
)rqan al Uniunii de Cultură

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNITl-y^fr \

Fizică și Sport din R. P. Romînă

L XVIII —Nr. 3977 ® Luni 12 februarie 1962 ® 4 pagini 25 bani

La capătul unor întreceri Brumoase

luat sfîrșit „Cupa orașului București"
MECI DINAMIC, PASIONANT

mai important meci al turneu- 
■a opus echipele Torpedo Gorki și 
lurești I, singurele neînvinse. A- 
Btă partidă urma deci să desem- 
K formația cîștigătoare a celei de 
f-a ediții a .Gupei orașului Bucu- 

lumerosul public prezent In tribu- 
I patinoarului a avut prilejul să 
|te la un joc aprig disputat, pre- 
pt cu faze dinamice, de o rară 
rnusețe, purtînd amprenta valorii 
leale a celor două formații. Sco- 
r final: 5-3 (0-1, 4-0, 1—2) la 
barea oaspeților, luat în compa- 
e cu acel 8—0 cu care echipa dia 
rki a întrecut selecționata Bucă
ți în anul 1960, dovedește crește-

rea simțitoare a valorii hocheiului 
nostru. Firește, am fi dorit ca echipa 
bucureșteană să învingă și sintem 
tentați să spunem că nu a lipsit mult 
ca in final scorul să ne fie favora
bil. Ne referim la cele trei mari oca
zii din repriza secundă, cind Geza 
Szabo — scăpat singur pe 
— a ratat

Dar in cei doi ani care 
echipa sovietică a tăcut la 
mari progrese. Posesoare a 
nituri sudate de Jucători bine dotați 
fizic, cu un patinaj excelent, rapizi 
și cu o excepțională tehnică in ml- 
nuirea crosei, Torpedo Gorki justifică 
pe de-a-ntregul locul fruntaș pe care 
îl ocupă în hocheiul sovietic.

în ceea ce privește selecționata 
noastră, se poate spune că a fost

contraatac

au trecut 
riadul ei. 
unei gar-

adesea la Înălțimea adversarilor, 
vînd perioade in care a pus in 
ficultate redutabila echipă oaspe. Tre
buie să arătăm insă că in fața for
mațiilor de valoare apar mai pregaaat 
unele lipsuri despre care s-a mal 
vorbit, cum ar fi ineficacitatea ata
cului, nefolosirea corpului în apărare 
și lipsa de colaborare între compar
timente De asemenea, echipa dă 
semne de derută în perioadele în care 
este condusă, adică tocmai cind se 
impun mai mult calm și concentrare 
in joc.

Și acum, despre joc. începutul a 
entuziasmat tribunele încă in minu
tul 2. o pasă a Iul Geza Szabo II 
găsește pe lonescu in poziție favo-

Torpedo Gorki
București 
Einheit Berlin
București tineret

Una din numeroasele acfluni ale hocheiștilor sovietici la poarta echipei Einheit 
Foto: T. Chioreanu

VESTI-
• DATORITA BUNEI MUNCI de 

mobilizare și organizare desfășurată de 
consiliul asociației sportive Olimpia, de 
pe lingă școala profesională textilă din 
Sf. Gheorghe, toți membrii asociației 
au fost angrenați în concursurile Spar- 
tachiadei de iarnă. De cel mai mare 
succes s-au bucurat probele de gim
nastică. întrecerile interclase au con
stituit un bun prilej de verificare a cu
noștințelor în acest domeniu. Sînt In 
curs de desfășurare probele de trîntă, 
șah, schi și săniuțe. Cel mai bun la 
tenis de masă s-a dovedit elevul Fesiis 
Zoltan (anul II A).

Bâlănes-

spune și
15 (prof.

Gh. Briotă-coresp.

• ÎN ȘCOLILE MEDII din orașul 
Gluj, întrecerile din cadrul Spartachia- 
deî de iarnă, sînt în plină desfășurare. 
Un fapt îmbucurător — numărul par- 
ticipanților a ajuns la 9.903 (din care 
3.607 fete). Pină la terminarea primei 
etape, numărul lor va crește cu sigu
ranță, în prezent organizindu-se in ma
joritatea asociațiilor școlare, întrecerile 
de schi și săniuțe.

Unele școli au depus o muncă sus
ținută pentru a angrena un număr cit 
mai mare de participanți. In această 
direcție s-au remarcat următoarele 
școlii medii: „Ady-Șincai" (prof Vasile 
Boldiș) ■- 1.420 participanți, Nr. 10 
(prof. Liviu Harosa) cu 1.365 pârtiei-

panți și Nr. 4 (prof. Dumitru 
cu) cu 881 participanți.

Nu același lucru se poate 
despre școlile medii Nr. 14 și 
Gheorghe Popescu și respectiv Irina
Galiszter), unde această importantă 
competiție de mase a fost complet ne
glijată. Ce au de spus profesorii de 
educație fizică din școlile amintite?—

Cele mai numeroase participări s-au 
înregistrat la gimnastică (3.767) și 
tenis de masă (1.003) participanți

în general se constată o lipsă de 
preocupare din partea asociațiilor spor
tive școlare pentru amenajarea unor 
baze sportive simple (mai ales pa
tinoare) in curtea școlilor.

Pentru succesul deplin al întrecerilor 
Spartachiadei de iarnă este necesară 
o preocupare mai mare atit din partea 
cadrelor didactice cit și din partea or
ganizațiilor de bază U.T.M. și a di
recțiunilor școlilor medii din locali
tate.

Paul Radvanyi-coresp.

• RECENT LA ȘCOALA medie mix
tă din lanca, regiunea Galați, s-a or
ganizat un concurs de tenis de masă. 
Dintre numeroșii participanți, locul I, 
la simplu, a revenit tînărului Dună 
Savu (clasa a X-a). La dublu mixt 
au ieșit învingători Ion Lazăr și Nico- 
lae Ciliban.

Alex. Gamureac-coresp.

a-
di-

rabilă și șutul acestuia scutură plasa: 
1—0 pentru bocheiștii noștri. Partida 
se dispută intr-un ritm foarte viu, 
cu o oarecare superioritate a oaspe
ților. Acțiunile lor nu sînt Insă dare, 
așa incit echipa noastră se descarcă 
mat ușor. Finalul reprizei ne apar
ține și puțin a lipsit să majorăm 
scorul, prin Cazan II și Ciobotaru. 
în minutul 20, echipa noastră rămîne 
în trei jucători de cîmp, dar— au 
se întimplă nimic.

Repriza secundă a aparținut ia 
cea mai mare parte oaspeților, car» 
înscriu de patru ori, prin Krutov (mia. 
22). Sicikov (min. 24), Halaicev 
(min. 33) și Dubinin (min. 37). Ia 
această parte a jocnlal echipa noastră 
a acționat mai mult pe contraatac, 
beneficiiad de cele trei mari ocazii 
despre care am amintit

Ultima parte a Inulnirii a lost cea 
mai echilibrată. Acționînd mai legat 
mai în forță hocheiștii bucureșteni aa 
perioade de dominare. Varga red «ce 
din handicap, la capătul unei acțiaai 
personale (min. 51), dar la același 
minut Zaharovski concretizează e ac
țiune colectivă și scorul devine 5—2.

MIRCEA COSTEA 
CALIN ANTONESCU 

(Continuare în pag. a 4-a)

MOMENT
0 nouă promofic de maeștri
— Viorel Morarii !
In sală izbucnesc aplauze puternice. 

Căpitanul echipei de rugbi Grivifa Ro
șie se îndreaptă spre masa prezidiului, 
unde primește carnetul și insigna de 
maestru emerit al sportului.

— Alexandru Penciu !
„Fundașul nr. 1 al Europei" — cum 

l-au numit francezii după meciul de la 
Bayonne — are emoții. In clipa aceasta, 
rugbistului de la Steaua, i se acordă 
înaltul titlu de maestru emerit al spar
tului.

S-a aplaudat mult, simbătă, în sala de 
festivități a Consiliului General U.C.F.S. 
Pentru fiecare atlet, boxer, fotbalist, 
gimnast sau hocheist, care a fost dis
tins cu titlul de maestru al sportului. 
Pentru contribuția lor adusă la întărirea

FESTIV...
emerifi și maeștri ai sportului 
prestigiului sportului romînesc, pentru 
viitoarele succese.

Noua promofie de maeștri ai sportu
lui o cunoașteți. A crescut sub ochii 
noștri. O dată cu mișcarea noastră de 
cultură fizică și sport. Le-am urmărit 
cu tofii primii pași în sport, apoi, fru
moasa lor ascensiune spre culmile măies
triei sportive. Ne bucurăm din toată ini
ma și îi felicităm pe ei, pe antrenorii lor 
și asociațiile și cluburile sportive din 
care fac parte.

Dăm mai jos numele noilor maeștri 
ai sportului : atletism : Șerban Ciochi
nă, Georgeta Dumitrescu, Virgil Mano- 
lescu. Ion Mesaroș, Gheorghe Popescu, 
Vasile Sălăgeanu, Dumitru Girlcanu; 
box : Nicolae Mindreanu, Andrei OI- 
teanu; fotbal : Gheorghe Cacoveanu, Ni-

(Continuare în pag. a 3-a)

„Cupa 6 Martie" Patru ore de rugbi pe... zăpadă!
METALUL — FLACARA ROȘIE 17—3 (11— 0) 

PROGRESUL — ȘTIINTA PETROȘEN1 12-6 (3-3) (3-3) 
GRIVITA ROȘIE — DINAMO 3—0 (3—0) 

STEAUA — I.T.B. 8-6 (5-0)

33: 5
28: 8

CLASAMENTUL

La o tușă, Demian (Grivita Roșie) prinde cu siguranta-i caracteristică și 
deschide...

(Fază din jocul Grivifa Roșie—Dinamo).

„Maratonul" rugbistic de ieri dimi
neață a răsplătit din plin sutele de 
spectatori care, mai bine de patru 
ceasuri, a« urmărit cu fa’eres deosebit 
evoluția inaugurală, în acest sezon, a 
echipelor noastre fruntașe. Stadionul 
I.T.B., acoperit in întregime de zăpada 
căzută din abundență in ultimele zile, 
a găzduit cum nu se putea mai bine 
aceste întilniri menite să constituie o 
verificare a stadiului de pregătire s 
formațiilor participante la „Cupa 6 
Martie". Felicitări organizatorilor pen
tru grija cu care s-au ocupat de fie
care amănunt. Aprecieri pozitive pen
tru inițiativa de a se programa toate 
cele patru partide pe un singur sta
dion, ceea ce a permis tehnicie
nilor să ia cunojtință de progresele și 
deficiențele fiecărei echipe.

