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aproape o oră 
primului con-

...Cu
lintea
rs oficial de sărituri 
ntru copii, patru an- 
jnori, Emilia Negules- 
, Gustav Fischer, Mi- 
dora Florian și Artur 
jracek, încercau să 
?ă pronosticuri... Mai
țin însă asupra note- 

r. N-ar fi avut rost.
:amdată trebuie ur- 

ărită ținuta micilor 
lortivi, dezinvoltura cu 
ire se urcă pe trambu- 
lă și se avîntă în ba- 
n. Mai departe...
...Intr-un colț al bazi-
ilui, un băiețaș „incear- 
“ temperatura apei.

ca un verita- 
aproape ju- 

lungimea ba
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Hocheiștii romîni învingători în ambele jocuri 
cu reprezentativa Iugoslaviei .

itîi cu un deget al pi- 
orului, apoi cu toată 
ilpa. Brusc face o pi- 
Jietă, se azvîrle în apă 
l străbate 
il spatist, 
lătate din 
inului.
Cineva din apropierea 

păstră, reflectează :
— Dacă

ile vor1 merge la fel, 
isejyimul I
PflKtualitate deplină: 

liniați pe grupe dau 
epe concursul. îl 
lozalia

și pe trambulină, -lucru- 
băiatul ăsta

la 10, copiii 
raportul. In- 

concursul. 11 deschid fetele. 
Iacobescu... Rodioa Popescu

k Cincu și Marcela Bratu 
învingători în concursul 
de schi din R. P. Ungară
BUDAPESTA, 10 (prin telefon). In 

prima zi a concursului internațional 
de schi desfășurat în stațiunea Galya- 
leto, sportivii romîni au avut o fru
moasă comportare, cucerind primele 
locuri în probele la care au participat 
In proba de 15 km, Gh. Cincu a rea
lizat lh06:10, învingîndu-1 cu o se
cundă pe maghiarul Sajgo Pali. Ur
mează în clasament : 3. I. Rășină 
(R,P.R.) lh07:18; 4. M. Sandor (R.P.U.) 
Jh07:37; 5. W. Kostinger (Austria) 
lh08:15. La fete, Marcela Bratu și 
Elena Tom au ocupat primele locuri 
pe distanța de 5 km. realizînd 22:22.0 
și respectiv, 22:47.0. Pe locul trei, 
schioara maghiară Homrich cu 
23:04. Junioara Doina Boboc s-a clasat 
pe locul șase cu 23:48.

Luni au loc probele de 30 km se
niori și 10 km senioare.

indicații înaintea concursului...

... Lucia Bunescu... Anca Novac... 
Magda Strimbeanu.

Galeria cunoaște bine „biografia" 
sportivă a fiecărei concurente. Iată 
un dialog despre Magda :

— Ce zici de ea ?...
— La 10 ani merge strașnic. O mai 

ții minte ?...
— Cum să nu ! A început anul 

trecut, la Tineretului. Puștoaica asta 
era printre singurele care sărea de 
pe trambulina de 10 metri!

Băieții au și ei cițiva reprezen
tanți de mare perspectivă. Și tot 
dintre cei mici : Constantin Nedelcu 
de 9 ani, Florin Petrovici și Ion 
Ilieș, ambii de 12 ani, Ion Nedelcu 
și Nicolae Mihalache, încă la vîrsta 
... cravatelor roșii.

...Primul concurs, primul succes: 
și concurenți mulți (peste 30) și or
ganizare (comisia orășenească spri- ' 
jinită de federația de specialitate). I 
reușită.

Un singur regret. Absența lui „ne
nea Sandu" (profesorul Alexandru : 
Lascu, specialist în materie) și a 
elevilor lui. Cum insă concursul n-a 
făcut decit să deschidă un ciclu...

In prima întiinire dintre reprezen
tativele R.P. Romine și R.P.F. Iu
goslavia, desfășurată simbătă seara, 
hocheiștii noștri ne-au dovedit, incă o 
dată, că alcătuiesc o echipă... „ca
pricioasă". Deși sint net superiori ho- 
cheiștilor iugoslavi, ei au ciștigat la 
o diferență mică (numai două goluri, 
ceea ce — de obicei — in hochei 
nu spune prea mult) și — în plus — 
ne-au dat destule emoții in finalul 
partidei. Rezultatele anterioare ii 
indicau pe reprezentanții noștri drept 
favoriți. Și. cind la numai 14 secunde 
după angajamentul de începere a jo
cului, pucul șutat cu abilitate de Cza- 
ka s-a oprit in plasa porții apărate 
de Novak, reprezentanții noștri au 
inceput să privească meciul cu ușu
rință. Neinsistind suficient in fazele 
de poartă, ei au ratat ocazii bune, 
oaspeții și-au strins rindurile și in 
minutul 7 Klinar a adus egalarea. 
Echipa noastră continuă insă să do
mine dar se bazează prea mult pe 
acțiuni individuale. Circulația pucu
lui este defectuoasă, jocul suferă sub 
aspectul organizării. Cu toate aces
tea, in minutul 14 fundașul Ionescu 
aduce din nou conducerea echipei 
romi ne : 2—1, scor cu care se în
cheie repriza.

La reluare, după o pauză in care 
antrenorul Flamaropol a intervenit 
energic, „scuturindu-i“ puțin pe cei 
care nu luau jocul in serios, reprezen
tativa noastră a fost cu totul alta. 
In acestă a doua repriză, hocheiștii 
noștri ne-au oferit momente de ade
vărată incintare, combinind spectacu
los și mareînd trei goluri unul mai 
frumos ca altul. Acum, publicul a 
văzut la lucru adevărata noastră 
echipă reprezentativă. In primul mi
nut după pauză, după numai ' 15 se

Un nou atac al hocheiștilor noștri la poarta oaspeților
Foto: P. Romoșaci

cunde de joc. Szabo I a marcat din- 
tr-o excelentă pasă a fratelui său: 
3—1. Urmează atacuri continue ale 
echipei romine. care iși creează ocazii 
după ocazii, dar Calamar, Szabo II, 
Cza'ka ratează. In minutul 31, cind 
ne aflam în inferioritate numerică, 
excelentul Czaka pornește pe contra
atac. îl scoate din poartă pe Novak, 
șutează, pucul lovește o bară, rico
șează in cealaltă și apoi in teren iar 
Andrei, care urmărise faza, împinge 
pucul in poartă : 4—1. în minutul 39, 
Varga urcă din nou scorul. Convinși 
că nu mai pot pierde, jucătorii noș
tri nu se mai concentrează îndeajuns 
in ultima repriză. Această greșeală 
ii costă insă pentru că inițiativa 
trece de partea oaspeților care in 
minutele 43, 55 și 56 inscriu prin

Tișler, Valentar și din nou Tișler I 
Așadar, numai 5—4 pentru reprezen
tativa R. P. Romine, după ce se 
contura o victorie la scor... Minutul 
56 aduce însă un nou gol pentru noi, 
realizat de Ferenczi, și meciul se 
termină cu victoria meritată a echi-

RADU URZICEANU

(Continuare in pag. a 3-a)

Juniorii dinamovistif

au ciștigat
„Cupa 16 Februarie** la lupte

Au fost desemnate echipele participante la turneul final 
„Cupei Sportul popular" la handbal in 7al

„CUPA ORAȘULUI SINAIA" 
LA SCHI

SINAIA, 10 (prin telefon). Proba 
de coborîre din cadrul concursului 
dotat cu „Cupa orașului Sinaia'* a 
fost deosebit de spectaculoasă. Ză
pada bună, vremea favorabilă și tra
seul variat (plecarea s-a dat din stin
gă feței mari a Văii lui Carp, iar 
sosiroa a avut loc la Hotelul Alpin) 
au făcut ca întrecerea să se bucure 
de mult succes. Datorita dificultății

MIHAI BOTA-coresp.

(Continuare in pag. a 2-a)

Iubitorii sportului luptelor, veniți 
ieri in sala Giulești II pentru a ur
mări primele confruntări din acest 
an ale juniorilor, au aplaudat cu 
căldură evoluția multor participanți, 
care au oferit meciuri de o bună 
valoare tehnică. Inițiativa clubului 
Rapid de a organiza acest concurs, 
dotat cu „Cupa 16 Februarie", meri
tă toată lauda. Au urcat pe saltea 
aproape 40 de juniori, iar unele în- 
tilniri au semănat cu cele ale „lvip- 
tătorilor mari", ceea ce ne-a arătat 
că avem in acest sport la ora actua
lă numeroase elemente talentate. Au 
plăcut indeosebi întilnirile susținute 
de T. Simion (Metalul), Alex. Mar
mara (Rapid), St. Ștefan (Viitorul), 
N. Pestrițu (Metalul), M. Ionescu 
(Progresul), N. Neguț (Rapid) și FI. 
Ciorcilă (Dinamo). Ei au folosit o 
gamă variată de procedee tehnice, 
au lucrat in viteză, însă uneori au 
păcătuit prin lipsă de finalitate în 
acțiuni.

O atenție deosebită trebuie să a- 
corde antrenorii unor juniori mai 
„mari" care manifestă tendință de 
înfumurare (Al. Marmara, Gr. Dcon- 
cioiu, Gh. Ciomîrtan. M. Ionescu), de 
luptă pasivă pe saltea. Luptătorului 
M. Ionescu (Progresul) trebuie să i se 
atragă atenția in mod serios pentru 
indisciplina de care a 
meciul ce l-a susținut 
desfășurat după noul 
controlat, și-a atins

Iată acum ciștigătorii pe categorii: 
49 kg. T. Simion (Metalul); 52 kg. 
E. Călinescu (Dinamo); 55 kg. Casă 
Mîndră (Dinamo); 59 kg. Alex. Mar
mara (Rapid); 63 kg. Gr. Droncioiu 
(Rapid); 68 kg. G. Ciomîrtan (Dina
mo); 73 kg. M. Butnaru (Progresul); 
78 kg. N. Neguț (Progresul); 85 kg. 
FI. Ciorcilă (Dinamo); peste 85 kg. 
Anton Arion (Rapid).

