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UBLA ÎNTILNIRE DE HOCHEI DINTRE REPREZENTATIVELE DE TINERET
ALE R. P. ROMÎNE Șl R. P. POLONE

• SîliBĂTĂ: 4-3 pentru echipa noastră; • ASEARĂ: Oaspeții au clștigat cu 7-4

mpă o serie de întîlniri internă
rile disputate în actualul sezon — 
e au contribuit în mod cert la 
kterea experienței tinerilor noștri 
heiști — iată că, simbătă seara, 
^cționata de tineret a R. P. Ro
le a realizat primul său rezultat

RoibuT.
Un atac al jucătorilor noștri

valoare, intrecînd, la capătul unui 
Iciu. viu disputat, reprezentativa de 
leret P. Polone, cu scorul de

(0-2 3-1, 1-0).
Deși disputată în condițiuni nepriel- 
e, din cauza ceții dense, care in 
mele două reprize a redus simți-

inceput concursul de schi 
al Armatelor prietene

PREDEAL, 17 (prin telefon de la 
knisuj nostru). — Echipe din opt 
k (R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslova-

R. P. Chineză, R. D. Germană,
P. Mongolă, R. P. Romînă, R. P. 

lonă și U.R.S.S.) au luat startul 
Iminică în ștafeta de 4 x 10 km, pro- 

c-re a deschis primul concurs de 
ki al Armatelor prietene, la probe 
licativ militare. Vineri a nins, însă 
kiperatura din ultimele două zile 
kminică a plouat) a făcut Ca ză- 
pa sa fie grea, ceea ce a influen- 

desfășurarea concursului. Totuși, 
in aceste condiții concurenții au 

■lizat- rezultate remarcabile.
Proba de ștafetă 4 x 10 km s-a în- 
eiat cu victoria surprinzătoare a 
pipei ’R. P. Polone «.re a realizat 
h 33:38.2. Componenții ștafetei — 
kt, Rysula, Budny, Jankowski — 
l parte din echipa reprezentativă
R. P. 

melyn,
■ R.S.S.— 

, Vaga- 
secund, 
schimb 
Uniunii

Polone. Ștafeta U.
Melanin, Puzanov, 

s-a clasat pe locul 
I 2 h 35:55,3. După primul 

ștafetă conducea ștafeta 
petice prin Semelyn (38:48,8) ur- 
Lt de Gut (39:19,9). In schimbul doi 
sula a mers excepțional, creînd cu 
kpul de 38:41,0 echipei sale un a- 
ntaj care s-a dovedit a fi hotări- 
r. Schiorii noștri au ocupat locul 4, 
r ei se puteau clasa chiar mai bine 
bă primele două schimburi (Dinu 
Ere și Gh. Vilmoș) ar fi mers la 
loarea lor. Remarcabilă a fost com- 
rtarea lui Stelian Drăguș (schim- 
l 3) și Gh. Bădescu (schimbul 4). 
Rezultate tehnice : 1. R.
h 33:38.2, 2. U.R.S.S. 2
R. 

I P.

I h
h 

P. Polonă 
h 35:55,3, 
38:58,5, 4.
5. R.D.G.
Bulgaria
Mongolă

S. Cehoslovacă 2 h 
Romînă 2 h 42:21,0, 
45:18.8, 6. R. P. 
53:25,0, 7. R. P.

tor vizibilitatea, partida a fost totuși 
dinamică, cu faze spectaculoase, cu 
contraatacuri rapide. In prima parte 
a intilnirii inițiativa au avut-o mai 
mult oaspeții care, superiori in pati
naj, au acoperit mai bine terenul, 
realizind acțiuni ofensive simple,

la poarta oaspeților.
Foto :

ultimele 
reprize.

infoarte eficace. Și astfel, 
minute de joc ale acestei 
Stefaniak (min. 16) și Kretek (min. 
19) reușesc să marcheze de două ori. 
La reluare, chiar de Ia primele schim
buri de puc, Ioanovici interceptează 
o pasă la linia albastră a echipei

2
3

h 56:07,9, 8. R. P. Chineză
h 28:55,5.
Luni dimineață se desfășoară pro

ba de biatlon modern de iarnă la 
startul căreia va fi prezent și con
curentul sovietic Vladimir Melanin, 
cîștigătorul ultimelor două ediții ale 
campionatelor mondiale. Proba are 
un traseu de 20 km și se fac patru 
trageri de cite 5 focuri. 

ROMEO VILARA

Halca, protejai de. Nunweiller III, plonjează tn picioarele lui l'oinea și Tătarii, fază din meciul Dinamo ■— Steaua. 
(Cili fi in pag. a 3-a, relatări despre jocurile de pregătire ale unor echipe fruntașe).

Foto: V. Bageac

oaspe și, plecat singur, înscrie. După 
citeva minute (min. 29) cu toate că 
polonezii sint in inferioritate nume
rică. Szal ridică scorul la 3-1 in fa
voarea oaspeților, printr-o acțiune 
personală. Ultimele 10 minute de joc 
ale reprizei aparțin echipei noastre, 
care obține egalarea prin două goluri 
înscrise de C. Antal (min. 32 și 36).

Cu toate că in ultima repriză nu 
s-a marcat decit un singur gol, a- 
ceasta a fost totuși cea mai disputată 
parte a intilnirii. Ambele echipe au 
forțat victoria, realizind faze de toată 
frumusețea pe care le-am putut 
„gusta** din plin, deoarece ceața se 
ridicase. In această perioadă echipa

CALIN ANTONESCU

(Continuare in pag a 2-a)

Nume noi pe lista finaliștilor 
„Cupei Sportul popular' la handbal in 7

calificate 
celei de a 
SPORTUL 
și junioa-

Zilele acestea, echipele 
pentru turneul final al 
VI-a ediții a „CUPEI 
POPULAR** pentru juniori
re fac ultimele pregătiri in vederea 
întrecerilor de la București. Fiecare 
dorește să se prezinte cit mai bine 
la acest turneu și să lupte din plin 
pentru cucerirea trofeelor puse in 
joc.

Cu justificată grijă se pregătesc 
jucătorii echipelor care și-au inserts 
pentru prima dată numele pe «lista 
finaliștilor : Știința Babeș-Bolyai
Cluj la junioare. S.S.E. Timișoara și* 
C.S.M. Reșița Ia juniori.

Am avut prilejul să stăm de vorbă 
despre una 
C.S.M. Reșița 
geanu. care a 
Harghita Tg.
spus :

„Meciul acesta a 
tehnic, spectaculos, 
buit in mod special 
ceasta echipă mi-a
foarte bună, in ciuda faptului că are 
jucători de talie mică. Tinerii hand- 
baliști reșițeni se remarcă printr-un 
joc in mare viteză și printr-o exce
lentă disciplină in organizarea jocu
lui. Handbaliștii reșițeni respectă în
tocmai indicațiile antrenorului lor, 
Septimiu Popa, inginer la secția la
minoare a Combinatului. Printr-un

din aceste echipe — 
— cu arbitrul P. Cirli- 
condus 
Mureș.

partida C.S.M.—
Iată ce ne-a

DUPĂ BN PAIPITANT URI DE DlSCDir

BUCUREȘTI A ÎNVINS STEAUA

MASCULIN 
SERIA I

Știința București — 
Steaua 69—68 (29-32) !

I „De ce oare nu ne este 
dat să urmărim mai des 
partide atît de reușite ?**

I Și, cind exprimăm aceas
tă reflecție, a unuia din 
spectatorii prezenți sîm- 

i bătă seara la sala Dina
mo, nu reușim să redăm 
decit in parte frumuse
țea spectacolului și am
bianța care a învăluit a- 
ceastă splendidă întrece
re sportivă. Pentru că, 
intr-adevăr, acesta este 
genul de meci care poate 
satisface gustul amatoru
lui de baschet.

Victoria studenților 
constituie, fără doar și 
poate, una din marile 
surprize ale campionatu
lui. Dar cei care au asis
tat la joc au fost întruto- 
tul de acord că Știința 
merita acest succes, chiar 
și în condițiile dramatice 
in care l-a obținut. Pentru că stu
denții au intrat pe teren deciși să 
lupte pentru victorie și și-au apărat 
șansele in mod exemplar. Jucătorii 
Științei au alergat pe teren cit pentru 
trei meciuri, au atacat simplu, curajos 
și in același timp au dejucat toate 
manevrele baschetabliștilor de la 
Steaua, aplicate intr-un „presing** pe 
tot terenul. De altfel, părerea noastră 
este că tocmai această tactică (in fața 
unei echipe mai tinere și bine pregă
tite din punct de vedere fizic) a obli
gat pe campioni să părăsească terenul 
învinși.

