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Turneul final al campionatului de hochei

n meciul derbi: Voința Miercurea (iuc-steaua 2-1

Slmbătă. la Hașkova, meci Internațional de fotbal

Reprezentativa de juniori a R. P. Romine
a întrecut echipa R. P. Bulgaria cu 3-2 (2-0)

Ultima intilnire din turul turneului 
al al campionatului republican de 
chei pe gheață s-a bucurat de o 
;nție deosebită din partea publicu- 

spectator : mii de oameni au 
îplut aseară tribunele patinoarului 
t August", atrași de perspectivele 
ei partide de calitate, la nivelul 
or pe care, de ani de zile, ni le 
;ră Voința Miercurea Ciuc și Steaua, 
Jtagoniști ai tuturor campionatelor 
1 ultimul timp. Așteptările publi- 
ui n-au fost nici de data aceasta 
lelate : am asistat la un meci viu 
putat, în care jucătorii au luptat
i toate puterile pentru victorie. 
A^ciștigat, pe merit, Voința Mier- 
red Ciuc, cu 2—1 (1-1, 0-0, 1-0), și 
n aceasta echipa antrenată de Paul 
»encz și-a deschis drumul către tit- 
- de campioană. Diferența minimă 
ă însă — pentru retur — șanse 
reciabile și echipei Steaua, căreia 
revanșă la două goluri diferență ii 
ate aduce titlul.
Aseară
ii bună 
(anizat, 
ie mai 
•espuns
■e a manifestat-o echipa din Mier- 
rea Ciuc. Intr-adevăr, dacă prima 
eirne" a partidei a fost echilibrată, 
schimb celelalte două s-au desfășu-
în nota de dominare a Voinței care 

mpus ritmul jocului. Atacul acestei 
ăipe s-a bazat însă prea mult pe ac- 
ni individuale, pe încercări de 
ndere în forță. în dauna unui 
pase, cu manevre tactice, care 
adus maj mult profit. Nu e
țin adevărat însă că și Steaua s-a 
?zentat la înălțime, mai ales in ceea 
^ivește organizarea apărării (in 
'eriiu excelat Crișan, Czaka și Ra-

însă, Voința a fost evident 
și dacă atacul său juca mai 
mai combinativ, putea în- 
multe goluri, ceea ce ar fi 
superiorității generale pe

l'azâ din meciul Știința București—Steagul roșu Brașov. loanovici (Știința) 
va inscrie un nou gol pentru echipa sa.

Foto : T. Roibu
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Iată acum amănunte asupra celor
lalte jocuri, disputate simbătă — pri
mele trei — și duminică dimineață 
— cel de-al patrulea :

pă- 
joc 

i-ar 
mai

duch) precum și în privința orientării 
in atac. Punctele au fost înscrise 
Varga 
pentru 
pentru 
zultat,
clasament, cu 10 puncte.

In deschidere, Știința București s-a 
reabilitat în fața numeroșilor săi sus
ținători întrecînd pe Steagul roșu cu 
15—0 (3-0, 5-0, 7-0) prin punctele în
scrise de Niță (4), Ferenczi (4), Ioano- 
vici (3), Ciobotavu, Fogoroș, Floreseu, 
L. Vakar.

— ȘTIINȚA CLUJ 16—2 
3—•). Echipa din Miercu- 
deschis scorul în min. 2 

atacat continuu, dar nu 
concretiza superioritatea

VOINȚA 
(1—3, 6—2, 
rea Ciuc a 
și apoi a 
și-a putut
decît în repriza a doua. Atacul aces
tei formații a păcătuit prin joc con
fuz, prin lipsă de claritate în fazele 
de finalizare. De altfel, este semni-

FAZĂ A „CUPEI SPORTUL POPULAR"
APROPIE DE SFÎRȘIT

RADU URZICEANU

A HANDBAL IN 7 SE (Continuare în pag. a 4-a)

I.S.S. LUCEAFĂRUL, 
CIȘTIGĂTOR LA

, VIRTUAL 
BRAȘOV

la
11

juniori : S.S.E. — Școala medie 
38—23. (P. Nagy, coresp.).

nr.

echipelor 
Brașov se 

)pie de sfîrșit. In penultima etapa 
avut loc jocuri decisive atît la băieți, 
și la fete. Echipa feminină C.S.S. 

ceafărul a dispus cu 11—4 de pri- 
i formație a clubului Tractorul, cîș- 
ătoarea ultimei ediții a „CUPEI 
ORTUL POPULAR“ și principala 
itendentă la primul loc în actuala 
recere. Cu această victorie Lucea- 
ul este virtuală ciștigătoare a se- 
i. Aceeași situație este și la ju- 
iri. Invingînd pe Dinamo cu 15—13, 
>.S. Luceafărul se poate considera 
ificată pentru faza intercentre.
ta această competiție, C.S.S. Lu- 
ifărul (antrenor Dieter Tartler) s-a 
jzentat anul acesta ou echipe bine 
jgătite, care au manifestat o supe- 
ritate evidentă asupra celorlalte

ntrecerea rezervată 
iori și junioare din

de
a-

SITUAȚIA LA TIMIȘOARA

recent s-au în-

Mături de Luceafărul merită să fie 
dențiate — pentru buna lor com
pare — și echipele de junioare 
tatea (Școala medie nr. 2) și Trac
ul I, precum și formațiile de ju
nă S.S.E., Cetatea și Dinamo, care 

prezentat loturi cu reale pers- 
itive. (C. Gruia, coresp. regional).

Jocurile disputate 
cheiat cu următoarele rezultate :

LA BĂIEȚI : CSS Banatul — CSM 
Reșița 30—30 (14—16), S.S.E.
șoara — CSM Reșița 18—15 
S.S.E. Timișoara — Tehnometal 
șoara 38—14 (15—3).

In clasament conduce S.S.E. 
șoara cu 10 puncte, urmată de CSM 
Reșița cu 9 puncte, Olimpia Reșița cu 
4 puncte, CSS Banatul cu 3 puncte 
și Tehnometal cu 2 puncte.

LA FETE: CSS Banatul I — S.S.E. I 
29—7 (11—3), CSS Banatul III — 
S.S.E. II 2—2 (2—1), Voința — CSS 
Banatul II 5—3 (3—0).

In clasamentul seriei I conduce 
CSS Banatul I cu 8 puncte, iar pe 
locul 2 se află S.S.E. I cu 4 puncte ; 
în seria a II-a conduce Voința cu 4 
puncte, urmată de CSS Banatul III și 
S.S.E. II cu cite 2 puncte, Construc
torul cu 0 puncte, 
regional).

DIN BUCUREȘTI
S.S.E.

(Al

S-A
Nr.

LA PLOIEȘTI AU CIȘTIGAT
ECHIPELE S.S.E.

trecută s-au încheiat la 
riești partidele din cadrul primei 
ipe a „CUPEI SPORTUL POPU- 
lR“. La junioare, pe primul loc s-a 
sat echipa S.S.E. IV (antrenor prof, 
tur Hoffman), iar la juniori S.S.E. I 
itrenor prof. Const. Predescu). (M. 
pescu și Gh. Alexaadrescu, coresp.)

JOCURILE DE LA CLUJ

Timi- 
(9-9). 
Timi

Timi-

Gross, coresp

CALIFICAT
2

Floreasca, au avutSîmbătă, în sala 
loc ultimele întîlniri de junioare. S-au 
înregistrat următoarele rezultate :

S.S.E. nr. 1 — S.S.E. nr. 2 4—3
(2—3). Rezultat surpriză. Au înscris : 
Matei (1) și Ilie (3) pentru S.S.E. nr. 
1, respectiv, Gheorghe (3).

C.S.S.—Rapid 25—3 (11—2). Punc
tele au fost realizate de : Zâne (7), 
Surdeanu (6), Popescu (4), Oprea (3), 
Cătănoiu (2) și Chivulescu (3) pen
tru C.S.S., Nastasia, Gheorghe și O- 
prescu pentru Rapid.

n cadrul competiției s-au disputat 
nătoarele meciuri : Ia junioare : 
i.E. .— Școala medie nr. 11 13—3;

Clasamentul definitiv la 
se prezintă astfel:

junioare

1. S.S.E. nr. 2 3 2 0 1 40:18 4
2. C.S.S. 3 2 0 1 44:22 4
3. S.S.E. nr. 1 3 2 0 1 24:1T 4
1. Rapid 3 6 6 1 12:43 •

SOFIA 27 (prin telefon de la cores
pondentul nostru). In cadrul turneului 
pe oare îl întreprinde în R.P. Bulgaria, 
reprezentativa de juniori a R.P. Romîne 
a susținut sîmbătă kt orașul Ilașkovo 
primul meci, servind drept partener 
echipei de juniori a R.P. Bulgaria, care 
la începutul lunii februarie va iritilnî 
la Split selecționata Iugoslaviei, hi pre
liminariile Turneului U.E.F.A.

Intilnirea s-a desfășurat pe un timp 
rece, iar terenul a fost înzăpezit. După 
un joc disputat, victoria —■ cu 3—2 
(2—0) — a revenit echipei oaspe. care 
a avut mai multe perioade de dominare. 
Jucătorii romuri au fost superiori în 
jooul de ansamblu și în preciza pase
lor. iar apărarea a anihilat cu regula
ritate în prima repriză, acțiunile ata
cului bulgar. Cvintetul ofensiv romul 
a folosit mai mult pasele scurte, dar a 
ratat numeroase ocazii clare, mai ales 
prin Pavlovici, care în două rîndiiri 
a rămas singiu cu portarul fără să poa
tă realiza.

