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A VOLEI-O MARE VICTORIE!
scara, după un meci pasionant, Progresul București a întrecut
I.S.K.A. Moscova cu î-1, in „Cupa campionilor europeni »»

• In asociația sportivă K.S.E. din 
Comolău, raionul Sf. Gheorghe, se des
fășoară o vie activitate sportivă. Cei 
peste 100 de membri UCFS se m'n- 
dresc cu rezultate frumoase. Colectiviștii1 
Francisc Gergely a cîștigat anul trecut 
locul I la 3.000 m plat, în cadrul eta
pei de zonă a „Cupei Agriculturii*. Fot
baliștii au terminat turul pe locul V, 
în seria I a campionatului raional. De 
asemenea, jucătorii de tenis de masă și 
atleții participă cu regularitate la an
trenamente. Sportivii din Comolău speră 
să obțină noi succese în acest șezui. 
(Z. Popp-coresp.).

• Cu prilejul alegerilor organelor lo
cale ale UCFS, în cadrul asociației 
sportive Constructorul din Ploiești ?-a 
trasat ca sarcină, pentru perioada ime
diat următoare, desfășurarea unei vii ac
tivități sportive. Datorită muncii depuse 
de către întreg consiliul asociației. Ia 
Spartachiada de iarnă au participat pes
te 1.500 de tineri, dintre care peste 1.000 
au devenit membri UCFS (C. Negu* 
lescu-c&resp.).

• Colectiviștii din Tulucești se min- 
dresc pe drept cuvînt cu sportivii aso
ciației lor cît și cu cei din asociația 
sportivă Pescărușul din aceeași lc ali- 
tate. In cadrul etapei pe centre de co
mună, Milea Dascălu a cucerit locul I 
la tenis de masă. La trîntă au devenit 
campioni următorii sportivi din comună: 
Gh. Dobre (55 kg). Ion Istudor (61 
kg), Ion Mihai (68 kg) și Gh. Drosu 
(76 kg). (A. Schenkmann-coresp.).
• Sportivii din Baia, raionul Istria, se 

pregătesc pentru reînceperea sezonului 
sportiv în aer liber. Dar nu numai fot
baliștii și voleibaliștii fac antrenamente 
cu regularitate ci și alți sportivi. Astfel, 
tînărul Constantin Vîrban, care a cucerit 
locul I în cadrul întrecerilor pe centre 
de comune ale Spartachiadei de iarnă, la 
tenis de masă, se pregătește cu foarte 
mare atenție pentru viitoarele întreceri. 
Stelian Călan, care s-a dovedit a fi un 
foarte bun luptător, își continuă de ase
menea antrenamentele pentru o etapă su
perioară a Spartachiadei. (M Cruceanw 
coresp.).

AVO PROGRESUL!

Mu putem începe altfel cronica a- 
Mui meci de neuitat, dintre Pro- 
Mul București și Ț.S.K.A. Moscova. 
M putem începe altfel pentru că vo- 
Maliștii de la Progresul s-au întrecut 
■si înșiși în meckil de aseară, au 
M o revelație pentru cei aproape 
■) desgectatori care au umplut pînă 
MrefuJ*sdîa Floreasca. Sportivii de
■ Progresul au intrat hotărîți să 
Monstreze încă o dată valoarea vo- 
■lui nostru masculin. Și au reușit, 
■ingînd pe campioana Uniunii Sovie- 
H, Ț.S.K.A. Moscova cu 3—1 (17—
■ 13—15, 15—10, 15—12). Este pen-
■ a treia oară cînd această valoroasă 
■nație sovietică este învinsă aici, la 
©uresti. Și toate cele trei meciuri
■ același scor: 3—l. 
lin adevărat torent de urale și a- 
■uze întimpină cele două echipe la 
■area lor pe teren. Publicul bucu- 
■ean, care știe să-ți încurajeze echi- 
■? favorite la momentul oportun, a 
Mit și de această dată să-i facă pe 
Heibaliștii de la Progresul să treacă 
©te momentele dificile din acest 
■ci. Și nu se poate spune că acestea 
B fost puține, 
thiar în primul set Ț.S.K.A. condu-
■ cu 5—0 ca urmare a unui joc mai 
Be organizat. Oaspeții „judecă" bine 
Bare acțiune, remareîndu-se trăgă- 
Bii principali Cesnokov și Fasahov. 
Bcureștenii nu-și pierd încrederea în 
Bțele lor și, de unde pînă atunci 
Buseră un joc mai mult de tatonare, 
litru a evalua valoarea echipei so- 
Btice, încep să acționeze cu mai 
Bit curaj la fileu: 5—2. Progresul 
Blează la 7, dar oaspeții sînt cei 
le se impun la mijlocul setului, dînd 
Ipresia că-l vor cîștigă la diferență, 
litru că tabela de marcaj indică la 
I momeritodat 14—9 pentru Ț.S.K.A. 
■5'eTaici începe — ceea ce nu mai 
tra nimeni — revirimentul Progre-
■ ui. Chezan, Bărbuță, Micuiescu, 
lertinișan realizează punct dună 
■net. In aplauzele spectatorilor, Mi- 
llescu reușește o minge excepțională 
Iu spatele la fileu trage prin sur- 
tndere) și Progresul egalează din 
Iu: 14—14. Apoi, 15—15. Momente 
I mare tensiune prin care sportivii 
Imîni trec cu bine. Oaspeții însă 
Bg de două ori afară și setul ia 
Irșit cu 17—15 pentru Progresul. 
ISovieticii intră hotărîți să refacă te- 
Inu! pierdut în primul set. Ei conduc 
I 7—4 în cel de al doilea, dar Pro- 
lestil egalează din nou și conduce 
I 11—9 și apoi cu 13—11. In loc 
[să ca să insiste, vicecampionii noștri 
Idează inițiativa: 13—13 și.. 13—15. 
n set pierdut care îi va face pe vo- 
ibaliștii bucureșteni să joace și mai 
Iganizat, și mai atent în următoarele 
buă jeturi. Mai ales că — o dată cu 
[imul set cîștigat — căpătaseră în- 
edere în forțele lor.
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Au luat sfîrșit campionatele 
republicane de schi

® C. Tăbăraș a cîștigat și proba de coborîre © llona Micloș 
învinsă de Ana Scherer! © In ștafeta de 4x10 km un învingător 

norocos : Casa Ofițerilor Brașov
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Duelul Ia înălțime va fi cîștigat și de astă dată de jucătorii de la Progresul.
Bărbuță ,,pune“ peste blocajul echipei Ț.S.K.A. Moscova. Un nou 

BucureștiProgresul
Foto: P.

punct pentru

Romoșan

cu

avea 
ten-

Ca urmare, sportivii romîni se com
portă din ce în ce mai bine. Bărbuță, 
Micuiescu și Chezan, secondați îndea
proape de Ghertinișan care în această 
partidă s-a ridicat peste evoluțiile sale 
anterioare, „sparg" de nenumărate ori 
blocajul advers. In plus, voleibaliștii 
de la Ț.S.K.A. fac numeroase greșeli 
la primirea mingii. Ca urmare, Pro
gresul conduce cu 11—4. Din nou 
urmează o perioadă în care bucureștenii 
cedează inițiativa (scorul ajunge 
11—8), dar în final sportivii noștri 
se comportă admirabil și cîștigă 
15—10.

Cel de-al patrulea set, care 
să fie și ultimul, incepe într-o
siune nervoasă deosebită. Mai calmi 
sînt însă sportivii romîni care, deși 
sînt conduși cu 5—3, găsesc resursele 
necesare pentru a egala și a lua apoi 
conducerea pe care n-au mai cedat-o 
pînă la sfîrșitul partidei: 7—5, 9—6, 
11—9, 14—10, 14—12. Un singur punct 
și Progresul cîștigă cu 3—1. Dar 
Ț.S.K.A. luptă acum cu îndîrjire. Ser
viciul trece de cîteva ori pe la fiecare 
echipă dar nici una nu reușește să rea
lizeze un punct. în picioare, spectatorii 
urmăresc cu emoție desfășurarea jo
cului. Iată, Chezan reușește să cîștige 
serviciul. Ghertinișan servește, Cesno- 
kov recepționează balonul și trimite lui 
Iakovlev care trage însă afară: 15—12 
pentru Progresul și 3—1 la seturi. O 
mare victorie 1

Arbitrul Laszlo Ormai (R.P. Un
gară) a condus corect următoarele for
mații: PROGRESUL: BĂRBUȚA, CHE-

Emil Zatopek la București

MICULESCU,
Cherebețiu-Palade,

Ghertinișan,
Ga ni.

ZAN,
Ganciu,
Ț.S.K.A.: Fasahov, Scerbakov, Burobin, 
CESNOKOV, Iakovlev, KOVALENKO- 
Șmit.

MIRCEA TUDORAN

POIANA BRAȘOV 4 (prin telefon 
de la trimisul nostru). Maestrul spor
tului C. Tăbăraș a realizat una din 
cele mai frumoase performanțe pe 
care și le poate dori un concurent la 
probele alpine: a cucerit primul loc 
la slalom, slalom uriaș, coborîre și 
combinată, dovedindu-se încă o dată 
cel mai bun schior al țării. După ce 
vom sublinia că titlul la combinată 
l-a cîștigat pentru a 5-a oară conse
cutiv (deci o altă performanță remar
cabilă) trebuie să evidențiem faptul 
că în cursa de coborîre desfășurată 
duminică pe Pîrtia Lupului a fost 
unul din puținii schiori care au știut 
să se descurce la „drumul albastru", 
cel mai critic punct al traseului. S-a 
fugit foarte tare și la „săritoare" au 
căzut mulți concurenți, printre care 
Gh. Bălan, Gohn, A. Cristian, Zangor, 
Văcaru, Secui.

C. Tăbăraș, P. Clinei și Gh. Cris- 
toloveanu, clasați în această ordine, 
au fost printre puținii care au știut 
cum să atace hopurile și să continue 
cursa în condiții bune.

O mare surpriză a fost înregistrată 
în cursa de coborîre a senioarelor, 
disputată sîmbătă pe Sulinar. Ana

Scherer a parcurs impecabil traseul, a 
învins-o pe llona Micloș, cucerind 
primul său titlu de campioană repu
blicană. Victoria tinerei schioare de 
la Voința Brașov constituie un rezul
tat al seriozității și perseverenței în 
pregătire, al curajului și hotărîrii cu 
care a știut să parcurgă un traseu 
dificil și din cauza ceții. Maestra 
sportului llona Micloș s-a clasat pe 
locul secund, reușind astfel să cuce
rească .al treilea titlu pe 1962: la 
combinată.

