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IN „CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

Grivița Roșie a ciștigat la scor prima partidă 
cu A.S.P.T.T. Rabat, campioana Marocului: 30-6 (17-0)

RABAT, 17 (prin tele(on). Evoluția 
rugbiștilor romîni în capitala Maro
cului a suscitat un interes cu totul 

rițeosebit pentru amatorii de sport 
din acest oraș.

Jucătorii echipei Grivița Roșie, so
siți la Rabat pentru a disputa primul 
din cele două jocuri în cadrul semi
finalelor „Cupei Campionilor Euro
peni", au avut în A.S.P.T.T. Rabat un 
adversar cu multe calități, dornic să 
continue șirul frumoaselor succese 
repurtate în jocurile anterioare. Rug- 
biștii marocani n-âu putut însă face 
față jocului impetuos, de o ridicată 
valoare tehnică, desfășurat într-un 
ritm din cele mai rapide de către e- 
chipa noastră Grivița Roșie. Publi

cul, care a umplut tribunele stadio
nului din Rabat, a fost încîntat de 
jocul rugbiștilor noștri, care i-a ofe
rit un spectacol de calitate.

începutul primei reprize aduce e- 
chipei noastre prima încercare reu
șită de către Wusek, după o splen
didă acțiune pe linia de treisferturi. 
A fost „semnalul" unui continuu a- 
salt spre buturile adverse, începutul 
unor acțiuni care aveau să fie de 
fiecare dată fructificate. Moraru (în 
min. 14) și Octav Rădulescu (în min. 
26 și 39) ridică scorul la 12—0, ur
mează transformarea lui Țîbuleac și 
apoi o nouă încercare realizată, de 
data aceasta de către Mircea Rusu 
și prima repriză se încheie, după do-

Fază din meciul Flacăra roșie—Metalul ,.23 August" cîștigal de prima echipă
l oto : T. Cliioreanu

„Individualele" din cadrul întâlnirii 
internaționale de scrimă Steaua Bucu
rești — Honved Budapesta au conti
nuat sîmbătă după amiază cu proba 
de floretă-fete. Este de semnalat de 
la început, un fapt deosebit: prezența 
în concurs a Măriei Vicol, care im
primă întrecerii un plus

care 
de interes.

consecință. Totuși, față de parada ei, 
Vicol acționează de la o distanță prea 
mare. Pe de altă parte, Gulacs adoptă 
o tactică de așteptare, 
scurge greu fără ca 
schimbe. După două 
cutive, Vicol 
spectatori —

Și timpul se 
scorul să se 

„remize" conse- 
— des aplaudată de 
pornește fulgerător la

minarea netă a rugbiștilor noștri, cu 
scorul de 17—0.

După pauză rugbiștii marocani fac 
eforturi deosebite de a înscrie și ei 
și, profitînd de faptul că echipa noas
tră slăbește puțin din ritmul de joc, 
realizează două încercări. Rugbiștii 
noștri continuă însă să domine 
autoritate și Irimescu, 
(încercare), Teofilovici, 
(încercare — transformare 
Țîbuleac și Mircea Rusu, 
(încercare — transformare 
Țîbuleac) fac ca această 
se încheie cu scorul de 30—6 (17—0), 
diferență care constituie desigur un 
avantaj deosebit de prețios înaintea 
celui de al doilea joc.

După desfășurarea partidei, cuno
scutul arbitru Raoul Jean-Marie ne-a 
declarat: „Echipa romînă deține o 
formă excelentă și, după părerea mea, 
orientindu-mă in special după jocul 
desfășurat in prima repriză, rominii 
sînt cei care au prima șansă in fi
nala competiției, unde vor întîlni pe 
Beziers (n.r. campioana Franței)".

Excelenta comportare a rugbiștilor 
noștri în partida cu A.S.P.T.T. Rabat 
a avut ca urmare invitația adresată 
formației Grivița Roșie de a susține 
mîine, la Casablanca, un meci ami
cal cu reprezentativa Marocului. 
S-a stabilit ca cel de-al doilea joc 
cu A.S.P-T.T. Rabat să se desfășoare 
la București.

în min. 
în min.
realizată 

. în min.
realizată 

, partidă

cu
54
63 
de
70 
de 
să

Cei trei realizatori ai victoriilor romînești : TÂNASE MUREȘANU și MARIA 
l'ICOI. (floretă) și DUMITRU MUSTAȚA (sabie)

Intr-adevăr, încă de la primul asalt, 
din finală, cu Erdelyi, Vicol se anunță 
drept principala pretendentă la titlu. 
Ea realizează o victorie superbă după 
citeva fleșe de mare spectacol! In 
continuare Vicol își depășește pe rînd, 
cu destulă ușurință, toate adversarele. 
Ultimul „hop" : Maria Gulacs...

Acest asalt — al 15-lea din turneul 
final — a constituit și punctul culmi
nant al concursului, învingătoarea ur- 
mînd să cîștige și turneul... Vicol a 
inaugurat asaltul prin a trage cu 
multă prudență. Ea contracarează în 
timp util cele citeva acțiuni ofensive 
inițiate de Gulacs. Prima tușe o rea
lizează totuși Vicol care își „prinde" 
adversara la paradă-ripostă. Apoi, 
Gulacs egalează printr-o lovitură 
căutată insistent. Nu trec decît 4 se
cunde și Vicol, plecînd sigur, lovește 
în plin : 2—1. Gulacs pare puțin de
zorientată, se retrage cu regularitate. 
Ea dă impresia că se consolează cu 
infringerea Dar este numai o retra
gere tactică. Redutabila trăgătoare de 
la Honved revenind fulgerător în ofen
sivă, egalează din nou, într-un mo
ment în care o găsește deschisă pe 
Vicol. Reprezentanta noastră sesizează 
tactica adversarei și procedează în

atac și printr-o fleșă de mare maestră 
preia conducerea : 3—2.
dezlănțuită. Ea își provoacă 
permanent adversara și 
la paradă-ripostă exact 
60 din ultimul minut al

Performera nr. 1 din 
echipe, Geta Sachelarie 
calificări, să o întreacă 
Gulacs cu 4—21 Apoi, în finală, Sa- 
chelarie obține două victorii prețioase 
la Lăzărescu (cu 4—1, dar cu prețul 
unor eforturi epuizante!) și Zsab'ka 
(4—0). Resimțindu-se după risipa de 
energie de care a dat dovadă, Sache
larie nu mai reușește, in continuare, 
să evolueze la adevărata ei valoare... 
Clasamentul general al turneului Final: 
Maria Vicol (Steaua) 7 v; 2. Maria 
Gulacs (Honved) 6 v; 3. Kala! Er
delyi (Honved) 4 v; 4. Lidia Grieb 
(Steaua) 3 v ; 5. Elena Bejan (Steaua) 
3 v: 6. Geta 
2 v; 7. Paula 
2 v; 8. Magda Zsabka (Honved) 1 v.

Ieri, în ultima probă a întîlnirii — 
la sabie — reprezentantul clubului

Vicol este 
in mod 

o surprinde 
in secunda 
asaltului...

inicererea pe 
a reușit, în 
din nou pe

Sachelarie (Steaua) 
Lăzărescu (Steaua)

TIBERIU SEAMA
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• Ieri s-a disputat returul partidelor organizate în cinstea zilei de 30 Decembrie • Surprize 
la Tg. Mureș, Tîrgoviște, București, Cluj, Lupeni, Timișoara, Pitești

Ediția din anul acesta a „Cupei 
de iarnă" rezervată echipelor de 
handbal în 7 din Capitală a debutat 
cu... un succes de public neașteptat. 
Ieri, la foarte puțin timp după în
ceputul primului joc, mulți amatori 
care făcuseră deplasarea la sala Di 
namo (în ciuda abundentei 
au fost nevoiți să facă cale 
diri pricina negăsirii mult 
bilet.

Și, multe dintre partidele

ninsori) 
întoarsă 
doritului

progra
mate de prima etapă au răsplătit pe 
deplin interesul publicului buc.ureștean. 
Meciurile a-u fost viu disputate (chiar 
și acelea în care diferența de valoare- 
dintre echipe era evidentă), specta
culoase, terminîhdu-se cu 
strînse. Remarcabile au fost 
țările formației masculine a 
care a întrecut Steaua' și a 
minine Confecția și I.T.B., 
opus o dîrză rezistență echipelor Pro-' 
greșul și, respectiv, Rapid. Iată amă-

rezultate 
compor- 
Ș ființei, 

celor fe- 
care au

nunte asupra desfășurării jocurilor :■
PROGRESUL — 'CONFECȚIA (f) 

9—6 (5—4). Tinerele handbaliste de 
la Confecția au ținut mult timp în șah 
experimentata echipă a Progresului, 
care a jucat fără Victorița Dumitrescu 
și Antoaneta Vasile. în min. 26, 
scorni era 5—5 și finalul partidei se 
anunța disputat. Ca urmare însă 
unor atacuri mai clare, j 
la Progresul au înscris 4 goluri con
secutive, față de unul 
cîștigînd clar.

FLACARA ROȘIE ■
„23 AUGUST" (m) 26—21 (11—11). 
După o repriză egală din toate punc
tele de vedere, jucătorii de la Flacăra 
roșie au jucat mai decis în atac, ob- 
ținînd o victorie meritată.

