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nou la inâlfimcHandbaiiștit romlni din

Selecționata U. A. S.R. a învins categoric

28-14 (14-7)!

pe campioana R. P. Ungare, Spartacus Budapesta

Cupa a XV-a aniversare a R. P. R

ADRIAN VASILIU

(Continuare in pag. 3-a)

CAMPIONATUL MASCULIN

jucători 
de afir- 

a impre- 
în tribu- 

pe

tîndu-și tn 
tr-un ritm 
fantezia lor 
tabela electrică de marcaj a „lucrat"

„ser- 
Foto: V. Bag&ac 

Continuare acțiunile în- 
intens, cu vioiciunea și 
caracteristică. Rezultatul:

BRASOV: AU ÎNCEPUT
TRECERILE VOLEIBALIȘTILOR

Primele meciuri din cadrul „Cupei 
XV-a aniversare a 

loc sâmbătă și s-au 
ătoarele rezultate:

F.R. 3—1; Tractorul

R.P.R." au 
încheiat cu 
Creația - 

— Steagul 
șu 3—1, Știința — Muncitorul Cris-
n 3—1 (competiția echipelor regio- 
e) : Energia I — Celuloza Zămești 

2, Carpați •» Energia II 3—2, Lu- 
afărul — Postăvarul 3—0 (compet’- 

echipelor din campionatul oră- 
nesc).
CAROL GRUIA, coresp. regional

ONCURSDETIR ORGANIZAT 
DE U.A.S. BUCUREȘTI

Poligonul de Ia stadionul Tinere
lul a avut oaspeți pe studenții in- 
itutelor și facultăților din Capitală, 
bitori ai tirului. Ei au participat 

o reușită competiție organizată de 
.A.S. București, dotată cu „Cupa a 
V-a aniversare a R. P. R.“. Numă- 

mare de partiăpanți (220 dintre 
e 60 fete) ca și organizarea foarte 

nă au caracterizat această compe-

tiție festivă. De asemenea, rezulta
tele obținute dovedesc seriozitatea cu 
care s-au pregătit marea majoritate 
a concurenților.

întrecerea masculină a revenit ta
lentatului trăgător Ion Olărescu 
(Inst. de Arhitectură) care a totali
zat 526 p (armă sport 3X20)- Pe locu
rile următoare, Gheorghe Stoian (Inst. 
de Arhitectură) — 502 p. și Mircea 
Rusescu (Inst. politehnic) — 494 p.

In întrecerea studentelor, cel mai 
mare punctaj l-a acumulat Gabriela 
Ranghelovici de la Universitate: 
476. In continuare s-au clasat Aurelia 
Schaffer (I.C.F.) — 429 p. și colega ei 
Eleonora Mitrofanovici — 403 p.

Tn clasamentul general, pe primul 
loc s-au situat trăgătorii de la Insti
tutul de Cultură Fizică (antrenori, 
asistenții Mircea Baia și -Teodor Pa- 
ladescu) cu 6.889 p. Pe locul 2, echi
pa Universității (antrenor, asistentă 
Rădică Corcinschi-Șehovici) cu 6.730 p, 
iar pe locul 3, formația Institu
tului de Construcții (antrenor, asis
tent I. Mircioi-u) cu 6.506 p.

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VAI

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R. P. Romînâ

ANUL XVIII — Nn 4154 Luni 17 decembrie 1962 © 4 pagini 25 bani

Două victorii de prestigiu ale hocheiștilor noștri
R. P. R

patinoarul arti- 
August", echipa

R. D. G 3- 2 (1-1, 2-1, 0-0)
4- 3 (3-1, 1-2, 0-0)

mungi, unul din cei mai buni jucători al selecționatei U.AS.R., a fost 
ideal și va marca fără dificultate

Plăcută surpriză, selecționata stu- 
nțească pe care am văzut-o 
cru" sîmbătă seara. Cu 
ini de energie și dornici 
are, selecționata U.A.S.R. 
onat plăcut pe cei aflați 
ele sălii Floreasca și a obligat
versara sa de sîmbătă, campioana 
e 4 ani consecutiv). R. P. Ungare, 
părăsească din nou învinsă terenul 
joc.

Spartacus Budapesta — după cum 
declarau conducătorii formației 

ainte de meci — a mizat mult pe 
comportare mal bună, decît in 

un. Dar jocul simplu, rapid și e- 
cace, plin de avînt și dorință de a 
vinge al studenților romîni a spul- 
rat pur și simplu handbaliștilor 

udapesteni orice urmă de speranță, 
entru că, cu excepția primelor 4 
linute, cînd scorerul mai putea trage 
n sejpn de egalitate între punctele 
ealizate de fiecare echipă, pe teren 
u a existat practic decît o singură 
îrmatie. De la scorul de 3—3, Oțe- 
la și Samungi au •„zburdat" literal- 
îente prin apărarea oaspeților, du- 
ind echipa lor în avantaj la 
nin. 8) și 10—5 (min. 19).

moment soarta partidei 
se contureze, mai ales 
Constantinescu concreti- 
goluri cîteva pătrunderi 

le

Sîmbătă seara, pe 
ficiaj din parcul ,,23 
noastră reprezentativă de hochei pe 
gheață ne-a dat o vie satisfacție : 
întîlnind puternica selecționată a 
R. D. Germane, jucătorii noștri au 
repurtat o splendidă victorie, poate 
cea mai frumoasă din activitatea re
prezentativei R.P.R.

Cu riscul de a repeta unele lu
cruri pe care cititorii noștri le-au 
aflat din materialele de prezentare 
a echipei oaspe, publicate săptămîna 
trecută de ziarul nostru, vom arăta — 
tocmai pentru a sublinia valoarea a- 
cestei victorii — că echipa R. D. Ger
mane este o echipă... mare, la pro
priu și la figurat. Cîștigătoarea lo
cului 5 la campionatele mondiale de 
anul trecut, are un palmares cu ade
vărat impresionant. Acest loc a fost 
cîștigat în întrecere directă cu cele 
mai valoroase opt echipe ale lumii, 
printre care U.R.S.S., Canada, Ceho
slovacia, S.U.A. ș.a. La aceleași cam
pionate mondiale, prezentîndu-se pen
tru prima oară, echipa Republicii 
Populare Romîne a ocupat primul 
loc în cea de-a treia grupă, deci, 
teoretic, locul 16 în ierarhia mon
dială. Am făcut această comparație 
pentru a da cititorilor o imagine a 
creșterii valorice a echipei noastre 
și, totodată, pentru a argumenta de 
ce victoria de sîmbătă seara consti
tuie unul dintre cele mai frumoase 
succese ale echipei noastre.

Arătam că 
echipă, mare 
aproape 6000 
asistat la joc 
gabarit dintre 
jucători ca Biro, Varga, Czaka nu a- 
tingeau înălțimea și robustețea unui 
Ziesche, Kuczera și mulțl alții, vă 
imaginați ce dezavantajați din acest 
punct de vedere erau componenții 
primei noastre linii, cea mai valoroa
să pînă acum (Szabo II, Ferenczi, 
Szabo I)! Or, în hochei, după cum 
știm, fizicul are o pondere dintre 
cele mai importante. Pe lingă acest 
avantaj, oaspeții au mai avut cîteva 
„atu“-uri care le întregesc calități-

echipa oaspe este o 
și la... propriu. Cei 
de spectatori care au 
au văzut diferența de 
cele două echipe. Dacă

7—3

Din acest 
icepuse să 
1 Nodea și 
iu prin noi 
idividuale (atunci cînd situația 
npunea) reușite. Și dacă handba- 
știi de la Spartacus au părăsit tere- 
ul după 
asiv de 
atorează 
ului lor, 
1 mod fericit, pe traiectoria mingilor 
Rate de studenți.
Aspectul jocului, îa partea a doua 
meciului, nu s-a schimbat de loc. 

înă și scorul reprizei a fost identic... 
'ăzînd că nu au posibilități de a re- 
ista echipei romîne, handbaliștii de 
r Spartacus au abuzat — în această 
eriț^dă — de multe mijloace neper- 
îise de regulament, atrăgîndu-și nu 
îai puțin de 4 penalizări de la 7 
letri și 4 eliminări pe cîte două mi- 
ute. Din fericire, jucătorii noștri nu 
-au angrenat în acest joc obstrucțio- 
ist, și-au menținut calmul, dezvol-

prima repriză doar cu un 
7 puncte (7—14), aceasta se 
în mare măsură șl porta- 
Andrik, aflat de cîteva ori

Cu toată intervenția portarului oaspe, Biro inscrie primul gol
Foto : T. Chioreami

le și pe care au căutat să le va
lorifice din plin. Ne referim la pati
najul lor excelent, la finețea și forța 
în mînuirea crosei și, în sfîrșit, la

închinăm aceste două victorii, 
pe care le-am dorit din toată 
inima și pentru care am luptat cu 
fot elanul nostru tineresc, mărețu
lui eveniment pe care se pregă
tește să—I 
cea de-a 
clamării 
mine.

serbeze poporul nostru, 
XV-a aniversare a pro- 

Republicii Populare Ro-

Echipa reprezentativă 
hochei pe gheafă 

a R.P.R.

în continuă mișcare,jocul modern,
bine orientat, pe care-1 practică com- 
ponenții echipei R.D.G.

Ce a opus echipa noastră 7

Etapa a IV-a a campionat elor republicane, de volei

C. S. O. Baia Mare-Știința Galati 3-1!
PROGRESUL - C.S.M. CLUJ 

(15—11, 9-15, 15-4, 15-11). După 
mul set se părea că bucureștenii 
cîștiga ușor. Oaspeții nu se regăseau. 
Tn setul 2 însă, datorită 
de luptă și unei scăderi 
rului, C.S.M. cîștigă. In 
seturi, efortul se resimte 
bucureștenj obțin victoria 
trecere 
marcat 
Chezan 
litățile 
în cat.

3-1 
pri- 
vor

puterii lor 
a adversa- 

următoarele 
și jucătorii 
după o în-

spectaculoasă în care am re- 
jocul bun prestat în atac de 
și 
de 
A,

lui Ștefan

Vasiliu, precum și posibi- 
progres ale debutantului 
Ozum (Progresul) și ale 

Nicolae (C.S.M. Cluj).