Neașteptată a fost desfășurarea șta
fetei 4X10 km. După o cursă fru
moasă, în care obținuse un avans de 
3 minute, dinamovistul Dinu Pe’re 
(schimbul 3) și-a rupt unul din 
schiuri și neavînd nici un ajutor 
care să-i schimbe schiul, a pierdut 
nu mai puțin de 5 minute. De acest 
accident au profitat fondiștii de la 
Casa Ofițerilor Brașov care s-au vă
zut posesorii unui titlu la care nu 
mai sperau.

Timpul favorabil și numeroșii spec
tatori au creat un cadru frumos pro-

D. STĂNCULESCU
(Continuare in pag. a 4-a)

Jocuri viu disputate în prima etapă a returului 
campionatului republican de baschet

MASCULIN — SERIA I

ȘTIINȚA TIMIȘOARA — ȘTIINȚA 
CLUJ 71—80 ( 26—29). După un meci 
interesant, în care au avut inițiativa 
aproape în permanență, studenții din 
Cluj au cîștigat pe merit. Condusă 
mult timp, echipa gazdă a reușit să 
egaleze în repriza secundă la 65—65, 
dar în final, clujenii s-au impus prin- 
tr-o apărare mai atentă și o mai bună 
precizie în aruncările de la semidis- 
tanță. De la învingători s-au impus 
Albu (28), Vizi (21) și Demian (13), 
în timp ce de la gazde s-a remarcat 
doar Popovici (32). (I. loana-coresp.).

22). In prima repriză jocul a fost echi
librat. Arădenii au fost însă depășiți 
în final de jucătorii Progresului, care 
sînt mai bine pregătiți din punct de 
vedere fizic. (I. Ciorogaru-coresp.).

DINAMO ORADEA — DINAMO 
BUCUREȘTI 66—63 (28—33). Partidă 
de un bun nivel tehnic. Bucureștenii 
au jucat mai calm în prima repriză, 
luînd un avantaj de 5 puncte. După 
pauză însă, gazdele au avut o revenire 
puternică și datorită în special lui 
Cîmjjeanu (12) și Hupoiu (9), care au 
înscris punct după punct, au reușit să 
egaleze și să ia conducerea. Intr-un 
final pasionant, orădenii au fost mai 
preciși în aruncările libere, obținînd 
o victorie prețioasă. S-au mai re-

marcat: Vania (10) și Suhai (20) de 
la gazde, Visner (16) și Cernea (10) 
de la bucureșteni. Au arbitrat bines 
F. March (Timiș.) și M. Știrbu (Cluj). 
(M. Pop si Al. Jilău-coresp.).

STEAUA BUCUREȘTI — C.S.M. 
GALAȚI 104—53 (56—27)\ Militarii 
în vervă deosebită au cîștigat la scor. 
Ei au dominat partida în permanență, 
avînd cei. mai buni jucători în Fodor 
(12), Nedef (8) și Nosievici (12Ț. 
Gălățerm au resimțit mult lipsa lui 
P. Vasiliu. (Cr. Popescu-coresp.)

SERIA A ll-A

noastră 
de vizi-

Avionul de Praga ne-a adus aseară 
n oaspete de seamă: EMIL ZATO- 
EK, atletul care timp de un dece- 
iu a dominat cu autoritate pistele 
lergărilor de fond ale lumii.
Emil Zatopek vine în țara 

i invitația S.R.S.C. In afară
île ce Ie va face în cadrul progra- 
îului S.R.S.C., el va ține și ~ 
e expuneri pe linie de sport la Bucu- 
ești, Brașov și Cluj, se va întîlni cu 
tudenții Institutului de Cultură Fi
ică, cu cadrele de tehnicieni și cu 
tleții fruntași din țara noastră, va 
izita bazele sportive din București, 
irașov, Predeal, Poiana Brașovului, 
inaia etc.

o serie

★
Aseară, pe aeroportul Băneasa, Za- 

opek ne-a făcut o scurtă declarație:

„Sînt 
mijlocul 
reștiul de care mă leagă atîtea amin
tiri plăcute. N-am să uit niciodată 
starturile mele de la primele ediții aie 
Campionatelor internaționale de atle
tism ale R. P. Romine și acea pasio
nantă ' 
cursa 
după 
acum 
răsrt 
du-mă pregătirii tinerilor 
împărtăși din experiență 
scopul acestei vizite pe care o doresc 
cît mai rodnică. Vreau să transmit 
un salut cald tuturor sportivilor și 
iubitorilor sportului din Rominia", J

fericit că mă aflu din nou in 
sportivilor romîni, în Bucu-

luptă cu Vladimir Kuț din 
de 5.000 m a Festivalului. Dar, 
cum vedeți, toate acestea sînt 
amintiri. De cîțiva ani am pă- 
pistele concursurilor, consacrin- 

atleți. A 
este și

CONSTRUCTORUL ARAD — PRO
GRESUL BUCUREȘTI 42—48 (20—

R. Popovici (Rapid) pătrunde decis printre trei adversari. Fază din jocul 
Rapid București-Steagul roșu Brașov

Foto: T. Roibu

RAPID BUCUREȘTI — STEAGUL' 
ROȘU BRAȘOV 100—83 (62—31). 
Feroviarii au făcut o primă repriză 
excelentă. In apărare ei au fost foarte 
activi, iar în acțiunile de atac au mi
zat mult pe contraatacuri fulgerătoare, 
cele mai multe terminate cu succes. 
Trecerile în atac ale feroviarilor au 
fost în majoritate rapide, cu 2—3 pase, 
iar în acțiunile ofensive bucureștenii 
au arătat frumoase preocupări pentru 
diferite combinații tactice. După pau
ză,, antrenorul V. Popescu a folosit mai 
mult jucătorii de rezervă, fapt care 
a înlesnit brașovenilor reducerea han
dicapului.

Echipa brașoveană, în ciuda celor 
83 de puncte marcate s-a prezentat 
destul de slab, vădind deficiențe se
rioase în pregătire. Acest fapt a ieșit 
în evidență în mod pregnant mai ales 
atunci cînd Rapidul a avut în teren 
„5-ul“ de bază. De notat că oaspeții 
au deplasat la București doar 8 jucă
tori (I). Din formația învingătoare s-au 
remarcat: Predulea (20), R. Popovici 
(20), Tursugton 
la brașoveni a 
(25).

VOINȚA TG.
TG. MUREȘ 51-79 (24-33). Joc
foarte frumos. Dinamoviștii, din rindul 
cărora s-au evidențiat Brejan, Toth ș\

(Continuare în pag. a 2-a)

(8). Cel mai bun de 
fost P. Dumitrescu

MUREȘ — DINAMO
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Dinamo București și Rapid București ciștigătoare ale „Cupei de iarnă” întâlnire cu câdocrosiștii
în ziua a doua a turneului final al 

„Cupei de iarnă'*, surprizele au conti
nual învinsă cu o zi înainte la scor 
de formația timișoreană C.S.Ș.
Banatul a întrecut pe Mureșul Tg. Mu
reș: 10—4 (3—4). Conduse la pauză 
cu 4—3, elevele timișorene ne-au adus 
aminte că pot juca și mai bine, mar- 
cînd 7 goluri consecutiv fără ca să 
primească nici unul. învingătoarele au 
acționat mult mai rapid, mai eficace la 
semicerc și în repriza secundă s-au a
părat cu multă dîrzenie.

Și rezultatul celui de al doilea meci 
feminin este surprinzător, în special 
prin proporția scorului cu care Rapid 
a dispus de I.T.B.: 12—0 (7—0). Dacă 

■învingătoarele au evoluat aproape de 
valoarea lor (s-au apărat precis și au 
contraatacat prompt cu mult succes), 
I.T.B.-ul în schimb a fost de nerecu
noscut fa(ă de partida realizată cu o 
zi înainte. In apărare, itebistele s-au 
mișcat greoi, lăsîndu-se deseori sur
prinse pe contraatac, iar în acțiunile 
ofensive au dat dovadă de o exaspe
rantă ineficacitate.

★
întrecerile masculine au scos din 

nou în evidență superioritatea echipei 
Dinamo București. Campionii s-au im
pus de data aceasta în fața formați J 
C.S.M. Reșița. Scot: 28—16 (1(6-8). 
Buna for apărare, cit și varietatea 
schemelor tactice folosite în atac au 
impresionat în mod deosebit Nu insă 
și procedeele tehnice ieftine folosite 
fără un scop tactic (asupra cărora 
am mai atras atenția în multe rîn- 
duri), care denotă lipsă de respect 
față de adversari și spectatori. O for
mă bună au manifestat Mozer, Ivă- 
nescu, Coman, Redl și L. Popescu.

Pentru a învinge și pe Tractorul 
Brașov, Tehnometal a trecut prin mul
te emoții. Conduși majoritatea primei 
reprize (3—5, 5—9, 7—11, 12—14) ti
mișorenii și-au revenit după pauză. 
Partea a doua a jocului a fost foarte 
disputată, scorul menținindu-se echili
brat pînă in min. 52. La situația de 
26—25 pentru Tehnometal, Weber a 
ratat un 7 metri și apoi timișorenii 
•-au distanțat la 28—25 (min. 54), a
vantaj care s-a dovedit pînă la urmă 
hotărîtor. Scor final : 31—30 (15—14) 
pentru- Tehnontetal.

★
Ultimele partide au avut loc dumi

nică dimineața. Ele s-au încheiat — 
cu o excepție (fără urmări prea mari

Adversarii devenifi „spectatori* admiră frumoasa săritură executată de 
I. Moser (Dinamo Buc) care va înscrie un nou punct pentru echipa sa. (Fesă 
din meciul Dinamo Buc.-C.S.M. Refi(a)

în clasament) — cu rezultate normale, 
și astfel cele două trofee au revenit 
formațiilor DINAMO BUCUREȘTI și 
RAPID BUCUREȘTI.

Cei mai disputat meci a fost între 
echipele feminine Rapid și C.S.Ș. Ba-

CLASAMENTE FINALE

MASCULIN — 1. DINAMO BUCU
REȘTI 6 p, 2 Tehnometal Timișoara 
4 p, 3. C.S.M. Reșița 2 p, 4. Tracto
rul Brașov 0 p.

