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PROLETARI D1H TOATE ȚĂRILE. UNIȚI VA!
începe vacanța de
De azi, studenții din țara noas

tră intră în vacanță. Pentru două 
săptămîni, facultățile și institutele 
de învățămînt superior vor cunoaște 
o perioadă de liniște. Studenții, cei 
care pînă mai ieri erau preocupați

iarnă a studenților
denților noștri vor sta numeroase 
case de odihnă și cabane care vor 
oferi condiții excelente de recreare.

Ca și în anii precedenți marea 
majoritate a studenților patrie: se 
vor îndrepta către stațiunile de ne

an al Uniunii da Cultura Fizica și Sport din R. P. Romînd
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«PA SPORTUL POPULAR"
LA HANDBAL ÎN 7

drul celei de a doua laze a
SPORTUL POPULAR11, ieri 

isputat în sala Floreasca din 
i două întîlniri. Ambele s-au 

cu un frumos succes al echi-
Icolii sportive de elevi Nr. 2 
:urești.
unioare, S.S.E. Nr. 2 (antre- 
■ompiliu Simion) a întrecut 
scor concludent 19—6 (12—5) 
S.S.E. Craiova (antrenor: A. 
nescu). Formația craioveană, 
ită în actuala alcătuire nu- 

1 an, a opus rezistență
i prima repriză.

NR. 2: Dincâ, Ianaridu — 
iu (3), Grigore (1), Alexan- 

(3), Harghel (3), Nițu, Bu- 
amiaca (1), Bogan (4), Gheor- 
).
1. CRAIOVA: VintUescu, Stere-

(1), Croitoru, Matei (1), Pa
li, Petreanu, Preda. Petcu, 
3oureanu (2).
ul de juniori a fost mult mai 
t și presărat, mai ales în 
repriză, cu numeroase faze 

uloase. Victoria a revenit — 
: — echipei S.S.E. Nr. 2 cu 
de 27—20 (14—8). Bucureștenii 
at mai închegat, au avut in 
l un ritm uniform șl mai 
precizie în aruncări. Forma-

I. NR. 2 (antrenor: Fr. Spier): 
'Aarinescu-Lichiardopol, M. Du- 
(8), Gațu (11), Popovici (3), 
), Zamfirescu (1), Ghiță. Băie- 
), Matei.
!. CRAIOVA (antrenor: C. 
Hbr Bora, Popescu-Baldovin 
Biitrescu (2), Burada (3), Mi- 
u, Zamfir, Rotaru (3), Drăgu- 
, Călinescu (1), Damian (3). 
îumărul nostru de mîine vom 
i rezultatele celorlalte par- 
recum și amănunte.

0 comportare frumoasă a hocheiștilor noștri
R. P. RO.V.ÎNĂ-R. S. CEHOSLOVACĂ (TINERET) 3-4 

(0-1, 1-2, 2-1)

Creditați cu o recentă victorie a- 
supra selecționatei S.U.A., hocheiștii 
din echipa de tineret a R.S. Ceho
slovace porneau favoriți in intilnirea 
susținută ieri seară cu reprezentativa 
țării noastre. Si într-adevâr, pină 
la urmă, oaspeții au obținut un re
zultat favorabil în această partidă, 
datorită superiorității tehnice și unui 
plus de experiență. Scorul final: 4—3 
(1—0, 2—1, 1—2) reflectă raportul de 
forțe. Reprezentativa noastră a lup
tat cu multă ardoare pentru a rea
liza un rezultat cit mai bun, reușind 
să se ridice in multe perioade la 
nivelul valoroșilor săi adversari.

Meciul a început in nota de do
minare a echipei cehoslovace. Oas
peții joacă mai degajat, mai rapid, 
cu mai multă coeziune, realizind pri
mul gol la o ezitare a apărării noas
tre (Brada, min. 9). In cea de a doua 
repriză, meciul a fost mult mai echi
librat. Reprezentativa romină por
nește in iureș chiar din primele mi
nute și, la o fază in fața porții 
oaspeților. Ferenczi îi „suflă- pucul 
lui Hrbaty, pasează lui Geza Szabo, 
care înscrie din apropiere. Este mi
nutul 23 și scorul a devenit egal. 
Acum inițiativa o au hocheiștii noș
tri. Două mari ocazii sînt ratate de 
Calamar și Fiorescu, ultimul fiind 
singur cu portarul cehoslovac. In 
plină dominare a echipei romîne 
(min. 35) Czaka vrea să lovească un 
puc cu piciorul, nu reușește și Do- 
lezi scapă singur spre poartă. Puș
caș apără, dar pucul ricoșat la Za- 
vesicky este săltat de acesta peste

portarul nostru. Nu trec decit patru 
minute și o nouă greșeală de apa- 
rare a echipei noastre ii pune pe 
Klapac și Havel in situația de a
fi singuri, doar cu Pușcaș in față

Havel reușește cu greu să to
scrie.

Ultima repriză a întilnirii Șl cea
mai disputată nu a Început sub cele 
mai bune auspicii pentru echipa 
noastră: in min. 45 Zavesicky ridică 
scorul la 4— 1... Hocheiștii romini 
luptă insă extraordinar și încep să 
depășească cu regularitate apărarea 
fermă a oaspeților. O acțiune a lui 
Takacs I se termină cu o pasă la 
Andrei, care înscrie plasat In min. 
49. După puțin timp echipa ceho
slovacă este in inferioritate numeri
că și un puc șutat de Czaka se 
strecoară printr-un pachet de jucă
tori in poartă. In ultimele minute 
echipa romină luptă să egaleze, insă 
oaspeții se apără organizat

Meciul a fost bine oorxius de ar
bitrii sovietici V. Donskoi și A. Se- 
glin, cărora li s-au aliniat forma
țiile:

R. S. CEHOSLOVACA (tineret): 
Wohl — Polacek. Suchy: Lîndauer, 
Bauer — Hrbaty, Brada, Bavor; Kla
pac, Havel, Holik; Eib, Zavesicky, 
Dolezi.

R.P. ROMINĂ: Pușcaș — Varga, 
Czaka, Ionescu — G. Szabo, Ferenczi, 
I. Szabo; Calamar, Andrei, Takacs I; 
Pană. Fiorescu. Ioanocici.

CAUX ANTONESCU

RIMELE 1NTÎLNIR1 DE FOTBAL DIN CAPITALĂ
LA PROGRESUL... vremea umedă și răcoroasă timp

de aproape cinci ore pe te- 
inică numeroși iubitori ai fot- renul Progresul. Și aceasta da- 

au înfruntat cu stoicism torită faptului că cu toate strâduin-

mai buni jucători
se vede cu lui. Oaidă ia priit mult perioada de pregătire de astă iarnă, 
ledul de verificare cu Voința el a fost

de pe teren. Iată-l tn

un rront larg și a respins cu ușu
rință atacurile adverse ; in repriza 
secundă, end așezarea echipei a fost 
3—3—4 atacanții au înghesuit jocul, 
iar apărarea a fost uneori depășita 
de jucătorii de la Voința. Prea multe 
concluzii nu se pot trage in urma 
acestui joc, deoarece terenul a fost 
foarte îngust (ingreunind combina
țiile). totuși înclinăm să credem că 
Progresului îj convine mai mult așe
zarea cu patru fundași și ar fi bine 
ca in viitoarele jocuri-școală să 
insiste asupra însușirii cit mai co
recte a acestui sistem.

In prima repriză „motorul- I*ro- 
gresului a fost linia de mijloc, re- 
mareîndu-se îndeosebi Ioachim Po
pescu, care a intervenit prompt si 
In apărare și in atac, culegind ma
joritatea mingilor „pierdute". El a 
șutat des și periculos la poartă. Am 
mai remarcat in această perioadă 
jocul foarte viguros și sigur al lui 
Oajdă, care promite un debut bun 
In retur. în repriza secundă, cel mai

AL. INOVAN
(Continuare in pag. a 3-a)

unul dintre cei 
plină acțiune

trolul—Selecționata
atei irakiene 2-1 (1-1)
ithniîndu-și turneul de iarnă, Pe- 
l’Ioiești a evoluat vineri Ia Bag- 

în compania selecționatei armatei 
ne.
Unirea, desfășurată în fața unui 
r mare* de spectatori, a prile juit 
>c frumos, mult apreciat de ama- 
de fotbal din Bagdad. Scorul a 
deschis de Dridea II în minutul 
pă care localnicii au Înscris golul 
ator. Golul victorie.i a fost marcat 
abarcca, în min. 65.

organizatorilor 
practicabil (au

de a face tere- 
muncat de sim-

Și

țele
nul
bătă după-amniazâ in continuu
noaptea — la curățirea zăpezii) me- 

j ciul de deschidere a început cu a- 
! proape două ore întîrziere, iar cei 
; mai mulți au fost dornici să vadă 
I la lucru și tineretul...
I In primul meci, echipa de tineret 
a Progresului (în care au jucat prin-

I tre alții Știrbei, Protopopescu șl 
Maior) a învins cu 3—0 (0—0) for
mația Abatorul din campionatul oră' 
șenesc, prin golurile înscrise de Pro
topopescu (2) și Popescu.

In cel de-al doilea joc (Progresul
— Voința) am asistat la două reprize 
cu aspect diferit: în prima, cînd sar
cina a fost de a juca în așezarea

14—2—4, Progresul a atacat cursiv, pe raj de 31-16 J

O imagine sugestivă surprinsă în Paring ; studenți de la Institutul de Cultură 
I izică urcind iu monom către cabana Rusu...

Foto : T. Chioreanu

de pregătirea temeinică a examene
lor din prima sesiune, pășesc acum 
intr-o binemeritată vacanță.

In aceste zile, datorită minunate
lor condiții pe care le au la dispo
ziție, foarte mulți studenți din țara 
noastră vor face popas in mijlocul 
munților troieniți, se vor deplasa 
în cele mai pitorești stațiuni de odih
nă. Fiindcă, alături de amfiteatre 
si laboratoare, de biblioteci și săli 
de studiu, de cămine confortabile, 
cantine și cluburi, la dispoziția stu-

frumoasa Vale a Prahovei, care va 
deveni un adevărat „cartier genera!14 
al studenților fruntași la învățătură 
și în sport. Se vor întîlni aici, vor 
petrece zile de neuitat, studenți din 
Iași și Craiova, din Timișoara și 
București, din Galați și Cluj ca și 
din toate cele 13 centre universita
re ale țării. La Sinaia, de pildă, vor 
fi găzduiți circa 1 400 de studenți. la 
Predeal alți 1500, la Bușteni — 500.