Meciul a început ou atacuri ale echi
pei bulgare, dar apărarea oaspeților este 
la post. In min. 17. Pavlovici intercep
tează o minge trimisă de stoperul bulgar 
Licev spre portar și marchează. După 
trei minute, extrema stîngă Codreann 
centrează pe sus. portarul bulgar res
pinge în picioarele lui Sfîrlogca și a- 
cesta trimite balonul în plasă, peste un 
buchet de jucători. începutul reprize» 
secunde găsește echipa bulgară din noi» 
în atac. Gazdele reușesc să reducă 
scorul în min. 48, prin Jekov. Din a- 
cest moment, juniorii romîni preiau ini
țiativa și în min. 60 Codreanu march ea -

ză cel de-al treilea gol al echipei ro- 
mine, Scornii final este stabilit în min. 
82 de Nicodimov, care transforma o 
lovitură de Ia II m.

A arbitrat Atanas Dinev. căruia i s-an 
aliniat următoarele formații :

R. P. ROMÎNĂ: Ilaidu
Constantin. Miliăilesi 
ciu — Mureșan, 
( N unweiller VI), 
dreanu.

R. P. BULGARIA: Borislavov — 
Ghcrov (Vasilev), Liccv, Hristov — 
Penev, Jekov — Iaoov, Hasanov (Co 
Itfv). Nicodiinov, Dimitrov, Kaikov.

Marti, tot la Ilașkovo, va avea loc a 
doua unt îl ni re între cele două reprezen
tative de juniori.

-— Grăjdcanu, 
•cu — Mihăilă. Don- 
Sfîrlogca. Pavlovici 
Sorin Avram, Go-

toma hristov

Handbalistele de la Rapid 
au învins reprezentativa 

orașului Belgrad
Aseară, la Belgrad, echipa femi

nină de handbal în 7 Rapid Bucu
rești a întilnit în meci amica! re
prezentativa orașului. Handbalistele 
noastre au obținut victoria cu sco
rul de 7—4 (2—2) prin 
cate de Con-ztantinescu 
Dumitrescu și Hedeșiu.

puncte'? mar- 
(3), Boțan(2).

(Agerpres)

Finala micilor artiști ai ghejii

cei 
din 

s-au

BRAȘOV 27 (prin telefon de la tri
misul nostru). Patinoarul natural a- 
menajat sub Timpa a avut simbătă 
și duminică noi oaspeți: pe luciul 
gbeții și-au disputat intiietatea 
mai tineri patinatori artistici 
București, Cluj și Brașov. Ei
întrecut în finala pe țară a primu
lui concurs republican rezervat co
piilor. Vremea a ținut cu micii spor
tivi, scutindu-i de griji pe organiza
tori (la mai mult de minus 12 grade 
concursul se întrerupea) și mai ales 
pe numeroșii părinți care și-au înso
țit copiii. Gerul de peste noapte a 
fost înmuiat de razele soarelui, ast
fel că figurile de școală care i-au o- 
bligat pe cei 31 de concurenți să stea 
mai multe ore pe gheață, s-au des
fășurat pe un timp admirabil.

Și acum, iată clasamentele gene
rale : CATEGORIA 7-8 ANI, fete; 
1. Beatrice Huștiu (Unirea București) 
248.8 p; 2. Adriana Paula (Dinamo 
București) 242,1 p. Băieți: 1. Paul

Grecu (Unirea București) 233.3 p; 2. 
Călin Tulpan (Steaua București) 192.4 
p; 3. Mihail
150.8 p.

CATEGORIA 
Cristina Oană 
423 p; 2. Cristina Sladomeanu (Ș.S.E. 
nr. 2 București) 412 p: 3. Adina Cai- 
macan (Unirea București) 397,3 p; 4. 
Daniela Popescu (Unirea București) 

5. Corina Antochie (Știința 
Maria Nedeczki 
p. Băieți: 1. Eu- 
București) 354.6 
(Unirea Buru-

Curcan (C.S.M. Cluj)

9-10 ANI, fete: 1. 
(Dinamo Bucu-ești)

Cupa orașului București la gimnastică

Schimbul de miine s-a prezentat bine pregătit
Una din multele file ale gimnasticii 

școlare... Primele rînduri au consem
nat întrecerile pe clase și numărul 
participanților : 12 000 de elevi și ele
ve din clasele a V-a și a Vl-a. Apoi, 
au fost subliniate cu roșu echipele 
ciștigătoare pe raion. Restul paginii 
s-a completat ieri dimineață, cu oca-

zia finalei primei ediții a „Cupei 
orașului București"...

S-a scris în această 
„schimbul de miine" 
noastre s-a prezentat

pagină cum că 
al gimnasticii 
bine pregătit.

V. TOFAN

384.9 p;
București) 351,2 p; 6. 
(Voința Brașov) 299,4 
gen Tăujan (Dinamo 
p; 2. Florin David 
rești) 329,8 p; 3. Andrei Novac (Ști
ința București) 299,7 p.

CATEGORIA 11-12 ANI. fete: 1. 
Aurica Ion (Steaua București) 553.2 
p; 2. Anca Schreiber (Dinamo Bucu
rești) 525,8 p; 3. Constanța Ionescu 
(Dinamo București) 525 p; 
Gheorghiu 
p; 5. Dida 
454,2 p; 6. 
București)

1 Dragoș (Unirea București) 566,7 p: 2. 
Dan Săveanu (Dinamo București) 
432.5 p; 3. Lucian Gheorgheci (C.S M. 
Cluj) 325,1 p; 4. Romulus Gruia (Vo
ința Brașov) 302,9 p; 5. Gh. Doichiță 
(Voința București) 267 p.

PERECHI SUB 10 ANI: 1. Beatrice 
Huștiu — Paul Grecu (Unirea) 9.6R: 
2. Corina Antochie — Andrei No
vac (Știința București) 9,10.

PERECHI 11-12 ANI: Liliana Geor
gescu — Dan Săveanu (Dinamo 
București) 9,11.

4. Dana
(Unirea București) 518 5 
Rodica (Unirea București) 
Aurica Ball (Ș.S.E. nr. 2 
394 p. Băieți: 1. Sandu

TRAIAN IOANIȚESCU

(Continuare tn pag. a 2-a)

O reușită demonstrație de gimnastică artistică in deschiderea finalei din sala Floreasca : repriza de buciu
mași. Execută un grup de gimnaste de Ia Școala sportivă de elevi nr. 2.

1- • : ■ - jaj-



SCHIMBUL DE MIINE
S-A PREZENTAT BINE PREGĂTIT

(Urmare din pag. 1)

Că a trecut examenul cu succes și 
merită felicitări, el și profesorii.

Au semnat pentru confirmarea ce
lor de mai sus : arbitri, juriul și pu
blicul spectator. Adică, notele, pre
miile și aplauzele la scenă deschisă 
pe care le-au primit cei mai tineri 
gimnaști din Capitală.

Echipele campioane și numele cîș- 
tigătorilor au fost trecute în această 
filă cu majuscule : LOCUL ÎNTÎI ȘI 
CAMPIOANĂ PE CAPITALA LA BĂ
IEȚI: echipa Școlii de 8 ani nr. 169 
(raionul 16 Februarie) : E. Băncescu, 
V. Alecu, D. Coran, Al. Păvălescu,
M. Ciobanu, C. Vărban. Antrenor — 
prof. Gh. Diaconu, 87,10 p. ; LO
CUL II : Școala de 8 ani nr. 175 (ra
ionul Grivița Roșie) : P. Leabu, Gh. 
Enescu. C. Ceaușu, I. Ivănică, A. Ni- 
țescu, G. Dan. Antrenor : prof. Ște- 
fania Găină — 86,70 p. ; LOCUL III : 
Școala de 8 ani nr. 31 (raionul 1 
Mai) : Gh. Voican, I. Brad, A. Ior- 
dăchescu, D. Stănilă, N. Mihalache,
N. Robu. Antrenor : prof. Ofelia Mîn- 
zărescu
Școala 
Jecu) ;
nr. 56 ( 
Școala 
pinoiu).

LOCUL I ȘI CAMPIOANA PE 
CAPITALĂ LA FETE : echipa Școlii 
experimentale de 8 ani nr. 111 (ra
ionul N. Bălcescu) : Eugenia Lupea, 
Rodica Stănescu, Veronica Bazan, 
Costinela Amăriuței, Sanda Duțu, Eu
genia Negrea. Antrenor : prof. Maria 
Stăpinoiu — 84 p. ; LOCUL II : Școala 
medie nr. 7 „I. L. 
elementar (raionul 
Mariana Băcanu, 
Cristina Unguroiu,
Frișov, Paula Ștefan. Antrenor: 
prof. Adalgiza Radu — 83,70 p.; LO
CUL III: Școala de 8 ani nr. 128 
(raionul V. I. Lenin) : Victoria Dumi
trescu, Mihaela Bogdan, Mihaela 
Gheorghiu, Virginia Popa, Magdalena

18,40 p., 2. Liliana Ruste (Școala 
ani nr. 166, raionul 16 Februarie)
p., 3. Ileana Dinescu (Școala

ani nr. 150, raionul V. I. Lenin) 
P-
chenarul rezervat celor mai buni

i — 85,70 p. ; LOCUL IV : 
de 8 ani nr. 141 (prof. Ella
LOCUL V : Școala de 8 ani 

(prof. C. Alexan) ; LOCUL VI: 
de 8 ani nr. Ill (prof. M. Stă-

Caragiale", ciclul 
30 Decembrie): 

Florica Negruțiu, 
Ioana Dinu, Pușa 

Ștefan.

De la I.E.B.S
— Patinoarul natural de la Centrul 

nr. 2 de antrenament (Doherty) din 
calea Plevnei este deschis pentru pu
blic zilnic de la orele 9—13 și 15—21. 
Se închiriază ghete cu patine.

— Patinoarul natural de la Com
plexul sportiv Floreasea este deschis 
pentru public zilnic între orele 9—13 
și 15—21.

Kanovitz, Ecaterina Mazilu. Antrenor: 
prof. Florentina Niculescu — 83,50 p. ; 
LOCUL IV: Școala de 8 ani nr. 56 
(prof. Mihaela Modrogran); LOCUL V: 
Școala de 8 ani nr. 181 (prof. Elvira 
Trestloreanu) ; LOCUL VI : Școala 
de 8 ani nr. 156 (prof. Ecaterina 
Ghimbra).