DINAMO - OLIMPIA 3-0 (11, 12. 
4). Deși scorul e cel pe care-1 scon
tau cei mai mulțl dintre spectatori, 
dinamoviștii au cîștigat mai greu 
decît ne așteptam. Ei n-au insistat 
prea mult in primele două seturi. 
Siguri de victorie, nu s-au străduit 
să realizeze prea mult și de acest 
fapt a profitat Olimpia, mai ales 
in setul 2, cînd de la 4—9 a ajuns 
la 10—11 și 12—14. In ultimul set, Di
namo joacă pe măsura valorii compo- 
nenților săi. Conduce cu 8-0 datorită 
unor servicii bune ale lui Mircea 
Cristea și cîștigă setul Ia 4, în urma 
jocului variat și atacului, de data 
aceasta mai decis, în care s-au evi
dențiat Corbeanu, Schreiber, Păunoiu. 
De la Olimpia, doar Wolff a fost la 
nivelul adversarilor,

RAPID - STEAUA 3-0 (8, 5, 6). 
Un meci care se anunța a fi cel mai 
echilibrat din seria celor trei dispu
tate ieri în sala Dinamo. Se credea 
că va fi nevoie chiar de 5 seturi 
pentru desemnarea învingătorului. Și 
totuși voleibaliștilor de la Rapid nu

In atac — Palade (Progresul București), 
la blocaj — Szentkiralyi și Mureșan 

(C.S.M. Cluj)

le-au trebuit decît 55 de minute pen
tru a termina învingători. Nicolau 
și tînărul Ardelea au tras puternic 
și precis, iar în linia a doua s-a ju
cat mai atent, 
du-se la jocul 
C.S.M.S. Iași, 
de rapidă a...
buit și jucătorii de la Steaua. Aceș
tia, cu un blocaj defectuos și un du
blaj la fel de deficitar, au decepțio
nat. In afară de cîteva „bombe" ale 
lui Pavel și Chiriță, ei n-au oferit 
nimic. Ca urmare, n-au realizat decît 
19 puncte, fapt care, cu un aseme
nea joc, nu trebuie să mire pe ni
meni. (C. ALEXE).

în mișcare, renunțin- 
static din partida cu 
Dar la victoria atît 

rapidiștilor au contri-

ȘTIINȚA CLUJ - C.S.M.S. IAȘI 
3-0 (6. 10. 6).

C.S.O. BAIA MARE - ȘTIINȚA 
GALAȚI 3-1 (15-7, 15-13, 14-16,
15-12). Voleibaliștii de la C.S.O. au 
realizat prima lor victorie din cam
pionatul actual. S-au remarcat: Io- 
nescu, Pemeș, Pop și Agîrbiceanu 
(C.S.O.), Petrișor și Iorga (Știința). 
(V. Săsăranu — coresp.

DINAMO ORAȘUL 
GROZA - ȘTIINȚA 
3-1 (15-12, 9—15, 15-3,

reg.)

DR. PETRU
TIMIȘOARA 
18-16).

O pregătire fizică bine pusă la 
punct, viteză și insistență în acțiuni, 
un evident progres în ceea ce pri
vește patinajul și îndeosebi orienta
rea tactică în atac. Dar, mai presus 
de orice, și aceasta este după păre
rea noastră explicația de prim or
din a victoriei de sîmbătă seara, O 
VOINȚA ȘI O PUTERE DE LUPTA 
DEMNE DE TOATA LAUDA. Acor- 
dind adversarilor considerația cuve
nită, dar fără să se lase impresionați, 
deși-i văzuseră evoluînd la „mondiale" 
și chiar pierduseră în fața lor pînă 
acum de cinci ori, hocheiștii noștri 
au intrat pe gheață hotărîți „să se 
bată" din toate puterile, de la egal 
la egal, să nu precupețească nici un 
efort pentru obținerea victoriei. Toc
mai acest moral ridicat a creat 
cîmp larg de acțiune tuturor cali
tăților fizice, tehnice și tactice în 
posesia cărora se află la ora actuală 
echipa și aceasta s-a concretizat în 
inițiativa pe care jucătorii noștri au 
avut-o în majoritatea 
minute 
bire de echipa oaspe, care beneficia 
de trei linii de atac apropiate ca 
valoare 
complete, reprezentativa noastră n-a 
contat efectiv, în cea mai mare par
te a întîlnirii, decît pe două linii de 
atac șl trei fundași. In aceste con
diții, efortul jucătorilor noștri a de
pășit limitele cerute în mod normal 
de o partidă.

Ocupindu-ne de echipa noastră, se 
impune să arătăm și faptul că acci
dentarea lui Pușcaș în minutul 7 al 
reprizei a doua, precum și indisponi
bilitatea celuilalt titular (Sofian), a 
obligat pe antrenori să trimită în

celor 60 de 
efective de joc. Spre deose-

și de două linii de fund

MIRCEA COSTEA 
RADU URZICEANU

(Continuare în pag. a 4-a)

Echipa de box Metalul București
R. D. Germanăin

10-10 cu selecționata
Schwerin

16 (Agerpres).

regiunii

— Echipa 
a susținut
Germană, 
compania

BERLIN 
de box Metalul București 
o nouă întîlnire în R. D. 
evoluînd la Guestrow în
unei selecționate a regiunii Schwerin. 
Meciul s-a încheiat cu un rezultat 
de egalitate : 10—10. C. Crudu, Enache 
și E. Dănilă au obținut victorii înain
te de limită. Au terminat învingători
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SF. GHEORGHE: O REUȘITA 
ÎNTRECERE DE TENIS' 

DE MASĂ

și Maria Gheorghe). 
ordine, reprezentativa

la 
la

Sîmbătă și duminică a avut loc 
St Gheorghe o reușită întrecere 
tenis de masă, cu participarea unor 
sportivi din Brașov, regiunea Ploiești 
și din localitate.

In întrecerea pe echipe, reprezen
tativa masculină a regiunii Ploiești 
(Eugen Andone, Paul Constantinescu 
și Petre Enescu) a dispus în finala 
„Cupei a XV-a aniversare a R.P.R." 
de formația Silvicultorul II (tineret) 
Brașov cu 5—4. Pe locurile urmă
toare s-au clasat echipele Silviculto
rul I Brașov și Voința I Sf. Gheor
ghe.

La fete, locul I l-a ocupat echina 
Silvicultorul Brașov (Anca Chiriac,

Angela Sandu 
S-au clasat în 
regiunii Ploiești și echipa Cooperația 
Sf. Gheorghe.

în turneul individual, cele mai 
multe victorii le-au realizat concu
renta Angela Sandu (Silvicultorul 
Brașov), Anca Chiriac (din aceeași 
asociație), Cornelia Zaharia (reg. Plo
iești) și Lanka Tersza 
Gheorghe).

La masculin, întrecerea 
a dat cîștig de cauză lui 
done (reg. Ploiești), 
ordine Gh. Săniuță. 
Pucs (Silv. II Bv.) 
nescu (reg. Ploiești).

în clasamentul 
bun punctaj l-au 
de la Silvicultorul 
rora le-a revenit 
joc.

(Coop. Sf.

Dltl CADF1DL SPARTACHIADEI D! IARNĂ 1 TINERETULUI

L-au 
(Silv. 
și P.

individuală 
Eugen An- 
urmat In 
Bv.), L. 
Constanti-

general, cel mal 
realizat sportivii 

Brașov (46 p) că- 
și trofeul pus în

Alegerea și amenajarea locurilor 
unde să se desfășoare pregătirea și 
concursurile de schi și săniuțe din 
cadrul Spartachiadei de iarnă fiu 
constituie o treabă prea complicată. 
Totuși, este bine de știut, de la în
ceput, că aceste locuri trebuie să 
îndeplinească anumite condiții:

L Să corespundă cerințelor 
lamentului de 
tachiadei;

desfășurare a
regu-i
Spar-

S. Să fie situate pe terenuri cit 
mai puțin expuse la soare și la vîntt

3. Să nu prezinte obstacole greu 
de înlăturat și dificultăți prea mari 
pentru schiori;

4. Să nu necesite lucrări grele și 
costisitoare pentru amenajarea pirti- 
ilor ți pantelor ;

5. Să fie cit mai apropiate de lo
calitatea respectivă.

Regulamentul Spartachiadei pre
vede :

cu porțl (slalom uriaș) 
Nr. porțl 
B F

Dif. de nivel B F
Z. PAPP, corespondent

Spanac hiada de iarnă a tineretului

în plină întrecere...

Fond 
Distanța 
B F

SCHI
Categoria 
de vîrstă

Coborîre 
Distanta 

B F

15
20
25

14—16 2000 1000 500 200
17—ÎS 3000 200€ 700 300
19 în sus 5000 3000 800 400

Pentru ca zăpada să se mențină prea repezi
bună la antrenamente și concurs se de fond va
recomandă ca pantele să fie orien- astfel că pl

«o
70

100

De la începutul acestei luni, elevii 
și elevele școlii profesionale „Dîm
bovița" participă cu mult entuziasm 
la una din cele mai importante com
petiții de mase - Spartachiada de 
iarnă a tineretului.

Inaugurarea întrecerilor 
săptămina trecută, elevii 
trîntă. 114 concurenți, din 
roca se și cunosc primii 

și C. Ene (anul II-L), 
și Gr. Ungureanu (anul

au făcut-o. 
înscriși la 
rindul că- 
campioni :

C. Popescu 
P. Păvălașiu 
II-J)

Săptămina 
competiție iubitorii atletismului, con
curenți la cros. Evenimentul s-a pe
trecut joi după-amiazâ pe stadionul 
Unirea. La start, o cifră record de 
participanți: 243. N-a fost, desigur, 
ușor pentru profesorii de educație 
fizică ai școlii (Georgeta Bărbulescu, 
Valeriu lonescu, Mircea Lovin) să 
organizeze - in decurs de numai o 
oră — o întrecere cu atîția concu
renți. Și totuși, cei trei profesori 
de specialitate - ajutați efectiv de 
membrii consiliului asociației spor
tive și de activul comitetului U.T.M. 
— au reușit să realizeze această per
formanță.