(Continuare în pag. a 2-a)

Schiorii brașoveni 
au cucerit „Cupa Poiana“

BRAȘOV, 3 (prin telefon). Aproape 
150 de schiori au participat sîmbătă 
și duminică la întrecerile dotate cu 
„Cupa Poiana".

Probele alpine (slalom uriaș și cobo- 
rire) s-au desfășurat pe pîrtia Suli- 
naruhii. oferind spectacole dinamice, 
atrăgătoare. Remarcabilă este dubla 
victorie a brașoveanului Gh. Văcarn, 
un schior tinăr, talentat și bine pre
gătit. Demnă de evidențiat este și 
comportarea junioarei Liana Blebea, 
care a realizat din nou două victorii 
intr-un concurs.

In general, probele „Cupei Poiana" 
au fost dominate de schiorii brașo
veni, care au ocupat locuri fruntașe 
In toate cursele. Ei au cucerit, de 
altfel, trofeul, repetind astfel perfor
manța de anul trecut.

Iată acum clasamentele: SLALOM 
URIAȘ, SENIORI: 1. Gh. Văcaru
(Brașov I) 2:08,1; 2. I. Zangor (B. I) 
2:10,9; 3. H. Hannich (B. II) 2:11,3; 4. 
M. Enache (Ploiești II) 2:13,5; 5. P. 
Clinei (P. I) 2:13,8; 6. M. Bucur (P. I) 
2:14,4; 7—8. N. Iovici (B.I) șl N. Su- 
teu (B. II) 2:16,0; 9. Dan Focșeneanu 
(P. II) 2:16,1; 10. C. Bălan (B. II) 
2:16,2; SENIOARE: 1. Ana Scherer 
(B. 1) 1:57,7; 2. Edith Suteu (B. II) 
2:02,3; 3. Mihaela Stoenescu (P. I) 
2:14,0; JUNIORI: 1. M. Ene (B. I) 

; 1:50,7; 2. B. Haidu (B. I) 2:02,7; 3.
D. Apostol (B. II) 2:03,9; 4. C. Vulpe 

! (P. II) 2:06,4; 5. N. Moldoveanu 
' (P. II) 2:07,5; 6.-7. V. Brenci (Stea- 
I gul roșu) și C. Cișmașu (B. II) 2:07,8; 

| JUNIOARE: 1. Liana Blebea (B. I) 
• 1:51,6; 2. Viorica Vintilă (B. I) 1:59,5;

3 Liliana Neagoe (P. I) 2:06,8; COBO- 
RlRE SENIORI : 1. Gh. Văcaru
1:30,8; 2. M. Bucur 1:31,8; 3. C. Bă
lan 1:32,4; 4. H. Hannich 1:32,7; 5. D. 
Focșeneanu 1:32,9; 6. N. Suteu (B. I) 
1:33,2; 7. A. Cristian (St. roșu Bra
șov) 1:33,6; 8. I. Zangor 1:33,7; 9. 
N. Iovici 1:34,4; 10. P. Clinei 1:35.0; 
SENIOARE: 1. Magdalena Bîră (St. 
roșu Brașov) 2:14,3; 2. Edith Suteu 
2:19,9; 3. Helga Czopelt (St. roșu) 
2:21,6; JUNIORI CAT. I: M. Focșe
neanu (Ploiești I) 1:39,4; 2. M. Ene 
1:40,7; 3. B. Haidu 1:46,0; 4. I. Pitiș 
(B. I) 1:46,2; 5. D. Apostol (B. II) 
1:49.2; 6. C. Cișmașu 1:50,5; JUNIORT 
CAT. A II-A: 1. Gh. Staicu (S.S.E. 
Predeal) 1:14,8; 2. Gh. Predeleanu
(S.S.E. Predeal) 1:21,0; 3. N. Dumbra
vă (Rîșnov) 1:27,8; JUNIOARE: 1.
Liana Blebea 1:10,4; 2. Liliana Foc
șeneanu 1:12,2; 3. Liliana Neagoe.
1:16,7; 4. Constanța Măzgăreanu (Lu
ceafărul Brașov) 1:20,2.

FOND SENIORI 15 KM: 1. Gh. 
Vilmoș (B. I) lh02:44,7; 2. Gh. Cincu 
(B. I) lh03:18,3; 3. I. Rășină (B. I) 
lh04:12,l; 4. V. Alexandrescu (P. I) 
lh05:18,l; 5. J. Țeposu (Dinamo)
lh05:29,6; 6. I. Supeală (P. I) lh07:13,8; 
SENIOARE 5 KM : 1. Marcela Bratu 
(B. I) 23:46,4 ; 2. Elena Tom (B. 1) 
24:24,6; 3. Iuliana Matei (B. I) 24:51,2; 
JUNIOARE 3 KM ; 1. Iuliana Bogozi 
(B. I) 15:05,2; 2. Doina Boboc (B. I) 
15:11,2; 3. Rodica Stoian (B. II)

CAROL GRUIA-coresp. reg.

(Continuare în pag. a 4-a)

ClȘTlfilND INTILNIREA RETUR CU H. C. LAORED (9-8)

Dinamo București s-a calificat 
în semifinalele „C. C.E.“ la handbal în 7
BELGRAD, 3 (prin telefon). — Sim- 

bătă seara s-a desfășurat in sala 
Beograd-Skog in prezența a 4000 de 
spectatori, meciul retur dintre H. C. 
Zagreb și Dinamo București, contînd 
pentru sferturile de finală ale „Cupei 
campionilor europeni14. Intilnirea a 
fost viu disputată și a luat sfîrșit 
cu o nouă victorie a reprezentanților 
noștri: 9-8 (6-6). Astfel, Dinamo s-a 
calificat in semifinale cu un golave-

In primele minute ale întilnirii, 
gazdele au avut avantaj, conducind 
cu 1-0. Apoi, dinamoviștii au înscris, 
prin Ivănescu și Costache I, o suită 
de goluri și în min. 12 scorul a fost 
de 4-1. Din acest minut, jucătorii 
iugoslavi au început să joace dur în 
apărare și au declanșat cîteva contra
atacuri, reducind din handicap : 3-4 
(min. 20). După două minute, Dinamo 
și-a mărit din nou avantajul la 3 
puncte. In ultima parte a reprizei I, 
H. C. Zagreb a înscris de 3 ori, sco
rul devenind egal: 6-6.

După pauză, au condus dinamo- 
viștii, dar au fost egalați de fie
care dată. In min. 56, Costache I a 
înscris ultimul punct al întilnirii. In 
această parte a meciului toți jucă
torii dinamoviști au luptat cu multă 
ardoare pentru a obține victoria și 
au creat numeroase faze spectacu
loase. Antrenorul Oprea Vlase a fo
losit următorii jucători: Redl, Bogo- 
lea — Ivănescu (5), Moser (1), Hnat 
(1), Costache I (2), Costache II, Bă- 
tiulescu, Covaci, Coman, Ionescu.



CAMPIOANE PE ASOCIAȚIE LA SPARTACHIADA

Turneul de se

ine 1
insuficient
Un public numeros a fost prezent 

sîmbltă seara în sala Floreasca, pen
tru a asista la prima gală (le selecție 
programată de Federația Romînă de 
Box. Din cei 20 de pugiliști invitați 
din diferite orașe ale țării, cîțiva au 
oferit întreceri disputate, 
în
nivelul 
wmici“ 
gătire
«ușoară1* 
Ioare

categoriile 
la restul, în

„m i c i“,
prima ga

Ieri dimineață, gimnastele din grupele sportive apartasociației 
Sănătatea din Capitală s-au întrecut pentru titlul de campioane ale fazei I 
la Spartachiada de iarnă a tineretului. Numărul mare de cc>\c\irer.*.e pre
cum și buna lor pregătire au dat multă... „bctaie de cap- arb.tri.or in 
desemnarea echipei care va reprezenta asociația sporiră S-.-...j 
etapa superioară a competiției.

In fotografie, formația grupei sportive de la Spitalul „Vasile Roaită“, 
cîstigătoarea locului I l-a „piramidă".

Foto : L Mihăicâ

va-

★

TOATE ASOCIAȚIILE SPORTIVE DIN RAIONUL ROMAN 
SE ÎNTREC LA SPARTACHIADA

Marea competiție sportivă de mase 
— SPARTACHIADA DE IARNĂ A 
TINERETULUI — cunoaște și in re
giunea Bacău o mare afluență de 
participants Peste 70 000 de tineri 
și-au înscris pină acum numele in 
foile de concurs, măsurindu-și for
țele în concursuri de patinaj, schi, 
săniuș, cros, trintă, haltere, gimnas
tică, șah, tenis de masă. In multe 
din asociațiile sportive ale regiunii, 
concursurile primei etape s-au ter
minat sau sint pe cale de a se în
cheia.

La loc de frunte pe regiunea Ba
cău, în ceea ce privește organizarea 
întrecerilor din prima etapă, sint a- 
sociațiile sportive din raionul Ro
man. In legătură cu aceasta am a- 
vut de curind o convorbire cu tov. 
Sar.du Sanda, președintele consiliu
lui raional UCFS Roman.

— Actuala ediție a Spartachiadei 
de iarnă a tineretului — ne-a spus 
tov. Sanda — te bucură in orașul fi 
raionul nostru de o participare mult 
mai numeroasă decit edițiile prece
dente. Peste 20 000 de tineri, repre
zentând toate cele 64 de asociații 
sportive din raion, luptă pentru cu
cerirea titlului de campion pe aso
ciație Demn de subliniat este fap
tul că in multe asociații sportive 
iau parte la Spartachiada absolut 
toți tinerii. Este cazul asociațiilor 
sportive Gloria de la Școala me
die Roman (1100 participanta la E- 
nergia de la Școala profesională a 
uzinei metalurgice Roman (555 par- 
ticipanți) etc. Aceeași situație demnă 
de remarcat s-a putut constata și la 
asociațiile sportive din comunele O- 
nișcani, Doljești, Cirligi, Icușești 
ș. a. Vreau să subliniez totodată și 
un alt lucru, după părerea mea, im
portant. L-a edițiile anterioare ale 
Spartachiadei asociațiile sportive din 
orașul și raionul nostru organizau 
întreceri numai la două sau maxi
mum trei probe sportive și in spe
cial la șah și tenis de masă. Anul 
acesta majoritatea asociațiilor orga
nizează concursuri la 6—7 ramuri 
sportive, și in primul rind la gim
nastică, haltere, trintă, cros, schi, pa
tinaj și săniuș.

