 
bun coordonator de joc și Al. Cons
tantinescu — într-o formă care me
rită atenția selecționerilor — cu o 
linie de fundași promptă, Progresul a 
menținut rezultatul egal 48 de mi
nute. In minutul 49 însă, piteștenii 
au înscris golul victoriei, în urma 
unei acțiuni colective fructificată de 
Naghi. După 0—1 bucureștenii au 
forțat lupta pentru egalare. Intro
ducerea lui Oaidă cu 23 minute îna
inte de sfîrșit a adus un reviriment. 
Și n-a lipsit mult să asistăm la o 
egalare dintre cele mai spectaculoase 

REAMINTIM NOTAREA ARBITRILOR
Cronicarii ziarului nostru au notat calitatea arbitrajelor cu stele, 

cupa cum urmeaza : pentru un arbitraj FOARTE BUN — 5 stele ; pen
tru un arbitraj BUN — 4 stele ; pentru un arbitraj SATISFĂCĂTOR — 
3 stele ; pentru un arbitraj SLAB — 2 stele ; pentru un arbitraj FOAR
TE SLAB — 1 stea.

plului Dumitriu — Ionescu sînt o 
pradă ușoară pentru „spagaturile" 
lui Tîlvescu sau Mareș. Abia în 
min. 39 Dinu îl deschide lung pe 
Năsturescu... centrare... Codreanu li
ber, excelentă poziție de voleu, dar 
ajustarea suplimentară lasă tabela 
de marcaj imaculată.

IANCU FORȚEAZĂ

In min. 42, cînd mingile pluteau 
în careul Farului, Iancu primește 
o pasă lungă, schimbă cu Antone
scu, sprintează spre poartă, repri
mește, deviază spre Tufan și... GOL, 
în fața apărării stupefiate a fero
viarilor, care văzuse „mînă la Ian
cu” în prima fază, dezechilibrîndu- 
se fără temei. Cu cîteva secunde 
înainte de pauză, Iancu slalomea- 
ză ă la Mazzola și e oprit în extre
mis de Greavu.

După pauză Rapid se năpustește 
cu toate forțele. Farul se reprofi
lează pe 4—4—2 (Kallo) și rezistă. 
Antonescu joacă pe linia careului, 
„prelucrează" toate mingile venite 
din capul sau pieptul ultimei linii, 
dar dispozitivul oaspeților dă sem
ne de oboseală. In min. 55 Lupescu 
șutează puternic, alături. In min. 
60, într-unul din puținele momente 
de respiro, Kallo „prinde" o min
ge, sprintează pe tușă, pasează Iui 
Iancu, intervine Greavu, greșește 
grav, și Iancu il „găsește" pe Tufan 
în prima linie. O preluare rapidă. 
Răducanu iese, e driblat și... 2—0 !

DINU PREIA COMANDA
Rapid nu cedează. Uțu se remar

că în minutele 62 și 63. Careul Fa
rului e suprapopulat. In min. 65

în min. 85, cînd Ciucu a „prins" un 
șut fantastic pe care Coman, ului
tor, l-a reținut.

GHINIONUL ARBITRULUI

...In minutul 87 arbitrul N. Rai- 
nea a fluierat sfîrșitul meciului! 
Stupoare. Intervin tușierii și jocul 
continuă încă 3 minute. Ce s-a în 
tîmplat? La o întrerupere, arbitrul 
a oprit pentru cîteva secunde cro- 
nometrul. Cînd l-a pornit din nou 
acele ceasului au sărit cu 3 minute 
înainte. Dacă adăugăm și faptul că 
N. Rainea nu a fost suficient aju
tat de tușierii săi și a dat cîteva 
decizii neclare pe care publicul nu 
i le-a iertat, putem spune că acest 
arbitru a avut sîmbătă ghinion, 
deoarece în rest a condus cu com
petență și obiectivitate.

ÎNVINGĂTORII AU PLECAT 
LA ZAGREB

Pitcștenii au luptat sîmbătă cu 
multă ardoare pentru cele două punc
te și... pentru refacerea moralului 
înaintea partidei dc miercuri de la 
Zagreb. Au reușit. Omul lor „nr. 1“ 
a fost Dobrin. Alături de el s-au 
remarcat Prepurgel, Ilie Stelian, Vul
peanu, I. Popescu și Naghi care 
au contribuit la victoria asupra Pro
gresului.

La ora cînd citiți aceste rînduri 
jucătorii piteșteni se află în Iugo
slavia. Ei au plecat duminică dimi
neață cu trenul, deplasînd un lot 
de 15 jucători, din care nu lipsește 
nici unul dintre cei care au jucat 
sîmbătă :

DINAMO PITEȘTI (antrenor Ște
fan Vasile) : Coman 7 — I. Po
pescu 7, Vulpeanu 8, Ilie Stelian 8, 
Badea 6, (din min. 46 Olteanu 6) 

■— Dobrin 9, Prepurgel 7 — Radu 
Constantin 6, Efimie 6, Naghi 7, 
Turcan 4.

PROGRESUL (antrenor P. Mol- 
doveanu): Matache 7 — Geor
gescu 7, Măndoiu 8, Pcteanu 7, 
Staicu 7 — AL Constantincscu 9, 
Mateianu 8 — Matei 6, I. Constan
tin 6, Ciucu 6, Șoangher 5 (din 
min. 67 Oaidă 7).

Arbitrul: N. Rainea ★★★

CRISTIAN MANTU

Rapid—Farul 2—2. Minutul 66. Dinu a „ghicit" păianjenul porții lui

Foto : A. Neagu
U/u...

cade și golul, în urma unei magis
trale lovituri libere executate de 
Dinu. La 2—1 .Farul îl retrage și pe 
Tufan. In această supraaglomerare, 
Dinu face minuni, împărțind mingi 
tuturor. In min. 68, la un fault al 
lui... Tufan, Dinu „descrie” o nouă 
curbă perfectă, dar Uțu respinge 
mingea în bară. Constănțenii rezis
tă eroic, dar cedează in min. 82, 
Jamaischi centrează și Năsturescu 
reia de la 4 m. In ultimele 8 minute 
Rapid încearcă să forțeze victoria, 
dar nu mai are de unde: resur
sele nervoase au fost consumate ...

Farul, refăcut moralmente, a ob
ținut un punct prețios. Constănțenii 
au jucat „cu mînă sigură" în prima 
parte, contracarînd cu maturitate 
dantela feroviară prin pase lungi și 
schimbări de flancuri.

Rapid a luat din nou un start 
lent. La urma urmei, feroviarii au

După un joc anost

Steaua—C.S.M.S. 2-0 (0-0)
Stadionul Republicii.
Spectatori: aproximativ 15 000. 
Terenul moale, totuși bun de 

joc.
Vreme frumoasă, primăvăra- 

t.ică.
Au marcat: Sătmăreanu (min. 

70) și Soo (min. 87).
Concurența „Giuleștiului" și a... 

televiziunii a subțiat destul de 
mult, numărul spectatorilor care 
au luat ieri drumul stadionului 
din Dealul Spirei, pentru a asista 
la partida dintre Steaua și 
C.S.M.S. Iar dintre aceștia, pro
babil că foarte puțini s-au putut 
declara mulțumiți cu ceea ce H 
s-a oferit, ca spectacol fotbalistic, 
ou calitatea jocului prestat de 
cele două echipe.

Dacă de la echipa ieșană. mo
destă în pretenții în această edi
ție a campionatului și aflată, în 
consecință, pe o poziție codașă 
în clasament, nu ne așteptam ia 
prea mult, în schimb de la Steaua 
speram la o evoluție cel puțin 
egală cu aceea din duminica tre
cută, în compania Farului. Dar, 
am fost dezamăgiți.

Am asistat, de fapt, la un joc 
destul de anost, încâlcit, în care 
ieșenii au demonstrat că ținta 
lor o constituie un rezultat, de 
egalitate, iar bucureștenii că s-ar 
mulțumi și cu o victorie la limi
tă, indiferent cum ar fi ea ob
ținută.