FEMININ — 1. RAPID BUCU
REȘTI 5 p, 2. I.T.B. 4 p, 3. C.S.Ș. Ba
natul Timișoara 3 p, 4. C. S. Mureșul 
Tg. Mureș 0 p.

4. C. S. Mureșul

încheiat cu un

pe... stadionul „23 August

Foto: P. Rom o? an 
dat în durități, capitol unde Tehnome- 
tal a... „excelat”. în ultimele 10 mi
nute dinamoviștii au încercat — ca și 
în alte ocazii — să facă o „demonstra
ție". Ei au depășit insă în această în
cercare limitele, pretîndu-se la lucruri 
care n-au nimic comun cu handbalul.

CALIN ANTONESCU 
ADRIAN VASILIU

După concursul inaugural desfășurat 
cu o săptămînă în urmă în jurul fa
bricii de bere Rahova, ciclocrosiștii și-au 
dat Ivlîlnire duminică dimineața p®.. 
stadionul „23 August”, Ei au fost in
vitați aici de clubul Metalul, care a or
ganizat pe un traseu ta jurul și în 1v- 
cinta frumoasei noastre baze sportive o 
competiție deschisă tuturor posesorilor 
de biciclete. S-au prezentat la start a
proape 80 de cicliști și un mare nu
măr de spectatori.

S-au desfășurat întreceri la șase cate
gorii de alergători. Cele mai atractive 
au fost alergările rezervate posesorilor 
de biciclete de oraș, juniorilor de cate
goria întîi și cum era de așteptat, se
niorilor. La capătul unor dispute pasio
nante Gheorghe Toader (Met.) a cîș- 
tigat pe o bicicletă „Carpați” confrun
tarea cicliștilor în echipament de... oraș. 
De asemenea, 0. Ciocan (Petrolul Plo
iești) și M. Takacs (Flacăra roșie) au 
escaladat 5 ture umăr la umăr scările 
stadionului și urcușurile de lingă lacul 
din parc, ln cele din urmă a învins la 
sprint ciclistul ploieștean.

Cea mai spectaculoasă întrecere ne-au 
oferit-o însă seniorii care au avut 
parcurs opt ture, fiecare mă surind 
proape 3 km. încă din priiuul tur 
detașează II. Chclatd'ite, V. lordache
A. Mitef. Ei se angajează tatr-o luptă

de
a
se 
și

pasionantă (fiecare a trecut pe rtail 
conducerea cursei). Spre sI^șIIuI îl 
cerii cei trei cicliști au luat un avaan 
Un tur. Cu toate eforturile depuse, I 
unul dintre ei nu reușește să se deta 
și astfel din nou asistăm la un I 
ca în cursele de pe șosea. Invinl 
vltezistul Virgil lordache (Dina raooj 
mat de H. Chelaidite (Flacăra roșia 
A. Mitef (^inna). Pe celelahe to 
se clasează în ordine S. Mihălțeanu ( 
căra roșie), 6. îstme (Voinna) M. 
giaru (Flacăra roșie), 6. Popi
n.T.B.)

Iată acum 
lalte probe : 
(l.T.B.)i D. 
rumb (LTB.) : juriori cat. 1 > 0. I 
can (Petrolul Ploiești), M Takacs (I 
căra roșie), D. Mărgărit (Flacăra roș 
juniori cat. a Il-a: D. Lasou (I.T.I 
M. Gociman (CI. sp. țc.) M. Oa 
(CL sp. șu,.; semicurse: V. Buri 
(Dinamo) I. Dobre (Voința), R. Ei 
(Voința) ; biciclete eraf i Gh. Toa 
(Metalul), Dan Apostolescu (Cl. sp. M 
Llie Bușcl (Metalul),

Pe echipe competiția a fost kclștig 
de cicliștii clubului IITIBI care au t< 
lîzat 18 P- In clasament urmează I 
talul. Voința, Dinamo ți G.S.S.

primii trei clasați la < 
tineret t N. Danieli 
^oian (Metalul) 0.

1. TRA1A5

Campionatele R.P.R. de patinaj artistic

Un nou concurs 
de sală în Capitală

în Capitală a avut loc un nou con
curs de sală, cu participarea atleților 
și atletelor cluburilor bucureștene. 
Desfășurat în sala de la complexul 
sportiv din Floreasca, concursul s-a 
bucurat de o participare numeroasă. 
.Cupa Știînța” — oferită de clubul or
ganizator — a revenit sportivilor... 
Științei 1 Studenții au ocupat primul 
loc in clasamentul general pe echipe, 
cu 93 de puncte. Pe locurile urmă
toare s-au clasat cluburile: Metalul 
(48), Progresul (23), C S.Ș. (18..5). 
Steaua (14,5), Rapid (11) etc. Vale- 
riu Jurcă, Eugen Simionescu, Afana- 
sie Savin, Sanda Grosu, Constantin 
Crețu și Grigore Marinescu au de
pășit întrucitva mediocritatea con
cursului. Surprinzătoare este infringe- 
rea lui C. Dumitrescu la înălțime.

lată rezultatele înregistrate:
FEMEI : 50 m plat : 1. Sanda Grosu 

(Metalul „23 August”) 6.9; 2. M Pre- 
descu (Progr.) 7.2: 3. Aurica Popovici 
(Știința) 7,3; 40 m garduri; 1. S. Grc- 
su 6.5; 2. Aurelia Sirbu (Met.) 6.8: 3 
Florentina Stancu (Steaua) 6.9; greu
tate: 1. Margareta Wittgenstein 
(Progr.) 12.50 m; 2. Ana Nyilas (Di
namo) 11,22 m; 3. Cristina Gurău 
(Progr.) 11,18 m: lungime: 1. Mihaefa 
Lupu (C.S.Ș ) 5,32 m; 2. A. Sirbu 5.24 
m; 3_. Olga Borangic (Știivța) 5,01 m: 
înălțime: 1. Rozalia Ciungan (Știirta) 
1,48 m; 2. S Grosu 1,48 m; 3. O. Bo- 
rangic 1,40 m

BĂRBAȚI : 50 m plat: 1. Valeriu 
Jurcă (Știința) 6,1; 2. A. Diacoi-u 
(Dinamo) 6.2: 3 Gh. Zamfirescu
(Steaua) 6.3: 55 m garduri: 1. V. 
Jurcă 7,8; 2. Carol Tontsch (Voința) 
8J:.3 Valeriu Răuț (Știința) 8.5: 
lungime: 1. V. Jurcă 7,10 m; 2. Șerban 
Ciochină (Met.) 6.83 m; 3. Ion Leu 
(Știința) 6.42 m: prăjină: 1. Afana.sie 
Savin (Știința) 4.02 m; 2. Eugen Si- 
mionescu (CSȘ) 4.02 m: 3. Dumitru 
Calrina (Știința) 3,70 m: greutate: l. 
Constantin Crețu (Met.) 15,88 m: 2. 
Ion Cristea (Rapid) 13.91 m: 3. W 
Sokol (Știința) 12.83 m; înălțime: 1 
Grigore Marinescu (Știința) 1.95 m: 
2. C Dumitrescu (Știința) 1,90 m; 3. 
A. Savin 1.75 m.

AURELIAN AXENTE — coresp.

natul. întîlnirea s-a
surprinzător rezultat egal; 9—9 (6—4). 
Tinerele handbaliste timișorene au 
luptat cu mult elan în prima repriză, 
reușind să conducă la un moment dat 
cu 4—1. Apoi însă echipa bucureș- 
teană a pus stăpînire pe joc, egalînd 
și luînd conducerea. Repriza secundă 
a fost extrem de interesantă, consfin
țind un rezultat egal echitabil. De no
tat că la 5—4 pentru Rapid, Banatul 
a ratat două lovituri de la 7 metri în- 
tr-un singur minut I

In celălalt meci feminin, I.T.B. a 
as de C. S. Mureșul Tg. Mureș cu 

(6—2), realizînd frumoasa per
formanță de a se clasa pe locul se
cund.

ln prima partidă masculină, C.S.M. 
Reșița a întrecut pe Tractorul Brașov 
cu scorul de 29—22 (12—10). Apoi, 
meciul final al turneului a opus for
mațiile Dinamo București și Telmome- 
tal Timișoara. Victoria a revenit di- 
namoviștilor : 24—11 (15—9). Partida 
nu a fost interesantă decit in primele 
minute, cînd timișorenii au dat o re
plică viguroasă redutabililor lor ad
versari. In continuare, meciul a abun-

ultimele Întreceri...
ln ultimele două zile ale campiona

telor de patinaj artistic au evoluat 
juniorii și seniorii.

Simbătă dimineața organizatorii au 
pregătit minuțios patinoarul, pentru 
că urmau să se desfășoare exercițiile 
de școală. Tinerii concurenți au dese
nat pe gheață diferite figuri obligato
rii. în fața unor examinatori exigenți. 
Fostele campioane ale țârii, Marieta 
We^nrich-PoltaVi Romica DîmbolavuI 
lrca Minculescu. Maxim Bindea si 
alți sportivi experimentați, care acum 
funcționau ca arbitri, cercetau cu 
gală exactitatea desenului, axele 
de simetrie, ținuta sportivului.

La junioare de categoria 17—18
au primit cele mai bune note Elena 
Moiș (în etate numai de 10 ani), iar 
la băieți s-a impus Marcel Comanici. 
Aceste două speranțe ale patinajului 
nostru si-au depășit categoric colegii 
lor de întrecere. Iată de altfel clasa
mentele după consumarea figurilor 
impuse. Fete : 1. Elena Moiș (Dir.amo) 

I 706.9 p.. 2. Crenguța CumPari (Di
namo) 619,2 p., 3. Letiția Păcuraru

mi- 
lui

ani

I

■jJTiimuiiii
JOCURI VIU DISPUTATE IN PRIMA ETAPA A RETURULUI

(Urmare din pag. 1)

Ba lint, 
panou. 
Martin , „ _ ________  ___
(V. Kada^*-xonț>).