întrecerile s-au desfășurat într-o 
atmosferă de mare însuflețire, in
tr-un spirit de disciplină. La start 
s-au prezentat, mai întii fetele. Dis
tanță de parcurs - 400 m. Cursă 
spectaculoasă urmărită cu atenție de 
o „galerie" numeroasă. elevi din 
școala noastră și din alte școli din 
cartier pentru care concursul a în
semnat, fără

și T. Florea (anul III) au fost în
delung aplaudați pentru modul cum 
s-au pregătit, pentru spiritul de luptă 
de care au dat dovadă.

In sfîrșit, un ultim amănunt în 
legătură cu întrecerea atleților : nici 
un concurent nu a abandonat...

„Actele" următoare ale întrecerilor 
Spartachiadei de lamă, in vacanță, 
cind competitori vor fi iubitorii 
hului și ai tenisului de masă.

șa-

tate pe cît posibil spre nord sau 
nord-vest, deci să fie expuse cît mai 
puțin la soare. De asemenea, dacă 
prin apropierea localității există 
locuri situate lingă o pădure, crîng, 
vilcea, acestea vor fi preferate 
locurilor deschise, de unde vîntul 
duce zăpada sau creează dificultăți 
la desfășurarea 
concursurilor.

Terenul ideal 
unei pîrtii de
sau un drum, mai puțin frecventate 
iarna, și care trec printr-o pădurice. 
Dacă acest teren prezintă și ușoare 
ondulații cu urcușuri și coborîșuri nu

cu atît mai bine. Pîrtia 
avea forma unei bucle, 

jcarea și sosirea schiori
lor să se facă în același loc.

Locul ales pentru a se face 
carea' și sosirea concurenților 
bine să fie un teren plat, de 

m lungime și circa 10—20 m 
cît mai adăpostit de vînt. 
pe care vor alerga schiorii 
să aibă cel puțin 2 m lă-

antrenamentelor și

pentru amenajarea 
fond este o potecă

aceasta au intrat în CRISTINA TUDORACHE 
elevă anul III, responsabila 
propaganda și agitația in consi

liul asociației sportive

îndoială, o reușită 
popularizare a activității sportive or
ganizate. în cursa fetelor din anul 1. 
pînă aproape de sosire, trei fete se 
aflau „cap la cap" — Elena Dobra- 
nici, Valentina Iscru și Viorica Man- 
giulea. în cele din urmă, victoria i-a 
«uris primei concurente. Fetele din 
anul II au avut cele mai bune atlete 
în Maria Niță, Elena Petculescu și 
Nicoleta Turevski.

Cum era și de așteptat, foarte în- 
dîrjită a fost întrecerea băieților. 
Traseu mult mai lung (1000 m), cu 
o permanentă „morișcă" în capul 
plutonului. Animatorii probei - 7.
Gheorghe, 1. Bălaie. V. Șoimu (anul 
I), I. Fusea, D. Florea, V. Frunză 
(anul II), M. lonescu, I. Cojocaru

cu

In sfîrșit, un
Se
campionatului republican de

vorbește despre actuala ediție 
șah caa

despre una din cele mai disputate 
din istoria competiției. Și pe bună 
dreptate. Niciodată parcă, lupta pen
tru 
țării

desemnarea primului jucător al 
n-a fost atît de aprigă. Iată-i, 
lungul primelor 14 runde, mai 
de jumătate de participanți au

trecut pe la șefia turneului. Diferen
ța minimă pe care s-a înșiruit un 
pluton întreg de jucători a făcut ca 
seară de seară să asistăm la salturi 
și căderi spectaculoase în clasament. 
O singură victorie sau infrîngere pu
tea să urce sau să coboare cu multe 
locuri

Runda a 14-a și partidele între
rupte l-au adus în frunte pe Florin 
Gheorghiu, mezinul finalei. Fostul 
campion a cules sîmbătă seară... două 
puncte dintr-o dată. Și iată cum : l-a 
învins pe Szabo (într-o partidă total 
lipsită de istoric), iar apoi a aflat că 
Mișu Rădulescu cedează fără joc în
trerupta din runda a 12-a. Cu 9 
puncte, Florin Gheorghiu a devenit 
lider. Dar o situație teoretic identică 
au Ciocîltea (care a întrerupt în a- 
vantaj cu Pușcașu, a cîștigat la Dri
mer și a remizat cp Pavlov în cele

ple- 
este 

circa
50—100 
lățime, 
Traseul 
trebuie
țime, să fie curățat de pietre sau 
rădăcini mari pe care nu le acoperă 
zăpada, să nu aibă trunchiuri de 
copaci sau garduri care să încruci
șeze drumul, ripe, sau porțiuni prea 
lungi de pantă pe care schiorii să fie 
nevoiți să le parcurgă oblic.

Dacă pîrtia trece prin pădure sau

pe sub copaci, crăcile acestord 
trebuie să fie mai aproape de I 
de Ia pămînt, pentru a nu-i id 
dica pe sportivi la mers.

După căderea zăpezii, înainta 
concurs, traseul Va fi marcat cu 
nioane confecționate din bețe I 
de 30 cm și groase de 1 cm, d 
Ia un capăt patrate de hîrtie 
pinză roșie sau albastră, de măi 
10/10 cm. Aceste fanioane se a 
pe marginea pîrtiel, distanțate 
ele incit să se poată vedea d 
unul pînă la celălalt.

Pentru proba de coborîre cu 
(slalom uriaș) se va alege o d 
a cărei înclinație și lungime să 
respundă cerințelor regulamen 
de organizare a Spartachiadei. 
de preferat o pantă mai netedă, ] 
gropi, bolovani sau rădăcini 
păci ce nu pot fi acoperite 
padă. Această pantă nu va 
îngustă de 30 m în cazul in 
găsește în pădure. Locul unde sJ 
face sosirea va fi aproape plai 
suficient de larg pentru ca să 
mită oprirea concurenților. Cele 
bune sînt pantele situate pe veri 
tul nordic șl care vara au fost 
perite cu fin de cosit.

După căderea zăpezii, panta 
fi amenajată prin bătătorirea. ză/ 
cu schiurlle, ureînd și coborind 
trepte. Pentru marcarea .porților! 
vor confecționa din timp ^/anil 
lungi de cea 2 m, din bețe gr< 
de 2—3 cm.
fecționeze 
de brad

de 
de 
fi 
car

singur lider: Florin Gheorghiu
decisiv la Voiculescu 

întrerupta cu Bozdo- 
există toate temeiu. 

că .triumviratul" din

două partide neterminate) și Giins- 
berger (avantaj 
și victorie în 
ghină). Așadar, 
rile să credem
fruntea clasamentului se va reface.

Vin puternic din urmă Pavlov, Dri- 
mer și Troianescu. Primul se pare 
că joacă unul dintre cele mai bune 
campionate ale sale, jucînd cu forță 
la fiecare partidă. Drimer, după un 
început mai slab, și-a dat seama că 
nu este chiar atît de ieșit din formă 
pe cît credea și a încercat... Bine a 
făcut. Iar Troianescu, depășind un 
„punct mort" pe la mijlocul cam
pionatului, a reintrat în lupta pen
tru primul loc, alături de celălalt 
„veteran" al finalei, Mișu Rădulescu. 
Ambii joacă, spre cinstea lor, foarte 
îndrăzneț, tinerește. Sigur că în ulti
mele runde mai pot spune un cuvînt 
serios Soos, Ghițescu și Partos. Dar, 
să așteptăm răbdători finișul..

Șuteu ‘/2—'h, Radovici — Vaisman 
1—0, Drimer are avantaj la Sei- 
meanu, iar T aianescu Ia Soos (run
da a 14-a), Troianescu — Mititelu 
1—0, Nacu — Seimeanu 0—1 (partide 
întrerupte).

Aseară, în runda a XV-a : Dri
mer — Ghițescu 1—0, Voiculescu — 
Rădulescu, Pușcașu — Szabo, Gheor
ghiu — Mititelu, Pavlov — Soos, re
mize.

Celelalte partide s-au întrerupt. 
Giinsberger are avantaj decisiv la 
Șuteu ; foarte complicată poziția 
din partida Bozdoghină — Ciocîltea.

Clasamentul: Gheorghiu 9>/2 P, 
Pavlov 9 p; Drimer (1), Rădulescu 
8'/j p, Ciocîltea (2), Giinsberger (2), 
Soos (1) 8 p; Troianescu (2), Partos 
(1), Șuteu (1), Ghițescu 7*/z p etc.

Astăzi se joacă runda a XVI-a.

VALERIU CHIOSE

REZULTATEI.E TEHNICE

Rădulescu — Bozdoghină '/2—!/2, 
Mititelu — Pavlov '/2—'/2, Partos —

C. S. O. Baia Mare-Stiinta Galati 3-1!» » »
(Urmare din pag. 1)

TRACTORUL BRAȘOV - FARUI.
CONSTANȚA 3-0 (10, 5, 4).

FULGERUL SUCEAVA - PE
TROLUL PLOIEȘTI 2-3 (13-15,
15-11, 15-12, 12-15, 16-18).

CAMPIONATUL FEMININ

PROGRESUL BUCUREȘTI - VO
INȚA BUCUREȘTI 3-1 (7-15, 15-11, 
16—14, 15—9). Față de materialul uman 
de care dispune Voința și de cali
tățile fizice ale jucătoarelor sale 
(Isabela Evdoșenco, Violeta Săndu- 
lescu etc.), rezultatul este o surpri
ză. Și totodată un avertisment pen
tru această echipă de perspectivă, 
de la care așteptăm mai mult (și mai 
repede!), aplaudîndu-i, de pildă, cele 
21 puncte făcute din serviciu, dar nu 
și cele 14 servicii expediate sîmbătă 
în fileu și afară. Ceea ce însă nu re
duce din meritele Progresului, pen
tru jocul bun făcut, în special prin 
contribuția Antoanetei Maricuța și 
Anei Păunoiu.