Timp de 70 de minute, apăra
rea formației oaspe (în care s-au 
remarcat îndeosebi portarul 
Constantinescu și fundașii de 
margine Pop și Deleanu) a rezis
tat cu brio ofensivei, în general 
dezorganizate, a bucureștenilor, 
scorul menținîndu-se alb. A ve
nit însă acel șut-centrare al fun
dașului Sătmăreanu, de la circa 
30 m lateral, care l-a surprins 
ieșit din poartă pe Constantines
cu: acesta a atins totuși din să
ritură mingea, dar n-a putut-o 
împiedica să se rostogolească spre 
plasă. .Cu acest gol, oarecum în
tâmplător, speranțele Jucătorilor 
de la C.S.M.S. de a obține un 
punct la București s-au prăbușit. 
Dar partenerii lor (satisfăcuți, 
probabil, numai cu atât) n-au for
țat nota, așa cum fac alteori în 
asemenea ocazii, pentru a-și ro
tunji scorul. De-abia cu trei mi
nute înainte de sfîrșitul meciului, 
la o acțiune ceva mai clară a 
bucureștenilor în atac, înlocuite- 

refăcut partida grație plusului de 
viteză din final. Stilul de joc al 
Rapidului nu permite starturi în 
jumătate viteză. Temperamentul ju
cătorilor săi reacționează negativ 
la... golul care întârzie. Iată de ce, 
3/4 din înaintarea „olimpică" a 
trebuit să aștepte superba lovitură 
liberă a lui Dinu.

A arbitrat Cornel Nițescu (Si
biu) ★

RAPID (antrenor V. Stănescu) : 
Răducanu 7 — Lupescu 7 (min. 82 
Costea), Motroc 7, Dan 7, Greavu 
6 — Dinu 9, Jamaischi 7 — Năs
turescu 7, Dumitriu 6, Ionescu 7, 
Codreanu 6.

FARUL (antrenor V. Mărdăres- 
cu) : Uțu 9 — M. Georgescu 7, Tîl
vescu 7, Mareș 7, Dumbravă 6 — 
Antonescu 9, Koszka 8 — Zamfir 7, 
Tufan 7, Iancu 8, Kallo 6.

IOAN CHIRILA

rul lui Voi nea. Soo, care a pri
mit o minge în interiorul ca
reului mare, a^șutat cu... șpițul 
și a înscris cel de-ai doilea gol.

Firește, justețea victoriei echi
pei Steaua nu poate fi pusă la 
îndoială, în ciuda modului ne
așteptat în care s-a deschis sco
rul și s-a decis, de fapt, soarta 
acestei partide. Bucureștenii au 
avut numeroase alte ocazii de a 
înscrie dar, în afara unui șut în 
bară al lui Pantea (min. 60), cele 
mai multe din situațiile favora
bile ivite au fost irosite cu... se- 
nihătate de Voinea. (După pă
rerea noastră, acest jucător ar 
mai trebui ținut nițel pe tușă, 
pentru a învăța să tragă precis la 
poartă). în ansamblu, jocul Ste
lei a fost destul de șters. Sorin 
Avram și Pantea nu și-au inter
pretat „rolurile" în nota obiș
nuită, poate și din cauză că au 
avut în față doi fundași deose
bit de deciși în intervenții. Mij
locașii, la rîndul lor, nu au mai 
fost atât de incisivi ca în urmă 
ou o săptămână, iar apărarea ime
diată, în cele cîteva solicitări mai 
serioase ale atacanților ieșeni, s-a 
arătat cam nesigură.

Despre echipa oaspe putem 
spune că s-a apărat destul de 
bine, dar acesta a fost, dealtfel 
și singurul ei merit. Dacă la în
ceputul jocului ieșenii au mani
festat și unele preocupări ofen
sive (Incze IV a și ratat în min. 
7 o bună ocazie de a deschide 
scorul), pe măsura trecerii tim
pului ele s-au stins cu totul, în 
repriza a doua șuturile la poarta 
lui Haidu numărindu-se pe de
getele unei singure mâini. Cu nu
mai doi-trei oameni în atac (Stoi- 
cescu, Cuiperman și, uneori, Lupu- 
leseu), cto mijlocașii retrași de
seori pe linia fundașilor, nici nu 
se putea mai mult.

Iată forrpațiile aliniate în Joc: 
STEAUA (antrenor Ilie Savu)> 

Haidu 6 — Sătmăreanu 7, Jenei 
7, D. Nicolae 6, Chiru 6 — Negrea 
6, D. Popescu 7 — Pantea 6, 
Constantin 7. Voinea 4 (Soo), S. 
Avram 7.

C.S.M.S. (antrenor C. Lauren- 
țiu): Constantinescu 6 (i-am fi 
dat 9 fără primul gol primit) — 
Pop 8, lanul 7, Vornicu 7, Delea
nu 9 — Humă 6, Romită 7 — In- 
cze IV 6, Stoicescu 7, Cuperman 
6, Lupulescu 5.

Arbitrul: N. Cursaru ★

C. FIRĂNESCU

PLOIEȘTI, : 
trimisul nostru 
Spectatori: 12 1 
sorit. Teren : 
(min. 67).

Cea de-a 26- 
tehnica Timișo 
azi fiecare ech 
torii, 7 meciur 
tate) poate pri 
satisfăcător.

In ciuda al 
made deficient 
au fost atât < 
fund, ci in a 
Dridea I și i 
cadența. Ei nu 
nu se înțeleg 
jocul individua 
Doar spre sfî 
singurul „un-c 
dea I, cuplul 
balul nostru. 1 
departe unul c

UNIVERSITATEA -
Derbiul de la Crai

CRAIOVA, 26 (prin telefon, de bl
la trimisul nostru). bl

Stadionul Tineretului. ui
Timp: excelent (soare, cald). D:
Spectatori: 15 000. te
Au marcat: Haidu (min. 11) și n<

Sfîrlogea (min, 19). m
De mult returul n-a mai înce- sc

put cu un asemenea derbi ca cel cl 
de la Craiova. Aici s-au întâlnit N 
într-un meci cu mare miză ocu- Si 
pantele locurilor 1 și 2 ale cla- în 
samentului. Așadar, atmosfera cl 
este lesne de închipuit: 46 000 al 
de cereri de bilete, 46 000 de en- p 
tuziaști solicitanți care de sîm- n 
bătă numai de fotbal discutau 1« 
în frizerii, în restaurante, în cen- li
trul orașului și credem că și... f< 
acasă. Cînd transmit aceste rîn- r: 
duri cîteva mii de spectatori s-au n 
mutat de Ia Stadionul Tineretu- h 
lui în piața din fața hotelului c 
Minerva și... trag concluzii. r

Sînt ei oare mulțumiți de „ega- d 
lul“ realizat de olteni? Noi ere- > 
dem că da. Rezultatul este echi- f 
tabil, echipele și-au împărțit a- 6 
proape... frățește perioadele de < 
dominare (poate cu un plus pen- f 
tru Universitatea în repriza se- « 
cundă), ambele au profitat cîte 1 
o dată de neatenția apărărilor și t 
au înscris. Ambele formații au 1 
depus eforturi pentru cucerirea < 
victoriei, dar aceasta n-a revenit < 
niciuneia. Si încă o mențiune: 1 
ÎN ACEASTA PARTIDA ATÎT 1 
DE IMPORTANTA, SPRE LAU- 1 
DA LOR ȘI A ANTRENORILOR, 1 
ECHIPELE S-AU ÎNTRECUT ÎN ' 
MODUL CEL MAI SPORTIV. 
DECI, SE POATE! Pentru acea
sta felicitări tuturor.

Arătând cadrul desfășurării me
ciului, să trecem la jocul în sine. 
Probabil că vacanța le-a fost un

Steagul r
BRAȘOV, 26 (prin telefon de 

la trimisul nostru).
Stadionul: Tineretului; specta

tori : 10 000 ; timp frumos ,• teren 
desfundat; a marcat Ioniță III 
(min. 29) și Gane (min. 50).