Trofeul pus în joc a revenit luptă-; 
torilor de la Dinamo, primii clasați, 
urmați de cei de la Rapid, Progresul, 
Metalul și Viitorul.

victorie clară. Arbitrajulkitilniriultimele 
la handbal în 

rezultatelor obținute ieri. 
nr Z București, o.o.c. timișoara și Reșița — la băieți —

Ploiești și C.S.S. Banalul Timi șoara — la fete — s-au calificat pentru 
"la București (celelalte 

și Știința Babeș-Bolyai

Ieri, la București, Timișoara și Re.și|a s-au disputat 
din cadrul penultimei faze a „LUPEI bl*t>ltl|.|. POPULAR 
7, pentru echipele de juniori și junioare. In urină
5.5. E nr. 2 București, S.S.E. Timișoara și C.S..M.
5.5. E. . .
turneul final, care se va desfășura la 
calificate ; C.S.S. București, la 
Cluj — la fete).

lată cîteva amănunte din

22—24 februarie 
băieli, laieealărul Brașov

IN BUCUREȘTI

asigurat o 
lui P. Petre satisfăcător.

5.5. E. PLOIEȘTI: Micu 
ceanu (2), Georgescu, Lăptucă 
Mihăilescu, Munteanu (2). Nicolae 
Pădure, Popescu și Zamfirescu

5.5. E Nr. 2: Dincă, Ianaridu 
Bogan (2), Mamiaca, Harghel, 
lexandrescu, Gheorghe (1), 
Hreșcanu (2), Nițu și Grigore.

5.5. E. Nr. 2 BUCUREȘTI — S.S.E. 
PLOEȘTI (b) 23—11 (9—4). Joc di
namic, spectaculos, desfășurat într-o 
notă perfect sportivă, la care au 
contribuit jucătorii ambelor echipe

Dobir-
(1). 
(D.
(4)

A-
Butan,partidele de ieri:

rezistență și a 
un scor strîns 
min. 14, 4—4 I 
însă, valoarea oaspețelor și-a spus 
cuvîntul. Jocul lor organizat în apă
rare, precizia în contraatacuri, arun
cări și angajări la semicerc le-au

S.S.E. 
bune, 
doar

S.S.E. Nr. 2 BUCUREȘTI - 
PLOIEȘTI (f) 5—10 (4—5). Mai 
mai experimentate (joacă 
în cat. A), ploieștencele au ciștigat 
pe merit. Victoria însă și-au asigu
rat-o doar în repriza a doua. In 
prima, S.S.E. Nr. 2 le-a opus o vie

menținut tot timpul 
; (2—3 min. 10, 3—4 
min. 18). La reluare,

Baschetbalistele de la Rapid București le-au învins 
din nou pe cele de la Partizan Novi Sad: 67-62 

SIMBĂTĂ: PARTIZAN — SELECȚIONATA DE TINERET A CAPITALEI 
71—44.

Cel de-al doilea joc susținut în 
Capitală de echipa iugoslavă Parti
zan Novi Sad, a fost în compania 
selecționatei de tineret a orașului 
București. Cu toate că Partizan a în
vins la o diferență apreciabilă, 72—44 
(37—26), ceea ce denotă o superiori
tate evidentă de-a lungul celor două 
reprize, tinerele jucătoare din selec
ționata Bucureștiului (dintre care 
unele nici nu au împlinit 17 ani) 
s-au străduit să aibă o compor
tare cit mai bună și în unele mo
mente au reușit chiar să se apropie 
de valoarea adversarelor.

începutul meciului nu lăsa să se 
întrevadă o victorie atit de comodă 
a echipei Partizan, pentru că scorul

se menținea egal: 2—2, 4—4, 6-6,
8—8, 10—10. Dar după ce scorul a de
venit 15—14 în favoarea oaspețelor, 
din acest moment ele nu au mai 
cedat inițiativa în meci. Datorită 
faptului că apărarea în zonă folosită 
de bucureștence este prea „largă", ju
cătoarele de la Partizan au posibili
tatea să se infiltreze deseori sub pa
noul nostru de unde să Înscrie cu 
ușurință. Sportivele bucureștence au 
greșit mult și in atac, unde au acțio
nat precipitat. în plus, apărarea a- 
gresivă practicată în a doua repriză 
de Partizan — și căreia selecționata

(Continuare in pag. a t-a)

(Continuare in pag. a 2-a)

Dobtrceanu (S.S.E. Ploiești) a pătruns la semicerc și va marea un nou gol
nentrn echina sa Fază din meciul feminin S.S.E. Ploiești—S.S.E. nr. 2pentru echipa sa. Fază din meciul feminin S.S.E. Ploiești—S.S.E. nr.

București

dat dovadă în 
ieri. Concursul 
sistem, cu tuș 
scopul.



Atenție sporită concursului de calificare Din cauza gheții slabe

întrecerile din cadrul concursului 
republican de calificare au continuat 
ieri dimineață, in sala Gutenberg, 
unde s-au desfășurat semifinalele pri
mei faze pe Capitală. Dintre boxerii 
care au urcat treptele ringului au plă
cut Ilie Alexandru, Gh. Burgheaua, 
Gh. Stăncuț și îndeosebi I. Bogdan, 
boxer combativ, care posedă lovituri 
puternice și clare. Cu un clasic uper
cut de dreapta la bărbie, Bogdan l-a 
scos din luptă pe F. Surugiu, de ase
menea, un boxer tinăr care are fru
moase calități. ALTE REZULTATE : 
I. Nițoi (SPC) b.p. I. Stoian (Prog.), 
C. Alexandru (Olimpia) b.p. Gh. Va- 
silescu (Olimpia), I. Alexandru (Met.)

majoritatea începători care n-au sus
ținut pină in prezent decit 3—4 me
ciuri (unii chiar nici unul), i-a supus 
pe acești tineri la mari eforturi. Pen
tru că a susține 4—5 meciuri în 6 
zile, așa cum au făcut tinerii Ilie A- 
lexandru (Metalul), Gli. Papacioc (Vo
ința), Radu Murgu (Progresul), Gh. 
Călin (Voința) ș.a. este eu totul eon- 
ira-indicat.

Dar nu numai despre acest lucru 
este vorba. Concursul ce calificare 
are, printre altele, menirea să verifice 
un ntmaăr cit mai mare de boxeri, 
și nu să găsească ...chichițe, așa cum 
se întimplă de cîtva timp, care să în
chidă tinerilor drumul spre compe

ls fotografie, fosă din Intilnirea care a opus pe D. Dosan (stingă) lui Gh. Stan

Rezultate neccr.cludente
TUȘNAD 10 (prin telefon de la 

trimisul nostru). Pe pista amenajată 
pe gheața lacului Ciucaș din loca
litate au continuat întrecerile din 
cadrul campionatelor republicane de 
patinaj viteză.

Sîmbătă, alergătorii au evoluat pe 
o gheață la fel de moale ca și în 
ajun, ba pe alocuri de o calitate și 
mai slabă. In asemenea condiții re
zultatele înregistrate au fost depar
te de cele pe care le așteptam. Sin' 
gur, Vlad Patraule» (categoria 15-16 
ani), la proba de 3000 m, a realizat 
un timp mai bun, cu aproape 2 se
cunde celui înregistrat pe a- 
ceeași distanță de cîștigătorul pro
bei la categ. 17-18 ani. La această 
categorie, favoritul, Victor Sotirescu, 
a alergat cu mult sub posibilități, 
fiind întrecut categoric de Ion Roș
ea, eu 26 secunde. Acest insucces al 
lui Sotirescu a și determinat, de 
altfel, situația clasamentului general,

in finalele campionatelor de patinaj viteza

Foto: V. Bageac

b.p. Gh. Burgheaua (Olimpia), Gh. 
Stan (Met.), b.p. D. Dosan (Gr. Ro
șie), Gh. Stăncuț (SPC) b.p. Gh. Vișan 
(CSS), I. Șovar (Olimpia) b.p. A. Bă- 
cioiu (Știința), N. Paraschiv (Rapid) 
b. ab. E. Larion (ISB).

• întrecerile din cadrul concursu
lui republican de calificare care an
grenează un mare număr de boxeri 
începători de categoria a doua și a 
treia, au ca scop să verifice calitățile 
sportive ale acestor tineri. Din păcate 
în Capitală organizarea competiției 
nu se bucură întotdeauna de atenția 
cuvenită. Comisia orășenească, neți- 
nînd seama că la întreceri participă 
tineri de o virată fragedă (17—18 ani),

tiție. Cintarul boxerilor, stabilit ini- ' 
țial să se desfășoare cu o zi înaintea ' 
meciurilor, între orele 20 și 21, nu s-a ] 
mai făcut, din diferite motive, la a- ■ 
ceasta oră, ci între orele 17—19 iar 1 
uneori chiar dimineața. Aceasta, fără : 
știrea multora dintre antrenori, care 
respectind hotărîrea inițială, și-au 
trimis elevii Ia cîntar la ora 20. Dar 
aci, surpriză. Cintarul se făcuse intre ' 
orele 17—19 iar boxerii care au „în- ! 
tirziat" au fost., scoți din competi- ; 
ție. Oare, procedindu-se astfel, s-a fă
cut un servici concursului de califi- 
care 7

— r. e. — .

WPTrj ; î I.'. I; ■

CH MU MICI TRĂGĂTORI

ÎN INIRfCERE

Profitind de pauza creată prin în
treruperea campionatului republican 
de juniori, comisia orășenească de 
scrimă a organizat ieri, in sala FJl.S., 
un interesant concurs de floretă 
(băieți și fete) adresat în special ju
niorilor mici. Competiția a fost do
tată cu „Cupa 16 Februarie".

Clasament (băieți) : 1. Al. Mi-
cloș (Știința) 6 v. (d. b..); 2.
A. Bartoș (C.S.S.) 6 v. (d.b.); 3. M. 
Goîescu (Știința) 6 v. (d.b.); 4. C. Vin
centi h (S.P.C.) 4 v.; 5. A. Șerban 
(S.P.C.) 3 v.; 6. L. Cernea (Știința) 
2 v.: 7. FI. Soare (S.P.C.) 1 v. ; 8. 
M. Drăgan (S.P.C.) 0 v.