CSO. CRAIOVA—ȘT11NTA BUCU
REȘTI 73—70 ( 36—39) Meci foarte 
disputat in care ambele formații au 
condus p<e rind. Cu un plus de efort, 
cealovevli s-au impus in final, ciștigind

au fost mai buni in lupta sub 
ciștigind clar. Cuplul Șerban- 
(Cluj) a condus foarte bine

pe murit Cei mai buni: lonescu (21), 
Popa (18). Leonte (12), Viciu (6) de 
la C.S.O. și Barau (22). Paraschivescu 
(20). Cos lese u (13) de la Știința. Au 
condus cu mici scăpări Tănăsescu și 
Benjamin (Buc.), (V. Săndulescu-co- 
resp.)

VOINȚA IAȘI - A S A. BACAU 
90—38 ( 41—19).

TIMIȘOARA 53-50 (24—18). Partidă 
extrem de disputată în care formația 
gazdă a obținut o prețioasă victorie. 
Conduse mult timp, jucătoarele timi
șorene au egalat în repriza secundă 
și au condus pînă in min. 38 ( 49— 
48). Cu un finiș mai puternic, mure- 
șencele au ciștigat la mare luptă Au 
arbitrat bine Rusu și Chioreanu (Cluj). 
(V. Kadar-coresp.).

PETROLUL PLOIEȘTI 
24—60 (8—35).

SERIA A ll-A

I.C.F.

FEMININ - SERIA I

1TB. - AGRONOMIA IAȘI 
(28—15). Deși a întrebuințat o 
ție cu multe jucătoare tinere,

56—31 
forma

. , echipa
bucureșleavă a cîștlgat fără emoții. Ea 
a avut cele mai eficace jucătoare în 
M. Voicu (16) și A Odobescu (18). 
Echipa din Iași s-a prezentat foarte 
slab, evoluind sub nivelul unei formații 
de prima categorie. Conducerea secției 
de baschet de la Agronomia lași tre
buie să ia măsuri imediate pentru ca 
echipa să-și justifice locul in această 
importantă intrecere

VOINȚA TG. MUREȘ - ȘTIINȚA

ȘTIINȚA CLUJ — C.S. MUREȘUL 
TG. MUREȘ 60—46 (28-26) Un 
meci de bun nivel tehnic. In prima 
repriză jocul a fost echilibrat. După 
pauză, clujencele «i-au impus supe
rioritatea in lupta sub panou, " 
zînd o diferență concludentă Bugar, 
Jujescu și R Pop an cele ma; mari 
merite in victoria Științei. în timp ce 
de la Mureșul nu am reținut decit pe 
Savarosi și Pircan. (V. Morea-coresp. 
reg.)

ȘTIINȚA BUCUREȘTI — VOINȚA 
BUCUREȘTI 57—30 (32—11) Joc de 
factură tehnică modestă în care am
bele formații au ratat mult. Mal 
tehnice, jucătoarele Științei au ciștigat 
la scor (Cr. Popescu-corees ).

A. S BLANURI ORADEA — VO
INȚA ORADEA 37—48 (19-26).

reali-

(Dinamo) 501.5 p. Băiefi: 1. Marcel 
Comanici (Steaua) 792,8 p., 2. Gh. Ma- 
larciuc (IITIBI) 688,5 p„ 3. Berndt 
Bomches (Steagul roșu Brașov) 540,3 p.

ln întrecerile seniorilor, campioana 
tării noastre, Cristina Pateauleai s-a 
detașat printr-o remarcabilă ușurință 
și precizie in executarea desenului, 
ciștigind fără drept de apel primul 
loc in clasamentul figurilor obligatorii, 
care arată astfd : 1. Cristina Patraulea 
(Știința) 841,4 p., 2. Irina Zaharescu 
(Dinamo) 780,9 
(Steaua) 743 p... 
Ionian, a avut 
Levente Nanași
creat emoții pînă la jumătatea pro
gramului de figuri impuse, cînd pri
mul patinator a luat autoellae condu
cerea GlasamonitU: 1. Radu Ionian 
(Știința) 912,5 p„ 2. L. Nanași (IITIBI) 
863.8 p., 3. V. Neagu (Dinamo) 843,8 p...

După figurile de școală ale senio- 
litor, pe gheața patinoarului -,u apă
rut micii sportivi care au prezentat 
im frumos program de exerciții 
alese. Cele mai multe aplauze 
primit Crenguța Cumbari, care 
își apăra șansele la categoria ei
de vinstă '11—14 ani), Ileana Petrescu 
și Niculae Belu. lată cîștigătoril con
cursului din cadrul finalelor, rezervat 
următoarelor categorii de vîîrstă:
11—12 ani: Cristina Formagiu (Dina
mo) și C. Iliescu (S.S.R.; 13—14 ani: 
Crenguța Cumbari (Dinamo) și L. Flo- 
rescu (l.T.B..; 13—16 ani Gabriela
Manta (Dinamo) și N. Belu (LTIBI)I 
Perechi 11—12 ani: Anca Schreiber-

p., 3. Imola Seivarth 
Campionul țării. Radu 
însă în persoana lui 
un adversar care i-a

liber 
le-au 
acum 
reală

M. Chiosea (Dinamoo ; 13—14 on ; a 
na Gheorghiu-S. Drago? (I.T.B J
15—16 ani: Eva Micuiici-R. Jones 
(Olimpia Brașov). i

Ieri seara, la lumina reflectoarele 
juniorn și seniorii și-au prezentat n 
pertoriu! la libere. Elena Moiș, Cre 
guța Cumbari, Cristina Patraula
Roxana Găbunea, Marcel C^i^arii 
Carol Hertl și Victor Neagu au i 
cîntat privirile miilor de spectatM 
Irina Zaharescu și Radu Ionian 1 
cucerit insă și aprecierile unanime al 
arbitrilor. poate spune că tinei 
noștri patinași artistici ne-au ofet 
o seară plăcută.

lată acum clasamentele generali 
juvioaae: 1. Elena Moiș (Dinamc
1287.7 p. (campioană a R.P R R
Crenguța Cumbari (Dinamo) 1 fT 4 
3. Letiția Păcuraru (Dinamo) 985,8 
Juniori: 1. Marcel Comanici (Steaua 
1321,1 p, (campion al R P R.) I 
Gh. Malarciuc (I.T.B.) 1133 p,
B. Bomches (St. roșu Brașov) 1(085,6 
Senioare: 1. Cristina Patraulea (Șf 
ința Buc.) 1521,8 p. (campioană 
R.P.R..; 2. Irina Zaharescu (Dinamt
1466.7 ț 3. Roxana Găbunea (I.TB
1369.8 p. Seniori: 1. Radu Ionia 
(Știința Buc.) 1645,2 (campion 
R.P.R.) ; 2. V. Neagu (Dinamc
1446.8 p. | 3. L. Nanași (I.T.B
1413.8 p. La perechi titlurile au r 
venit dublurilor Sabina Damian 
L. Florescu (LT.B.J — juniori și Cri 
tina Patraulea — R. Ionian (Știin 
Buc.T — seniori.

TR. IOAN1ȚESCU

Padina, Car 
ilnt utilate

Turiști I Folosiți timpul liber tn excursii pe munte. — Vizitați 
Poiana Slînii, Cola 1500, Vlriul cu Dor, Babel® Peștera, * ' 
man, Căminul Alpin, Muntele Roșu, * *

aprovizionate
Cheia. Cabanele 
de către
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Steaua și-a îmbunătățit jocul de ansamblu Meciuri amicale:
Steaua-Dinamo

Un splendid gol înscris de Raksi din 
voie, la centrare de pe aripa dreaptă, 
a încheiat șirul celor 10 puncte marcate 
ieri în partida Steaua—Dinamo Obor 
(scor: 7-3). Am ținut să subliniem «cest 
gol nu numai pentru faptul că acțiunea 
respectivă a fost viu aplaudată de spec
tatori dar, mai ales, pentru că ea a a- 
rătat faptul că golurile nu se marchează 
numai din poziții „sigure*.

Jocul, în general, a plăcut miilor de 
spectatori prezenți pe stadionul Ciulești, 
datorită abundenței de goluri și a faze
lor spectaculoase din repriza secundă, 
cînd echipa Steaua a acționat mai le
gat. In prima repriză jocul a fost des
tul de echilibrat; Steaua a avut, totuși, 
o ușoară superioritate concretizată prin 
golurile înscrise de Crișan (min. 10), 
[Tătara (mm. 37) și Creîniceanu (min. 
37 din acțiune personală). Pentru Dina
mo Obor a marcat Semenescu dintr-o 
lovitură de la 11 metri (min. 15). Dacă 
Insă în prima parte a meciului atacul 
echipei Steaua a acționat destul de con
fuz, în repriza secundă acțiunile sale 
ofensive au fost mai dare, datorită fap
tului că jucătorii (în special Raksi și 
Breiniceanu) nu au abuzat de driblinguri 
inutile. Iar atunci cînd totuși au driblat.

Hirfrlză la Hunedoara
Corvinul-Minerul Lupeni 

2-0 (2-0)
HUNEDOARA 4 (prin telefon). — 

Partida amicală dinte Corvinul die 
pcalitate și Minerul Lupeni s-a îa- 
iheiat cu O surprinzătoare victorie a 
ormației hunedorene cu scorul de 
—0. Meciul presărat cu multe faze 
pectaculoase a plă'trt celor peste 
1.000 de spectatori Autorii golurilor i 
Pop (mia. 21) și Covaci (mia 39).