— Ce măsuri a luat consiliul raio
nal și comisia de organizare pentru 
obținerea acestor rezultate ?

— Am făcut din vreme o largă 
popularizare a Spartachiadei, am in
struit temeinic pe președinții asocia
țiilor sportive, pe instructori și ac
tivul voluntar, am întocmit planuri 
comune de acțiune cu organele și 
organizațiile U.T.M. Subliniez in spe
cial colaborarea cu U.T.M., care 
este — așa cum o dovedește prac
tica — esențială in buna organizare 
a unei competiții sportive de mase. 
Si ca să fiu concret, voi da in a-

De la clubul sportiv Progresul
Clubul Sportiv Progresul convoacă 

pentru mîine 5 februarie, ora 17, pe 
toți simpatizanții și membrii susți
nători. Intîlnirea va avea loc în sala 
clubului cultura] al Ministerului de 
Finanțe din strada Doamnei nr. 2.

In încheiere va avea loc un pro
gram cultural-sportiv.

ceastă privință un exemplu... nega
tiv. Cea mai mare asociație sporti
vă din orașul nostru este Laminorul, 
de Ia Fabrica de țevi. Ea are peste 
2 500 de membri UCFS și foarte 
mult tineret. Era de așteptat deci ca 
aici întrecerile Spartachiadei să cu
noască o mare amploare. la con
cursuri să ia parte cel puțin I OM— 
1500 de persoane. Din păcate, lu
crurile nu s-au petrecut așa și. a- 
cum cind mai sint puține zile pină 
la incheierea primei etape, consta
tăm că Ia Laminorul n-au luat 
parte la întreceri decit 3—400 de 
membri UCFS. Ce s-a intimplat ? 
Consiliul acestei asociații sportive n-a 
solicitat sprijinul comitetului U.T.M. 
din fabrică, n-a stabilit un plan co
mun de acțiune și n-a colaborat cu 
acesta pentru mobilizarea tinerilor 
la întrecerile Spartachiadei.

Pentru buna reușită a concursuri
lor am organizat întreceri demon
strative cu sportivi fruntași in me
diul rural, am inițiat in unele aso
ciații sportive concursuri model, la 
care au luat parte pentru schimb de 
experință președinți, instructori vo
luntari și tineri din diferite asocia
ții sportive.

Consiliul raional și comisia de or
ganizare a Spartachiadei s-au pre
ocupat și de problema asigurării ba
zei materiale de desfășurare a in- 
trecerilor. Au fost procurate noi e- 
chipamente și materiale sportive, 
s-au amenajat patinoare, pirtii pentru 
schi și săniuș etc. lată, spre exem
plu, asociațiile sportive din Trifești, 
Budești, Răchiteni și-au amenajat 
frumoase patinoare pe iazurile din 
comună, și-au confecționat sute de 
haltere, schiuri și patine, iar asocia
țiile sportive din Onișcani, Doljești, 
Cirligi, Dăminești. Gherăești, Bo
țești ș. a. și-au cumpărat echipament 
și material sportiv de mii de lei 
fiecare. Pentru procurarea acestor 
materiale, ele au primit un sprijin 
substanțial de la conducerile gos
podăriilor agricole colective.

Actuala ediție a marii competiții 
tinerești a stimulat activitatea tu
turor asociațiilor sportive, ajutin- 
du-le pe multe dintre ele să se con
solideze organizatoric, să obțină noi 
succese in muncă. In perioada de la 
începutul Spartachiadei și pină a- 
cum in multe asociații sportive au 
fost înscriși noi membri, s-a intensi
ficat acțiunea de incasare a cotizații
lor, s-au organizat frumoase serbări 
cultural-sportive, iar in unele insti
tuții și întreprinderi s-a extins sau 
s-a introdus gimnastica in producție.

— Dar despre lipsuri ce ne puteți 
spune ?

— Evident, Spartachiada de iarnă 
nu s-a organizat la noi chiar așa
cum am fi vrut. Și cind spun acest 
lucru mă refer în special Ia faptul 
că unele probe din regulament cum 
ar fi concursurile de orientare tu
ristică au fost complet neglijate, că 
secțiile pe ramură de sport și spor
tivii fruntași nu și-au adus întreaga 
contribuție la buna reușită a con
cursurilor, că in mediul rural, in 
deosebi, gimnastica nu se află încă 
la loc de cinste. Sperăm insă să re- 

| mediem aceste deficiențe pe parcurs 
și să păstrăm pină la incheierea 
Spartachiadei locui fruntaș pe care 
il avem in prezent pe regiune.

D. LAZAR

fără însă ca, 
ansamblul ei, gala să sc ridice la 

cerințelor. Dacă la categoriile 
competitorii au 
satisiăcătoare, 

meci urile au
și, deci,

Oricum, 
derației d< 
promova i 
tineri, 
reprezentativ.

La categoria muscă, C. Buzuliuc (Re
șița) a lăsat să se întrevadă încă de 
la primele schimburi de lovituri supe
rioritatea sa asupra lui C. Ștefan (Se
mănătoarea). După ce domină în prima 
repriză. în cea de a doua Buzuliuc este 
la un pas de -groggy “, pentru ca In 
ultima repriză să revină în atac și 
cîștige la puncte. La categoria cocoș, 
Puiu Mcola? (Progresul) a trecut cu 
ușurință de Kurel Iliescu (Medgidia), 
care n-a reușit să riposteze decît în 
repriza a 11-a.

-Penele* V. Mol doran (Reghin) și 
I- Negru (Cîmpulung Muscel) au schim-

dovedit o pre- 
după categoria 
pierdut din 

din spectaculozitate.
se dovedește preocuparea 

specialitate de a căuta 
noi talente din rindul celor 

în vederea completării lotului

fe
ți

să

Arbitrul C. Chiriac
a uitat că e... arbitru!

Constantin Chiriac este cotat printre 
cei mai buni arbitri de box din țara 
noastră, fapt pentru care se bucură de 
simpatia spectatorilor și a pugiiiștilor. 
Cu atit mai mult ne-a surprins manie
ra sub orice critică in care a arbitrat 
ieri dimineață, la Floreasca, intîlnirea 
dintre II. Low șl Șt. Mustață. După 
ee-1 numiră o dată, de justețe, pe 
Mustață, arbitrul Chiriac il mai numă
ră de-a lungul intiJnirii încă de două 
ori, de fiecare dată in mod cu totul 
gratuit și asta, culmea, după ce a- 
cesta aplica lui Low serii puternice la 
figură, punîndu-1 in evidentă dificul
tate. H. Low a lovit în permanență cu 
capul (nu o dată s-a atras atenția a- 
supra lipsei lui de pregătire tehnică) 
și ce-i drept, o dată Mustață, sătul de 
asemenea lovituri incorecte, ’ tolerate 
la infinit de arbitru, a vrut să renun
țe la luptă, ducindu-se la colțul său. 
In loc să-1 avertizeze — să zicem — 
pentru nesportivitate. C. Chiriac... l-a 
numărat și de această dată.

Totul a culminat cu abandonarea de 
către arbitru a lui Mustață in repriza 
a treia, cind acesta era in plină ofen
sivă, iar Low, serios zdruncinat de pu
ternicele lovituri primite în plină fi
gură.

Să-și fi uitat C. Chiriac îndatoririle 
elementare de arbitru numai pentru că 
fratele său I. Chiriac il asista la colț 
pe H. Low ?

Nu înțelegem cum a îngăduit juriul 
o asemenea atitudine incorectă. Aștep
tăm ca biroul federal să ia măsurile 
ce se impun.

,tirul" mai precis 
aplicat cu pre
ia bărbie, cîș-

bat lovituri dure, seci, avantajul fiind 
cînd de partea unuia, cînd de partea 
celuilalt. Sînt numărați amin doi (Ne
gru r. I. iar Moldovan în r. 11). De
cizia e botărîtă de
al Iui Moldovan, care a 
ferință directe și 1-2-uri 
tigînd la puncte.

FI. Pălra-șcu (Craiova) și Gh. Anton 
(Constanța) au învins 
cele două întîlniri la 
ușoară. Mai activ dccît Bîrsu Stan (Di
namo). Pătrașcu a fost în permanentă 
ofensivă, iar Anton a trecut destul de 
greu de I. \ ișinescu (Cîmpulung Mus
cel), la care am apreciat agerimea cu 
care a parat multe din loviturile tari 
ale adversarului său.

în cel mai frumos meci al scrii, Ion 
Dinu a înlîlnit pe Mihai Dumitrescu. 
La primul său meci în cadrul categorici 
ușoare. Dinu s-a prezentat bine pregă
tit. Rapid, <lîrz, tăios. Dinu a lovit 
nă praznic și nu s-a clintit în fața 
atacurilor periculoase ale lui Dumitres
cu. Un direct de dreapta în repriza 
a treia îl trimite pe Dumitrescu la podea 
și încercările lui de a remonta se dove-

la puncte în 
categoria semi

dese nu numai tîrzii dar. fi 
slabe. Bate la puncte I. Dinu, 
anunță un veritabil pretendent 1 
titular în lot.

Tot la „ușoară*4, A. Spălam 
b.p. I. Tănăsoiu (Metalul) dup; 
slab, de... bătaie. La „semi-n 
N. Juga (Brașov) b.p. M. Angli 
greșul). Acesta din urmă folo.< 
viturile c>u capul ea element., 
iar arbitrul E. Lazăr sc mulțam 
atragă numai atenția. Fără is 
tîlnirea de Ia categoria miji» 
dintre C. Stânescu (Dinamo) și 
trea (Galați) cîștigată Ia 
primul.

După două avertismente 
vitale, I. Ivan (Steaua) și 
(Dinamo) se hotărăsc să
tigă la puncte Ivan, pentru 
superioritate, 
toare pentru 
prezent a tiv.

Cum era
(Dinamo) a 
talul) dar i 
din-amovistul și-a 
vers arul.

pu

pent 
E. 
boxe

insuficient 
un membru

r.
lî'.Va

de așteptat, 
învins pe T. 

numai la puncte, 
menajat evi

Surprize in reuniunea de (lumini
Reluat ieri, turneul de selecție a 

dat loc unor dispute extrem de dîr- 
ze dar, din păcate, nu și spectacu
loase. Excepții au făcut, într-o oa
recare măsură, partidele Ciucă—Ol
teanu Marian (Giurgiu) și Mîrza — 
Niculescu.