Studenții se impun de la inceput : 
10—4 (min. 4) și 20—13 (min. 9). dar 

astfel să obțină 
in meciul cu Har- 
C.S.M. a acționat 
știut să speculeze 
adverse. Subliniez 
echipe.

de joc ei au reușit 
o victorie meritată 
ghita Tg. Mureș, 
eu doi pivoți și a 
greșelile apărării 
disciplina ambelor

De fapt, valoarea juniorilor de Ia 
Reșița na m-a mirat, pentru că m a- 
ees» mare centru muncitoresc există o 
permanentă preocupare pentru orga
nizarea activității handbalistice pe 
toate treptele. Este suficient să amin
tesc un singur fapt : organizarea cam
pionatului intersecții (cu 12 echipe) 
al Combinatului siderurgie. Cei mai 
mulți muncitori au învățat handbalul 
eu acest prilej și mulți dintre ei au 
progresat in scurt timp. .Am stat de 
vorbă cu eițtva dintre ei și toți mi-au

prilejuit un joc 
la care a contri- 
C.S.M. Reșița. A- 
lăsat o impresie

Concursul republican de sala
al juniorilor și junioarelor la atletism
Simbătă și duminică in ambianța 

plăcută a sălii Floreasca II s-au în
trecut speranțele atletismului nostru. 
Peste 380 de băieți și fete din toată 
țara și-au disputat intiietatea in ca
drul concursului republican de sală. 
Juniorii și junioarele au acum la dis-

Unul din rarele momente cind Steaua a găsit desco
perită întreaga apărare a Științei. Nedef nu are lingă 
el nici un adversar și va marca fără dificultate. Fazi 

din jocul Știința — Steaua.
Foto: T. Chiorcanu

jucătorii de la Steaua își string rîn- 
durile în apărare, revin puternic în 
atac și ciștigă repriza cu 32—29. Va 
ceda Știința ? Dubiul nu a planat de
cit citeva minute deoarece Savu (• 
adevărată revelație), Paraschivescu, 
Barau și Caragheorghe — prin acțiuni 
frumoase — au intors rezultatul in fa
voarea echipei lor. Și, apoi. Știința 
a condus destul de mult (40—36 în 
min. 27. 50—41 în min. 30 și 56—51 în. 
min. 35). Introducerea inspirată a lui 
Cimpoiaș (a marcat de la semidistanță

A. VASILI U

(Continuare in pag. a 2-a)

perspective din cele mai 
- a încheiat arbitrul P.

subliniat frumusețea și utilitatea »-■ 
cestui sport, pe care-1 găsesc recon
fortant.

Cu • asemenea preocupare, de care 
dau dovadă C.SJW., comisia raională 
de handbal și numeroșii și entuziaș
tii arbitri (printre care Munieanu. 
Bonta, Sueîk). handbalului reșițan i 
se de<ebid 
frumoase' 
Cirligeanu,

• Dată 
ției finale, 
meciurile să fie conduse de cei mal 
buni arbitri.

• Echipele din țară vor sosi in 
cursul zilei de joi 21 februarie.

• Toate intilnirile se vor disputa 
in sala Floreasca.

fiind importanța competi- 
federația a luat măsuri ca

poziție ceea oe-și doreau in trecut 
antrenorii lor de azi : săli de antre
nament și concursuri în timpul iernii, 
materiale de calitate, îndrumători pri- 
cepuți. De aceea, mulți dintre acești

TABLOU DE ONOARE

55 m.g. jnniori cat. I : VIOREL SU- 
Cru (S.S.E. Iași) 7,7 sec. record re
publican egalat in serii și In rinalâ.
40 m.g junioare cat. a n-a : DORINA 
SOLEA (Ș.S.E. w. 1 Buc.) 6,7 sec. re- 
cocd republican stabilit.

40 m.g. junioare oat. I; VALERIA 
BUFANU (Dinamo Bacău) 6,4 sec. 
record republican egalat.

40 m.g. junioare cat. I : MARGA
RETA COSTIN (Crișana Oradea) 6,3 sec. 
nou record republican stabilit in 
serii.
40 m. g. junioare cat. I: VALERIA 
BUFANU (Dinamo Bacău) 6,3 sec. 
record republican egalat in finală.

Lungime juniori cat. a n-a * ION 
UXANDRU (Rapid București) 6,50 m 
nou record republican.

înălțime junioare cat. a H : NICU- 
LINA BALEA (Ș.S.E. Brașov) 1,52 m 
nou record republican.

băieți și fete născuțl între 1945—1949, 
s-au putut lua la întrecere cu centi
metrii și secundele care reprezentau 
recorduri naționale în anii in care.

(Continuare în pag. a?



„CUPA 16 FEBRUARIE“

0 adevărată finală de campionat republican

Spartachiada de iarnă în școli

De foarte multă vreme iubitorii 
sportului lupteloir n-au mai asistat 
la întreceri atît de interesante, cum 
au fost cele de ieri din sala Dina
mo. Pe cele două saltele a evoluat 
un mare număr de luptători de 
„libere“ și „claedoe", tacit aveai im
presia că te afli la finala unui cam
pionat republican. în sala Dinamo 
ți-fiu dat ieri tatîlnire, de fapt, cei 
mai buni luptători din țară, compo- 
nențl ai loturilor republicane și olim
pice, precum și multe „speranțe" 
care au dat de furcă colegilor lor cu 
mai multă experiență. Desfășurarea 

D. Pirvulescu (Steaua) și-a dus adversarul in pod. Sistemul cu tuș controlat 
înlătură Insă aprecierile subiective In arbitraj.

Foto: Gh. Amuza

întrecerilor după sistemul cu tuș 
controlat a avut darul să atragă un 
număr sporit de spectatori, care nu 
s-au îndurat să părăsească sala pînă 
la ora 16, deși concursul a început la 
ora 9 dimineața.

Ce le-a plăcut mai mult celor pre
zinți, este greu de spus. Un lucra 
este insă cert. Majoritatea intilniri- 
lor au fost caracterizate de o com
bativitate sporită, de folosirea celor 
mai variate procedee tehnice (exce- 
lind turul de cap și șurubul), de 
riposta dată „olimpicilor" de unii 
tineri care ta curând vor fi ta mod 
sigur pretendenți la ocuparea unui 
tac ta lotul republican. Fără îndoia
lă că ta unele cazuri experiența în
delungată a avut un cuvin t greu de 
spus, din punct de vedere tehnic.

ȘTIINȚA BUCUREȘTI
(Urmare din pag. ')

atunci cînd a trebuit) a permis mili
tarilor să echilibreze situația. In ulti
mul minut, scorul a alternat, la un 
punct diferență, de 4 ori. Cu 6 secun
de înainte de fluierul final, Steaua a 
condus cu 68—67, iar cînd cronometrul 
anunța sfirșitul partidei, mingea ple
cată din mina lui Barău a intrat în 
coșul militarilor: 69—68 pentru 
Știința !

Progresul București — Politehnica 
Ouj 71—73 (25—39). Clujenii au luat 
din prima repriză un avantaj consis
tent, bucureștenii fiind nevoiți să de
pună eforturi deosebite pentru a e- 
gala (după pauză) și a lua apoi con
ducerea. în ultimul minut de joc. Pro
gresul avea trei puncte avans’ (71—68), 
dar mai deciși în atac, clujenii au 
reușit pînă la urmă să obțină victoria. 
De reținut că cu cîteva secunde îna
inte de sfîrșit, bucureștenii puteau 
obține egalarea, dar Șerban a ratat 
două aruncări libere.

Voința Iași — Știința Cluj 63—67 
(24—34). Joc viu disputat mai ales în 
repriza secundă, cînd ieșenii s-q,u a- 
propiat la 1 punct de adversarii lor, 
dar nu au putut să depășească o e- 
chipă care le-a fost superioară din 
toate punctele de vedere. Cei mai buni 
jucători : Albu 29, Stroe 14 de la 
Știința și Chioreanu 16 de la Voința. 
(E. Ursu — coresp.1.

Știința Craiova — Dinamo Oradea 
74—56 (42—231.

SERIA A n-A
Rapid București — Știința Tg. Mu

reș 87—60 (46—28). Feroviarii au fă
cut o partidă bună, ciștigind la scor. 
Prin acțiuni simple Și rapide, Or. Po
pescu, Tursugian și Predulea au de
pășit formația mureșeană, care s-a 
apărat slab și fără convingere. (Gh. 
Cioranu — coresp.).

Știința Timișoara — Farul Constanța 
78—46 (27—18). Med de slab nivel
tehnic. Studenții au depășit categoric 
• echipă venită cu 7 jucători ! Cei 

biruind — pentru moment — entu
ziasmul și provocind uneori chiar și- 
lacrimi.

Este bine să arătăm că la această 
importantă reuniune au participat 
toți antrenorii de lupte din țară, ca 
și cei mai buni arbitri. Cadrele de 
specialitate din acest sport au apre
ciat unanim că ta ultima vreme s-au 
ridicat elemente talentate, capabile 
oricind să înlocuiască anumite in
disponibilități, să promoveze chiar ta 
lotul olimpic. Și, desigur, federația 
de specialitate va ține cont de acest 
lucru.

Cîteva cuvinte despre luptătorii de 
bază ai loturilor noastre. D. Pirvu- 
lescu și-a dominat adversarii din 
cadrul categoriei 57 kg. Nu putem 
spune același lucru insă despre 
I. Cernea, care n-a făcut față ono
rabil partenerilor de Ia categoria 
63 kg, părînd obosit. în meciurile 
cu M. Sultz, Apăteanu și M. Bolo- 
can, el s-a mișcat greoi, n-a avut 
inițiativă și nu a lipsit mult să fie 
învins sau chiar descalificat pentru 
luptă pasivă. Este adevărat că a 
avut adversari de valoare apropiată, 
dar publicul spectator aștepta și aș
teaptă mult mai mult de la I. Cer
nea. Gh. Dumitru, de asemenea, a 
lăsat o impresie de oboseală, deși 
s-a clasat pe primul loc la categoria 
70 kg, iar Martinescu și Popovici au

A ÎNVINS STEAUA
mai buni oameni ai învingătorilor: 
Ionescu 22, și Viciu 20. (I. Ioana - 
coresp.).