RAPID — l.T.B. (f) 11—9 (6—4). 
Alii'lt timp rezultatul acestui meci a

(Continuare în pag. a 2-a)

a
Jucătoarele de

a) Confecției,

METALUL

Turul csmpîostatslor republicane de volei
s-a încheiat cu rezultate surprinzătoare

încheierea turului campionatelor re
publicane de volei a fost marcată de 
o serie de rezultate puțin scontate. 
In fruntea acestora trebuie să trecem 
infringerea suferită la Petroșeni de 
Steaua București, în fața echipei lo
cale Știința, care realizează cu acest 
prilej prima victorie in campionat I 
Puțin așteptată a fost și infringerea 
pe teren propriu a echipei bucureștene 
Flacăra roșie în lata voleibaliștilor de

la C.S.O. Craiova. Trccînd acum la 
campionatul feminin, trebuie nota*ă 
victoria reușită la Timișoara de Sănă- 

B'.icuresti în meciul cu echipa 
C.F.R.
REZULTATE STRÎNSE 
CAMPIONATUL FEMININ

ta tea 
locală

ÎN
SERIA 1 : I.F.A. București — Meta

lul București 0—3 (8, 11, 5). Partida
(Continuare in pag. a 4-a)

Inchiderea sezonului de fotbal s-a fă
cut într-un decor de iarnă. In cele mai 
multe din orașele care au găzduit ieri 
returul meciurilor organizate în cinstea 
zilei de 30 Decembrie, terenurile au fost 
acoperite cu zăpadă, iar timpul foarte 
rece. De data aceasta au fost prezcnȚ 
în tribune cei mai pasionați dintre... 
pasionații fotbalului. Ei au înfruntai 
frigul dornici să mai vadă o dală la 
lucru echipele lor favorite. Și au avut 
satisfacția să asiste la multe momente 
de fotbal bun. In ciuda zăpezii, care 
i-a stingherit în mișcări și în controlul 
mingii, fotbaliștii au oferit meciuri dis
putate și citeva... surprize. De pildă, 

, Steagul roșu a fost învins la Tg. Mureș 
cu 3—0 (!), Metalul Tîrgoviște a cedat 
din nou Poiariei Cîmpina, de data aceas
ta pe teren propriu, ca și U.T.A in 
meciul cu C.S.O. Crișana Oradea. Jiul 
Petroșeni a pierdut la Timișoara. Farul 
Constanta, C.S.O. Craiova, C.S.O. Itaia 
Mare și C.S.O. Reșița au reușii meciuri 
nule în deplasare.

Dar iată rezultatele acestor ultime 
meciuri de fotbal: Rapid București-I)i- 
nanio Galați 2—1. Progresul București-

r anii Constanța
C.S.O. Craiova
C.S.O. IL-și|a 2
Sîrniei C. Ttrrzii
reș-St, roșu Bra.‘

iești-TraCtorul Brașov 5—2, Știința ChiȘ 
C.S.O. Baia Mare 3—3 (2—2), C.F.R. 
Timișoara-) iul Petroșeni 3—0, Metalul 
Tlrgoviște-Poiana Cîmpina 3—4, U.T.A. 
Arad-C.S.O. Crîșana Oradea 0—I.

Rapid — Dinamo Galați 2-1 (0-1)
După nenumăratele 

de fiecare atacant 
aveam impresia că au 
un rămășag : cine va

ocazii ratate 
al Rapidului, 
făcut între ei 
rata de mai

multe ori, va cîștiga un premiu ! Și 
au... reușit să rateze. După citeva 
minute de tatonări la începutul me
ciului, Rapid pune stăpînire pe joc 
și se instalează în careul gălățenilor. 
Minutele trec, dar C. Ionescu, Geor
gescu și Dobre risipesc ocazii de gol, 
trăgînd pe lingă poartă sau în bra
țele lui Adamache. în schimb, în min. 
12 la primul atac al oaspeților a 
„căzut" și golul : Voicu pasează, prin
tre Teciu și Motroc, lui Daraban care 
intră în careu, mai face cîțiva pași 
și -șutează pe jos în colțul porții :

feasts

1—0 pentru Dirfamo Galați. în conti
nuare, aspectul jocului rămîne ace
lași : rapidiștij presează, creează faze 
interesante și șutează, dar uneori 
imprecis, alteori Adamache salv<ează 
goluri gata făcute.

In repriza a doua, atacul Rapidului 
apare intr-o nouă formulă, cu Kraus 
centru atacant (antrenorii Rapidului 
au sesizat faptul că Hulea este greoi 
și poate fi ușor depășit în viteză). 
Acum acțiunile rapidiștilor sînt mai 
periculoase și de fiecare dată apă
rarea gălățenilor este prinsă pe pi
cior greșit. Dar, Kraus și Deaheviei 
ratează de citeva ori. In min. 53, la 
un corner executat de C. Ionescu, se 
produce învălmășeală în fața porții, 
mingea ajunge la Georgescu, care 
— de la cîțiva metri — o introduce 
în plasă, aducînd astfel egalarea. G. 
Ionescu face multe curse spectacu
loase pe extrema stingă însă fără re
zultat. De-abia în min. 71 el pătrun
de în careu pe centru și pasează lui 
Georgescu plasat pe stingă. Acesta 
schimbă mingea pe piciorul stîng, un 
șut sec și... 2—1 pentru gazde.

Dinamo Galați s-a comportat mo
dest. Probabil că condițiile speciale 
de joc nu au convenit jucătorilor

I(Continuare in pag. a 3-a)

In loc (le gazon, un covor gros de ză
padă. Așa s-a jucat ieri fotbal pe sta
dionul din Ciulești. înainte de toate ju
cătorii celor două echipe, Rapid și Di
namo Galafi au trebuit să învingă ras 
falele viscolului și stratul gros de ză
padă care acoperea terenul.

Fotoreporterul nostru, P. Romoșan, a 
surprins pe peliculă un plonjon pe ză
padă al portarului Adamache de la Ga
lafi. -



SPARTACHIADA DE IARNĂ A TINERETULUI
LA ASOCIAȚIA LUM1NA-CALAFAT

AU ÎNCEPUT CONCURSURILE

Sala de festivități a Liceului Mixt 
din localitate a găzduit recent festivi
tatea de deschidere a tradiționalei 
competiții de mase Spartachiada de 
iarnă a tineretului — pentru sportivii 
și sportivele din asociația Lumina, ce 
ființează în cadrul școlii.

Au participat 250 de elevi. După fes
tivitatea de deschidere au urmat pri
mele întreceri de șah, tenis de masă 
și gimnastică care s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă de tinerețe și voioșie. 
Cu acest prilej s-au remarcat, printre 
alții, Iustinian Dirmon și Constanța Mi
tre la șah, Angela Spulbăr și Toma 
Tache la tenis de masă.

MIHAI CARAULEANU-coresp.

ÎNTRECERI DISPUTATE Șl
LARGA PARTICIPARE IN RAIONUL

gistrat și la asociațiile Unirea, Meta
lul, Bradul și Tînărul forestier din Va
tra Dornei precum și la asociațiile Bis
trița Aurie-Broșteni, înfrățirea Cîr- 
libaba și Valea Fierului.

La sfîrșitul primelor „runde" sau 
„tururi" ale competiției s-au remarcat 
sportivi ca: Petro Lișcu și Vasile Chi- 
riac (Bradul), Nagy Sabados și Petru 
Hrițcu (Metalul), Grigore Voinescu 
Gheorghe Botezatu, Cezar Petraru 
(Progresul), Mihai Ursache, Cristofor 
Crețuleac (Tînărul miner-Iacobeni), Au
rel Cîmpeanu (Tînărul forestier), Vic
tor Vlad (Tinărul mincr-lacobeni) la 
șah și Victor Vlad (Tînărul miner-Ia- 
cobeni), Nicolae Născut și Stanislav 
Moteca la tenis de masă. La asociația 
Tînărul miner-Iacobeni pe foile de con
curs, la proba de gimnastică, au fost 
înscrise numele a 150 de sportivi.

C. ALEXA — coresp. reg.

Rezultate normale
Bazinul acoperit de la Floreasca a 

găzduit sîmbătă și duminică cea de-a 
doua etapă a campionatului de hală al 
Capitalei pentru copii și juniori. In ge
neral, rezultatele sint cele așteptate. In 
marea lor majoritate, favoriții probelor 
au cîștigat. O surpriză am înregistrat 
la 33 m spate fetițe: Sanda Tudora 
(S.S.E nr. 2) a învins-o pe Eugenia 
Botezatu (Progresul). Participînd în a-, 
fără de concurs la 66 m delfin, Cris
tina Balaban (Dinamo) a parcurs dis
tanța în 53,8 timp muit inferior posi
bilităților sale. De asemenea, în afară 
de concurs, Anca Trohani (C.S.Ș.) a 
realizat 5:47,4 la 400 m liber junioare 
categoria 1. Iată rezultatele Înregis
trate:

FETE: 33 m spate: 1. Sanda Tudora 
(S.S.E. nr 2) 25,7; 2. Eugenia Bote
zatu (Progr.) 25,7; 3. Elena Stănuță 
(Rapid) 28,8; 33 m delfin: 1. A. Ster
ner (I.T.B.) 26,8; 2. V. Petcu (S.S.E. 
nr. 2) 28,9; 66 m liber: 1. G. Talpan

VATRA DORNEI

în campionatul Je ka^ă

Start într-o probă care a atras atenfia spectatorilor : 66 m liber

Foto: T. Chioreanu

Ca in fiecare an, întrecerile din ca
drul Spartachiadei de iarnă a tineretu
lui au stîrnit un viu interes în mijlo
cul sportivilor din raionul Vatra Dor- 
nei. Probele cuprinse în programul 
competiției au lost bine popularizate și 
numărul participanților este mai mare 
decît la oricare ediție.

Pînă acum, întrecerile de șah și tenis 
de masă se bucură de cea mai largă 
participare. Astfel, la Progresul-Vatra 
Dornei, Tînărul miner-Iacobeni și 
Avîntul-Coșna, în primele zile de în
trecere, au concurat peste 300 de spor
tivi. Participări numeroase s-au înre-

I T. B., Rapid și C. S. O, Craiova, 
Învingătoare in cele trei restanțe

Sîmbătă și duminică s-au desfășurat 
în Capitală două restanțe ale campio
natului republican feminin de baschet. 
Echipa I.T.B. a întîlnit formația I.C.F., 
pe care a învins-o cu 59—36 (25—19), 
obținînd astfel primul loc în seria I 
a campionatului. Jucătoarele de la 
I.T.B. au acționat mai decis, în spe
cial în repriza secundă cînd au reușit 
să se distanțeze. De la l.C.F. a ab
sentat Florica Tudor, bolnavă, iar Fi- 
lofteia Izbiceanu a jucat ușor acciden
tată. Cele mai bune au fost Dorina 
Marian, Hilde Avachian, de la I.T.B., 
Gyorgy Horacek și Ileana Nagy de 
la l.C.F.

