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Concursul internațional de schi al R. P. Romîne
• Kurt Gohn al doilea la cobortre

POIANA BRAȘOV 24 (prin telefon 
ie la trimisul nostru). Cea de a 5-a 
ediție a Concursului internațional de 
jchi, poate primi calificativul : exce
lent !

Peste 15 000 de spectatori, care au 
indurat gerul persistent în ciuda soa
relui strălucitor, au urmărit cu... 
sufletul la gură întrecerile la care au 
participat sportivi din 10 țâri, unii 
dintre ei de o certă valoare mondială.

și slalom special • ChrHfl Haas învinsă la coborîre! • Italienii și spor
tivele bulgare au dominat fondul

mare surpriza a întrecerilor: Christi 
Haas a fost învinsă ! E drept, tot de 
o concurentă binecunoscută in schiul 
mondial, tînăra elvețiană Terese 
Obrechi.

Reprezentanta noastră Ilona 
los a făcut eforturi remarcabile 
tru a se comporta cit mai bine 
obținut un meritoriu loc 
slalom 
două probe.

Mic- 
pen- 
și a 

trei, 
special și la combinata

ia 
pe

Kurt Golin a fost, în acest concurs, cel mai bun dintre reprezentanții noștri

Kurt Gobn și Cornel Tăbăraș, clasați 
pe locurile 2 și respectiv 3, și a lui 
Horst Haoieh, clasat al 7-lea înaintea 
unor concurenți de certă valoare din 
Austria, Elveția, Italia, R. S. Ceho
slovacă, R. D. Germană, Finlanda etc.

Duminică, la slalom special, pirtia 
de sub teleferic — excelent amenaja
tă, — a creat numeroase probleme de 
tehnică și de tactică care au făcut o 
severă triere in rîndul participanți- 
lor. Foarte frumoasa a fost, din nou, 
comportarea lui Kurt Gohn, clasat al 
doilea după două manșe parcurse cu 
multă abilitate. C. Tăbăraș ne-a dat 
multe speranțe după prima manșă,

D. STANCULESCU

(Continuare tn pag. a 4-a)

FRANCKFURT PE 
telefon). Campionatele 
tenis de masă ale R.F. Germane, desfă
șurate sîmbătă și duminică în acest oraș, 
au reunit 140 de jucători și jucătoare 
reprezentând 13 țări. Acest adevărat 
campionat european a adus noi și im
portante succese pentru tenisul de masă 
romînesc. In întrecerea cu cele mai 
bune jucătoare de pe continent, maestra 
emerită a sportului Maria Alexandru a 
ciștigat toate partidele, realizînd victorii 
de prestigiu. Ea a cucerit două titluri 
de campioană internațională a R.F. Ger
mane la simplu femei și la dublu femei 
(împreună cu maestra emerită a spor
tului Geta Pitică). Indemînarea 
cutarea procedeelor tehnice ca 
Cerea deosebită de luptă a Măriei 
dru au impresionat pe numeroșii 
tatori care au aplaudat-o deseori.

O evoluție bună, în proba de dublu 
femei, a avut Geta Pitică, care, alături 
de Maria Alexandru 
turi variate. Ea a 
voință.

Rezultate bune a 
stantinescu. clasată 
într-o semifinală. Sportiva noastră 
apărat cu siguranță numeroase 
s-a dovedit foarte dîrxă.

Iată rezultatele tehnice mai 
sânte:

SIMPLU FEMEI, optimi de 
Maria Alexandru — Gomolla (R.F.C.) 
3—0, Ella Con stantinescu — Ilarst
(R.F.C.) 3—1, Kriegelstein (R.F.G.) — 
Geta Pitică 3—1, sferturi de finală:

în exe- 
și pu- 

Alexan- 
spcc-

a acționat cu lovi- 
jucat cu multă

obținut 
în două

Ella Con- 
finale și 

a 
mingi.

intcrc-

finală:

Simon
3—0, ______
(R.P.U.) 3—0, Ella Constantinescu — 
Rowe (Anglia) 3—1, Eva Foldi (R.P.U.)
— Kriegelstein 3—1. semifinale: Ma
ria Alexandru — Agnes Simon 3—2. 
Eva Foldi — Ella Constantinescu 3—1. 
finala: Maria Alexandru (R.P. Romînă)
— Eva Foldi (R.P. Ungară) 3—1 (15, 
18, —18, 14).