Steagul roșu Brașov — A. S. Ro
man 97—63 (37—26).

Dinamo București — C.S.O. Galați 
81—62 (37—33).

FEMININ
SERIA I

Rapid București — Știința Timișoa
ra 85—26 (35—11). Scorul indică fidel 
diferența de valoare dintre cele două 
OChipe. Rapidistele au „zburdat" pur 
și simplu prin apărarea slab organi
zată a timișorencelor. (C. Gheorghe — 
coresp.).

Progresul București — C.S.O. Cri- 
șana Oradea 39—48 (8—23). Victoria 
echipei oaspe se datorează jocului 
bun din prima repriză. După pauză, 
bucureștencele au ajuns la un moment 
dat la două puncte diferență (30—32), 
dar au cedat în fața unei echipe mai 
tehnice. (Cr. Popescu — coresp.).

Unirea București — S.S.E. Con
stanța 69—22 (29—12).

Știința București — Voir.ța Brașov 
64—43 (23—20).

SERIA A II-A
Mureșul Tg. Mureș — Știința Cluj 

50—46 (31—21). Meciul a plăcut, mai 
ales tn repriza secundă, cînd ambele 
echipe au practicat un joc de calitate. 
Mai calme in final, gazdele au obți
nut o victorie meritată. S-au remarcat: 
Varga 12, Fogarassy 8, de la Mureșul 
și Godri 14, Demetreseu 14 de la 
Știința. (V. Kadar — coresp.).

Voința Oradea — Voința Tg. Mureș 
33—39 (18—17). întâlnire pasionantă
prin evoluția scorului. Gazdele puteau 
obține victoria, dar în ultimele 5 se
cunde, Barabaș și Lengyel au ratat 
situații clare. (Al. Jilău — coresp.).

Olimpia București — Voința Bucu
rești 37—41 (21—17). Deși conduse la 
pauză, jucătoarele de la Voința au 
acționat — în repriza secundă — mai 
clar în atac, reușind să obțină victoria 
ta final. (Or. Popescu — coresp.). 

fost descalificați pentru luptă pasivă. 
Trebuie să fie un semnal pentru 
antrenori.

La lupte libere s-a observat și cu 
acest prilej că statem ta progres. 
Iată clasamentul pe echipe: clasice : 
1. Dinamo, 2. Steaua, 3. Viitorul; 
libere : 1. Steaua, 2. Dinamo, 3. Stea
gul roșu Brașov. La lupte clasice 
cele mai multe tușuri controlate le-au 
realizat M. Bolovan, P. Stroe și C. 
Turturea, iar la lupte libere N. Pa
vel, D. Dragomir și Alex. Chircă. 
Clasament individual (clasice) categ. 
52 kg : C. Turturea (Dinamo) ; ca
teg. 57 kg: D. Pirvulescu (Steaua); 
categ. 63 kg: M. Bolocan (Reșița) ; 
categ. 70 kg: Gh. Dumitru (Dina
mo) ; categ. 78 kg: P. Stroe (Steaua) 
și categ. -ț- 97 kg : St. Nestorov
(Viitorul) ; libere categ. 52 kg: A. 
Vlad (Metalul) ; categ. 57 kg: Gr. 
Dragomir (Progresul) ; categ. 63 kg: 
Alex. Radu (Dinamo) ; categ. 70 kg: 
I. Chirilă (Steaua) ; categ. 78 kg : St. 
Tampa (Steagul roșu Brașov) ; categ. 
97 kg: N. Pavel (Steaua) și categ. 
grea St. Stîngu (Steaua).

V. GODESCU

---- — ------ i^i.! I ■ I <4! H _

Dubla intîlnire dintre reprezentativele de tinaret 
ale R. P. Romine și R. P. Polone

(Urmare din pag. 1)

noastră a fost mai combativă și a 
obținut victoria (in inferioritate nu
merică !) printr-un gol înscris de Ca
zan I (min. 54), la capătul unei ac
țiuni personale.

Arbitrii Jan Pazout și Josef Krna- 
vek — ambii din R. S. Cehoslovacă 
— au condus următoarele formații :

R. P. ROMÎNĂ : Crișan — Fogo- 
roș, Balint I ; Vacar, Barbu (Rigo) — 
Ioanovici, Florescu, Ciobotaru ; Otvos, 
Cazan I, C. Antal; Stefanov, Mihăi- 
lescu, Niță.

R. P. POLONA : Bizub — Handy, 
Czachowsky ; Langer, Lejczyk — 
Flak, Fibic, Kretek ; Skulski, Stefa- 
niak, Gatezowsky ; Liput, Szal, 
Fratczak.

★
Aseară, selecționata de tineret a 

R. P. Polone s-a prezentat net mai 
bine decît în jocul de sîmbătă și a 
reușit un rezultat nescontat : victorie 
cu 7-4 (1-1, 4-1, 2-2) asupra unei se
lecționate de tineret a țării noastre

Concursul republican de sala
al juniorilor și junioarelor

(Urmare din pag. 1)
■ c-

concurenții de sîmbătă și duminică 
de la Floreasca II, au venit pe 
lume... Un singur exemplu : proba 
de înălțime a ciștigat-o, cu un nou re
cord al țării pentru junioare catego
ria a Il-a, tînăra Niculina Balea din 
Brașov : 1,52 m. Cu 4 cm. mai mult 
decît vechiul record de senioare al

Pronosport
Nr. 7 din 17 fe-

<u 12+1 rezultate

(Camp. ital. A) 2
X

1
II.

III.
IV.
V.

Concursul pronosport 
bruarie 1963

Așa arată o variantă 
exacte.
I. A talan ta—Florentina ,___

Catania—Palermo (Camp. ital. A) 
Juventus—Roma (Camp. ital. A) 
Mantova—Venezia (Camp. ital. A) 

anulat
Milan—Lanerossd (Camp. ital. A) 

anulat---- .. 2
2
1
1
1

X
1

1
IV și V nu s-au

vi. 
VII. 

vin.
IX. 
X.

XI. 
XII.

Modena—Bologna (Camp. ital. A) 
Napoli—Intemaz. (Camp. ital. A) 
Spal—Torino (Camp. ital. A) 
Bari—Padova (Camp. ital. B) 
Cagliari—Verona (Camp. ital. B) 
Cosenza—Como (Camp. ital. B) 
Triestina—Messina (Camp. ital. B) 

Sp. Sampdoria—Genoa (Camp. ital. A) 
Deoarece meciurile T2 '*__ _____

disputat in întregime din cauza timpu
lui nefavorabil, de au fost anulate, 
acordîndu-se tuturor variantelor depuse, 
pronostî^Jri exacte.

Variante depuse aproximauv 242.MM

Spartachiada de iarnă, compe
tiție de mare amploare deschisă 
tineretului din întreaga țară, în
registrează un frumos succes de 
participare și în școli. Iată, în 
această privință, citeva din re
latările transmise de corespon
denții noștri...

PLOIEȘTI: Sute de elevi de la 
școala medie nr. 6 din localitate au 
luat parte, sub supravegherea prof. 
Olga Luță, FI. Stoenescu și St. Stu- 
paru la întrecerile de schi și săniuș 
din cadrul Spartachiadei de iarnă. 
La aceeași școală competiția a atras 
un număr de 500 de gimnaști, 100 
de șahiști și 68 de jucători de tenis 
de masă. •

C. IORDACHESCU

TIMIȘOARA : în cadrul școlii de 
meserii din orașul nostru au avut 
loc concursurile de trîntă și haltere 
contînd pentru Spartachiada de iarnă. 
Iată citeva rezultate. Trîntă : I. 
Hagiu (Bă kg) ; Gh. Cărăbuș (55—61 
kg); St. Toth (68—76 kg); M. Nișca 
(61—68 kg). Au participat 37 de con- 
curenți. Haltere : F. Belșak (45—55 
kg) ; Gh. Salman (55—65 kg); M 
Dașcău (65—75 kg). Rarticipanți : 20 
de elevi.

CLAUDIU ADAM

care — teoretic — apărea mai puter
nică decît cea care învinsese cu o 
seară înainte, deoarece beneficia și 
de aportul unor elemente de bază ale 
echipei noastre reprezentative, care 
se încadrează ta limita de virată a 
echipelor de tineret (sub 23 de ani). 
Oaspeții au cîștigat deplin meritat 
pentru că, în ansamblu, au jucat mai 
organizat, au urmărit continuu apli
carea unor scheme tactice bine pre
gătite, au alcătuit „o echipă” în ade
văratul sens al cuvintului. Pe lingă 
jocul lor mai ordonat decît al echi
pei noastre, oaspeții ne-au dovedit 
aseară, mai mult decît în primul 
meci, calități individuale remarcabile 
(viteză, patinaj sigur, dribling), du
blate de o remarcabilă combativitate.

Echipa noastră nu numai că n-a 
dat un randament superior celui de 
sîmbătă, cum era de așteptat, dar s-a 
comportat nemulțumitor. Lipsa de su
dură a fost carența sa principală. 
La aceasta s-a adăugat și nesiguranța 
apărării, precum și jocul precipitat,

prezentă și acum în sală,Irrhei Kiss, 
dar ca antrenoare.