Și acum, pe scurt despre primele 
jocuri din acest sezon.

Pentru prima oară participantă la

Foto: T. Chioreanu

o competiție oficială alături de echb 
pele noastre fruntașe, proaspăta pro
movată în categoria A, Flacăra roșie 
(Petrol-Chimîe) a satisfăcut. Jucătorii 
sînt, în general, bine pregătiți din 
punct de vedere fizic dar le lipsește 
încă valoarea tehnică corespunzătoare. 
Metalul a surprins mai mult decît 
plăcut prin jocul prestat Echipa se 
„mișcă" excelent și în ciuda terenalui 
pe care, de fapt, a trebuit să facă... 
Dîrtie. a realizat și multe faze care 
dovedesc o ridicată pregătire tehnică, 
mult îmbunătățită față de anul trecut 

Meciul s-a terminat cu scorul de 
17—3 (II—0) în favoarea Metalului 
prin punctele înscrise de: Negulescu 
(2 lovituri de pedeapsă), Manole 
(transformare), Chirvase. Negulescu

DAN GIRLEȘTE.A.NIU

(Continuare în pag. a 2-a)

Noi jocuri de verificare ale echipelor de fotbal

Stratul gros de zăpadă a constituit un impediment serios pentru jucători în exe
cuțiile tehnice. Iată-1 pe I. lonescu dezechilibrat în timp ce încearcă să trimită 
din voie balonul unui coechipier. Fază din meciul Rapid—Dinamo Bacău (0—0)

Foto: P. Romoșan

Jocurile de verificare ale echipelor vește stadiul actual de pregătire fizică 
de categoria A și B au continuat. Star a jucătorilor, lată âteva amănunte în 
rea terenurilor (sîmbătă și duminică a legătură cu aceste jocuri, 
nins în majoritatea localităților din tară'JA p^PID _  DINAMO BACAU 0—0
nu a permis o desfășurare normală a a- 
cestor verificări. Antrenorii însă, au Zăpada abundentă căzută In ajunul 
putut trage unele concluzii în'ca pri- înțilnirii de pregătire Sapid. — Dina-.

mo Bacău a făcut ca terenul din 
Giulești să fie aproape impracticabil, 
îndeosebi pe la margini. De asemenea, 
în apropierea liniilor de tușă, fotba
liștii au răzbit cu greu prin omăt 
iar controlul balonului a fost extrem 
de dificil.

Aceste împrejurări vitrege de joc 
au făcut ca cele două formații să 
nu-și poată realiza decît in parte 
scopurile propuse. Rapid, de exemplu, 
nu a putut să „lucreze" la omogeni
zarea compartimentelor, capitol foarte 
important în pregătirile echipei pen
tru turneul din Belgia.

Prima repriză a aparținut rapidiș- 
tilor, care s-au acomodat mai ușor 
cu terenul. Ei au acționat cu mingi 
înalte, desfășurînd Jocul pe aripi. 
Fotbaliștii băcăoani, surprinși de vi
jelioasele atacuri feroviare, au acțio
nat foarte timid în atac, deși aveau 
în fața lor o apărare improvizată 
(Greavu ușor accidentat a fost în
locuit cu Neacșu și Macri aflat în 
sesiune de examene cu Teciu, iar 
linia de mijlocași a fost formată din 
Georgescu și Cimpoca).

In repriza secundă Rapid nu a mai 
reușit să-și impună Jocul și, de astă 
dată cei care atl dominat mai mult 
au fost jucătorii de la Dinamo care 
au atacat pe uu front mai larg. Ei

AL. I NO VAN
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Probe viu disputate și spectaculoase
în prima

POIANA BRAȘOV 11 (prin telefon 
de la trimisul nostru). — Timp de 
două zile frumoasa noastră stațiune de 
iarnă a găzduit întrecerile primei eta
pe din cadrul „Cupei R.P.R." Ia pro
bele alpine și cele nordice. Numeroșii 
spectatori prezenți la locul întreceri
lor au asistat la curse pasionante și 

" spectaculoase.
Sîmbătă, în prima zi a competiției, 

ninsoarea și ceața au stînjenit în mod 
vădit desfășurarea probelor. In Poia
na Brașov din cauza zăpezii dificile 
fondiștii au avut multe probleme pen
tru a găsi ceara cea mai potrivită. 
Tot din cauza zăpezii grele concuren- 
ții au fost nevoiți să depună eforturi 
deosebite, alunecarea schiurilor făcîn- 
du-se cu multă dificultate. Timpii în
registrați sînt elocvenți în această pri
vință. Mai inspirați în găsirea cerii 
și mai dîrzi pe traseu Gh. Cincu și 
Gh. Cimpoia, ambii de la Casa Ofițe
rilor Brașov, au sosit pe primele 
locuri. De fapt, trebuie spus că, puțin 
înaintea sosirii, Stelian Drăguș avea 
un avans de două minute, dar greșind 
traseul a făcut un ocol gratuit care 
l-a costat secunde prețioase. La se
nioare, Elena Tom și-a dovedit din 
nou superioritatea cîștigînd cu o di
ferență de 2 min. 40 secunde în fața 
Măriei Simion.

Pe Sulinar, ceața a stînjenit mult 
pe concurenți în parcurgerea traseului 
cît și pe numeroșii spectatori care au 
înfruntat timpul rece și umed. Traseul 
a cuprins 60 de porți, permițînd con
curenților să efectueze o cursă destul 
de curgătoare. Victoria a revenit lui 
C. Tăbăraș care a impresionat prin 
modul cursiv și ritmic în care a par
curs traseul. Ilona Micloș a parcurs 
și ea traseul cu siguranță și a reali
zat o diferență categorică față de ur
mătoarea clasată.

Duminică vremea a fost bună; a 
nins toată noaptea, iar dimineața 
schiorii au găsit o zăpadă proaspătă, 
prăfuită tocmai bună pentru concurs. 
Punctul forte al întrecerilor de fond a 
fost ștafeta de 3x5 km juniori. Fie
care dintre componenții echipelor O- 
limpia Brașov, Voința Sinaia și Di- 

Patru ore de rugbi pe,,. Zăpadă!
(Urmare din pag. 1)

Flacăra 
lovitură

o echi-

și Soare (încercări). Pentru 
roșie a marcat Copellman din 
de pedeapsă.

Știința Petroșeni (prezentind 
pă care s-a descurcat foarte bine pe., 
zăpadă) și Progresul (aceeași formație 
de luptă, cu mari posibilități de prac
ticare a unui joc tehnic) au furnizat 
o partidă interesantă deși considerăm 
că s-a urmărit prea mult rezultatul 
care, ținînd seama de caracterul a- 
mical, de verificare, al competiției, nu 
trebuia pus pe primul plan. Mai ales 
că, în acest joc, rezultatul a fost 
stabilit după... terminarea partidei cînd, 
conform regulamentului, la scorul de 
3—3 (Ghiuzelea, o lovitură de picior 
căzută și Mateescu o lovitură de pe
deapsă) cele două formații au executat 
cite 5 lovituri de pedeapsă. Roibu, 
Niculescu și Parfenie au reușit să 
înscrie pentru Progresul în timp ce 
de la Știința singurul care a obținut 
3 puncte a fost Mateescu. Scor final! 
12—6.

Cum era de așteptat întilnirea din
tre Grivița Roșie și Dinamo a avut 
„ceva" din atmosfera marilor jocuri 
de campionat. Este drept că dîrzenia, 
lupta pentru fiecare balon ți pentru... 
victorie au abătut în oarecare măsură 
scopul urmărit, acela de a se putea 
analiza comportarea șî stadiul de pre
gătire a jucătorilor într-un joc relaxat, 
fără „miză", dar — să recunoaștem — 
această partidă ne-a ineîntat prin ri
sipa de energie pe care au făcut-o 
toți jucătorii. Și, aceasta dovedește o 
excelentă pregătire fizică I După pri
mele 10 minute, la o poziție de ofsaid, 
sancționată de arbitrul Șt Constan- 
tinescu, Wusek a înscris dintr-o pozi
ție dificilă stabilind scorul partidei: 
3—0.

Am remarcat jocul bun prestat de 
Oblemenco, Demian, Țibuleac și Wusek 
de la Grivița Roșie și de Zlătoianu,

etapă a „Cupei R. P. R 
namo Brașov s-au arătat sensibil a- 
propiați ca valoare. La seniori, în 
schimbul doi, Gh. Bădescu (Dinamo 
Brașov) s-a distanțat la mai mult de 
un minut de Gh. Cimpoia (Casa Ofiț. 
Br.), iar în ultimul schimb Stelian 
Drăguș n-a reușit să refacă din han
dicap în fața lui Petre Dinu, care a 
făcut o cursă bună.

Numeroșii spectatori înșiruiți de-a 
lungul pîrtiei de slalom special din 
Poiana Brașov au fast entuziasmați de 
maniera în care au fost parcurse man
șele seniorilor. Ne referim, în special, 
la manșa a doua amenajată ca pen
tru un mare spectacol. Fără a pune 
probleme de tactică, această manșă a 
solicitat concurenților mai mult cura
jul. Tăbăraș, Bucur, Pandrea șî Io- 
vici au fost cei mai buni. La feie, în
tre Ilona Micloș și Mihaela Stoenescu- 
Ghioarcă s-a dat o luptă strînsă, mai 
ales în manșa a doua.