RAPID BUCUREȘTI - ȘTIINȚA 
BUCUREȘTI 3-0 (5, 14, 5). Un meci 
frumos, în ciuda scorului, și o sea
mă de nădejdi justificate. Intr-ade
văr, cu puțină răbdare, dar cu mul
tă muncă, studentele pot deveni o 
echipă mare. Deocamdată, alaltăieri, 
a probat-o cu tărie eficacitatea ser
viciilor și promptitudinea blocajelor, 
în mai mică măsură — mișcarea în 
teren în linia a doua, dublajele. Vic
toria a decis-o 
a rapidistelor, 
zero a Științei 
trajul (Emilian 
și defectuos,
doilea. (C. FAUR)

înfrîngerea echipei Metalul au contri
buit în cea mai mare măsură disen
siunile dintre jucătoare, cauzate de 
schimbarea antrenorului. La meciul 
de ieri, din acest motiv nu s-au pre
zentat Magdalena Murzea și Geor- 
geta Gaspar. Conducerea 
este datoare să ia neîntîrziat 
pentru remedierea acestei 
(M. TUDORAN)

clubului 
măsuri 

situații.

sau : 
ușor 
ce

Se va evita să se 
fanioanele din seim 
alt material lemnos 

■ șl dă naștere la »
pot provoca accid<

culorile : roșu, galben.în
De aceste bețe se vor prt 
sau triunghiuri de pinză 
culoare cu latura de 40 
cum se știe, o poartă de

se rupe 
ascuțite 
Dacă este posibil aceste bețe vi 
vopsite 
bastru. 
patra te 
aceeași

După
cere obligatorie va fi formată 
două bețe de aceeași culoare, 
tanțate între ele la 4—8 m. Pot 
nu vor fi așezate mai aproape 
5 m una de cealaltă. Este bine 
ele să fie repartizate in mod 
mai egal, pe tot 
cial pe porțiunile 
clinate, pentru a 
nerea unei viteze 
rire.

Asociațiile sportive vor fi des: 
sprijinite în organizarea concurs 
lor de schi de către comisiile re 
nale și locale care, prin tehnici 
lor, antrenori, 
asigurarea 
pregătirii

traseul, și in s 
de pantă^Jti 
nu permlu^u ol 

prea mari la ca

arbitri, vor urn 
bunei desfășurări ații 

cît și a concursurilor.

Prof.
șeful

VIRGIL TEODORESCU 
catedrei de schi a I.CF.

Bilanțul anului 1

Rezultate nesatisfăcătoare în probele de gardur

experiența superioară 
însă înfrîngerea la 
a determinat-o arbi- 

Anghelescu), inegal 
îndeosebi în setul al

METALUL BUCUREȘTI - VO
INȚA M. CIUC 2-3 (12-15, 15-10, 
16—14, 13—15, 13—15)!! Una dintre 
marile surprize înregistrate în actua
lul campionat feminin. Victoria oas- 
petelor se datorează in primul rind 
puterii de luptă superioară celei a 
bucureștencelor și serviciilor puter
nice, care i-au adus Voinței multe 
puncte. Voleibalistele de la Metalul 
s-au arătat deficitare tocmai la capi
tolul lor forte: puterea de luptă. La

ȘTIINȚA CLUJ - FARUL 
TANȚA 3-0 (7, 7, 9).

C.S.M. SIBIU - C. S. 
3-1 (15—9, 15-10, 12-15,

c. s. O.
BUCUREȘTI

CRAIOVA -
0-3 (1, 9, 4).

BRAȘOVOLIMPIA
MIȘOARA 3-0 (6, 12, 15).

CONS-

DINAMO

C.S.O. Tl-

PARTIZANUL ROȘU BRAȘOV - 
C. P. BUCUREȘTI 1-3 (10-15, 15-13. 
9—15, 12—15). Restul relatărilor pri
mite de Ia corespondenți, ca de obi
cei, în numărul de marți.

„Ștafeta" noastră a fost preluată 
astăzi de PROF. DUMITRU ALEXAN- 
DRESCU, antrenor la alergările peste 
garduri. Concluziile sale :

• Rezultatele obținute în cursele de 
110 mg și 400 mg sînt slabe în ra
port cu performanțele înregistrate pe 
plan internațional. Această situație 
se explică prin :

— slaba muncă de selecție pentru 
descoperirea elementelor cele mai 
dotate pentru aceste probe atît de 
pretențioase ;

— slaba preocupare a administra
țiilor diferitelor baze sportive pentru 
dotarea stadioanelor cu garduri și 
alte materiale ajutătoare ;

— un număr prea mic de concursuri 
pentru toate categoriile de atleți ;

— antrenorii noștri nu s-au ocupat 
decit într-o măsură prea mică de a 
asigura atleților lor o pregătire con
tinuă și multilaterală.
• Avem totuși o serie de tineri ta- 

lentați care dacă vor lucra cu toată 
seriozitatea vor putea realiza rezul
tate de valoare (Valeriu Jurcă — cu 
condiția să-și revizuiască comporta
rea sportivă; juniorul de categ. a Il-a 
Viorel Suciu, Liviu Preda etc.).

• Trebuie organizate concursuri 
speciale pentru probele de garduri, 
deschise maselor de tineret, din rîn- 
dul cărora să putem selecționa ele
mentele cele mai talentate, cu pers
pective de progres.

110 M GARDURI
V. Georgescu (Prahova P1.| 
Valeriu Jurcă (Știința Bu] 
Mircea Urs ac (Știința Bucj 
Ion Mesaroș (C.S.O. Timiș.1 
Livlu Preda (Știința Bnq 
Ion Caroiea (St. roșu Br.)l 
Nicolae Macovei (Steaua 
București)
Vasile Pop (Crișana Or add 
Mircea Axente (Știința Bu 
Andrei Deak (C.S.M. Cluj)

M GARDURI

(52,9)
(56,4)
(54,1) 
(54,0)
(53,8) 
(55,0) 
(56,4) 
(58,3)

54.1
54,3
54,3
54.9
55.9
56.1
56.2
56.3

Valeriu Jurcă (Șt. Buc.) 
ton Mesaroș (C.S.O. Timit 
Ilie Savel (Dinamo Buc.) 
Ion Marconi (Șt. Timiș.) 
Carol Tontsch (Voința Bu< 
V. Georgescu (Prahova PI 
Vasilo Pop (Crișana Oracle. 
Iosif Ferencz (Steaua Buc 
Ad. Schneider (C.S.S. Ti mi» 
Anton Crauțov (Steaua Bu<

c1 10 25
1959 52,2 57,1 59.
1960 52,6 56,6 5M
1961 52,9 56,4 593
1962 52,0 56,3 59,5

19o9 55,63 7984 P
1960 54,93 8437 P
1961 54,73 8546 P
1962 54,70 8616 P

a 
si



C.S.O. Galați-Gloria C.F.R. Galați

a loturilor reprezentative

A

A. SCHENKMAN, coresp.

Fotbaliștii de la Diname Pitești îa mijlacol colectiviștilor

(Constructorul), Geor-

V. SECAREANU, coresp.

REGIUNEA MARAMUREȘ

campionat au participat 10 echi-

de
B

prim 
lotul

lotul 
fapt

fa
ța
de

reprezentative au putut trage concluzii 
prețioase.

V. BARBU și V.
coresp.

AL. MOMETE
coresp.

Jocurile de verificare

Motociclismul pășește într>o nouă etapă!

urmă con- 
circuit. Cu

reamenajarea unei piste 
oferi și posibilitatea or- 
întrecerilor de viteză pe 
Capitală există o astfel

spectatori ! Asociațiile sportive 
provincie au fost mai active, 

au organizat anul acesta aproa- 
40 de competiții de viteză pe 

de

sportivi de aici n-au încer- 
organizeze astfel de con- 

Clubul sportiv Dinamo,

Duminică dimineață, terenul „Lami
norul” (tatr-o stare foarte bună) a găz
duit două jocuri de verificare, a lotu
rilor noastre reprezentative. Este vorba 
de tatîlnîrile lotul A — lotul 
juniori și lotul de tineret — 
de juniori.

Meciul de deschidere, dintre 
și cel de juniori, a fost — de
întîlnirea „vedetă”. Această partidă, 
cheia tă cu scorul de 1—0 (1—0) ta 
voarea lotului A prin golul înscris 
Manolache, a plăcut mult spectatorilor
prezenți la întîlnire. In special în prima 
repriză, lotul A, a jucat sobru, încercînd 
diferite scheme tactice, fără însă să se 
întrebuințeze prea mult. In partea a 
doua a jocului, juniorii — care se pre
gătesc pentru turneul U.E.F.A. ediția 
1963 — au oferit, la rîndul lor, un joc 
de calitate, atacînd uneori insistent, 
întîlnirea a prilejuit un antrenament reu
șit din toate punctele de vedere, de pe 
urma căruia antrenorii ambelor loturi

In „Cupa de iarnă“

★
Partida dintre lotul de tineret și lotul 

B. de juniori s-a terminat cu victoria 
formației de juniori la scorul de 3—2 
(3—1). Juniorii au jucat mai omogen 
și eficace, spre deosebire de lotul de 
tineret, care a acționat insuficient de or
donat. Punctele au fost înscrise de Co- 
dreanu, Pescaru și Năsturescu, respec
tiv Năftănăilă și Pavlovici.

Săptămtna trecută, echipa de fotbal 
Dinamo Pitești a susținut două Initi
al ri tn raionul Drăgănești-Olt. In prima 
— disputată la Stoicănești — a jucat 
cu formația Recolta G.A.C. (4—1), din 
campionatul regional; tn a doua, a evo
luat la Drăgănești, tn compania unei 
alte echipe regionale, A. S. Oltul (5—4).

8-2 (4-0)
GALAȚI 16 (prin telefon). — Li

derul primei serii a categoriei B, 
C.S.O. Galați, își continuă activita
tea. Astăzi, această echipă a susținut 
un nou joc amical în compania unei 
alte formații gălățene, Gloria C.F.R., 
de care a dispus cu 8—2 (4—0). Jocul 
a fost foarte frumos, de un bun nivel 
tehnic, cu numeroasî faze spectacu
loase, datorită in special echipei 
C.S.O., al cărei atac a funcționat 
foarte bine. Golurile au fost marcate 
de: David (2), Daraban (2), Gh. Ion 
(2), Coman I. Militam, pentru C.S.O., 
Iorga și Leca pentru Gloria C.F.R.

La cela două partide au asistat peste 
6000 de tineri colectiviști, in fata cărora 
fotbaliștii dinamociști au făcut o reu
șită demonstrație. Jocurile au consti
tuit o bună propagandă pentru dezvol
tarea fotbalului In aceste localități.