Nu au lipsit de la concurs și alți 
profesori ai tinerilor atleți : C. Iovă- 
nescu-Timișoara, I. Arnăutu-Cluj, Gh. 
Teșu-Iași, bucureștenii L. Bran, N. 
Gurău, Ion Soter, Al. Stoenescu și 
mulți alții. Iar din mijlocul sărito
rilor și săritoarelor n-a lipsit cam
pioana olimpică Iolanda Balaș, gata 
să dea un sfat oricui avea nevoie. în 
asemenea condiții, nici nu se 
ca așteptatul concurs de sală 
niorilor și junioarelor să nu 
rezultate : să notăm, pentru azi, 
cele 8 noi recorduri 
sală.

în numărul nostru 
reveni cu amănunte 
importante competiții.

putea 
al ju- 
obțină 
numai

republicane de

de mîine vom 
asupra acestei

de exploatarefinireprînderea
«i bazelor sportive

începe încheierea contractelor pentru rezervarea de bile
cluburile și asociațiile sportive că reînnoirea 
pentru rezervarea de bilete la jocurile de fo 

,23 August" și „Re 
i“ se face pînă la 5 martie 1963 la sediul întreprinderii, str. Va 

organizării manifestațiilor sportive, tele

I.E.B.S. anunță 
încheierea contractelor 
ce se vor desfășura în acest an pe stadioanele 
bUcii 
Conta nr. 16 etaj VII, serv. 
11.79.70 interior 116 sau 186.

CRAIOVA : Elevii școlii pedagog 
din localitate au participat de curî 
la întrecerile de schi din cadrul Sp 
tachiadei de iarnă. Cei mai but 
Gh. Islam, C. Berea. G. Georges 
C. Rada, C. Stocîță, T. Mîșules 
toți fruntași și la învățătură.

VIRGIL ANDRONESCl

GALAȚI : Asociația sportivă 
școlii profesionale din orașul nost 
a organizat recent întreceri în cad 
primei etape a Spartachiadei 
iarnă. Iată cîteva cifre de parti 
panți : 500 la haltere, 140 la gi 
nastică, 180 la schi și patinaj.

D. GHIȚESCl

IAȘI : Elevii școlii agricole < 
Miroslava participă cu multă însuf 
țire la întrecerile din cadrul Sp 
tachiadei de iarnă. Pînă acum s 
evidențiat elevii V. Sava, E. I 
jenaru, P. Gmihov și I. Don 
trîntă), Gr. Cruceanu, Gh. Negru 
N. Prodan (schi), I. Dumitrică (te 
de masă), Emilia Pavel, Elena Pușcî 
și P. Breoncea (cros), Natalia Părpăi 
și Maria Glodeanu (șah), I. Gri; 
raș, Gh. Acâtrinei, P. Gmihov, 
Talpău și I. Donise (haltere), 
gimnastică s-au distins echipele a 
lor II A și II C (fete) și II 
(băieți).

EUGEN URSI

negîndit, al unor atacanți. Asea 
formația aliniată de noi a aștep 
prea mult de la acțiunile ir.dividu: 
ale fraților Szabo, aflați și ei inti 
zi mai slabă, în timp ce celelalte li 
au jucat foarte șters. Infrîngerea s 
veră suferită aseară de echipa no; 
tră (Ia un moment dat, in ultim; 
minute, oaspeții conduceau cu 7-2 
este cu atit mai supărătoare cu < 
în acest meci, au evoluat 7 co 
ponenți ai lotului reprezentativ A 
țării noastre.

Selecționata noastră a deschis st 
rul in min. 15 prin Szabo II oasi 
ții egalând prin Flak in ultimul n 
nut a] reprizei. După pauză, Fii 
și Calamar înscriu la interval de 
minut : 2-2. Oaspeții domină în sj 
cial în ultima jumătate fc»repri 
secunde și înscriu prin Fibik, Han 
și Szal. Ultima repriză se desfășo: 
în nota de dominare teritorială 
echipei romîne care ratează oca 
bune. Mai calmi, polonezii atacă 
ganizat și înscriu alte două goh 
ambele prin Fibik. La 7-2, inițiali 
trece total de partea echipei noast 
care reduce scorul în ultimele 8 n 
nute, prin Vacar și Andrei.

Intîlnirea a fost bine condusă 
arbitrii cehoslovaci J. Pazout și 
Krnavec.

Oaspeții au prezentat aceeași f< 
mațle, în timp ce 
avut următdarea 
(Crihan), Fogoroș, 
Szabo I, Calamar,
Andrei, Cazan I, Ciobotaru, Flores 
C. Antal.

echipa noastră 
alcătuire : Criș 
Vacar, Balint 
Szabo II, Otv

R. U

De la I. E. B. S.
vînzare la casele di 
și agenția Pronospos

între 20

S-au pus în 
str. ion Vidu y 
din cal. Victoriei nr. 2, bilete pei 
tru întâlnirile internaționale de h< 
chei pe gheață din cadrul Cupei < 
rasului București, care vor avea I< 
la patinoarul artificial, '
24 februarie a. c.

★
Centrul de inițiere Ia 

copii între 5—10 ani 
zilnic la bazinul acoperit Floreas» 
Informații la telefon 11.64.06.

înot peni 
funcționez



Programul returului 
campionatului republican

Noi jocuri de verificare ale echipelor fruntașe
al categoriei A 1962-1963

ETAPA 1 : 17 MARTIE 1963

Dinamo Bucurați—C.S.M.S. Iași 
Steaua București—Crișana Oradea 
U.T.A. Arad—Farul Constanța
Petrolul Ploiești—Progresul București 
Steagul roșu Brașov—Rapid București 
Minerul Lupeni—Știința Timișoara 
Dinamo Bacău—Știința Cluj

ETAPA A 2-A : 24 MARTIE 1M3
Rapid București—Petrolul Ploiești 
pFaml Constanța—Dlnamo București 
Steagul roșu Brașov—Știința Timișoara 
Dinamo Bacău—Steaua București 
Știința Cluj—U.T.A. Arad
Crișana Oradea—C.S.M.S. Iași 
Progresul București—Minerul Lupeni

ETAPA A 3-A : 31 MARTIE 1963
U.T.A. Arad—Dina mp Bacău
C.S.M.S. Iași—Steagul roșu Brașov 
Dinamo București—Rapid București 
Crișana Oradea—Petrolul Ploiești 
Minerul Lupeni—Farul Constanța 
Progresul București—Steaua București 
Știința Timișoara—Știința Cluj

ETAPA A 4-A : 7 APRILIE 1963
Steaua București—Steagul roșu Brasov 
Minerul Lupeni—U.T.A. Arad
C.S.M.S. Iași—Progresul București 
Dlnamo București—Dinamo Bacău 
Petrolul Ploiești—Știința Cluj 
Știința Timișoara—Rapid București 
Farul Constanța—Crișana Oradea

ETAPA A 5-A : 14 APRILIE 1963 
Progresul București—Știința Timișoara 
Dinamo Bacău-C.S.M.S. Iași 
U.T.A. Arad—Steaua București 
Rapid București—Farul Constanța 
Petrolul Ploiești—Dinamo București
Steagul roșu Brașov—Crișana Oradea 

Știința Cluj—Minerul Lupeni
ETAPA A 6-A J 21 APRILIE 1963

C.S.M.S. iași—Știința Cluj
Dinamo București—Progresul București
Crișana Oradea—Dinamo 
Minerul Lupeni—Petrolul 
Rapid București—Steaua 
știința Timișoara—U.T.A. 
Farul Constanța—Steagul

Bacău 
Ploiești 
București
Arad roșu Brașov

ETAPA A 7-A î 28 APRILIE 1963 
Petrolul Ploiești—Farul Constanța 
Dinamo Bacău—Rapid București 
Steaua București—Știința Timișoara 
știința Cluj—Steagul roșu Brașov 
Crișana Oradea—Progresul București 
C.S.M.S. Iași—Minerul Lupeni 
Dinamo București—U.T.A. Arad

ETAPA A 8-A ; 19 MAI 196* 
Știința Timișoara—Crișana Oradea 
Minerul Lupeni—Dinamo București 
Progresul București—Știința Cluj 
U.T.A. Arad—Petrolul Ploiești 
Rapid București—C.SJtf.S. Iași 
Farul Constanța—Steaua București 
Steagul roșu Brașov—Dinamo Bacău

ETAPA A 9-A ; 26 MAI 1963 
Petrolul Ploiești—Steagul roșu Brașov 
Rapid București—Progresul București 
Dinamo Bacău—Știința Timișoara 
Steaua București—Dinamo București 
Știința Cluj—Farul Constanța 
C.S.M.S. Lași—U.T.A. Arad 
Crișana Oradea—Minerul Lupeni

ETAPA A 10-A : 9 lUNTE 1963
Farul Constanța—C.S.M.S. Iași 
Steaua București—Minerul Lupeni 
U.T.A. Arad—Steagul roșu Brașov 
Dinamo Bacău—Progresul București 
Dinamo București—Crișana Oradea 
Știința Cluj—Rapid București 
Știința Timișoara—Petrol ui Ploiești

ETAPA A 11-A : 30 IUNIE 1943 
Minerul Lupeni—Dinamo Bacău 
Steagul roșu Brașov—Dinamo București 
Crișana Oradea—Știința Cluj 
Petrolul Ploiești—Steaua București 
Rapid București—U.T.A. Arad 
Știința Timișoara—C.S.M.S. Iași 
Progresul București—Farul Constanta

ETAPA A 12-A : 7 IULIE 1963
Dinamo București—Știința Timișoara 
U.T.A. Arad—Progresul București 
Steagul roșu Brașov—Minerul Lupeni 
Crișana Oradea—Rapid București 
Steaua București—Știința C3uj 
Dinamo Bacău—Farul Constanța 
C.S.M.S. Iași—Petrolul Ploiești

ETAPA A 13 î 14 IULIE 1963
Petrolul Ploiești—Dinamo Bacău 
Știința Cluj—Dinamo București 
Farul Constanța—Știința Timișoara 
C.S.M.S. Iași—Steaua București 
Rapid București—Minerul Lupeni 
Progresul Buc.—Steagul roșu Brașov 
U.T.A. Arad—Crișana Oradea

Ne apropiem de reluarea campionatului categoriei A. Pregătirile sînt 
in toi. Pretutindeni echipele susțin jocuri amicale, verificîndu-șl astfel 
stadiul actual de pregătire. Peste tot, după cum ne comunică cores
pondenții noștri, iubitorii fotbalului urmăresc in nnmăr mare partidele 
amicale de început de seson. Iată unele amănunte despre jocurile de veri
ficare de duminică :

Steaua și Dinamo au făcut o verificare utilă
In februarie sau în plin campio

nat, pe „Ghencea" sau „23 August", 
un meci Steaua—Dinamo pasionează.