Ciucă a intîlnit in tînărul Olteanu 
un adversar care nu s-a speriat de 
valoarea campionului, ba dimpotrivă, 
a contraatacat deseori cu eficacitale. 
Ciucă a încercat chiar de la început 
atacuri repetate, cu ambele brațe, 
eschivînd deseori spectaculos. Oltea
nu s-a ținut insă... scai de el, nelâ- 
sindu-1 să obțină mare avantaj. Tî
nărul din Giurgiu a răspuns aproa
pe regulat atacurilor campionului și 
a demonstrat, in general, cunoștințe 
avansate, pentru care atît el cît și 
antrenorul său merită felicitări. Fi
rește, în cele din urmă. Ciucă a cîș- 
tigat — dar la o diferență foarte 
mica.

„Duelul** Mîrza—Niculescu a fost, 
de asemenea, de bună factură și s-a 
încheiat cu o surpriză. La capătul 
celor 9 minute de luptă, Niculescu 
(care folosise lovituri extrem de cla
re, de la distanță și de la semidis- 
tanță) a obținut decizia de învingă
tor. Mîrza s-a mișcat destul de bine, 
plasînd cu adresă multe croșee 
scurte și, în același timp, a eschi
vat excelent.

începe vacanța de iarna a studenților
(Urmare din pag. 1)

altă stațiune de pe Valea 
Timișul de Sus este

Pra- 
rezer- 
zecile 

de

O 
hovei, 
vată pentru cei ce reprezintă 
de mii de studenți în sălile
sport și pe stadioane. Ați ghicit de
sigur că este vorba de sportivi a- 
parținînd cluburilor Știința, circa 
150, la care se mai adaugă încă 100 
ce vor fi cazați pe Cioplea. Tuș- 
nadul va fi locul de întîlnire pentru 
aproape 300 de studenți de la insti
tutele agronomice din țară. în ace
lași timp, la Păltiniș vor mai fi 
găzduiți aproape 200 de studenți.

Pentru ca toți acești studenți să 
poată petrece în mod activ și plă
cut totodată zilele vacanței, orga
nizatorii (UASR și Ministerul învă- 
țămîntului) s-au preocupat din vre
me să asigure condiții pentru des
fășurarea unui program cît mai bo
gat și mai variat. Fără îndoială, din 
noianul de activități aflate Ia ordi
nea zilei (culturale, educative, artis
tice), sportul va ocupa un loc ma
jor. Ne referim, în primul rind, la 
capitolul excursii, în cadrul cărora 
sînt prevăzute vizitarea obiectivelor 
industriale cele mai 
muzeelor, a locurilor 
tate istorică.

Cu mult interes vor 
denții la concursurile
niuțe care în acest an au condiții 
excelente de desfășurare, la întrece
rile de șah și tenis de masă (un 
bun prilej pentru trecerea probelor 
Spartachiadei de iarnă)

schiul, i-au deslușit tainele și 
îl practică cu plăcere. Pentru 

an, viitorii schiori de Ia Insti- 
de Petrol, Gaze și Geologie se 

In a-

Pentru a întregi bogata activitate 
sportivă din vacanță trebuie amintit 
faptul că studenți din aproape toate 
institutele și facultățile vor fi pre- 
zenți la cursuri speciale de inițiere 
în schi, acțiune devenită tradiționa
lă. Exemplul cel mai elocvent îl 
constituie Institutul de Petrol, Gaze 
și Geologie din Capitală, care orga
nizează pentru a 11-a oară un astfel 
de curs. Cu aceste ocazii, aproape 
1 000 de studenți au făcut cunoștin
ță cu 
astăzi 
acest 
tutui
vor stabili la cabana Diham.
celași timp (și in același scop), stu
denții de La I.M.F. București vor po
posi la cabana de pe Muntele Roșu, 
cei timișoreni la Muntele Mic, ieșe
nii la Vatra Dornei, clujenii la Bor- 
șa etc. In sfîrșit, 400 de studenți ai 
Institutului de Cuitură Fizică se 
opri la cabanele din Paring.

în scopul unei cit mai intense 
tivități sportive a studenților în 
rinada de vacanță, asociațiile 
cluburile sportive, organele UCFS 
localitățile in care studenții sînt

să sprijine 
înfăptuirea 
cadrele de 

activiști
sportivi, organele UCFS pot și 
buie să contribuie la realizarea 
program bine alcătuit care să 
zilele de vacanță ale studenților 
tri cît mai frumoase.

vor

ac- 
pe-

Si 
din 
ve-

importante, a 
de însemnă-

participa stu- 
de schi și să-

niți la odihnă au datoria 
toate acțiunile legate de 
acestui obiectiv. Folosind 
antrenori, instructori și

tre- 
unui 
facă
noș-

In rest, am asistat la disp 
namice, în care accentul a f 
mai mult pe forță. Olteanu 
șat în favoarea sa lupta cu 
dar trebuie spus că nu a p 
un box la adevărata sa va’o 
tînărul C. Frătescu (Călărași) 
pus prin K.O. de tenacele I. 
(Pasteur).

Ploieșteanul Mihai Cerne! 1 
din luptă prin abandon trei 
11-a) pe Mihalic, după ce ace 
urma suferise o entorsă la 
stîng. Dar și pînă atunci 
trecuse prin situații critice, 
spre sfirșitul primei reprize, 
vistul a recepționat o put^w 
trâ de stingă la față, care al 
rul să-i îndoaie genunchii, 
s-a repetat și în repriza urn 
după care a urmat abandor 
aceeași categorie (ușoară), I. 
l-a întrecut la puncte pe Cal 
tr-un meci presărat cu mult 
strucții. Ne-a lăsat o impresif 
mai cu seamă Calița, pentru 
rea cu care a luptat. Marin 
abuzat deseori de corzi, fapt 
stîrnit protestul publicului, in 
buie Știut că regulamentul 
acest lucru, cu condiția ca 
tuația respectivă să nu se pi 
Lupta dintre Low și Șt. Mu: 
lost departe de... box. Ambi 
liști au urmărit să se scoată d 
tâ. Chiar în primele secund 
plasează un puternic croșeu d 
ga la figură și boxerul de la 
este expediat la 
vine în atac și 
turi pe care, ca 
încasează. Dar,
zei, Mustață este din nou n 
de arbitrul Chiriac. Boxerul 
Voința a mai fost numărat 
tot pentru imaginare... situați 
cile. In celelalte partide, P 
(Progresul) a dispus la pun< 
N. Băleanu (Galați) iar Mo 
încheiat repede „socotelile** 
Cimpeanu (Giurgiu), pe care 
vins prin abandon în prima i

Ultima reuniune de selecție 
disputa mîine seară, de la on 
tot în sala Floreasca.

podea. Must; 
trimite mult 
de obicei, Li 
spre sfirșitul

R. CALARAȘ

De la I. E. B
vînzare la cas 
Ion Vidu și : 
cal. Victoriei

S-au pus în 
bilete din str. 
Pronosport din 
bilete pentru turneul de selec
a boxerilor fruntași de la sal 
reasca din ziua de marți 5.II.1

★
Patinoarele naturale de la 

de antrenament nr. 
cal. Plevnei și 
tiv Floreasca 
pentru public 
15—21.

de la 
sint 
între

2 (Dohert 
complex u 
deschise 
orele 9-

*
azi s-a deschis
Floreasca cent:

Incepînd ce 
zi nul acoperit 
inițiere la înot pentru copii 
5 și 10 ani. Informații, la 
nr. 11.64.06.
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PREGĂTIRI PENTRU TURNEUL DE JUNIORI U.E.F.A
Componenții lotului de juniori al 

R.P.R., care se pregătesc pentru Tur
neul U.E.F.A. ce va avea loc în 
Anglia in acest an, se reîntorc azi 
în Capitală, venind din R.P. Bulga
ria, unde au susținut două întîlniri 
de verificare cu fotbaliștii bulgari. 
După cum se știe, ambele jocuri au 
fost câștigate de echipa noastră: 3—2 
cu selecționata de juniori a R. 
Bulgaria șl 1—0 cu selecționata 
seniori a orașului Kirjall.

în cadrul pregătirilor ce se
desfășura în continuare, lotul U.E.F.A. 
va mai susține și alte întîlniri in
ternaționale în țară și peste h-otarc.

P.
de

vor

Astfel, juniorii noștri vor participa 
la turneul de la ^Viareggio-Italia, ce 
se va desfășura între 15—25 februa
rie.

Lotul care se află în pregătire pen
tru Turneul U.E.F.A. se compune 
din următorii jucători : Suciu, Haidu, 
Duca, Andrei, Kis, Donciu, Grăj- 
deanu, Danileț, Jamaischi, Mihăilă, 
D. Constantin, Mihăilescu, Ștefănes- 
cu, Mureșan, Dumitriu II, Sfîrlogea, 
Pavlovici, Sorin Avram, Nunweiîler 
VI, Codreanu, Nasture; ..iu și Pes
carii,

Așadar, din lot majoritatea jucăto
rilor (9) sânt de la Viitorul, 4 de la 
Rapid, iar ceilalți din alte cluburi.

Primele întîlniri din Capitală
(Urmare din pag. 1)

Progresului a 
aparat poarta... 

Voința s-a dovedit a fi

fost 
Vo- 
un

Campionatele republicane

F1ARIA ALEXANDRU: trei titluri de campioană 
ia București și o speranță pentru Praga

Radu Negulescir a cucerit din nou titlul republican

întregul parcurs al competi- 
deosebită siguranță, o mare 
de concentrare și de luptă, 

o bună orientare tactică. De 
în cele cinci zile de concurs 

indivi-

Niculescu a respins 
de jucători. Mingea

în-
s-a

T. 
și

I.

bun jucător al 
Mîndru, care a 
in tei.
foarte bun partener de antrenament.
De altfel, scorul întilnirii a fost 2—2 
(1—0) prin punctele înscrise de 
Popescu și Iancu, respectiv Pană 
Blujdea (din 11 rn).

PROGRESUL: Mîndru (Cozma) 
Nedelcu, Caricaș, Panait — Ioniță,
Popescu — Oaidă. Smărăndescu. Ian
cu, Voinea, Baboie.