Din campionatele regionale, interraionale și orășenești
REGIUNEA BRAȘOV

Actuala ediție a campionatului a 
avut de cîștigat sub aspectul calită
ții, datorită noii formule de disputa
re. Totuși, nivelul tehnic nu a fost 
cel așteptat. Goana după puncte cu 
orice preț, care 
unele echipe, a 
rioasă în calea 
bal bun și — în 
nerat la unele 
sportive, împotriva 
regională a luat măsuri severe (de 
pildă, jocurile Metrom-Textila Sf. 
Gheorghe, Textila Prejmer-Metrom, 
Textila Sf. Gheorghe — Metalul Cop- 
șa Mică).

Iată cum se prezintă clasamentul

mai caracterizează 
constituit o frină se- 
practicării unui fot- 
același timp — a ge- 
jocuri atitudini ne- 

cărora comisia

8. Elastic Sibiu 15 1 4 5 23:23 14
9. Precizia Săcele 15 5 5 5 17:14 15

10. Textila Prejmer 15 6 3 6 2103 15
11. Textila Mediaș 15 6 2 7 3103 14
12. Torpedo T. 15 5 3 7 2104 13
13. Vitrometan Media* 15 5 1 9 27:44 11
14. Chimia Or. Victoria 15 4 2 9 1606 10
15. Constructorul Sibiu 15 2 4 9 19:35 8
16. Hidromecanica Br. 15 1 2 12 1207 4

ban, Gherțan (Topitorul), Peredăruc, 
Gozner (Unio), Gallisz, Grozsnitzki 
(Forestiera), Dobondi (Minerul Cav- 
nic), Tyenteyes (Minerul B. Sprie), 
Mareș, Pugr.er 
ge (Carpați).

Echipa feminină Știința-învingătoare asupra
lui Rapid cu 10-7-pe primul loc la încheierea turului

turului :
1. Metrom Brașov 15 9 4 2 31:17 22
2. Metalul C. Mică 15 10 1 4 30:20 21
3. Faianța Sighișoara 15 9 2 4 31:14 20
4. Colorom Codi ea 15 9 1 5 34:27 19
5. Rulmentul Brașov 15 7 4 4 30:17 18
6. A.S.A. Sibiu 15 7 3 5 28:17 17
7. Textila Sf. Gh. 15 8 1 6 25:18 17

In
pe orășenești șl 6 sătești. Dintre ele 
s-au evidențiat Topitorul B. Mare, 
Unio S. Mare, Forestiera Sighet, care 
au furnizat jocuri de bun nivel teh
nic. In schimb, altele (Minerul Baia 
Sprie, Constructorul B. Mare, Car- 
pați Sighet, Minerul Baia Borșa și 
Oțelul B. Mare) s-au comportat slab, 
în special ultimele trei formații, de 
la care se aștepta mai mult De ase
menea, jocurile din toamnă au re
marcat o serie de jucători oa : Șer-

SASARAN’U

Clasamentul turului :
1. Topitorul B. Mare 15 9 4 2 41:13 22
2. Unio S. Mare 15 9 3 3 30:17 21
3. Forestiera Sighet 15 9 1 5 39:23 19
4. FL roșie S. Mare 15 8 3 4 22:15 19
5. Minerul Cavnic 15 9 1 5 34:29 19
6. Minerul B. Sprie 15 8 2 5 41:22 18
7. Constr. B. Mare 15 6 5 4 28:23 17
8. Recolta Tășnad 15 8 1 6 28:28 17
9. Metalul S. Mare 15 8 0 7 26:23 16

10. Recolta Urziceni 15 5. 5 5 20:16 ÎS
11. Minerul Strimbu- 

Bâiuț 15 5 5 5 32:37 15
12. Carpați Sighet 15 5 3 7 20:13 13
13. Minerul B. Borșa 15 5 1 9 1700 11
14. Oțelul B. Mare 15 2 3 10 17:30 7
15. Auto rapid S. Mare 15 2 3 10 18:41 7
16. A. S. Cehul Sil vani ei 15 2 2 11 13:60 6

Ultimele jocuri ale etapei a V-a din 
cadrul „Cupei de iarnă" la handbal fa 
7 s-au disputat sîmbătă seara. In ge
neral, s-au înregistrat rezultate normale.

RAPID—0. S. ȘCOLAR (m) 22—19 
(11—7). Nu a lipsit mult ca școlarii 
să producă o veritabilă surpriză. După 
ce ta prima repriză feroviarii au avut 
permanent inițiativa (au condus cu 
3—1, 7—3 și 10—6), datorită forței 
lor superioare de șut și a unui plus de 
experiență, elevii reușesc să echilibreze 
jocul Ia reluare. In min. 39, echipa 
C-S. Școlar mai avea un singur gol de 
recuperat (12—13), dar au urmat cile- 
va momente de derută a apărării și, 
în numai 7 minute. Rapid a ajuns «a 
17—12. Departe însă de a se descuraja, 
școlarii au atacat puternic, mai ales 
că feroviarii dădeau semne vădite de 
oboseală. In min. 57, Rapid mai con
ducea doar cu 20—19 și se părea că ta 
cele din urmă va trebui să se mulțu
mească cu un rezultat egal. Știind fașă 
că o victorie i-ar putea duce pe primul 
loc fa clasament, feroviarii și-au mobi
lizat din nou forțele, marctad în final 
facă două goluri fără să primească vre
unul. Succesul lor este meritat.

DINAMO BUCUREȘTI—TITANII (m) 
27—21 (15—8). Avtad din prima for
mație pe Redl, Costache I, Coman și 
L. Popescu, dinamoviștii nu au întâmpi
nat dificultăți prea mari ta obținerea 
victoriei. Ei au condus din prima re
priză cu 6—4 (min. 8), 10—4 (min. 
16), iar ta partea a doua a jocului avan
tajul lor a fost la un moment dat de 
11 goluri (26—15 ta min. 52). Cele mai 
multe goluri au fost înscrise de: M. 
Costache 1 (4), Coman (5), L. Popescu 
(4), Tlovtmeanu (6) și Eftimie (5) pen
tru Dinamo și de: Cămărașu (8), Tudo- 
roiu (5) și Stan (3), de la Titanii.

Tot sîmbătă seara s-a disputat și un 
joc de verificare între două formații ale

Iotului reprezentativ feminin. La „al
bastre" au jucat L. Rorcea, C. Dumi
trescu, V. Dumitrescu, Oțelea. Hedeșiu, 
Roțan și Nemetz, iar la „roșii" Hector, 
M. Constantinescu, Ștefânescu, Leonte, 
Gheorghită, Floroianu, G. Munteana și 
R. Magyary (ultimele două invitate pen
tru a completa numărul de jucătoare 
necesare desfășurării partidei). Antre
norii au urmărit ta acest joc. ca selec- 
ționabilele să-și desfășoare acțiunile ta- 
tr-un ritm cît mai susținut. In orice caz, 

unor concluzii este tacă pre- 
Reznltatul meciului: 8—8

tragerea 
matura. 
(3-3).

(A. V.)
★

ȘTIINȚĂ—RAPID (f) 10—7 (6—4). 
Ambele echipe au evoluat fără jucătoa
rele din lot. Firește, ta această situație. 
Rapid, cu 6 jucătoare selecționate, față 
de cele două ale Științei, a fost 
vantajată.

Prima repriză a fost destul de 
librată. Scorul a fost mult timp 
(ultima oară 4—4) și abia ta 
Știința reușește să ia un avantaj de 
goluri. La reluare, feroviarele reușesc, 
din nou să egaleze (6—6), dar cu un 
plus de eficacitate în acțiunile de atac, 
Știinta obține ta cele din urmă o victo
rie meritată care o menține pe primul 
loc la încheierea turului. De reținut că 
învingătoarele au ratat 3 lovituri de la 
7 metri !

VESTITORUL—CONFECȚIA (f) 7—4 
(4—1). A fost un joc confuz, de slabă 
factură tehnică. Confecția nu a mai re
petat bunele sale comportări de la în
ceputul competiției, fa timp ce handba
listele de la Vestitorul au făcut cel mai 
bun joc de pînă acum.

deza-

echi- 
egal 
final' 
doua'

C. NICULESCU-coresp.

Selecjionata U.A.S.R. a învins categoric 
pe campioana R. P. Ungare. Spartacus Budapesta

(Urmare din pag. 1) 
continuu, îndeosebi pentru selecțio
nata U.A.S.R. Am condus cu 19—7 
(min. 38), 24—9 (min. 46) și 27—10 
(min. 54). Este drept, în această parte 
a partidei, oaspeții s-au repliat destul 
de încet în apărare, fapt care a ușu
rat în mare măsură, studenților, de
clanșarea unor contraatacuri fulgeră
toare. Dar dacă Popescu. Samungî, 
Paraschiv și Pa.ll nu âr fi ratat copi-

în evoluția sa în țara noastră 
motociclismul a parcurs mai multe 
etape. Cu cîțiva ani înainte „capul 
de afiș” al întrecerilor îl dețineau 
competițiile de viteză pe circuit și 
viteză în coastă. A venit apoi rîn
dul curselor de regularitate și re
zistență și, mai recent, al întrece
rilor de motocros. In momentul de 
față două noi genuri de între
ceri pasionează deopotrivă pe 
alergători și spectatori. Ați ghi
cit, fără îndoială, că este vorba de 
dirt-track (viteză pe zgură) și kar
ting (curse de microautomobile). 
Lor li se adaugă cursele de viteză 
pe circuit care rămîn pasiunea nr. 1 
pentru iubitorii motociclismulul.