Un meci de care se legau multe 
din speranțele „stegarilor" (jucă
tori, antrenori și suporteri). Ba, 
unii dintre cei mai sentimentali 
suporteri ai brașovenilor cereau, 
printr-o placardă apărută înainte 
de începerea meciului, la tribuna 
a II-a, SCORUL ETAPEI — un 
fel de „răzbunare" pentru acel 
7—0 din toamnă de la Petroșeni. 
Placarda a dispărut însă înainte 
de apariția echipelor pe teren. 
Un superstițios sau un realist, 
cel care a cerut această retran- 
șare a dorinței ? Greu de răspuns. 
Ceea ce se poate spune însă e 
faptul că a existat parcă în a- 
ceastă discretă retragere o pre
simțire a celor ce aveau să se 
petreacă pe teren. împotriva aș
teptărilor, după cîteva minute de 
studiu cei care au luat condu
cerea operațiunilor au fost oas
peții, care s-au „aclimatizat" mai 
repede condiției terenului. Petro- 
șenenii au „săltat" mingea, ju- 
cînd-o la semiînălfime, folosind 
pase lungi, dar și combinații 
foarte simple, eficiente. în minu
tele 7 Casandra, 12 — Martinovici 
și 25 — Toia au și avut posibili
tatea de a trage periculos la poar
tă. Și poate că maniera de joc de 
care vorbeam a oaspeților ar fi 
dat rezultatul scontat dacă nu se 
întâmplau trei lucruri care au 
decis în ultimă instanță, soarta 
partidei:



imul șut pe poartă — in min. 37! Petrolul - Politehnica
on, de la
■ Petrolul; 
rumos, în- 
at Badea

■Iul—Polî- 
meciul de 
:te 9 vic

ia egali- 
calificativ

din for- 
pioane nu 

linia de 
a. Badea, 
și găsesc 
acțiunile, 

i urmare, 
primează, 
am văzut 
i și Dri- 
it în fot-
au jucat 

1 nici nu

se cunoșteau... Roman s-a agitat mult 
șl cu puțin folos, iar Moldoveanu a 
rămas tot... Moldoveanu, chiar și după 
turneul din America de Sud, chiar și 
după cele două goluri date lui Penarol 
(în schimb, n-a marcat pînă acum nici 
unul în campionatul nostru!) In ase
menea condiții, cum se putea sparge 
„zidul* din fața porții lui Popa ?

In prima repriză, timișorenii, aplicînd 
un 4—3-—3 strict defensiv, au reușit 
să mențină egalitatea pe tabela de mar
caj, respingînd orice acțiune petrolistă, 
Popa și Lereter fiind oamenii de bază. 
Nu-i mai puțin adevărat că și campio
nii au greșit, încercind străpungerea a- 
părării „violeților“ numai prin acțiuni 
individuale. După pauză, bine sfătuiți 
la cabină de antrenorul Cemăianu, ei 
an început să șuteze de la distanță 
și au reușit nu numai să lie mai pe
riculoși decît în primele 45 de minute, 
dar să marcheze golul care avea să 

O BUCUREȘTI 1-1 (1-1)
jns parțial
hipelor în pro- 

în abordarea 
ive. în ce sens? 
t, echipele au 
rioada de tato- 
stat și pînă în 
1 tor ii au fost 
; de două faze 
nă instanță de 
iller III. Acea- 

avea să fie a 
iele defensive 
>s de atîtea și 
Jtatea are de 
mișcarea mai 
9e partea cea- 
ă situația cal
in construirea 

și schimbă- 
■ atacurilor di- 
tijlocul terenu- 
avian Popescu, 
ent șl care do- 
Lipiri ce pun în 
idversă. De e- 

minutu] 11: 
balonul pe 

ă lui Popescu, 
i se aștepta la 
ri-âei“, Popes- 

9 de grade Șt 
pe stingă. In- 
zdă este pusă 
nu mai poate 
cum Haidu, 

•ază în plasă. 
Dinamo Bucu- 
dar mai ales 

i tactică". Ce-i 
lectatorii, deși 
acest neprevă-

rării dinamo- 
z minutul 19, 
ivitură liberă, 
careu și spre 
4—5 jucători;

Datcu face și el cițiva pași (de
loc necesari) și Sfîrlogea, cu ca
pul, trimite mingea de lingă el in 
plasă. 1—1! Jocul place. E vioi, 
curat, cu multe acțiuni frumoase. 
Păcat că acțiunile înaintașilor nu 
se termină cu șuturi pe poartă, 
că se ratează intercepții decisive.

Repriza secundă schimbă as
pectul jocului. Ouvîntul de ordine 
îl au apărările. Ghergheli și Ivan 
nu sînt pe fază, acționează în 
contratimp și înaintările nu mai 
au un suport trainic. Deliu, ce) 
pe lingă care Pîrcălab trecea 
cîndva cu ușurință, de data acea
sta cîștigă duelul. Haidu, alear
gă mult dar fără folos, Ene nu e 
în ton cu Frățilă, iar dincolo, 
Niță ține mult mingea și Oble- 
menco nu reușește decît o dată 
să șuteze la poartă (de la 6 m 
cu capul, dar Datcu „scoate" 
uimitor). în rest, un joc la cen
trul terenului cu rare apropieri 
de careuri, un joc dominat de 
apărători.

A arbitrat: E. Pazaropoulos 
(Grecia) ★★★ — ajutat la tușe 
de Gr. Bîrsan și V. Liga (Ga
lați).

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
(antrenor R. Cosmoc): Papuc I 
8 — Mi-hăilescu 7, Mincă 7, Ma
rin Marcel 8, Deliu 8 — Strîm- 
beanu 7, Ivan 6 — Niță 5 (din 
min. 70, Deselnicu 5), Sfîrlogea
7, Oblemenco 6,. Cîrciumărescu 
6;

DINAMO BUCUREȘTI (antre
nor Tr. Ionescu): Datcu 7 —
Popa 7, Nunweiller III 8, Dinu
8, Stoenescu 7 — Ghergheli 6, 
Octavian Popescu 9 — Pîrcălab 
6, Frățilă 7, Ene II 5, Haidu 5 
(din min. 78, Nuțu 6).

CONSTANTIN ALEXE

liul 2-0 (1-0)
ta 10!

trecut la un 
terenul ;
rapid defec

are se afla e- 
ișnuitele pase 

ce") și parti- 
iune a schim- 
ui, pasînd ra- 
îdu-și coechi- 

lucru ;
nțit o minge 
respinsă gre- 

s pe direcția 
scris un gol 
norocos, dar

icioarele for- 
Șt. Coidum, 

■ral, situație
i minutul 59 
ne, prolitînd
ii apărări a 

un gol de
ică, majorînd 
le.
;ii s-au clăti- 
jut, deoarece 
rprinzător — 
revenind în

atac cu o prospețime neașteptată, 
în această parte a meciului, apor
tul lui Libardi — în atac — a 
fost mai consistent și acțiunile 
ofensive ale Jiului au crescut în 
intensitate. Avînd un bun suport 
fizic, ambele echipe fac o adevă
rată cursă de urmărire, pe planul 
dezvoltării vitezei de joc. Jiul 
forțează, Steagul roșu nu pier
de însă nici o clipă roata, 
cum se spune în ciclism, și asis
tăm 20 de minute Ia un fotbal 
deslășurat extrem de vivace, de 
bun nivel tehnic și spectacular, 
O remarcă pentru sportivitatea 
celor 23 de jucători care au luat 
parte la desfășurarea partidei.

Arbitrul N. Mihăilescu (Bucu
rești) : *****

STEAGUL ROȘU (antrenor S. 
Ploieșteanu) : Adamache 7 —
Ivăncescu 7, Jenei 9, Campo 8, 
Naghi 7 — Alecu 8, Năftănăilă 6
— Necula 6, Gane 10, Ioniță III 
7 (min. 55 Goran 6), Gyorfi 6.

JIUL (antrenor Șt. Coidum) : Ion 
Vasile 7 — Dan 7, Stocker 9, Pop 
8, Mihai 7 — Toia 9, Crăciun 5
— Martinovici 8, Casandra 6, Li
bardi 7, Peronescu 6.

VALENTIN PĂUNESCU

VARIANTA CU 13 REZULTATE EXACTE LA
NOSPORT Nr. 8, ETAPA DIN 26 FEBRUARIE 1967

X. Lanerossi — Brescia x
XI. Lazio — Milan x

XII. Mantova — Fiorentina x
XIII. Napoli — Atalanta 1

M.S. Iași 1
Constanța X
U.T.A. X

Jiul 1
iteh. Tim. 1
jin. Buc. X
il anulat
na 1
3rino X

Fond de premii 495 307 lei din 
care 97 314 lei report premiul mi
nim.