SIMPLU BĂRBAȚI, sferturi de finală: 
Berczik (R.P.U.) — Stanek (R.S.C.) 
3—2 (ultimul set a luat sfîrșit cu 
scorul de 39—37 !), semifinale: Sche
ller (R.F.G.) — Berczik 3—1, Arndt 
(R.F.G.) — Faliazi (R.P.U.) 3—1,
finala: Scholler — Arndt 3—1 (12, 10. 
—18. 15).

DUBLU FEMEI, sferturi de finalii: 
Maria Alexandru. Geta Pitică — Wi- 
llinger, Willingcr (Austria) 3—0. Ella 
Constantinescu, Lukacs (R.P.R.. R.P.U).
— Wanek, Kraft (Austria) 3—0, se
mifinale: Maria Alexandru, Geta Pitică
— E. Foldi, Hevesi (R.P.U.) 3—1. 
Ella Constantinescu. Lukacs — 
Harst 3—0. finala: Maria A 
Geta Pitică — Ella Const? 
Lukacs 3—1 (8. —17. 9. 11).

DUBLU BĂRBAȚI, finala: 
Korpa (R.P F. Iugoslavia) — 
vie. I'eran (R.P.F. Iugoslavia)

DUBLI MIXT, sferturi de fin'd a: 
Simon, Scholler — Maria Alexandru, 
Larsson (R.P.R.. Suedia) 3—1. f;nafa: 
Hevesi, Berczik (R.P.U.) — Ella Con
stant inescu. Andreadis (R.P.R., R.S.C.) 
3-0.

(R.F.G.) — Lanterman (R.F.G.) 
Ma ria Alexandru — Lukacs

Vecko, 
M a rko- 

3—1

C.S.Ș. BUCUREȘTI LA JUNIORI 51 S.S.E. PLOIEȘTI LA JUNIOARE
AU CUCERIT „CUPA SPORTUL POPULAR" — EDIȚIA 1962 63 LA HANDBAL IN 7

âștigători a numeroase concursuri de 
nare amploare.

Probele alpine au fost dominate, 
:um era și de așteptat, de reprezen
tanții țărilor din jurul Alpilor (Aus- 
Tia, Elveția și Italia) care au cucerit, 
le altfel, primele locuri. Figura cen- 
rală a concursului a fost fără dis
cuție austriaca Christi Haas, neîn
vinsă în acest sezon în proba de 
Xiborîre. Sîmbătă, participînd la slalo- 
nul special, Haas nu și-a dezmințit 
/aloarea, impresionînd printr-o teh- 
lică desăvîrșită, foarte apropiată de 
?ea a băieților. Duminică însă, în 
3roba de coborîre, s-a produs cea mai

Ca de obicei, coborîrea băieților — 
de pe pirtia Lupului — a stîrnit inte
resul cel mai mare. A fost și firesc 
să fie așa, deoarece este vorba de o 
cursă în care se coboară cu o medie 
orară de 85 km, puțin intilnită in. 
concursuri. Publicul a făcut un ade
vărat cordon viu de-a lungul celor 
3 000 de metri ai cursei, aplaudînd 
cu entuziasm pe participant. Cel mai 
rapid dintre toți concurenții a fost 
austriacul Mesner, care, cu 2:11,4, a 
și stabilit un nou record al acestei va
riante a pîrtiei.

Remarcabilă a fost comportarea 
unora dintre reprezentanții noștri :

După trei zile de întreceri viu dis
putate și desfășurate la un nivel teh
nic bun, a Vl-a ediție a „CUPEI 

j SPORTUL POPULAR- la handbal in 
7 pentru juniori și junioare a luat 
sfîrșit aseară. Cupa a fost ciștigată 
de C.S.Ș. București (pentru a 4-a 
oară consecutiv) la băieți și de S.S.E. 
Ploiești (pentru prima dată) la fete. 
In ordine s-au clasat, la juniori : 2. 
S.S.E. Nr. 2 București, 3. C.S.M. Re
șița și 4. S.S.E. Timișoara ; iar Ia ju
nioare : 2. Șt’ința Babeș-Bolyai
Cluj, 3. Banatul Timișoara și 4. Lu
ceafărul Brașov.