Primii clasați în clasamentul ge
neral individual : BĂIEȚI : 1. Ion
Nicolae (Școala de 8 ani nr. 124, ra
ionul V. I. Lenin) — 18.40 p.; 2. 
Mircea Ciobanu (Școala de 8 ani 
nr. 169, raionul Grivița Roșie) 18,10 p., 
3. Cornel Virlan (Școala de 8 ani nr. 
169). FETE: 1. Mariana Dicu (Școa
la de 8 ani nr. 150, raionul V. I. Le- 
nin) 
de 8 
18,30 
de 8 
17,90

în
la învățătură au fost trecuți de ase
menea un număr mare (cam de două 
echipe) de elevi și eleve cu note nu
mai de 10! Iată cîțiva campioni la 
învățătură : Mihaela Gheorghiu — 
clasa a Vl-a, Școala de 8 ani nr. 128, 
raionul V. I. Lenin, Mircea Ciobanu 
— clasa a Vl-a, Școala de 8 ani nr. 
169, raionul 16 Februarie, Nicoleta 
Darie — clasa a Vl-a, Școala de 8 
ani nr. 181, raionul Grivița Roșie, 
Victoria Kanigher, Marinela Vasilescu 
și Cristina Ionescu — clasele a Vl-a 
Școala de 8 ani nr. 56, raionul 23 
August, Paula Ștefan — clasa a Vl-a 
Școala medie nr. 7 „I. L. Caragiale", 
raionul 30 Decembrie și alți gimnaști 
fruntași din școlile bucureștene.

îi vom reîntilni cu siguranță și 
alte concursuri de gimnastică — 
întrecerile republicane școlare, 
campionatele R.P.R. de juniori, 
îndrăgit acest sport și îl fac cu ] 
suine și perseverență.

Drumul însă spre măiestrie 
anevoios.
Forță, precizie și grație. Așa cum au 
arătat sportivii din lotul republican 
de gimnastică — Sonia Iovan, Emilia 
Liță ș.a. — în demonstrația care au 
făcut-o la sfirșitul întrecerilor.

Da, la gimnastica noastră școlară 
s-a mai adăugat o filă ! O filă fru
moasă scrisă prin munca a zeci de 
profesori, antrenori și instructori 
sportivi din toate raioanele orașului 
București. Ea a însemnat un frumos 
succes al gimnasticii școlare, a spor
tului nostru de mase.

nr.

Partide interesante in

Juniorul Dan Irirnescu are o frumoasă comportare in „Cupa de iarnă" 
Foto : T. Roibu

i la 
la 
la

Au 
pa-

este 
Cere muncă și dăruire.

Țiriac, Bosch și Mărmureanu con
tinuă să înregistreze victorii în „Cu
pa de iarnă". Primul a dispus pe rînd 
de C. Năstase cu 6—3, 6—2 și de Bar
dan tot în două seturi: 6—1, 6—2. 
Campionul nostru manifestă o bună 
dispoziție de joc și în partidele susți
nute pină acum a folosit cu succes 
o gamă variată de lovituri cu accent 
pe cele ofensive.

Un alt jucător, Bosch. a reușit și 
el victorii concludente în dauna lui 
D. Viziru cu 6—1, 6—2 și Serester cu 
6—4, 6—3. Ceea ce este îmbucurător 
în jocul 
tendința 
tiva, de 
de atac 
rea cu Serester, Bosch a demonstrat 
o ameliorare evidentă a procedeelor 
tehnice ofensive. El a urmărit mereu 
încheierea schimburilor de mingi prin 
atacuri decisive, 
viitoarele partide 
același fel.

După o absență 
petițională de aproape un an de zile, 
Serester se prezintă destul de bine 
în acest concurs. în special loviturile 
lui din stingă, pun deseori in dificul
tate pe adversari.

Mărmureanu a cîștlgat cu ușurință 
meciul său cu C. Năstase : 6—1,
6—3. învingătorul a servit puternic 
și a venit prompt la plasă în timp 
ce Năstase nu s-a regăsit nici un 
moment.

Bardan a obținut victoria la Se- 
rester (12—10, 6—2) dar in partida 
cu Țiriac a acționat fără suficientă 
convingere.

de acum al lui Bosch, este 
lui de a avea mereu iniția- 
a cîștiga puncte prin acțiuni 
la fileu. Mai ales în întîlni-

Sperăm că și în 
Bosch va juca în

din activitatea com-

Cu cîțiva ani în urmă, colaborarea 
jucătorilor de la 9 metri cu pivoții 
se realiza în mică măsură, de cele 
mai multe ori la întîmplare. Și ceea 
ce se reușea se datora mai mult gre
șelilor evidente ale apărătorilor ad- 
verși și mai puțin preocupărilor tac
tice ale atacanților.

Evoluția jocului de handbal, în 
ceea ce privește apărarea (marcajul 
pivoților) s-a dezvoltat simțitor în 
ultima vreme. Adăugîndu-se la aceas
ta și faptul că acum apărătorii fo
losesc tot mai des mijloace neregu
lamentare pentru marcarea pivoților 
s-a ajuns la situații care duc Ia frî- 
narea dezvoltării 
la faptul că, în 
voții nu mai pot 
eficacitate, atacul 
cial pe aruncările

Aceasta a determinat 
evidente din partea 
tehnicienilor pentru 
ților să înregistreze 
stanțiale. In același 
interes sporit și pentru dezvoltarea 
tehnicii și tacticii individuale a pivo
ților, iar mijloacele de conlucrare cu 
ei (procedeele de angajare) au fost 
perfecționate. Astfel, jucătorii pivoți 
sint din nou pe cale de a-și spori 
contribuția în cadrul atacului unei 
echipe, mărind totodată și spectacu
lozitatea acestui joc.

în cele ce urmează vom face unele 
precizări in legătură cu principalele 
probleme tehnice în jocul pivoților 
și folosirea tactică a acestora, în 
sco-xil de a sprijini inițiativa lăuda
bilă a multor echipe din țara noas
tră, preocupate de folosirea jucăto
rilor de la semicerc în mai toate 
ficțiunile de ansamblu ale atacului.

Una din caracteristicile handbalului 
modem este atacul în circulație. In 
cadrul acestuia, jucătorii de la semi- 
c c 'pivoții și extremele) se încru- 
c:.ș ază prin dispozitivul apărării ad
verse, schimbîndu-și astfel în per
manență locurile. Am făcut această 
precizare pentru a sublinia necesi-

jocului. Ne referim 
aceste condiții, pi- 
fi folosiți cu mare 
bazîndu-se în spe- 
de la semidistanță. 

preocupări 
antrenorilor și 

ca jocul pivo- 
progrese sub- 

timp există un

C. COMARNIS

In grupa a doua, unde concure 
Julieta Namian, Eleonora Roșia 
Mariana Ciogolea și juniorul Dan 
mescu, s-au desfășurat ieri meciu 
Eleonora Roșianu—Irirnescu și Juli 
Namian—Mariana Ciogolea. în pri 
Eleonora Roșianu a ieșit învingăto 
la limită, cu emoții : 6—2, 4—6, 8 
Ea a arătat regularitate în lovitui 
de pe linia de fund a terenului ș 
încercat și unele incursiuni la fi 
Foarte combativ și cu o bună pre 
tire fizică, Dan Irirnescu a jucat 
mos, cu alternarea loviturilor și cu 
serviciu tare.

Cu o judicioasă dozare a efortur 
și frecvență în lovituri, Julieta 
mian a învins, nu fără a întîmpin 
serioasă rezistență pină la mijlocul 
tului doi, pe Mariana Ciogolea 
3—6, 6—3, 6—0. Victoria este mer 
tă, dar Julieta Namian va trebui 
exerseze în continuare voleurile, d 
rece ieri a ratat prea mult.

Mariana Ciogolea a început bin 
utilizat lovituri puternice, mai 
din dreapta, dar este deficitară 
capitolul rezistenței fizice și nervo

Astăzi, competiția continuă de 
ora 12, tot în sala Steaua din 
Plevnei 114.

Spartacliîada de iarnă, mijloc de întărir 
și dezvoltare a secțiilor pe ramură de sp
Tradiția se respectă. An de an, la 

startul popularei competiții Sparta- 
chiada de iarnă a tineretului se pre
zintă mii de tineri.

în cadrul asociației noastre spor
tive s-au luat din timp toate măsu
rile organizatorice pentru a se asi
gura o 
rilor.

După 
tivă, la 
serie de 
mondiale Geta Pitică, Maria Alexan
dru, maestra internațională Elisabeta 
Polihroniade etc.), in grupele sportive 
au început întrecerile. Grupa spor
tivă de la secția mecanic-șef se do
vedește cea mai bună. Din cei 185 
de salariați, toți membri UCFS cu 
cotizația la zi, s-au întrecut pină in 
prezent la haltere 110, la șah 27, la 
tir 24, la tenis de masă 22.

Exemplul acestei grupe a fost ur
mat de grupa încălțăminte.

în celelalte grupe, întrecerile sînt 
în plină desfășurare, urmînd ca pină

COLȚUL SPECIALISTULUI

Despre jocul pivotului
tatea ca jucătorii de la semicerc să 
fie instruiți astfel, incit să 
randament maxim pe toate 
posturi din zona respectivă 
dreaptă, pivot și extremă 
Circulația despre care am 
mai sus trebuie făcută cu mare chib
zuință în ceea ce privește momentul 
încrucișărilor. Este total contrain
dicat a se face acest lucru la întîm- 
plare și în mod continuu. Pentru a 
da randament optim, pivotul trebuie 
să aibă momente de oprire pe semi
cerc, care să depășească (ca durată) 
încrucișările respective.