Asistînd zilele trecute la ședința 
de analiză a Federației Romîne de 
Motociclism am constatat în rîndul 
specialiștilor acestei ramuri sportive 
o atmosferă prielnică noii orientări: 
aceea de a se da prioritate — fără 
a se pune în umbră concursurile de 
motocros — dezvoltării acestor ge
nuri de întreceri spectaculoase și 
mult apreciate de public : viteza pe 
circuit, viteza pe zgură și kartin- 
gul. De altfel, în cursul acestui an 
probele amintite au și luat serioase 
opțiuni în lupta pentru cucerirea 
totalei simpatii a publicului spec
tator. Iată, de pildă, viteza pe zgu
ră a avut în 1962 primul său 
pionat (al orașului București) 
a suscitat un deosebit interes, 
tul că avem și mașini speciale 
parcul de motociclete pentru

V track se mai poate mări asigură a- 
cestei probe condiții optime de dez
voltare. Grație strădaniilor antre
norului ing. Șt. Șerbănescu (fost a- 
lergător) o serie de motoci cliști s-au 
specializat în viteză pe zgură. Prin-

cam- 
care 
Fap- 
și că 
dirt-

tre ei se află autentice speranțe, 
în plus a fost cîștigată o utilă ex
periență prin participarea antreno
rului amintit și a alergătorului Gh. 
Voiculescu (primul campion al Ca
pitalei din istoria vitezei pe zgură) 
la un concurs internațional desfă
șurat peste hotare. Cei doi spe
cialiști romîni s-au interesat în a- 
mănunt de toate problemele legate 
de dezvoltarea dirt-track-ului. Noua 
probă motociclistă (nouă în activi
tatea noastră competițională oficia
lă) s-a extins și în provincie. La 
Sibiu s-a amenajat o pistă specială 
și au avut loc întreceri, la Tg. Mu
reș s-a desfășurat un concurs de
monstrativ mult apreciat de spec
tatori, iar la Cîmpina activiștii pe 
tărîmul sportului cu motor se preo
cupă de 
pentru a 
gani zării 
zgură. în 
de pistă specială (la stadionul Uni
rea) și se discută reamenajarea al
teia. Este clar că dirt-track-ul cu
cerește... teren zi de zi.

In ceea ce privește karting-ul, 
lucrurile se află încă în stadiul de 
început. S-au făcut cîteva demon
strații și noua probă a plăcut. 
Există preocupări pentru confecțio
narea micilor automobile și sînt 
și amatori să îmbrățișeze această 
probă. Anul acesta și anul trecut 
am văzut la Varșovia și Berlin 
întreceri rezervate kart-urilor. La 
start s-au prezentat modele de tot 
felul.
nate 
nici i 
este I 
tuie < 
motoare de motocicletă, 
pentru întîietate este atît de pal-

pitantă, îneît miile de spectatori 
aplaudă și încurajează aproape tot 
timpul curselor. Traseele sînt în
scrise în piețe publice și pe sta
dioane și sînt delimitate cu balo
turi de paie sau cauciucuri de au
tomobil. Organizarea este foarte 

întrecerilor 
putea și la

. Majoritatea erau confecțio- 
chiar de alergători. De altfel 

nu este greu pentru că șasiul 
simplu, iar motorul nu consti- 
o problemă, putîndu-se adapta 

Lupta

simplă și succesul 
foarte mare. Deci s-ar 
noi...

Special am lăsat la 
cursurile de viteză pe
această probă nu trebuie făcut ni
mic special. Se cere doar ca aso
ciațiile și cluburile sportive cu sec
ții de motociclism să organizeze 
mai des astfel de întreceri atît de 
apreciate de spectatori. Anul acesta. 
Ia cele trei întreceri organizate în 
Capitală au participat peste 100.000 
de 
din 
Ele 
pe 
circuit care au fost vizionate 
peste 400.000 de spectatori. Bucu- 
reștenii așteaptă astfel de între
ceri și organizatorii au datoria 
nu facă prea lungă așteptarea.

Am înfățișat pe larg situația 
cestor trei probe, deoarece ele 
bucură în momentul de față 
cea mai mare simpatie în rîndul 
iubitorilor sportului cu motor. A- 
ceasta înseamnă că la întrecerile 
de viteză pe circuit, viteză pe zgură 
și karting numărul spectatorilor 
este în creștere și deci pot fi asi
gurate venituri pentru dezvoltarea 
secțiilor de motociclism. Și aceasta 
este o problemă importantă de care 
trebuie să se țină seama. Sînt sec
ții puternice în București (Voința 
Steaua) și în provincie care ridi
că probleme de noi fonduri. Dar ac-

să

a-
se
de

tiviștii 
cat să 
cursuri... 
care a pus în centrul atenției sale 
organizarea unor astfel de con
cursuri, a realizat venituri impor
tante care îi vor permite să dez
volte în viitor și mai mult sportul 
cu motor. Aceeași situație se pre
zintă și la Poiana Cîmpina, ca și 
la Steagul roșu Brașov. Exemplul 
acestor cluburi și asociații sportive 
va trebui să fie urmat și de alte 
cluburi și asociații sportive. In 
acest fel se va asigura dezvoltarea 
continuă a sportului cu motor.

Noua situație impune desigur și 
unele modificări de structură. Este 
necesar ca secțiile de motociclism 
să se profileze pe una sau două 
dintre aceste probe. Ținînd seamă 
de condițiile pe care le au (ne re
ferim îndeosebi la cele materiale) 
va trebui ca fiecare secție să-și 
orienteze activitatea și calendarul 
sportiv spre genul de probe care îi 
convine. De pildă, clubul sportiv 
Unirea să se specializeze în dirt- 
track, Metalul în dirt-track și vi
teză pe circuit, asociația sportivă 
Autobuzul in karting etc. Sînt, fi
rește, sugestii. Cluburile și asocia
țiile sportive vor trebui să anali
zeze încă de pe acum împreună 
cu birourile secțiilor de motociclism 
situația existentă și să ia măsuri 
eficace.

Motociclismul se află într-o nouă 
etapă a dezvoltării sale. F.R.M. 
asigură condiții pentru ca noul pas 
să fie făcut sigur, cu hotărîre. Va 
trebui ca și 
sportive cu 
să pășească

lărește de mai multe ori (singuri la 
semicerc), scorul putea lua — pentru 
Spartacus Budapesta — proporții și 
mai mari.
U.A.S.R. și-a 
victorie doar 
28—14 (14—7).

întreaga echipă studențească merită 
evidențiată pentru jocul prestat sîm
bătă seara și, în mod special, Oțelea, 
Samungî, Nodea și L. Constantinescu. 
Dintre portari, Tale ni s-a părut mai 
Inspirat în intervenții, dar Bogolea 
are meritul de a fi lansat mai bine 
contraatacul. In orice caz, pentru sta
diul pregătirilor, evoluția echipei a 
fost mulțumitoare, iar defecțiunile 
constatate (despre care ne vom ocupa 
cu altă ocazie) pot fi remediate.

Mai sever ca vineri seara (și bine 
a făcut), arbitrul Reno Winek (R.P.F. 
Iugoslavia), ajutat de V. Sidea și V. 
Pelenghian, a condus corect următoa
rele formații :

SEL. U.A.S.R. : Tale (Bogolea)— 
Oțelea 11, Samungi 7, Paraschiv 1, 
Schmidt 3, Nodea 4, L. Constantines
cu 1, Fabian 1, Marinescu. Popescu, 
Pall, Jianu ; SPARTACUS BUDA
PESTA: Andrik (Krizsan)-K. Hajek 
4, Banyai, Gref, Horvath 3, Chvala 
1, Pfeiffer 4, J. Hajek 1, Csenky, 
Bakony, Kiss 1.

Oricum, selecționata 
înscris în palmares o 
la 14 goluri diferență :

PRONOSPORT
12 +1

0—4 2
2—1 1
3—1 1
1— 1 x
2-1 1
3—1 1
2— 5 2
2—0 1

1— 1 X
2— 1 1

ANULAT
0—2 2

2—2 X

CU

cluburile și asociațiile 
secții de motociclism 
cu aceeași fermitate.
HRISTACHE NAUM

AȘA ARATA O VARIANTA 
REZULTATE

I. Bologna—Internazionale
II. Juventus—Modena

III. Lanerossi—Catania
IV. Mantova—Fiorentina
V. Milan—Torino

VI. Napoli—Palermo 
VII. Spal—Atalanta 

VIII. Venezia—Sampdoria
IX. Brescia—Messina
X. Cagliari—Foggla

XI. Catanzaro—Padova 
XII. Lazio—Verona
Sp. Genoa—Roma
Meciul XI : Catanzaro—Padova, fiind 

amînat din cauza timpului nefavorabil, 
se ANULEAZĂ și toate variantele pri
mesc pronostic exact la această partidă.

Variante depuse : aproximativ 208.000.
DUMINICA CONCURS SPECIAL 

PRONOSPORT
I.S. Loto—Pronosport oferă particl- 

panților cu acest prilej, în afara pre
miilor obișnuite în bani pentru : pre
miul special 12 4-1 de 50.000 lei, cate
goria I, a Il-a și a IlI-a și următoarele 
premii suplimentare în obiecte atribuite 
GRATUIT din fond special: 1 autotu
rism Skoda—Octavia, motociclete, com
plex muzical Tesla—Viola, televizor, 
frigidere, aragazuri, aparate de radio, 
ceasornice, biciclete șl alte numeroase 
premii importante în obiecte, în va
loare totală de peste 150.000 lei.

Cu acest prilej Loto-Pronosport oferă 
participanțllor frumoase cadouri com
puse din: scrumiere emailate, pachete 
țigări Loto-Pronosport, agende telefo
nice, oglinzi, calendare de buzunar și 
altele.



Două victorii de prestigiu 
ale hocheiștilor noștri

(Urmare din pag. 1)

Crihan care — 
cu suc- 
în care

poartă pe debutantul 
«pre cinstea lui — a rezolvat 
ces numeroasele situații grele 
s-a găsit sîmbătă seara. In liniile de 
fund, vom remarca aportul deosebit 
al căpitanului echipei, Czaka, care a 
dirijat jocul apărării și, în ordine, al 
lui Ionescu și Varga. Cel de-al pa
trulea fundaș, Vacar I, deși nu este 
încă la valoarea celorlalți, s-a do
vedit un element de perspectivă. 
Dintre liniile de înaintare, cea mai 
bună a fost de această dată linia a 
doua (Biro, Andrei, Tacaci I) care 

impus prin impetuozitate și forță, 
altfel, cele trei puncte ale echi- 
noastre au fost marcate tocmai 

această linie. Prima noastră linie 
atac, care contează mai mult pe

s-a 
De 
pei 
de 
de
finețe, pe elementul surpriză, pe joc 
combinativ, a dat mai puțin randa
ment sîmbătă seara, la primul con
tact cu o echipă masivă. Iar dacă 
ocazii clare de gol, cum au fost cele 
din min. 15 și 42, nu au fost fructi
ficate, aceasta se datorețte, după pă
rerea noastră, nu numai diferenței 
de fizic ci și pripelii și neatenției 
în faze decisive, de care uneori dau 
dovadă acești talentați hocheiști. Cea 
de-a treia linie (Ciobotaru, Florescu, 
Calamar) n-a putut să se mențină la 
nivelul cerințelor acestui joc. Iată 
de ce, alăturindu-ne la măsura an
trenorilor Flamaropol și Tiron. de a 
juca mai mult cu două linii, con
siderăm de datoria noastră să le ce
rem ca în cel mai scurt timp po
sibil să caute să rezolve problema 
unei linii a treia corespunzătoare. Ne 
gîndim că nu putem solicita două 
linii într-un singur meci, și cu atlt 
mai puțin, intr-o suită de meciuri 
tari, cum vor fi cele de la campio
natele mondiale.