Rezultate tehnice: slalom uriaș. Se
niori : 1. C. Tăbăraș (Carpați Sinaia) 
2:31,1, 2. I. Zangor (Carpați Sinaia) 
2:34,3, 3. M. Bucur (Carpați Sinaia) 
2:36,8, 4. Gh. Cristoloveanu (Olimpia 
Brasov) 2:38,2, 5. N. Pandrea (Casa 
Ofiț. Br.) 2:38.9, 6. H. Haimich (Di
namo Br.) 2:39,2; senioare: 1. Ilona 
Micloș (Dinamo Br.) 1:35.1, 2. Ana 
Scherer _(Voința_ Br.) 1:51,0, 3. Mag
dalena ’ . " . ’ ".
juniori: 1. M. Focșeneanu (Carp. Si
naia) 1:42,0, 2. M. Ene (Voința Br.) 
1:45,4, 3. I. Pitiș (Dinamo Br.) 1:46,1, 
4. 1. Postolache (Carp. Sin.) 1:47,1, 5. 
B. Haidu (Dinamo Br.) 1:51,0, 6. E. 
Balint (Carp. Sin.) 1:51,4: junioare:
1. Liana Blebea (Luceafărul Br.)
1:19,1, 2. Constanța Măzgăreanu (Lu
ceafărul Br.) 1:20,0, 3. Liliana Foc
șeneanu (Carp. Sin.) 1:20,7. Slalom 
special. Seniori: 1. C. Tăbăraș 72,1 
(39,8+32,3), 2. M. Bucur 72,9 (39,9 + 
33,9), 3. Gh. Cristoloveanu 75,1
(41,9+33,2), 4. P. Clinei (Carp. Sin.) 
75,4, 5. A. Bătușaru (Casa Ofiț. Br.) 
76,2, 6. 1. Secui (Caraiman Bușteni) 
76,3; senioare: 1. Ilona Micloș 78,4,
2. Mihaela Stoenescu-Ghioarcă (Voin
ța Brașov) 79,9, 3. Edith Suteu-Hor- 
vath (Baia Mare) 88,0; juniori: 1. 1.

Bîră (Olimpia Br.) 1:55.4 

cam- 
l.T.B, 
bună, 
dîrză 
con-

lordăchescu șî Raldopol de la Di
namo.

Ultimul joc al etapei de ieri — și 
după mulți specialiști, cel mai frumos 
— l-a prilejuit întîlnirea echipei 
pioane Steaua cu formația 
care, a făcut o partidă foarte 
oferind o replică neașteptat de 
campionilor. La pauză. Steaua 
ducea cu 5—0 (Dan Ghiță încercare, 
Penciu transformare), dar în cea de 
a doua parte a jocului I.T.B. reușește 
să fructifice o lovitură de pedeapsă 
prin Țuțuianu și apoi o încercare prin 
Bogoi. Se părea că I.T.B. va termina 
victorioasă această întîlnire, dar, în 
ultimele secunde Ciucălău realizează 
o încercare (netransformată) și astfel, 
Steaua cîștigă cu 8—6.

• Marți, în sala Ecranul, la ora ÎS 
are loc ședința de analiză a comisiei 
orășenești de rugbi.

• Lecțiile din cadrul cursului de 
arbitri continuă marți, de la ora 17.

Tinerii patinatori artistici din Capitală, 
muncind cu seriozitate la ședințele de 
pregătire, progresează continuu. In
structorii și antrenorii bucureșteni. 
ajutați de federația de specialitate și 
conducerile secțiilor unor cluburi, se 
străduiesc din toate puterile să desăvâr
șească ceea ce au început acum cîțiva 
ani, cînd și-a deschis porțile frumoasa 
bază sportivă de iarnă din parcul „23 
August". Dar, din păcate, cadrele teh
nice, cluburile sportive și chiar F.R.H.P. 
nu privesc cu toată seriozitatea un lucru 
foarte important în procesul de instruire 
al sportivilor și anume : necesitatea or-
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3. 
E.4. Puiu Dan 43,8, 5.

6. 1. Postolache 45,4 ;

Pitiș 41,2, 2. M. Focșeneanu 32,2, 
M. Ene 43,6, ' *
Balint 45,0, 
junioare: 1. C. Măzgăraenu 49,2. 2. 
L, Focșeneanu 51,1, 3. L. Blebea 53,1,

FOND 15 KM: seniori: 1. Gh. Cin- 
cu (Casa Ofiț. Br.) 1 h 05:02, 2. Gh. 
Cimpoia (Casa Ofiț. Br.) 1 h 05:48, 
3. 1. Rășină (Dinamo Br.) 1 h 05:59, 
3. Gh. Bădescu (Dinamo Br.) 1 h 
06:50,. 5. P. Dinu (Dinamo Br.) 1 h 
07:42, 6. I. Supeală (Caraiman Buș
teni) 1 h 09:56; 5 km senioare: 1. 
Elena Tom (Casa Ofiț. Br.) 26:43,0,
2. -Maria Simion (Voința Sinaia)
28:03,0, 3, Marcela Bratu (Dinamo
Br.) 28:14,0; 5 km juniori: 1. V. A- 
lexandrescu (Voința Sin.) 24:12,0, 2. 
I. Teposu (Dinamo Br.) 24:20.0, 3. C. 
Samoilă (Dinamo Br.) 24:37,0; 3 km 
junioare: 1. Doina Boboc (Olimpia 
Br.) 16:25,0, 2. Iuliana Bogozi (Dina
mo Br.) 16:48,0, 3. Virginia Lutea
(Dinamo Br.) 17:17,0; ștafeta 
seniori: 1. Dinamo Brașov ___„__ .
Bădescu, Dinu) 2 h 04:30,0, 2. Casa 
Ofițerilor Brașov 2 h 05:59,0, 
pia Brașov 2 h 13:36.0, 4. Voința Si
naia 2 h 14:11,0. 5. Caraiman Bușteni 
2 h 18:54.0, 6. Petroșeni 2 h 24:26.0; 
ștafeta 3x5 km juniori: 1. Olimpia
Brașov (Nemeș, Stoian, M. Cimpoia) 
1 h 07:50,0. 2. Voința Sinaia 1 h
07:57,0, 3. Dinamo Brașov 1 h 08:03,0; 
3x3 km junioare: 1. Olimpia 
(Nilă, Stoian, Boboc) 35:35,0, 
namo Brașov 45:40,0, 3. Casa 
lor Brașov 48:14,0.

Sărituri speciale juniori: 1. 
zoi (Olimpia Br.) 201,4 pet 
39,5), 2. I. Eros (Voința Sin.)
3. Gh. Tănase (Olimpia Br.) 186,8 p.

3x10 km 
(Rășină,

3. Olim-

Brasov
2. Di-

Oiițeri-

1. Bu- 
(40,5+ 

188,7 p.

D. STANCULESCU

O frumoasă inițiativă

a F.R.L
In dorința de a duce o mai intensă 

muncă de depistare a tinerelor talente, 
descoperite în competițiile de mase, bi
roul F.R.L. a trasat sarcini tuturor ac
tiviștilor abștești din comisiile de lupte, 
sportivilor fruntași și antrenorilor de a 
se deplasa în raioane, pentru a ajuta la 
organizarea tehnică a Spartachiadei de 
iarnă a tineretului.

Acești specialiști se vor ocupa atît 
de partea organizatorică, cît și de par
tea tehnică a întrecerilor de trîntă. Ei 
vor urmări și vor depista în rîndurile 
participanților elementele dotate cu ca
lități fizice deosebite. Atenția lor se 
va îndrepta mai ales asupra tinerilor 
pînă la vîrsta de 20 de ani. Un prim 
criteriu în această selecție: tinerii să 
fie înalți peste 1,80 m și să aibă peste 
90 kg.

Pentru a se putea verifica calitățile 
acestor elemente depistate, F.R.L. va 
organiza etape pe zone, la care va parti
cipa și cîte un delegat federal. Tinerii 
care se vor remarca la aceste etape vor 
fi invitați să participe la tradiționala 
competiție „Concursul 
greilor", întrecere care 
în fiecare an.

Inițiativa F.R.L. este 
cu siguranță va duce la descoperirea 
noi și noi elemente care, îndrumate 
mod științific, își pot ridica măiestria 
sportivă, întărind astfel rîndurile per
formerilor noștri la această disciplină.

Iată o inițiativă care poate fi însu
șită și folosită și de alte federații.

semigreilor și 
se organizează

binevenită și 
de 
in

Atitudini

ganizării dt mal multor concursuri și 
demonstrații publice.

Credeam (pentru că problema con
cursurilor era cunoscută încă de anul 
trecut de organele interesate) că în ac
tualul sezon vom asista la mai multe 
concursuri. Dar iată că au trecut cîtcva 
luni de la deschiderea sezonului și pe pa
tinoarul artificial au avut loc doar două 
concursuri. Această sărăcie de concursuri 
și inițiative din partea comisiei orășe
nești și a cluburilor bucureștene pare 
de neînțeles dacă ne gîndim că avem 
la dispoziție gheață 5—6 luni pe an. 
Cu atît mai curioasă ni se pare această 
stare de lucruri cu cît — se știe — 
întrecerile publice stimulează ambiția

Stiinta București a deziluzionat pierzînd primul j 
cu 0. R. K. Belgrad: 6-7 (5-5)

lor, victoria a re- 
cu scorul de 7—6

la Știința au în- 
Nici nu trecuseră 
tabela de marcaj

Prima partidă din semifinalele „Cu
pei campionilor europeni" la handbal 
în 7 feminin, disputată aseară în sala 
Floreasca între Știința București și 
O.R.K. Belgrad s-a încheiat cu o 
mare surpriză. La capătul unui meci 
în care bucureștencele au evoluat cu 
mult sub valoarea 
venit echipei oaspe 
(5-5)1

Handbalistele de 
ceput jocul bine, 
cîteva secunde și 
indica 1—0 în favoarea lor (a mar
cat Josefina Ștefănescu). In minutul 
următor — după ce Aurora Leonte 
ratează singură la semicerc(l) — 
Cornelia Constantinescu înscrie, dar 
arbitrul anulează golul pe motiv că 
jucătoarea noastră călcase semicer
cul. Partida este viu disputată. în 
min. 5 Antici este eliminată pe două 
minute și toată lumea aștepta ca 
reprezentantele noastre să-și mărească 
avantajul. înfumurate, prea sigure de 
reușită insă, handbalistele de la Ști
ința ratează o ocazie prin Neaco, și 
in continuare se lasă surprinse de 
cîteva ori în apărare. Rezultatul j în 
inferioritate numerică, O.R.K. Belgard 
egalează și ia chiar conducerea.

Urmează minute de joc echilibrat, 
care țin încordată întreaga asistență. 
Neaco egalează (min. 10) și Ștef — 
după o combinație frumoasă 
micerc — ne aduce din nou 
cerea: 3—2 (min. 11). Nu 
mult timp insă, pentru că aproape în 
același minut Veselina Bielici — cu 
largul concurs al Irinei Hector — 
marchează direct din 9 metri. Pînă 
la sfîrșitul reprizei fiecare echipă 
mai înscrie de două ori prin Joselina 
Ștefănescu și Hilda Rapajici: 5—5 
scor cu care ia sfirșit prima parte 
a jocului.