Rubrică redactată de Adminis
trația de Stat Loto-Pronosport.

decidă victoria lor (min. 67): după 
atacuri neslîrșite ale Petrolului, Badea 
șutează cu boltă, de Ia aproximativ 20 
m, în dreapta porții timișorene; mingea 
atinge pămîntul și ricoșează în poartă, 
păcălindu-1 pe Popa care a reacționat 
tîrziu (pînă atunci ar fi meritat nota 
10). în continuare, tot Petrolul va avea 
inițiativa.

Politehnica, o echipă modestă, cu un 
atac ca și inexistent (doar Popanică a 
fost mai activ), a dorit din răsputeri 
un meci egal și era cît pe aci să-l 
obțină, dar nu ar fi fost just...

Mai avem de notat cîteva amănunte: 
primul șut pe poartă al meciului, abia 
în min. 37 (autor: Mocanu); Politeh
nica a șutat doar de două ori la poartă 
(min. 30, Regep — afară, min. 70, 
Petrovici — Sfetcu a prins cu greuta
te); în min. 53 o fază care a dat de lu
cru „tribunelor": Badea a marcat un

în locul unei victorii la scor, egalitate

Universitatea Cluj-U.T.A. 1-1 (0-0)
CLUJ, 26 (prin telefon).
Stadionul orășenesc.
Spectatori: 18 000.
Timp: admirabil, teren moale.
Au marcat: Barbu (minutul 63) 

și Moț (minutul 89).
La Cluj, o zi de adevărată pri

măvară, dar terenul moale a 
suprasolicitat jucătorii ambelor 
echipe, îngreuind la maximum 
controlul balonului. Totuși stu
denții clujeni au făcut față si
tuației și luptînd cu multă ener
gie și-au asigurat superioritatea 
teritorială, creînd numeroase faze 
de poartă. De zece ori apărarea 
oaspeților a fost nevoită să tri
mită mingea în corner pentru a 
bara, în ultima clipă, drumul 
înaintașilor clujeni spre poarta 
lui Gornea. Dacă Universitatea ar 
fi cîștigaț acest meci la un scor 
categoric, nici unul dintre spec
tatori n-ar fi fost mirat. Stu
denții au trecut pe lingă o vic
torie pe care o meritau cu pri
sosință, dar pe care au lăsat-o 
să le scape printre... degete. De 
11 ori mingea putea să se opreas
că în poarta arădenilor. De două 
ori ea a întîlnit bara (în min. 8 
și 9 la șuturile lui Neșu, șd respec
tiv, Ivansuc) iar de 9 ori ata- 
canții clujeni s-au pripit, pierzînd 
ocazii sigure. „Campionul" a fost 
Barbu. El a jucat bine în cîmp, 
s-a demarcat cu abilitate dar n-a 
știut să finalizeze, pierzînd una 
după alta situațiile extrem de fa
vorabile pe care le-a avut în nu
mitele 9, 39, 64, 77 și 84.

Poate că totuși rezultatul final 
ar fi fost altul, dacă în minutul 
80 cînd Ivansuc a pătruns sin
gur în careu și a fost faultat de 
Mețcas, arbitrul ar fi acordat, așa

Combinatul Poligrafic a învins pe Rapid 
în campionatul feminin

C.P.B.—RAPID (f) 3—2 (15—12, 
12—15, 9—15, 15—10. 15—7). Vo
leibalistele de la G.P.B. au confir
mat revenirea de formă de la înce
putul returului și au reușit o vic
torie de prestigiu în fața rapidis- 
telor. Partida nu s-a ridicat la un 
nivel tehnic superior, dar a plăcut 
prin ardoarea cu care jucătoarele am
belor echipe au luptat pentru fiecare 
minge. Prelungitele și frumoasele 
schimburi de mingi, presărate cu lo
vituri puternice de atac și salvări 
in extremis, au fost răsplătite cu 
ropote de aplauze. Păcat că, în ma
joritatea lor, atacurile ambelor e- 
chipe au purtat amprenta șablonului. 
A învins, finalmente, formația care 
a știut să-și dozeze mai bine efor
turile și să profite de momentele 
grele prin care trecea adversarul.

I.C.F. —ȚFSÂTURA P. NEAMȚ 
(f) 3— 0 (10, 15, 12). Studentele— 
deși au fost conduse la începuturile 
seturilor au găsit de fiecare dată 
resursele necesare să refacă handica
pul și să termine învingătoare. Ele 
puteau cîștiga mai ușor dacă se 
concentrau mai mult în finalurih* se
turilor. S-au evidențiat Rădulescu,

Timișoara 1-0 (0-0)
gol, dar arbitrul nu l-a acordat pe 
motiv că Badea își potrivise mingea cu 
mîna înainte de a șuta (după cum ne-a 
spus după joc conducătorul meciului). 
Și alt amănunt: arbitrul V. Dumitrescu 
s-a arătat prea îngăduitor cu unele in
trări dure ale fundașilor Bodrojan și 
Rotaru.

Arbitrul V. Dumitrescu ★★★

PETROLUL (antrenor G. Cernăianu): 
Sfetcu 7 — Pahonțu 7, Dragnea 7, 
Florea 7, Mocanu 7 — Iuhas 6 (min. 
70 Dincuță), Dragomir 7 — Roman 5, 
Dridea I 5, Badea 7, Moldoveanu 5.

POLITEHNICA TIMIȘOARA (antre
nor N. Reuter): Popa 8 — Bodrojan 7, 
Răcelescu 6, Lereter 7, Rotarii 6 — 
Mibăilă 5 (min. 84 Grizea), Surdan 6, 
Petrovici 5 — Cotormani 5, Popanică 
6, Regep 6.

MIRCEA TUDORAN 

cum ar fi fost firesc, lovitură de 
la 11 m. Spre surprinderea gene
rală,; însă, conducătorul jocului 
a indicat lovitură de... colț. Dar 
iată că aceasta n-avea să fie sin
gura surpriză neplăcută pentru 
gazde. Cînd lumea se ridicase în 
picioare, iar unii dintre specta
tori începuseră să părăsească tri
bunele stadionului, — „lovitură 
de teatru": Moț a trimis o min
ge cu boltă, care l-a depășit pe 
Gaboraș, intrînd în plasă! Era 
în min. 89... Clujenii și-au putut 
da seama cu amărăciune cît de 
slabă a fost zestrea de un singur 
gol realizată de Barbu în min. 
63, de același Barbu care de-a 
lungul partidei avea să se distre
ze cu ocaziile de gol.

Arădenii se pot declara supra- 
mulțumiți de rezultat. Au venit 
la Cluj pentru un punct și au 
reușit să-l ducă acasă cînd nu se 
mai așteptau.

Meciul a fost de un nivel teh
nic satisfăcător. S-a jucat destul 
de repede, fotbaliștii celor două 
echipe mișcîndu-se bine în oiuda 
terenului puțin propice.

UNIVERSITATEA CLUJ (an
trenor: E. Mladin): Gaboraș 5 
— Szoke 7, Pexa 8, Anca 8, Cîm- 
peanu 7 — Mustețea 7, Petru 
Emil 7, Neșu 6 — Ivansuc 8, Sza
bo 7, Barbu 6.

U.T.A. (antrenor: N. Dumitres
cu): Gornea 8 — Birău 6, Bacoș 
6, Mețcas 8, Igna 7 — Jac 7, Chi- 
vu 8 — Schiopu 8, Traian Po
pescu 6, Țîrlea 4 (din min. 46: 
Moț 7), Axente 6.

Arbitrul: C. Petrea (București)
★ **
VICTOR MOREA-coresp. principal

Șchiopu (I.C.F.), Comaroni și De- 
metriu (Țesătura).