Clasament (fete): 1. Carmen Culcea I 
(Steaua) 3 v. (d.b.); 2. Mariana Stavrî 
(Steaua) 3 v. (d.b.); X Geergeta Or
fana (Știința) 3 v. (d.b.); 4. Mirela 
Coastantinescu (Steaua) 1 v; 5. Rodi- 
ea Scopilide (S.P.C.) » v.

în care Ion Roșea a ocupat primul 
loc.

în alergările de duminică, la 5000 
m seniori am avut surpriza să-1 ve
dem clasîndu-se pe primul Ioc pe 
Zattan Szekely in dauna campionu
lui republican Emilian Papuc. Sze
kely este un vechi vitezist al nostru 
și are un stil de alergare foarte bun.

Incepînd de duminică mercurul 
termometrului a înregistrat din nou 
valori sub zero grade. Faptul acesta 
i-a determinat pe organizatori să 
prelungească, cu k ’. o zi, desfășu
rarea campionatelor, astfel că luni 
vor avea Ioc întrecerile probelor de 
10.000 m (seniori) și 3.000 m (seni
oare).

Iată acum rezultatele înregistrate 
în cele două zile de concurs: BĂ
IEȚI — CATEG. 14 ANI: 5#0 m : 
H. Timiș (Știința Cluj) 583; L. Mi- 
cloș (Avîntul M. Ciuc) 62,4; 1.506 m: 
H. Timiș 32.1,5; V. Lofler (Avîntul 
M. Ciuc) 3:34,3; FETE — 14 ANI: 
20# m: Ioana Popescu (Știința Cluj) 
30,3; Anelise Ștefani (Voința M. Ciuc) 
30,8; 5## m: I. Popescu 70,9; Ileana 
Munteanu (Știința Cluj) 82,4; BĂ

IEȚI 15—16 ANI: 1.000 m: V. F 
traulea (Dinamo Buc.) 1:54,8; D. Ut 
(C.S.M. Cluj) 1:53,7; 3.000 m: V. F 
traulea 6:29,7; Al. Spitzer (Mureș 
Tg. Mures) 6:43,2; FETE 15—16 A> 
500 m: Elena Laurențiu (Mureș 
Tg. Mureș) 59,1; Janina Kulcs 
(Mureșul Tg. Mureș) 71,0; 1.500 hi 
EJ. Laurențiu 3:28,9; Eva Szasz (Mi 
reșul Tg. Mureș) 3:55,3; BAIE' 
17—18 ANI: 1.56# m: V. Sotiresi 
(Dinamo Buc.) 2:504; I- Roșea (Știi: 
ta Cluj) 2:53,1; 3.006 m: I. Roș, 
6:31,5; M. Farkas (Mureșul Tg. M 
reș) 6:45,5; 5.000 m: I. Roșea 10:14, 
V. Sotirescu 10:52,8; FETE 17— 
ANI: 1.000 m: Maria Mathe (Mureșu 
2:15,8; Svetlana Busuioc (Dinan 
Buc.) 2:23,6; 3.000 m: M. Mat! 
7:07,0; Z. Busuioc 8:11,8; SENIOR 
1.508 m: Em. Papuc (Dinamo Bu< 
2:42,0; Z. Szekely (Știința Clu 
2:45,6; 5.000 m: Z. Szekely 9:53,6; 1 
Okos. (Voința Brașov) 10:09,2; SENI 
OARE: 1.500 na: Eva Farkas (Muri 
șui) 3:10,9; Cristina Traher (Voinl 
Brașov) 3:27,7; l.##0 m: E. Farka 
2:02,9; Cr. Traher 2:16,8.

GH. ȘTEFĂNESCU

„Cupa orașului Sinaia"
(Urmare din pag. 1)

traseului, concurenții au fost supuși 
la o grea încercare, căreia i-au fă
cut față doar punîndu-și in valoare 
întreaga lor pregătire. Și așa însă 
cursa a făcut o serioasă triere, eli- 
minînd din lupta pentru primul loc 
o serie de valoroși concurenți (P. 
Clinei, M. Bucur ș.a.). Cea mai bună 
comportare au avut-o Horst Hannich, 
Ana Scherer și Marin Focșeneanu 
care au cucerit primul loc la coborîre 
și, în același timp, în clasamentele 
combinatei la două probe. Prin a- 
ceasta, cei trei schiori și-au adjude
cat „Cupa orașului Sinaia" oferită de 
comisia de specialitate din Sinaia.

Iată acum rezultatele : SE'^JfrlU
1. H. Hannich (Dinamo Brașov) 1:06,9
2. I. Zangor (Casa Ofițerilor Brașov
1:07,6; 3. Dan Focșeneanu (Voința 
Sinaia) 1:08,2; 4. Cr. Albert (Steagul 
roșu Brașov) 1:08,5; 5. I. Secui (Ca- 
raimanul Bușteni) 1:08,8; 6. Sp. Bălai 
(C.O.B.) 1:092; 7. E. Șandru (Carai- 
manul) 1:11,1; 8. N. Ioviei (Dinamo) 
1:11,9; SENIOARE: 1. Ana Scherei 
(Voința Sibiu) 49,1; 2. Edith 
(C.O.B.) 55,0; JUNIORI : 1.
Focșeneanu (Carpați Sinaia)
2. D. Apostol (Steagul roșu)
3. B. Haidu (Dinamo) 1:33,1. 
mentul la combinata de două 
SENIORI : 1. H. Hannich; 2. I. Secui: 
3. Cr. Albert; SENIOARE: 1. Ana

Șuleu 
Marin 
1:08,2; 
1:19,0; 
Clasa- 

probe :

în „Cupa de iarnă4*

Rapid — Metalul 23 August
Duminică dimineața, în sala Flo- 

reasca, au avut loc trei întîlniri mas
culine din cadrul „Cupei de iarnă". 
Cel mai surprinzător rezultat a fost 
înregistrat în partida Rapid—Metalul 
23 August: 17—17!

Iată cîteva amănunte privind des
fășurarea partidelor:

RAPID—METALUL 23 AUGUST 
17—17 (8—6). O dispută echilibrară, 
care însă se putea termina cu victoria 
Metalului. Diferența de două puncte, 
acumulată de feroviari în prima parte 
a întîlnirii, n-a rezistat mult timp în 
repriza a doua. In min. 41 scorul a 
redevenit egal (10—10), ca apoi după 
9 minute, metalurgiștii să conducă cu 
13—10! Cu două minute înainte de 
fluierul final, avantajul era tot de 
partea Metalului: 17—14. Forțînd alura 
jocului, jucătorii de Ia Rapid au reușit 
să egaleze în ultimul minut.

RAFINĂRI A TELEAJEN — C. S. 
ȘCOLAR 16—13 (9—5). O singură dată 
tabela de marcaj a arătat scor egal 
și aceasta s-a întîmplat în minutul 
2 (1—I). Apoi, petroliștii au luat a- 
vantaj, pe care l-au mărit la patru 
puncte, pină la sfîrșitul reprizei. In 
minutul 40 Rafinăria a condus cu 
12—6. In ultimele cinci minute, C.S.Ș. 
(fără Goran) a depus eforturi deose
bite pentru a egala situația, dar nu 
a mai putut reface întreg handicapul. 
De remarcat jocul bun al tuturor ju
cătorilor de la Teleajen, care au în
vins pe reprezentanții Clubului spor
tiv școlar cu „armele" acestora : an
gajarea pivoților, contraatacuri și 
pătrunderi pe extreme.

STEAUA — DINAMO 14—12 (6—6). 
Jucătorii de la Steaua au început 
„tare" și în minutul 18 au condus cu 
6—2. Din acest minut, a doua garni
tură a clubului Dinamo s-a apărat 
mai bine și „tirul" el a fost mai pre
cis. In acest fel, prima repriză a luat 
sfîrșit cu un scor egal. După pauză, 
fiecare echipă a avut avantaj. Astfel,

în min. 34 a fost 8—7 pentru Steaua, 
iar după 7 minute a condus Dinamo 
cu 11—8. Reprezentanții clubului 
Steaua au egalat în min. 54, apoi au 
luat conducerea, pe care n-au mai 
cedat-o pină la terminarea meciului.

17-17 (8-6)!!
Punctele au fost realizate de Sechei 
(3), Cîrciu (3), Iacob (3), Marcu (2), 
Gruia (2) și Jianu pentru Steaua, res
pectiv, Popescu (5), lonescu (4), Hovîr- 
neanu (2) și Eftimie.

V. POMPILIU

„Cupa Sportul popular"
(Urmare din pag. 1)

și arbitrajul competent al lui V. Pe- 
lenghian. Bucureștenii au cîștigat pe 
merit. Ei au făcut un meci bun: în 
defensivă au folosit cu succes apă
rarea mobilă și avansată; în atac, 
au îmbinat pătrunderile și angajă
rile la semicerc cu contraatacuri ra
pide. Scorul însă, este prea sever. 
Ploieștenii au jucat mai bine decît 
arată rezultatuL Ei nu au știut însă, 
să se descurce în fața apărării ad
verse și au acționat mai mult late
ral, iar apărarea proprie n-a fost 
suficient de organizată. Scorul a 
fost strins timp de 12 minute (0—2, 
2—2, 2—3, 3—3, 4—4). Apoi, gazdele 
au luat conducerea și n-au mai ce
dat-o pină Ia sfîrșit, avînd mereu 
un avans apreciabil de puncte.

S.S.E. Nr. 2: Belu, Marinescu — 
Zamfirescu, Popovici (5), Gațu (6), 
Marcel (7), Lichiardopol, E. Niță (1), 
Matei (2), Gr. Niță (2), Băiețelu.

S.S.E. PLOIEȘTI: Dinu, Stroescu 
— Diaconescu, Radu (2), Coman (3), 
Dumitrescu, Andreoiu (2), Iancu (1), 
Stănescu (1), Cotigă, Ioniță (2).