G. Moraru — coresp.

Intilniri internaționale
In meci de verificare

Selecționata de fotbal a R. P. Bulgaria 
a întrecut cu 5—1 pe Dinamo București

PLOVDIV 4 (prin telefon de la 
prespondentul nostru în R-P. Bulga- 
5a). — Pe stadionul „9 Septembrie” 
in localitate, reprezentativa de fotbal 
HțP. Bulgaria a întilnit intr-un meci 
țBRrificare echipa Dinamo București, 
ncroria a revenit selecționatei R P. 
Bulgaria cu scorul de 5—1 (2—0). Ar- 
itrul bulgar Ivanov a condus urmă- 
parele formații:

R. P. BULGARIA: Naidenov-Raka- 
bv, Kostov. Metodiev-Stoilov (Dimi- 
rov), Kovacev (Stoilov)-Diev, Iliev, 
I. lordanov (Asparuhov), Kolev, Der- 
nendjiev

DINAMO: Datcu-Panait, Nunweil- 
[r 111, Ivan-V. Alexandru, Nunweiller 
M (lancu)-Anghel (Frățilă), Ștefan, 
ne II. Țîrcovnlcu (Eftimie), Ungu- 
biu.
[ Partida a avut două reprize diferite: 
h prima echipa dinamovistă a jucat

în primai joc sasținat în Belgia

Rapid București 
de Beeringen

BRUXELLES 4 (prin telefon). — 
Ichipa de fotbal Rapid București și-a 
kceput turneul în Belgia, jucind la 
rașul Beeringen cu formația locală 
b același nume. Jocul a avut aspecte 
«ferite în cele două reprize. La in- 
bput au dominat gazdele, care au 
bschis scorul în mia 19 prin Vag 
erle. Bucureștenii nu se găsesc și, 

bmițînd greșeli în apărare, permit 
tajorarea scorului in min. 31, cînd 
eeters înscrie un nou gol pentru 
eeringen F. C. După pauză, rominii

R3GRES0L ÎNVINS IA ZAGREB CU 2-1 (2-D
[ZAGREB 4 (prin telefon). Astăzi s-a 
Isputat partida amicală dintre o se
cționată a orașului șl formația bucu- 
bteană Progresul. întilnirea a luat 
[îrșit cu rezultatul de 2—1 (2—1) în 
voarea echipei locale. Fotbaliștii 

bcureșteni au ratat multe ocazii în 
test meci, prin Oaidă și Voinea. 
fere — singuri in fața porții — an 
as fie afară, fie in portar sau în

Obor 7-3 (3-1)
Cum a fost < < 2 ___  ,
70) sau al lui Cacoveanu (min. 84), 
aceste acțiuni se impuneau și au dus la 
marcarea a două goluri. In repriza a 
doua cele șase goluri au fost înscrise 
de Crișan (min. 60), Creîniceanu (min. 
70), Szekely (min. 84 — autogol la un 
șut al luî Gacoveanu) șî Raksi (min. 
87), respectiv Ștefănescu (min. 63) și 
Biikfisi (min. 65 din 11 metri).

Arbitru] Al. Pîrvu a condus echipele I 
STEAUA : Voinescu (Eremia)—Zav»- 

da II (Dumbravă), HĂLMĂGEANU, 
Cojocaru—IVĂNESCU (JENEI), «ri- 
ciun— TĂTARU (CACOVEANU), «on- 
stantin (Ivănescu, Tătara), RAKSI, 0ri- 
șan, CREÎNICEANU.

DINAMO OBOR: Manciu. Zamfirea- 
cu, Szekely, Andrei—POPESCU, STOE- 
NESCU—Pîrcălab, Niculescu, BOKOSSI, 
Panaitescu (Ștefănescu), Semenescu.

cazul lui Creîniceanu (mini

AL. INOVAN

Dinamo Galați și Petrolul Ploiești 
au prestat un joc de calitate

GALAȚI 4 (prin telefon). Peste 
10.000 de spectatori au asistat la tui 
frumos spectacol fotbalistic, oferit de 
echipele Dinamo Galați și Petrolul 
Ploiești și Încheiat cu un rezultat lust 
de egalitate: 1—1 (0—0). Timpul fru- 
mos și terenul excelent au permis am
belor echipe să desfășoare un Joc de 
calitate. Dinamoviștii au excelat pria- 
tr-un joc tehnic, in viteză, surprinzind 
de nenumărate ori apărarea echipei 
oaspe. Petrolul, — după cum remar
ca după meci antrenorul Ilie Oană — 
a greșit ia acțiunile ofensive, coa- 
centrînd majoritatea acțiunilor 
pletă, neglijînd extremele.

Golurile au fost marcate, 
dine, de Badea (min. 86) și 
(min. 90). Arbitrul O. Turcita difl 

pe tri

în or- 
Potolea

mai bine decît gazdele, a combinat 
frumos, însă înaintarea sa n-a putut 
străpunge apărarea dirză a echipei 
bulgare. Avînd în față o apărare sla
bă, înaintarea echipei bulgare s-a miș
cat în voie, înscriind două goluri prin 
centrul atacant lordanov, ultimul din- 
tr-un ofsaid clar. In repriza a doua apă
rarea dinamovistă a manifestat eviden- 
te slăbiciuni, primind gol după gol- 
Deși in minutul 47 Anghel reduce din 
scor, totuși, lucrul acesta nu a consti
tuit un stimulent pentru oaspeți. Apă
rarea continuă să fie penetrabilă, lu
cru de care profită Kolev, care in 
min. 60 și 78 urcă scorul la 4—1. In 
min. 84 Dermendjiev stabilește rezul
tatul final.

Echipa romînă pleacă luni seară spre 
București, cu trenul.

TOMA HRISTOV

a fost întrecut
F. C. cu 2 1
sint cei care au mai mult inițiativa și 
dominarea kw devine netă spre sflr- 
șitul jocului, cînd portarul belgian 
Vloegels este pus adesea la încercare, 
remarcindu-se în mod deosebit prin 
intervențiile sale salvatoare. O singură 
dată apărarea lui Beeringen F. G este 
însă străpunsă. In min. 74 Kraus, 
după o frumoasă cursă 
duce scorul. Partida ia 
zultatul de 2—1 (2—0) 
Beeringen.

pe aripă, re- 
sfîrșit cu re- 
pentru echipa

83). Unicnlbară (Voinea în min.
punct al oaspeților a fost înscris de 
Smărăndescu 1 în min. 42, cînd sco
rul era 2—0 pentru selecționată. Pro
gresul a aliniat formația : Mîndru— 
Nedelcu, CAR1CAȘ, SOARE — fonită 
Știrbei (PAȘCA.MU) — Babcie (Oai
dă), Oaidă (Stoicescu). Smărăndescu 
1. Voinea, Marin (BABOIE). Echipa 
Progresului pleacă luni spre țară.

Știința Timișoara a jucat mai legat 
și mai eficace: 6-1 (2-0) cu Jiul

TIMIȘOARA 4 (prin telefon). — 
Studenții timișoreni au reușit să-și ia 
revanșa (pentru înfrîngerea suferită 
săptămina trecută la Petroșeni) asu
pra echipei Jiul Petrila și încă la un 
scor concludent î 6—1. Cei peste 5.000 
de spectatori au asistat la un meci 
interesant, în care localnicii au jucat 
mai legat și au tras deseori la poarta 
apărată de Crîsnic. Scorul cu care s-a 
încheiat partida este, însă, exagerat 
față de aspectul general al jocului. 
Interesant de remarcat că în minutul 
69 Știința conducea doar cu 2—1, 
pentru ca în ultimele 21 de minute 
să mai înscrie de patru ori, datorită 
„căderii” — din lips’! de pregătire 
fizică — a Jucătorilor adverși. Golu
rile au fost marcate, în ordine, dei 
Manolache (mia 27), Lazăr (min. 
30), Gabor (min. 53 din 11 metri 
pentru Jiul), Mițaru (min. 70), Le- 

localitate a condus următoarele for
mații :

PETROLUL t lonescu-Pahonțu, Fro- 
r»ea, NEACȘU-TABARCEA, Marin Mar
cel—Zabaria (Asiminoaie), BADEA, 
Babone, A. Munteanu, Asiminoaie 
(Dridea II).

DINAMO: Cîmpeanu (Adamachel- 
Pralea, Hulea, LUPEȘ-Dogaa OPREA- 
Dărăban (Pătrașcu), Pătrașcu (Va- 
silache), POTOLEA, (Dărăban). Ma
tei (Potolea), Constantin (Matei).

In deschidere: Metalosport Galați — 
Petrolul tineret 1—4 (1—0).
A. Schenkman și V. Paladescu-coresp.

U. T. A. are pregătire fizică, 
Știința Cluj nu rezistă ritmului.-

U.T.A.-Știința Cluj 5-2 (2-1)
A arbitrat satisfăcător I. Opriță 

(Arad).
U.T.A.: Faur - SzOcs, Băeuț II 

(Capaș), Neamțu - Capaș (Mețcas). 
Koszka - Pop (Selymesl I), Sasu, 
Florut, Mețcas (Toma, Pop), Czako.

ȘTIINȚA: Moguț (Ringbeanu) — 
Suciu, Mureșan, Costin — Cîmpeanu, 
Georgescu - Ivansuc. Petru Emil, Mar
ca Băluțiu (Popescu), 
tan tin).

ARAD (prin telefon). - La întflni- 
rea amicală U.T.A.—Știința Cluj, dis
putată astăzi, au asistat 7.000 de spec
tatori. Aceștia au avut ocazia să ur
mărească o primă repriză echilibrată, 
cu perioade egale de dominare, și o a 
doua In care U.T.A., avind o pregă
tire fizică foarte bună, a atacat mult 
și a tras des la poartă. înaintașii ară
deni au jucat insă uneori individual. 
Clujenii n-au rezistat ritmului impus 
de gazde și, in plus, 
acțiunile de atac.

Scorul a fost deschis
11), a egalat Ivansuc
Czako tain. 39) a stabilit scorul re
prizei la 2—1. La reluare, în min. 57 
Toma a urcat scorul la 3—1, după care 
Popescu (min. 64) a redus din handi
cap, transformînd un 11 m. In min. 
87 și 88 Floruț și respectiv Sasu au 
stabilit rezultatul final ta 5-2. 

n-au finalizat

de Sasu (min. 
(mira 16), iar

Joc plăcut la Tîrgoviște
Metalul-Dinamo Bacău 3-1 (1-0)

TÎRGOVIȘTE 4 (prin telefon). - 
Numeroșii spectatori prezenți la 

această inVlnire au asistat la un joc 
plăcut, sportiv, de o bună valoare 
tehnică, datorită mai ales echipei 
gazdă. Antrenamentele intense, efec
tuate pînă in prezent de tngovișteni, 
introducerea In echipă a jucătorilor 
Marcu șl Iordache, verva de joc a 
„cuplului* AL Lazăr- Mureșan, iată 
factorii care au determinat buna com
portare a echipei locale și în ultimă 
instanță victoria obținută în tata 
dinamoviștilor din Bacău. Aceștia au 
avut lipsuri în ce privește pregătirea 
fizică, iar atacul nu a finalizat acțiu
nile.