Jocul pivotului trebuie analizat sub 
două aspecte, în funcție de sarci
nile ce-i revin. în primul rînd, ne 
vom referi la acțiunile pe care Ie 
întreprinde pivotul în scopul demar
caj ului propriu, condiție care îi per
mite lui personal, finalizarea unui 
atac. Acest lucru îl vom descrie, pe 
de o parte, prin prisma acțiunii pro- 
priu-zise pe care trebuie s-o efec
tueze, iar pe de altă parte, prin 
prisma momentelor de intrare în 
acțiune și atitudinea lui față de 
adversar. în al doilea rînd, ne refe
rim la acțiunea ce trebuie efectuată 
de pivot în scopul de ușurare a ini
țiativelor de finalizare ale coechipie
rilor. Așadar, în jocul pivotului pu
tem deosebi două feluri de acțiuni 
distincte : circulația propriu-zisă (de
plasarea pe lingă semicerc) și opri
rea (întreruperea deplasării) a cărei 
eficiență depinde de corecta așezare 
a jucătorilor respectivi.

în legătură cu așezarea pivotului 
în dispozitivul apărării adverse, fa
cem următoarele precizări de ordin 
general

— pivotul trebuie să se așeze de 
preferință cu o latură (un umăr) spre 
poartă. Așezarea permanentă cu spa
tele la poartă este greșită, iar pivoții

poată da 
cele trei 
(extremă 

stingă), 
amintit

Prof. VALER3U GOGÎLTAN
care o folosesc dau un randament 
scăzut în joc. Avantajul așezării cu 
o latură spre poartă constă în aceea 
că se scurtează la maximum timpul 
de execuție a aruncării, în cazul că 
a fost angajat, folosind, 
perfecționare, procedeul 
a mingii în momentul 
semicerc.

— pivotul trebuie să 
totdeauna lingă un apărător, lipit 
el cu fața sau cu spatele și nu 
oarecare distanță față de cei doi 
părători între care s-a intercalat. Am 
spus lipit de apărător și subliniem 
acest lucru. Pivotul trebuie să lase 
adversarului său impresia că însăși 
poziția lui îi ușurează acestuia sarci
na de a-1 marca. Unii apărători cu 
experiență pe care î-am consultat 
ne-au confirmat justețea celor enun
țate mai sus, arătînd că o aseme
nea poziție a pivotului îi, oferă a- 
cestuia mai multe avantaje :

a) 
care 
tire

b)
bilitatea de a interveni la alți ad
versari

c) favorizează un demarcaj propriu 
eficient.

Nu se recomandă opriri prea dese 
și de lungă durată pe porțiunea din 
centrul semicercului. Cel mai potrivit 
loc de așezare este lingă ultimii și 
penultimii apărători, în funcție de 
sistemul de apărare folosit 
adversă. Pe porțiunea din 
semicercului apărarea este 
bilă (de obicei echipele

în fazele de 
de prindere 
avîntării

se așeze

în

în
de 
la 
a-

scade vigilența apărătorului la 
intervine o stare de auloliniș-

îi îngrădește apărătorului posi-

de echipa 
centru a 
mai mo- 
își așază

aici cei mai buni apărători) și, pen
tru că în același timp, în față, acțio
nează „zburătorii", pe această por
țiune angajările pivoților sînt greu de 
făcut.

bună desfășurare a întrece-

tradiționala deschidere fes- 
care și-au dat concursul o 

sportivi fruntași (campioanele

la handbal

spre

spre

spre

spre

Așezările pivotului, in funcție de 
aceste precizări, pot fi sistematizate 
astfel:

1) Așezare cu umărul sting 
poartă, cu spatele la adversar

2) Așezare cu umărul sting 
poartă, cu fața la adversar

3) Așezare cu umărul drept 
poartă, cu spatele la adversar

4) Așezare cu umărul drept 
poartă, cu fața la adversar.

Fiecare din aceste variante presu
pune anumite procedee de deplasare 
de lingă adversar pentru demarcaj, 
primirea mingii și aruncarea la 
poartă. Iată care sînt aceste procedee 
proprii fiecărei variante din așeză
rile mai sus arătate.

Cea mai simplă și mai des folo
sită dintre acestea este prima, cu 
umărul sting spre poartă și spatele 
ta adversar. Această poziție permite 
ca brațul drept (de obicei cel înde
mînatic) să fie de la început elibe
rat. In cazul unei angajări (pasă la 
pivot), pivotul are de făcut doar un 
pas scurt cu piciorul sting înainte, 
după care urmează săritura cu plon
jon din care se efectuează aruncarea. 
Pentru a se executa corect avîntarea 
spre semicerc, pasul cu piciorul sting 
trebuie făcut astfel incit laba pi
ciorului să fie așezată cu vîrful spre 
poartă și nu paralel cu semicercul.

Al doilea gen de așezare, cu umă
rul sting spre poartă și fața la ad
versar, necesită o tehnică mai com
plicată pentru deplasare. în același 
timp, reușita angajării și aruncării 
depind de momentul ales pentru ac
ționare. Demarcajul pivotului în a- 
ceste condiții se realizează prin de
plasarea acestuia înapoi (cu spatele 
înainte), exact în momentul cind min
gea poate să-i fie pasată. Către sfîr- 
șitul deplasării, mingea este prinsă

la data de 1.II.1963 să se ine! 
faza pe grupe, iar între 1—10 fcbr 
rie se vor desfășura întreceri in 
grupe, pe asociație. Numărul t 
al participanților, pină in ziua 
22.1.1963, este următorul : gimnas 
1.860, șah 184, schi 151, tenis de m 
62, tir 122, orientare turistică 
haltere 520, cros 82 ; total 3.121 
ticipanți.

Trebuie să arătăm că in c 
întrecerilor Spartachiadei de iarnă 
fost descoperite o serie de elem 
talentate, care în curind vor 
cooptate în secțiile pe ramuri 
sport, var intra în rîndurile sport 

lor fruntași. De exemplu, tăbăc 
Gh. Glodea la cros, curelarii Ion Pir 
Ion Ene, Ion Burcea la haltere, D 
Logofătu, Mircea Leuștean, Bene 
Mohonea la șah.

CONSTANTIN TOAD
instructor organizatoric la a"*  

sportivă Flacăra roșie Bucureș

aruncare, deplasarea îna 
făcută efectuind un pas 
drept, după care stingul e 
direcția porții (perpendict

și urmează avîntarea în semic 
pentru săritura cu plonjon. Pen 
efectuarea cit mai corectă a pre 
tirii de 
trebuie 
piciorul 
pus pe
pe semicerc). Plonjonul, sau sărit 
cu plonjon trebuie făcută cu oa 
care înclinare a trunchiului spre p 
tea stingă (ușoară evitare), pentri 
înlătura orice fel de intervenție 
adversarului direct care se află 
partea

Cea 
aceea 
și cu 
de la 
cultate, dat fiind că brațul înde: 
nație se află în poziție inversă f 
de normalul unei aruncări. Piv< 
va executa o deplasare înainte, 
momentul prinderii mingii, făcînd 
pas mic cu piciorul 
urmează pasul de 
poartă cu piciorul 
cular pe semicerc), 
rilor avansați se poate executa 
mai o pivotare pe piciorul dr< 
după aceea urmînd pasul'cu picio 
sting despre care am vorbit. De d 
aceasta, este neapărat necesară c 
tarea, înclinarea corpului spre stil 
în momentul orientării în semicerc

Ultima variantă ds așezare am 
tită mai sus este aceea cu urnă 
drept spre poartă și fața la advers 
Și aceasta presupune o deplasare î 
poi, un pas cu piciorul drept, di 
care urmează pășirea cu stin 
orientat spre poartă. Este foarte : 
portant și in acest caz ca pivotul 
se desprindă de lingă adversarul 
rect în momentul cind mingea po 
să-i fie pasată. Prinderea ei treb 
să coincidă cu efectuarea pasului 
piciorul drept și începutul avînti 
în semicerc.

Desigur, această problemă este 
parte de a fi epuizată. Am ext 
doar cîteva din jaloanele ei pe c 
le credem mai folositoare în spec 
jucătorilor mai tineri și mai pu 
experimentați.

brațului îndemînatic.
de a treia variantă de așezi 
cu umărul drept spre poa 
spatele la adversar, presupi 
început un coeficient de d

drept după c 
orientare s 

stîng (perpen 
în cazul jucă



LA ȘTIINȚA TIMIȘOARA, PREGĂTIRI INTENSE
ȘI, FIREȘTE, SPERANJE PENTRU RETUR.

antrenament al Științei Ti'La un 
mișoara am avut prilejul să stau de 
vorbă cu C. Braun, prof. Godeanu și 
N. Reuter, care alcătuiesc colectivul 
tehnic de antrenori al echipei. 
Subiectul, firește, a fost pregătirea 
echipei, precum și perspectivele pe 
care le are în retur.

antrenamentele la 3 
scurtă vacanță, ne-a 
antrenorul principal. 
pregătiri în

In „Cupa de iarnă”

înțeles rostul aces- 
numai prin ele iși 

Pină 
„Ce

sală și 
terenul 

arată

vedețte că ei au 
tor pregătiri, că 
pat ridica măiestria sportivă, 
și cei care, de pildă, spuneau : 
ne trebuie nouă gimnastică? Noi sân-
tem fotbaliști !“, și-au dat seama că 
fără a recurge la gimnastică, la spor
turi ajutătoare, nu-și pot dezvolta 
pregătirea fizică atit de necesară în 
fotbal. Am remarcat la jucători as
cultare și participare activă, multă 
dorință de a se pregăti. Starea tim
pului nu~i împiedică de a veni cu 
regularitate la antrenamente. Ei do
vedesc disciplină. Intr-un cuvint, o 
mare schimbare a-titu-

— Am reluat 
ianuarie, după o 
spus C. Braun, 
Am început cu
acum am luat contact și cu 
și balonul, deși termometrul 
multe grade sub zero.

Vn fluierat lung și „miuța“ a început. Turcan (în tricou alb) caută mingea, 
care se ascunde in zăpadă. In dreapta, C. Braun, antrenorul Științei 

Timișoara.

— Sinteți mulțumiți de modul cum 
ee desfășoară antrenamentele ?