C.S.O. CRAIOVA—A.S.A. BACĂU
105—43 ( 41—23)

CRAIOVA, 17 (prin telefon). Intîl- 
nirea restanță dintre C.S.O. Craiova 
și A.S.A. Bacău, desfășurată în ca
drul turului campionatului republi
can masculin, a fost cîștigată de cra- 
ioveni cu scorul de 105—43 (41—23). 
După un început slab, jocul a deve
nit din ce în ce mai dinamic. De 
semnalat grava greșeală a arbitrilor 
V. Stinghie și A. Somogyi (ambii din 
București) care cu un minut înainte 
de fluierul final au oprit meciul, pe 
motiv că în echipa A-S.A. Bacău 
rămăseseră doar doi jucători pe teren. 
Or, regulamentul prevede clar că me
ciul continuă pină cînd mingea va

Fi nalele campionatelor 
de lupte libere’—juniori 

ale R.P.R.
IAȘI 17 (prin telefon). Publicul ieșean 

a avut ocazia să asiste timp de două 
zile (sîmbătă și duminică) la disputate 
întreceri ale celor mai tineri luptători, 
pârtiei pan ți la finalele campionatelor re
publicane de lupte libere — juniori. Cei 
150 de sportivi s-au străduit — și cei 
mai mulți dintre ei au reușit — să ofere 
întîlniri dîrze și de un ridicat nivel 
tehnic.

Am fost martorii multor întîlniri care 
nu făcut o bună propagandă sportului 
luptelor, la Iași. Cu acest prilej s-au re
marcat o serie de tineri foarte talent iți.

Iată acum primii trei clasați la fie
care categorie: cat. 49 kg: 1. Gh. Stoi- 
ciu (Metalul Buc.), campion al R.P.R.,
2. Gh. Șofletea (Steagul roșu Brașov),
3. Ion Pricop (reg. Dobrogca) ; categ. 
52 kg: 1. Alex. Marmara (Rapid Buc.),
— campion al R.P.R., 2. D. Tuță (Dina
mo Buc.), 3. Ion Domnișorii (St. roșu 
Brașov); categ. 55 kg: 1. Ion Mirciov 
(C.F.R. Timișoara) •?— campion al 
R.P.R., 2. Petru Corn an (St. roșu Bra
șov), 3. Gh. Văcăroiu (Hunedoara) ; 
categ. 59 kg : 1. Petru Marin (Constr. 
Buc.), — campion al R.P.R., 2. Atila 
Asztalnok (Uz. „1 Mai“ Satu Mare), 3 
Trifu Dobre (Reșița); categ. 63 kg.: 
J. Mihai Chiriță (Metalul Buc.) — cam
pion al R.P.R., 2. Andreas Cutulas (Hu
nedoara), 3. Constantin Pora (Banat) ; 
categ. 68 kg.: 1. Ladislau Kiss (CS.O 
Crișana) — campion al R.P.R., 2. Bol- 
diszar Fazekas (St. roșu Brașov), 3 
Florea Stan (Petrolul—Ploiești) ; categ 
73 kg. : 1. Anton Fischer (C.S.M. Lugoj)
— campion al R.P.R., 2. Nelu Sandu 
(Oltenia), 3. Carol Malhe (C.S.M. Cluj); 
cat. 79 kg. : 1. Ștefan Tâmpă (St. roșu 
Brașov) — campion al R.P.R., 2. Vasile 
Opaină (Progresul Buc.), 3. Dionisi*' 
Bor sos (C.S.M. Cluj) ; cat. 85 kg. : 1 
Gh. Urian (St roșu Brașov), 2. Samoilă 
Banyai (C.S.M. Cluj), 3. Mihai Benea 
(C.S.O. Crișana) ; categ. peste 85 kg. : 
1. Alex. Chircă (Dinamo Buc.) — cam
pion al R.P.R., 2. Ion Barbu (C.S M. 
Lugoj), 3. Gyula Iaeob (Tg. Mureș).

Au asistat peste 1000' de spectatori. 
Se cuvin cuvinte de laudă pentru orga
nizarea care s-a ridicat la înălțimea a- 
cestui eveniment.

P. CODREA — coresp. reg.

O spectaculoasă luptă pentru minge între două din jucătoarele echipelor 
I.T.B. fi l.C.F.

Foto : P. Romoșan

(C.S.Ș.) 49,4; 2. G. Tărnăuceanu
(C.S.Ș.) 49,5; 3. Monica Munteanu 
(Progr.) 50,0; 66 m delfin: 1. G. Tăr
năuceanu 53,6; 2. M. Munteanu 57,4; 3. 
A. Sterner 1:00,8; 400 m liber junioare 
categ. a II-a: 1. M. Zarchievici (Progr.) 
6:08,5; 2. Tatiana Vulpeanu (Dinamo) 
6:29,9; 100 m bras: 1. Zoe Reznicenco 
(C.S.Ș.) 1:29,9; 2. Anca Mărdărescu 
(Steaua) 1:33,4; 3. Mihaela Dristorea- 
nu (Dinamo) 1:34,4; ștafeta 4x100 m 
mixt: 1. Clubul sportiv școlar 6:06,0; 2. 
Progresul 6:15,1; 400 m liber junioare 
categ I: 1. M. Zarchievici 6:12,1; 2. E. 
Totan (C.S.Ș.) 6:46,3; 200 tn bras: 
1. Zoe Reznicenco 3:07,5; 2 F. Ram- 
bosec (C.S.Ș.) 3:13,1. BĂIEȚI : 33 m 
spate: 1. Ion Preda (C.S.Ș.) 24,7; 2. 
V. Bivolu (S.S.E. nr. 2) 25,5; 3. Ion 
Kende (C.S.Ș.) 26,0; 4. Mihai Virgil
(S.S.E. nr. 2) 26,5; 33 m delfin: 1. Mu
gur Tomescu (Steaua) 24,4; 2. Ion Ken
de 25,0; 3. Mihai Virgil 26,4; 66 m li
ber: 1. Cornel Georgescu (Știința) 39,7;

2. V. Moraru (C.S.Ș.) 39,8; 66 m delfin:
1. C. Georgescu 48,7; 2. I. Belciug 
(C.S.Ș.) 50,0; 100 m bras juniori categ. 
a Il-a: 1. A. Nicolau (Rapid) 1:21,8;
2. G. Săruleanu (C.S.Ș.) 1:22,9; 3. G.
Malarciuc (C.S.Ș.) 1:25,3; 400 m li
ber: 1. V. Moraru 5:26,2; 2 C. Geor
gescu 5:35,2; 3. V. Pantazi (Rapid) 
5:37,2; ștafeta 4x100 m mixt: 1. Clubul 
sportiv școlar 5:18,6; 2. Progresul
5:33,0; 200 m bras juniori categ. I: I. 
G. Săruleanu 2:59,7; 2. G. Malarciuc 
3:05,5; 3. Liviu Damian (Progr.) 3:11,0.

Iată rezultatele concursului de sări
turi de pe trambulină: FETE categ. a 
HI-a: 1. Marilena Pop (S.S.E. nr. 1) 
73,14 puncte. BĂIEȚI categ. a HI-a: 
1. Gh. Ungureanu (Progr.) 88,01 p; 
categ. a IV-a: Mihai Munteanu (Progr.) 
57,60 p.; categ. a V-a: Petre Preoteasa 
(Progr.) 29,32 p.; categ. a Vl-a: A. 
Bădulescu (Progr.) 15,22 p.

AURELIAN AXENTE — coresp.

Steaua București - Honved Budapesta 3-1 
la individuale

Rapid București a dispus la un scor 
categoric de Agronomia Iași: 109—23 
(50—8).

CR. POPESCU - coresp.

putea fi pasată. Cei mai buni jucă
tori au fost Viciu (30), Leonte (20),; 
Ionescu (20), de la gazde, Dimancea 
(20), Titoș (10), de la oaspeți.
R. SCHULTZ și ST. GURGUI, coresp.

(Urmare din pag. 1)

sportiv Steaua, Dumitru Mustață, s-a 
întrecut pe sine terminind neînvins 
turneul final. Inepuizabilul nostru sa- 
brer a depășit net pe toți trăgătorii 
maghiari — 5—3 cu Lotz, 5—2 cu 
Gyuricza, 5—3 cu Pezsa și 5-—1 cu 
Tordai I D. Mustață confirmă astfel 
performanța dobîndită cu cîteva săp- 
tămini in urmă la Tg. Mureș, unde 
a cucerit și în acest an titlul de cam
pion al țării. Pe locul secund a „sosit" 
principalul sabrer din echipa oaspe 
— Pezsa. Spre deosebire de întrecerea 
pe echipe, unde a acționat cu mult 
nerv, Pezsa a căutat — de1 data 
aceasta — Să realizeze avantaj prin 
etalarea bogatului său bagaj de cu
noștințe, trăgind cu multă economie, 
la fel ca și Lotz. Foarte bine s-a com
portat Bădescu — al doilea (după

Mustață) dintre trăgătorii clubului 
bucureștean. Clasamentul final: 1. D. 
Mustață (Steaua) 7 v: 2. Tibor Pezsa 
(Honved) 6 v; 3. Karoly Lotz (Hon
ved) 5 v; 4. Hariton Bădescu (Steaua) 
3 v; 5. Octavian Vintilă (Steaua) 
3 v; 6. Karoly Tordai (Honved) 2 v; 
7. Gh. Culcea (Steaua) 2 v; 8. Jozsef 
Gyuricza (Honved) 0 v.

fn acest fel, rezultatul final la „in
dividuale" este favorabil trăgătorilor 
de la Steaua: 3—1 (reamintim, in 
întrecerea pe echipe scorul a fost 
egal, 2—2).