Ca probă, ieri dimineața, peste 
5 000 de spectatori stăteau ca cior
chinii în jurul terenului, așteptind 
cu nerăbdare lovitura de începere.

Receptivi la fidelitatea publicu
lui, jucătorii ambelor echipe s-au 
străduit și au reușit să ofere un fot
bal dinamic, spectaculos, mai ales 
in prima repriză cind terenul de zgu
ră a fost cit de cit practicabil. A 
învins în cele din urmă Dinamo (cu 
1-0, prin punctul înscris de Nun- 
weiller III în min. 60), dar intr-o 
întîlnire cu caracter de verificare nu 
contează rezultatul, ci gradul de pre
gătire atins de cele două echipe in 
momentul de față. Astfel, după ușu
rința în care s-au mișcat în spațiul 
de joc, după ritmul susținut aproape 
în tot timpul partidei, putem trage 
concluzia că ambele echipe sint bine 
pregătite din punct de vedere fizic.

Tactic, atit Steaua cit și Dinamo 
au acționat după formula 4—2—4 : cu 
mijlocașii stingă. Crăciun și Nun- 
weilier IV, și cu interii, Raksi și

In Giulești, joc de antrenament 
cu peste 10000 de suporteri: Rapid-Farul 1-2

Cu o lună înainte de începerea re- 
turului, ieri, în Giulești, am reîntil- 
nit atmosfera meciurilor de campio
nat. Peste 10.000 de spectatori au ți
nut să asiste la jocul de verificare 
dintre Rapid șl liderul clasamentului 
categoriei A, Farul Constanța, termi- 
nat cu scorul de 2-1 (1-0) in favoarea 
oaspeților, după 90 de minute in care 
jucătorii au avut de luptat din greu 
cu terenul acoperit de zapadă.

In aceste condiții, controlul balonu
lui, conducerea și pasarea lui au fost 
îngreunate, după cum și combinațiile 
cu scop tactic au avut de suferit, de
plasarea jucătorilor pe teren făcin- 
du-se anevoie, mai ales spre sfrrțitul 
jocului, cind pe alocuri au apărut 
băltoace ți noroi.

„Verificarea** de ieri dimineață din 
Giulești a fost insă utilă pentru cele 
două echipe și — după cum ne de
clarau antrenorii respectivi — in urma 
acestei intilniri ei au putut trage con
cluzii prețioase pentru activitatea in 
săptămânile următoare. -

După părerea noastră, o primă 
constatare pozitivă este aceea că din 
punct de vedere fizic cele două echi
pe se prezintă bine pentru stadiul 
actual. In repriza a doua, de exem
plu, jocul s-a desfășurat intr-un ritm 
cu nimic deosebit de cei al jocurilor 
din plin sezon. Iartă deci un capitol 
la care ambele echipe au trecut cu 
„bine” examenul de ieri.

Subliniem, de asemenea, preocupa
rea ambelor echipe pentru jocul in 
formula 1—4—2—4, Stancu și Dan Coe 
fiind, in echipele respective, al doi
lea stoper, iar Bukossy și Georgescu 
îndeplinind rolurile de inter-mijlo- 
caș.

Constănțenii ne-au plăcut mai mult 
ieri, pentru simplitatea cu care au 
acționat în atac. Ei au pasat atit ăt 

Varga, retrași. Și unii și alții au aco
perit zone mai mari, contribuind 
prin aceasta la nota de dinamism a 
meciului.

Ca o deficiență semnalăm numeroa
sele pase pe jos, oprite in băltoace 
înainte de a ajunge la destinație, 
deși condițiile impuneau execuții la 
semiinălțime. Formula de atac a di- 
namoviștilor folosită in repriza se
cundă (cu Ene și Ghergheli) a fost 
mai periculoasă, tocmai pentru că 
s-a orientat mai bine, acționind cu 
pase lungi pe extreme și in adîn- 
cime.

In sfirșit, cîteva cuvinte și despre 
tehnică : terenul greoi nu poate servi 
scuză pentru frecvența redusă a șutu
rilor pe poartă. Se fac discuții peste 
discuții pe această temă, antrenorii 
noștri răspund cu suficientă compe
tență, dar nu fac încă totul pentru 
remedierea situației.

Au condus arbitru Vasile Drug (în 
prima repriză) și V. Pădureanu (în 
cea de a doua).

G. NICOLAESCU

a trebuit, s-au străduit să dea dru
mul mingii la momentul potrivit și 
— ca urmare a acestui joc lipsit de 
complicații, dublai de o bună organi
zare a apărării — au ciștigat meciuL 
Au deschis scorul in minutul 10 prin 
Cioseseu, in urma unei faze de gol 
prelungite în careul ferouiar ți l-au 
urcat la 2-0 în min. 55; Dinulescu 
a trimis de pe partea stingă lui Mo- 
roianu, acesta i-a pasat in centru lui 
Bukossy și șutul puternic, pe jos, 
al acestuia s-a oprit în plasă.

Rapidiftii au dominat mai mult. 
Atacul lor a abuzat insă de conduce
rea balonului (lucru mai puțin reco
mandabil ea aricind, in condițiile în 
care se prezenta terenul) sau de cău
tarea la infinit a pozițiilor „ideale* 
de șut. Așa incit, deși au avut oca
zii numeroase (Ozon, Ionescu, Balint), 
feroviarii n-au putut marca deeit o 
dată, in min. 89, prin Ionescu.

RADU URZICEANU

U. T. A.—Crișul Oradea
1-1 (1-0)

ARAD 18 (prin telefon). — Pe un 
timp ploios s-a disputat astăxi întîlnirea 
amicală dintre U.T.A. și Crișul Oradea. 
Rezultat : 1—1 (1—0). In prima re
priză, texliliștii au dominat «nai mult 
și au reușit să înscrie îu min. 47 prin 
rfîrlea. După pauză jocul se echilibrează, 
ba uneori orfldenii sînt aceia care domină. 
Egalarca survine în mm. 58 eînd lacob 
transformă o lovitură liberă de Ia 17 m.

A condus Gh. Opriți (Arad).

ST. IACOB
coresp.

Progresul —
Spre terenul de zgură din parcul 

sportiv Progresul sc îndreptau dumi
nică dimineața sute și sute de iubitori 
ai fotbalului, care țineau să vadă la 
lucru echipa Progresul, înaintea ple
cării în turneul din Bulgaria. Adversarii 
Progresului erau fotbaliștii de la Metalul 
București, echipă fruntașă din catego
ria B. Dacă mulți dintre spectatori sc 
așteptau ca echipa din categoria A să 
dea „tonul" în acest meci, au avut sur
priza să asiste la o partidă în care 
mare parte din timp inetalurgiștii au 
fost ceî care au avut inițiativa. Și a- 
eeasta atit datorită unei surprinzătoare 
omogenități a formației (ținînd seama 
de faptul că pregătirile sînt totuși la 
început) cît și jocului de calitate al 
înaintării și promptitudinii apărării.

Și astfel. Metalul a pus de multe ori 
la încercare echipa din Cotroceni. Pro
gresul a arătat că arc încă unele carențe 
care trebuie remediate. In primul rînd, 
este vorba de faptul că înaintarea nu a 
putut trece de o apărare supranumericâ. 
De multe ori (în special în a doua parte

Minerul Lupeni-Știința Craiova 
5-0 (2-0)

LUPENI, 17 (prin telefon). — Săp- 
tămina trecută, Minerul Lupeni a 
susținut trei jocuri de verificare. In 
prima intilnire a învins pe Reteza
tul Hațeg cu 1-0. apoi a ciștigat cu 
5-2 partida cu Minerul Vulcan. For
mația din Lupeni a întilnit duminică 
echipa Știința Craiova. In ciuda tim
pului nefavorabil (a plouat tot timpul), 
spectatorii au asistat la un joc bun.
in care formația gazdă a ciștigat cu 
scorul de 5-0 (2-0) prin punctele în
scrise de Nicolau (2) Mihaly, Cărare 
și Drăgoi.

Minerul va juca joi cu Știința Ia 
Craiova, iar duminica viitoare la 
Arad cu C.F.R. I.R.T.A.