La reluare, apărarea — care pînă 
atunci se lăsase depășită în 
multe rînduri — ;—“ —

la se
cond u- 
pentru

mai
joacă ceva mai e-

Deși a scăpat singură la semicerc Aurora Leonte va rata o bună ocazie 
de a marca Foto: T. Chioreaau

AU FOST DESEMNATE ECHIPELE PARTICIPANTE1 
LA TURNEUL FINAL AL „CUPEI SPORTUL POPULAR"

tinerii 
luptat 

și cu 
în

cursul cărora 
jucătoare au 
dîrzenie dar 

pentru calificarea 
Pînă la urmă acest lu-

Ultimele jocuri ale fazei intercentre a 
„CUPEI SPORTUL POPULAR" la 
handbal în 7 au prilejuit ieri dispute 
pasionante, în 
jucători șî 
cu deosebită 
mult talent 
turneul final.
cru l-au reușit echipele masculine S.S.E. 
nr. 2 București, C. S. Harghita Tg. Mu
reș și C.S.S. Cluj, precum și formația 
de junioare S.S.E. Ploiești, îm
preună cu C.S.S București (juniori), 
G. S. Harghita Tg. Mureș, Tractorul 
Brașov și S.S.E. Timișoara (junioare) 

cesportivilor de a obține locuri din 
în ce mai bune în clasament, îi obiș
nuiesc pe patinatori cu atmosfera spe
cifică de concurs. Intr-un cuvînt proce
sul de creștere al viitoarelor cadre este 
de neconceput fără verificarea stadiului 
pregătirii lor în diferite competiții.

De aceea considerăm necesar să atra
gem atenția comisiei orășenești, clubu
rilor și federației de specialitate, că se
zonul se apropie de sfîrșit și continuăm 
să așteptăm cu lunile un concurs. „Cind 
să asistăm la concursuri, dacă nu cum?*  
se întreabă pe bună dreptate amatorii 
reuniunilor de patinaj artistic.

TR. 1OANIȚESCU

tent. Atacul ratează însă ocazii 
prin Leonte și Cîrligeanu. Ba 
mult chiar, în min. 25 Ștef tra 
bară o lovitură de la 7 metri ( 
același minut. Aurora Leonte 
ceptează o minge și după o 
pe lungimea întregului teren 1 
spectaculos_: 6—5. Replica han< 
telor din ’ 
și Jasici 
distanță, 
plonjase

Știința 
nutele se

întîrzie. Tensiunea crește dini 
cînd deși Bielici se afla eiirrl 
două minute, jucătoarele nd 
găsesc drumul spre poarta a
Și. spre surprinderea tui

Belgrad este insă prl 
marchează din nou I 

datorită Irinei Hector, 
prea tîrzîu : 6—6 I 
trece din nou in atac 
scurg și golul mult 1

tat
29, 
pe 
nu 
să. . . ,
cele care marchează sînt tot har] 
listele de la O.R.K. Belgrad prin ] 
Jasici, ieri cea mai bună jucăl 
a oaspetelor: 6—7 în min. 32. Irl 
timele minute, deși au fost din I 
în superioritate numerică (min. I 
jucătoarele Științei atacă nervoJ 
nu mai pot modifica scorul. I

Infringerea echipei Știința se I 
forează în primul rînd jocului fq 
slab al apărării, unde, mai ale 
Hector a fost de nerecunoscut, 
general, echipa Știința nu a id 
cu convingere pentru victorie, ev| 
(ia sa fiind cu totul nemulțumite 
Conducerea secției și antrenorul e 
pei, I. Bota, sînt datori să 
cu răspundere comportarea 
cătoare a echipei și să ia 
corespunzătoare.

Arbitrul Gerhard Mihalc 
a condus bine următoarele 
ȘTIINȚA: Hector — Ștefănescu, I 
onte, Cîrligeanu, Neaco, Ștef CI 
stantinescu, Gheorghiță, Braedt, d 
botaru; O.R.K. BELGRAD: Miladil 
viei — Jasici, Calici, Cvetkovl 
Rapajici, Bielici, Radunovici, Djurl 
Antici, Rilke.

ADRIAN VAS1L1

a'naliJ 
nesati 
mâsil

(R.Dj 
formal

Iată cîteva amănunte din meciurile 
disputate ieri.

București : C.S.S. București—-S.S.E. 
Ploiești (junioare) 7—11 (3—2). Joc 
echilibrat în prima parte și o bună bu
cată de timp din a doua repriză, cînd 
scorul a fost foarte strîns. Apoi, junioa
rele din Ploiești și-au impus superiorita
tea și au cîșligat pe merit. Au marcat: 
Z. Zamfirescu (5), M. Nicolae (2), E. 
Dobîrceanu, S. Frumuzache. S. Mihăilcs- 
cu și D. Muntean», respectiv Șt. Popes
cu (4), K. Bulhardt și C. Surdeanu (2).

București : S.S.E. nr. 2 București— 
S.S.E. Ploiești (juniori) 17—11 (10—3). 
Bucurcștenii au condus tot timpul la 
scor. In prima repriză ei au fost net 
superiori (au condus cu 7—1 și apoi 
10—2), dar după pauză — parcă mul
țumiți de rezultat — au slăbit. Acest 
fapt a coincis și cu o revenire a ploieș- 
tenilor, care au ajuns la 13—7, apoi la 
14—10. In final însă, S.S.E. nr. 2 și-a 
impus din nou jocul său mai tehnic și 
mai bine organizat. Au marcat : G. Zam
firescu (4), G. Gațu (3), Rusu f3). 
Marcel (4), Popovici (3) pentru S.S.E. 
nr. 2, Ion Radu (2), Coman (7), Culin 
și Michetiu (S.S.E. PI.).

Cluj : C.S.S. Cluj—C.S.S. Banatul Ti
mișoara (juniori) 26—21 (14—13). Au 
asistat peste 1000 de spectatori. Au mar
cat: Boieru (8). Farcaș (7), Darai (6), 
Orban (2). Chircoșa (2) și Vass fi), 
respectiv Botin (6), Zoldovska (5), 
Kreiling (3), Isacoiu (2). Blum (2). 
Csatari (2) șî Leucă. (P. Radvanvi, 
coresp.)

Tg. Mureș : C. S. Harghita Tg. Mureș- 
Luceafărul Brașov (juniori) 12—6 
(8—3). Joc frumos, viu disputat, 
de bun nivel tehnic. Au marcat : Szan- 
to (4), Eltettî (2), Szaska (2), Bene (2), 
Farkaș (2), respectiv: Mălurel (2), 
Lehner, Bacuci, Gali și Schuster. (1. 
Păuș, coresp.).
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Noii maeștri rugbiștii Alexandru Penciu fi Kiorel bloraru

Analiza activități fotbalistice
din orașul București

Marți 13 februarie, la ora 11,30, 
in sala clubului Dinamo din Bucu
rești va avea loc ședința de ana
liză — in lumina planului de măsuri 
— a activității fotbalistice din orașul 
București. La această ședință vor 
participa antrenori care lucrează e- 
fectiv la echipe, arbitri, membrii bi
rourilor secțiilor de fotbal cu echipe 
in categoria A și B, președinții sec
țiilor echipelor de alte categorii și 
membrii comisiilor raionale de fotbal.

ACTU A LIT AȚI

(Urmare din pag. 1)

colae Georgescu, Emeric Jenei, Nicolae 
Oaidă, Gavri! Raksi, Alexandru Caricaș, 
Vaieriu Soare, Constantin Tabarcea ; 
șah : Margareta Perevoznic, Elena Ră- 
ducanu; baschet : Octavia Simon, Cris
tian Popescu, Ion Cimpoiaș; haltere : 
Alexandru Toma; natație : Maria Both, 
Nicoleta Gordin, Măriuca Rotaru; gim
nastică : Cezar Cernușca, Friederic O- 
rendi, Gheorghe Stanciu, Gheorghe To- 
hăjreanu; pentatlon modem : Wilhelm 
gMnan; călărie : Alexandru Longo, Io
sif Molnar; handbal : Maria Ghiță ; ci
clism : ion Poreceanu, Aurel Șelaru ; 
upte : Dumitru Crăciun, Gheorghe Cri- 
>an, Vasile Micula; canotaj academic : 
Vna Tamaș, Martin Bieltz, Dumitra Mi- 
îalache; volei : Eduard Derjei, Ida Va
lea; rugbl : Vaieriu Irimescu, Alexan- 
tru Stanciu, Ionel Sava, Dumitru Zlă-

toianu; scrimă : Constantin Stellan, Io- 
sif Sitaghi; oină : Ion Anton, Hie Da- 
cău, Constantin Dinu; schi: Gheorghe 
Bălan ; tir : Traian Bodnărăscu, Teodor 
Ciulu, Suzana Doczi, Mihai Dumitriu, 
Margareta Filip, Adrian Mititelu, Ion 
Olărăscu, Gheorghe Vieru; motociclism: 
Traian Macarie; polo : Ștefan Kroner; 
popice : Petre Purje, Wilhelmina Re- 
meni, Maria Bigoli, Ileana Predeanu, 
Cristu Vînătoru; aeromodelism : Tamara 
Georgescu, Kemus ștefan ; parașutism : 
Mircea Ciobanu, Ecaterina Dîaconu. E- 
mil Dumitrașcu, Angela Năstase, Iosif 
Teschler, Valentin Țurcanu: planorism: 
Ion Alexa, Emil ni eseu. Paul Mânu. 
Vladimir Pîslaru, Iosif Șilimon; hochei: 
Nicolae Andrei, Anton Biro. Ion Fe- 
renezi, Ștefan lonescu, Alexandru Cala- 
mar. Andrei Cazan, Adalbert Nagy. Lu
dovic Pușcaș, Iosit Sofian, Geza Szabo, 
Iuliu Szabo, Ștefan Takacs, Dezideriu 
Varga.

A început „Cupa 16 Februarie"
Amatorii de volei din București au 

evăzut duminică, după aproape două 
mi de pauză, meciuri de volei între 
chipe de categoria A. Ei au asistat la 
ouă partide feminine disputate în ca
rul ,,Cupei 16 Februarie".
In primul meci, voleibalistele de la 

letalul au tranșat în favoarea lor par- 
da CU C.P.B.: 3—1 (16—14, 15—12, 
—15, 16—14). Cu toate că sportivele 
; la Combinatul poligrafic au avut a- 
oape în fiecare set conducerea uneori 
(iar la scor (setul 1:12—9 și 14—10;

rn e-setul .II: 
taiurgistele 
set cînd, cu nn plus de atenție și con
centrare, au cîștigaț pe merit.