Echipa noastră a început jocul eu 
mult elan, reușind să înscrie 
3 prin Biro.
trimis

care a reluat 
în fața porții de Vacar

In
un
L

min.
puc 

Oas-

peții ripostează prompt și după un 
minut Tudyka înscrie, într-o situație 
asemănătoare, trimițind în plasă pu
cul revenit din bară •. 1—1. Pînă la 
sfîrșitul reprizei, mai reținem ocazia 
mare de gol ratată de Biro în min. 
19, din cauză că în loc să facă o 
„fentă*4, așa cum se recomanda, a 
șutat direct Ultimele minute ale 
celei de a doua reprize au decis re
zultatul meciului. După o dominare 
pronunțată a echipei noastre, Andrei 
marchează in min. 37, într-un mo
ment cind echipa R.D.G. avea doi 
jucători pe banca de penalizare. Din 
nou la interval de un minut, oaspeții 
restabilesc echilibrul. Ziesche înscriind 
din acțiune personală. Jucătorii noștri 
atacă din nou și in min. 39 Varga 
șutează de la distanță, portarul 
Kolbe (care a făcut o partidă ex
celentă) nu poate reține de această 
dată și Andrei, prompt, împinge pu
cul în plasă : 3—2. în ultima repriză, 
oaspeții fac mari eforturi pentru a 
întoarce rezultatul in favoarea lor, 
dar acest lucru nu este cu putință. 
Echina noastră demonstrează că „cea 
mai bună apărare o constituie ata
cul". aruncă in luptă toate resursele 
și nu numai că reușește să păstreze 
rezultatul. dar mai are și alte ocazii 
de goL După o bară a lui Plottka. 
Andrei are o mare ocazie de a marca.

Arbitrilor cehoslovaci J. Pazout și 
J. Krnavek. care au condus cu com
petență și autoritate, intr-o manieră 
modernă, mereu pe fază și aplicind 
larg legea avantajului, li s-au aliniat 
echipele :

R. P. ROMTNÂ : Pușcaș (Crihan) 
— Czaka. Ionescu, Varga, Vacar I — 
Szabo II. Ferenczi, Szabo I, Biro. 
Andrei. Tacaci. Ciobotaru, Florescu. 
Calamar.

R. D. GERMANA: Kolbe 
zera. Schildan.
Novy. 
Ziesche, 
Tudyka.

Kuc- 
Voigt, Plottka — E. 

Buder, Franke, Kraatzsch, 
Hiller, H. Novy, Poindl.

Hocheiștii
desfășura!
neprielnice

noștri au confirmat

In campionatul masculin de baschet

Știința Timișoara învinsă de Farul Constanța!
MASCULIN, SERIA I SERIA A II-A

in
(a
al

condiții atmo- 
plouat aproape 
doilea joc din- 
P. Romine șiR.

disputat duminică 
un spectacol exce- 
o nouă si frumoa-

Deși 
sferice 
tot timpul) cel de 
tre selecționatele 
R. D. Germane, 
seara, a prilejuit 
lent, terminat cu
să victorie a echipei noastre: 4—3 
(3—1, 1—2, 0—0). Acest rezultat 
firmă valoarea și forma sportivă bună 
a hocheiștilor noștri fruntași, care in 
întîlnirile cu selecționata R. D. Ger
mane s-au comportat la ină'țime. Și 
în acest meci reprezentanții R. P. Ro
mine au luptat cu aceeași vigoare, 
pînă în ultimele secunde ale meciu
lui, pentru victorie. Este un fapt 
care a determinat In mare măgură 
obținerea și a celei de a doua vic
torii și pentru care jucătorii noștri 
merită toate felicitările. Cu atit mai 
mult, cu cit și de această dată echipa 
noastră s-a bizuit practic pe două 
linii de atac și pe trei fundași.

Cu toate că, după citeva minute 
de joc, au fost conduși cu 1—• (E- 
Novy, în min. 4) hocheiștii din echi
pa R. P. Romine au jucat excelent 
în prima parte a întîlnirii, inițiind 
atacuri după atacuri T- realizind faze 
spectaculoase și eficace. Dominarea 
lor nu putea să nu se concretizeze. 
In min. 8 Andrei a egalat in urma 
unei splendide combinații cu Szabo 
II, iar după două minute Szabo I 
a adus avantajul de partea echipei 
noastre : 2—1. Echipa oaspe este su
focată de „presingul" jucătorilor 
noștri și Czaka, venit în atac, urcă 
scorul la 3—1 în min. 11.

Partea a doua a meciului a fost 
mai echilibrată. Hocheiștii germani 
au început puternic, reducînd din 
handicap prin Ziesche (min. 22). La 
scorul de 3—2, Szabo I scapă singur 
spre poarta apărată de Kolbe — care 
l-a înlocuit pe Hlrsche cu cîteva mi
nute mai înainte — și, cu toată po
ziția favorabilă, ratează. Plecați pe 
contraatac; 
prin același 
trece însă 
renezi reia

oaspeții 
Ziesche, 
decît un 
în plasă

cod-

din 
La 
D.

in- 
nu

obțin egalarea 
în min. 26. Nu 
minut și Fe- 

un puc ricoșat
din mantinela din fund, aducînd 
nou conducerea echipei noastre, 
sfîrșitul acestei reprize echipa R. 
Germane este pentru 2 minute în 
ferioritate numerică, dar scorul 
se modifică.

STEAUA BUCUREȘTI — ȘTIINȚA 
BUCUREȘTI 75—63 (27—27). După o 
repriză în care ambele echipe au 
făcut numeroase greșeli de tehnică, 
campionii țării și-au organizat jocul 
și și-au impus superioritatea tehnică 
și tactică.

DINAMO ORADEA — C.S.O. CRA
IOVA 88—48 (38—18)

FARUL CONSTANTA — ȘTIINȚA 
TIMIȘOARA 47—44 (21—25). Con-
stănțenli au realizat o victorie de 
prestigiu asupra uneia din cele mai 
bune echipe din țară. Jucînd organi
zat, Farul a depășit o formație cu 
individualități remarcabile, dar lip
sită de coeziune. In plus, timișorenii 
și-au subapreciat adversarii. Cei mai

cestora egalarea și victoria. Au în
scris : Borbely 20, Toth 19, Tzedula 
10, Serduld 7, Szoverfi 12 pentru mu
reșeni, Popescu 10, Popovici 18, Di- 
nescu 12, Predulea 7, Stănescu 22, 
Tursugian 6 pentru bucureșteni. Au 
condus bine arbitrii A. Lorinez și 
G. Dutka. (I. PAUȘ și V. KADAR— 
coresp.).

A. S. ROMAN — STEAGUL’ 
ROȘU BRAȘOV 56—55 (32—30). Gaz
dele au obținut o frumoasă victoria 
în prima lor evoluție pe teren pro
priu. Baschetbaliștii din Roman au 
luptat cu o deosebită însuflețire șț 
la capătul unui meci extrem de dis
putat au obținut un prețios succes, 
(C. NUȚU — coresp.).

C.S.O. GALAȚI — DINAMO 
BUCUREȘTI 65—76 (24—28)

K -

Luptă tn aer intre Maria Corcodel (I.C.F.) și Iolanda Darabas (Voința 
Oradea)

Ultima repriză este de un dina
mism rar întîlnit. Forțind egalarea, 
echipa oaspe folosește numai primele 
două linii de atac. In pofida presiu
nii hocheiștilor germani la poarta 
excelent apărată de Crihan. jucătorii 
rotniru realizează numeroase contra
atacuri, care creează panică aproape 
de fiecare dată. Timp de patru mi
nute echipa noastră joacă in infe
rioritate numerică (Ionescu și Varga 
sînt eliminați pe rînd), dar — în 
duda acestui fapt — sint momente 
cind hocheiștii din formația R. P. Ro
mine atacă, stăpinind jocul și ame
ninți nd poarta adversă. Fluierul fi
nal al arbitrilor cehoslovaci Pazout 
și Kmavek. care 
excelent, găsește 
atac.

ȘTIINȚA CLUJ — VOINȚA IAȘI 
101—93 (51—33). întîlnirea a oferit un 
spectacol excelent. Ambele formații 
au jucat deschis, iar faptul că jucă
torii au fost preciși în aruncările de 
Ia semidistanță a permis înscrierea 
aproape a 200 
buni jucători : 
ința, Vișoianu, 
la Voința. (V. 
resp.).

POLITEHNICA CLUJ — PROGRE
SUL BUCUREȘTI 81—57 (42—15)

de puncte. Cei mai 
Albu, Vizi, de Ia Ști- 
Păun, Voroneann de 
CACOVEANU — co-

Foto: P. Romoșan 
buni jucători : Drăgătoiu, Budo 
Răducanu de la Farul, Hoffman 
Viciu de la Știința. Au arbitrat foar
te bine C. Armășescu și Al. Dănilă. 
(C. POPA și CH. GOLDENBERG — 
coresp.).

ȘTIINȚA TG. MUREȘ — RAPID 
BUCUREȘTI 68—75 (31—34). A fost 
un meci deosebit de spectaculos în 
care scorul a alternat pînă în ulti
mul minut. In minutul 39 studenții 
conduceau cu 66—63, dar finișul ex
cepțional al rapidiștilor le-a adus a-

Korcinoi continuă să conducă

Și 
Și

in campionatul de

șah de la Erevan, 
una din cele mai 

turneului, învin- 
maestru Korcinoi.

al U.R.S.S,
a jucat foarte precis în 
Bannik și, printr-un sacri-

au condus din nou 
echipa noastră In

CALIN ANTONESCU

In cea de-a 16-a rundă a campio
natului unional de 
Mikenas a produs 
mari surprize ale 
gîndu-1 pe marele
Aceasta a fost prima înfrîngere su
ferită de șahistul din Leningrad de 
la începutul campionatului. Partida a 
decurs tot timpul sub semnul unei 
lupte foarte tăioase. La început Kor
cinoi, în gambitul damei, a atacat 
pe flancul regelui însă Mikenas s-a 
degajat de sub presiune; apoi a 
cîștigat un pion și a pătruns cu fi
gurile în poziția lui Korcinoi. Pier- 
zind și al doilea pion, Korcinoi s-a 
recunoscut învins la mutarea 40-a.