LA TIMIȘOARA

C.S.S. BANATUL TIMIȘOARA — 
S.S.E. ORADEA (f) 32—9 (15—7). For
mația locală, participantă în cam
pionatul categoriei A, n-a avut o 
misiune grea în fața orădencelor și

a obținut o victorie la scor. Au 
marcat: E. Kiss 8, Ciosescu 7, Sch- 
manko 7, Kaspari 5 și Moșu 5, respec
tiv Madău 6 șl Szentpetri 3. A ar
bitrat Mateșanu — Reșița.

S.S.E. TIMIȘOARA - S.S.E. ORA
DEA (b) 28—19 (14—8). Intilnirea
a fost cit se poate de echilibrată 
în primele 15 minute, cînd juniorii 
din Oradea au acționat de Ia egal 
la egal. Apoi, timișorenii au preluat 
inițiativa, au dominat și și-au asi
gurat o victorie meritată, Ia o di
ferență justă de goluri. Pentru 
S.S.E. Timișoara au înscris: Hollin
ger 7, Kincs 6, Atzberger 4, Iacob 
4, Poszter 2, Wagner 4 și Gabriel
1, iar pentru orădeni Szelegi 9, 
Incze 5, Torok 3 și Vagy 2. Meciul 
a fost arbitrat de V. Sidea. (Al. 
Gross, coresp. regional).

LA REȘIȚA

C.S.M. REȘIȚA — HARGHITA 
TG. MUREȘ (b) 20—14 (12—8). Joc 
bun, urmărit cu viu interes de 
peste 500 de spectatori. Gazdele au 
jucat mai iute și cu contraatacuri 
periculoase, cîștigînd pe merit. Au 
marcat: Schena 7, Reichel, Kozum- 
plik și Horvat cîte 3, Cervenco 4, 
respectiv Medve 5, Szanto 4, Bene
2, M. Farkas, T. Farkas și Bara- 
bas. A condus corect P. Cîrligeanu. 
(I. Plăvițu, coresp.).

FI. Voinea învingător 
la sărituri

BRAȘOV, 10 (prin telefon). întrece- i 
rile de sărituri din cadrul etapei a : 
II-a a Cupei R.P.R. s-au desfășurat 1 
duminică, pe trambulina mijlocie din 
Poiana Brașov. Ele s-au bucurat de 
un frumos succes, săritorii prezentîn- 
du-se mai bine pregătiți decît la con
cursurile precedente. Victoria a reve
nit din nou reprezentantului clubului 
sportiv Dinamo Brașov, Florea Voi
nea, care manifestă o formă bună. 
Rezultate : SENIORI : 1. FI. Voinea 
(Dinamo) 217,5 (49 m — 52 m); 2. St. 
Burețea (Voința Brașov) 211,2 (48 m
— 48,5 m ); XI. Ciucudeanu (Dinamo) 
202 (47 m — 49 m); 4. E. Kiss (Voința 
Odorhei) 197,4; 5. I. Celcer (Tractorul 
Brașov) 194,2; 6. I. Buzoi (Tractorul) 
178,6; JUNIORI : 1. I. Eros (Voința O- 
dorhei) 204 (45 m — 49 m); 2. I. Co
vaci (Voința Odorhei) 194 p (42,5 m
— 44 m); 3. M. Biriș (Tractorul) 187.1 
(45 m — 43,5 m).

Scherer; JUNIORI: 1. Marin Foe- 
șencanu; 2. D. Apostol; 3. B. Haidu.

Campionatul regiunii Ploiești
Azi și miine se dispută pe pîrtiile 

din Bucegi întrecerile campionatului 
de schi al regiunii Ploiești. Probele 
de fond se vor desfășura la Poiana 
Stînii, iar cele alpine pe pîrtiile de 
la Cota 1 400. La acest concurs vor 
lua startul o serie de schiori frun
tași, printre care P. Clinei, Marin 
Focșeneanu, Mihaela Stoenescu, Ion 
Secui, Mircea Enache, I. Șupeală, 
E. Șandru ș.a.

Cupa Predeal" a revenit schiorilor 
de la Casa Ofițerilor Brașov

PREDEAL, 10 (prin telefon). Aproa
pe 100 de concurenți au luat startul 
în probele concursului „Cupa Pre
deal", organizat de asociația sportivă 
Casa Ofițerilor Brașov. întrecerile, 
desfășurate sâmbătă și duminică pe 
pîrtiile din localitate, au fost urmă
rite de sute de oameni ai muncii aflați 
la odihnă. Trofeul a revenit sportivi
lor asociației organizatoare, care au 
prezentat un lot complet. Iată rezul
tatele : 15 KM SENIORI : 1. N. Su- 
medrea 46:3. 2, N. Țeposu 47:12 ; 3. 
I. Șutea 47:18 ; 4. M. Cristina 48:23 ; 
5. M. Crăciun 48:31; 5 KM SENIOARE:
1. Iuliana Matei 19:01 ; 2. Ana Bara- 
baș 20:49 ; 3. Ecaterina Șupeală 21:02; 
JUNIORI 5 KM : 1. M. Stoian 16:04 ;
2. M. Cojan 16:36; 3. V. Narea 16:47; 
JUNIOARE 3 KM : 1. Rodica Stoian 
12:03 ; 2. Iuliana Bogdzi 12:35; 3. Ro
dica Cimpoia 13:01 ; ȘTAFETA 3x10 
KM SENIORI : 1. Casa Ofițerilor Bra
șov I 11:*# 25; 2. C.O.B. II lh31:23 :
3. Dinamo Brașov lh31:27 ; 3x3 KM 
FETE: 1. C.O.B. 40:55 ; 2. Tractorul 
41:37 ; 3. Voința Sinaia 42:03 ; 3.x5 KM 
JUNIORI : 1. Tractorul 47:15 ; 2. Stea
gul roșu 49:51 ; 3. C.O.B. 55:15.

Clasamentul pe echipe : 1. Casa Ofi
țerilor Brașov 15 p ; 2. Tractorul 17 p : 
3. Dinamo 21 p.

GH. CORCODEL-coresp. I

De la Federația romină 
de lupte

Intre II—17 februarie a.c. are Ioc 
la Institutul de Cultură Fizică — ca
tedra de lupte — consfătuirea me
todică a antrenorilor și arbitrilor 
de lupte. Scopul acestei consfătuiri, 
la care participă antrenorii și ar
bitrii din întreaga țară este de a 
pregăti cadrele de specialitate în 
ceea ce privește orientarea metodică 
în procesul instructiv-educativ.

tffionosport
AȘA ARATA O VARIANTA CU 

12+1 REZULTATE EXACTE
I. Fiorentina — Milan (Camp, 

italian A) 0—1 2
II. Genoa — Napoli (Camp, italian

A) 3—2 1
III. Internazionale—Palermo (Camp,

italian A) 4—0 1
IV. Lanerossi — Mantova (Camp,

italian A) 4—2 1
V. Roma — Catania (Camp, italian 

A) 5—1 1
VI. Spal — Sampdoria (Camp, ita

lian A) 1—0 1
VII. Torino — Modena (Camp, ita

lian A) 2—0 1
VIII. Venezia — Atalanta (Camp, ita
lian A) 1—0 1

IX. Cosenza — Cagliari (Camp, ita
lian B) 2—0 1

X. Foggia — Padova (Camp, ita
lian B) 2—1 1

XI. Simmenthal — Lazio (Camp, 
italian B) 2—1 1
XII. Udinese — Messina (Camp, ita

lian B) 0—1 2
Sp. Bologna — Juventus (Car r 

italian A) 1—2
Variante depuse aproximativ 217 9b#



Se intensifică pregătirile pentru noul sezon
Rapid București—Voința București 2-0 (0-0) Lotul de juniori U.E.F.A. — Progresul 3-2 (3-1)

Compo-nenții formației Voința, din 
campionatul orășenesc, n-au vrut ieri să 
reJeze de loc presiunii pe care fotbaliș
tii giuleșteni o exercitau la poarta lor. 
Dacă mai adăugăm și lovitura de la 
II hi, ratată de Ozon hi repriza a doua, 
precum și marea ocazie pe care înainta
șii Voinței au scăpat-o Ia I—0, avem 
o imagine mai completă a acestei stări 
de Lucruri.

Cum se întîmplă de obicei, deși era 
un meci de pregătire, jucătorii de la 
Voința, ambițioși, au vrut să demon
streze miilor de spectatori, de p? tri
bunele de... zăpadă, că deși între ei și 
rapidiști sînt două categorii, le pot 
da de furcă fotbaliștilor de la Rapid. 
Au luptat deci ca într-un îneci de cupă și 
la pauză scorul era 0—0. Cinci minute 
după reîncepere, lonescu a marcat în- 
tîmplător dar golul n-a schimbat fizio
nomia partidei. Ba. dacă pînă atunci 
Voința sc menținuse într-Q strictă a- 
părarc, după gol a început să contra
atace, realizînd ocazia extrem de fa
vorabilă, amintită. Golul înscris de 
Balint cu 6 minute înainte de sfîrșit 
a definitivat scorul partidei dar n-a 
avut darul să mulțumească pe supor
teri .și mai ales pe antrenorii Rapidu
lui.
^fcftr-adevăr, felul cum s-a desfășu- 

ra< jocul n-a satisfăcut conducerea 
tehnică a echipei din Giulești. Nu este 
vorba de scor ci de faptul că mingea 
a fost ținută prea mult, că extremele 
s-au ..plictisit*4 perioade destul de lun
gi, că fazele lucrate de rapidiști n-au 
avut claritatea și calitatea scontată. 
Scuza invocată de aceștia că terenul 
a fost prea îngust (maximum 50 de

Dinamo - Steaua (tineret) 6-2 (4-0)
In primul joc al cuplajului de pe 

stadionul „Steaua" formația de tine
ret a echipei gazdă a rezistat doar 
un sfert de oră atacului susținut al 
dinamoviștilor, apoi golurile au căzut 
unul după altul. Autorul celor mai 
multe puncte a fost centrul înain
taș Frățilă care — după cum a jucat 
in acest meci de verificare — se pare 
că are de gînd să stea cit mai pu
țin, sau deloc, pe tușă în acest sezon 
Frățilă a încercat des și cu preci
zie poarta și o parte din cele patru 
goluri înscrise de el au fost „lu
crate" cu mare finețe.