— Participarea conștientă a jucă
torilor atit la antrenamentele din 
sală cit și la cele in aer liber do-

l&onosport
Așa arată o variantă cu 

tate exacte :
12 + 1 rezul-

Juventus 
Venezia

Genoa — Modena
Inter

L I. Atalanta
II. Bologna

III. Fiorentina — Sampdoria
IV.
V. Lanerossi

VI. Milan — Napoli 
VII.

VIII.
IX.
X.

XI.
XII.
Sp.
Variante depuse aproximativ

Roma — Mantova
Torino — Palermo 
Foggia — Messina 
Padova — Brescia 
Pro Patria — Lazio 
Udinese — Verona
Catania — Spal

3—6 
o—o 
1—1 
1—1 
1—2 
0—1 
7—1 
3—0 
1—1 
0—0 
0—0 
1—1 
0—0
234.500.

2 
x 
x 
X
2
2
1
1
X
X
X 

X 
X

In ultima etapă a întrecerilor din 
cadrul „Cupei orașului București" la 
scrimă s-au înregistrat două rezul
tate surpriză : înfrîngerile consecuti
ve ale formației clubului sportiv 
Steaua în fața echipelor C.S.S. și 
S.P.C.

In primul meci rezultatul era ne- 
decis (4—4) după probele de spadă 
și sabie. Dar, o dată cu intrarea în 
concurs a floretiștilor, echipa C.S.S. 
a preluat conducerea pe care nu a 
mai cedat-o pînă la sfîrșitul întîlni- 
rii. Scor : 10—6 pentru C.S.S.

Evoluînd apoi în fața trăgătorilor 
de la S.P.C., sportivii clubului militar 
au condus inițial — prin spadasini 
și sabreri — cu 6—2. La acest scor, 
puțini au mai fost aceia care să pre
vadă o întoarcere a rezultatului. Și 
totuși, în probele de floretă, reprezen
tanții asociației sportive S.P.C. (Ni- 
colae și Alexandru Istrate, Alexandra 
Tudorache și Eva Wasserstrom) au 
reușit să-și întreacă în mod catego
ric adversarii cu 7—1 ! In acest fel, 
rezultatul final al meciului a fost de 
9—7 pentru S.P.C.

In ultimul meci al etapei, C.S.S. 
a făcut meci nul (8—8) cu Progresul.

dinii față de pregătire, ceea ce pe 
noi ne mulțumește.

— Ce jucători se remarcă în 
privința seriozității la antrenament ?

— E greu de răspuns la această 
conș- 
vreo 
fap- 
abia 
con-

Sîmbătă după-amiază, în sala Flo- 
reasca s-a desfășurat o nouă etapă din 
cadrul „Cupei de iarnă". Și de data 
aceasta s-au înregistrat cîteva rezul
tate surpriză. Primul l-a furnizat ecliipt 
Vestitorul care a întrecut pe liderul 
campionatului feminin — Progresul. 
De asemenea, tinerii petroliști din Țc- 
leajen și-au înscris în palmares 
moașă victorie (Aținută în fața 
zentanților clubului Știința.

lată cîteva amănunte privind desfă
șurarea partidelor :

VESTITORUL - PROGRESUL jf) 
10—8 (1—3). Cu o formație incom
pletă, Progresul a reușit să domine în 
prima parte a meciului. După pauză, ju
cătoarele de la Progresul și-au mărit 
avantajul la 5—2 (min. 32), apoi au 
fost egalate (min. 46: 8—8). Dc re
marcat ci din min. 40 Progresul n-a 
mai înscris nici un punct.

RAPID — C.S. ȘCOLAR (m) 29—13 
(14—7). Scorul reflectă just raportul 
de forțe dc pe teren. Din nou școlarii 
au jucat lent și au avut o apărare ușor 
penetrabilă. Rapidiștii au jucat in vi
teză și au declanșat numeroase contra
atacuri .

RAFINĂRIA TELEAJEN — ȘTIINȚA 
(m) 18—16 (9—8). In prima repriză. 
Rafinăria Teleajoi a luat un avantaj 
minim, pe care l-a pierdut după pauză: 
în min. 33 scorul a fost egal (10—10) 
și după 10 minute Știința conducea cu 
13—10. In continuare, egalitatea s-a 
menținut pînă în min. 48 (14—14),
apoi petroliștii au luat conducerea, pe 
care n-au mai cedat-o pină la sfîrșit.

DINAMO BUCUREȘTI — METALUL 
„23 AUGUST" (m) 31—8 (19—4). 
Intilnirea a constituit pentru campionii 
țării un meci fără emoții, în care au 
încercat diferite tactici, atit în apă
rare cit și în atac. Metalurgiștii au 
depus multe eforturi pentru ea scorul 
să nu ia proporții și mai mari, dar 
diferența de valoare și-a spus cuvîntul. 
Este edificator, în acest sens. faptul că 
timp de 18 mînute (min. 19 — min. 
37) ei n-au realizat nici un punct.

STEAUA — DINAMO BACĂU (m) 
31—10 (12—1). Steaua a început „tare" 
meciul, spulberind orice speranțe ale bă- 
căoanilor într-un 
Bucureștenii au 
partidei un ritm 
contraatacuri și 
schimb, dinamoviștii s-au prezentat des
tul de slab. Acțiunile lor ofensive au 
fost ușor destrămate de apărarea mili
tarilor

o f cu
re pre-

O fază spectaculoasă din intilnirea Rafinăria Teleajen ~ Știința

întreceri viu disputate 
la concursurile din Poiana Brașov
♦ Dinu Petre învingător pe distanța de... 12 km ♦ Marcela Bratu a în
vins-o din nou pe Elena Tom ♦ Fl. Voinea a cîștigaf primul concurs de 
sărituri din acest an ♦ L Zangor a debutat victorios la slalom special

♦ Liana Biebea dublă învingătoare la junioaredublă învingătoare la junioare

tele- 
Peste

POIANA BRAȘOV, 27 (prin 
fon de la trimisul nostru). 
100 de schiori s-au întrecut srmbătă 
și duminică pe pîrtiile din Poiafia 
Brașov in tradiționalul concurs dotat 
cu „Cupa Dinamo". Timpul favora
bil și zăpada foarte bună au permis 
ca întrecerile să aibă o desfășurare 
spectaculoasă și 6ă ee realizeze o 
bună verificare a pregătirilor efec
tuate pînă acum de schiorii noștri 
fruntași. Ca și în edițiile anterioare, 
fiecare probă a fost viu disputată, 
cîștigătorii fiind despărțiți doar de 
zecimi sau chiar sutimi de secundă. 
Prezentînd un lot omogen, atit la 
probele alpine, cit și la eele nor
dice, . schiorii de la Dinamo Brașov 
au ciștigat trofeul pus în joc.

Sîmbătă, „capul de afiș" al pro
gramului l-au constituit probele de 
fond care nu s-au disputat însă pe 
distanțele clasice, ci au fost... 
scurtate cu cîțiva kilometri. De ce? 
La aceasta pot răspunde doar orga
nizatorii, 
nem 
jență 
tanța 
vedit 
rtt detașat primul loc. La senioare, 
Marcela Bratu a confirmat victoria 
de săptămîna trecută asupra Elenei 
Tom. Aceasta mai avea un avans de 
două secunde cind, cu 300 de metri 
înainte de! sosire, Marcela Bratu a 
sprintat puternic și a câștigat.

La coborîre, remarcăm victoria lui 
Constantin Bălan.

sint 
face 
insă, 
care

întrebare. Toți jucătorii 
tiincioși și n-aș putea 
deosebire. Țin să 
tul că Urziceanu 
au venit din lotul 
tinuă antrenamentele 
tensitate, deși n-au 
activitatea. De asemenea, 
subliniez că toți jucătorii participă 
cu regularitate la invățămintul po
litic.

— Ce lot veți folosi în retur ?
— Cel obișnuit, la care se adaugă 

cîteva elemente de la tineret : Pel- 
ger, Sețu, Ciacir. Cu el am convin
gerea că — pe baza pregătirilor pe 
care le vom face pină la începerea 
returului — echipa Știința va da de
plină satisfacție spectatorilor — din 
Timișoara și din alte orașe — prin 
calitatea fotbalului practicat — a în
cheiat antrenorul C. Braun.

remarc
Igna, 
tineret, iși 
cu aceeași in- 
intrerupt deloc 

trebuie să

Și 
de

i

Text și foto : V. CRIOȘTEANU,
coresp.

în

rezultat cit mai strips, 
menținut în tot timpul 
ridicat, au iniliat multe 
s-au apărat bine. In

V. POMPILIU
★

Astăzi vor avea loc cîteva restanțe 
din cadrul „Cupei de iarnă*.  In sala 
Politehnica (str. Ștefan Furtună) sînt 
programate meciurile: ora 17: Rapid 
— Rafinăria Teleajen; Știința — Me
talul „23 August**  ; Confecția II — 
Știința ([). în sala Floreasca, de la 
ora 18 : Dinamo București—C.S. Școlar. că 

la 
de 
in

despre care trebuie să spu- 
au manifestat multă negli- 
măsurarea pirtiilor. Pe dis- 
12 km Dinu Petre s-a do- 
vervă deosebită și a cuce-

u

realizată înti^o pasionantă
Iovici. La senioare,

In această partidă, C.S.S. a contat 
special pe spadasini și sabreri, în timp 
ce punctul forte al echipei Băncii de 
Stat l-au constituit floretistele (Doina 
Alexandrescu — în mare vervă ieri 
și Adriana Mureșan, mai hotărită pe 
planșă în raport cu evoluțiile pre
cedente).

La capătul celor trei etape 
competiției, locul 
ției Știința. Dar, 
losit pe floretiștii 
Lucian, care încă 
sferul, Știința a fost descalificată. In 
acest fel, cîștigătoarea celei de a 
doua ediții a „Cupei orașului Bucu
rești" este echipa S.P.C. (antrenor J. 
Istrate) care a adiționat 
multe puncte.