„Cupa orașului București" la box
iRiilHiri $*utaculoâsc in semifinale...

Simbătă seara a avut loc in sala 
cinematografului „Casa Scînteii", pri
ma gală din cadrul semifinalelor 
.Cupei orașului București*. Gala s-a 
încheiat cu următoarele rezultate:

Ion Manea (S.P.C.) b.p. Vasile Do- 
robanțu (C.P.B), Marin Băloiu (Voin
ța) b.p. Stan Birsn (Dinamo). Decizia 
juriului este eronată, intrucit Bîr- 
su a fost mai bun. Dumitru Ionescu 
(Voința) b.p. Mihai Dumitrescu (Di
namo). Marin Anghel (Progresul) b.p. 
A. Gănescu (Progresul). Fănică Mus
tață (Voința) pierde prin descalificare 
la Gheorghe Constantin. Iulins Low 
(Semănătoarea) b.p. Andrei Ghirșic 
(Steaua).

nescu și Dumitru Anghel, Tănase 
Pintilie și Petru Radu, Ștefan Con
stantin și Ștefan Ispas.

Iată mai jos rezultatele tehnice 
înregistrate :

Ștefan Constantin (Semănătoarea) 
b.p. Ștefan Ispas (Rapid). Boxerul de 
la Semănătoarea a punctat mai mult 
și a meritat victoria. Marin Ionescu 
(Rapid) dispune la puncte de Dumi
tru Anghel (Dinamo). Ionescu a prac
ticat un box mai clar. Grigore Dumi
trescu (Dinamo) pierde prin k.o. în 
fața lui 
truț s-a 
pregătit, 
puternic.
ciștigă la puncte in fața Iui Petru 
Radu (Rapid). Pugilistul de la Dina
mo a făcut dovada unor calități deo
sebite (mobilitate, lovituri variate, 
puternice). Vasile Trandafir (Steaua) 
cîștigă prin descalificare 
Schnap (Progresul).

★

Finalele „Cupei orașului 
vor avea loc duminică 23 
în sala cinematografului 
teii".

Holmov 
partida cu 
ficiu spectaculos, a cîștigat la muta
rea 24-a. Taimanov a obținut victo
ria asupra lui Șianovschi și se men
ține în urmărirea liderilor. Spasski 
a cîștigat la I. Zaițev, Koț la Hodos, 
Savon la Mnațakanian.

O singură zi a împărțit Korcinoi 
cu Holmov primul loc în campiona
tul unional de șah de la Erevan. în 
runda a 17-a Korcinoi a făcut re
miză cu Taimanov, în timp ce Hol
mov a întrerupt în poziție pierdută 
la Spasski, Korelov a cîștigat la 
Stein, Suetin la Bannik, Mikenas la 
Savon. S-a terminat remiză partida 
A. Zaițev—Krogius.

Clasamentul după 17 runde: 1. Kor
cinoi 13 puncte ; 2. Holmov 12,5 (1) 
puncte; 3. Taimanov 12 puncte; 4. 
Tal 10 (2) puncte etc. (Agerpres)

FEMININ, SERIA I

RAPID BUCUREȘTI — UNIREA 
BUCUREȘTI 64—54 (28—20)

ȘTIINȚA BUCUREȘTI — PRO
GRESUL BUCUREȘTI 65—36 (32—10)

ȘTIINȚA TIMIȘOARA — CRIȘANA 
ORADEA 40—63 (21—33)

VOINȚA BRAȘOV — S.S.E. CON
STANȚA 60—34 (24—19)

SERIA A II-A
VOINȚA BUCUREȘTI — VOINȚA^ 

TG. MUREȘ 51—47 (27—24). Baschet
balistele din Tg. Mureș au surprins 
plăcut publicul aflat în sala Giule 
Practicînd un joc foarte vioi în 
cu multe contraatacuri și cu acțiuni 
poziționale rapide, mureșencele au 
fost un adversar foarte dificil pen
tru bucureștence, de care au fost în
trecute de-abia în final, cînd două 
dintre jucătoarele de bază (Eva De
meter și Elisabeta Balazs) erau eli
minate pentru cinci greșeli perso
nale. Voința București a învins, dar 
comportarea echipei a fost departe 
de posibilitățile reale ale valoroase
lor baschetbaliste care încă nu al
cătuiesc un colectiv. Cele mai bune 
jucătoare : Mirela Bucevschi, Raluea 
Manolache (Voința București), Eva 
Demeter, Maria Szoke, Elisabeta Ba
lazs (Voința Tg. Mureș). Arbitrii L. 
Vasilescu și C. Popescu au asigurat 

o desfășurare normală partidei, a- 
preciind just lupta sub panou.

I.C.F. — VOINȚA ORADEA 
57—44 (31—18)

OLIMPIA BUCUREȘTI — MURE
ȘUL TG. MUREȘ 43—52 (16—31)

C.S.M.S. IAȘI — ȘTIINȚA CLU 
36—66 (15—31)

FOTBAL PE GLOB

Ion Pâtruț (Rapid). Ion Pă- 
dovedit a fi un boxer bine 
inspirat, cu un pumn foarte 
Tănase Pintilie (Dinamo)

făcută de cîțiva din- 
amatori — cea de a 
cadrul semifinalelor 
București".

★
Duminică dimineața, sala Floreasca 

a găzduit — în continuarea con
cursului „Cine știe box... cîștigă" și 
a demonstrației 
tre foștii boxeri 
doua gală din 
„Cupei orașului

Și de data aceasta, spectatorii pre- 
zenți în jurul ringului au plecat 
mulțumiți. Ei au vizionat cîteva în- 
tîlniri foarte echilibrate, în care ac
centul a fost pus în mod special pe 
scrimă pugilistică. Ne referim mai 
ales la meciurile dintre Marin Io-

la Emil

București" 
decembrie, 

„Casa Scîn-

VICTOR POPESCU 
corespondent

Turneul de lupte 
de la Belgrad

BELGRAD 16 (Agerpres). — Pri
mele două tururi ale turneului in
ternațional de lupte libere de la 
Belgrad au fost dominate de luptă
torii turci, care au cîștigat majori
tatea întîlnirilor prin tuș și se anun
ță candidați principali la victoria fi
nală. Meritoriu în această parte a 
competiției, s-au comportat și cîțiva 
dintre concurenții romîni. Astfel, Tă- 
pălagă (cat. muscă) a obținut două 
victorii la puncte în fața iugoslavi
lor Șutev și Dinevski. In limitele ca
tegoriei „semimijlocie" Tampa a în
vins prin tuș pe italianul Parisi și 
a pierdut în fața turcului Ciankaya. 
„Semigreul" Pavel a cîștigat prin tuș 
în fața italianului Borinni și la puncte 
cu iugoslavul Rizvani. La această 
categorie bulgarul Dobrev a fost în
vins de maghiarul Budianski. Stingă 
la cat. grea a bătut prin tuș pe 
iugoslavul Suleiman și a pierdut la 
puncte în fața bulgarului Slovenov. 
Mijlociul Fr. Ballo a pierdut în pri
mul tur prin tuș la Gadjev (R. P. 
Bulgaria).

Sportivii sovietici nu participă la 
turneul de lupte libere.

• Ieri, la Lisabona, reprezentativele 
de fotbal ale Portugaliei și R.P. Bulga
ria s-au întîlnit în meci revanșă în ca
drul „Cupei Europei interțări*. Fotba
liștii portughezi au obținut victoria cu 
scorul de 3—1 (2—0). Deoarece în prima 
partidă echipa Bulgariei a cîștigat cu 
același scor, cele două selecționate ur
mează să susțină un al treilea meci, 
decisiv.

• După Petrolul Ploiești și Ferencva- 
ros Budapesta, alte două echipe au 
reușit să se califice în sferturile de 
finală ale „Cupei orașelor-tîrguri“ la 
fotbal. Acestea sînt Hibernians Edin
burg și Bayern Munchen. Formația sco
țiană a eliminat (2—1 și 1—0) pe Utrecht 
Olanda, iar Bayern pe Drumcondra 
Irlanda (6—0 și 0—1). Au mai rămas 
de disputat meciurile retur ; Barcelona— 
Steaua Roșie Belgrad (primul med 3—2 
pentru iugoslavi); Dunfermline—Valen
cia (primul joc 4—0 pentru Valencia); 
Roma—Saragosa (primul meci 4—2 pen
tru Roma) și al treilea meci dintre 
Dinamo Zagreb și St. Gilloise.

• Selecționata olimpică de fotbal a 
U.R.S.S. a susținut la Rio de Janeiro 
cei de-al doilea meci de la sosirea sa 
în Brazilia. Fotbaliștii sovietici au avut
ca adversari puternica echipă FI unii- ▼ 
nense, pe care au învins-o cu scorul 
de 1—0 (0—0).

• La Tokio s-a disputat un turneu 
triunghiular de fotbal cu participarea 
selecționatelor Suediei și Japoniei și a 
formației Dinamo Moscova. Echipa Ja
poniei a pierdut cu 5—1 La Suedia și 
cu 3—2 la Dinamo, iar meciul Suedia— 
Dinamo Moscova s-a terminat la ega
litate (0—0).

PE SCURT
ECHIPA iugoslavă Rukemet Club 

Zagreb va fi adversarul lui Dinamo 
București în sferturile de finală ale 
„Cupei campionilor europeni" la hand
bal masculin. în meciul disputat la 
Zurich, cu Grasshoppers, handbaliștii 
iugoslavi au obținut victoria cu 26— 
15 (14—7).

ECHIPA Ț.S.K.A. Moscova a de
butat victorioasă în noua ediție a 
„Cupei campionilor europeni" la bas
chet masculin. Jucînd Ia Halle cu 
A.S.K. Vorwărts, campioana R. D. 
Germane, baschetbaliștii sovietici au 
învins cu 82—51 (43—24). Returul va 
avea loc la 13 ianuarie la Moscova.
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