........................ ■■ .........—..... . ........ ................... «................

hgfonosport
AȘA ARATA UN BULETIN CU 12 
REZULTATE EXACTE la concursul 
special PRONOSPORT nr. 52 din 

17 dec.:

Știința a învins Steaua cu 28-25 (16-12)
in

(Urmare din pag. 1)

: sub semnul incertitudinii, 
mult echipa de rezervă, 

întîmpinat o vie rezistență din

Folosind
Rapidul

stat 
mai 
ai. 
partea ultimei clasate în turul cam
pionatului republican. Este drept 
însă că și handbalistele de la LT.B. 
s-au apărat foarte atent și ău contra
atacat eficace de Cite ori . au avut 
ocazia. Conduse . tot timpul meciului, 
jucătoarele I.T.B.-ului au fost de cî- 
teva ori la un pas de egalare (miri, 
27 : 6—7, min. 32 : 8—9 și min. 37: 
9—10), dar ferpviarele, cu un pluș 
de experiență, au știut să păstreze de 
fiecare dată un minim avantaj.

ȘTIINȚA — STEAUA (m) 28—25 
(16—12). A fost cel mai frumos meci. 
Puternic încurajați de publicul spec
tator, studenții au făcut o partidă.

„Cupa de iarnă“
bună, reușind să întreacă experimen
tata formație militară. Cu o apărare 
dîrză (dar cam nesigură în unele mo
mente), cu contraatacuri fulgerătoare 
și un jucător în mare vervă de șut 
(Schmidt, 4 goluri), studenții au de
butat în competiție cu o prețioasă și 
pe deplin meritată victorie. Handba- 
liștii de la Steaua au comis multe 
greșeli în apărare, Georgescu a apărat 
slab, iar în atac ei au angajat foarte 
rar pivoții, preferind să tragă mai 
mult 
sizat 
tînd 
slabe

Scorul a fost strîns pînă în min. 26, 
cînd Știința a reușit să se distanțeze 
la 15—9. In repriza secundă, din mo
mentul cînd studenții au condus cu I.T.B. — C.S.Ș. (m) 22—21 (9—10).

21—14 (1), 
mari eforturi
dar nu a reușit decît să reducă din 
handicap. Bun arbitrajul lui P. Cîr- 
ligeanu, care a sancționat (foarte 
bine) cu multă severitate atacurile 
neregulamentare ale jucătorilor am
belor echipe.

echipa Steaua , a . făcut 
de a restabili echilibrul.

I. Fenerbahce Istanbul — Dina
mo București . anulat

II. Progresul București — Farul 
Constanța X

III. Rapid București — Dinamo
Galați 1

IV. Știința Cluj - C.S.O. Baia
Mare X

V. C.F.R. Timișoara — Jiul 1
VI. Dinamo Pitești - C.S.O. Cra-

iova X

de la distanță. Studenții au se- 
foarte bine acest lucru, profi

la maximum de toate punctele 
ale adversarului.

DINAMO — RAPID (m) 32—12 
(17—6). Dinamoviștii au dominat 
autoritar, întrecîrid la un scor catego
ric o echipă lipsită de vlagă și cu 
un portar (Medeșan) complet ne
inspirat. învingătorii au avut cei mai 
buni jucători în Popescu (6), Costa
che II (6) și Mozer (7).

VII. C.S.M.S. Iași — Dinamo Bacău 
anulat 

VIII. Mureșul Tg. Mureș — Steagul 
roșu 1

IX. Metalul Tîrgoviște — Poiana 
Cîmpina 2

X. Minerul Lupeni — C.S.O. Re
șița X

XI. U.T.A. - C.S.O. Crișana 2
XII. Arieșul Turda — Ind. Sîrmei

C. T. : 1
Meciurile I (Fenerbahce — Dinamo 

Buc.) și VII (C.S.M.S. — Dinamo Ba
cău) au fost anulate- Toate variantele 
primesc pronostic exact la aceste 
partide.

PRONOSTICURILE DIN URNA: 
X-l -1-2-2-X-2-2-X-X-1-X

Variante depuse: 383.000.



TB.n L

ri s-a disputat returul partidelor organizare în cinstea zilei de 30 Decembrie Cei mai buni 10 atieți ai țării
in 1961

(Urmare din pag. 1)

atacuri 
precum 
că va- 
rămine

C. Prelici (București) a 
general, bine următoarele

minute cînd Farul a avut o revenire 
și a atacat foarte periculos, dar a ra
tat prin Mănescu și Vasilescu.

A condus satisfăcător I. Chirițescu.
PROGRESUL: MÎNDRU (C.OSMA)

— Nedelcu (Smărăndescu II). CARi- 
CAȘ, Soare (Nedelcu) — Joniță, ȘTIR
BEI (Pașcanu) — OAIDĂ (Baboie), 
Stoicescu (Oaidă), VOINEA. Dinules- 
cu, Marin.

FARUL: GHIBĂNESCU (PIȚURU)
— BUZEA (Straton), Brmzei, Flores- 
cu — STANCU, PLEȘA — MORO- 
IANU, OLARU, Datcu (Bibere) Bibere 
(Vasilescu), VASILESCU (Mănescu).

Dungu—Te ciu, MOTROC,
KOSZ-

ățeni. Totuși, cele cîteva 
i prima și a doua repriză, 
apărarea bună au arătat 

rea echipei este alta și că 
a dintre pretendentele la șefia se-
i I din categoria B. Subliniem în 
id deosebit comportarea foarte 
nă a portarului Adamache, un ju- 
,or talentat, care a salvat echipa 
de la o înfringere categorică.

Arbitrul 
idus, în 
■mâții : 
RAPID :
hai—Gherghina (DOBRE), 
1—Kraus (Dulgheru), Dobre (Leahe- 
•i), Leahevici (KRAUS), Georgescu, 

IONESCU.
DINAMO : ADAMACIIE-Pralea (Po- 
ea), HULEA. Lupeș—Dogan, O- 
?a-Ihdtis. PATRAȘCU, DARABAN, 
iței, (l'oicu.

POMPILIU VINTILA

în deschidere : Rapid tineret—Fia
ra roșie București 6-3 (4—1).

rogresul n-a reușit să se revanșeze...

P GAȚU

Mureșul Tg. Mureș — Steagul roșu 
3-0 (1-0)!

TG. MUREȘ 17 (prin telefon). —
Prin dinamismul și spectaculozita

tea fazelor partida a satisfăcut pe de
plin pe cei 3.000 de spectatori. Și nu 
trebuie să omitem faptul că, deși ju
cătorii au fost echipați în treninguri, 
totuși ei s-au mișcat cu multă ușurință 
pe teren, dovedind o bună pregătire 
fizică.

Localnicii au obținut o victorie me
ritată, la un scor categoric, prin jo
cul mai bun și mai eficace desfășurat 
în special în fazele de finalizare. Două 
dintre cele trei goluri au fost mar
cate din contraatacuri care au surprins 
apărarea adversă. Punctele au fost 
marcate de Vakarcs (în min. 36), 
Vegh (min. 51) și Hajdu (min. 79). 
Fotbaliștii brașoveni au jucat bine in 
cîmp, au avut chiar lungi perioade de 
dominare, dar acționînd prea mult pe 
centru nu au reușit să treacă de apă
rarea organizată a gazdelor.

Arbitrul I. Nemeș (Turda) a condus 
corect următoarele formații :

MUREȘUL : Boroș — Balaș, Nagy
I, prdogh (Kiss) — Vakarcs, Tuzson 
— Selymesi H, Szakacs, Vegh, Nagy
II, Hajdu (Jozsi).

STEAGUL ROȘU : Cerneanu (Haj
du) — Ivăncescu, Zaharia, Nagy — 
Campo, Necula — Hașoti, Năftănăilă, 
David, Meszaros, Cristea (Damian).

Știința Cluj — C. S. O.
Baia Mare 3-3 (2-2)

CLUJ 17 (prin telefon). Joc interesant, 
presărat eu faze specia cui oase, create 
în special de băimăreni, care au dominat 
mai mult. Ei au desfășurat un |OC teh
nic, cu pase precise, dcmonstrînd o hună 
orientare tactică. Clujenii au acționat 
sub așteptări. Terenul înghețat și timpul 
destul de rece au influențat în mare 
măsură desfășurarea jocului. Au înscris: 
Szakacs (min. 3 și 43) și Toma (min. 
50) pentru C.S.O.. respectiv Moldovan 
(min. 16 și 68) și Petru Emil (min. 35). 
Au asistat 6.000 de spectatori, dintre 
care 1.500 excursioniști din Baia Mare.

ȘTIINȚA: Moguț (RINGI1EANU )— 
Nacu, MUREȘ AN, C ostili-Kromely, Bre
ton—Ivan suc, Petru Emil. MATElANU, 
Georgescu, //. MO LDOV AN

C.SO.: Vlad II (Fehes) — Bacoș, 
UJVARI, DRAGAN — Nedelcu I, VJ.AI) 
/, — SULYOK (Sos), GERGELY, TO
MA, Nedelcu II, Szakacs.

ie 
care avea in formațe 
a domniat tot timpul, 

fața 
organizate supra- 

nunieric, iar c.ind înaintașii au reușit 
să se apropie de poartă au ratat :> 
situații foarte clare. Cele două goluri 
au fost marcate de Lovin (min 33) 
pentru Dinamo și Gonstantinescu 
(min. 73) pentru C.S.O. Craiova. De 
remarcat că in min. 71 Dumitrescu 
(Dinamo) a rata4 un 11 m.

DINAMO: Niculescu — Vulp^anu, 
Barbu, Dumitrescu — Florescu, Raiu 
— Gonstantinescu (Duminică). Cor- 
neanu, Lovin, Libardi (Ghinea). But
narii.

C.S.O. : Sugar — Borcan (Stănes
cu I), Luscă. Geleriu — Dumitrescu. 
Hirșova — Onea, Constantinescu, An
ton,

data aceasta în fața unei echipe di 
categorie B, 
rezerve. Deși
Dinamo nu s-a putut descurca in 
unei apărări, bine

Mihăescu,
D. ȘTEFÂNESCU și
I.