DINAMO—UNIVERSITATEA CLUJ 
(f) 3—0 (7, 3, 7). Campioanele au 
făcut o partidă bună, demonstrind 
putere de luptă, eficacitate (dar nu 
și varietate) în atac și siguranță în 
apărare. Meciul a plăcut prin acu
rateța multor execuții tehnice. Stu
dentele clujene s-au prezentat în ge
neral bine, dar cu echipa descom
pletată (prin unele indisponibilități) 
nu puteau realiza mai mult. Am re
marcat pc Ivănescu și Lia Vanea 
(Dinamo), R. Marcu și M. Botezau, 
(Universitatea).

I. Dumitrescu

FARUL CONSTANTA — C.S.M. 
SIBIU (f) 3—2 (—9, 15, 10, —12, 
7). Lipsite de aportul lui Goloșie 
constănțencele au prestat un joc 
slab, învingînd destul de greu echipa 
sibiană. (M.Seuleanu-coresp.).

PENICILINA IAȘI—UNIVERSI
TATEA CRAIOVA (f) 3—0 (2,
5. 0).

RAPID—MINERUL BAIA MARE 
(m) 3—1 (4, —10, 2, 8), Înainte

M. Bonnevie (Franța), V. taci (România) 
și fondiștii bulgari învingători 
in „Cupa speranțelor" la schi

POIANA BRAȘOV 26 (prin tele
fon de la trimisul nostru). — După 
cum era de așteptat, slalomul spe
cial a fost proba care a stîmit cel 
mai mare interes în cadrul concursu
lui de schi „Cupa speranțelor". Punc
tul principal de atracție l-a constituit 
evoluția schiorilor' francezi care, cu 
o zi înainte, făcuseră la „uriaș" o 
adevărată demonstrație de schi mo
dem. „Speranțele*4 schiului francez au 
dovedit că pășesc cu hotărîre pe ur
mele lui Perillat, Lacroix, Killy și 
alți „ași". Dar, imprudența speci
fică uneori tinereții poate avea ur
mări neplăcute. Aceasta este expli
cația că Bonnevie, în prima manșă, 
și Gay, într-a doua, au căzut, au 
pierdut porți și au fost descalificați. 
Astfel, victoria i-a revenit lui V. 
Brenci, un autentic talent al schiu
lui nostru.

In probele de fond ale .,Cupei spe
ranțelor", clasamentele vădesc neta 
superioritate a reprezentanților Bul
gariei.

Iată rezultatele tehnice din „Cupa 
speranțelor și ale campionatelor re
publicane de fond disputate sîmbătă 
și duminică:

„CUPA SPERANȚELOR", stalom 
uriaș (sîmbătă, pe Sulinar. 1 800 m 
lungime, 500 m diferență de nivel, 
74 de porți): 1. Michel Bonnevie 
(Franța) 2:20,1; 2. Roland Gay 
(Franța) 2:20,6; 3. Gheorghe Vulpe 
(România) 2:24,4; 4. Josef Gazvoda 
(Iugoslavia) 2:25,6; 5. Virgil Brenci 
(România) 2:26,6; 6. Hans Jurgen 
Tobitzki (R.D. Germană) 2:26,4; 7. 
Franck Weissflog (R.D. Germană) 
2:26,9; 8. Virgil Alexandrescu (Ro
mânia) 2:27,2; 9. Horst Wieland
(R.D. Germană) 2:29,2; 10. Aleksan
der Ncdelkov (Bulgaria) 2:29,7;

CONCURSUL DE SALĂ AL SENIORILOR
(Urmare din pag. 1)

Golh (50 m) etc. In schimb, 
n-aveam motive să ne declarăm sa- 
tisfăcuți de evoluția altor atleți, în 
special cei de la aruncarea greutății 
(bărbați — femei) și înălțime (băr
bați), probe la care nivelul rezulta
telor se prezintă, în continuare, 
foarte scăzut și nu se constată cît de 
cît o ameliorare a actualei noastre 
rămîneri în urmă.

Din foile de arbitraj ale acestui 
concurs am cules cîteva dintre cele 
mai bune rezultate. Iată-le :

BĂRBAȚI : 50 m : Gh. Zamflrescu 
(Steaua) 5,9 (în serii 5,3), P. Ciobanu 
(Dinamo) 5,9 (5,9), C. Nlchifor (Din.) 
8,0, M. Vosminschl (ICF) 6.1 (5.9), B. 
Hugel (Din.) șl B. niescu (Din.) 6.1; 55
mg : N. Perțea (Steaua) 7,7, N. Maco- 
vei (Steaua) 7,7, E. Jerger (CSM Re
șița) 7,8, R. Radoslav (Știința Bacău)
7.8. I. Dumitrașcu (Muscelul C-lung)
7.9, T. Salamon (Steaua) 8.0; lungime; 
V. Sărucan (CSM Cluj) 7.46 — record 
republican de sală; D. Bădini 7.30. M. 
Zaharia (Rapid) 7,14. E. Pereteatcu 
(St. Bacău) 7,06, M. Olteanu (CSM 
Cluj) 8,92, O. Vlscopoleanu (Steaua) 
8,83; triplu : V. Dumitrescu (Din.) 
15,69 C. Corbu (Inst. Ped. Pitești) 
15,56. O. Vlscopoleanu (Steaua) 15,16, G. 
Blos (Rapid) 14.95, Al. Mihu (ICF) 
14.76 M Petra (Steaua) 14.62; înălți

Doina Potra (Universitatea Cluj) trage puternic, dar blocajul dina- ■ 
monist va respinge. Imagine din partida Dinamo București—Universita- I 
tea Cluj. Foto : N. Aurel

de începerea meciului, spectatorii pre- 
zenți în sala Giulești erau convinși 
că întîlnirca va constitui un „antre
nament" ușor al echipei rapidiste, în 
vederea meciului revanșă de joi (cu 
Blokkeer) din cadrul „C.C.E." Spre 
surpriza tuturor, echipa giuleșteană 
a trebuit să cedeze un set și să 
lupte de la egal la egal în ultimul 
cn băimărenii care au jucat cu multă 
ardoare.

S. Noran
) 

slalom special (sub teleferic, 
480/180. 52 + 52): 1. V. Brenci 87.5;
2. Al. Nedelkov 89,5; 3. Marko Zi
dan (Iugoslavia) 90,1; 4. J. Gaz
voda 90,9; 5. Dan Cristea (Româ
nia) 9L9; 6. Fr. Weissflog 92,1; 7. 
Ioan Bobiț (România) 103,6; 8. 
Constantin Văideanu (România) 
103,9; 9. Constantin Tudor (Steagul ț 
roșu Brașov) 105,2; 10. Alexandru 
Bogdan (Șc. sp. Sinaia) 107,3; 
fond, juniori 5 km: 1. Nikolai Bo
risov (Bulgaria) 21:11,0; 2. Alek- 
sandăr Vazarov (Bulgaria) 21:27,0;
3. Ton Olteanu (România) 21:40.0;
4. Ion Mîrzea (România) 21:43.0;
5. Ilian Ghenov (Bulgaria) 21:45,0; 
ștafeta 3%5 km juniori: 1. Bulga
ria (Ghenov, Vazarov, Borisov) 
58:11,0; 2. România I (Andrei, Mîr
zea, Olteanu) 59:24.0; 3. România 
II (Benga, Papuc, Fontana) 59:26,0;

★
CAMPIONATELE REPUBLICANE 

DE FOND, seniori 15 km: 1. Gheor
ghe Cincu (A.S.A. Brașov) 58:28,0 
(campion republican): 2. Dinu Petro 
(Dinamo Brașov) 59:32,0; 3. Stclian 
Drăguș (A.S.A.) 59:50,0; 4. N. Sfe- 
tea (Dinamo) lh 00:10.0; 5. Gh. 
Vilmoș (Dinamo) lh 01:22,0; tineret j 
15 km: 1. Marcel Coi an (A.S.A. Bra
șov) lh 02:26,0; (campion republi
can)^. I. Dudu (A.S.A. Brașov) lh’ 
05:11,0; 3. Gh. Dihoi (Dinamo Bra- 
șov) 111 06:08,0; 4. I. Funieru (Ca« 
raimanul Bușteni) lh 06:56,0; 5. G. 
Arghiropol (I.C.F.) lh 07:30,0; se- ' 
nioare 5 km: 1. Marcela LeampM
(Dinamo Brașov) 23:00,0; 2. Iulian# j 
Haidu (Dinamo Brașov) 23:35,0; |
3. Rodica Cimpqia (A.S.A. Brașov) 
24:47,0.