In a doua partidă, echipa Rapid, deși 
lipsită de aportul Soniei Colceriu și 
al Danei Golimas, a întrecut cu 3—0 
(3, 7, 11) formația Progresul. Net su
perioare, feroviarele au cîștigat fără e- 
moții. De remarcat aportul adus de ti
nerele jucătoare promovate Florica Tu- 
dora și Elisabeta Savu.

— m. t —

8—3 și 12—8 etc.), 
s-au regăsit în finalurile de

îtui masculin al R.P.R, a evoluat la

Sarajevo (Iugoslavia) participă 
la turneul balcanic

Federația iugoslavă de fotbal a de
semnat echipa care va participa în tur
neul balcanic intercluburi. Echipa — 
anunțată secretariatului competiției, care 
se află la București — este Sarajevo, 
din prima categorie. Formația Sarajevo 
va juca în prima serie a turneului, ală
turi de Steagul roșu, Olimpiakos Pireu 
și Galatasaray Istanbul.

Progresul București 
în Iugoslavia

Echipa dt fotbal Progresul a fost in
vitată, prin federația noastră, să între
prindă un tnmeu în Iugoslavia. între 25 
februarie și 4 martie. Invitația a fost 
acceptată. Primul meci va avea loc la 
25 februarie la Banja Luka, cu echipa 
Boraț, din prima categorie, organizatoa
rea turneului. Ceilalți doi adversari ur
mează să fie desemnați ulterior.

NOI JOCURI DE VERIFICARE
(Urmare din pag. 1)

de gol (lași-au creat cîteva ocazii 
le! ca rapidiștii in prima repriză), 
dar nu au reușit să concretizeze din 
cauza impreciziei șuturilor. Partida 
s-a încheiat astfel cu un scor alb.

Arbitrul R. Mărgărit a condus for
mațiile: RAPID: Todor — Neacșu, 
MOTROC. Teciu — GEORGESCU. 
CIMPOCA — Kraus, Balint, 1. lo
nescu. Ozon. C. IONESCU. DINAMO 
BACAU: Giiită (Bucur) - G1OSANU, 
Lazăr. CINCU (Gross) — RADU
LESCU, Vătafu (Cirnaru, Stoica) — 
Drăgoî. Nemes. Gram (Mangalagiu), 
CIR1POI. PUBLIC.

STIINTA TIMISOARA — PROGRE
SUL TIMIȘOARA 10—0 (3—0)

PETROLUL — POIANA 
CÎMPINA 5—2 (2-2)

Pe

BRAȘOV 11 (prin telefon). — Un 
blic numeros a urmărit vineri și sim
tă în sala Tractorul, evoluția volei- 
liștilor din lotul reprezentativ în com- 
nia echipei locale Tractorul. Jocurile 

fost interesante și s-au încheiat cu 
lași rezultat de 3—1 în favoarea lo
ut.
In fost întrebuințate formațiile: 
TUL R.P.R.: Fieraru, Corbeanu, 
igan, Pavel, Cozonici, Schreiber, Ti- 
gazin, Bârâscu, Grigorovici. TRAC-

TORUL: Chinzcriuc, Szocs, Stoica, Ra
cilă, Schmidt, Stânei, Stanciu, Vasiliu, 
Dumitru, Cristian.

PLOIEȘTI 11 (prin telefon) 
trolul a întilnît într-un joc de antre
nament echipa de categoria B. Po
iana Cîmpina. Prima partidă a pe
troliștilor, de la reîntoarcerea lor din 
turneul întreprins în străinătate. a 
stirnit un viu interes. Spectatorii an 
avut prilejul să asiste la o întîlnlre 
dinamică, in care echipa din locali
tate s-a dovedit a fi bine pusă 1» 
punct cu pregătirea fizică și tehnică 
și a întrebuințat cu succes nume
roase schimburi de locuri. Dacă îna
intarea Petrolului a dat satisfacție 
în mod integral nu se poate afirma 
același lucru despre apărare, care a 
arătat, pe alocuri, mai ales în re

priza I, unele lipsuri.
Golurile au fost înscrise în urmă

toarea ordine: minutul 15 fordacb.e 
(Cîmpina), min. 19 lordache, min. 
20 Badea, min. 28 Dridea I, min 
46 Dridea II, min. 75 Postnlache 
în proprie poartă, min. 79 Zaharia.

PETROLUL: Sfetcu (lonescu) — 
Pahonțu. M. Marcel (Fronea). Flo- 
rea (Neacșu) — D Munteanu (M. 
Marcel), Tabarcea (D. Munfeanu) — 
Zaharia, Badea (Babone), Dridea I, 
A. Alunteanu, Asimînoaîe (Dridea II).

POIANA: Marcu — Postolache, 
lonescu, Filip (Dumitrașcu) — Ni- 
țulescu. Gogoașe — Goran (Grîgo- 
re), Mihalache, Bontaș, Băl acea nu, 
lordache.

A

TIMIȘOARA 11 (prin telefon). Pesțe 
o mie de spectatori au 
primul meci de verificare 
Știința, care a dispus de 
din localitate cu scorul 
(3—0). Studenții, în mare 
practicat un fotbal rapid, 
șuturi la poartă. Au înscris Mițaru 
(3), Manolache (2), Gîrleanu (2), 
Ceacir, Codreanu și Vîlcov. S-au re
marcat Mițaru, Jenei, Botescu, Ceacir 
și Recelescu. Știința a folosit urmă
toarea formație: Gavrilovici (Pain) — 
Georgescu. Jenei. Recelescu (Codrea
nu) — Botescu (Recelescu), Tănase 
— Gîrleanu, Ceacir (Vilcov), Mano
lache, Lereter, Mițaru.

In deschidere. Știința tineret a în
trecut U.T.T. cu 7—0 (4—0).

AL. GROSS, eoresp. reg.

FARUL CONSTANTA — DINAMO 
BUCUREȘTI 1—1 (1—1)

asistat la 
a echipei 
Progresul 

de 10—0 
vervă, au 
cu multe

a înscris prin Zamfirescu (Dinamo Obor 
— autogol). Marin și loniță (din 11 m). 
Pentru dinamoviști a marcat Nicules- 
cu. In general echipele au lăsat să 
se întrevadă că mai au de lucrat sub 
raport tehnic și tactic, în plus. Dinamo 
Obor și la capitolul pregătire fizică.

PROGRESUL : Mindru (Cosmal — 
Nedelcu (Smărăndescu II). Caricas, 
Soare (Nedelcu) — loniță. Știrbei 
(Pașcanu) — Baboie (Mafteuță), 
Smărăndescu I, Oaidă. Dinulescu, 
(Voinea), Marin.

DINAMO OBOR : Manciu — Zam- 
trrescu (Andrei), Szekely, Nicoară — 
I. Popescu, Stoenescu — Andrei (Hal
pern, Sima), Niculescu, Biikossy, Pa- 
naitescu (Pavel), Semenescu.

In deschidere: Flacăra roșie — 
Progresul tineret 5—0 (3—0).

TRACTORUL BRASOV — STEAUA 
0—5 (0—3)

arbitrat Marinciu (Ploiești).

PETRE DUMITRESCU
eoresp.

V. VLASCEANU
G. ALEXANDRESCU

corespondenți

U.E.F.A:

inastele din reprezentativele 
R. P. Romine și Italiei 

evoluează la Ploiești
iptămîna trecută, sute de specta- 
bucureșteni au urmărit frumoasa 
onstrație efectuată de gimnastele 
reprezentativa țării noastre și cea 
aliei. Mîine, iubitorii gimnasticii 
orașul Ploiești vor avea ocazia să 
la lucru pe sportivele celor două 
La demonstrație vor participa 
gimnastele italiene care au evo- 

la București, în frunte cu Ana 
a Fagherazzi, Elena Vilma Lago- 

Vanda Soprani precum și cu
ltele noastre sportive, Suzana Bo- 
Atanasia Zîmbreșteanu, Viorica 

'ă etc.
monstrația va avea loc, incepind 

ora 17, in sala Casei de Cultură 
inelor *1  Mai".

BRAȘOV 11 (prin telefon). Jocul 
desfășurat duminică in fața a 4.000 
de spectatori, pe un teren pe care ză
pada a fost bine bătătorită, a satisfă
cut doar în parte. Dacă jocul a fost 
dinamic și presărat cu faze specta
culoase, aceasta se datorește în spe
cial Lotului U.E.F.A. Bine pregătiți 
din punct de vedere tehnic și în spe
cial fizic, componență lotului au fost 
cei care au controlat mai bine locul 
și au creat mai multe faze de poartă. 
Dacă nu au reușit să înscrie 
dată prin Pavlovicî (min. 14), 
se explică prin forma foarte 
portarului Hajdu.

Gazdele s-au prezentat cu 
defecțiuni ca ți în meciul cu

decit o 
aceasta 
bună a

aceleași 
Chimia

cu 
în

Steagul roșu—Lotul de juniori 
0-1 (0-1)
Făgăraș; joc mult prea combinativ 
pase la metru patrat, nefolosirea
suficientă măsură a aripilor, nesigu
ranța liniei de fund și jocul confuz al 
mijlocașilor.

Arbitru! P. Badea a condus for
mațiile: LOTUL U.E.F.A.: ADAMA- 
CHE-Pal. PETESCU, Măndoiu (Ivăn- 
cescuj-GERGELI, Pleșa-Năsturescu (S. 
Avram), Voinea (Jamaischi), PAVLO- 
VICI, Jamaischi (BITLAN), HAJDU 
STEAGUL ROȘU: HAJDU-Oancea, 
(Zbîrcea), Zaharia, Nagy-Seredai. 
Szigeti-Hașoti, Năftănăilă. FUSULAN 
Meszaroș (Necula), Campo.

V. SECÂREANU și P. DUMITRESCU 
corespondenți

PRONOSPORT
I. Levski Sofia — Spartak 

Plovdiv
II. Lokomotiv Plovdiv — Lo

komotiv Sofia
Marek St Dimitrovo — 
Slavia Sofia

Spal — Internazionale 
Catania — Juventus

III.