Dinamo a lăsat în general o im
presie bună. Pregătirea fizică a jucă
torilor e satisfăcătoare, ceea ce a 
permis ca echipa să-și poată doza 
bine eforturile pe tot parcursul celor 
90 de minute. O lipsă în orientarea 
acțiunilor a fost faptul că mai ales 
în prima repriză — s-a aglomerat 
jocul pe aripa dreaptă, neglijîndu-se

Steaua - Dinamo (tineret) 6-4 (2-3)
Și în cel dc-al doilea joc al cupla- 

ului a căzut o... ploaie de goluri: 
0. Steaua a înscris de 6 ori, iar Di- 
lamo-tineret de 4 ori. în acest meri 
ra însă să se producă o surpriză, 
ieoarece la un moment dat Dinamo- 
ineret- — in a cărei formație au 
părut o serie de jucători de va- 
iare — a condus cu 4—2! Aceasta 
atorită jocului slab al apărătorilor 
e la Steaua. în pauză, antrenorul 
Inisie a arătat jucătorilor cauzele 
lăbiciunilor din apărare: lipsa du- 
lajului jucătorilor. într-adevăr, cînd

1 apărător de la Steaua se angaja 
tr-un duel pentru balon cu un ata- 
nt advers, coechipierii nu îi veneau 

ajutor pentru a-1 dubla și a 
ra astfel calea adversarului spre 
►artă. întâlnirea de verificare de 
ri- a scos deci în evidență o lipsă 
ai veche a compartimentului de- 
nsiv al echipei Steaua, pentru eli- 
inarea căreia jucătorii vor trebui 

muncească în mod serios în 
itor.
în contrast cu apărarea, atacul 
rmației militare a funcționat pro- 
ițător, cu mai puțină precizie în 
ima repriză, mai clar și mai eficace 
pă pauză, cînd acțiunile au fost 
ordonate de Constantin. De altfel, 
citeva minute după intrarea pe 

•en a lui Constantin scorul a deve- 
egal, datorită golurilor înscrise 

interul echipei noastre naționale, 
ja dinamoviști am remarcat pof- 
de joc a lui Ene II, care se pare 
a fost... stimulat și de jocul bun 
lui Frățilă in primul meci. Dina- 
i-tineret a dat o ripostă dirză echl— 
. Steaua, obligind pe componentii 
stei formații să se întrebuințeze 

metri, din cauza zăpezii) rezistă dar 
nu justifică comportarea în ansamblu 
a echipei. Și, pentru edificare, iată 
un instantaneu din cabina Rapidului, 
la pauză:

—- lonescu, dă drumul la balon, 
mai repede ! Băieți, dațî drumul 1< 
minge, n-o mai ,,mmgîiați“ atît — 
le spune antrenorul Roșculeț.

— Ione seu, nu mi-ai pasai, nici o 
minge în fața porții — se adresează 
Balint centrului atacant rapidâst.

— Sînt prea mulți în apărare și n-am 
cum...

— Nu sînt ! Se aglomerează spațiul 
din fața porții fiindcă noi ținem min
gea, completează Balint.

Și cu<n lonescu era centrul... aten
ției l-am mtâ’ebat cum se simte:

— Are dreptate Balint, dacă vă re
feriți la meciul de azi și la discuția 
de aici. Altfel, mă simt minunat deoa
rece în iarna aceasta am făcut o pre
gătire foarte bună. De-abia aștept în
ceperea returului...

— O să vină, u-ai grijă — intervine 
Motroe surîzînd. Piuă atunci, lansea
ză extremele...

In final, doua cuvinte bune pentru 
Ghenov, Ciocănel, Pană, Motoc și Bluj- 
dea, de la Voința.

Piapid : Todor (N icul eseu)—Gream 
(Lupeseu), Motroe, Macri—Ștefăneseu 
(Gherghina), Georgescu (Langa)—Năs- I 
turescu. Ozon, Ioncscu. Balint, Kraus.

Voința: Ghenov (Ciocănel)—Ghica. 
Niță, Motoc—Goliș (Lungoci), Miliăes- 
cu—Bir, Gane (Ștefan), Marin (Mus- 
tețea), Pauă. Blujdea.

VALENTIN PALNESCT 

cealaltă aripă. Totodată, unii înain
tași (in special Pîreâlab) au rămas 
datori cu șuturile la poartă. în com- ■ 
partimentul defensiv punctul ... ne
vralgic l-a constituit Ivan, care — 
acuzind o întindere — s-a cam me
najat, pierzând citeva dueluri cil 
atacarrții adverși.

Steaua (tineret) a acționat destul 
de bine in cimp; în fața porții însă 
atacanții au combinat excesiv, ratînd 
astfel ceie citeva ocazii create. Au
torii golurilor : Frățilă (4), Seiymesi II 
și Ungureni, respectiv Georgescu și 
Stanâu.

DINAM O : Datcu — C. Ștefan; 
Nunweiller III, Ivan — Țîreovnicu, 
Nunweiller IV — Pîreâlab, Varga, 
Frățilă, Unguroiu, Seiymesi II.

STEAUA (tineret) : Petre - Dum
bravă, Popescu, Măndoiu — Crăciun, 
Ivănescu — Baiaș, Ion Ion (Geor
gescu), Mateianu, Stanciu, Toth (Toia) 

serios. Privind astfel lucrurile, jo
cul de verificare a corespuns intru- 
totul. Au înscris : Constantin (2), Tă- 
taru (2), Raksi și Voinea, respectiv 
Ene II (2 — unul din 11 m), I. Ște
fan și Halagian.

Arbitrului Gh. Dulea, care a con
dus și primul joc, i s-au aliniat ur
mătoarele formații :

STEAUA; Voinescu (Eremia) — 
Zavoda II, Cojocaru, Staicu — Je
nei, Crișan — Cacoveanu, Tomes 
(Constantin), Voinea, Raksi, Tătaru.

DINAMO-tineret : Uțu — Maghiar. 
Hustiuc (Vasile Alexandru), Constan- 
tinescu — I. Ștefan, Ciuleanu — Va
sile Anghel, Vasile Alexandru (We- 
tzer), Ene II, Halagian, Dumitrescu 
(Ene III).

AL. INOVAN

Steagul roșu — 
Precizia Sâcele 8-0
BRAȘOV (prin telefon). — Steagul 

roșu a susținut duminică un reușit 
joc de verificare (3X30 min.) cu 
echipa Precizia Săceie din campio
natul regional. Fotbaliștii de la Stea
gul roșu s-au mișcat destul de bine 
dovedind poftă de joc. Au înscris 
Seredai (2), Năftănăilă (2), Zaharia, 
Nagy, Olteanu șl Mazilu (autogoluri).

Steagul roșu a folosit următoarea 
formație: Ghiță — Nagy, Jenei, Cam
po (Fiiimon) — Zaharia, Szigheti — 
Hașoti, Năftănăilă, Seredai, Mesza- 
roș, Hajdu (Campo).

V. SECAREANU, coresp.

Lotul de juniori U.E.F.A. și echi
pa Progresul s-au întîlnit ieri la a- 
miază, pe terenul din str. dr. Stai- 
covici, intr-un joc de antrenament. 
Meciul s-a desfășurat într-un ritm 
susținut și s-a încheiat cu rezultatul 
de 3—2 (3—1) în favoarea juniorilor, 
care — la un moment dat — au 

Sorin .1: ram trage puternic la poartă cu toată opoziția lui loniță. Iacă din 
meciul Lotul de juniori Progresul (3—2)

condus cu 3—0, prin puncLele înscri
se de Pavlovici (2) și Doneiu. Pro
gresul și-a revenit apoi, a redus 
handicapul prin D. Popescu și Iancu 
și a lipsit foarte puțin ca să și ega
leze: la 3—2 loniță a ratat 0 lovitură 
de la 11 m.

în acest meci au fost aliniate ur
mătoarele formații:

LOTUL 8XFA : Haidu (Suciu) 
— Mihăilescu, Grăjdeanu, Kiss —

riî.iu.'HăjM . . . . . . . . . . . . ---■ =—

Hocheiștii romîni învingători în ambele jocuri 

cu reprezentativa Iugoslaviei
(Urmare £n pag. 1)

pei noastre. Scorul final de 6—4 
(2—1, 3-0, 1—3) nu reflectă insă În
deajuns superioritatea formației ro- 
mine, care a dominat mai mult dar 
n-a putut câștiga mai net pe de o 
parte din cauza insuficientei concen
trări a unor atacanți în fazele de 
poartă iar pe de alta din cauza unor 
greșeli de apărare.

în formația noastră, cei mal buni 
jucători au fost sâmbătă fundașii 
Czaka și lonescu; amândoi au atins 
o formă foarte bună. Mai slab a 
jucat linia Varga—L. Vakar. (De alt
fel, trei din cele patru goluri ale 
oaspeților au fost primite de noi cînd 
se afla pe gheață această linie de 
fundași). Linia noastră primă de atac 
a cqmbinat frumos dar ineficace. în 
linia a doua, lipsa lui Biro se resim
te. Linia a treia ni s-a părut în pro-

Duminică
Spre deosebire de jocul anterior, 

în cea de a doua partidă cu re
prezentativa R.P.F. Iugoslavia, ho- 
cheiștii noștri au reușit să-și impună 
net superioritatea, realizînd o vic
torie la un scor care exprima mai 
bine diferența de valoarea dintre 
aceste formații: 10—2 (3—0, 3—1, 4—1). 
Acționînd mai legat, cu mai multă 
claritate și păstrînd ritmul de-a lun
gul întregului meci, jucătorii romîni 
au făcut de această dată dovada 
bunei lor pregătiri. Ne-a plăcut în
deosebi felul în care echipa noas
tră reprezentantivă a știut să joace 
în apărare, unde înaintașii au cola
borat bine cu apărătorii, anihilînd cea 
mai mare parte a acțiunilor — une
ori foarte rapide — ale hocheiștilor 
iugoslavi. Aceștia din urmă s-au 
comportat în linii generale la fel ca 
sîmbătâ seara, luptînd cu mult elan 
pentru a pierde la un scor cit mai 
strîns.