Prima repriză a aparținut in întregi
me formației gazdă, dar forma bună 
a portarului Bucur n-a Dermis decit 
înscrierea unui singur Dunct. realizat 
de AL Lazăr tain. 5) la capătul unei 
combinații cu Iordache și Cruțiu. La 
reluare, timp de 20 de minute, jocul 
a fost echilibrat. Apoi, metalurgiștii 
iși impun din nou superioritatea și 
reușesc să înscrie două goluri în două 
minute: prin Iordache (min. 75) și 
prin Prodanciuc (min. 76). Unicul gol 
înscris de oaspeți a fost obținut de 
Publik în min. 85, la capătul unei 
acțiuni personale. Arbitrul Paul Oiței 
(Tîrgoviște) a condus bine formațiile :

METALUL: Marcu - TOMESCU, 
PRANDEA, Georgescu (Popescu) — 
NIȚESCU, Petrescu - AL LAZAR

refer (min. 80), M. noi ache (min. 85) 
și Mițaru (min. 88) In minutul 85 
Lazăr ratase o lovitură de la 11 
metri.

S-au remarcați R. Lazăr, Jenei, 
Turca n, Botescu, Ciacîr, Manolache 
de la Știința. Crîsnic, Romoșan, Tîl- 
vescu, Gabor și Ciornoavă de la Jiul.

La tineret i Știința — Jiul 3—1.

AL. GROSS, coresp. regional.

Joc i’c uzură 
la Constanța, Dc cc? • ••

Farul-Dinamo Pitești 1-0 (0-0)
CONSTANȚA 4 (prin telefon). — 

Ambele formații s-au angațat — ia 
mod nejustificat — intr-un joc de 
uzură, lipsit de spectaculozitate. De 
remarcat că Farul a folosit pe Întrea
ga durată a meciului „Jocul la ofsaid”, 
tactică neiudicată pentru caracterul a- 
cestei partide. Prin golul marcat de 
Ciosescu (mia 62), constănțenii au 
concretizat superioritatea relativă pe 
care au avut-o, deși doar Stanca Olaru 
și Ghibănescu au corespuns integral. 
Dinamo Pitești a dovedit o ineficaci
tate exasperantă și — în plus — a 
părut neomogenă.

FARUL: Ghibănescu-Buzea, Brlnzei, 
Florescu-Stancu, Bibere-Moroianu, Ola" 
rn, Ciosescu, Da teu (Nunu), Vasflescu 
(Mănescu).

DINAMO t Niculescu (Varga)-Val- 
caa Barbu, Vulpeanu (Haimovici)- 
Florescu (Ghmea), Radu-Corneana, 
Consta ntinesen, La Iu (Halagian), Lo
vin, Turcau.

L. Brukner — coresp.

Moldovan (Cons-

a întrecut pe 
(2-0) prin punc-

★
Simbătă, Vagonul 

C.S.M.-Reșița cu 2—0 
tele înscrise de Chivu (min. 3) și Chi
tic (min. 44). Jocul a fost bun numai 
în prima repriză. De remarcat că Plev 
(C.S.M.-Reșița) a ratat de două ori 
un 11 m (repetat).

St lacob — coresp.

(Mureșan), MUREȘAN (Iordache). Ca- 
zacu (Prodanciuc), IORDACHE (Nicu- 
lescu), Cruțiu (Chiriță).

DINAMO: BUCUR - Gross, I. LA
ZAR, Cincu - RADULESCU, Vătafu 
- Drăgoi, Nemeș (Panait), GRAM, CI- 
RIPOL Publik.

M. Avanu — coresp.

PRONOSPORT
Asa arați • variatul eu 12 rezultate !.

exacte :
L R P. Bulgaria-Dinamo II.

București 5-1 1 III
II Beerinzen F. 0.-Rapid IV

București 2-1 1 V
HI. Milan-Fiorentina 5-2 1 Vi.
IV. Paiertno-lnteraazionale 1-0 1 Vil

V. Mantova-Roma 2-1 l VIII
VI. Padova-Torino 0-3 2 IX

VII. Alalanta-Catania 3—0 1 X
VIII. Juventuș-Bologna 2-3 2 XI

IX. LeccoLanerossi 9-3 2 XII.
X. Spal-Udinese 2-1 1

XI. Sampdoria-Venezia 0-2 2 Mai
XII. Laz.io-N apoli 0-0 x pot p

Pronosticuri Ia urna 1 xxx 22 xx ill x. 
Variante depuse 2^0.000.

★
Concursul Pronosport Nr 10 (etapa 

din 11 martie 1962) are următorul pro
gram:

ale echipelor 
de categorie B

C.S.M.S. IAȘI - DINAMO SUCEA
VA 3—0 (1—0). Iubitorii fotbalului au 
asistat la o partidă care în multe pri
vințe a amintit de întîlnirile de cam
pionat. Caracteristica principală a jo
cului a fost lupta pentru balon, lucru 
ce i-a reușit în bună măsură echipei 
locale, pare — de altfel — a și mar
cat trei puncte prin Leahevici (min. 
16).și Matei (min. 57 din Hm — pe- 
nalti acordat cu multă ușurință de ar
bitrul Gheorghe Ivanovici, Iași — și 
min. 70). (P. Codrea — coresp. reg.).

TEXTILA SF GHEORGHE - CAR- 
PĂȚI. SINAIA 0—0. Ambele echipe au 
dovedit .o pregătire satisfăcătoare. îna
intașii însă au lăsat de dorit în ce 
privește eficacitatea. Textila a dominat 
mai mult și a ratat prin Biro un 11 m 
în min 20. (Z. Papp — coresp ).

UNIREA VIDELE - ȘTIINȚA 
BUCUREȘTI 2-2 (1-2). Pentru
gazde a marcat Popescu (2), iar pen- ’ 
tru oaspeți Sască și Cosmoc. (I. Io- 
nescu — coresp.).

C.s O. BRA1LA - PRAHOVA PLO- 
IEȘTI 4—1 (2—0). Gazdele au pre
zentat o. formație mai bine pregătită, 
cu o linie de atac care a manifestat 
vervă de joc. Prahova a arătat o pre
gătire insuficientă: înaintarea mai ales 
a jucat slab. Au marcat: Tudor Vasile, 
Stoi.an, Dovlețiu și Finteteanu, res
pectiv, Zinculescu. (N. Costin — co
resp.).

A.S.A. CRIȘUL ORADEA - ARIE- 
ȘUL TURDA 0—0. Joc slab, ambele 
echipe au vădit lipsă de eficacitate.

C.S.O. CRIȘANA ORADEA — RE
COLTA CĂREI I—I (1—0). Scorul a 
fost deschis de Toth II (min. 3), iar 
egalarea a survenit In min. 89, cînd 
Koch a marcat cu un șut de la distan
ță. După golul luî Toth II. localnicii 
n-au mai insistat, prestînd un joc 
slab. (I. Ghișa — coresp. reg.).

LAMINORUL ROMAN — CEAH
LĂUL PIATRA NEAMȚ 1-1 (0—1). 
Ir: prima repriză au jucat mai bine 
oaspeții, iar in cea de a doua gazdele. 
Au marcat: Toma (min. 32) pentru 
Ceahlăul și Aronovici (min. 80). (P. 
Nuțu — coresp.).

C.S.M. CLUJ — C.S.O. SIBIU 2—0 
(0—0). Peste 4.000 de spectatori au a- 
sistat la un |oc dinamic, în care o re
priză (prima) au dominat oaspeții, iar 
în cealaltă gazdele. Au marcat Kun- 
kuti (min. 55) și Călbăjosu (min. 89). 
In min. 35 clujenii au ratat o lovitură . 
de la 11 m prin Lungu. (V Morea — 
coresp. reg.).

C.S.M. MEDIAȘ - SPARTA ME
DIAȘ 4—2 (2—1). A)eci disputat, pe 
un teren desfundat, ceea ce a împiedi
cat desfășurarea unui joc tehnic. Cu 
această ocazie C.S.A1. a folosit un nou 
element, pe juniorul Marcu, care a do
vedit reale.calități. Au marcat : Matei 
(3) și Noian, respectiv, Repede (2) 
(Dan Vintilă — coresp).

RULMENTUL B1RLAD — RAPID 
FOCȘANI 2—4 (1—2). Joc de un ni
vel tehnic mediocru, cu puține faze 
clare de fotbal. Jucătorii de la Rapid 
au ciștigat datorită unui plus de 
eficacitate. Au marcat: Stătescu (min. 
25), Sișcă (min. 27), Stoian (min. 55 
și 57) pentru Rapid, Cărare (min. 4) 
și Dascălu (min. 62) pentru Rulmen
tul. (E Solomon — coresp.).

FLACARA MORENI — C.S.0 CRA
IOVA 3—3 (1—2). întilnirea amicală 
a plăcut datorită abundenței fazelor de 
poartă. Meciul, în general, s-a situat 
la un bun nivel tehnic. Au înscris: 
lonescu, Ștefănescu și Brîndușescu 
pentru Flacăra, Tischler, Ganga si 
Constantinescu pentru C.S.O. S-au re
marcat: Brîndușescu, Ștefănescu ji 
Mihăiescu, respectiv, Urziceanu, Fiță 
și Onea. (I. Savu — coresp.).

Sampdori* (A)

. Dinamo Buc. — Dinamo Tirana 
(turneu balcanic)

• Roma — Fiorentina (A) 
Juventus — Milan (A) 
inter “
Atalanta — Palermo (A) 
Catania — Torino (A) 
Padova — Spal (A) 
Venezia — Lanerossi (A) 
Udinese — Lecco (A) 
Bologna — M antova (A) 
Luccbese — Bari (B) 
S. Monza — Lazio (B)

★
rți este ultima zi cînd se mai 
procura abonamente Pronoexpres 

pe luna martie. Aceste abonamente vă 
dau posibilitatea să participați cu ace
leași numere la toate cele patru trageri 
din luna martie: 7, 14. 21 și 28 martie 
Costul unui abonament Pronoexpres pe 
luna martie este de 12 lei.



— -----------

Au luat sfîrșil campionatele republicane
(Urinare din pag. 1) 

bei de sărituri speciale, desfășurată, 
după 7 ani, pe trambulina mare. Din
tre cei 12 concurenți a impresionat 
în mod deosebit noul campion repu
blican Florea Voinea, care a realizat 
cele mai lungi sărituri și care a avut 
și cel mai frumos stil.