I. CIORTEA, coresp

CRIȘANA 8RA0U — C. f. B. ARAB 
5-0 (3-0)

ORADEA 17 (prin telefon). Dumi
nică dimineața Crișana a susținut un 
nou joc de pregătire, în compania 
formației de categoria B, C.F.R. Arad. 
Cu toată vremea nefavorabilă (în 
timpul partidei a plouat, terenul fi
ind desfundat) localnicii au prestat 
un joc mulțumitor. înaintașii orădeni 
au acționat variat, cu schimburi de 
locuri și au tras mult la poartă. Cele 
cinci goluri au fost marcate de Pugna 
(3) și Szakacs III (2).

S-au remarcat : Șalamon, Vlad I, 
Szakacs IU, Pugna, de la învingă
tori, iar de la C.F.R. : Farkaș, Dră
guț, Bătrîn și Auner.

ILIE GHIȘA — coresp. regional

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE LA VIAREGGIO
VIAREGGIO 17 (prin telefon). — 

Prima partidă jucată de echipa Pro. 
greșul București în cadrul turneului in
ternational de juniori care se desfășoa
ră în Italia a avut loc sîmbătă la Pisa. 
Adversara formației romîne a fost Samp- 
doria, care a cîștigat întîlnirea cu 3—2

Metalul 0-0
a jocului), Oaidă, Iancu, Malteuță, 
Voinea sau Ioachim Popescu, luînd jo
cul pe cont propriu au fost deposedați 
dc balon în careul de 16 metri.

M. T.

C.S.M.S. lași-Dinamo Bacău 
3-6 (1-1)

IAȘI, 18 (prin telefon). — Peste 
5 000 de ieșeni au luat loc ieri după- 
amiază în tribunele stadionului „23 
August" din localitate pentru a asista 
la jocul amical dintre echipele 
C.S.M.S. și Dinamo Bacău. La pri
mul examen mai dificil, fotbaliștii 
ieșeni au rămas însă corigenți. Deși 
in jocul de cîmp gazdele au fost 
egale adversarilor, totuși au părăsit 
terenul învinse la un scor destul de 
categoric (6-3) datorită jocului confuz 
pe care l-au practicat. Linia de atac 
în special, a fost lipsită de coeznune, 
irosind numeroase mingi. Mai bine 
puși Ia punct cu pregătirile, băcăoa- 
nii au practicat un joc în continuă 
mișcare, cu acțiuni simple dar deo
sebit de eficace. Linia de mijlocași 
Rădulescu—Pașcanu a fost punctul 
„forte" al dinamoviștilor.

GH. VASILIU — coresp,

Metalul Tirgoviște ■—
Dinamo Pitești 3-3 (1-1)

TIRGOVIȘTE 17 (prin telefon). Prima 
întîlnire publică de verificare a metalur- 
giștilor din localitate a prilejuit o ta- 
trecere interesantă, atit ca evoluție a 
scorului, cît și ca desfășurare. Metalul 
n dominat mai mult în cîmp, iar dina- 
moviștii au contraatacat periculos. Au 
înscris : Nițescu, Ca zăcu și lordache 
pentru Metalul, Niculescu, Haimovici ți 
Ion eseu pentru Dinamo.

M. AVANU 
coresp.

C.S.M. Cluj ■— Minerul Baia 
de Arie? 4-0 (1-0)

CLUJ, 17 (prin telefon). — In meci 
amical, C.S.M. Cluj a întrecut for
mația Minerul Baia de Arieș cu 4-0 
(1-0) prin punctele înscrise de Treabă 
(2) și Băluț (2). In ciuda terenului 
alunecos, meciul a fost frumos.

V. CACOVEANU—coresp.

(2—1). Scorul a fost deschis de Sorin 
Avram în min. 20, dar italienii au ega- 1 
lat după 10 minute, prin Frustaluppi, 
dintr-o lovitură de la 16 m. 15 minute 
mai tîrziu, Sampdoria ia conducerea prin 
golul înscris de Biensi. După pauză 
Bertalozzio înscrie un nou punct pentru 
echipa sa, astfel că scorul devine 3—1'..

După acest nou gol, jucătorii noștri 
își revin, preiau inițiativa și deși din 
min. 65 joacă în 10 oameni (Pavlovici 
fiind eliminat dc arbitru), domină auto
ritar, oreîndu-și faze de gol. In min. 
67 Sfîrlogea ratează singur cu portarul,- J 
iar în min. 70 mingea expediată de 
Mureșan nimerește bara. Același Murc- 
șan va reduce din scor în min. 80 I 
3—2.

Din cauza ploii, terenul a fost des* 
fundat, influențînd desfășurarea jocului: 
După aspectul partidei, echipa noastră 
merita cel puțin un rezultat de egali
tate. Cei mai buni de la noi au fost 
Sorin Avram, Mureșan și Codreanu. 
Au jucat slab Kiss, Sfîrlogea și Pav
lovici.

Meciul 
Spczîa.

ALTE 
Partizan 
tcrnazionale — F.C. Austria 1—0, Bo
logna — T.D.N.A, 4—2, Fiorentina — 
Bay cm Miinchen 3—0, Dukla Prag a —• 
Modena 1—1, Juventus — Rjcka 2—0, 
Milan — Daring Bruxelles 2—0.

retur arc loc luni, în orașul

REZULTATE DIN TURNEUt 
Belgrad — Neapole 3—0, In«

Terenul greu, acoperit cu zăpadă a solicitat ambelor formații eforturi deosebite. în fotografie o fază la poarta echipei Farul.
Foto; T. lluibu

ION NIȚULESCU 
conducătorul lotului



TURNEUL DE VERIFICARE DE LA CLUJ

Țiriac și Mărmureanu — finaliștî 
în turneul de

Goanțd, otvoș și Anton nu dat satisfacții
CLUJ 17 (prin telefon). In locali

tate au început sîmbătă seara intîl- 
nirile din cadrul turneului organizat 
de federația de specialitate cu scopul 
de a fi verificați boxerii suscepti
bili de a îmbrăca tricoul reprezen
tativ în intilnirea cu selecționata 
Poloniei, de la 3 martie.

Cei peste 1500 de spectatori au 
avut satisfacția de a urmări intîlniri 
de nivel tehnic bun, îndeosebi la 
categoriile mici, in cadrul cărora s-au 
remarcat pugilaștii mai tineri.

I«a categoria muscă, I. Otvoș (C. 
Turzii) și C. Buzuliuc (Reșița) au 
furnizat o partidă spectaculoasă. 
Ambii au punctat clar și cu efica
citate, la corp și figură. Otvoș a fost 
mai insistent și a ciștigat la puncte. 
La categoria pană, C. Crudu (Buc.) 
a întâlnit pe Al. Murg (Cluj). Bucu- 
reșteanul a boxat mai simplu, dar 
s-a pierdut in fața impetuozității lui 
Murg, care a atacat mai mult, a lovit 
din orice poziție și, în cele din urmă, 
a ciștigat la puncte. Tot la catego-

■ via pană, craioveanul M. Goanță s-a
■ descurcat ușor în fața lui Ion Breazu- 
' Buzău, care a căutat mereu lovitura
decisivă. Goanță s-a mișcat tot 
timpul și a lovit clar de aproape și 
de la distanță, ciștigind pe merit.

La semiușoară, E. Chioreanu (Cluj) 
a învins prin abandon în primul 
minut pe Gh. Anton (Constanța). 
După citeva tatonări, Chioreanu a 
plasat un croșeu la bărbie, Anton a 
fost numărat (era groggy) și, după 
ce a reluat lupta, a fost abandonat 
de antrenorul său. La aceeași cate
gorie, Gh. Stăncuț (Buc.) a întîlnit 
pe V. Proroc (Hunedoara). Meciul a 
fost de slab nivel tehnic. Ambii pugi-

liști au boxat încilcit, arbitrii acor- 
dind victoria lui Stăncuț doar pentru 
combativitatea pe care a manifestat-o 
în final.

La ușoară, O. Baeiu (Steaua) a 
invins la puncte, dupâ un meci dis- I 
putat și de un bun nivel tehnic, pe 
Șt. Popoacă. C. Niculescu (Buc.) l-a 
întrecut la puncte pe Șt. Vituș 
(Buc.) într-o partidă lipsită de is- ■ 
toric. Vituș a test mereu „peste" I 
adversar, dar acțiunile sale au fost ' 
lipsite de claritate. în schimb, Nicu- 
lescu și-a coordonat mai bine miș
cările. La semimijlocie, C. Anton 
(Buc.), după o repriză în care-1 pis- ' 
tonează insistent la corp și la figură 
pe A. Gânescu (Buc.) îl obligă pe 
acesta din urmă să abandoneze în 
repriza secundă. La categoria semi
grea, V. Trandafir (Buc.) l-a depășit 
pe ploieșteanul I. Alexandru (Plo
iești), iar P. Mentzel (Buc.) a reușit 
o victorie, apreciată ca surpriză, in 
fața lui I. Ivan (Buc.).

Aseară, în cea de a doua reuniune de 
verificare, s-au înregistrat următoarele 
rezultate tehnîcc : I. Otvos (C. Turzii) I 
b.p. C. Gruiescu (Sibiu), P. Valea 
(Cluj) b.p. M. Bucși (Tim.), Af. Goan
ță (Craiova) b.p. Al. Murg (Cluj), E ' 
Chioreanu (Cluj) b.p. V. Proroc (Hune- | 
doara), Șt. Popoacă (Buc.) b.p. A. Găr- ’ 
descu (Hunedoara), Șt. Vituș (Buc.) 
b.ab. 1 I. Baciu (C. Turzii), V. Badea 
(Buc.) b.ab. 1 Șt. Miloneanu (Cluj), P 
Mentzel (Buc.) b.p. V. Trandafir (Buc.) i 
— decizie eronată, I. Ivan (Buc.) b. ab. 
2 E. Ioanovici (Buc.).