ARUNCAREA GREUTĂȚII

16,75 (1) Constantin Crețu (Metalul Buc.) 
16,39 (1) Aurei Raiea (Progresul Buc.) 
16,28 (3) Nicolae Ivanov (Dinamo)
14,80 (1) Costicâ constantin (C.S.M Brăila)
14,77 (3) Gheorghe Popescu (Știința Bu-c.) 
14,69 (1) ștefan Perneki (Știinta Tg. M.) 
14,09 (4) Ion Boh (S.S.E. Oradea)
14,09 (5) ion Cristea (Rapid Buc.)
14,06 (2) Vasile Sălăjan (Dinamo)
13,90 (1) Adrian Gagea (C.S.M.S. Iași)

ARUNCAREA DISCULUI

Stănescu II.

CHILIBAR. coresp.

52,52* (3) Virgil Manolescu (Dinamo)
51,62 (?) Vasile Sălăian (Dinamo)
47,48 (1) Eugen Vîlsan (Steaua Buc.)
46,85 (1) Lucian Kottlar (Dinamo)
45,98** (3) Kurt Sokol (Știinta Cluj)
45,33 (1) Costică Constantin (CSM Brăila)
45,27 (1) Ștefan Panda (U.T. Arad)
43.90 (1) Paul Flora (Crișana Oradea)
43,80 (6) Ion Boe (SSE Oradea)
42,88 (1) Ion Gyorgy (I.S. Cimpia T.)

ARUNCAREA SULIȚEI

...1-1 (0-1) cu Farul Constanța
Terenul, acoperit cu zăpadă și pe 
ele porțiuni înghețat, deci alunecos, 
:erut eforturi în plus jucătorilor echi- 
■or Progresul și Farul, care s-au re- 
îlnit ieri pe stadionul Dinamo, în re- 
•ul meciului disputat joi la Constan- 
și încheiat cu victoria formației gaz- 
la scorul de 2-1. Totuși, fotbaliștii 
făcut față condițiilor speciale de joc, 

torită unei bune pregătiri fizice. Mai 
uit chiar, au reușit să creeze sufi- 
?nte faze de fotbal frumoase, dina- 
ice, pentru a „încălzi" și răsplăti 
le cîteva sute de spectatori, care — 

dragul fotbalului — s-au încumetat 
înfrunte rigorile unei adevărate zile 
iarnă

De data aceasta, partida s-a termi- 
t la egalitate: 1-1, după ce la pauză 
rul. condusese cu 1-0. Astfel că sco- 

i general al dublei întîlniri este fa- 
rabil echipei constănțene: 3-2. 
Scorul de ieri exprimă raportul de 

rțe de pe teren și oglindește aspectul 
:ului. în prima repriză, Farul — cu 
formație echilibrată și bine orientată 

a dominat terenul, a desfășurat un 
: mai legat, cu combinații subtile, va
ite ca direcție de atac, punînd la grea 
cercare apărarea adversă, căreia i-a 
marcat un gol, în min. 25, prin Ola- 

. Maior, mijlocașul Progresului, care 
ătea lingă noi, ne spunea în timpul 
eciului: „Și la Constanța Farul a 
mbinat mai bine ca noi. Este o echi- 
i matură, omogenă, cu o valoare su
rioară unor formații din categoria A. 
ai place cum joacă". într-adevăr, Fa- 
I este schimbat în bine. Practică un 
tbal tehnic, spectaculos și desfășoară 
i joc elastic, grație căruia se regru- 
■ază ușor și la momentul oportun,, țipnat bara lui Mihaly din min. 90. 
ît în apărare cit și în atac. Formația 
n prima repriză a fost mai bună de- 
t aceea din a doua, cînd inițiativa a 
>arținut net în primele 30 de minute 
hipei Progresul. Atacul acesteia a 
mt de data aceasta mai multă coeziu- 
; și a combinat mai bine, ■ străpun- 
nd deseori apărarea Farului. Totuși, 
î a reușit să transforme în gol decît 
ia din ocaziile avute: prin Dinulescu, 

min. 51. In rest, fie că înaintașii 
i tras imprecis (și nu era ...greu pe 
ipadă), fie că apărarea sau portarul 
ițuru de la Farul a intervenit cu suc- 
s. Astfel că Progresul nu a reușit 
i-și ia revanșa. Ba era cit pe aici 
i... piardă — din riou — în uftirriele

V. RADAR — coresp.

Minerul Lupeni •— C. S. 0. Reșița
2-2 (1-2)

LUPF.NI, 17 (prin telefon). — Me
ciul s-a desfășurat pe un teren în
ghețat și acoperit cu un strat subțire 
de zăpadă. în formația minerilor au 
fost încercate cîteva elemente tinere, 
care au dat satisfacție.

In prima repriză — joc egal. Sco
rul a fost deschis de localnici, dar 
după două minute reșițenii au egalat. 
Cu cîteva minute înainte de pauză, 
C.S.O. a preluat conducerea printr-un 
gol marcat cu contribuția largă a 
portarului Mihalache. Partea a doua 
a întîlnirii a aparținut fotbaliștilor de 
la Lupeni, care au atacat mereu, dar 
n-au reușit decît să egaleze. De men-

Prahova Ploiești — 
Tractorul Brașov 5-2 (1-1)

PLOIEȘTI, 17 (prin telefon). Jocul 
s-a desfășurat intr-un cadru de iarnă 
(a nins și a bătut vîntul), ceea ce a 
făcut ca vizibilitatea și controlul ba
lonului să fie stînjenite. Meciul a 
plăcut însă prin dîrzenia cu care au 
luptat jucătorii ambelor echipe. In- 
tîlnirea a început prin cîteva con
traatacuri periculoase ale gazdelor, 
care iau de altfel conducerea în mi
nutul 14 prin golul înscris de Geor
gescu. Oaspeții egalează în min. 30 
prin Binder. La reluare, Prahova 
Ploiești atacă mai decis și înscrie 
de patru ori prin Mayer din 11 m 
(min. 49), Georgescu (min. 54), Geor- 

nilor, fiind nevoîți pînă la’ urmă să ®0)„șj Văcărețu* (min.
părăsească terenul învinși. Golurile D'3' ” * ’ ’’ “ "
au fost marcate de Prandea (min. 1), 
Moiisescu (min. 7) și Chiriță (min. 
61), pentru Metalul și de Cotei, (min. 
50), Bălaceanu (min. 63 din 11 m.), 
Goran (min. 85) și lord ache (min. 88)

METALUL : Andrei (I>răghiceamu 
min. 50)—BARAC Stănescu. Prâza- 
ru—NI Resell, PETRESCU—O team u, Sti- 
ber, Moi-sescu, Prandea, Chiriță.

POIANA: MARCU (Opanschi min. 
50) — Postolache, lonescu, Banu— 
Gogoașă, Nitnlescu—Cotei, Goran, 
BĂLACEANU, IORDACHE, Mungiu

VICTOR MOREA și ȘT. TAMAȘ 
corespondenți

Metalul Tîrgoviște—Poiana Cimp na 
3-4 (2-0)

TÎRGOVIȘTE 17 (prin telefon), 
întîlnirea s-a desfășurat pe terenul 
minerilor din Șotînga, stadionul din 
Tîrgoviște fiind in reparație. Nin
soarea care a căzut din abundență a 
stînjenit acțiunile ambelor echipe To
tuși, am asistat la un joc frumos, cu 
multe combinații și goluri Deși au 
dominat majoritatea timpului, meta- 
lurgiștii s-au lăsat de mai multe ori 
surprinși de contraatacurile cîmpine-

83). Pentru Tractorul a mai înscris 
Roșea (min. 52).

ST IONESCU 
coresp.

B. T. A. S. 0. Crișana Oradea
0-1 (0 0)

78,46 (1) Alexandru Bizim (Știința Buc.)
74,38 (2) Gheorghe popescu (Știinta Buc.)
68,77 (5) Ion Cristea (Rapid Buc.)
65.90 (2) Andrei Demeter (Din. Tg. M.) 
64,71** (1) Wolf Sokol (CSS Tg. Mureș)

JOCURI
f.S.O. CRAIOVA—DINAMO BUC.

2—10 (0—5)

înCRAIOVA 17 (Prim telefon).
artida amicală formația craioveană 
.S.O., lipsită de aportul crtorva ti- 
ilari a cedat la un scor foarte se
er în fața dinamoviștilor bucureșteni 
u marcat Ene II (min. 7 și 16). 
îreovnicu (min 23), Vasile Anghel 
min. 39, 44. 59 și 74), Pîrcălab 
min. 70) și Unguroiu (min. 75 și 
7), respectiv Pană (min. 66) și Bis
s' (min. 88 din 11 m). Arbitrul St. 
lataizer a condus bine următoarele 
irmații:
DINAMO BUCUREȘTI: Utu (Dal

ii)—POPA, NUNWEILER 111, PA- 
IAIT (Ivan) — Al. Vasile, NUNWEI- 
ER IV (Ștefan)—Pîrcălab, VARGA, 
NE II (Eftimie) ȚIRCOVNICU 
Unguroiu), V. ANGHEL.

M. AVANU, corespondent

C. F. R. Timișoara —
Jiul Petroșeni 3-0 (2-0)

TIMIȘOARA 17 (prin telefon). Pe 
stadionul C.F.R., 1000 de spectatori 
au asistat, pe o vreme nefavorabilă, 
la întîlnirea dintre C.F.R. Timișoara 
și Jiu) Petroșeni. Satisfacția a fost 
dublă : joc de bun nivel tehnic și vic
toria gazdelor. In prima parte a jo
cului timișorenii au atacat mai mult 
și au înscris prin fonescu (min. 10) 
și Țigăniuc (mim. 30) In repriza a 
doua are inițiativa Jiul, dar cei care 
înscriu sînt tot fotbaliștii din Timi
șoara, prin lonescu în min. 75.

CiF.R.: UDREA (SZABO) — Petac 
’ ’ . . • Apter—

Gali (Dragoș), ȚIGAN1UC—Gergely, 
IONESCU, Fodor, Surdan, Marian.

JIUL: CRISNIC (Gram) — Romoșan, 
TILVESCU. CAZAN—Crișan. Mateon 
(Frank ('-‘-Mania, Ciurdărescu, PAV- 
LOVICI, Melinte. Ciomoavă.
AL. GROSS și P. VELȚAN, coresp.