VOINȚA: Lazar (Mîndru) — Ghica, 
Niță, Motoc — Marin (Lungaci). 
hăiescu (Goliș) — Iliescu (Bîr), 
fan, Ganea (Mustețea), Pană. 
(Blujdea).

Mi-
Ște-
Bîr

a șutat, iar 
tr-un. buchet 
lovit de Sabi și a intrat în poartă, 
peste Niculescu, căzut : 1—0 pentru
Rapid. Peste 9 minute, scOrul a fost 
modificat de Năsturescu. Nu au tre
cut decît două minute și Kraus a 
mărit avantajul echipei sale la 3—0. 
în plină dominare a ceferiștilor, in 
min. 25, Metalul (prin Dumitru 
Gheorghe) a redus din handicap: 
3—1. Pină la sfîrșitul reprizei, Rapid 
a 
a

...Șl 1N CIULEȘTI

Ieri dimineață, peste 2000 de bucu- 
reșteni au luat loc in „tribunele" de 
zăpadă ale terenului II din Ciulești, 
pentru a asista la primul joc ami
cal al echipei lor favorite — Rapid — 
susținut în compania formației de 
categoria B — Metalul București. 
După scurgerea celor 90 de minute, 
ei au plecat mulțumiți, deoarece giu- 
leștenii — care au cîștigat cu scorul 
de 3—3 (3—1) — au jucat bine, cro
ind nenumărate faze frumoase, unele 
dintre ele finalizate impecabil de a- 
tacanți. Cu toate că terenul a fost 
destul de greu (acoperit cu o poj
ghiță de gheață — in prima repriză, 
desfundat, denivelat și cu bucăți de 
gneață — in a doua), execuțiile teh
nice au" 
eemenea,
rapidjști, a fost destul de ridicat, in 
special în prima repriză. Jucătorii 
feroviari au arătat o bună pregătire 
fizacă și au făcut risipă de energie 
in tot timpul meciului.

Din primele minute ale partidei, 
jucătorii Rapidului au imprimat 
cului un tempo viu, construind 
meroase faze la poarta Metalului, 
scorul a fost deschis de-abia în
nutul 12: Ozon l-a lansat pe Kraus, 
care a făcut o cursă pe extremă,

continuat sâ domine însă scorul 
rămas neschimbat.

După pauză, tot giuleștenii au fost 
cei care au atacat, insă au înscris... 
metalurgiștii, în min. 56, prin Costel. 
în min. 70 Tirțău a egalat: 3—3. în 
ultima parte a partidei Rapid a 
forțat alura și a mai înscris de două 
ori, prin Ozon — care a transformat, 
peste zid, o lovitură de la 16 m, 
și Ionescu.

RAPID: Todor — Greavu (Lupes- 
cu), Mctroc, Macri — Gherghina 
(Georgescu). Langa — Năsturescu, 
Ozon, Ion Ionescu, Georgescu (Chiru, 
Dinu), Kraus.

METALUL: Niculescu (Șerban) — 
Ștefănescu (Ion Niculae, 
Sabi (Tudor), Stere (Sabi, 
Ion) — Radu (Malschi), 
(Dinu) — Buzatu (Costel), 
(Dan, Dobre), 
Ene (Ionescu,
Gheorghe (Popescu, Tirțău).

Gavrilă), 
Nicolae

Popescu 
Antonică

Coteț (Tirțău, Dan), 
Haleșnicov), Dumitru

fost destul de bune. De a- 
ritmul impus jocului — de

POMPILIU VINTILA

mai bună a Ellei Constanti- 
asce.nsiunea lui Marius Bo- 
valoarea ridicată și constantă 
Gheorghe Cobirzan. De ase- 
este de subliniat performanța 

in urma unor acțiuni 
de

Maria Alexandru $i Radu NegiileWu

jo- 
nu- 
dar 
mi-

î s ■SL&onosport
AȘA ARATA O VARIANTA CU 

REZULTATE EXACTE
12 + 1

I. Juventus—Fiorentina (Camp, 
italian A)

II. Atalanta—Milan (Camp, ita
lian B)

III. Intemazionale—Catania (Camp, 
italian A)

IV. Mantova—Torino 
Rezultatul miine.

V. Modena — Roma
lian A)

VI. Napoli
lian A)

VII. Sampdoria—Lanerossi

(Camp.

(Camp.

0-0

2-2
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X

2-1 
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ita-
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ita-
2- 0

(Câmp.

2
(Camp.

1
Spăl

Italian A) 1-3 2
VIU. Venezia — Genoa (Camp.

italian A). Rezultatul miine.
IX. Catanzaro—Bari (Camp, ita-

lian B) 0-0 X
X. Lucchese — Brescia (Camp.

italian B). Rezultatul miine.
XI. Messina — Cagliari (Camp.

italian B) 1-0 1
XII. Padova — Parma (Camp.

italian B). Rezultatul miine.
Sp. Palermo — Bologna (Camp.

italian A) 0-0 x

Variante depuse, aproximativ 253.516. 
Fond premii : 348.460 lei.

Din cauza zăpezii și a timpului ne
favorabil din Italia, situația meciuri
lor IV, VIII, X și XII va fi cunoscută 
azi luni 4 februarie 1963.

Ultimul concurs al etapei finale a 
j campionatului republican individual 
| de tenis de masă s-a încheiat ieri 
| — după trei zile de întreceri — cu 
; desemnarea campionilor țării. Cel 
| mai mare succes l-a obținut maestra 
emerită a sportului Maria Alexandru, 

i care a cucerit trei titluri : simplu 
femei, dublu femei (împreună cu 

; Geta Pitică) și dublu mixt (alături 
de Gheorghe Cobirzan). Ea a dove- 

I dit pe
țlei o 

î putere 
ca și 

: altfel,
i (probele pe echipe și cele
duale), Maria Alexandru a pierdut 
doar trei seturi.

Și titlul de simplu masculin se 
află în miini bune: Radu Negulescu. 
Jucătorul clujean s-a arătat în con
tinuare un sportiv cu frumoase re
surse, posesor al unui bogat bagaj de 
cunoștințe tehnice și tactice.

Din rest, menționăm forma din ce 
in ce 
nescu, 
dea și 
a lui 
menea,

• realizată 
ofenăve susținute — de Victoria

| Jandrescu care a eliminat-o pe Geta 
Pitică.

O luptă dirzâ s-a dat pentru cu
cerirea titlului la proba de dublu 
femei, unde a fost nevoie de un 
meci de baraj pentru hotârirea cam-

• pioanelor. A ciștigat perechea Maria 
Alexandru—Geta Pitică, însă jocul

■ lor trebuie încă mult imbunătățit.
Iată rezultatele tehnice mai impor

tante :
SIMPLU FEMEI, sferturi de finală: 

Maria Alexandru — Marla Biro 3—0, 
Catrinel Folea — Marta Tompa 3—0, 

j Iudith Krezsek — Victoria Jandrescu 
I 3—1. Ella Constantinescu — Eleonora 
I Mihalca 3—1; semifinale : Maria Ale- 
i xandru — Catrinel Folea 3—1 (11,

—21, 17, 11), Ella Constantinescu — 
i Iudith Krezsek 3-0 (12, 11. 13); fi
nala: Maria Alexandru — Ella Con- 

: stantinescu 3—1 (17, 14. —12, 15).
! Clasament general: 1. MARIA ALE

XANDRU (Progresul București) 40 
puncte — campioană republicană; 2. 
Ella Constantinescu (Voința București) 
24 p.; 3. Catrinel Folea (Unirea Bucu
rești) 16 p ; 4. Iudith Krezsek (C.S.M. 
Cluj) 13 p; 5—6. Marta Tompa (Vo

ința București) și Maria Biro (C.S.M.

14), Ella Constantinescu, Marta Tom
pa — Catrinel Folea, Maria Biro 3—0 
(14, 11, 1-7)0 finala: Ella Constanti
nescu, Marta Tompa —, Maria Ale- 

(Progresul xandru, Geta,. Pitică 3-2 (-18, .7, 17, 
—9, 13). Meci de baraj: Maria Ale
xandru, Geta Pitică — Ella Constan
tinescu. Marta Tompa 3—0 
17). Clasament general: 
ALEXANDRU -ț-r//
(Progresul București — Uni’reâ 'Bucu
rești) 40. p. > cammaang republicane 
(după baraj); 2. Ella‘ Cohstâhtinescu 
— Marta Tompa (Voința . București) 
40 p. 3, Catrinel Folea — Măria Biro 
(Unirea Buciire^tl — C.S.M.'- - Cluj)
24 p: 4. ' 
Procopeț 
Arad) 16 
Mariana 
Progresul
Krezsek — Victoria Jandrescu (C.S.M. 
Cluj — Progresul București) 8 p.

DUBLU BĂRBAȚI, semifinale: Ne- 
gulescu, Rethi — Gantner, Covaci. 3—1 
(16. 18, —19, 16), Giurgiucă, Cobirzan
- Demian, Hidveghi 3—0 (17, 7, 16); 
finala: Negulescu, Rethi — Giurgiucă 
Cobirzan 3—1 (15 20 —14, 9). Clasa
ment general: 1. RADU NEGULESCU 1
- ADALBERT RETHI (C.SM. Cluj) Ș 
48 p — 
Giurgiucă 
24 p; 3. Gantner 
București 
Sentivani 
p; 5. Sîndeanu 
București — Voința Buu'rești) 
6. Angelescu — Ionescu Soare 
ța București) 8 p.

DUBLU MIXT, sferturi de
M. Alexandru, Cobirzan — M. Tom
pa, Angelescu 3—0, C. Folea, Rethi — 
M. Biro, Sentivani 3—0. E. Mihalca^ 
Gantner — G. Pitică, Negulescu 3—2, 
E. Constantinescu, Bottner — I. Kre
zsek, Giurgiucă 3—2; semifinale: M. 
Alexandru. Cobirzan — C. Folea; 
Rethi 3-0 (13, 21, 11), E. Constanti
nescu, Bottner — E. Mihalca, Gantner 
3-2 (-19, 18, -15. 10, 18): finala: 
M. Alexandru. Cobirzan — E. Con
stantinescu, Bottner 3—0 (19, 15, 12). 
Clasament general: 1. MARIA A- 
LEXANDRU - GHEORGHE COBIR
ZAN (Progresul București — C.S.M. 
Cluj) 42 p — campioni republicani;
2. Ella Constantinescu — Otto Bott
ner (Voința București) 34 p; 3. Ca
trinel Folea — Adalbert Rethi CIJ- 
nirea București — C.S.M. Cluj) 22 p. 
4. Eleonora Mihalca — Matei Gantner 
(Voința Arad — Unirea București) 
22 p; 5—6. Geta Pitică — Radu Ne- 
gulescu (Unirea București C.S.M. 
Cluj) și Maria Biro — Stefan Sen
tivani (C.S.M. Cluj) cite 12 d.