Cu prilejul întrecerii 
tocmit și un clasament 
care arată astfel : FLORETA — fete: 
1. Manuela Chira (Știința) 7 v. ; 2. 
Alexandra Tudorache (S.P.C.) 7 v., 
3. Adriana Mureșan (Progresul) 4 
v. ; băieți : 1. V. Neiberg (C.S.S.) 6 
v. ; 2. N. Istrate (S.P.C.) 6 v., 3. Gh. 
Lucian (C.S.S.) 6 v.; SPADA : 1. V. 
Popescu (Știința) 8 v., 2. Z. Gered 
(Steaua) 7 v., 3. M. Fomino (Steaua) 6

I a revenit forma- 
din cauză că a fo
it. Nisipeanu și Gh. 
nu și-au făcut tran-

T. STAMA

cele mai

a fost în- 
individual

Paușescu (Știința) 
(S.P.C.) 5 v., 3. A.

; SABIE : 1. Al.
7 v., 2. I. Dumitru
Iercoșan (C.S.S.) 4

v.

Unul dintre asalturile cele mai spectaculoase — pe planșă M. Vasiloglu 
(Steaua) și V. Neiberg (C.S.Ș.)

Foto : Fr. Templer

A doua zi, ip centrul . atenției a 
stat întrecerea săritorilor de la 
trambulină, care au susținut primul 
concurs din. acest an. Miile de spec
tatori au aplaudat victoria lui FI. 
Voinea, care a avut o săritură deci
sivă de 50 m, dar și stilul frumos 
al lui Șt. Burețea.

La slalom special, Ion Zangor a 
debutat în acest sezon cu o frumoasă 
victorie
dispută cu N.
Mihaela Stoenescu și-a dovedit din 
nou specialitatea, iar la junioare 
Liana Biebea a cucerit un nou 
loc I.

Și acum, rezultatele tehnice. FOND 
12 fcm.
2. Gh. 
48:10,0; 
Vilmoș 
4 km. 
17:26,0;
liana Matei 18:28,0; 12 km. tineret: 
1. N. Sumedrea 52:42,0; 2. V. Ale
xandrescu 53:12,0; 3. M. Cimpoia
54:01,0; 8 km. juniori cat. I: 1. I. 
Olteanu 34:22,0; 2. M. Stoian 34:37,0;
3. Gh. Cercel 35:50,0 ; 4 km. junioare
cat. I : 1. Doina Boboc 18:32,0 ; 2.
Iuliana Bogozi 18:37,0 ; 3 km. junioare 
categoria a Il-a: 1. Rodica Stoian 
13:42,9; 2. Eugenia Boboc
ștafeta 3%10 km. seniori : 
namo I; 2. Dțnamo-tineret; 3. Trac
torul Brașov; 3\4 km. juniori; 1. 
Dinamo Brașov, 2. Tractorul Brașov, 
3. Voința Brașov ; 3X4 km. senioare:
1. Dinamo, 2. Tractorul, 3 I. C. F. I; 
SĂRITURI DE LA TRAMBULINA 
seniori: 1.
Burețea 210,10 ; 3.
199,2; juniori: 1. I.
M. Biriș 177,5; 3. I. 
COBORÎRE seniori: 1.
2. Gh. Văcaru 1:33,1; 
1:34,2; 4. N. Șuteu 1;3(5,6;

seniori: 1. D. Petre 45:53,0 ;
Bădescu 46:32,0; 3. Gh. Cincu 
4. Șt. Drăguș
48:48,0; 6. I.
senioare: 1.
2. Elena Tom

48:13,0 ; 5. Gh. 
Rășină 48:50,0 ; 
Marcela Bratu 
17:28,0; 3. Iu-

13:44.0 ;
1. Di-

FI. Voinea 213,5; 2. Șt.
I. Ciucudeanu 

Etos 193,0 ; 2. 
Covaci 169,5 ; 

C. Bălan 1:31,6;
3. I. Secui

5. N. lo
viri 1:36,8 ; 6. A. Cristian 1:37,0; 7.
N. Pandrea 1:37,1 ; senioare : 1. Ana 
Scherer 1:05,5; 2. Mihaela Stoenescu 
1:09,6; 3. Edith Șuteu 1:12,2 ; juniori: 
1. M. Focșenaanu 1:33,4 ; 2. M.
Ene 1:36,8; 3. Fl. Munteanu 1:38.1 ; 
4. I. Pitiș 1:40,5; junioare : 1. Liana 
Biebea 45,7; 2. Mihaela Casapu 46,7; 
3. Liliana Focșeneanu 47,0; 
tanța Măzgăreanu 47,4 ; 
SPECIAL seniori: 1.
76,16,100 (39,56+36,60);
76,23 (39,804-36,43) ; 3.
77,26; 4.
Hannich 78,31 ; 6. 
senioare: 1.
75,42 ; 2. Ana Scherer 76,18 ; 3. Mag
dalena Bîră 77,50 ; juniori: 1. I. Pi
tiș 86,42 ; 2. M. Focșeneanu 86.32 ; 
3. V. Alexandrescu 87,76 ; junioare : 
1. Liana Biebea 82,08 ; 2. Constanța 
Măzgăreanu 82,14; 3. Liliana Focșe
neanu 89,67.

4. Cons- 
SLALOM 

I. Zangor 
2. N. loviri 

N. Pandrea 
Gh. Vacant 77,30; 5. H.

N. Șuteau 82.68 ; 
Mihaela Stoenescu

GH. NICOLAESCU



în meciul derbi: 
Voința Miercurea Ciuc— 

Steaua 2-1
(Lrnuwe din pag. 1) 

ficativ faptul că șapte (!) din cele 
zece goluri ale Voinței au fost în
scrise de fundași, prin șuturi de Ia 
distanță. Autorii punctelor: D. Var
ga (3), Fr. Balint (2), Tacacl II (2), 
Szabo II. Coloman Hollo, Cazimir 
Hollo pentru Voința, Otvoș și I. An
tal pentru Știința.

STEAGUL ROȘU — AVlNTUL 
GHEORGHIENI 2—2 (0—1, 1—9, 1—1). 
A fost unul din cele mai interesante 
jocuri ale turneului. S-a marcat pu
țin, deoarece ambele apărări au lup
tat cu multă dîrzenie. Avîntul a în
scris prin Tomor (min. 16), dar bra
șovenii au egalat prin Gogeanu (min. 
35). Ultima repriză a început cu a- 
tacuri hotărite ale formației din 
Gheorghieni care a luat din nou con
ducerea (Vereș, min. 42). în același 
minut. Steagul roșu a egalat prin 
Gogeanu.

STEAUA — ȘTIINȚA BUCUREȘTI 
7—9 (3—0, 1—9. 3—9). Militarii au fă
cut un joc foarte bun. Ei au acționat 
mai clar, au combinat precis, derutînd 
apărarea studenților. Foarte bine s-a 
comportat linia întii a formației 
campioane (Ionescu, Calamar, Szabo I).

Aceștia. împreună cu cei doi fun
dași Czaka și Raduch (care, de altfel, 
n-au ieșit nici un moment de pe 
gheață !), au dus greul meciului. Au 
marcat : Ionescu (2), Czaka (2), Sza
bo I (2) și Peter. Șt nța București 
a decepționat.

ȘTIINȚA CLUJ — AVlNTUL 
GHEORGHIENI 9—8 <1—3, 4—i, 4—1). 
Clujenii au obținut, în ultima etapă, 
prima lor victorie din campionat. O 
victorie pentru care au muncit enorm 
și pe care au smuls-o printr-un mare 
efort de voință și o adevărată risipă 
de energie, în ultima repriză. Mul
țumită acestor două puncte. Știința 
Cluj a scăpat de „lanterna roșie" pe 
care a pasat-o învinșilor săi de du
minică dimineața. Clujenii au avut 
cel mai bun om in Cazan I. Scorul a 
avut o evoluție pasionantă, victoria 
surizind mult timp celor care pină 
la urmă au părăsit terenul învinși... 
Avintul a condus cu 1—0, apoi, după 
1—I, cu 3—1 și cu 4—2. Știința a 
egalat la 4—4. Avintul a condus din 
nou. apoi— 5—5 ! In ultimele minute 
ale reprizei secunde, 7—5 pentru e- 
chipa din Gheorghieni. Repriza a 
treia a început cu atacuri dezlănțuite 
ale studenților. Ei egalează pentru 
a patra oară (7—7), conduc cu 9—7 și 
termină invingători la un punct di
ferență. mulțumită unui plus de ex
periență a citorva jucători, față de 
avintata echipă din Gheorghieni. Au 
marcat : Cazan I (5), Iszlai (2), Otvoș 
și Codri pentru Știința, Vereș (2), 
Lenard I (2). Lenard II (2), Burian și 
Elekeș pentru Avintul. :

Răsfoind presa sovietică

Vladimir Moșkarkin despre fotbalul brazilian
După cum se știe, la finele anului 

1*62  selecționata olimpică de fotbal 
a Uniunii Sovietice a întreprins un 
turneu de trei meciuri in Brazilia. 
Vladimir Mcțkarkin, maestru eme
rit al si ortului. iși împărtășește in 
revista ovietică „Fr thal" impresiile 
culese cu acest pr„ej. Iată citeva 
fragmente din articolul publicat :

* Redacția și administrația; »tr. Vasiie Oala ar. 16, telefon 11.19.95, Interurban 72, Întreprinderea Poligrafică Nr. 2, rtr. Breaolanu 22—25

„Selecționata olimpică de fotbal a 
Uniunii Sovietice n-a plecat în Bra
zilia. in țara campionilor mondiali, 
după lauri. Scopul turneului nostru 
a fost rodarea echipei pe care o pre
gătim în vederea turneului olimpic. 
De ce am dorit să întilnim în primul 

, rind pe Santos 1 Pentru că Santos, 
care a cucerit pe merit titlul de cea 
mai bună echipă de club din lume, 

• reprezintă et.~ Ionul fotbalului brazi
lian. In decembrie, cind campiona
tele braziliene se încheie, echipele 
din această țară se află în cea mai 
bună formă, iar pe terenul lor pro
priu jo-câ în plenitudinea forțelor. 
Am dorit in mod expres să încercăm 
selecționata noastră în compania ce
lui mai puternic adversar și în cele 
mai t ne condiții pentru el. Cu cit 
este mai puter.iic adversarul, cu atît 
mai mult folos pentru noi — așa am 
gindit. Experiența a arătat că parti
dele cu adversari slabi nu numai că 
dau unele impresii false, dar ele con
tribuie într-o măsură neînsemnată la 
pregătirea echipei pentru competiții 
de mai mare răspundere.