Ca și în jocul precedent, duminică 
seara scorul a fost deschis de echi
pa R P. Romine, chiar în primul 
minut (după 30 de secunde) de Fe- 
renezi, care a șutat din apropiere. 

Mihâilâ, Doneiu — Murcșan, Sfirlo- 
gea (Nunweiller VI), Pavlovici (Da- 
nileț). Sorin Avram, Codreanu.

PROGRESUL: Mindru (Cosma) — 
Nedeleu, Caricaș, Panait (Colceriu) 
— loniță, Dumitriu I (Știrbei) — 
Oaidă, D. Popescu (N. Popescu), Ian- 
cu, Voinea, Baboie (Mafteuță).

Foto: T. Roibu

Dinamo Bacău — Dinamo
BACAU (prin telefon). Dinamo 

Bacău a jucat duminică la două 
porți cu formația sa de tineret cîș- 
tigind întâlnirea cu scorul de 2—1 
după un meci in care tinerii fotba
liști au dat o ripostă dtrză celor din 
prima echipă. Punctele au fost în-

greș față de evoluțiile anterioare. 
Sub așteptări, randamentul dat de 
Tacaci I și Andrei, jucători de bază 
ai eciripei, care dau mai puțin deeit 
se așteaptă de la ei. Ca o remarcă 
de ansamblu. subliniem lipsa de 
eficacitate a liniilor de atac. în jocul 
de simbătă, patru din totalul de șase 
goluri ale echipei romine au fost 
opera... fundașilor. Ce părere au 
cei nouă atacanți care au evoluat 
simbătă ?

Oaspeții au făcut o figură frumoa
să. Ei au prezentat o echipă omogenă, 
combativă, in care a excelat jucăto
rul Fele. Selecționata iugoslavă se 
prezintă în acest an într-un remar
cabil progres.

Arbitrii P. Knczevici (R.P.F. Iugo
slavia) și L Florescu (R.P.R.) au con
dus bine echipele :

R. P. Romînă : Pușcaș (din min. 
55 Crișan) — Czaka, lonescu, Varga, 

r 10-2 pentru echipa R.
încurajată de acest gol echipa ro
mînă domină, înghesuindu-și adver
sarul în propria treime. In minutul 
5 lonescu, „infiltrat" pe extremă pa
sează în fața porții, unde tînărul 
Pană, nemarcat, stopează pucul și 
trage puternic ridicînd scorul la 2—0. 
Cu patru minute înainte de termi
narea reprizei tabela de marcaj se 
modifică din nou: Varga inițiază o 
acțiune personală și din apropierea 
porții trage în stilul său caracteris
tic. Prima parte a jocului se încheie, 
deci, cu scorul de 3—0 în favoarea 
reprezentanților noștri. Cea de a 
doua repriză începe la fel ca prima. 
Trecuseră doar 15 secunde de joc și 
o acțiune în viteză a fraților Szabo 
se termină cu un frumos gol înscris 
de Iuliu Szabo. Echipa noastră com
bină acum mai bine, pucul este diri
jat cu mai multă adresă și, firește; 
acțiunile de a marca sînt mai nume
roase și mai clare. Dar hocheiștii oas
peți luptă cu multă îndîrjire, în spe
cial în fața porții pentru a împie
dica majorarea scorului. Totuși în 
min. 25 un șut „liftat" al lui Ta-

! Cmțăttțenii la primul Iar meci: 
Fard —C. S. 8. Brăila 4-8 (Z-8)

CONSTANȚA W (prin telefon). Pe 
stadionul Mai54 din localitate, Farul 
CansEaaia a susținut primul joc la 
doua porțj din acest sezon. Partida 
susținută eu C.S.O. Brăila a oferit ce
lor 4000 de spectatori un joc bun, cu 
faze frumoase de la o poartă la alta. 
Gazdele au obținut victoria cu- 4—0, 
dar scorul putea li și mat mare dact 
înaintașii constănțeni ar fi dovedii mai 
multă eficacitate. Echipa învragâtoare 
s-a prezentat cu o pregătire fizică bună 
și eu un joc în ansamblu destul de 
bine sudat. Antrenorul trebuie insă să 
se preocupe mai muh de linia de atac, 
care arc ir >. deficiențe în trasul Ia 
poartă.

Golurile au fost marcate în ordine de 
Dinu le seu min. 28> Moroianu min. 40. 
Gref min. 78 șt Ciosescu min. 86.

Arbitrul Stavm Nicolau a condu» 
corect următoarele formații :

FARUL: Ghihănescu (Manciu) — 
Nicoară (Buzea), Brânzei, Florescu— 
Stancu (Gref), Pleșa—Moroianu, Bii- 
kosi, Ciosescu, Dinul eseu, Vasilescu 
( Ntmu ).

C.S.O. BRĂILA: Obredin— Gbițules- 
cu, Broscuțeanu, Potolea— Boboc I, 
Boboc II—Tu dor (Olcniuc), Căl in, 
Opri șan, UJman, Asiminoaie.

C. POPA, eoresp.

Bacău (tineret) 2-1 (1-1)
scrise de Mureșan și Eftimie respec
tiv Meder. Dinamoviștii au folosit 
formația: Bucur — Giosan, I.azăr, 
Gross — Rădulescu, Pașeanu — Mu- 
reșaa, Eftimie, Harsani, Cirinoi, Pu- 
blik.

ILIE IANCU -coresD.

L. Vakar — Szabo II. Fercnczi, Sazbo 
I. Calamar, Andrei. Tacaci I, loano- 
vici, Florescu, Pană.

R.P.F. Iugoslavia: Novak — Erun, 
Ravnik, Trebusak, Kristart — Tisler, 
Fele, Smolej, Valenlar, Klinar, Jan; 
Obrak, Djordjevici. Zupancici.

★
Și acum, o remarcă în ceea ce pri

vește organizarea. Din neglijența ad
ministrației patinoarului terenul de 
joc a fost nemarcat. Liniile care de
limitează treimile s-au distins cu 
mare greutate iar marcarea spațiu
lui de poartă a fost... inexistentă. Un 
teren nemarcat împiedică atît arbi
trajul cit și pe jucători. Sperăm că 
pe viitor, mai ales la meciuri inter
naționale, I.E.B.S., care administrează 
patinoarul, va acorda mai multă 
atenție unei probleme ca aceasta* 
care nu e de loc minoră.

P. Romine
kacs I trimite pucul, printr-un pa
chet de jucători masați în fața por
ții, în plasă. După acest gol oaspeții 
au o scurtă revenire, ratează citeva 
ocazii și în min. 32 Ravnik trage 
„golf" din apropierea liniei albas
tre de la treimea noastră. Pucul 
ricoșează din apărătoarea unui jucă
tor român în poartă. în ultimul mi
nut de joc al reprizei Ciobotaru reu
șește să marcheze astfel că scorul 
devine 6—1. La reluare, in min. 44; 
Takăcs I majorează scorul la 7—1. 
Jocul este mai animat și Pfelc. unul 
din cei mai buni jucători oaspeți, 
pornește de unul singur, driblează 
doi apărători, realizînd un gol fru
mos printr-un șut plasat. După cite
va secunde lonescu îl imită și după 
ce a driblat și portarul, ridică scorul 
la 8-2 pentru echipa noastră. Ho
cheiștii romîni domină în ultimele 
minute și reușesc să mai înscrie d« 
două ori prin lonescu (min. 54) și 
Iuliu Szabo (min. 58).

Au condus I. Florescu (R.P.R.) și 
P. Knezevici (R.P.F.l.)

CALIN ANTONESCU
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Campionatele republicane

Rezultate strinse si citeva surprize in etapa de ieri

ECHIPELE U.K.S.S. PENTRU 
CAMPIONATELE MONDIALE DE 

PATINAJ VITEZA

Federația de patinaj a U.R.S.S. a 
desemnat echipele care vor participa

2.324,6 puncte, urmată de Nicole 
Hassler (Franța) — 2188,6 puncte și 
Reghina Heitzer (Austria) 2187,4 
puncte. Pe locul 4 s-a clasat cam
pioana cehoslovacă Jana Mrazkova — 
2171,5 puncte. Linda Sherman și Mi

tici au repurtat o categorică victorie 
cu scorul de 10—2 (2—0; 4—2; 4—0). 
După cum se știe, simbătă seara, in 
meci revanșă, selecționata U.R.S.S. a 
întrecut din nou echipa S.U.A., cu 
scorul de 12—3 (1—0, 4—1, 7-2).

Vn aspect din întilnirea de baschet feminin Olimpia București—CJȘ.M.S. Iași 
(48—33) Foto : T. Roibu

Masculin, Seria I

între 21 și 24 februarie la campiona
tele mondiale de patinaj viteză de la 
Karuizawa (Japonia). Din selecționata 
masculină fac parte campionul mon
dial de anul trecut Viktor Kosicikin, 
recordmanii mondiali Evgheni Grișin 
și Oleg Sabarov, Boris Stenin, Eduard 
Matușevici și Vladimir Gurov. Echipa 
feminină are in frunte pe Inga Voro
nina, Valentina Stenina și Lidia Skob
likova. înainte de campionatele mon
diale sportivii sovietici vor participa 
la un concurs internațional in Japonia.

„CUPA KURIKKALA" A FOST 
CIȘTIGATA DE ECHIPA ITALIEI

chael Phillips (Anglia) au devenit 
campioni europeni de patinaj artistic 
la proba de dans. Ei au totalizat 252,2 
puncte fiind urmați de campionii de 
anul trecut Eva și Pavel Roman 
(R. S. Cehoslovacă) — 251,8 puncte și 
Janet Swabridge — David Hooking- 
botom (Anglia) — 242,1 puncte.