Probele de consolare, simplu femei, 
finala: Erna Max (Spartac București) 
— Margareta Lesai (Voința Arad) 
2—0; simplu bărbați, finala: Lauren- 
țiu Gheorghiu (Armata București) — 
Vîlceanu (Dinamo Craiova) 2—0. Cla
sament general: simplu femei: 1. 
Adriana Pascu (Progresul București) 
12 p; 2. Erna Max (Spartac Bucu
rești) 10 p; 3. Helga Demetrovici (Is- 
vorul Bocșa Vasiovei) 10 p; simplu 
bărbați: 1. Pesch (Unirea București) 
20 p; 2. Demian (Voința Arad) 14 p;
3. Demeter (Metalul Roșu Cluj) 12 p.

Cupa F.R.T.M., clasamentul celui 
de al patrulea concurs: 1. C.S.M. 
Cluj 75 p ; 2. Voința București 39 p ; 
3. Progresul București 30 p: 4. Uni
rea București 29 p; 5. Voința Arad 
19 p. Clasament general: 1. .C.S.M. 
Cluj 293 p — cîștigătoare a trofeului; 
2. Voința București 164 p; 3. Unirea 
Bu'-urosti 128 p; 4. Progresul Bucu- 

1 rești 124 p; 5. Voința Arad 56 p.

(6, 18,
1. MARIA

.GETA, ,-Ț>ITICA

Gantner 3—0, 
Cobirzan — 
Giurgiucă — 

17, 20), Co- 
3-0 (8. 14, 19) :

Cluj) cite 8 p; 7. Geta Pitică (Uni
rea București) 8 p; 8. Eleonora Mi
halca (Voința Arad) 7 p; 9. Mariana 
Jandrescu (Progresul București) 7 p; 
10. Victoria Jandrescu 
București) 5 p.

SIMPLU BĂRBAȚI, optimi de fi
nală: Negulescu — Iscovici 3—0, Sîn- 
deanu — Bottner 3—1, Giurgiucă — 
Luchian 3—0, Gantner — Hidveghi 
3—1, Bodea — Rethi 3—1, Sentivani 
— Demian 3—0. Covaci — Angelescu 
3—2, Cobirzan — D. Antonescu 3—1 ; 
sferturi de finală: Negulescu — Sîn- 
deanu 3—0. Giurgiucă — 
Bodea — Sentivani 3—0, 
Covaci 3—0 ; semifinale: 
Negulescu 3—1 (10, —17, 
birzan — Bodea
finala : Giurgiucă — Cobirzan 3—2 
(13, —17. 12; —15. 13). Clasament ge
neral: 1. RADU NEGULESCU (C.S.M. 
Cluj) 34 p. — campion republican; 
2. Giurgiucă (C.S.M. Cluj) 20 p; 3. 
Cobirzan (C.S.M. Cluj) 18 p; 4. Gant
ner (Unirea București) 12 p; 5. 
Rethi (C.S.M. Cluj) 11 p; 6. Sentivani 
(C.S.M. Cluj) 9 p; 7. Sîndeanu (Pro
gresul București) 9 p; 8. Angelescu 
(Voința București) 8 p; 9. Bodea 
(C.S.M. Cluj) 6 p; 10. Bottner (Vo
ința București) 6 p.

DUBLU FEMEI, semifinale: Maria 
Alexandru, Geta Pitică — Luci Slă
vescu, Ștefania Procopeț 3—0 (9, 12,

Luci Slăvescu — Ștefania 
(Voință — Vbința
p; 5. Eleonora Mihalca — 
Jandrescu (Voința Arad —
București) 16 p; 6. fudith

campioni republicani; 2.
— Cobirzan (C.S.M. Cluj) ' 

___ Covaci (Unirea
Voința Arad). 24 p; 4. ' 
Bodea (C.S.M. Cluj) 20 

Bottner (Progresul 
12 p;

(Voin-

finală:

*HRt Sl'RPRIZl ÎN CV1PIONATUL MASCULIN

Dinamo Oradea—Steaua București 57-49 (31-26)
MASCULIN SERIA I

DINAMO ORADEA—STEAUA BUCU
REȘTI 57—19 (31—26) ! ! Cea mal 
mare surpriză a campionatului. Ea în
ceput, militarii au condus cu o diferen
ță minimă. Din min. 14, dinamoviștii 
au preluat conducerea și, datorită unor 
atacuri reușite, finalizate de Dolhan, 
Vania și Nagy, ei au terminat prima 
repriză în avantaj .După pauză, orăde- 
nii luptă eu multă ardoare, în timp ce 
oaspeții fac eforturi deosebite pentru 
a echilibra situația. Apărîndu-se foarte 
bine și atacînd cu mai multă 
late, Dinamo Oradea a reușit 
lentă victorie. Ș-au 
15, Vania 15. Hupoiu 
și Nasi evict 12 de 
GAija-coresp. reg.).

remarcat :
12 de la
la Steaua.

eficaci- 
o excc 
Dolhan 
Dinamo 

( Hie

SERIA A II-A

DINAMO BUCUREȘTI—FARUL CON- 
STANȚĂ 69—38 ( 31-18). Bucure» 
tenii, mult superiori, au cîștigat fără 
emoții. In special în repriza secundă, 
echipa dinamovistă a practicat un joc 
bun, în permanentă mișcare, folosind 
adesea contraatacuri eficace. Formația 
constănțeană nu a mai repetat evoluția 
din ultima partidă jucată în București, 
acțion-nd tot timpul static și timid, 

pauză, cînd dinamo- 
la presing, baschetba 
s-au descurcat foarte 

lor fiind lipsite de
avut

ȘTIINȚA TIMIȘOARA—A. S. RO- 
MAN 109—36 ( 48-11). Meci la dis 
creția timișorenilor. Studenții au jucat 
lot timpul variat. In inarc viteză, de
pășind echipa din Roman din toate 
punctele de vedere. Ionescu 30/ Viciu 
30, Popov ici 19, Pușcașu 18. au fost 
cei mai buni jucători ai Științei. (N. 
Mih ăilexcu -cores p.).

C.S.O. GALAȚI—ȘTIINȚA TG. MU- 
REȘ 69—59 ( 38—25). Derbiul codi 
șelor a prilejuit uit joc viu disputat 
Localnicii au obținut victoria pentru 
că au luptat ou mai multă dîrzcnie «i 
au știut să folosească mai bine avan
tajul înălțimii sub panou. (A. Schenk- 
man-coresp.).

STEAGUL ROȘU BRAȘOV—RAPID 
BUCUREȘTI 69—70 (36—44). A fost 
un joc frumos în care ambele echipe 
au luptat cu multă ardoare pentru vic
torie. Feroviarii au avut inițiativa 1n 
majoritatea timpului (min. 28: 
59—45), dar slăbim! alura spre sfîrșit, 
au 
p in A la 1 punct 
avut cei mai 
Popovici 18, Cr. 
15. în timp ce de 
Esigman 18. (V.

al joeului practicat de ambele echipe a 
nemulțumit. Unirea a avut inițiativa in 
permanență : 6—3 (min. 5), 16—12
(min. 12), 25—-22 (min. 20), 47—39 
(min. 30) și .r 
gătoarele s-au 
iar în atac au 
atacurile poziționale, 
avut o
marcat jocul bun practicat de Maria 
Eckert.
Știința

6—3 (min.
25—-22 (min.

56—-45 (min. 35). lnvin- 
i apărat destul de bine, 

folosit ou mult succes 
în care pivoții au 

contribuție importantă. De re

care a înscris 26 de puncte, 
a dovedit slăbiciuni în apărare, 

iar atacurile ei au fost lipsite. în ge
neral, de siguranță

SERIA A II-A

permis brașovenilor să 
diferență. Bapidul 
efioaci 
Popexru 15, Di neseu 
la gazde s-a remarcat 
.Secăreo/iu-coresp.).

se apropie
a

jucători in

FEMININ SERIA I

In special după 
vi știi au trecut 
liștii constănțeni 
greu, acțiunile 
perspectivă. învingătorii au avut cei 
mai huni oameni în: Giurgiu 14, Spi 
ridon 12, Kiss 12, în timp ce jucătorul 
cel mai eficace de la Farul a fost 
Ghencca 13.

C.S.O. CRIȘANA 
BRAȘOV 47—48 
fost confuz, ambele 
meroase greșeli. Orădcncele puteau obți
ne victoria în final dacă jucătoare» 
Tîrziu nu ar fi ratat două acțiuni clare 
de sub cos

UNIREA BUCUREȘTI—ȘTIINȚA BU
CUREȘTI 62—55 (25—22). Partida a 
fost viu disputată, dar nivelul tehnic

ORADEA—VOINȚA 
(20—25). Jocul a 
echipe eonii țin d ni»-

șl'IINȚA CLUJ—VOINȚA BUCU 
REȘTI 54—17 (21—18). Intîlnirea a 
prilejuit o dispută <lirză. Studentele au 
câștigat datorită unui plus de eficaci
tate în acțiunile ofensive. (N. Todoran- 
coresp.).

MUREȘUL TG. MUREȘ—C.S.M.S 
IAȘI 66—37 ( 38—16). Fruntașa seriei 
a obținut o victorie comodă îti fața unei 
echipe venite să piardă la lin scor cit 
mai mic. S-au remarcat: Pircan 18. 
Varga 16, de la Mureșul și Todirașcu 
17 de la C.S.M.S.

VOINȚA TG. MUREȘ—I.C.F. 51—44
un avan-

re- 
să joace

(25—12). Gazdele au luat 
laj <le 13 puncte încă din prima 
priză, fapt care Ic-a permis 
după pauză mai relaxat și să obțină o 
victorie meritată. Învingătoarele au avut 
cele mai bune jucătoare în Mittebnan 
18 și Demeter 16. (V. Kadar-coresp.).