IV.
V.

VI. Padova — Sampdoria 
VII. Atalanta — Bologna 

VIII. Fiorentina — Palermo
IX. Torino — Udinese

2

l

Xl
l
I
t
1
2

X.
XI. Mantova 

XII. Milan -

Roma — Lecco
— Lanerossi
Venezia

1
X

1

Urnă: I — 11 II — I î III — li 
r — 1 s V — 2s VI - li VII — 
i VIII — li IX — li X - X*.

Variante depusei 
194.000 variante.

aproximativ

CONSTANȚA 11 (prin telefon). — 
Terenul desfundat a supus jucătorii la 
un sever examen, trecut de altfel cu 
bine de ambele echipe. Dinamovițtii 
au acționat mult pe tripletă creînd 
faze de bun spectacol fotbalistic. Li
nia de mijlocași a fost compartimentul 
cel mai bun al oaspeților, Nunweiller 
IV și Alexandru Vasile ajutînd mult 
apărarea care, cu excepția lui Nun
weiller III, a manifestat unele slăbi
ciuni. O bună parte din repriza a doua 
dinamoviștii nu au mai fost la tei 
de agresivi ca în repriza întîi, 
atit datorită schimbărilor efectuate cît 
și terenului de joc. In această perioadă 
constănțeniî au dominat pe alocuri 
insistent

Farul începe furtunos. înaintarea 
căutînd să se apropie de poarta ad
versă îndeosebi pe aripa dreaptă, unde 
Moroianu se descurcă bine. La un ast
fel de atac, în min. 1. Ivan îl oprește 
neregulamentar pe Moroianu în a- 
propierea careluî de 16 m. Lovitura 
este bine executată de Stancu, care 
deschide scorul: 1—0. După numai 3 
minute, Ene egalează printr-un șut 
din vole: 1—1. începutul reprizei a 
doua aparține constănțenîlor. a căror 
înaintare este periculoasă la poarta oas
peților. In această perioadă se remarcă 
portarul Datcu și Nunweiller III, si
guri și prompți în intervenții Deși 
finalul partidei aparține bucureșteailor, 
ei nu reușesc să modifice rezultatul. 
A arbitrat bine Stavru Nicolau (Con
stanța). FARUL: Ghibănescu (Pițuru)- 
Buzea. Brînzei, Florescu-Stancu, Bi- 
bere-Moroianu. Olaru, Ciosescu, Călin 
Datcu; DINAMO: Datcu-Popa (Pa- 
naît), Nunweiller III, Ivan-Al. Vasile, 
Nunweiller IV (Ștefan)- Anghsl, Țîr- 
covnicu (lancu), Ene, Frățilă, David 
(Eftimie).

BRAȘOV 11 (prin telefon). — Par
tida, desfășurată sîmbătă pe nin

soare, a prilejuit un joc vioi, plin de 
acțiuni dinamice, spectaculoase. Bine 
pregăti... din punct de vedere tizic, 
echipa Steaua a jucat în viteză, cu 
schimburi de locuri reușite și cu o 
serie de combinații subtile, care au 
pus pe jucătorii bucureșteni de nume
roase ori în poziții clare de șut.

Fotbaliștii de la Steaua au mani
festat insă și lacune. In primul rînd, 
nu există destulă colaborare intre 
compartimente. Unii jucători ca Tomeș 
și _ Crișan aflați in situații favorabile 
ezitau să tragă. Din această cauză 
schimburile de locuri și combinații’e 
din apropierea careului advers nu au 
avut finalitate. Tractorul (la a treia 
partidă de verificare) s-a prezentat 
destul de bine pregătită din punct 
de vedere fizic. Acțiunile de atac și 
contraatac ale înaintașilor brașoveni 
s-au împotmolit insă deobicei la mar
ginea careului de 16 
cat: Constantin (2), 
și Staicu.

Arbitrului C. Geană (Brașov) i s-au 
aliniat formațiile:

STEAUA: VOINESCU — ZAVO- 
DA II. Cojocaru, Staicu — Ivănescu, 
Crăciun — Tătaru (Cacoveanu). Con
stantin, TOMEȘ, CRIȘAN, CREINI- 
CEANU.

TRACTORUL: OANĂ - (Papuc) 
— Păun (MOARCAȘ). VLAD. Chiuj- 
dea — LAZ.AROVICI, lacob — Binder 
(Pal), lancu (Vătav), Nemeș (Ha- 
vași), Vigheci (Frîncu), PETREA.

In deschidere Steaua tineret — Par
tizanul roșu 3—0 (2—0).

metri. Au mar- 
Crăciun, Tomeș

C. GRUIA-coresp. reg.

Minerul Lupeiii pleacă miercuri 
în R. D. Germană

L. BRUCKNER-coresp.

PROGRESUL — DINAMO OBOR
3—1 (0—0)

Terenul acoperit cu zăpadă ume
zită a îngreunat sarcina echipelor 
Progresul și Dinamo Obor în meciul 
lor de verificare de ieri dimineață. 
De altfel, condițiile de joc n-au în
găduit să se tragă prea multe con
cluzii asupra pregătirii celor două 
echipe decît numai în ce privește con
diția fizică. Din acest punct de ve
dere, Progresul s-a prezentat bine, 
dovedind rezistență pe parcursul ce
lor 90 de minute. In schimb, Dinamo 
Obor a avut resurse 
repriză, prima • în a 
treptat. Lucrul acesta 
în rezultatul final al
(0—0) în favoarea Progresului, care

doar pentru o 
doua au slăbit 

se reflectă și 
meciului i 3—1

Corvinul Hunedoara, 
verificare înaintea 
Germană. Partida 

rezultatul de 1—1

LUPENI 11 (prin telefon). — Fot
baliștii de la Minerul au întîlnit 
astăzi echipa 
într-un meci de
plecării în R.D. 
s-a încheiat cu 
(0-1).

Corvinul a folosit următoarea echi
pă : Diaconu-Buzeșan (Coiciu), Nacu 
(Molnar), lzghireanu-Molnar (Balint), 
Chimina-Pop, lonescu, Tătaru, Covaci, 
Constantinescu (Vatani).

Cele două goluri au fost 
de Covaci (min. 43) pentru 
și Nisipeanu (min. 55) din 
liberă de Ia 20 metri pentru 
Au asistat — pe un timp 
4.000 de spectatori.

In R.D. Germană miercuri
următorul lot: Mihalache, Kiss-Stan- 
ciu, Vasiu, Coman, Dan IJ-Mihâilă, 
Szoke, Mihaly-Cucu, Comșa, Olteanu, j 
Nisipeanu. Cotroază II. Nicola, loa j 
C. Ion, Csergo.

ION ClORTEA-coresp.

marcate 
Corvi nul 
lovitură 

Minerul, 
bun —

va pleca’,



te rvi sHOCHEI^

A luat sllrșit „Cupa orașului București"
(Urmare din pag. 1) 

în sfirșit, in min. 54 Andrei reia un 
puc respins de portarul sovietic la 
un puternic șut-golf al lui Varga, sta
bilind scorul final t 5—3.

In cadrul festivității de închidere 
a turneului, echipa Torpedo Gorki J 
primit .Cupa orașului București"

★
Sîmbătă seara a nins aproape fără 

întrerupere. Fulgi mari și puîoși că
deau lin din înaltul cerului. O ade
vărată feerie a zăpezii... Fulgii aceștia 
mari, in numai citeva minute, au aco
perit totul. Și tribunele și... gheața pa
tinoarului

Dacă zăpada căzută pe tribune și pe 
scări n-a însemnat nimic, în schimb 
cea căzută pe gheață a însemnat foar
te multi... Deși nu stă in intenția 
noastră să întocmim un... .buletin al 
zăpezii" trebuie să arătăm totuși că 
ninsoarea a impiedicat vizibil desfă
șurarea jocurilor de sîmbătă. Au fost 
numeroase situații în care pucul abia 
se mai vedea, ca să nu mai vorbim de 
faptul că pasele „mergeau* * foarte 
greu și că însuși patinajul hocbeîști- 
lor s-a făcut cu dificultate.

• Primul campionat de box al țări
lor Africii va Începe la 15 martie la 
Cairo și va reuni echipele reprezentativei 
din Sudan, Uganda, Guineea, Ghana.1 
Somalia, Kenya, Nigeria și R.A.U. Or-I 
ganizatorii competiției I-au invitat s,a| 
asiste la întrecerea boxerilor africani pe] 
pugilistul negru Floyd Patterson. I

• Sportivul Thomas Koehler (R. dJ
Germană) a ciștigat titlul de campioJ 
mondial la skeleton (săniuțe). La femi-l 
nin campionatul a revenit sportivei UsJ 
Geisler (R. D. Germană). I

• Gu prilejul nnui concurs internal 
tional de patinaj viteză desfășurat la 
Hamar (Norvegia), canadianul Paul 
Enok a stabilit un nou record mondial 
în proba de 3000 m cu timpul de 4:37,21

Dar chiar și în aceste condiții ne
obișnuite (hochei pe._ zăpadă 1) spor
tivii s-au străduit din răsputeri să răs

Dinamo a ciștigat in concursul de sală.
Organizing întrecerile din cadrai 

competiției dotate cu .Cupa 15 Fe
bruarie". clubul Rapid ne-a dovedit 
din nou preocuparea sa pentru succe
sul acestei competiții tradiționale a 
atletismului pe teren acoperit

La intreceri au luat parte peste 200 
de atleți din majoritatea cluburilor 
bucureștene. care, în general, au ob
ținut rezultate frumoase.