Rezultate tehnice: PROBE ALPI
NE. Coborîre. Seniori (Pirtia Lupu
lui) : 1. C. Tăbăraș (Carpati Sinaia) 
2:20,7; 2. P. Clinei (Carpați Sinaia); 
2:25,7; 3. Gh. Cristoloveanu (Olim
pia Brașov) 2:26,6; 4. N. Pandrea 
(Casa Ofiț. Brașov), 2:30,7 ; 5. C. Bă
lan (C.O.B.) 2:30,8; 6. D. Focșenea- 
nu (Carpați Sin.) 2:34,9. Senioare (pe 
Sulinar, pînă la drumul lui Lehman) :
1. Ana Scherer (Voința Brașov) 
1:15,7; 2. llona Micloș (Dinamo Br.) 
1:16,3; 3. Magdalena Biră (Olim
pia Br.) 1:22,7 Juniori cat. I (pe Suli
nar, pînă la drumul lui Lehman) :
1. Em. Balint (Carpați Sin.) 1:12,8;
2. I. Postolache (Carpați Sin.) 1:15,0;
3. M. Barna (Carpați Sin.) 1:15,2.
Juniori cat. a Il-a (pe Sulinar, pînă 
la „zidul mare“) : 1. B. Haidu (Dina
mo Br.) 1:05,8; 2. G. Speck (Voința 
Br.) 1:06,9; 3. Gh. Munteanu (Lucea
fărul Br.) 1:12,0; junioare (pe Suli
nar, pînă la „zidul mare") : 1. Liana 
Blebea (Luceafărul Br.) 1:01,2; 2.
Mihaela Casapu (S.S.E. Predeal) 
1:02,7; 3. Ana Danciu (C.S.O. Baia 
Mare) 1:05.4; COMBINATA DE TREI 
PROBE; seniori: 1. C. Tăbăraș
0 p, 2. Gh. Cristoloveanu 12,30 p, 3. 
N. Pandrea 12,79 p; senioare: 1. Ilo
na Micloș 0,74 p; 2. Magdalena Biră 
32,87 p; 3. Mihaela Măzgăreanu 
73,61 p; juniori cat. I : 1. I. Posto
lache 7,62 p; 2. Gh. Tomori (C.S.M. 
Cluj) 11,17 p; 3. Puiu Dan (Voința 
Br.) 23,0 p. Juniori cal a ll-a : 1. 
T. Popescu (S.S.E. Sinaia) 23,62 p;

„Stelele glieții” pe noul patinoar din Praga
Articol »cris pentru

După „europenele* de la Ge
neva, orașul Fraga va găzdui cea 
de a doua mare competiție a anului la 
patinaj artistic — campionatele mon
diale, care vor avea loc in martie. Pa
tinatorii vor fi înltmpinați în capitala 
R. S. Cehoslovace de noul și frumosul 
stadion de iarnă, amenajat recent, o 
construcție modernă situată tu parcul 
„I uliii s Fucik*. Aici, evoluția celor meu 
buni maeștri ai piruetelor din lumea în
treagă va pulea fi urmărită fără pal
toane, la căldură, de aproximativ 20 000 
de spectatori. Televiziunea, cinematogra
fia fi fotoreporterii vor avea de ase
menea cele mai bune condiții de lucru. 
Vor dispare reflectoarele, deoarece ta
vanul emană suficientă lumină pentru cea 
mai sensibilă peliculă sau obiectiv fo
tografic. Alături de fericiți, posesori ai 
biletelor de intrare, campionatele mon
diale vor putea fi urmărite de milioane 
de telespectatori.

Lupta pentru titlul suprem va fi dir- 
ză. Multi dintre maeștrii consacrați nu 
mai sînt in forma cea mai bună, iar nu
meroși tineri bat la porțile afirmării. 
Cehoslovacia se angajează in această 
luptă cu mari speranțe, insă și cu mari... 
temeri, la probele feminine, fără tn- 
doială, olandeza Sjouke Dijkstra va de
pune toate eforturile pentru a realiza 
o performanță cit mai bună, pentru a 
cuceri medalia de aur. Adversarele ei 
celc mai periculoase vor fi patinatoarele 
de peste ocean, însă nu trebuie uitate 
nici austriaca Ileitzer, fuge Paul din 
R.F.G., Tatiana Nemțova din U R S.S., 
austriecele Frohner și Jengschmid și, 
bineînțeles, concurentele cehoslovace Ja
na Mrazkova și Eva Grozajova.

La probele masculine, favoritul nr. 1 
este, desigur, canadianul Jackson. Prin
cipalii sui adversari sini : francezul
Calmat, germanul Schneldorfer, austria
cul lonas, precum și campionul cehoslo
vac Karel Divin. De aceea, lupta pentru 
medaliile de argint și bronz va fi foarte 
aprigă. Stilul clasic al lui Divin va in
tra in „conflict* cu acrobatica Iul 
Jackson sau Calmat.

I.a  proba perechi, este greu să faci 
un pronostic. Frații Jelinek, care repre
zintă Canada, sînt socotiți cei mai buni. 
R. S. Cehoslovacă va fi reprezentată de 
tînăra pereche din Plzen, Kublikova și 
Votruba Se poate spune că această pe
reche are mai multe calități deăt cam
pionii noștri anteriori. Ambii concurcnțl 
sînt tineri și au mult temperament.

2. D. Apostol (Olimpia Br.) 28,58 p;
3. D. Barbier (Lucea’ărul Br.) 31,47 p ; 
junioare: 1. Liliana Focșeneanu 4,14 p ;
2. Mihaela Casapu 8,50 p; 3. Con
stanța Măzgăreanu 10,12 p.

PROBE NORDICE. Sărituri de la 
trambulina mare: 1. Fi. Voinea (Di
namo Br.) 229 p. (71—69); 2. St 
Burețea (C.O.B) 213 p. (65—53) ;
3. I. Colcer (Olimpia Br.) 190 p. 
(54—59,50). COMBINATA NOR
DICA. Seniori: 1. Moise Crăciun 
(Steagul roșu Br.) 427,7 p; 2. Gh. 
Sfetea (Dinamo Br.) 412,4 p; 3. N. 
Țeposu (St. roșu Br.) 393 p; juniori:
1. Gh. Tănase (Olimpia Br.) 427,6 p;
2. I. Buzoi (Olimpia Br.) 404 p; 3. 
Gh. Voinea (Olimpia Br.) 395,6 p.

ȘTAFETA 4 X 10 KM, SENIORI :
1. Casa Ofițerilor Brașov (Al. Zangor. 
N. Bărbășescu. Gh. Cincu, St Dră- 
guș) 2h31:59,0; 2. Dinamo Brașov I 
2h33:17,0; 3. Casa Ofițerilor Brașov II 
2h40m6,0; 4. Dinamo Brașov II 
2h48:26,0; 5. Caraimanul Bușteni
2h55:41,0; 3 X 5 KM SENIOARE :
1. Dinamo Brașov I (Stela Bratu, Ju
liana Bogozi. luliana Matei) lh23:48.0;
2. Olimpia Brașov 11125:27,0; 3. Ști
ința București lh3O:19.0; 4. SS.E. 
Gheorghieni lh50:23,0 ; 4 X 5 KM 
JUNIORI: I. Dinamo Brașov (N. 
Cristoloveanu, I. Țeposu, C. Samoilă, 
L Olteanu) lb33:43,0 ; 2. Olimpia 
Brașov lh38:32,0; 3. Voința Sinaia 
lh40:17,0; 4. S.S.E. Gheorghieni 
Ih47:45,0; 3 X 3 KM JUNIOARE: 1. 
Olimpia Brașov (Rodica Babeș, Doina 
Boboc, Ana Barabaș) 44:54.0; 2 Vo
ința Sinaia 43:53.0 ; 3. Olimpia Bra
șov li 51:40,0; 4. S.S.E. Vatra Dor- 
nei 52:12.0.

FOND 5 KM JUNIORI, CAT. A 
II-A: 1. I. Funieru (Caraimanul Buș
teni) 25:40,0 ; 2. FI. Bunea (Voința 
Sinaia) 25:59,1 ; 3. Gh. Dihoi (Fa
brica de scule Rișnov) 26:17,6.

„Sportul popular”

In fotografie Jana Mrazkova (mijloc) după ciștigarea unui concurs de 
patinaj artistic desfășurat recent la Bratislava.

Proba de dansuri reprezintă un punct 
de atraefie a campionatelor și va fi, 
fără îndoială, dominată de concurenții 
din Anglia. Specialiștii și spectatorii pre- 
zențt la edițiile trecute ale campionate
lor europene și mondiale nu vor uita 
mult timp evoluția perechilor Markhan- 
Jones și, respectiv, Jones cu o altă par
teneră Denny. Anul acesta insă, alături 
de aceștia și de apreciata pereche fran
ceză a soților Guhel» își vor arăta mă
iestria frații Eva și Pavel Romanov 
(R.S. Cehoslovacă), cunoscuți și specta
torilor din R. P. Romînă.

Nu ne rămîne decit să așteptăm cam
pionatele mondiale de la Praga, cu care 
prilej va fi inaugurat noul stadion de 
iarnă din capitala R. S. Cehoslovace.

LIUBOMIR ZEMAN
redactor șef al revistei 

„Start* Bratislava

Cu prilejul sărbătoririi a W flt ani 

de la aparifia ziarului ..Pravda"

Nari competiții de atletism 
și gimnastică organizate in U.R.S.S.

MOSCOVA (Age pres). — TASS 
transmite: Cu prilejul sărbătoririi a 
50 de ani de la apariția ziarului 
„Pravda* vor fi organizate anul a- 
cesta mari competiții de masă Ia at
letism și gimnastică, care vor deveni 
tradiționale.

Concursul de cros se va desfășura 
Incepind din aprilie în trei etape: 
prima în asociațiile de cultură fizică 
și sport cea de-a doua pe orașe și 
centre raionale, iar cea de-a treia, 
finalele : la 6 mai, la Moscova.

Vor lua parte echipele selecționate 
ale Republicilor Unionale, precum și 
ale orașelor Moscova și Leningrad. 
La finale vor fi invitați să participe 
sportivi de peste hotare.