VOINȚA ORADEA—OLIMPIA Bl!- 
CUREȘTI 50—36 (24—14). Voința i 
ciștigat pe merit, folosind cu mull suc
ces pătrunderile individuale și contra
atacul. S-a remarcat Maria Lengvel, care 
a înscris 28 p. (/’. Lărincz-corespA.



Schiorii brașoveni 
au cucerit ,.Cupa Poiana"

DIN SPORTURILE DE IARNĂ
(Uraure din pag. 1)

1524.0; JUNIORI 5 KM: L M Sto
jan (B. I) 21:49.8; Z L Olteana (B. I) 
22:32.4; 3 Gh. Cercel (B. I) 22.412; 
4 M. Cojan (B. II) 22:57,4; 5. Gh. 
Diho: (B. U) 23:08,2; 8. FL Bunea 
(P. I) 23:34,1; ȘTAFETA 3x10 KM. 
SENIORI: 1. Brașov I (Cincu, Ră
șină, Vllmoș) 2h29:37,6; 2. Ploiești I 
2hi0:15.2; 3. Brașov II 2h41:50,8; 3x3 
KM. FETE: 1. Brașov I (Bogozi, Bo
boc. Bratu) 48:12,4; 2. Brasov II
49:352: 3. Casa Ofițerilor Brașov 
54:573; 4. Ploiești I 55:01,2; 3x5
KM JUNIORI: I. Brașov I (Cercel, 
Stoian Olteana) lhl3:39,5; 2. Ploiești I 
lhl7:51,3; 3. Brașov II lhl9:19,2; 4. 
Steagul roșu lh24:43,6.

Clasament pe echipe al „Cupei Po
iana": 1. Seiecț. I a regiunii Brașov 
79 p; 2. Brașov II 161 p; 3. Select. I 
a regiunii Ploiești 180 p; 4. Ploiești II 
258 p.

FU VOINEA Șl I. EROS ÎNVINGĂ
TORI LA SĂRITURI

BRAȘOV, 3 (prin telefon). Dumini
că la p-în*  s-au de-fâșurat pe tram
bulina mijlocie din Poiana Brașov să
riturile —n cadrul primei etape a 
„Cupei R.P.. “ Viatul și ploaia mă
runtă care s-au stîrnit spre mijlocul 
concursului au stinjenit într-o oare
care TTră-airă desfășurarea lui. Totuși 
întrecerile s-au bucurat de succes, 
numeroșii concurenți manifestînd o 
deosebită dorință de a realiza sări- 

"turi cit mai frumoase. Ciștigătorul,

Concursul preolimpic 
de schi de la Seefeld
SEEFELD (prin telefon). — Schi oa

rele sovietice au dominat categoric 
cursa de 3 x 5 km desfășurată in ca
drul concursului preolimpic desfășu
rat in localitate. Ele s-au clasat pe 
primul loc cu lhC135,6. fiind urmate 
de ștafeta Suediei cu lhO4:00.5 șl de 
cea a R-DG. cu ln05:29.6.

Cursa de 15 km rezervată senio
rilor s-a încheiat cu o surpriza. Ea 
a fost ciștigată de italianul itaicello 
Dorigo cu timpul de 54:59.2. II ur
mează in clasament Olssmt (Suedia) 
55:24.1 și Heermstadl (Norvegia) 
55:31.X Dina Petre s-a clasat pe to
cul 54 cu 56-57.6 iar St. Drăpuț s-a 
clasa; pe locul 66 cu lhCl:14.4_

La întrecerile de la Seefeld aii par
ticipat peste 100 de concurenți din 
Italia. Suedia. Norvegia. TI.P..S.S., 
Finlanda. R_D. Germană ș.a.

Scbiarnl italiai Carie Senener
a cucerit trafeil „3-tre“
MADONNA DI CAMPIGLIO (prin 

telefon). — întrecerile pentru tro
feul ,.3-tre" au continuat simbătă 

' prin desfășurarea probei de slalom 
uriaș. Aceasta a revenit schiorului 
austriac G. Nenning cu timpul de 

. 2:27,08, urmat de elvețianul M. 
Minscii cu 2:28,16. Duminică s-a dis
putat slalomul special, care s-a în
cheiat cu victoria italianului Milianti 

' Paride. Timpul realizat : 103,37. El a 
fost urmat in clasament de L. Leit
ner (R.F.G.) cu 103,57.

Trofeul, oferit ciștigătorului com
binatei, a revenit italianului Carto 
Senoner. Pe locul secund s-a clasat 
francezul Leo Lacroix.

In aceste întreceri, la care au par
ticipat peste 80 de schiori, reprezen
tanții țării noastre au ocupat urmă
toarele locuri la coborîre (s-a dispu
tat vineri) : Bălan 30. Tăbăraș 31, K. 
Gohn 35. La slalom uriaș Tăbăraș Și 
Bălan au abandonat, iar Gohn a că
zut de trei ori și s-a clasat pe locul 
46. La slalom special Tăbăraș nu a 
participat, iar Bălan și Gohn au că
zut și au abandonat.

ȘTIRI DIN HOCHEI
• Continuindu-și turneul în R.S. 

Cehoslovacă, echipa de hochei pe 
gheață a S.U.A. a jucat la Ostrava 
cu reprezentativa de juniori a R.S. 
Cehoslovace. Meciul s-a încheiat cu 
un rezultat de egalitate: 5-5 (3-2; 1-1;
1-2).

Flore» Voinea. nu a avut cele mai 
lungi sărituri (acestea au fost reali
zate de Ștefan Burețea, care a par
ticipat in afară de concurs) dar a 
obținut cele mai mari note la stil. 
Iată clasamentul: SENIORI: 1. FI.
Voinea (Dinamo) 216,5 (44—44 —45);
2. L Ciucudeanu (Dinamo) 203,4 ; 3.
I. Colcer (Tractorul) 200 p.; 4. I.
Buzoi (Tractorul) 174,1; 5. Gh. Pal 
(Voința Odorhei) 153,7; 6. Eugen Kiss 
(Voința Odorhei) 152,2; JUNIORI: 1.
I. Etos (Voința Odorhei) 201,5 j 
(41,5—44—42); 2. I. Covaci (Voința 
Odorhei) 182,2; 3. M. Biriș (Tracto
rul) 182,1; 4. I. BOrbely (Voința Odor
hei) 175,4; 5. N. Dorobanțu (Dinamo) i 
170,8.

Atleții sovietici învingători la New York
Igor lcr()> dues iu n ii,lit ni; Valeri Brumei 2,18 m

Atleții sovietici Valeri Brumei, 
Igor Ter-Ovanesian și Valeri Bulîsev 
și-au început cu succese remarcabile 
turneul pe care-1 întreprind în S.U.A. 
In concursul desfășurat la Madison 
Square Garden, în fața a 16 000 de 
spectatori, cei trei sportivi sovietici 
au ieșit învingători. Igor Ter-Ova
nesian, deținătorul recordului mon
dial la săritura în lungime (8,31 m), 
a obținut prima sa victorie din 6 
întîlniri cu Ralph Boston, campionul 
olimpic al probei. Ovanesian cu o 
săritură de 8,18 m a stabilit și cea 
mai bună performanță mondială de 
sală, în timp ce Boston, care deți
nea acest record (8,08 m), s-a clasat 
al doilea cu 8,07 m.

Trecind peste ștacheta ridicată la 
2.18 m, Brumei l-a învins din nou 
pe vechiul său rival John Thomas 
care a sărit 2.15 m.

Surpriza concursului a fost furni
zată de Valeri Bulîsev învingător 
detașat la 880 yarzi cu timpul de 
1S«3. In urma lui au sosit cei mai 
buni demi fondiști americani Emie 
Cunliffe și Jim Dupree.

La hochei pe gheată

Stiinta București a trecut cu ușurință
9 9 9 9 9

de Steaua roșie-Belgrad: 5-1 (3-1, 1-0, 1-0)
In meciul de deschidere de dumi

nică seara. Știința București a în- 
tilnit formația iugoslavă Steaua ro
șie. Deși lipsiți de aportul lui Flo- 
rescu, Ferenczi și L. Vacar — com
ponent ai lotului reprezentativ —, 
studenții au ciștigat detașat prin go- 

I lurile înscrise de Mihăilescu, Rigo și 
C. Antal (repriza I), precum și de 
Rigo (repriza a II-a) și C, Antal (ul
tima repriză).

Așadar, dacă în prima repriză ho- 
cheiștii de la Știința s-au simțit mai 
in largul lor, concretizînd de trei ori 
superioritatea și primind un singur 
gol (marcat de Bogdanovici, la o e- 
zitare a apărării studenților) în ce
lelalte două reprize meciul s-a mai 
echilibrat. Oaspeții au ieșit mai cu
rajos la atac, iar portarul Gheorghe- 

! viei a apărat foarte bine goluri ca 
și făcute.

Este foarte adevărat că în ultima 
repriză studenții nu s-au mai plasat 
cum trebuie pe teren, angrenîndu-se 
în jocul aglomerat al adversarului. 
Unde eră pucul erau toți atacantă, 
făcînd că meciul să scadă în spec
taculozitate.

Deficitari la patinaj și tactică, 
hocheiștii iugoslavi s-au dovedit com
bativi, insistenți. Victoria Științei 
București e pe deplin meritată Și 
prețioasă.

Arbitrii M. Georgevici (R.P.F.I.) și 
I. Florescu au condus corect un meci

• La Mlada Boleslav, echipa R.D. 
Germane, care, de asemenea, se pre
gătește în vederea campionatelor 

mondiale, a învins cu 4-2 (0-0; 3-0; 
1-2) echipa secundă a R.S. Ceho
slovace. Punctele oaspeților au fost 
realizate de Plotkka, Ziescze, Klukel 
și Erich Novy.
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SPORTIVII SOVIETICI AU DOMI
NAT „MONDIALELE" DE BIATLON

SEEFELD 3 (Agerpres). —
Schiorul sovietic Vladimir Melanin 

a repurtat un strălucit succes cuce
rind duminică la Seefeld pentru a 
doua oară consecutiv titlul de cam
pion mondial la biatlon. Sportivul 
sovietic a realizat cel mai bun timp 
în proba de fond 20 km — lh32:06, 
combinată cu trageri la țintă. Pe 
locurile următoare s-au clasat finlan
dezul Antti Tyrvaeninen — lh 33:46,7, 
urmat de Hannu Posti (Finlanda) ■— 
lh 35:02,1. Pusanov (U.R.S.S.) a sosit 
pe locul 4 (lh 35:31,4). Unul din fa- 
voriții probei, finlandezul Hakulinen, 
a terminat pe locul 6. Clasamentul 
pe echipe: 1. U.R.S.S. 4h 45:56,7; 2. 
Finlanda 4h 46:02,5; 3. Norvegia 5h

Alte rezultate: prăjină: John Uel- 
ses 4,90 m; 600 yarzi: Jack Yerman 
1:10,3; greutate: Gubner 19,32 m; 
60 yarzi: Perry 6,3; 1 milă Tom
O’Hara 4:01,4; 2 mile Kidd (Cana
da) 8:41,0. (Agerpres).