Pențrti Mineruj au marcat Vlad ___ ______ ,_______,
(min. 30) și Cucu (54), iar pentru (Radidh 
reșițeni, Pătrașcu (32 și 40).

MINERUL: Mihalache — Stanei u
(VAȘ1U), Dan II (Coman), Teica 
(Dan II) — Mîhăilă, MIHALY 
Cucu, VLAD (Nisipeanu), OLTEANU, 
Grigore, Sima II.

C.S.O. REȘIȚA: RUSU
Apro II, BUDAI
SC1NTEIE 
Sfărljigea,

ARAD 17 (prin telefon). — Zăpada, 
vîntul și timpul foarte rece au influen
țat jocul și au făcut ca la meci să asiste 
numai 500 de spectatori. U.T.A. a do
minat majoritatea timpului, dar linia de 
atac a tras foarte puțin la poartă, ralînd 
multe ocazii. In plus, Szilagyi — portarul 
0-aspeților — a fost în formă exce’entă. 
In prima repriză. Sasu, Czako. Pop și 
Mcțcas au pierdut patru situații favora
bile, iar în a doua, în min. 64 Czako a 
marcat un gol valabil, pe care arbitrul 
N. Vizircanu l-a anulat. In ultimele mi
nute, oaspeții au dominat și au în
scris punctul victoriei prin Tolh III în 
min. 81.

U.T.A. : Coman (Faur)—Sziics, Bâ- 
cuț, Neamfu—Capaș, Mețcus—V aezi 
(Dvorzsak), Sasu, Pop, Floruf, Czako.

C.S.O, CRIȘAN A : .(Szilagyi—Koszegi, 
Szekely, lacob—Nemeth, Neșu—Toth 1, 
Petrica, Harșanyi, Nagy, Toth III.

1 Știința Galați

Plev, 
Jijic, Apro I — 

(Moldovan), PATRAȘCU, 
Comisar, SPOREA.

I. CIORTEA, coresp.
. I , !. ■■ ■

AMICALE
C.S.O.: Urziceanu (Sperling) — 

FițăJ DRĂGAN, Deliu-Bitlari, Pău- 
nescu (‘Stere II)—GANGA, PANA, 
Popa, Tisler. Bîscă (Problomenco).

TEODOR ȘTEFÂNESCU, coresp.

C.F.R. ROȘIORI DE VEDE — 
DINAMO OBOR 4-1 (1-1)

ROȘIORII DE VEDE, 17 (prin tele
fon). Iritîlnirea amicală de ; fotbal din
tre echipele, C.F.R. Roșiori de Vede și 
Dinamo Obor a oferit un spectacol fru
mos, plăcînd publicului prin ritmul viu 
in care s-a desfășurat. Gazdele au cîș
tigat cu 4—1 (1—1) datorită ' efica
cității liniei de atac. Au înscris Capa- 
toș, Ciopalcă (2), Milea pentru C.F.R. 
și Semenescu, pentru Dinamo Obor. 
Meciul s-a desfășurat pe ninsoare.

T. NEGULESCU — coresp.

Arieșul Turda — Industria Sirmei
Cimpia Târzii 2-1 (0-0)

TURDA 17 (prin telefon). — Tere
nul acoperit cu zăpadă și frigul n-au 
împiedicai pe cele două echipe să 
furnizeze un meci viu disputat, la 
capătul căruia localnicii au obținut o 
victorie meritată cu 2—1 (0—0). In 
primul meci cîștigase Ind. Sîrhriei cu 
3—0. In prima repriză oaspeții au 
aplicat tactica jocului lă ofsaid, ceda 
ce a dăunat aspectului irttîlnirii. 
După pauză însă, jocul a devenit mal 
dinamic.- ArîCșul a atacat mii: mult; 
totuși scorul a fost deschis de oas
peți în min. 58 prin Drăghici Insis
tența cu care au atacat mai departe 
jucătorii localnici a fost răsplătită 
abia spre sfîrșit, cînd au marcat două 
goluri în două minute: Ursu în min 
83, printr-un șut puternic, și Băluțiu 
în min. 84 printr-o lovitură cu capul

C. S. M. Brăila nedisputat
GALAȚI

Din cauza viscolului puternic, meciul 
de fotbal Știința - ■

17 (prin telefon).

.vvuzii Galați — C.S.M
Brăila nu s-a putut disputa.

Ion Bog, campion republican de juniori 
la greutate

63,15 (1) Gerhard Pikulski (CSO Sibiu)
63,08 (1) Hoist Wentzel (Chimia Făgăraș)
61,70 (1) Dumitru Marian (C.S.Ș. Tini.)
61,30 (2) Alexandru Crăciunescu (ITB)
60,33 (p) Nicolae Macovei (SSE Oradea)-

ARUNCAREA CIOCANULUI

60,06 (1) n. Rășcănescu iSteaua Buc.)
58,63 (1) C. Drăgulescu (Rapid Buc.)
56,83 (2) Constantin Mușat (Știința Buc.)
55,20 (1) Frederik Amels (CSM Mediaș)-
54,93** (1) Decebal Gheorghiu (Rapid Buc.) 
52,85 (4) Virgil Manoles-cu (Dinamo)
52,60 (1) Gheorghe Szasz (Rapid Oradea)
51,87 (1» ion Erdelv /Știința Cluj)
51,62 (5) Ion Boe (SSE Oradea)
50,52 (6) Daniel Greifenstein (Corvinul)

DECATLON

6.620 p (2) ion Mesaros (CFR Timișoara) 
(11,2; 6,78: 11,81; 1,80: 50,3: 15,3; 32,23)
3,60; 56,79; 4:28,0).
6.117 p (2) Emil Constantinescu (Șt. Buc.) 
5.278 p (3) Alexandru Dincă (CSM Cluj) 
5.019 p (1) Kurt Sokol (Știinta Cluj)
4.914 p (1) Radu Capțan (IMS Roman)
4.509 p (2) Dumitru Gîrleanu (Pi. Buc.)
4.428 p (1) Vasile Pop (SSE Oradea)
4.403 p (5) Virgil Andronic (Farul C-ța)
4.271 p (2) Mircea Axente (Dinamo)
4.236 p (6) Gheorghe Fodoranu (CSS Buc.)

♦ = record de seniori
*♦ — record de juniori 
p =» pentatlon

Steaua-Brașov a ciștigat „Cupa 30 Decembrie”

I. PATARI, coresp.

Dinamo Pitești—C. S. 0. Craiova
1-1 (10)

PITEȘfl 17 (prin telefon). — Ca 
și în iiltimele jocuri de campionat, 
dihamoviștîi' au dezamăgit diri nou; de

BRAȘOV 17 (prin telefon). Duminică 
dirnineafa au luat sfîjjșif întrecerile din 
cadrul' competiției de box dotată cu 
„Cupa 30 Decembrie" la care a par
ticipat un număr de 72 de sportivi (ju
niori și seniori) din Sibiu, Mediaș, Sf. 
Gheorgheși Brașov.

După trei întîlniri preliminarii a avut 
loc o gală finală care ș-a încheiat cu 
urnîătoarele rezultate: JUNIORI — , 
cat aer: Enache (Rulmentul Brașov) 
b.p. Schuster (CS.M. Sibiu); minimă: 
Luca (Dinamo Brașoy) b.p. Butoi 
(Steaua Brașov); hirtie: Cili Oprea 
(Sthaua) b.p. Creții (Steaua); cocoș: 
SipOș (Steagul roșu Brașov) b.p. loa
der (C.Ș.M. Sibiu); pană: N. Oprea 
(Tractorul Brașov) b.p. Niculescu 
(Steaua);’ serniușoară: Peter 
roșu) b.p Capră (Șteațiă) 
muscă: Olteanu (Stfeăua)

(Steagul biu. 
SENIORI — 

b.p. Praha

(Rulmentul); cocoș: Duță (Dinamo) 
b.p. Turcu (Steagul roșu); pană: Balaș 
(Dinamo) b.ab. II Lascu (C.S.M. Me
diaș); serniușoară: Lupu (Steagul roșu) 
b p. Gane (Dinamo); ușoară: Dobai 
(C.S.M. Mediaș) b.p. Moșoiu (Ruim- n- 
tul); semimijîocle: Pușcașii (CS.M. 
Mediaș) b.p. Binder (C.S.M Sibiu)! 
mijlocie mică: Juga (Rulmentul) b ab. 
III Radar (Textila Sf. Gheorghe): mij
locie: Bologa (Steaua) b.ab. I. Dumi-. 
trescu (Tractcrpl).

In urma punctajului realizat în toate 
cele patru reuniuni, pe primul loc s-au 
situat boxerii de Ia Steaua-Brașov care 
au cîștigat astlel trofeul pus în ;oc. Pe 
locurile următoare s-au clasat: D namo, 
Rulmentul, Steagul roșu și C.S.M. Și,

C. GRU1Ă, Corespondent regional



LEONID STEIN (U.R.S.S.) ÎNVINGĂTOR ÎN CEL DE AL V-lea 
TURNEU INTERNATIONAL DE $AH AL R. P. ROMINE

Pe lista cîștigătorilor în turneele 
internaționale de șah ale R.P. Romîne 
stă inserts de ieri și numele maestru
lui sovietic Leonid Stein. Ultima run
dă a pecetluit o victorie care se pro
filase cu multe runde înainte, confir- 
mind pe tînârul reprezentant al Uniu
nii Sovietice drept cel mai bun în în
trecerea șahistă găzduită de Capitala 
țării noastre. Pe locul doi — I. Bilek 
(R.P. Ungară), iar al treilea s-a 
clasat Corvin Radovici primul dintre 
jucătorii romîni.

Iată, pe scurt filmul ultimelor două 
zile ale turneului.

Se adunaseră 9 întrerupte înaintea 
ultimei runde. întreaga zi de sîmbă- 
tă n-a fost suficientă pentru consu
marea lor. Așa că s-a jucat și du
minică dimineața. Iată rezultatele teh
nice (între care nu lipsesc cîteva sur
prize) : Marsalek—Radovici 1—OI,
(Marsalek—Drimer >/2—*/2, Marsalek— 
Georgescu 1—0, Gheorghiu—Marsa- 
tlek ‘/2—’/2 1, Drimer—Georgescu 0—1, 
Drimer—Soos 0—1, Georgescu—Bi- 
llek 0—1, Ciocîltea—Drimer 1—0,
Tarnowski—Malich 0—1.