Pe foile de concurs au fost uotate 
următoarele performante: BARBAT11 
50 m: A Diaconu (Din.) 6.0; A. Sta- 
matescu (Met.) și Gh Zamtirescu 
(Steaua) 52: AL Cocciova (Din.) 6.3: 
Gr. Enache (Steaua). L. Dumitrescu 
(Prog.) și M Ciucu (Met) 6,4: 55 mg: 
St Dobay (Rapid) 8.6; A Crautov 
(Steaua) și R. Constantinescu (Met) 
8,7; Z Schnabel (Știința) && lungi
me : L. Dumitrescu (Prog.) 6.43: R. 
Constantinescu (Met) 6.30; V. Mari
nescu (Prog.) 6,19; înălțime; Gr. Ma
rinescu (Șt) 1,95; Gh. Vanghe'escu 
(C.S.S) 1.75; Cr. Dobrescu (Din.)
I, 75: C Ghioc (S.S.E. I) 1.70: greu
tate: N Ivanov (Din.) 15,33; FEMEI: 
50 m: M Predescu (Prog.), M. ’sac 
(C.SS) Și V. Ticu (Din.) 7.2; FI. 
Stancu (Steaua) 7.3; 40 mg; L. Jung 
(Steaua) 5,4: FI. Stancu 6,7: L. Stan
cu (Din.) 6.8; lungime: M Kupu 
(CSS ) 5.25: FI. Stancu 5.19; L.
Stancu 5.04: înălțime: M. Mărgineanu 
(C.SS.) 1.45; N. Barbu (Rapid) 1.40; 
A. Prodea (Rapid). A. Stan (C.S.S.) 
și T. Untaru (Met) 1,35; greutate: 
M. Wittgenstein (Prog.) 12,84; A Nyi- 
las (Din.) 11.79: Cr. Gurău (Prog.)
II. 51; N Barbu (Rapid) 11,41.

Dispute dirze in reuniunea de ia „Semănătoarea"
REZULTATE TEHNICE: N Aliuță 

(Voința) b.p. I. Stoian (Semănă
toarea); M Dogaru (Semănătoarea) 
b.ab.l C Bădulescu (Rapid): Tr 
Cocoran (Progresul) b.ab.3 I. Lungu 
(I.T.B.); I Crăciun (S.P.G.) bp G. 
Zisu (I.T.B); M Soare (S.P.G.) b p. 
P. Angliei (Progresul); P. Radu 
(Rapid) b.p M Telefan (Progresul); 
1. Bogdan (Grivița Roșie) b.p. t. 
Chiriță (I.T B ).

Sîmbătă «eara au continuat fa sala 
de festivități a uzinelor .Semănă
toarea" intilnirile din cadrul campio
natelor de calificare (faza pe Capi
tală) — juniori și seniori.

Dintre boxerii care au urcat in 
ring au lăsat din nou o bună im
presie N Aliuță. I. Stoian. M. Soare, 
P. Anghel și I. Bogdan. Aliuță do
vedește de la o partidă la alta o 
pregătire fizică și tehnică tot mai 
l)ună. In meciul de sîmbătă, cu Stoian, 
boxerul de la Voința a folosit lovi
turi variate și eficace și, ceea ce 
este mai important, a dovedit că știe 
să judece cu calm fiecare acțiune. 
Boxerul de la Semănătoarea s-a ridi
cat deseori la valoarea adversarului, 
căruia i-a aplicat — mai cu seamă 
în ultima repriză — lovituri foarte 
fclare.

Cea mai frumoasă întrecere au fur

plătească printr-un joc frumos pe 
spectatorii veniți la patinoar. Spre me
ritul lor, ei au reușit o sumedenie de 
acțiuni clare, spectaculoase care ne-au 
tăcut să regretăm și mai mult faptul 
că gheața n-a fost ca de obicei, o... 
oglindă I

BUCUREȘTI — BUCUREȘTI TINE
RET 17-0 (7-0, 3-0, 7-0)

Prima întilnire de sîmbătă a opus 
cele două formații ale Capitalei. Evi
dent mai bine pregătiți și știind să se 
descurce mult mai ușor în condițiile 
speciale de joc, hocheiștii primei se
lecționate au obținut o victorie cate
gorică, la un scor care reflectă în to
tul fizionomia partidei. Tinerii jucă
tori, în ciuda eforturilor lor, n-au 
reușit să se apropie de partenerii lor 
decit în repriza secundă, atunci cînd 
au și primit cel mai mic număr de 
goluri. Cele 17 puncte ale partidei au 
fost înscrise de: Biro șî Andrei cîte 3, 
Takacs I și Naghi cîte 2, Szabo I, 
Szabo II. lonescu, Ciobotaru, Otvos, 
Varga și Calamar cite 1.

TORPEDO GORKI — EINHEIT 
BERLIN 11-1 (5-0, 4-1, 2-0)

In ciuda faptului că zăpada i-a îm
piedicat să-și desfășoare jocul obiș

In urma acestor rezultate clasamen
tul .Cupei 16 Februarie" la atletism 
are următoarea înfățișare i 1. Dinamo 
44.5 p: 2. Progresul 3433 p; X GSS. 
34 p: 4 Steaua 30.33 p; 5. Rapid 20 
p; 6. Metalul 16.33 p ete.

_Ș! LA CROS

Peste 200 de alergători au luat star
tul în cele patru probe ale competiției 
de cros desfășurate fa Jurul sălii Fio- 
reasca. Prezent:nd o ectfpă omogenă 
și bine pregătită Dinamo a ctxrerit 
troleu! .Cura 16 Februarie". Iată re- 

. SENIORI — 6000 m: T. 
Strzeîb-schi (Rapid), T- Voicu (Ra
pid), V. Caramihai (I.T.B ). M. Ni- 
chita (Din.), Al. Amăutu (Met), M. 
Pleșa (Steaua), M Babaraica (I.T.B.), 
Th. Haș (Din.), C. Iancu (Din.). M. 
Spudercă (Steaua); SENIOARE — 
800 m: M. Duță (C.S.O. Ploiești). I. 
Tuțică (G.S.O. Ploiești). N. Mirică 
(Din.). EI. Bucur (G.S.O. Ploiești), I. 
Bacinschi (Din.); JUNIORI — 1200 
m: C. Voivozeanu (Din.), I. Ghimi- 
noiu (Rapid), I. Volohoschî (C.S.S.), 
V. Ciociu (Fl. r.), P. Paulini (Din.); 
JUNIOARE - 500 m: O. Săvescu 
(C.S.S.). D. Birsan (Din.), M. Sebe 
(Voința). I. Pavelescu (Din.). Al 
Ghera (Rapid).

★
Miercuri, incepind de la ora 17, la 

sala de festivități a clubului Dinamo 
va avea loc ședința de dare de seamă 
a comisiei de atletism a orașului 
București 

nizat-o tinerii M. Soare și P. Anghel. 
Ani asistat la 9 minute de luptă, hi 
care claritatea și eficacitatea lovitu
rilor au impresionat pe spectatori. An
ghel a început mai bine meciul, tirul 
directelor sale de stingă funcționind 
precis Io repriza secundă disputa 
se echilibrează datorită acțiunilor vi
guroase ale boxerului de la S.P.G., care 
trimite multe lovituri de Intîmpinare 
pe care Anghel le primește. Și in 
ultima repriză lupta est? pasionantă 
spectatorii reținind maniera degajată 
cu care acționează Soare și Îndeosebi, 
varietatea loviturilor folosite de acesta. 
Buletinele judecătorilor l-au indicai 
în unanimitate. învingător pe boxerul 
de la S.P.C. In ultimul meci al re
uniunii, I Bogdan a avut o misiune 
mai ușoară decit se aștepta, in îstîl- 
nirea cu L. Chiriță Boxerul de la 
Grivița Roșie a dominat autoritar în 
primele două reprize, cînd a folosit 
cu pricepere directul de stingă. Chi
riță „s-a aruncat" deseori în atac, 
nereușind insă să realizeze ceva. A- 
bia in ultima repriză e' și-a surprins 
adversarul cu citeva lovituri, dar 
„soarta" partidei era decisă, mai cu 
seamă că in ultima repriză a primit 
și un avertisment, din partea arbitru
lui Chiriac, pentru lovituri neregula
mentare

r. a. 

nuit, în viteză, hocheiștii sovietici au 
făcut din nou o adevărată demonstra
ție. Ei ne-au arătat și acum că stăpî- 
nesc toate „secretele" acestui sport și 
s-au străduit să ne prezinte cit mai 
multe din subtilitățile lui. In cele trei 
reprize am asistat la numeroase faze 
splendide, la goluri spectaculoase. Ju
cătorii germani au făcut tot ce le-a 
stat în putință pentru a realiza un 
scor cit mai strîns.

Au marcat: Saharovschi și Krupin 
cite 3, Nemcinov, Rogov, Halaicev, 
Potehov și Orlov cîte 1. Unicul gol ai 
echipei germane a fost înscris de Ha
berman.

ROMEO VI LARA 
ECHIPA DE TINERET 

NU MERITA SA P1ARDA...
Aceasta este părerea unanimă a 

celor care au văzut aseară primul 
joc al programului, în care formația 
București (tineret) a primit replica 
lui Einheit Berlin. Victoria a revenit 
la mare luptă oaspeților cu un scor 
care vorbește de la sine despre echi
librul întrecerii t 2—0 (0—0, 0—8. 
2—0). Hocheiștii germani n-au fost 
insă cu nimic mai buni decit ai 
noștri și dacă totuși victoria le-a re
venit aceasta se datorește unor șuturi 
fericite, la învălmășeli în fața porții 
noastre, reușite de două ori de același 
jucător, Joecks, in ultima repriză.

Prima parte a jocului s-a desfășurat 
fa nota de insistentă dominare a 
echipei bucureștene. Avînd de data 
aceasta trei linii de atac de valoare 
apropiată, echipa noastră a stăpînit 
jocul La superioritatea generală a 
echipe: rotnine au contribuit și fun
dașii (Țiriac, Cazimir, Hollo și Ba- 
lint 1) aseară ia bună formă. Ia a- 
ceastă repriză. Niță. Peter. Varga. 
Tiriac, Lorincz, Takacs II și loanovici 
au ratat bme ocazii de got Lipsa de 
cahn ia faza de finalizare, iată cauza 
principală a ratărilor și deci a pier
derii medul ti decisiv pentru locul 3 
in clasament In repriza a doua, jocul 
este mai echilibrat Se remarcă, prin 
intervenții sigure, atit portarul german 
Patșchke cit și portarul nostru Taș- 
oadL

Ultima repriză se dispută fatr-o at
mosferă de înaltă tensiune sportivi 
In plia efort al jucătorilor noștri de 
a deschide scorul an contraatac al 
lui Einheit produce învălmășeală ia 
fața porții noastre și Joecks .aruncă" 
pucul, pe lift lingă bară: I—Ol După 
do-uă minute, loanovici ratează cea 
mai mare ocazie a meciului iar io 
min. 11 același Joecks înscrie din 
nou. Pină la sfirșit inițiativa apar
ține echipei Bucureștiulul mai ales 
că berlinezii joacă citeva minute în 
inferioritate numerică (vreo 40 de 
secunde chiar în 3 oameni „de cimp"). 
Lorincz scapă singur dar portarul sal
vează în ultima clipă, urmează mi
nute de mare dinamism, dar scorul au 
mai poate fi schimbat E’hipa noastră 
a pierdut dar a lăsat o impresie bună 
prin jocul său combativ, bine orga
nizat Au condus bine. Fl. Marinescu 
și L. Singeorzan.