Bora Jovanovici a dispus 
de Pietrangeli și Gardini

Tenismanul iugoslav Bora Iovano- 
vici a ciștigat turneul internațional 
pe teren acoperit de la Milano, do
tat cu „Cupa Snam“. In finală Iova- 
novici l-a învins cu 4—6; 6—3; 8—6 
pe italianul Nicola Pietrangeli. Locul 
trei în clasament a revenit lui Pi- 
lici (Iugoslavia) care a dispus cu 
6—1; 6—4 de campionul Italiei, 
Fausto Gardini.

In cadrul meciului, Italia — Iu
goslavia Pietrangeli l-a învins cu 
6—3; 6—4 pe Pillci, iar Bora Iova- 
novici a dispus cu 6—8; 6—2; 6—1 
de Fausto Gardini. (Agerpres), 

în care s-au dat numai două minute 
penalizare. Au jucat formațiile :

Știința București : Crihan—Barbu, 
Fogoroș, Fr. Balint, Cazimir Holo— 
Otvoș, Cazan I, Rigo, Stefanov, Mi
hăilescu, Niță, C. Antal, Z. Antal, 
Ciubotaru.

Selecționata noastră 
doar o

Selecționata noastră de tineret n-a 
putut face față celei cehoslovace de- 
cît o repriză, prima, în care scorul 
a fost de numai 1-0 pentru oaspeți. 
In a doua parte a jocului hocheiștii 
noștri au început să cedeze pasul, 
pentru ca în ultima repriză scorul 
să ia proporții, oprindu-se la 10-0 
(1-0, 3-0, 6-0) pentru R. S. Ceho
slovacă (tineret).

Mal buni patinatori, mai omogeni 
(să nu uităm că, de fapt, selecționa
ta cehoslovacă este echipa de club 
Dukla Jihlava, întărită cu doi jucă
tori, ceea ce asigură acestei formații 
o superioritate în privința coeziunii, 
asupra unei echipe combinate), oas
peții au ciștigat fără a face eforturi 
deosebite. Nu-i mai puțin adevărat 
însă că la rotunjirea scorului au con
tribuit și numeroasele greșeli de a- 
părare comise de jucătorii romîni. 
Astfel, cel puțin jumătate din goluri 
au fost marcate din faze în care cite 
un jucător cehoslovac a fost pur și 
simplu „uitat" de apărătorii noștri 
și — primind pucul — a înscris ne
stingherit. Atenția în fazele de apă
rare, iată principalul domeniu asu
pra căruia trebuie să-și Îndrepte a- 

03:35,3; 4. Suedia 5h 10:37,3; 5. R.P. 
Polonă 5h 11:50,9 etc.

CAMPIONATELE MONDIALE 
DE BOB (4 PERSOANE)

Simbătă și duminică s-au desfă
șurat lingă Innsbruck campionatele 
mondiale de bob (4 persoane). Vic
toria a revenit primului echipaj ita
lian, condus de Zardini. Pe locurile 
următoare s-aiu clasat, în ordine, 
echipele Italiei II, Austriei I, An
gliei I, R. F. Germane I și II, S.U.A. 
II și I, Canadei I, Austriei II etc. 
Echipajul romîn a abandonat după 
două manșe.

CAMPIONATELE EUROPENE 
UE PATINAJ VITEZA

La Goteborg au avut ioc campio
natele europene de patinaj viteză re
zervate bărbaților. La totalul celor 
patru probe, pe primul loc s-a cla
sat norvegianul Aaness cu 183,747 p. 
învingătorul a realizat următoarele 
rezultate la cele patru probe: 500 m: 
43,0, 1500 m: 2:10,7, 5.000 m: 7:59,7 
și 10 000 m. 16:24,2. Pe locurile urmă
toare s-au clasat alți doi patinatori 
norvegieni, Knut Johannessen și A. 
Thomaissen. Boris Stenin (U.R.S.S.) 
a ocupat locul al cincilea.

HOTAPJREA FEDERAȚIEI 
INTERNATIONALE DE SCHI

INNSBRUCK (Agerpres). m ciuda 
protestelor delegaților austrieci, con
gresul Federației internaționale de 
săniuțe și bob, întrunit la Innsbruck, 
a adoptat o hotărîre neașteptată. 
Membrii congresului au decis ca 
pista olimpică de la Innsbruck-Igls

5,10 m la săritura cu prăjina!
Agențiile de presă din Întreaga lume 

au transmis știrea despre excepționala 
performantă realizată la săritura cu 
prăjina de atletul finlandez Penii Niku- 
la. In cadrul unui concurs de sală 
desfășurat simbătă în orașul finlandez 
Paj’ulahti, Penti Nikula a trecut stadic-

Steaua roșie-Belgrad : Gheorghe- 
vici — Djochici, Bukov, Prohas- 
ka, Mikovici—Perovict, Sisici, Geor
gevici I, Zekovici, Bogdanovici, Mi- 
halievici.

M. COSTEA 

de tineret a rezistat 
repriză...

tenția antrenorii echipei noastre de 
tineret. Trebuie acordată, de ase
menea, mai multă grijă finalizării. 
Scorul putea fi mult mai strîns dacă 
Otvoș, Pană, Ioanovici, Niță și Ste
fanov nu ratau ocazii mari de gol. 
Deși supărătoare ca scor, înfrînge- 
rea suferită simbătă seara de echipa 
noastră de tineret nu trebuie să ne 
alarmeze, pe de o parte dată fiind 
valoarea adversarului întîlnit, iar pe 
de altă parte timpul scurt de pregă
tire în comun pe care l-au avut ju
cătorii noștri.

Au marcat : Brada (min. 2), Do- 
lezi (min. 25), Brada (min. 38), Hr- 
baty (min. 39), Bauer (min. 45), Su- 
chy (min. 46), Bavor (min. 49), Hra- 
vel (min. 52), Zavesicky (min. 58), 
Lindauer (min. 58).

Arbitrii sovietici Seglin și Donskoi 
au condus excelent.

Selecționata noastră de tineret a 
jucat în formația : Crișan—L. Vacar, 
Cazimir Hollo, Fogoroș, Fr. Balint, 
Pană, Florescu, Ioanovici, Otvoș, Ca
zan I, Peter, Coloman Hollo, Mihăi- ; 
lescu, Niță, Stefanov.

RADU URZICEANU

să nu poată fi utilizată pentru an
trenament în iarna 1963/1964 de nici 
un concurent susceptibil să participe 
la Jocurile Olimpice. Reprezentanții 
federației internaționale au subliniat 
că această hotărîre a fost luată 
pentru ca sportivii austrieci să nu 
beneficieze de avantaj față de cei
lalți concurenți.

Această măsură fără precedent în 
sporturile de iarnă a fost primită în 
mod nefavorabil de cercurile spor
tive austriece. Membrii Comitetului 
Olimpic austriac speră, totuși, că fe
derația va găsi o soluție echitabilă 
pentru ca sportivii austrieci să se 
poată antrena pe pista olimpică de 
la Igls.

★

Proba feminină de coborîre din 
cadrul concursului de schi „Cupa 
Foemina" de la Abetone a fost cîș- 
tigată de austriaca Christi Haas cu 
1:40,1. Ea a fost urmată de Made
leine Bochatay (Franța). 1:41,2 și 
Marielle Goitschel (Franța) 1:41,3. 
Ilona Micloș (R.P.R.) s-a clasat pc 
locul 19 cu 1:48,2.

CONCURSUL DE SĂRITURI 
DIN CEHOSLOVACIA

La Spindler uv-Mlin s-a desfășurat 
cea de-a doua probă a concursului 
de sărituri cu schiurile „Trei tram
buline". Pe primul loc s-a clasat ce
hoslovacul Matousz (două sărituri de 
73 m), urmat de Recknagel (R.D.G.) 
și Kovalenko (U.R.S.S.). în clasa
ment, după două probe, conduce 
campionul mondial Helmuth Reckna
gel cu 464,07 puncte.

la înălțată la 5,10 in Performanța con
stituie un nou record de sală (v. r. 
4,95 m) și întrece cu 16 cm recordul 
mondial în aer liber, care aparține tot 
iui Penti Nikula.

Atletul finlandez a trecut înălțimea 
de 5,05 m la a treia încercare, iar 5,10 
m din prima încercare ! Recordmanul 
mondial Penti Nikula este născut in 
anul 1939. El are 70 kg și 1,79 m 
înălțime.

PE SCURT
• Intr-un meci internațional mas

culin de handbal disputat la Lyon, 
echipa Franței a Învins cu scorul de 
22—11 (10—4) echipa Olandei.

• în Palatul sporturilor din Milano 
s-a disputat întîlnlrea internațională 
de spadă dintre echipa selecționată 
a orașului Budapesta și o reprezen
tativă a regiunii Lombardia. Au 
ciștigat cu 5—4 scrimerii maghiari. 
Gabor (R.P.U.) l-a învins cu S—’( pe 
italianul Saccaro. în penultimul meci, 
Saocaro a ciștigat cu 5—2 la Kulcsar, 
iar în meciul decisiv Gabor a dispus 
cu 5-2 de Breda.

9 în sferturile de finală ale „Cupei 
campionilor europeni" la handbal 
(masculin), echipa Heim Goteborg a 
învins cu scorul de 19—17 echipa 
Skovbakken Aarhus (Danemarca). Re
turul se va disputa la Aarhus. K- 
chipa învingătoare din acest joc v 
întâlni în semifinale pe Dinamo B” 
rești.

• într-un meci internațional d 
rugbi, contînd pentru „Turneul celor 
Cinci națiuni", echipa Țării Galilor 
a învins cu 6-0 (3-0) reprezentativa 
Scoției.