D. STÂNCULESCU

me ; Al. Spiridon (Din.) 2,00, E. Ducu 
(Steaua) 1,95. A. Popescu (Steaua) 1,95, 
S. Ioan (Politehnica) 1.90, C. Semen 
(ICF) 1,90, A. Berbece (Din.) 1.90;, 
prăjină: P. Astafei (Steaua) 4,80—re
cord republican de sală, D. Piștalu 
(Din.) 4.70, E. Simionescu (Steaua) 4 50, 
Cr. Ivan (Rapid), 4,35 — record re- > 
publican de sală la juniori, V. Mure-| 
șan (ICF) 4,15, N. Ligor (ICF) 3 95 ;! 
greutate : Ad. Gagea (Din.) 16,20. C. I 
Crețu (Metalul) 16,05, G. Luchian (Se, ( 
Sp. C-ța) 15,49, I. Naghi (Steaua) 14 14, 
V. Sălăgean (St. roșu Brașov) 14.11, 
FEMEI ; 50 m : M. Goth (Progresul! 1 
Deva) 6.7, I. Petrescu (Rapid) și Ec. ; 
Nourescu (Metalul) 6.7, C. Moga (Mus- 1 
celui C-lung) 6,8, Ol. Damian (St. roșu j 
Brașov) 6.9, M. Pretorian (Viitorul?' 
7,0; 50 mg : V. Viscopoleanu (Steaua?J 
7,4 — record republican de sală ega
lat, L. Jung (Steaua) 7,6. Ed. Sch.rF 
(Șc. Sp. Brașov) 7,6. — record republi
can de sală la junioare egalat: El. 
Vintilă (Din.) 7,7, V. Biduleac
7,7, G. Negoescu (Progresul) 7,7; lun
gime : v. Viscopoleanu (Steaua) 6 lSi 
— record republican de sală, El. Vin
tilă (Din.) 5,78. Ed. Schal (Șc. Sp.. 
Brașov) 5,67, M. Salamon (Steauaț 
5.59, C. Popescu (Lie. nr. 35 Bue.jf 
5,52; înălțime ; a. Stoenescu (Stiinț* 
Alexandria) 1,64, V. Bonei (Lie. N? 
Bălcescu Craiova) 1,61. C. Popescw 
(Lie. nr. 35) 1.58, D. Radu (SteauajJ 
1,55: greutate: A. Sălăgean (Tracto
rul Brașov) 14,77, A. Gurău (Progre^l 
sul) 14.16, El. Elic (Metalul) 13.98. L., 
Oros (Steaua) 13,51, El. Lefter (1CF?( 
13,08, G. Murărescu (Șc. Sp. UCFS 1 
Roman) 12,84.

POLITEHNICA 
GREȘUL BRĂILA 
9, 7).

GALAȚI—PRO-
(m) 3—0 (4,

POLITEHNICA BRAȘOV—ALU-i 
MINA ORADEA (m) 1—3 (9—15, 
15—7, 11—15, 12—15).

POLITEHNICA TIMIȘOARA— 
DINAMO BUCUREȘTI (m) 2—3
(17—15, 15—8, 4—15, 7—15,
10—15),
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ÎN CAMPIONATELE 
PUBLICANE, CAT. A. s-au în
registrat următoarele rezultate: 
MASCULIN: Politehnica Bucu
rești—Universitatea ■Clui 76—75 
(30—36,- 68—68), Academia Mi
litară — I.C.F. 68—83 (24— 
43), Dinamo București — Medi
cina Tg. Mures 87—49 (44—24), 
Steagul roșu Brașov — Steaua
76— 100 (38—47), Universitatea 
Timișoara — Rapid București
77— 72 (40—42), Politehnica Ga
lati — Dinamo Oradea 69—46 
(34—16). FEMININ: Construc
torul București — Mureșul Tg. 
Mureș 47—45 (28—21). Voința 
București — Olimpia T.V. Bucu
rești 38—30 (17—14), ~ ”
București 
62—37 (32—18), Voința 
— Politehnica București 
(21—17). Universitatea Iași — 
Universitatea Cluj 47—53 (22— 
22, 45—45).

Rapid
Crișul Oradea 

Brașov 
39—48
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AU LUAT SFÎRȘIT ÎNTRE
CERILE DTN CADRUL „CUPEI 
DE IARNA”. în finala competi
ției, Binamo a dispus de Steaua 
cu 3-0 (0—0), printr-o încercare 
realizată de Țuțuianu.

Iată și celelalte rezultate din 
ultima etapă : Grivița Roșie — 
Rapid 26—6 (29—0), Gloria —
Vulcan 14—5 (8—0). Partida din
tre Constructorul și Progresul 
s-a încheiat cu un rezultat nede- 
cis : 0—0. Conform regulamen
tului, victoria a fost acordată e- 
chipei Constructorul, care are o 
medie de vîrstă mai mică.

KAKOBAl
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Brașov 19 (prin telefon). — 
Duminică au început în localita
te întrecerile turneului final al 
„Cupei F.R.H." rezervată echi
pelor masculine de handbal. Iată 
rezultatele înregistrate in prima 
zi : Dinamo Brașov — Dinamo 
Bacău 20-18 (7-10): Universitatea 
Cluj — Universitatea București 
17—14 (9—9). (E. Bogdan-coresp.)
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Formația Novosibirsk a cîștigat „Cupa 
orașului București44 la hochei pe gheață

Ieri seara au luat sfîrșit pe pa
tinoarul „23 August" din Capita
lă întrecerile din cadrul celei 
de-a IX-a ediții a „Cupei orașu
lui București" la hochei pe 
gheață. Victoria a revenit forma
ției sovietice Novosibirsk, urma
tă de selecționata Varșoviei, care 
a fost la egalitate de puncte (4) 
cu București A, dar a depășit-o 
la golaveraj.

BUCUREȘTI A - VARȘOVIA 
5-2 '(2-0, 2-2, 1-0) 

NOVOSIBIRSK - BUCUREȘTI B 
9_0 (4—0, 4-0, 1-0)

Ne permitem să nu mai res
pectăm ordinea cronologică a 
desfășurării partidelor de sâm
bătă seara. Vom începe au... sfâr
șitul, adică ou jocul dintre echi
pele București A și Varșovia, de 
fapt reprezentativele celor două 
țări. Meciul — încheiat ou victo
ria hocheistilor români: 5—2 
(2—0, 2—2, 1—0) — a fost, unul 
din cele mai dinamice, mai echi
librate și, prin aceasta, mai

Înotătorii de la Steaua
4 recorduri republicane

București A—VarșoviaFază din meciul

la ia
GDYNIA 26 (prin telefon). In con

cursul internațional de înot desfă
șurat în bazinul de 25 m din loca- 
iitate au participat sportivi de la Flo
ta Gdynia, Slash Wroclaw, Legia Var
șovia și Steaua București. înotătorii 
bucureșteni au avut o frumoasă com
portare, cîștigînd 9 din cele 15 pro
be ale concursului. Ei au stabilit 4 
noi recorduri republicane de sală : 
100 m liber (b) : 1. VL. MOBARU
56,4 ; 200 m delfin (b) : 1. VL. MORA
RII 2:22,7 ; 4x100 m liber (b) : 1.
STEAUA (Slavic 58,8, Giiter, Pantazi, 
Moraru) 3:54.4 ; 100 m delfin (f) : 1. 

STERNER 1:12,2.

Ț.S.K.A. Moscova a cîștigat

Cluj 26 (prin telefon). — 
In localitate a început turneul 
final al „Cypei F.RAL" la hand
bal feminin. Iată primele rezul
tate : Universitatea Cluj — Rul
mentul Brașov 12—10 (7—5): Ra
pid București—Progresul Bucu
rești 8—7 (5—6). (P. Radvani— 
coresp.).