.„J
DE PE TERENURILE DE HOCHEI 

PE GHEAȚA

In ultimul joc al turneului pe care 
l-a întreprins in U.R.S.S. echipa de 
hochei pe gheață a S.U.A. a intîlnit 
duminică la Moscova echipa de tine
ret a U.R.S.S. Tinerii hocheiști sovle-

In cel de-al patrulea meci al tur
neului pe ca-re-1 întreprinde în R. S. 
Cehoslovacă, echipa de hochei pe 
gheață „Aripile Sovietelor" Moscova 
a jucat la Usti cu selecționata de ti
neret a R. S. Cehoslovace. Jocul s-a 
terminat la egalitate : 1—1 (1—0; 0—0; 
0—1).

• Concursul de sărituri cu schiurile 
„Turneul celor 3 trambuline", desfă
șurat în stațiunile de sporturi de 
iarnă din R. S. Cehoslovacă, a fost 
cîștigat de Iosef Matous (R. S. Ceho
slovacă), urmat de H. Recknagel (R.D. 
Germană), Rokelch (R.D. Germană), 
Ivanikov (U.R.S.S.) și Golser (Austria).

Seria a ll-a

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
STEAUA 67—115 (30—56). Militarii
și-au desfășurat jocul lor obișnuit, 
realizind din nou un scor mare. 
Cei mai buni realizatori: Cimpoiaș 
17, V. Gheorghe 20 de la Steaua și 
M. Ionesco 18 de la Progresul. (Cr. 
Popescu — coresp.).

ȘTIINȚA CLUJ — POLITEHNICA 
CLUJ 89—55 (31-20).

ȘTIINȚA CRAIOVA — VOINȚA 
IAȘI 68—46 (36—19). în ascendent de 
formă, formația locală a obținut o 
victorie concludentă, datorită unui 
joc mai bine organizat în atac. Cra- 
iovenii au avut cei mai buni oameni 
în Dragoș 19, Popa 15 și Schmidt 15. 
(R. Schultz — coresp. reg.)

DINAMO ORADEA — ȘTIINȚA 
BUCUREȘTI 59—56 (22—22. 47—47).
A fost un joc frumos și extrem de 
echilibrat. Dinamoviștii puteau cîști- 
ga chiar in timpul regulamentar de 
joc, dar Vania a ratat în ultima se
cundă două aruncări libere. (I. Ghi- 
șa — coresp. reg.).

Rapid București — 
Partizan Novi Sad: 67-62 

(Urmare din pag. 1)

nu i-a găsit cel mai bun antidot — 
a contribuit la mărirea scorului.

Cele 116 puncte ale partidei au fost 
realizate de: A. Basic 2, G. Ferenc 
9, I. Stojanovici 2, I. Pavlik 10, I. 
Juhas 12, M. Mica 15, A. Gal 2, 
S. Kalusevici 8, A. Mesaros 12 pen
tru Partizan ; F. Izbiceanu 24, L. 
Vlăescu 6, M. Simion 7, H. Antosch 4, 
U. Gundi$ch 2, E. Nagy pentru se
lecționata • de tineret a Capitalei, în 
cadrul căreia au mai jucat A. Odo- 
bescu, M. Poulieff, A. Vogel și C. 
Vogel. ★

Victoria obținută sîmbătă de Partizan, 
a făcut ca meciul de duminică, cu Ra
pid București, să fie așteptat cu inte
res. Și într-adevăr, spectatorii prezenți 
în sala Floreasca la această partidă au 
urmărit un joc disputat cu înverșunare, 
în care victoria finală a revenit tot e- 
chipei noastre campioane, de data astă 
la o diferență mai mică de cît vineri : 
67—62 (36—27).

Explicația constă în aceea că rapidis- 
tele au privit meciul ci| ușurință. In- 
trînd pe teren prea sigure de victorie, 
ele au avut surpriza să întîlnească o 
echipă neașteptat de proaspătă, cu toa
te că susținea al treilea meci în trei 
zile. Și astfel, cu toate că diferența de 
scor luase proporții (min. 10: 23—15), 
în min. 14 pe foaia de arbitraj se con
semna egalitate deplină : 25—25, pen
tru ea sfîrșitul primei reprize să le gă
sească din nou pe bucureștence în atac. 
Aceeași situație se repetă la mijlocul 
celei de a doua părți a jocului : min. 
24: 42—29, iar în min. 28: 44—42. 
In final, din nou Rapid devine stă- 
pînă pe situație și, datorită bagajului 
de puncte cucerit în prima repriză, ter
mină învingătoare.

Dintre jucătoare evidențiem pe : E. 
Ferencz 18. A. Racoviță 18. V. Nicu- 
lesca 12. E. Ivanovici 10 (Rapid), G 
Ferenc 20, S. Kaliisevici 16 (Parti
zan)

MIRCEA TUDORAN

DINAMO BUCUREȘTI - STEAGUL 
ROȘU BRAȘOV 75—74 (34—39). A 
fost un meci excelent, care merita 
să fie văzut. Am asistat la faze de 
mare spectacol, cu acțiuni subtile, 
finalizate eu succes. Dinamoviștii in
trând pe teren prea încrezători în 
forțele lor, au fost surprinși de re
plica dîrză și plină de elan a oas
peților. Evoluția scorului a fost in
teresantă : 5—2 (min. 1), 7—11
(min. 5), 18—17 (min. 7), 28—31
(min. 15), 34—39 (min. 20), 42—41
(min. 23), 48—53 (min. 27), 60—57
(min. 31), 66—66 (min. 36), 74—74 
(min. 39). La acest scor, Visner 
transformă o aruncare liberă (mai 
erau 35 de secunde), iar cu 12 
secunde înainte de sfîrșit, Esigman 
ratează o excelentă situație de a j 
marca și, .deci, de a inversa scorul j 
în favoarea echipei sale. Cei mai 
buni jucători ai meciului: Dudescu, 
Vasilescu de la Dinamo și Szabo, 
Birsan de la Steagul roșu. Excelent 
arbitrajul prestat de V. Popescu și I 
Șt. Roșu. (Cr. Popescu — coresp.). i

C.S.O. GALAȚI — RAPID BUCU- | 
REȘTI 54-50 (22—25, '45—45)1 Partidă i 
de factură tehnică modestă, înche- | 
iată cu surprinzătorul succes al bas- I 
chetbaliștilor gălățeni. C.S.O. a ob- : 
tinut, la mare luptă, cel de al trei- I 
lea succes consecutiv pe teren pro- | 
priu. Cr, Popescu (Rapid) 16 și Bal- | 
tag (C.S.O.) 26 au fost jucătorii cu 
cea mai mare eficacitate. în lipsa 
arbitrilor delegați (!) au condus Al. 
Ciolan și M. Vodă (Galați). (Gh. Ar- 
sene și D. Ghițescu — coresp.).

ȘTIINȚA TIMIȘOARA — ȘTIINȚA 
TG. MUREȘ 82—60 (35—20). Partida 
a avut un nivel tehnic mediocru, 
jucătorii ambelor echipe părînd o- 
bosiți după meciurile jucate în cursul 
săptămînii. Mult superiori, timișore
nii au învins la scor. (Al. Gross — 
coresp. reg.).

A. S. ROMAN — FARUL CON
STANȚA 53—51 (37-24).

Feminin, seria I
UNIREA BUCUREȘTI — VOINȚA 

BRAȘOV 56—58 (27—25)1 Marea sur
priză a etapei. Jocul a fost frumos, 
cu multe faze spectaculoase, scorul 
fiind, pe rînd, favorabil ambelor 
echipe. Profitind de unele greșeli 
comise de. apărarea bucureștencelor, 
formația din Brașov a obținut ega- 
larea și victoria în ultimul minut, 
prin acțiunile lui O. Simon și V. 
Fieraru. (Cr. Popescu — coresp.).

ȘTIINȚA BUCUREȘTI — ȘTIINȚA 
TIMIȘOARA 63—35 (39—17); PRO
GRESUL BUCUREȘTI — S.S.E. CON
STANȚA 36—44 (23—24).

Seria • ll-a
VOINȚA ORADEA — VOINȚA 

BUCUREȘTI 38—44 (10-22). Echipa
bucureșteană a luat un avans con
sistent din prima repriză, pe care 
localnicele nu l-au mai putut recu
pera, în ciuda unor eforturi deose
bite, în final. învingătoarele au avut 
cea mai bună jucătoare în II. Spi
ridon (23). (I. Ghișa — coresp. reg.).

MUREȘUL TG. MUREȘ — VOINȚA 
TG. MUREȘ 58—51 (32—18). Derbiul 
local s-a încheiat cu victoria scon
tată a liderului. S-au remarcat: O, 
Pircan 20, de la Mureșul și E. De
meter 24 de la Voința. (I. Vulcan 
— coresp.).

■ OLIMPIA BUCUREȘTI — C.S.M.S. 
IAȘI 48—33 (28—16).

ROMA (Agerpres). In stațiunea ita
liană de sporturi de iarnă Asiago s-au 
desfășurat întrecerile pentru compe
tiția internațională de schi „Cupa Ku- 
rikkala". Proba de 15 km a fost cîști- 
gată de fondistul italian Frano Nones, 
care a realizat 49:13,4. Au urmat Wal
ter Demel (R.F.G.) — 49:16,0 și Mar
cello de Dorigo (Italia) — 49:17,3. 
Schiorii romini Gh. Bădescu și Stelian 
Drăguș au ocupat locurile 37 (53:36,9) 
și respectiv 45 (54:42,0).

Proba de ștafetă 4x10 km a revenit 
echipei Italiei I cu timpul de 2hl0:59,3, 
urmată pe locul II de Franța I 
2h 11:58,3. Italia II 2hl2:30.3, R.F.G., 
R. P. Polonă, Italia III. Elveția etc. 
„Cupa Kurikkala" a revenit Italiei cu 
15,58 p. urmată de Franța cu 83,48 p. 
și Elveția 311,40 p.