V. CACOVEANU _ corespondent [

BUDAPESTA 17 (Prin telefon). — 
Sîmbătă a început în capitala Unga
riei un turneu de tenis pe teren aco
perit, la care au luat startul jucători 
din Iugoslavia, Austria, Ungaria și 
Romînia. Tenismenii romîni Ion Ti
riac și Petre Mărmureanu au avut o 
frumoasă comportare. La simplu băr-

CAMPIONATELE MONDIALE 
DE PLANORISM

BUENOS AIRES (Agerpres). — 
Campionatele mondiale de planorism 
au continuat la Junin (Argentina) cu 
desfășurarea probei de viteză, care 
fusese anulată joi din cauza unei fur
tuni. Concurenții au avut de parcurs 
177,500 km, vremea excelentă contri
buind ca întrecerea să se desfășoare I 
în bune condițiuni. La clasa „Liber" i 
cel mai bun timp (2 h 34 : 21,0) a fost ' 
înregistrat de polonezul Makula, ur
mat de francezul Henry — 2 h 
37 :41,0 și Popilo (R. P. Polonă) — | 
2 h 38 : 35,0. Pe primul loc la clasa 
„Standard" s-a clasat austriacul J. ' 
Fritz, cronometrat în 2 h 27 :13,0. '

A treia probă a campionatelor — | 
circuit triunghiular — pe distanța de ' 
109,600 km (Junin—Los Toldos—Ju
nin) a scos din nou în evidență pre- ' 
gătirea bună a polonezului Makula, ' 
învingător la clasa „Liber" cu timpul 
de 1 h 10 :09,0. La clasa „Standard" 
primul a sosit austriacul Wedl — 1 h 
12 :13,0.

la Budapesta
bați, Tiriac s-a calificat în finală unde 
joacă cu Gulyas, iar la „dublu" Țiriac 
și Mărmureanu sînt de asemenea fi- 
naliști, avind ca adversari pe ma
ghiarii Sikszai și Gulyas. La ora cînd 
am închis ediția, au început finalele.

Iată rezultatele jucătorilor romîni :
La simplu bărbați, în sferturile de 

finală Mărmureanu a dispus de Ka- 
tona (R.P.U.) cu 6—4, 8—6, iar Țiriac 
de Varga (R.P.U.) cu 6—0, 6—4. In 
semifinale Țiriac a ciștigat net la 
Sikszai (6—0, 6—0), iar Gulyaș l-a eli
minat pe Mărmureanu cu 6—2, 7—5.

în proba de dublu, Țiriac, Mărmu- 
reanu a întrecut în sferturi perechea 
maghiară Kortas, Barany cu 7—5, 
6—4, iar în semifinale ei au dispus de 
austriecii Soltheli, Horbi cu 6—3, 6—3.

Concurs internațional 
de patinaj viteză la Hakone 

(Japonia)
Pe patinoarul orașului Hakone a în

ceput un concurs internațional de pa
tinaj viteză.

Proba feminină de 500 m a fost do
minată de ■ patinatoarele sovietice care 
au ocupat primele 4 locuri în clasament. 
Victoria a revenit Lidiei Skoblikova cu 
45,9 sec. Natalia Koșina (U.R.S.S.) a 
cucerit primul loc în proba de 1500 m 
cu timpul de 2:28,7. Cu mare interes 
a fost urmărită proba masculină de 
1 500 m cîștigată de sportivul sovietic 
Eduard Matuseviei în 2:09,9. Pe locul doi 
s-a clasat campionul european Boris 
Stenin (U.R.S.S.) 2:11.3, urmat de Ev-
gheni Grișin (U.R.S.S.) 2:12,4 și norve
gianul Jonny Nilsson 2:12,9.

In ziua a doua a concursului record
manul mondial Evgheni Grișin (U.R.S.S.) 
a ciștigat proba de 500 m în 41,1 sec. 
Proba de 5 000 m s-a încheiat cu vic
toria norvegianului Fred Mayen crono
metrat în 7:58,0. Trina Egorova (U.R.S.S.) 
s-a clasat pe primul loc în cursa de 
1 D00 m, ou rezultatul de 1:34,7.

Valeri Brumei a realizat 
cea mai bună performanță mondială 

a anului pe teren acoperit

„CUPA DE IARNĂ“

Știința și Vestitorul învingătoare în etapa I intercentre
Sîmbătă după-amiază sala Floreasca 

• găzduit două intîlniri din cadrul 
„Cupei de iarnă", etapa I intercen- 

' tre. Echipele bucureștene — Vestitorul 
și Știința — au ciștigat la capătul 
unor jocuri viu disputate. Iată citeva 
amănunte privind desfășurarea me
ciurilor :

Vestitorul — Spartac Constanța (f) 
13—10 (8—5). Jocul a fost echilibrat 
în primele 20 de minute, apoi jucă
toarele de la Vestitorul au condus în 
permanență cu 2—3 puncte. Punctele 
au fost realizate de : Anemarie On- 
gerth (5), Monica Kutscher (5). Vio
leta Popescu (2) și Violeta Florea pen
tru Vestitorul, respectiv, Viorica Pe- 
trea (2), Ana Savu (2), Vicwaca Naghi 
(2). Cornelia Ochea (2), Doina Mun- 
teanu și Gina Presa.

Știința — Portul Constanța (tn) 34— 
16 (16—7). După 6 minute scorul a 
fost favorabil studenților (4—1), ca 
apoi in minutul 10 tabela de marcaj 
să arate egalitate : 5—5. Din acest mo

ment, bucureștenii au luat avantaj pe 
care l-au mărit pină la sfîrșitul întîl- | 
nirii. Au înscris : Paraschiv (8), Ha- 
rabor (7), Apost u (6), Fabian (3), Te- j 
lescu (3), Nițâ (2). Mirea (2) Jumate I 
(2) și Kaunert pentru Știința, Anghel 
(7), Gh. Dumitrescu (4), N. Dumitres
cu (2), Dragu, Popescu și Vențel pen
tru Portul

Ieri la hochei:

Elveția—S. U. A. 7-9
Duminică, la Basel, reprezentativa 

de hochei pe gheață ă Elveției a în- 
tîlnit echipa S.U.A. După un meci 
foarte pasionant, echipa americană a 
ciștigat cu 9-7 (3-2, 2-3, 4-2),

In primele două reprize, cu toate 
că scorul a fost egal, elvețienii au 
avut inițiativa. Ei au condus în re
priza a doua cu 5-4, apoi scorul a 
devenit 5-5, pentru ca in repriza a 
treia echipa oaspe să conducă cu 7-5. 
Gazdele au remontat din nou, egalînd 
(7-7), dar in ultimele minute de joc, 
din cauza unor greșeli in apărare co
mise de elvețieni, echipa S.U.A. în
scrie încă două goluri.

NEW YORK (Agerpres). — Sala 
Madison Square Garden a găzduit 
un mare concurs internațional atletic 
cu prilejul aniversării a 95 de ani 
de la înființarea clubului atletic de 
amatori din New York. Performerul 
serii a fost atletul sovietic Valeri 
Brumei, care a ciștigat proba de să
ritură in înălțime cu rezultatul de 2 m 
23,5 cm. Aceasta este cea mai bună 
performanță mondială a anului pe 
teren acoperit. Brumei a început con
cursul la 2,13 m, trecînd din prima 
încercare. Apoi a sărit 2,18 m din 
cea de a doua încercare și 2 m 23,5 
cm din prima încercare. Proba de o 
milă a revenit americanului Jim 
Boatty în 3:58,6.

In absența lui Boston, angajat in
tr-un concurs la San Francisco, 'gor 
Ter-Ovanesian nu a avut adversari

periculoși la „lungime" și s-a clasat 
primul cu 7,79 m. Americanul- Charlil 
Mass a fost al doilea cu 7,64 și gha- 
nezul Ahey al treilea — 7,36 m.

ALTE REZULTATE : pră^^i^fă : 
Cruz (Porto Rico) 4,87 m ; greutate; 
Gubner (S.U.A.) 19,31 m ; 440 yarzi : 
Mottley (S.U.A.) 48,5 sec. ; 880 yari ; 
Orothers (Canada) 1:51,0. Bulișev 
(U.R.S.S.) s-a clasat pe locul trei ou 
1:52,5; 60 yarzi: Iuta Heine (R.F.G.) 
6,9 sec.

★

In concursul atletic pe teren acope
rit de la San Francisco s-au înregis
trat următoarele rezultate : înălțime 
John Thomas 2,13 m ; lungime: 
Boston 7,55 m ; prăjină : Sternberg 
4.72 m ; greutate : O'Brien 19,11 m ; 
60 yarzi : Carper 6,1 sec. ; 1 milă
Foreman 4:05,6.

Concursul de schi de la Innsbruck
INNSBRUCK 17 (prin telefon). — 

Concursul preolimpic de la Innsbruck 
a început vineri cu proba feminină 
de slalom special. Au luat startul 74 
de concurente, 45 dintre ele (printre

Duminică dimineața în sala Flo
reasca a avut loc returul întîlnirilor 
primei etape intercentre a „Cupei de 
iarnă". Și de data aceasta au ieșit în
vingătoare formațiile bucureștene. iată 
rezultatele înregiittate: Vestitorul — 
Spartac Constanța (f) 10—5 (5—0) ;
Știința — Portul Constanta 27—19 
(14—7).