Duminică seara, participanții au luat 
tac pentru ultima oară la mesele de 
joc.

Intîlnirîle dintre fruntași (Stein— 
Ciocîltea și Bilek—Radovici) au în
ceput sub semnul unei lupte încor
date. Dar poziția de blocadă din In
diana Veche aleasă de Bilek și Ra
dovici a creat repede premisele unei 
egalități. Astfel s-a ajuns ca la mu
tarea 14 — fără să se fi schimbat 
nici o piesă 1 — cei doi adversari să 
cadă de acord asupra remizei. In po
ziția partidei Stein—Ciocîltea toată 
tabla era angajată în focul unor 
manevre tactice. Cum însă Bilek se 
oprise la 8*/3 puncte, lui Stein îi era 
suficientă acum o jumătate de punct 
pentru obținerea primului loc. Iată 
de ce liderul a propus remiză, accep
tată firește de adversar.

Egalitate și în partidele Georgescu— 
Gheorghiu (32 mutări) și Radulov— 
Tarnowski (37). Mitîtelu l-a învins 
pe Drimer. Soos a cîștigat la Mar
salek, într-o partidă frumoasă.

L. STE1N

Iată clasamentul turneului : Stein 
9 puncte (din 12 posibile), Bilek 8'/2, 
Radovici 8, Malich 7l/2, Ciocîltea 7, 
Tairnowski și Mititelu 6*/2, Radulov 
5*/2, Soos 5, Gheorghiu și Georgescu 
4’/?, Marsalek 3‘/2, Drimer 2.

VALERIU CHIOSE, 
RADU VOIA

★
Astăzi dimineață, de la ora 9, în 

aula Bibliotecii centrale universitare 
are loc un tumeu-fulger, la care sînt 
invitați toți participanții întrecerii în
cheiate. Competiția este dotată cu 
Cupa Federației romîne de șah.

Maestrul Bilek a dat vineri seara 
un simultan în sala de marmură a 
Casei Scînteii, obținînd rezultatul 
4-18,=4 (Rita Barbu, Racz. Sîrbu, 
Mehedinți), —3 (Cernea, Opreanu, 
Diacon u).

Turul campionatelor republicane de volei
s-a incheiat cu rezultate surprinzătoare

(Urmare din pag. J)

fost laa
Metalul.
I.F.A. s-a 
relor.

discreția jucătoarelor de la 
Doar în setul al doilea 
ridicat la nivelul adversa-

București — C.S.M.S. IasiDinamo
3—0 (8, 3, 2). După cum se vede și 
din scorurile seturilor, ieșencele au 
jucat descrescînd. In primul set au și 
condus cu 6—3, dar pînă la urmă di
na mov istele își 
categorică.

impun o superioritate

— C.S.M. Cluj 
13—15, 15—12, 

durat aproape 3

secauză — atunci cînd nimeni nu 
aștepta — echipei bucure.ștene, care, 
după primele două seturi pierdute, lăsa :--------x l ..- _k ce| Jg.g]

CU 5—I. 
scad rit- 
bucureș- 

la seturi

impresia că-1 va pierde și pe 
treilea în care a fost condusă
Din acest moment ceferistele 
mul de joc dind posibilitate 
tencelor să egaleze situația 
și în cele din urmă să obțină victoria. 
(Ion Ioana — coresp.).

3—0 (10, 8, 13). Meci frumos, în < 
localnicii au excelat atît în jocul 
linia a doua cit și în atac. 
Schenkman — coresp.).

2—3 
12— 
orei 

Victoria voleibalistelor de la C.S.M. 
se datorește calmului dovedit de ele 
și în momentele cele mai dificile. De 
remarcat că in seturile 1, 3 și 5 pe 
care le-a pierdut, Știința a condus la 
diferențe categorice (de pildă 10—0 
și 11—1)1 învinsele au fost „sigure" 
de victorie, au intrat ingîrnfate pe te
ren. (Ștefan Tămaș — coresp.).

C.S.O. Craiova — Farul Constanta 
2—3 (15—12, 3—15, 15—9, 14—1'6.
10—15). Formația locală putea cîștiga 
cu 3—1 tot așa de ușor cum a pierdut 
cu 3—2. Tn setul al 4-lea, după ce 
condus cu 12—3, craiovencele nu 
mai reușit decit 2 puncte, pierzînd 
16—14. (Șt. Gurgui — coresp.).

au 
au 
cu

SURPRIZE IN CAMPIONATUL 
MASCULIN

Olimpia Brașov — Voința Miercurea 
Ciuc 3—0 (5, 6, 9).

SERIA A II-A: C. P. București — 
Rapid București 2—3 (9—15, 15—13, 
11—15, 16—14, 6—15). Un meci pal
pitant, cu o desfășurare plină de ne
prevăzut. învingătoarele nu s-au putut 
detașa decit în ultimul set, cînd (după 
ce jucătoarele de la C.P.B. conduc 
cu 5—2) și-au organizat mai bine 
jocul. Partida s-a caracterizat prin 
nenumăratele faze spectaculoase la 
care au contribuit ambele echipe.

Progresul București — C.S.M. Sibiu 
2—3 (8—15, 15—8,' 3—15, 15—4, 8— 
15). Tn ultimul set, după ce Progresul 
conduce
schimbă terenul în avantajul lor și 
nu mai cedează inițiativa pînă la vic
toria finală.

cu 5—2, sibiencele egalează,

C.F.R. Timișoara — Sănătatea Bucu
rești 2—3 (15—9, 16—14, 12-15.
8—15, 6—15). Jocul a dat cîștig de

Întîlnirile de tenis de masă
dintre echipele R. P. Romîne și R. P. Chineze
CLUJ 17 (prin telefon de la trimi

sul nostru). — Pe scena Casei de 
cultură a studenților din localitate s-a 
desfășurat simbătă intîlnirea de te
nis de masă dintre selecționatele R. P. 
Romîne și R. P. Chineze. Victoria a 
revenit oaspeților cu scorul de 9—1. 

. O impresie excelentă a lăsat, în spe
cial, campionul mondial Ciuan Tze- 
tun. Din echipa noastră Maria Alexan
dru s-a comportat cea mai bine.

lată rezultatele înregistrate:
Li Fu-iun — Giurgiucă 2—0 (11, 

11 !
Han Iu-cen — Catrinel Folea 

(lt). 15).
Ciuan Tze-tuan — Cobîrzan 

(17, 11). Loviturile de atac ale 
pionului mondial au funcționat 
veritabilă ~
prea defensiv n-a reușit să se impună.

Maria Alexandru — Ti Cian-hua 
2—0 (17, 17). Singura victorie a 
sportivilor noștri a lost realizată la 
capătul unui meci spectaculos. Tnvin- 
gătoarea s-a mișcat cu ușurință, a 
dirijat bine mingile și a atacat deci
siv. mai ales cu reverul în linie. Ad
versara sa a dezlănțuit serii de atacuri 
foarte periculoase, care n-au putut fi 
însă finalizate din cauza apărării „tă
iate" și „scurte" a Măriei Alexandru.

Su In-șen — Negulescu 2—1 (3,
—17, 14). După un set fără istoric, 
cel de al doilea a fost poate cel mai 
frumos din întreaga întilnire de sîm
bătă. Negulescu a făcut un joc de a- 
părare activă, combinată cu contre ■ 
puternice prin surprindere, pe colțuri 
diferite. Adversarul său (mi se pare 
cel mai complet dintre jucătorii chi
nezi) a înv.ins datoriiă siguranței mai 
mari.

Van Cien, Han lu-cen — Maria 
Alexandru, Geta Pitică 2—0 (11, 18). 
Fără a arăta o valoare certă, perechea 
chineză "' ‘ '* 
în care 
teptări. 
ruri de

Ciuan 
gulescu, 
dinamică, ... vu
toate eforturile, n-a putut stăvili suita 
de atacuri ale adversarilor.

Van Cien — Pitică 2—0 (13, 15). 
La fel ca și la, dublu, Geta Pitică a 
intrat la masă cu un inexplicabil com
plex de inferioritate. Din acest motiv 
a și acționat timorată, fără convin
gere. In primul set ea a condus totuși 
cu 13—9, dar mai apoi...

Iun Kuo-tuan — Rethi 2-—1 (—20, 
13, 19). Cu mai mult calm, Rethi pu
tea termina învingător intr-un meci 
extrem de disputat, cu schimburi de 
mingi de mare spectacol și cu 
final pasionant.

Ciuan Tze-tuan, Han Iu-cen — 
gulescu, Maria Alexandru 
16). Campionul lumii a 
timpul fără greșeală și a 
bine secondat de partenera

★
avut loc a doua în- 
reprezentativele celor 
data aceasta sistemul

un

Ne- 
(12, 
tot

2—0 
atacat 
fost foarte 
sa.

2—0

Rezultate tehnice: Li Fu-iun — Ne
gulescu 2—0 (16, 15) 
Rethi 2-0 (16, 
Cobîrzan 2—0 
Rethi 2-0 (14, 
Negulescu 2—0

Oaspeții au 
nică seara, urmînd 
amiază să evolueze 
din Capitală.

CONSTANTIN

i, Su In-sen — 
Ciuan Tze-tuan — 
14,), Li Fu-iun — 
Ciuan Tze-tuan — 
22).

14),
(12,
12).
(20,
părăsit Clujul dumi

ca marți după- 
în sala Dinamo

COMARNISCHI

2—0 
cam- 

, ca o 
„mașină". Cobîrzan jucînd

a cîștigat în fața unui cuplu 
Geta Pitică a jucat sub aș- 

Ea a greșit numeroase retu- 
servic.iu și atacuri.
Tze-tuan, Li Fu-iun — Ne- 
Rethi 2—0 (15, 17). Partidă 

, în care cuplul romîn, cu

SERIA I : Știința Cluj — Rapid 
București 2—3 (12—15, 15—13, 13— 
15, 15—11, 10—15). Cel mai frumos 
joc văzut în actualul campionat la 
Cluj. Spectatorii au aplaudat faze de 
o rară spectaculozitate. Campionii au 
cîștigat datorită unui atac mai eficace, 
cu toate că punctul forte al clujenilor 
a fost linia a Ii-a.