AU LUAT SFÎRȘIT „EUROPENELE" 
DE PATINAJ ARTISTIC

Au luat sfîrșit campionatele euro
pene de patinaj artistic. Din nou tițlul 
de campioană în proba feminină a 
revenit olandezei Sjoukje Dijkstra cu

FOTBAL
• Antrenorul echipei reprezenta

tive de fotbal a U.R.S.S., Nikolai Gu- 
liaiev, a prezentat in fața jucătorilor 
planul de pregătire pentru sezonul 
internațional. La ședință au luat
parte toți jucătorii lotului printre 
care căpitanul echipei U.R.S.S., Igor 
Netto, Lev Iașin, Anatoli Krutikov, 
Valeri Voronin, Igor Cislenko, Va
lentin Ivanov, Slava Metreveli și 
alții. Anul acesta echipa U.R.S.S. va 
susține întîlmri amicale cu reprezen
tativele Suediei, R. P. Ungare, R. P. 
Bulgaria și Marocului, precum și 
întilniri oficiale din cadrul „Cupei 
Europei" inter-tări.

Echipa de scrimă a R. P. Romine (juniori) pe locul El 
in „triunghiularul1* de la Cracovia

CRACOVIA 10 (prin telefon). Sim- floretă băieți cu 9—7 și la spadă cu 
bătâ au Început in localitate, intrece- același scor. Au fost pierdute, în
rile din cadrul concursului triunghiu
lar de scrimă cu participarea echipelor 
reprezentative de juniori ale R. P. 
Ungare, R. P. Romine și R. P. Po
lone „Triunghiularul" a scos in evi
dență forma bună a trăgătorilor ma
ghiari și romîni, în special. Astfel, în 
clasamentul general, formațiile R. P. 
Romine și R. P. Ungare au totalizat 
același număr de puncte — 10. în- 
trucît echipa R. P. Ungare a acu
mulat un număr superior de victorii, 
aceasta a „adus-o“ pe locul I.

Reprezentativa R. P. Romine a în- 
tîlnit, în primul meci, formația R. P. 
Ungare. Rezultatul final: 2—2! Pe 
probe, trăgătorii noștri au ciștigat la

PE GLOB
• Continuindu-și turneul în Me

xic, echipa cehoslovacă de fotbal 
Dukla Praga a jucat la Mexico City 
cu echipa Necaxa. Fotbaliștii ceho
slovaci au obținut victoria cu sco
cul de 5—2 (1—11.

• Federațiile de fotbal ale Italiei și 
U.R.S.S. au căzut de acord ca repre
zentativele celor două țări să sus
țină în toamna acestui an un meci 
amical. întilnirea va avea loc la 23 
noiembrie la Roma, urmind ca re
vanșa să se dispute în vara anului 
1964 la Moscova.

O echipă unită a Germaniei 
la J. O. de la Innsbruck și Tokio

LAUSANNE 8 (Agerpres). La Lau
sanne a avut loc recent o intilnire 
intre președintele Comitetului olimpic 
internațional, Avery Brundage, și re
prezentanții comitetelor olimpice din 
R. D. Germană și R. F. Germană. 
Scopul convorbirilor purtate cu acest 
prilej a fost găsirea modalității de a 
se forma o echipă unită a celor două 
state germane pentru jocurile olimpice 
din 1964. Comitetul olimpic interna
țional, de comun acord cu cei prezenți 
la convorbirile de la Lausanne a luat 
hotărirea ca la jocurile de la Inns
bruck și Tokio să participe o echipă 
unită a Germaniei conform princi
piilor adoptate la olimpiadele din 
1956 și 1960. în acest fel este anulată 
hotărirea anterioară prin care R. D. 
Germană și R. F. Germană urmau să 
participe cu echipe separate la J.O.

După întilnirea de la Lausanne, 
președintele Comitetului olimpic al 
R. D. Germane, dr. Heinz Schobel, 
a făcut următoarea declarație cores
pondentului ADN : „Rezultatul con
vorbirilor corespunde punctului nostru 
de vedere in ce privește formarea 
și participarea echipei unite la J.O. 
pe baza egalității in drepturi și a 
respectului reciproc.

In crearea echipei olimpice pe în
treaga Germanie intimpinăm insă des
tule greutăți, deoarece guvernul R. F. 
Germane incepind din august 1961, 
a împiedicat legăturile sportivilor din 
cele două state germane. Noi consi
derăm că alcătuirea echipei trebuie 
să se facă pe baza unor concursuri 
de selecție. Comitetul olimpic inter
național a fost de acord cu propu
nerea noastră".

schimb, meciurile la floretă fete (8—8, 
înfrîngere la tușe...) și la sabie 
(4—12).

Apoi, în întilnirea cu echipa R. P. 
Polone, formația noastră comportîn- 
du-se foarte bine a realizat scorul de 
3—1. Pe probe, reprezentanții noștri 
au cucerit victoria la floretă băieți și 
spadă (cu 9—7) și floretă fete (l\dR^ 
Polonezii au cîștigat doar la »*Me 
(10—6).

Duminică a început turneul Indivi
dual. La ora convorbirii telefonice 
luaseră sfîrșit două probe: floreta fete 
și sabia. In ambele probe, reprezen
tanții noștri, Ana Ene și respectiv 
Ionel Dritnbă, au ocupat locul 2. De 
menționat faptul că la sabie, Drimbă 
a pierdut locul I după un baraj foarte 
strins (4—5). El condusese cu 3—1 și
4—3.

Luni, turneul se încheie cu desfă
șurarea probelor de floretă băieți și 
spadă.

Echipa țării noastre se înapoiază în 
țară in cursul zilei de joi.

Concursul atletic de sală 
de la tos Angeles v

A
I NEW YORK 10 (Agerpres). Sportivii 

fruntași din U.R.S.S., Canada. Jamai
ca, Noua Zeelandă, R. P. Polonă și 
S.U.A. au participat la concursul at
letic desfășurat in sala „Coliseum" 
din Los Angeles. Pentru a doua oară 
în decurs de o săptămînă Igor Ter- 
Ovanesian U.R.S.S. l-a întrecut pe 
Ralph Boston, sărind la lungime 8,00 
m față de 7,96 m cît a realizat atletul 
american. In proba de săritură în înăl
țime Valeri Brumei și John Thomas 
au obținut aceeași performanță: 2,14 
m. După numărul de încercări ratate 
locul întii a fost acordat lui Thomas. 
O mare surpriză s-a~ înregistrat in 
cursa de 1 milă. Neozeelandezul Petec 
Snell, recordman mondial a fost în
vins de americanul Jim Grelle. Tim
pul învingătorului 4:04,7. Snell a sosit 
al doilea după 1,7 sec. Proba de 1000 
yarzi (914,40 m) a fost_ ciștigată de 
canadianul Bill Crothers în 2:13,8. Au 
urmat în ordine: Asten (S.U.A.) 2:14,7, 
Baran (R. P. Polonă) 2:15,8, Bulîșev 
(U.R.S.S.) ,2:16,2.

Alte rezultate : 60 yarzi bărbați Car
per 6,0 sec; 60 yarzi femei While 7.0 
sec; 600 yarzi Yerman 1:10.3. Keer (Ja
maica) 1:11,2; greutate Gubner 19,66 
m, O’Brien 18,81 m, prăjină Sternberg 
4.88 m.

CU PRILEJUL unui concurs inter
național de natație desfășurat la 
Sidney înotătoarea japoneză Satoko 
Tanaka a stabilit un nou record 
mondial în proba de 220 yarzi spate 
cu timpul de 2:29,6. Vechiul record 
era de 2:35,2 și aparținea Lindei 
Lundgrova.

ÎN OPTIMILE de finală ale „Cupei 
campionilor europeni" la volei (mas
culin) echipa TSKA Moscova a în
vins cu scorul de 3—0 (15—8; 15—4; 
15—9) pe C.S. Casablanca. Echipa so
vietică a acceptat ca returul acestui 
meci să se dispute la 12 februarie 
tot la Casablanca.

COMPETIȚIA internațională de 
rugbi „Turneul celor 5 națiuni" a 
programat la Dublin jocul dintre se
lecționatele Irlandei și Angliei. în- 
tîlnirea s-a terminat la egalitate: 0-0. 
In clasamentul campetiției conduce 
Anglia cu 3 puncte urmată de Fran
ța, Scoția și Țara Galilor cu cite 2

PE SCURT
puncte. Irlanda se află pe ultimul 
loc cu 1 punct.

A ÎNCEPUT turneul internațional 
feminin de baschet de la Praga. E- 
chipa R. P. Bulgaria a învins cu 
scorul de 68—59 (30—33) echipa Fran
ței, iar R. S. Cehoslovacă I a între
cut cu 63—39 (27—19) echipa R. S. 
Cehoslovacă II. în ziua a doua a 
turneului echipa R. P. Bulgaria a 
învins ou 53—46 (24—25) echipa se
cundă a R. S. Cehoslovace. Prima 
echipă a R. S. Cehoslovace a învins 
cu 59—46 (31—22) selecționata Fran
ței.

IN SEMIFINALELE „Cupei campio
nilor europeni" la tenis de masă e- 
chipa maghiară Vasutas Epitok a în
vins cu scorul de 5—1 pe Graficki

Zagreb, ciștigătoarea de anul trecui 
a trofeului. în finală jucătorii ma
ghiari vor întîlni echipa invingâtoar« 
din cea de a doua semifinală: CSW 
Cluj—Lokomotiv Leipzig.

ECHIPA masculină de volei „Le 
gia“ Varșovia a Învins cu 3—0 (12 
6, 11) formația finlandeză „Kimmo 
intr-un meci desfășurat la Lahti îi 
cadrul „Cupei campionilor europeni" 
Returul va avea loc la Varșovia.

ÎN TURNEUL internațional de șal 
de la Malaga conduce după 7 rund 
iugoslavul Bruno Parma cu 5,5 (1 
puncte, urmat de Schmit (R. F. Ger 
mană) —5,5 puncte și O’Kelly (Bel 
gia) cu 5 puncte

ECHIPA de polo pe apă POS1 
Split, campioana Iugoslaviei, și- 
început turneul în R. F. German 
jucind Ia Hanovra cu echipa loca 
Wasserfreude. Jucătorii iugoslavi a 
obținut victoria cu scorul de 6—
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