Cind vorbesc de Santos, brazilienii 
consideră echipa „în afara concuren
ței". Faptul că în campionat ea a 
lăsat in urmă cu opt puncte pe cea

Au mai rămas de jucat trei runde 
în turneul internațional, de șah de 
la Bad Liebenstein. Una din marile 
surprize ale competiției s-a produs 
sîmbătă cînd cehoslovacul Jansa a 
întrerupt seria victoriilor lui Polu- 
gaevski, învingîndu-1 pe marele ma
estru. Aceasta a permis Iui Damia
novici, căre a cîștigat la Szilăgny și 
a remizat cu Gipslis, să-l ajungă pe 
fostul lider.

Ciociltea a aminat partida sa de 
vineri cu Szily, jucînd-o a doua zi 
dimineață înaintea rundei a XII-a. 
Fostul nostru campion a pierdut a- 
ceastă întîlnire, dar s-a revanșat 
după-amiază, învingindu-1 cu negrele 
pe Lieberth.

DIN SPORTURILE DE IARNĂ
E. GRIȘIN : 39.6 SEC. PE 54» M 
ȘI K. JOHANNESEN : 7:37,8 PE 5990 M,

NOI RECORDURI MONDIALE 
LA PATINAJ VITEZA

Deschiderea concursului internațio
nal de patinaj viteză de la Alma-Ata 
a fost marcată de o excepțională per
formanță a sportivului, sovietic Ev
ghenii Grișin. Pe pista patinoarului de 
înaltă altitudine, Medeo, Grișin a 
parcurs distanța de 500 m în 39,6 
secunde, nou record mondial. El a 
corectat cu 2 sec. propriul său record 
stabilit cu un an în urmă pe aceeași 
pistă. In timpul concursului, la Me
deo, termometrul arăta minus 5 
grade.

★
de patinaj 
a stabilit 

prima zi a

Fostul campion mondial 
viteză, Knut Johann,esen, 
un nod record mondiâl în
meciului de patinaj viteză dintre se
lecționata Norvegiei și echipa se
cundă a U.R.S.S. Johannesen a par
curs 5.000 m în 7:37,8. Vechiul record 
mondial, deținut de Boris Șilkov din
anul 1955, era de 7:45,6.

CAMPIONATELE MONDIALE 
DE BOB

La Igls, lingă Innsbruck, au în
ceput simbătă campionatele mondiale 
de bob. în prima manșă rezervată 
echipajelor de două persoane cel mai 
buh timp : 1:06,46 a fost realizat de 
Italia (Monti—Sciorpaes). Echipajul 
romin Ene—Pasovski a ocupat locul 
11 cu 1:10,55.

TORPEDO GORKI CONDUCE IN 
CAMPIONATUL U.R.S.S. 

DE HOCHEI PE GHEAȚA

In campionatul unional de hochei 
pe gheață conduce echipa Torpedo 
Gorki cu 6 puncte, urmată . de
Ț.S.K.A. Moscovă cu 5 puncte și 
Spartak Moscova cu 4 puncte. în eta
pa a 3-a, Torpedo, a învins cu 4—2 

de a doua clasată e edificator. Am 
avut prilejul nu numai să auzim po- 
vestindu-se despre această echipă, 
dar am și văzut-o în ultimul meci al 
campionatului, în compania formației 
Sao Paulo. Trecuseră 37 de minute 
și Sao Paulo conducea cu 2—0 (!). Cu 
toate acestea superioritatea echipei 
Santos era evidentă, îndeosebi în atac, 
îmi făcea impresia că, pur și sim
plu. fotbaliștii de la Santos nu voiau 
să înscrie, creînd în mod intenționat 
încordare și tensiune în tribune, spo
rind emoția spectatorilor. S-ar putea 
ca din partea lor acesta să fi fost 
un truc special, comercial, de recla
mă, dar cită încredere trebuie să ai 
în tine, in forțele tale, cită măies
trie și superioritate trebuie să mani- 
fești ca să-ți permiți să dai adversa
rului un handicap de două goluri. 
Desfășurarea ulterioară a meciului a 
confirmat intrutotul părerile mele : 
Santos a cîștigat cu 5—2, dar ar mai 
fi putut înscrie cel puțin cinci goluri. 
Am văzut după aceea și jocul Corint
hians—Palmeiras, decisiv pentru lo
cul doi. Asupra noastră au făcut o 
excelentă impresie doi tineri jucători 
negri. Silva și Nei. Amîndoi sînt 
aproape de valoarea lui Pele.

Văzind mai multe meciuri, am 
ajuns ' la concluzia că echipele bra
ziliene, • in orice caz cele fruntașe, 
nici nu se gindesc să joace in apă
rare, intărindu-și in mod special spa
tele. Și nu e numai vorba de așeza
rea pe teren a jucătorilor, ci de ten
dința psihologică a jocului, colectivă 
și individuală. Toți jucătorii, inclu
siv înaintașii, nu numai că știu dar

Iată și celelalte rezultate: Fuchs — 
Baumbach */e —Vi, Minev — Balce- 
rowski 0—1, Polugaevski — Lieberth 
1—0, Jansa — Karaklaici 0—1, Gip
slis — Pitsch 1—0, Uhlman — Ma- 
lich t/2—1/2 (r. XI), Baumbach —
Szilaghy ’A—>/2, Balcerowski — Fuchs 
0—1, Szily — Minev */ 2—*/ 2, Pitsch — 
Uhlman 1—0, Karaklaici — Malich 
’/a—'/i (r. XII). Szily a cîștigat în
trerupta din runda a IX-a cu Jansa.

în clasament conduc înaintea ul
timelor trei runde Damianovici și 
Polugaevski cu 8*/s  p, urmați de Ka
raklaici 8 p, Gipslis 7*/ 2 p, CIOCIL
TEA, Pitsch 7 p, Malich 6*/a  p, Fuchs 
6 p, Minev 5’/a p, Lieberth, Szily 5 p, 
Balcerowski, Jansa, Szilaghy 4'/t p, 
Baumbach, Uhlman 4 p.

EVGHENII GRIȘIN

pe S.K.A. Kalinin, Ț.S.K.A. a făcut
meci nul 3—3 cu Lokomotiv Moscova, 
iar Dinamo Moscova a învins cu 5—4
echipa Aripile Sovietelor.

HOCHEIȘTII SE PREGĂTESC 
PENTRU „MONDIALE"

x
IN ÎNTREAGA lume echipele de 

hochei pe gheață participante la cam
pionatele mondiale din Suedia sînt în 
toiul pregătirilor. După cum am 
anunțat zilele trecute, în cadrul a 
două meciuri de verificare reprezen
tativa Suediei a realizat două rezul
tate slabe : 3—5 cu Finlanda și 2—2 
cu Norvegia. In meciurile revanșă 
însă hocheiștii suedezi au ținut să 
arate că alta este valoarea lor. Ast
fel. echipa Suediei a întrecut cu sco
ruri severe atit selecționata Finlandei 
cit și cea a Norvegiei: Suedia — Fin
landa 6—1 (3—0, 1—1, 2—0); Suedia 
— Norvegia 8—1 (3—0, 2—0, 3—1).

și joacă cu pasiune în apărare ; însă 
nu există pentru fotbaliști, inclusiv 
pentru apărători, o satisfacție, o des
fătare, o mulțumire sufletească mai 
mare decît aceea de a participa la 
acțiunile de atac, de a trage la poar
tă, de a înscrie goluri. Am observat 
aproape la toți fotbaliștii brazilieni 
ceva în genul setei de goluri, pasiu
nea și frămîntarea de a încheia un 
atac cu înscrierea unui gol. In fot
balul brazilian domnește un adevă
rat cult al golului. A înscrie goluri 
— iată dorința, datoria, sarcina fie
cărui fotbalist brazilian. Și în acest 
spirit, se vede, sînt cu toții crescuți.

In prezent, in lumea fotbalului se 
discută mult despre tactică. In ce ne 
privește pe noi, ne propunem să-i a- 
j ungem din urmă pe brazilieni. Dar 
fotbalul brazilian nu stă pe loc, în 
el apar mereu mlădițele unor noi 
trăsături care, după cum mi se pare, 
constă în prezent în universalizarea 
jucătorilor și funcțiilor acestora și 
se manifestă, în primul rind, prin- 
tr-o tendință psihologică spre goluri.

Și dacă toți fotbaliștii brazi
lieni doresc să înscrie goluri, 
la atacanți această sete atinge a- 
pogeul, determinîndu-i să acțione
ze cu pasiune, bărbătește, cu perse
verență, neprecupețind nimic în acest 
scop.

Cred că pentru creșterea nivelului 
fotbalului sovietic, trebuie să ne gin- 
dim chiar de pe acum nu numai la 
modul cum să-i egalăm pe brazilieni, 
dar să și vedem cum să pășim mai 
departe, ținind seama de ceea ce e

FRANȚA — IRLANDA 24-5
DUBLIN (Agerpres). Peste 50 000 

de spectatori au asistat pe stadionul 
din Dublin la meciul dintre echipele 
de rugbi ale Franței și Irlandei, dis
putat în cadrul „Turneului celor 
cinci națiuni".