Iată o succintă prezentare a jocu- 
. rilor, in ordinea disputării lor.

ȘTIINȚA BABEȘ-BOLYAI CLUJ— 
i LUCEAFĂRUL BRAȘOV (f) 12-7
' (3-4). Joc foarte disputat și echilibrat 
* timp de 30 de minute. In ultimele 10 
! minute insă, și-au spus cuvintul pre

gătirea fizică superioară și jocul mai 
I organizat și mai eficace ale Științei. 
I Au marcat : Floroianu 4, Tokes 2, 

Maximinian 2, Olaru 2, Csegezi și

Stoica, respectiv Pal 3, Hudea 3 și 
Rizescu. A arbitrat P. Petre-Bucu- 
rești.

C.S.M. REȘIȚA—S.S.E. TIMIȘOA-

mec, respectiv Gabriel 9, Wagner 7, 
Pasztor 2, Iacob, Hollinger, Variau 
șl Kintsch. Arbitru : Gh. Lungu-Bra- 
șov.

Lokomotiv Moscova a ciștigat 
„Cupa București" la hochei

i Sîmbătă și duminică s-au disputat 
pe patinoarul „23 August- ultimele 
jocuri ale „Cupei București" la ho
chei. Dovedindu-se superiori tuturor 
echipelor participante, hocheiștii de 
la Lokomotiv Moscova au ciștigat tro- 
leul, obținînd patru victorii. Pe locu
rile următoare, VTZ Chomutov și se
lecționata Bucureștiului.

SÎMBĂTĂ seară, două jocuri viu 
DISPUTATE

mai echilibrat. Echipa de tineret a 
Capitalei și-a organizat mai bine a- 
părarea, reușind să oprească atacu
rile oaspeților încă din faza lor ini
țială, de unde apoi a declanșat ac
țiuni rapide, oare au surprins dese
ori descoperiți pe jucătorii germani. 
Către sfîrșitul reprizei Pană inter
ceptează un puc la mijlocul terenului 
și pornit singur spre poarta ad
versă reușește să egaleze (min. 35). 
După trei minute o acțiune colectivă

a echipei noastre se termină cu un 
gol înscris de Antal, așa inert după 
scurgerea a 40 de minute de joc sco
rul este favorabil reprezentanților 
noștri : 2-1.

Ultimele 20 de minute ale întîlni- 
rii sînt la fei de disputate. Echipa

RADU URZICEANU 
CALIN ANTONESCU

Goran (C.S.S.) și-a croit drum liber la semicerc, va șuta și va marca. (Aspect 
din meciul C.S.S. — C.S.M. Refifa)

RA (b) 23-22 (13-9). Derbiul bănățean 
a revenit pe merit echipei din Reși
ța, care a condus tot timpul și a des
fășurat un joc mai clar și mai efica
ce decit S.S.E., cu dese pătrunderi la 
semicerc. Autorii golurilor : Horvath 
6, Cservenka 5, Schena 5, Gheorghe- 
vici 2, Reichel 2, Kosumplik 2 și Nc-

S.S.E. PLOIEȘTI — BANATUL TI
MIȘOARA (f) 7-4 (3-2). Victorie me
ritată, obținută la capătul unei lupta

P. GAȚU 
P. VINTILA

(Continuare tn pag. a 2-a)

FLORIN GHEORGHIU
I Partidele care au avut loc în pen- 
lultima etapă a „Cupei orașului Bucu- 
Irești" au satisfăcut pe deplin nume
roșii spectatori prezenți la patinoarul 
[artificial. In primul meci, selecționata 
[de tineret a Capitalei, în care au 
hucat și cîțiva jucători tineri din e- 
|chipa de seniori (Ciobotaru, Ioanovici, 
[Calamar, Pană, Sofian) a realizat un 
[rezultat meritoriu în întîlnirea cu re
prezentativa orașului Berlin, de fapt 
selecționata de tineret a R. D. Ger
mane. Scor finial 3-2 (1-0, 0-2, 2-0) 
[pentru Berlin.