Știința și Vestitorul vor disputa în 
zilele de 19 și 20 februarie cîte 2 par
tide cu cîștigătorii centrului Ploiești, 
pentru calificarea în etapa a Il-a in
tercentre.

Primele partide ale meciului de șah 
Gheorghiu — Giinsberger

Campionatele republicane

Echipajul Enea-Pașovschi 
conduce după două manșe

TIMIȘOARA 17 (prin telefon). - 
în după-amiaza zilei de sîmbătă, am
fiteatrul Facultății de construcții a 
Institutului Politehnic a fost plin 
pină la refuz. Iubitorii de șah au 
venit în număr mare pentru a asista 
la prima partidă a meciului de baraj 
dintre Florin Gheorghiu și Alexandru 
Giinsberger, întrecere care trebuie 
să desemneze pe noul campion de 
șah al țării.

în partida de debut, cu albele a 
jucat Florin Gheorghiu. Tînărul 
maestru a ales în deschidere o va
riantă modernă din Partida Spanio
lă, care a pus probleme dificile lui 
Giinsberger. în poziția pieselor negre 
au apărut curind slăbiciuni și la mu
tarea 13 Giinsberger a trebuit să 
cedeze un pion. Avantajul material 
a rămas de partea albului și după 
consumarea celor cinci ore regula
mentare de joc. Partida s-a între
rupt la mutarea 50 in următoarea 
poaiie :

Alb (Gheorghiu) : Re3, Ce4, Pb3, 
f3, g3, h3

Negru (Giinsberger) : Re5, Ne7,
Pc5, g5, h5

în această poziție, negrul a dat 
muta^rea în plic. Partida va continua 
în cursul zilei de luni.

Duminică s-a disputat cea de a 
doua partidă a meciului. De data 
aceasta inițiativa a fost de partea 
lui Giinsberger, care — intr-o Sici- 
liană — l-a obligat pe Gheorghiu la 
grea defensivă. Timișoreanul a reu
șit să cîștige calitatea și în poziția 
de întrerupere are apreciabile 
șanse de ciștig. Și partida a doua 
urmează să fie încheiată luni, după 
reluare.

P. VESEL'N 
corespondent

• In Capitală a început meciul 
feminin dintre Alexandra Nicolau și 
Margareta Teodorescu. Scorul este 
1-0 pentru Nicolau, partida ' fiind 
întreruptă.

care și reprezentanta noastră Ilona 
Miclos) fiind descalificate. Rezultate : 
Zimmermann (Austria) 105.97, H. 
Biebl (R.F.G.) 108.94. Sztakowska 
(R. P. Polonă) 110,38. Sîmbătă s-a dis
putat proba masculină de coborîre. A 
învins surprinzător elvețianul Minsch, 
care a parcurs cei 3 250 m (850 m di
ferență de nivel) în 2 : 23,10. Pe locu
rile următoare Nenning (Austria) cu 
2 : 23,42, Schrantz (Austria) 2 : 24,13. 
Tăbăraș s-a clasat pe locul 38 (din 
125 de concurenți) cu timpul de 
2 :32,09. Kurt Gohn s-a clasat pe lo
cul 60 (cu 2 :37,07) iar Gh. Bălan a 
căzut și s-a accidentat.

în ultima zi s-au disputat două 
probe coborîre femei și slalom spe
cial bărbați. în prima, victoria a re
venit austriecei Christi Haas (care a 
ciștigat anul acesta toate concursu
rile de coborîre la care a participi) 
cu timpul de 1 :57,82. Ilona Micloș a 
ocupat locul 30 cu 2 : 10,0. Deoarece 
proba masculină de slalom special s-a 
terminat tîrziu, la ora convorbirii te
lefonice rezultatele nu erau definiti
vate. A ciștigat austriacul Nenning 
urmat de Bonlieu (Franța) și Schrantz 
(Austria). Co^^renții noștri s-au 
comportat slab.

P. FOCȘENEANU
secretar general al F.R.S.B.A.

! POIANA BRAȘOV 17 (prin tele- 
j fon de la trimisul nostru). — O de
t facțiune tehnică la virajul 5 a îm- 
!■ piedecat desfășurarea primelor manșe 
f ale campionatelor republicane de bob 
' programate pentru sîmbătă. Astfel, 
• cele 17 echipaje (.s-a făcut clasa

ment numai pentru avansați și tine
ret) au început întrecerea duminică, 
din păcate la o oră destul de înain
tată : 10,30, cind temperatura urcase 
serios muind gheața pîrtiei, ceea ce 
a dus la scăderea vitezei de cobo
rine. Chiar și așa, însă, disputele 
primelor două manșe au fost inte- 
neșante. Porțiunea de traseu dintre 

i virajele 8, 9, 10 a făcut cea mai 
, severă departajare, deoarece a creat 
i boberilor cele mai mari probleme 
ale cursei. în prima manșă, cam- 

i pionii țării Enea și Pasovschi au 
realizat cel mai bun timp, dar în

! a doua manșă o mică greșeală la 
intrarea în virajul 10 le-a adus al 
doilea timp, răminind cu un avan
taj foarte mic față de echipajul

Staicu—Moiceanu. Aceștia au făcut o 
coborire excelentă, prin care ocupă 
locul secund in clasamentul alcătuit 
după două ma^ și emit pretenții 
justificate pentru primul loc. Remar
cabilă și comportarea echipajelor 
Carpați Sinaia III (Panțuru—Petres- 
cu) și Voința Sinaia II (A. Oancea— 
Niculescu) alcătuite din boberi aflați 
în al doilea an de concurs.

Rezultate : 1. Enea—Pașovschi (Casa 
Ofițerilor Brașov ') 1:40,87 (48, 
94 + 51,93), 2. Staicu—Moiceanu (Car
pați Sinaia II) 1 :41,50 (49,77-f-51,
73), 3. Panțuru—Petrescu (Carpați Si
naia III) 1:42,08 (50, 06--52, 02), 4. A. 
Oaneea—Nlculesou (Voința Sinaia 
II) 1:42,73, 5. Toev-'lie Marin 
(Triumf Buc.) 1:43,92, 6. Nedelcu—
Brăeșteanu (Casa Ofițerilor Brașov 
II) 1:43,99, 7. Maftei—Șerban (Meta
lul Roman) 1:45,15.

Luni se dispută ultimele două 
manșe ale .campionatelor republicane.

D. STANCULESCU

• Cu prilejul campionatelor de na- 
tație ale Australiei, care se desfășoa
ră la Perth, înotătoarea japoneză Sa- 
toko Tanaka a corectat recordul mon
dial în proba de 110 yarzi spate, rea- 
lizînd timpul de 1:10,2. Vechiul record 
era de 1:10,8 și aparținea lui Pam 
Sargeant (Australia).

• Intr-un meci internațional de 
rugbi, desfășurat la Barcelona, echipa 
Italiei a învins cu scorul de 22—3 
(8—0) echipa Spaniei. Echipele au fost 
alcătuite din jucători sub 23 de ani.

• La Viena s-a disputat meciul in
ternațional masculin de handbal din
tre echipele reprezentative ale Aus
triei și R. S. Cehoslovace. Handba- 
liștii cehoslovaci au obținut victoria 
cu scorul de 14—10 (7—6).

• Reprezentativa de hochei pe 
gheață a R. D. Germane, care se pre
gătește în vederea campionatelor mon
diale din Suedia, a susținut la Weiss- 
wasser un meci de verificare cu echi-

PE SCURT
pa Austriei. Hocheiștii germani au 
terminat învingători cu scorul de 5—1 
(1—0 ; 3—0 ; 1—1).

• în meci retur contînd pentru op
timile ‘de finală ale „Cupei campioni
lor europeni" la volei (feminin), echi
pa Dynamo Berlin a învins cu 3—0 
(15—1 ; 15—8 ; 15—1) pe echipa Gala- 
tasaray Istanbul. Primul meci, dis
putat la Istanbul, revenise, de aseme
nea, cu 3—0 voleibalistelor dinamo- 
viste, care s-au calificat în sferturile 
de finală.

• Duminică în împrejurimile ora
șului Calais s-a disputat campionatul 
mondial de cicle-cros. Titlul a revenit 
alergătorului Roit Wolfshehl (R. F. 
Germană) care a parcurs 20 km în 
45:25,4. Pe locurile următoare s-au 
clasat Longo (Italia) 47:12,3. Dufraisse

(Franța) 48:31.0, Severini (Italia) a
celași timp, Declerq (Belgia) — 48:56,0 
și alții.

• înaintea meciului pe care-' va 
susține la 2 martie cu R. F. Germană 
la Dortmund, echipa reprezentativă 
de handbal a Franței a jucat ieri, la 
Paris, în compania echipei Islandei. 
Handbaliștii francezi au repurtat vic
toria cu scorul de 24—14 (10—7).

• Pugilistul filipinez Grabiel Elorde 
și-a păstrat titlul de campion mon
dial la cat. ușoară (clasa juniori), în- 
vingîndu-I la puncte la Manila pe 
americanul Johnny Bizzaro.

• Tradiționalul maraton organizat 
de ziarul „Mainiki" a fost ciștigat 
de atletul japonez Thoru Terawawa. 
El a parcurs cei 42,195 km in 2 h 
15:15,8, realizînd cea mai bună per
formanță mondială. Pină, acum, cel 
mai bun timp din lume aparținea 
etiopianului Bikila Abebe, care la J.O. 
de la Roma obținuse 2 h 15:16,0.
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