RADU URZICEANU

ȘTIRI EXTERNE
In cadrul pregătirilor pentru turneul

de fotbal U.E.FJL

la Izmir: GRECIA-TURCIA 1-0
ISTANBUL 11 (Agerpres). — Con- 

tinuîndu-și pregătirile în vederea tur
neului de fotbal U.E.F.A care va avea 
loc in R.P. Romină, echipele selec
ționate de juniori ale Turciei și Gre
ciei s-au intilnit la Izmir intr-un meci 
de verificare. Tinerii fotbaliști greci 
au obținut victoria cu scorul de l—-0 
(0—0) prin punctul marcat in minutul 
63 de Balopoulos.

Turneul interzonal de șah
în runda a 9-a a turneului inter

zonal de șah. care se desfășoară Ia 
Stockholm, actualul fruntaș al clasa
mentului marele maestru W. Uh'mans 
(R.D.G.). a avut de infruntat ua 
adversar redutabil, pe marele maestru 
sovietic T. Petrosian. Deși a avut 
albele, liderul n-a putut obține ini
țiativa in partidă fiind egalat ușor 
de adversar. Intilnirea s-a terminat 
cu un rezultat de remiză Tot egal 
s-a Încheiat partida Bolbochan — 
Korcinoi.

Victorii cu negrele au obținut Gli- 
gorici la Bisguier, Olafsson la BenkO 
și Stein la Teschner. Numai o jumă

JULIETA NAMIAN ȘI CONSTANTIN NĂSTASE 
ÎNVINGĂTORI ÎN „CUPA DE IARNĂ"

La capătul a șapte zile de între
ceri, prima competiție de tenis a a- 
nului, „Cupa de iarnă", ș-a încheiat 
cu victoria Julietei Namian (Progre
sul) la fete și a lui Constantin Năs- 
tase (Steaua) la băieți.

Cîștigătoarea probei feminine s-a a- 
rătat în ultimele trei meciuri în dis
poziție de atac, acumulînd astfel punc
te prețioase. După ce sîmbătă Julie- 
ta Namian a invins-o pe Mihaela Kla- 
hre cu 6-0, 6-2, duminică ea a dispus 
tot în două seturi și de Eleonora Ro- 
șianut 6-0, 9-7. Ultima s-a complăcut 
în acțiuni statice, aproape de exclu
sivă apărare. Setul doi a avut o evo
luție interesantă: Julieta Namian a 
condus cu 5-2, dar adversara sa a re
cuperat și a avut chiar avantaj: 6-5, 
7-6. Cu un finiș mai sigur și hotă- 
rîtă în ofensivă. Namian a reușit însă 
să ciștîge. Pe locul doi s-a clasat 
Cristina Doboșiu (a intrecut-o pe M. 
Klahre cu 6-2, 6-2), urmată în ordine 
de EL Roșianu și M. Klahre.

Intr-o vervă deosebită. Constantin 
Năstase a ocupat primul loc fără să

---= jlW-4-l:lk’.l:1 =
Sabrerul ION DUMITRU (S. P. C.) și floretista ANA ENE,

(Progresul), campioni al Capitalei pc anul 1962
Ultimele probe din cadrul campio

natelor de juniori ale Capitalei — sa
bia și floreta fete - au prilejuit asal
turi aplaudate la .scenă deschisă".

începută sîmbătă după amiază, în
trecerea sabrerilor nu s-a putut în
cheia decit a doua zi către prinz ! Ab
senta lui I. Drîmbă a creat multă e- 
mulație între pretendenții la primul 
loc. Pentru titlul de campion s-au anga
jat nu mai puțin de 4 trăgători : Eugen 
Ganea, Ion Dumitru, Virgil Costache 
și Cristian Costescu. Victoria — sur
priză ! — a revenit în final lui Ion 
Dumitru, posesor al unei tehnici des
tul de corecte și mai ales bine inspi
rat in asalturile decisive. De remar
cat, eliminarea unuia dintre preten
der; tii la titlu. Anton Iereoșan (după 
un baraj cu învingătorul probei). Ier
eoșan. element talentat, eu frumoase 
posibilități a dat dovadă de neserio
zitate. desconsiderindu-și permanent 
adversarii. Puțin reverențioasă a fost 
și atitudinea sa față de antrenor (C. 
Panescu), căruia i-a ignorat, ostenta
tiv, indicațiile... Clasament general: 
L Ion Dumitru (S.P.C.) 6 v.: 2. Eu
gen Ganea (Steaua) 5 v.: 3. Virgil 
Costache (S.P.C.) 4. v.; 4. Cr. Costes- 
cu (C.S.S.) 4 v.: 5. N. Istrate (S.P.C.) 
3 v.; 6-7. M. Șoiman (C.S.S.) și L 
Tudor (S.P.C.) 2 v.; 8. Ad. Radocea 
(Progresul) 2 v.

In proba de floretă fete, Ana Ene 
a confirmat frumoasele sale calități, 
terminînd neînvinsă turneul. Ea a în-

Protestul Federației de hochei pe gheată 
a U.R.S.S. adresat președintelui L.I.H.G.

MOSCOVA (Agerpres). — Federa
ția de hochei pe gheață din U.R S.S. 
a adresat un protest președintelui 
Ligii internaționale de hochei pe ghea
ță, Robert Lebel (Canada), in legă
tură cu organizarea campionatelor 
mondiale in S.U.A. Reterindu-se la 
intenția autorităților americane de a 
nu acorda viză de intrare in S.U.A 
hocheiștilor din R.D. Germană, fede
rația sovietică cere să se respecte ho- 
tărirea Congresului L.I.H.G. de la 
Praga, în virtutea căreia organizarea 
campionatelor mondiale trebuie să fie 
încredințată altei țări in cazul că 

tate de punct a cules Gheller ia fața 
lui Bertok, dar a primit un punct 
întreg in partida întreruptă cu Bol- 
bochan, cedată de acesta fără joc ia 
poziție net inferioară.

în oartidele întrerupte din runda a 
9-a. Fischer are avantaj la Pomar, 
iar Herman la Portisch.

tn clasament, continuă să conducă 
Uh'manncu 7 puncte, urmat de "ischer 
6 (1), Filip, Gligorici și Benko 5*/?.  
Portisch 5 (1). Petrosian și Bolbo- 
chan 5, Pomar 4'/, (I), Gheller, Kor
cinoi și Olafsson 4‘/2. Jucătorii sub
limați au disputat numai 8 partide 
pină acum. 

piardă vreun set. El a folosit servicii 
extrem de puternice, cu foarte mulți 
„ași" reușiți, a jucat rapid și a ata
cat fulgerător. In plus, G. Năstase a 
dovedit o bună mobilitate. Așa a cîș-, 
tigat, fără a da vreo speranță adver
sarilor săi: 0. Popovici 6-2, 6-1, Bos-. 
ch 6-0, 6-1, Crîstea 6-4, 6-4. Al doilea 
clasat, Cristea, a evoluat și el la un 
nivel satisfăcător. El a arătat Un joc 
îmbunătățit, dar este încă greoi îrt 
mișcări. Bosch, resimțindu-se încă de 
pe urma unei operații, ritl a fost .ta 
plenitudinea posibilităților, ian junior 
rul G. Popovici poate fi mulțumit țert- 
tru moment deoarece s-a calificat la 
prima serie, unde a opus o rezisfen-, 
ță onorabilă lui O. Năstase și Cristea, 

Seria a Il-a a revenit lui D. Vizi-, 
ru, învingător asupra lui Boaghe 6-1, 
6-2, Bardan-6-4, 6-1, Burcescu 6-1, 
6-2. Alte rezultate, seria a IlI-a t 0ră-. 
ceanu—Mita 6-4, 8-6, seria a lV-a'X 
Andreescu cu Țereanu 3-6, 6-3, 10-8,
Neagu 7-5, 9-7,

G. GOMARNISCHI

cîntat prin finețea execuțiilor că și 
printr-o remarcabilă tenacitate. Ana 
Ene a demonstrat că este, la ora ac
tuală, cea mai în formă dintre Qo- 
retistele junioare, impunîndu-se drept 
trăgătoarea nr. 1 a țării în vederea 
Criteriului Mondial de Scrimă a Ti
neretului. Deosebit de atractivă a fost 
disputa dintre Marina Stanca și Ma
nuela Chira, floretiste de valori apro
piate. Mai insistentă, Chira a ciștigat 
la limită (4-3).

Surpriza probei a înregistrat-o Au
relia Duma. După ce inițial și-a cu
cerit dreptul de a participa în tur
neul final, ea reușește să o întreacă 
la un scor destul de concludent (4-2) 
pe cea mai bună floretistă de la 
S.P.C., Constanța Trifu. Un debut deo
sebit de promițător, dacă ne gîndim 
că tînăra reprezentantă a clubului 
sportiv Progresul practică scrima doar 
de citeva luni... Bine s-a comportat 
cea de a doua trăgătoare, ca valoare, 
de la S.P.C., Alexandra Tudorache, 
victorioasă la Manuela Chira și cu un 
remarcabil simț al lamei. Clasamentul 
general: 1. Ana Ene (Progresul) 7 v.; 
2. Manuela Chira (C.S.S.) 5 v.; 3. Ma
rina Stanca (Progresul) 5 v. ; 4. A- 
lexandra Tudorache (S.P.C.) 4 v.; R. 
Alexandra Constantinescu (S.S.E.) 
v. ; 8. Eugenia Petrescu (S.P.C.) 2 v.; 
7. Aurelia Duma (Progresul) 1 v.; 8. 
Constanța Trifu (S.P.C.) 1 v.

TIBERIU STAMA

S.U.A. nu va fi în măsură să asigure 
participarea tuturor țărilor angajate, 
fără nici o discriminare.

Președintele Federației unionale de 
hochei pe gheață, Vasili Napastnikov, 
a declarat corespondentului TASS că 
U.R.S.S. este gata să organizeze în 
luna martie la Moscova campionatele 
mondiale, dacă Liga internațională îi 
va da acest mandat

Pe scurt
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