PQPfCE
16 JUCĂTOARE ȘI TOT A- 

T1ȚIA JUCĂTORI s-au întrecut 
pe arena Voința din Capitală în- 
tr-un concurs de selecție în ve
derea dublei întîlniri cil reprezen
tativele R.F.G. Dovedind o bună 
precizie în lansarea bilei, Ana 
Marcu și maestrul emerit al spor
tului Petre Purje au ocupat pri
mele locuri în clasamentul final. 
FEMININ—1. Ana Marcu (Glo
ria Buc.) 429 p.d., 2 Margareta 
Szemany (Voința Tg. Mureș) 
424 p. d.. <3 Elena Moldoveanu 
(M.M.C.M. Buc.) 415 p.d., 4. 
Ioana Țuțuianu (Laromet Buc.) 
415 p.d., 5. Criste Szocs (Vo
ința Buc.) 404 p.d.: MASCULIN 
-— 1. P. Purje (Flacăra Cîm- 
pina) 933 p.d., 2. I. Micoroiu 
(Olimpia Reșița) 873 p.d.. 3. G. 

Rădulcscu (Olimpia Reșița) 871 
p.d., 4. Aurel Șucatu (Flacăra
Cîmpina) 867 p.d., 5. C. Con- 
stantinescu (Tranzistorul ~ 
867 p.d

Buc.)
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„CUPA ROMÂNIEI"' (2 manșe, 
12 echipaje): 1. Panțuru-Neagoe 
(Carpați Sinaia I) 2:33.89 ; 2. Tă
tara — Cotacu (Voinja Bucu
rești) 2:40,67; 3. Hogea — Sta- 
varache (A.S.A. Brașov) 2:41,28; 
4. Nedelcu — Brăișteanu (A.S.A. 
Brașov) 2:41,55; 5. Dragomir — 
Moiceanu (Carpati Sinaia II) 
2:41,62.

literate și, prin aceasta, mai „gus
tate" de publicul obișnuit al ulti
melor întreceri de pe patinoar. 
Un tempo rapid — încetinit doar 
o scurtă perioadă în finalul pri
mei reprize —• o abundență de 
faze spectaculoase și, mai ales, o 
luptă acerbă, purtînd amprenta 
disputelor cu miză mare — au 
fost elementele care au solicitat 
oel mai mult pe numeroșii ama
tori de hochei instalați în tri
bune. Nu-i mai puțin adevărat 
oă polonezii s-au resimțit după 
eforturile depuse în ajun în me
ciul cu Novosibirsk.

Intrînd pe gheață hotărîți să 
șteargă impresia urîtă lăsată 
după prima lor evoluție, repre
zentanții noștri au abordat întâl
nirea cu multă ambiție, impu- 
nîndu-și superioritatea chiar din 
primele minute. Ei și-au „înghe
suit" adversarii în treimea de 
apărare, asaltând minute întregi 
poarta apărată eu inspirație de 
curajosul Mol. Dar... ratările 
s-au ținut „lanț", pînă în minu
tul 8 cînd, după o cursă solitară, 
însă extrem de frumoasă, a lui 
Varga, pucul respins de portarul 
polonez a fost reluat in plasă 
de Ștefanov. Un nou gol, reali
zat de lonescu (min. 12), a întă
rit și mai mult optimismul nos
tru. Repriza a doua a avut un 
„debut" hotărîtor în conturarea 
rezultatului final. Echipa noas
tră a înscris la un interval de 
80 de secunde două goluri, ridi
când scorul de la 2—0 la 4—0 
(Varga în min. 21 și I. Szabo în 
min. 22). La acest scor, amintin- 
du-ne de meciul România — Po
lonia din 1963 (campionatul mon
dial de lg Stockholm) cînd ju
cătorii noștri au condus cu 4—0

la începutul reprizei secunde și. 
apoi, abia au cîștigat ou 4—3, ne 
întrebam dacă „istoria" nu se va 
repeta... Mai ales că polonezii, 
profitând de o greșeală de apă
rare si de o neatenție la un „an
gajament", au redus din diferen
ță (4—2) înscriind prin Gales- 
zewszki (min. 26) și Piszczek 
(mm. 30). Dar, de această dată, 
echipa română a fost mai bună, 
a atacat în permanență și nu a 
mai comis greșeala de a încer
ca să apere un rezultat. &Și roa
dele s-aiu văzut. După o altă se
rie de ratări în min. 54. o fru
moasă combinație Ștefanov — 
Florescu — Pană se încheie cu 
un gol realizat de Pană care a 
pecetluit scorul final.

In deschidere, redutabila echi
pă din Novosibirsk a obținui o 
victorie scontată în meciul cu se
lecționata secundă a Capitalei: 
9—0 (4—0, 4—0, 1—0)

NOVOSIBIRSK - BUCUREȘTI A
7-0 (0-0, 3-0, 4-0)

Meciul de închidere, considerat 
„vedeta" competiției, n-a cores
puns așteptărilor. Oaspeții atl 
practicat. în special în primele 
două reprize, un joc obstructio
nist, cu lovituri nepermise, a că
ror „discreție" a scăpat numai... 
arbitrilor. Hocheiștii români, 
lipsiți de aportul lui Biro (acci
dentat în minutul 6), s-au angre
nat într-o asemenea manieră de 
joc, deși era clar că diferența 
de gabarit îi dezavantajează. E 
chipa noastră a jucat — poate și 
din această cauză — fără orizont, 
n-a tras la poartă și atunci cînd 
a făcut-o a dovedit imprecizie, 
iar apărarea s-a organizat greu.

După o repriză cu scor „alb*, 
în partea a doua au marcat. Tr«- 
noghin (23), Stain (28, 32). în re
priza a IlI-a — în care s-a juca* 
ceva mai mult hochei — scorul 
a fost majorat de Agafonov (49) 
Samohvolov (53). Stain (57) și 
Mihailov (60). Au arbitrat slab L

Popov (Bulgaria) și 
(România).

N. Turcearw turneul de volei al Armatelor

I

Luptătorii S. Popescu și N. Martinescu
victorioși

J

(prin telefon).
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VĂSTERAS 
în localitatea 
s-a desfășurat 
tradiționala competiție internațio
nală de lupte greco-romane ,.Mă- 
larcupea", la care au participat 
sportivi din România, Polonia, 
Danemarca, R.D. Germană, Iugo
slavia și Suedia. Cei doi sportivi 
români invitați la întreceri de 
către federația suedeză, Simion 
Popescu și Nicolae Martinescu, 
au avut o comportare 
bună, cîștigînd locurile I 
tegoria 63 kg, respectiv 
Simion Popescu a avut o 
foarte dificilă, el trebuind

26;. _ uk -
suedeză Văsteras 
timp de trei zile

foarte 
la ca- 

97 kg. 
sarcină 
să sus-

(în finală) 
(Suedia) a

N. Marti-

fină 8 meciuri în trei zile. El n-a 
pierdut nici o partidă (7 victorii 
și un meci egal). Printre învinșii 
săi se numără suedezii Nilssen, 
Akselsson și Erkilla 
iar cu R. Svensson 
făcut meci egal.

La categoria 97 kg.
nescu a susținut 5 meciuri, cîș- 
tigînd două la tuș, în fața luptă
torilor suedezi, Soderlun (min. 2) 
și Andersson (min. 5) și i-a în
vins la puncte pe Albrecht 
(R.D.G.), Milleri și Nilssen (ambii 
din Suedia).

Organizatorii au oferit lui N. 
Martinescu cupa pentru cel mai 
bun luptător al turneului.

RECORDURI MONDIALE
• LA ÎNOT... chiul re-ord era de 4:21,9 și apar

ținea compatriotului său Kees 
MELBOURNE. Cu prilejul cam- Verkerk.

pionatelpr de natatie ale Austra
liei, care se desfășoară la Ade
laida, Kathy Wainwright a do
borî! recordul mondial la 1 650 
yarzi, realizînd timpul de 18:49,3. 
Vechiul record, deținut de Patty 
Caretto (S.U.A.), era de 18:51,1-

...LA PATINAJ VITEZA

INZELL. Cu prilejul unui con
curs international de patinaj 
viteză desfășurat la Inzell, olan
dezul Ard Schenk a stabilit un 
nou record mondial în proba de 
3 000 m, cu timpul de 4:18,4. Ve-

★
în prima partidă 

de aseară, selecționata 
a orașului București a 
buna comportare din etapa inau
gurală a competiției și a reușit 
să țină în „șah" reprezentativa 
polonează care — evident mai 
slabă decît în evoluțiile anterioa
re — a cîștigat la limită: 5—4 
(2—0, 3—4, 0—0). Au înscris: Pisz
czek 2, Gosztyla 2, Kurek (Var
șovia), Gheorghiu, Boldesou, Cor- 
duban, Oswath (București B)

CLASAMENTUL FINAL: 1. 
Novosibirsk, 2. Varșovia, 3. Bucu
rești A, 4. București B.