Med preliminar m competiția fle tenis „Cupa calea’*

R. P. Romînă - Luxemburg la Szczecin (R. P. Polonă)
La ediția din acest an a „Cupei 

Galea* s-au înscris 17 reprezentative 
de țări. In ședința din 18 februarie, 
comitetul de organizare a acestei com
petiții a procedat la tragerea la sorți. 
Cele 17 echipe au fost repartizate in 
patru zone unde se vor disputa urmă
toarele meciuri: zona 1, in Austria la 
Kitzbuhel: U.R.S.S. — Spania, Mo
naco — Austria; învingătorii vor juca 
intre ei pentru calificarea in faza fi
nală de la Vichy (Franța) din 2—7 
august, iar învinșii vor susține un 
meci pentru stabilirea clasamentului 
Iccurilor 3—4 in zonă. La fel se va

Turneul internațional de tenis 
de la Cairo

Neale Fraser (Anstralia)-Ion firiac (R. P. Romînă) 2-1
CAIRO 4 (Agerpres). — In semifina

lele competiției internaționale de tenis 
„Cupa Națiunilor" de la Cairo echipa 
Australiei a invins cu 3—0 echipa

• Intr-un meci internațional ami
cal de handbal in 7 desfășurat la Ros
tock, echipa masculină a R. D. Ger
mane a invins cu scorul de 24—20 
(13—10) echipa R. P. Polone. Jocul 
a fost arbitrat de P. Cîrligeanu (R. P. 
Romînă).

• Cu prilejul unui concurs desfă
șurat la Perth, atleta australiană Dixie 
Willis a parcurs 880 yarzi in 2:02,0 și 
800 metri în 2:01,2. Ambele timpuri 
depășesc recordurile mondiale oficiale.

• In continuarea turneului pe care-1 
întreprinde in R. S. Cehoslovacă, echi
pa selecționată de hochei pe gheață 
a Suediei (tineret) a jucat la Litvi
nov cu reprezentativa țării. Hocheiștii 
cehoslovaci au repurtat victoria cu 
scorul de 6—3 (4—1, 2—1, 0-1). La 
Jihlava : selecționata de tineret a 
R. S. Cehoslovace — reprezentativa 

fn programul finalelor figurează 
probe pe distanțele de 8.000 m, 3.000 
m, 1.000 și 2.000 metri.

învingătorii diferitelor etape ale cro
sului vor fi distinși cu premii și di
plome oferite de redacție ziarului 
„Pravda*.

In lunile aprilie și mai vor avea 
loc competiții de masă la gimnastică.

In semifinala C.C.E. la tenis de masă

Graficki Zagreb - C.S.M. Cluj 5—3
ZAGREB 4 (prin telefon). Duminică 

la prînz în fața a peste 500 de spec
tatori s-a desfășurat întîlnirea de 

proceda și în celelalte zone: II< in 
Belgia: R. S. Cehoslovacă — Belgia, 
Olanda — R. F. Germană; zona a 
IlI-a in Italia: Italia — Maroc, Elve
ția— R.P.F. Iugoslavia; zona a IV-a 
in R. P. Polonă la Szczecin; meci pre
liminar : R P. ROMINA — Luxem
burg, apoi invingătoarea va intilni 
Franța, iar R. P. Ungară va juca cu 
R. P. Polonă Ciștigătoarele acestor 
ultime două partide iși vor disputa fi
nala zonei si intiietatea pentru califi
carea ia Vichy.

Toafe meciurile etapei de zonă vor 
trebui terminate pină ia 29 iulie.

R.P. Romine. In cel mai spectaculos 
meci, renumitul jucător australian 
Neale Fraser l-a Învins cu 6—1 ; 3-6 ; 
6-2 pe campionul romin Ion Țiriac. 
John Fraser a dispus cu 5—3 ; 10—8 
de Petre Mârmureanu. Proba de dublu 
a revenit, de asemenea, australienilor. 
In finală echipa Australiei va Intilni 
echipa R.F. Germane.

In primele meciuri ale probei de 
simplu din cadrul turneului indivi
dual au fost înregistrate următoarele 
rezultate: Jovanovici (Iugoslavia) — 
Faehrmann (R.F. Germană) 6—2 ; 6-4, 
Merlo (Italia) - Shafei (R.A.U.) 7-5; 
6—3, Schmidt (R.D. Germană) — Biali 
(R.A.U.) 8-6 ; 6—2, Jaques (Australia) 
- Mou-ad (R.A.U.) 6-1 ; 6-1.

Turneul interzonal de șah
STOCKHOLM (Agerpres). — Turneul 

interzonal de șah de la Stockholm se a- 
propie de sfîrșit. Vineri seara s-au dis
putat partidele din cea de-a 21-a rundă, 
în care Fischer a obținut o nouă victo
rie, de data aceasta în fata Iui Bolbo- 
cltan. Marele maestru Uhlmann, cu ne
grele, a pierdut în fata lui Barcza. S-au 
terminat remiză partidele: Gligorici- 
Korcinoi, Bisguier-Bertok, Schweber- 
Gheller, Yanovski-Petrosian, German- 
Stein.

înaintea ultimelor două runde, In cla
sament conduce Fischer cu 16 puncte 
urmat de Gheller și Petrosian cu clic 
13*/2 puncte fiecare, Gligorici și Filip 
12‘/2 puncte și cite o partidă întreruptă,

de tineret a Suediei 4—3 (2—1, 2—1, 
0-1).

• Olandeza Sjoukje Dijkstra a cîș- 
tigat titlul de campioană europeană 
de patinaj artistic, realizînd 2333,2 
puncte. Titlul de campioni europeni în 
proba de dans a revenit perechii Chris
tian și Jean Paul Guhel (Franța) cu 
249,30 puncte.

• Rezultatele înregistrate în semi
finalele turneului internațional de 
fotbal (juniori) de la Viareggio: Fio
rentina — Milan 1—1 (s-a calificat

Intre 7 —12 martie

Jocurile mondidie universitare 
de iarnă

ZURICH (Agerpres). — Jocurile Mon
diale Universitare de iarnă, organizate 
de Federația internațională a sportului 
universitar, se vor desfășura anul acesta 
între 7 și 12 martie in stațiunea elve
țiană Villars. Aici vor avea loc compe
tiții de schi, hochei pe gheață și pati
naj, la care și-au anunțai participarea 
aproape 400 de sturlenti sportivi din 
U.R.S.S., K. S. Cehoslovacă, R. P. Bul
garia, R. P Polonă, Italia, Japonia, 
Suedia, Noua Zeelandă, Austria, Elve
ția și alte Jări.

tenis de masă dintre echipele Graficki 
Zagreb și C.S.M. Cluj con tind pen
tru semifinala „Cupei campionilor eu
ropeni*. Formația gazdă a cîștigat 
cu 5—3 după întreceri foarte dis
putate, cu seturi terminate la conse
cutive, cu aplicarea in dese rinduri a 
regulei activizării. De menționat că 
sportivii noștri au condus cu 2—0 și 
3—2. Rezultate : Vogrinc-Negulescu 
0—2 (—13,—14). Hrbud-Cobirzan 0—2 
(—20, —8, Uzorinac-Giurgiucă 2—1 
(19,—19,15), Hrbud-Negulescu 2—0 
(14,21), Vogrinc-Giurgiucă 1—°«fc(17, 
—14, —13), Uzorinac-Cobîrzăo 5—1 
(—18, 23, 7), Hrbud-Giurgiucă 2—1 
(—14, 13, 18), Uzorînac-Negulescu
2—1 (—18, 12, 21).

In plină desfășurare: 

Spartachiada de iarnă 
a popoarelor U.R.S.S.
MOSCOVA 4 (Agerpres). — La Mos

cova și Leningrad se desfășoară me
ciurile turneului final la hochei pe 
gheață din cadrul marii competiții de 
masă „Spartachiada de iarnă a po
poarelor U.R.S.S.". In primul meci, 
echipa R.S.S. Kazahe a invins cu sco
rul de 14—1 echipa R.S.S. Lituaniene. 
La turneu participă 12 echloe.

Aprope 1.500 de sportivi, calificați 
din întrecerile preliminarii ale Sparta, 
chiadei, vor participa la finalele com
petițiilor de schi, patinaj viteză, pa
tinaj artistic, sărituri cu sebiurile de 
la trambulină și biatlon. I.a 11 mar
tie vor fi cunoscuți câștigătorii primei 
ediții a Spartachiadei. De remarcat că 
la întrecerile finale, alături de o serie 
de tineri, vor participa și unii dintre 
cei mai renumiți sportivi sovietici 
printre care campionul mondial de 
patinaj viteză Viktor Kosicikin, Ev- 
gheni Grișin, cel mai rapid >atinațqț 
din lume pe distanța de 600 m, t-edfl 
pioana mondială de schi (fond), Alev
tina Kolcina și alții.

Spartachiada de iarnă va constitui 
una din marile repetiții in vederea 
„Olimpiadei albe" din anul 1964.

Korcinoi 12*/2 puncte, Portisch 12 (l), 
Benko ll'/j (1). Sîmbătă a fost zi de 
odihnă.

(Prin radio). — In runda XXII, 
disputată aseară, Fischer l-a învins pe 
Bertok, iar Gheller pe Yanovski. Petro
sian a întrerupt cu avantaj la German, 
iar Korcinoi la Schweber. Invingind 
pe Cuellar și după ce a cîștigat par
tida întreruptă cu Gligorici, șahistid 
sovietic L. Stein a îndeplinit norma de 
mare maestru internațional.

Alte rezultate: Filip — Gligorici 
’/,—*/2, Bolbochan — Pomar 1—0, 
Aaron — Portisch 1—0, Uhlmann — 
Bisguier 1—0.

Turneul se încheie miercuri.

pentru finală Fiorentina, deoarece a 
transformat mai multe lovituri de la 
11 m). Internazionale — Torino 2—0. 
Finala are loc astăzi.

• Pe patinoarul de la Boulogne s-a 
disputat întîlnirea internațională de 
hochei pe gheață dintre echipele se
lecționate ale Franței și Iugoslaviei. 
Oaspeții au cîștigat cu 8—4 (3—1, 
1—3, 4—0).

• Tradiționala cursă ciclistă Sas- 
sari — Cagliari (225 krri) a fost ciș- 
tigată în acest an de italianul Guido 
Carlesi, care a realizat timpul de 
5h36:56,0 (medie orară 40,065 km). 
După 3 secunde au sosit in ordine 
Livio Trape, Franco Magnani și Ercole 
Baldini, toți din echipa Italiei. Primul 
dintre cicliștii străini a fost belgianul 
Daems, clasat pe locul 7, înaintea lui 
Gastone Nencini, fost cîștigător al 
Turului Franței.
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