Știința Petroseni — Steaua 3—2 
(13—15, 15—12, 13—15, 15—10, 15— 
10). Militarii și-au subestimat adver
sarii care au realizat însă cel mai jtun 
joc al lor în actualul campionat. Ela-

Duminică a 
tîUnire dintre 
două țări. De 
de joc a fost cel folosit la campiona
tele mondiale. Confirmînd deosebita 
lor valoare, reprezentanții R.P. Chi
neze și-au adjudecat din nou victoria: 
3—0 la femei și 5—0 la bărbați.

Rezultate tehnice : Van Cien — 
Pitică 2—1 (—17, 11, 20), Han Iu-cen — 
Alexandru 2—1 (9, —15, 18), Van Cien, 
Han Iu-cen — Alexandru, Pitică 2—0 
(15, 20).

Din meciurile masculine, singurul 
care putea să ne revină a fost cel 
dintre Radu Negulescu și campionul 
mondial Ciuan Tze-tuan în fața că
ruia a pierdut la limită, după o luptă 
de o dîrzenie excepțională. Repre
zentantul nostru a condus în primul 
set cu 19—14, în al doilea cu 19—17 
și 22-21, dar n-a putut obține vic
toria.

• Consiliul Federației italiene de 
fotbal a confirmat participarea echi
pei de juniori a Italiei la viitorul 
turneu U.E.F.A-, care va avea loc în 
primăvara anului 1962 în R.P. Ro- 
mînă. Totodată s-a hotărît ca echipa 
reprezentativă a Italiei să participe la 
a doua ediție a „Cupei Europei" ihter- 
țări.

• Cunoscuta formație canadiană 
de hochei pe gheață „Port Arthur 
Bearcats" a jucat la Zimmny Stadion 
din Praga cu reprezentativa R. S. 
Cehoslovace. Net superiori în tehnică 
și viteză, hocheiștii cehoslovaci au 
repurtat o categorică victorie cu sco
rul de 10-1 (5-0, 3-0, 2-1).

• In ultimul meci al preliminarii
lor campionatului mondial de fotbal, 
disputat sîmbătă la Milano între re
prezentativele R.P. Bulgaria și Fran
ței, victoria a revenit cu 1—0 (0—0) 
fotbaliștilor bulgari, care s-au califi
cat astfel pentru turneul final din 
Chile.

SERIA A II-A : Dinamo Bucur 
— Știința Timișoara 3—0 (5, 9, 
Meciul nu s-a ridicat nici pe dep; 
la valoarea așteptată. Aceasta 
cauza echipei timișorene care a fi 
ieri un joc foarte slab: atacul ni 
mers, iar recunoscuta apărare a : 
denților a greșit minge după mir 
Nu este mai puțin adevărat că și 
namoviștii (Derzei, Corbeanu, Sch 
ber și ceilalți) au tras necruțător, 
momentul de față Dinamo se prezi 
la o bună valoare. La calitatea sl 
a partidei a 
neinspirat al 
Brașov care 
„tăind" toate
felului său prea strîns de a arbi 
(M. T.).

contribuit și arbitri 
lui Valeriu Arhire 

a greșit de multe 
fazele de volei dato

Flacăra roșie București — 
Craiova 1—3 (15—12, 8—15, 
7—15). Oaspeții au luptat cu 
dîrzenie pentru victoria echipei
mareîndu-se în special rolul coor 
nator al jucătorului Crivăț. Lupta

C.S 
7— 
mi 

lor

șZ Alexandrina Berezeanu (Rapid)
Foto : P. Romoșan

O fază de adevărat... halei voleibalistic. Rapid—C.P.B. (3—2). Protagoniste 
Niculina Gabor (C.P.B.), în stânga,

nul studenților a răsturnat toate pre
viziunile 
ți lor. (I.
coresp.).

Știința

care indicau victoria oaspe- 
Ciortea și St. Băloiu —

Galați Petrolul Ploiești

LoKomoliu Moscova cnnfluce oeiovlosă 
îo camoioMi de hochei pe gheata al U.R.S.S

Campionatul de hochei pe gheață al 
Uniunii Sovietice continuă să se des
fășoare sub semnul superiorității echi
pei moscovite Lokomotiv, neînvinsă 
după 12 etape. Caracteristica etapei 
actuale a campionatului Unional este 
aceea că echipele din Moscova se află 
toate în deplasare. Lokomotiv a obți
nut 4 victorii în ultimele zile: 3—0 
cu Traktor Celeabinsk, 2—0 și 7—1 
cu Spartak Sverdlovsk, 7—2 cu Molot 
Perm; Dinamo Moscova a învins r.u 6—7. In clasament: Lokomotiv 24 p
5— 1 pe Spartak Sverdlovsk, cu 9—0 
și 4—1 pe Molot; Ț.S.K.A. a întrecut 
cu 7—2 pe Dinamo Novosibirsk, cu
6— 2 și 7—0 pe Metalurg Novokuz-

du-
bla 
bal

feminin handbalistele ceho- 
au obținut victoria cu scorul 
(9—2). Intîlnirea masculină 
cu scorul de 14—13 (5—8)

s-a 
în

In orașul Lodz s-a disputat 
întilnire internațională de hand- 
dintre echipele reprezentative ale 

R.P. Polone și R.S. Cehoslovace. In
meciul 
slovace 
de 12-3 
încheiat
favoarea gazdelor.

• In drum spre India, unde 
participa la un mare turneu interna
țional, echipa selecționată de hochei 
pe iarbă a Noii Zeelande a 
Djakarta cu reprezentativa 
ziei. Sportivii indonezieni au 
învingători cu scorul de 2—1

va

jucat la 
Indone- 

terminat
(1-1).

nețk ; Aripile Sovietelor a cîștigat cu 
2—1 întîînirea cu Metalurg, cu 7—2 
și 5—2 în fața lui Dinamo Novosi
birsk, cu 13—1 și 7—2 partidele cu 
Spartak Omsk. Alte rezultate: Tor
pedo — Daugava 5—1, Elektrostal — 
Kiroveț 5—4, S.K.A. Kuțbîșey — 
LIIJT 2—5, Himik — Daugava 7—2, 
Traktor — LIIJT 4—2, Molot — 
S.K.A. Leningrad 4—6, Metalurg — 
Elektrostal 6—2, Daugava — Himik

(12 jocuri), Ț.S.K.A. — 17 (12), 
Traktor — 16 (13). Aripile Sovietelor 
— 14 (10), Spartak Moscova — 14 
(9), Dinamo Moscova — 12 (9) etc.

au
ce

• Peste 5.000 de spectatori au ur
mărit la Berlin ■ intîlnirea internațio
nală masculină de handbal în 7 din
tre echipele selecționate ale R. D. 
Germane și Danemarcei. Gazdele 
cîștigat cu scorul de 19—13, după 
la pauză au condus cu 14—3.

• Echipa de lupte libere a Japo
niei și-a continuat turneul în Euro
pa, intilnind la Istanbul echipa re
prezentativă a Turciei. Gazdele au 
obținut victoria cu scorul de 6-1-

• Echipa sovietică de fotbal Di
namo Tbilisi a susținut un nou joc 
în Ecuador, primind la Quito replica 
echipei Deportivo. Fotbaliștii sovietici 
au terminat 
3-1 (2-0),

© Intr-un 
mul tur al
handbal în 7 
ropeni" 
vins cu scorul de 20—2 formația fran
ceză Atlantique Nantes. Returul a- 
cestui meci se va disputa la Praga.

învingători cu scorul de

meci contînd pentru pri- 
competiției feminine de 

„Cupa campionilor eu- 
echipa Spartak Praga a în-

fost echilibrată și numai greșelile 
preluare a balonului făcute de jti< 
torii de 
balanța 
pa din 
jocul a 
primind
— coresp.).

Alte rezultate :
— C.S.M. Cluj
10—15, 15—9),

la Flacăra roșie au făcut 
victoriei să încline spre ec 
Craiova. Ca aspect gener 

fost plăcut, ambele echipe ii 
un ritm viu. (Rodica Bugt

Progresul Bucure
3—1
Farul

Tractorul Brașov 3—1
14, 14—16, 15—10).

(15-7, 15—
Constanța
(15—10, 16

înaintea ultimei runde 
a campionatului U.R.S.S.

Spasski continue
să fie lider

Campionatul de șah al U.RS.S. 
afla în pragul ultimei runde. 'Du| 
neașteptata îijfrîngere la Șamkovir 
Boris Spasski: a cîștigat două parti 
consecutiv (la Baghirovși Șianovsk 
și a remizat cu Averbach, mențini 
d-u-se 
Două 
se va
(Koț,..................................
l-.au depărtat pe Polugaevski de frui 
tașul clasamentului.' Probabil că 
remiză în ultima rundă în partida < 
Vasiukov îi va fi suficientă lui Spass 
pentru a-și adjudeca mult rivnit 
titlu de campion ai U.R.S.S. De r 
marcat „Sprintul" final puternic . 
lui Ta! (3 victorii consecutive)1,1 îi 
ceput din păcate prea tîrziu pent: 
a mai permite fostului campion . 
lumii să aspire la primul loc.

Iată clasamentul înaintea ultim 
runde și a reluării partidelor intri 
rupte: Spasski 14, Polugaevski 12 *
(1) , Bronstein 12, Averbach ll*/2 (1 
Tal, Holmov, Taimanov 11, Vasiuko 
19 ‘/z (!)• Șamkdvici 10 */2, Smislo 
10 (I), Gipslis 9 l/2 (1), Keres
(2) otc.

in continuare pe primul Ic 
egalități consecutive, la ca 
adăugă probabil: și o a tre 

Gipslis și, respectiv, Savot
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