MIRCEA COSTEA 
CALIN ANTONESCU

a reuniunii 
secundă 
reeditat

prietene de la Sofia
SOFIA 26 (prin telefon, de la co

respondentul nostru Toma Hristov). 
Turneul de volei al Armatelor prie
tene a îuat sfîrșit azi, după 8 zile de 
întreceri desfășurate în sala Univer
siadei. cu victoria echipei 
Moscova.

După ce vineri au îhtrecut 
(R.P.D. Coreeană) cu 3—2, 
bată — pe Dukla Praga cu _ 
7, 13), duminică, voleibaliștii de 
Steaua au jucat cu Honved. Victo
ria a revenit echipei maghiare cu 
scorul de 3—1 (—5, 3, 11, 9). Clasa
mentul final : 1. Ț.S.K.A. Moscova; 
2. Honved Budapesta ; 3. Ț.D.N.A.
Cerveno Zname Sofia ; 4. Legia Var
șovia ; 5. Steaua București ; 6. Iphal 
(R.P.D. Coreeană) ; 7. Dtikla Praga.

Ț.S.K.A. 
pe Iphal 
iar sîm-
3—0 (10,

la

CONCURSUL INTLRNAJIONAL DE SCRIMĂ DE LA BUCUREȘTI

Pe locurile I —losep Vîtebski 
și echipa Uniunii Sovietice

polonezAnticipările scrimerului
Grzegor Falkowski s-au confirmat 
într-o bună măsură : și de data a- 
ceasta concursul internațional de 
spadă de la București a furnizat 
cîteva surprize de proporții.

Astfel, încă din primele tururi au 
fost eliminați trăgători candidați 
cu mari șanse la un loc pe podium. 
Este cazul spadasinului maghiar 
Tamas Gabor. Calificat greu în 
sferturi de finală, el n-a obținut de
cît două victorii; insuficiente pentru 
a trece mai departe. Tot în sferturi 
a rămas și sovieticul Guram Kos- 
tava.

Apoi, în semifinale, un nou elimi
nat din rîndul favoriților : Klaus 
Dumke, cîștigătorul ediției din anul 
1966 a concursului. O dată cu 
Dumke a rămas și Moldansehi, 
campionul țării noastre. El a reali
zat două victorii, la fel ca și alți 
trei trăgători care aveau să ajungă 
în finala probei : Iosep Vîtebski, 
Berndt Uhlig și Harry Fiedler. A- 
vantajul tușaverajului, și în proba 
de spadă, este hotărîtor.

în altă ordine de idei, este de a- 
preciat faptul că forul nostru de 
specialitate a înscris în concurs 
foarte multe elemente tinere, de 
perspectivă, care au avut multe lu
cruri de învățat, din domeniul teh
nicii și tacticii îndeosebi. Este vor
ba de Vlad, Bunea, Chifor, Todor, 
Budahazi și Iorgu. O notă bună și 
pentru Ciocodeică, trăgător din ge
nerația... care vine. El l-a învins, 
în primul tur, pe campionul olim
pic Kriss, cu 5—2 1

Finala probei a întrunit un nu
măr de 8 trăgători : 4 sovietici,
Kriss, Livak, Vîtebski și Donin, 3 
din R. D. Germană, Schultze, Uh
lig și Fiedler și, alături de ei, un re
prezentant al țării noastre, Husaru.

Desfășurarea turneului final a ți
nut permanent trează atenția spec
tatorilor. Inițial, ciștigător se părea 
că va fi Uhlig, care înregistrase 3

nici o victorie.
Pe echipe a dat cîștig 
reprezentativei Uniunii 

Ea a terminat neînvinsă

victorii. El a fost insă ajuns de 
Vitebsk!, apoi de Schultze. Dar, cu un 
finiș mai bun, Vîtebski a reușit să 
obțină încă trei victorii, în total 
deci 6, cu care și-a asigurat locul 
I. Pe locurile următoare : Schultze 
cu 5 victorii, Uhlig tot cu 5 victorii, 
Donin cu 3 victorii, Kriss cu 2 vic
torii, Fiedler (2), Livak (1) și Hu- 
saru, fără

Turneul 
de cauză 
Sovietice,
întrecerea. Un rezultat care confir
mă valoarea ridicată a trăgătorilor 
sovietici, în frunte cu Kriss, Kosta- 
va, Donin și'Vîtebski. Iată și rezulta
tele înregistrate de echipa U.R.S.S.; 
8—3 cu România IT, 9—4 cu Polo
nia, 9—1 cu România tineret, 8—1 
cu R. D. Germană și 9—4 cu Ro
mânia I.

Pe următoarele locuri — forma
țiile R.D. Germane (2) și Poloniei (3), 
și ele beneficiind de loturi care au 
prezentat suficientă omogenitate. 
Apreciem că trăgătorii din R.D.G. 
au manifestat o pregătire tehnică 
avansată, in timp ce spadasinii po
lonezi s-au impus prin combativi
tate.

Trăgătorii români, prezenti cu 
trei echipe în acest concurs, au a- 
vut o evoluție ceva mai concluden
tă decît la „individuale". In fața 
unor adversari atît de reputațî nu 
ne-aro așteptat la victorii. Totuși, 
este de remarcat faptul că prima 
noastră reprezentativă a încercat 
să dea o ripostă promptă îndeo
sebi în meciurile cu R.D.G. (6—9) și 
Polonia (4—8). Ea a ocupat în fi
nal locul 4. Pe locurile următoare 
formațiile România II și România 
tineret.

ELENA DOBINCA 
TIBEKIU STAMA

Noi victorii ale liandbaliștilor
PE SCURT • PE SCURT

PRAGA, — In 
finala „C.C E.“ la 
T.T T. Riga — Sparta Praga 56—41 
(27-26) și nu 41-56 cum greșit a apărut 
în numărul nostru de sîmbătă. Me
ciul retur va avea loc la Riga în 
ziua de 2 martie.

LONDRA. — Competiția de rugbl 
„Turneul celor 5 națiuni" a programat 
la Twickenham meciul dintre selec
ționatele Angliei și Franței. Peste 
65 000 de spectatori au urmărit jo
cul încheiat cu scorul de 16—12 
(13—9) în favoarea rugb:știl<-.r fran
cezi. Aceasta este prima victorie re
purtată de rugbiștii francezi, în ul-

primul meci din 
baschet feminin :

de la Dinamo București in R.F.G.
timii 12 ani, asupra echipei Angliei.

COPENHAGA. — La Copenhaga s-a 
disputat meciul internațional feminin 
de handbal dintre selecționatele Da
nemarcei și Franței. Handbalistele 
daneze au obținut victoria cu sco
rul de 19—3 (11—2).

CHAMONIX. — Au luat sfîrșit cam
pionatele de schi ale Franței desfă
șurate la Chamonix. Proba de co- 
borîre a revenit lui Guy Perillat, 
care a realizat timpul de 2:24,91. El 
a cîștigat și proba de slalom spe
cial și s-a clasat pe locul trei la 
slalom uriaș. Guy Perillat a ocupat 
primul loc la combinata alpină.

Handbaliștii de la Dinamo București 
au obținut noi succese în turneul pe 
care îl întreprind în R.F.G.: La Bo
chum : 16—11 (6—6) cu TUS Welling- 
hofen; la Weissenthrum: 13—3 cu TV 
Weissenthrum, 17—9 cu FSV Frank
furt și 12—9 cu Phonix Essen (și locul 
I în acest turneu); la Sandbach: 27—17 
cu TSV Kirch-Brombach.
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