Meaiul a fost foarte echilibrat, cu 
[numeroase faze palpitante în apro
pierea celor două porți, cu zeci de 
[ocazii ratate. în prima repriză ho- 
[cheiștii barlinezi au avut o ușoară 
[superioritate, stăpînind mai mult 
[timp mijlocul terenului și inițiind de 
[acolo o serie de atacuri periculoase. 
Jucătorii romîni au contraatacat des, 
punând în pericol poarta apărată de 
[Kinderman. Și după ce în min. 9 
[Antal a ratat o ocazie dintre cele 
mai clare (singur cu portarul !), 
|Fuchs a deschis scorul (min. 12). în 
cea de-a doua repriză meoiuj a fost

(Continuare în pag. a 4-a)

ESTE NOUL CAMPION DE ȘAH AL TĂRII

Un atac al hocheiștilor sovietici la poarta celor cehoslovaci. (Fază din meciul 
Lokomotiv — V.T.Z. 5—1 ),

. Eotoj Amuza

Alexandra Nicolau învingătoare in meciul
Emoții de autentică finală au însoțit 

disputarea ultimelor partide din cele 
două meciuri de baraj menite să dea 
formă definitivă clasamentelor in 
campionatele republicane de șah pe 
anul trecut.

Deși beneficia de un avans de două 
puncte — și nu mai avea nevoie de- 
cît de o remiză pentru a intra in 
posesia titlului de campion — Florin 
Gheorghiu a jucat activ, la ciștig, a 
treia partidă a meciului său cu A. Giins- 
berger, disputată sîmbătă in aula Bi
bliotecii Centrale Universitare. într-o 
variantă de blocadă a Apărării Fran
ceze albul a obținut atac puternic 
la rocadă. Gunsberger s-a apărat cu 
dirzenia sa obișnuită și a adus partida 
la întrerupere, intr-un final de dame 
greu de apreciat.

Un tablou asemănător a avut și 
partida a patra, de ieri. Deși de data 
aceasta a avut negrele, tot Fl. Gheor
ghiu A luai inljjatixa âS-U

cu Margareta
puternic rocada

Teodorescu
mare a ad-presind 

versarului. Gunsberger n-a mai găsit 
în timp util apărarea cea mai bună 
și într-o poziție grea a depășit timpul 
de gîndire, la mutarea 35. Cu aceasta 
meciul era decis. Adversarii au căzut 
de acord și asupra rezultatului par
tidei precedente — remiză — astfel 
că scorul final al meciului este da 
3%—’/x în favoarea lui Florin Gheor
ghiu. Tînărul maestru devine pentru 
a doua oară campion de șah al țării,.

Foarte animată a fost și desfășura
rea celor două partide din meciul fe
minin Alexandra Nicolau—Margareta 
Teodorescu, pentru stabilirea locului 
doi în finala ultimului campionat fe
minin, ciștigat de Margareta Perevoz— s 2 ? 
nic. Jucînd energic și inventiv, ță|e-( j ’ 
xandra Nicolau a obținut victoria in 
amindouă partidele. Rezultatul final, 
al meciului este de 3—1 tn favoarea.

JSADij WW
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Steaua

TIBERIU STAMA

6—3, 4—6, 7—5,cu

Și

EIMJIS OEXASĂ?!

aș
ii u-

se
1.

surprins experimentatul 
prin vitalitate, prin apărare 
avansată, ritmul rapid, pă-pasa propriei linii de treisferturi

Foto: 1. Mihăică

handbalistic, pentru 
și antrenorii acestor 
E. Trofin și prof. F. 
toate felicitările. Me-

repriză, iar S.S.E. in a d 
acționat mai colectiv, i 
mai decis, reușind să con;

8-4. In final, clujencele ai

prezintă 
Bosch, 2. D.