Irlandezii au avut inițiativa în 
prima parte a meciului și în minu
tul 22 scorul era de 5—0 în favoa
rea lor, în urma unei încercări rea
lizate de O’Reilly și transformată de 
fundașul Kiernan. Francezii reduc 
scorul în minutul 35, cînd Guy Bo
niface culcă balonul în terenul de 
țintă advers. După un minut numai, 
Albaladejo aduce echipa sa în avan

CANADA va fi reprezentată la 
viitoarea ediție a campionatelor mon
diale de echipa Trail Smoke Eaters, 
înaintea întrecerii din Suedia ho- 
cheiștii canadieni vor evolua în R. S. 
Cehoslovacă, după următorul pro
gram : 18 februarie — cu Slovan Bra
tislava: 20 februarie cu R. S. Ceho
slovacă (A); 21 februarie — cu R. S. 
Cehoslovacă (B) și 23 februarie — din 
nou cu R. S. Cehoslovacă (A). Și 
echipa S.U.A. prezentă la campiona
tele mondiale din Suedia va evolua 
în Cehoslovacia. Hocheiștii americani 
vor întîlni la 31 ianuarie și 1 februa
rie echipa de juniori a R. S. Ceho
slovace, la 4 februarie echipa B a Ce
hoslovaciei, iar la 5 februarie vor în
tîlni la Praga prima reprezentativă a 
R. S. Cehoslovace.

• Proba de cobortre a concursului 
internațional de schi de la Megeve 
a revenit schiorului austriac Egon 
Zimmerman, cu 2:24,60.

Concursul internațional de schi 
de la Saalfelden

SAALFELDEN. 27 (prin telefon). 
Cursa de slalom special desfășurata la 
Zell ani See în cadrul concursului „Me- 
mortalul Toro Mark" a fost cîștigată 
de schiorul Hz. Bartels (R.F.G.) cu 
timpul de 126.85. El a fost urmat în 
clasament de austriacul M. Leitner cu 
127.08. Dintre concurenții romîni. sin
gurul care a terminat cursa a fost Cor
nel Tăbăraș, clasat pe locul 22. lupă 
ce a căzut în prima manșă. Gh. Bălan și 
K. Goluț au abandonat. La fete, victo
ria a revenit austriecei Linde [trailer 
cu 106,4, urmați! de Edda Kains (Aus
tria) cu 107,65. llona Micloș a aban
donat.

Ultima probă a concursului „Memo
rialul Toni Mark*  a fost slalomul uriaș.

specific, caracteristic fotbalului so
vietic. Trebuie să ne gindim in pri
mul rînd la creșterea și formarea 
unor jucători de tip nou, îndeosebi 
atacanți, ageri, agresivi, curajoși, 
energici, cu o înaltă pregătire tehni
că, care să poată străpunge orice apă
rare și care să fie in stare, aseme
nea încAntașilor brazilieni, să dove
dească un joc de înaltă clasă în apă
rare.

Iată de ce am impresia câ dezvol
tarea fotbalului brazilian și viitoa
rele lui noutăți de ordin tactic se 
vor baza în principal pe universali
zarea jucătorilor, urmărindu-se ca, 
în egală măsură, echipa să poată 
depăși orice apărare și, dacă va fi 
nevoie, să se apere cu aceeași mă
iestrie.

De la fotbaliștii brazilieni se poate 
învăța mult, îndeosebi în ce privește 
tehnica. Am observat, de pildă, câ 
marele secret al fentelor constă în 
primul rînd in priceperea fotbalistu
lui de a imprima mișcării sale viteze 
diferite. Pele, de exemplu, nu tentea
ză prin mișcări înșelătoare, ci prin 
variația vitezei. El este stăpînul auto
ritar al „cutiei cu viteze", la fel ca 
și alți fotbaliști, de altfel.

In ce privește șuturile, aproape că 
nici n-am văzut lovituri fără efect. 
Orice fel de șut-pasă este trimis cu 
efect. Acest sistem este practicat atît 
în atac cit și în apărare. Mingea este 
purtată adesea pe traiectorii întor- 
tochiate, dar întotdeauna cu adresă 
precisă. Șutul cu efect este o armă 
minunată deoarece adversarul nu 
știe niciodată cui îi este trimisă min
gea. Măiestria șuturilor-pasă cu 
efect este atît de dezvoltată la fot
baliștii brazilieni incit fiecare lovi
tură liberă directă din careu sau din 
apropierea lui creează reale ocazii de 
gol. „Zidul" începe să-și piardă im
portanța". 

taj printr-un drop-gol. Franța con
duce cu 6—5 Ia pauză.

în repriza a doua, rugbiștii fran
cezi pornesc de la început la atac. 
Andre Boniface reușește de la 35 de 
metri un splendid drop-gol, ridicînd 
scorul la 9—5. Jocul devine dur. 
în minutul 65, o nouă încercare fran
ceză obținută de Darrouy și transfor
mată de Albaladejo. Faza se repetă 
identic peste zece minute. Francezii 
conduc cu 19—5. Se părea că scorul 
nu va mai putea fi schimbat, dar, 
cu un minut înainte de sfîrșit, Dar
rouy surprinde apărarea irlandeză, 
marchează a treia încercare perso
nală pe care Albaladejo o transfer-
mă fără greșeală.

Franța a aliniat următoarea for
mație : Razat, Besson, A. Boniface, 
G. Boniface, Darrouy, Albaladejo, 
Lacroix, Zago, Rollet, Mas, Mom- 
niejat, Saux, Lira, Fabre, Crauste.

FORTSCHRITT WEISSENFELS, 
A 3-a SEMIFINALISTĂ IN „C.C.E.” 

LA HANDBAL FEMININ
Duminică seara s-a desfășurat la 

Praga meciul-retur dintre C.K.D. 
Praga și FortschriU Weissenfels, con- 
tînd pentru sferturile de finală ale 
„Cupei campionilor europeni" la 
handbal în 7 feminin. în mod sur
prinzător, victoria a revenit cam
pioanei R. D. Germane, FortsehrP. 
Weissenfels, cu scorul de 7—6 (5—4). 
Au înscris pentru echipa învingă
toare: Reinhard 3, Kaht 2, Herden 
și Schanding. întrucît prima par
tidă s-a încheiat cu rezultatul de 
8—-8, echipa germană a obținut ca
lificarea pentru semifinale cu golave
rajul total de 15—14.

desfășurat fin localitatea Saalfelden 
Cursa băie(ilor a fost cîștigată de aus
triacul G. Nemiing cu 1:49,9, care a 
fost urmat de compatriotul său M. Bur
ger ou 1:50,42. Cornel Tăbăraș s-a cla
sat pe locul 32 cu 2:01.20, K. Colin 
pe locul 37. iar Gh. Bălan a abandonat. 
La fete, victoria a revenit tot unei 
schioare din tara gazdă : TraucU llecker 
cu 1:35.64. Llorui Micloș s-a clasat pe 
locul 15 cu timpul de 1:43,06. <

In general, zăpada și vremea au 
favoriz.at desfășurarea întrecerilor.

Din Austria, schiorii romîni vor pleca 
in Italia. Băiefii vor participa în zilele 
de 1, 2 și 3 februarie la concursul 
„3-Tre“ ce se va disputa pe pîrtiile 
tie la Madonna di Campiglio, iar Iloria 
Micloș va concura în cadrul competiției 
„C.upa l'o&mina**  care se va desfășura 
la Abetofie, tot în primele zile ale lunii 
februa de.

PE SCURT
ÎN „CUPA campionilor europeni*  la 

volei masculin s-au disputat două întîl- 
niri pentru optimele de finală. La Bu
dapesta, Ujpest a întrecut pe Gimnasio 
Club Lisabona cu 3—0 (7, 7, 5), iar la 
Leipzig, campioana R.D. Germane, Ro
tation, a învins cu 3—2 (15-10, 7-15, 15-12, 
13-15, 15-6) pe ȚDNA Sofia. Returul am
belor întîlniri va avea loc la 10 februa
rie.

CU PRILEJUL unui concurs atletic 
de sală, desfășurat la Toronto, atletul 
american Dave Tork a stabilit un nou 
record mondial la săritura cu prăjina 
pe teren acoperit realizînd 4,93 m. Zile
le trecute finlandezul Pentti Nikula 
sărise 4.92 m

DESFĂȘURAT la S»> meciul mascu
lin de baschet ȚSKA *Ioscova —Spartak 
Sofia, din cadrul turului doi al „Cupei 
campionilor europeni” a fost cîștigat 
de oaspeți cu scorul de 83—55 (44—21). 
In aceeași competiție, în meci retur : 
Wisla Krakovia — Etzella Luxemburg 
112—53 (77—24)

ECHIPA braziliană Palmeiras a cîștigat 
turneul de fotbal de la Guadalajara, 
învingînd în meciul decisiv pe Vasas 
Budapesta cu 2—1 (0—1).

ATLETI1 etiopieni au dominat crosul 
internațional desfășurat duminică la 
St. Sebastian. Locul întîi a fost ocupat 
de Mamo Wolde Mariam, cronometrat 
pe distanța de 10 km cu timpul de 
30 : 35,7, iar locul doi de Tsegaye Gabre. 
la 4,5 sec. Englezul Basil Heatley a 
ocupat locul trei la 8,1 sec.

ÎN PRIMA ZI a turneului internațio
nal masculin de baschet de la Praga, 
selecționata R.S.S. Ucrainene a învins 
cu 80—64 (38—31) echipa Belgiei. Echipa 
primă a R.S. Cehoslovace a întrecut cu 
68—67 (31—25) reprezentativa de juniori 
a R.S. Cehoslovace.

LA WOLFEN s-a disputat întîlnirea 
internațională de tenis de masă dintre 
echipele masculine ale R.D. Germane 
și Iugoslaviei. Oaspeții au obținut vic
toria cu scorul de 5—2. Iată rezultatele: 
Hrbud — John 2—1 ; Korpa — Lemke 
2—1 ; Vecko — Viebig 2—1 ; Hrbud — 
Lemke 1—2 ; Vecko — John 1—2 : Kor
pa — Viebig 2—1 ; Vecko — Lemke 
2—1.