„Cupa

Bodea. In general, sportivii clujeni 
s-au dovedit în formă bună și ei 
teaptă cu încredere întrecerea cu 
cătorii din R.D. Germană.

Concomitent s-a mai disputat
campionatul de juniori al orașului 
Cluj. Iată clasamentul primelor patru 
locuri : 1. Dan Negulescu, 2. Viorel 
Bledea, 3. Andrei Toth, 4. Sergiu Su-

„Cupa Sportul popular“

1'azi din meciul Grit ița Roție — Gloria. Stanciu (Grivița Roșie) a interceptat 
balonul dinlr-o grămadă și ii ta

(Urmare din pag. 1)

A început rehirul

Progresul Bucur ești - Steaua 3-1
CAMPIONATUL MASCULIN

3—0

CAMPIONATUL FEMININ
PROGRESUL BUCU-

în 
să 
cu 

joc

(
SIBIU 2—3 (10

EX-
3—1

au răsuflat 
acestei partide

Au început întrecerile din cadrul „Cupei 6 Martie"

eciuri Je
Stadionul Unirea din șos. Olteniței 

■a găzduit, duminică dimineața, jocu
rile etapei I a „Cupei 6 Martie". In 
ciuda timpului rece și a terenului tare, 
cele patru formații au reușit să ofere 
un rugbi de bună calitate, care reflectă 
seriozitatea acordată .pregătirii pentru 
campionat.

In „deschidere" s-au întîlnit echipele 
Gri uita Roșie și Gloria. Partida a stîrnit 
interes datorită jocului variat, la mină, 
al ambelor formații. Rugbiștii de la 
Grivița Roșie s-au impus, mai ales, în 
prima repriză printr-un joc elastic, ceea 
ce le-a îngăduit să acopere cu ușurință 
întregul teren.

Cu o echipă înnoită, Gloria a sur
prins plăcut printr-o evoluție foarte 

.aproape de cerințele rugbiului modern. 
Echipa și-a păstrat atuul unei vitalități 
remarcabile pe înaintare, dar a căpătat, 
în plus, și o mai mare mobilitate pc trei
sferturi. Pentru primul joc public — 
și în compania unui adversar de talia 
Griviței Roșii — rugbiștii de la Gloria 
se prezintă bine. In acest joc, ci an 

iavut cîteva ocazii clare de a finaliza, 
'ultima în min. 58, cînd Crăciunescu — 
-singur — a ratat o încercare foarte 
aproape de buturile adverse. Scor final 

*6—0 (6—0) pentru Grivița Roșie. Au 
înscris: Oblemenco (min. 18) și Tco- 
dorescu (min. 24) din încercări.

In cel de-al doilea meci rugbiștii 
*de la Steaua au avut drept adversari 
pe cei de Ia Unirea. De la început 
15-lc militar se remarcă printr-un joc 
viguros, cu o circulație rapidă a baloa- 

snelor pe aripi (a impresionat, mai ales, 
-Ciobănel). Totuși, în primele 30 mi- 
^nute, rugbiștii de la Unirea au reușit 
-să contracareze în parte, jocul avîntat 
-al adversarilor lor, iăsîndu-se depășiți 
«doar în două rînduri, cînd Al. Ione scit 
(min. 14) și Ciobănel (min. 21) 
zează cîte o încercare. Rugbiștii 

| tari nu se arată mulțumiți cu 
-scor și presează în continuare,

reali- 
mili- 
accst 

în a-
><x*la ți ritm susținut, în timp ce Unirea

care sini

După ultima verificare, 
inaintea medului 

cu reprezeutativa Poloniei
(

Cea de a doua verificare — și ul- 
<?4fena — înaintea meciului cu repre- 
aentativa Poloniei a stirnit un deo
sebit interes printre amatorii spar- 
•ulul cu mănuși din Cluj.

„Majoritatea boxerilor
-vizați să îmbrace tricoul reprezenta
tiv — ne-a declarait la sosirea de 

' la Cluj secretarul F.R. Box, tov. 
'Marin Nicolae — s-au prezentat mai 
bine decît la prima verificare de la 
București. In mod deosebit s-au im
pus Pătrașcu și Monea, care au 
practicat un box plin de fantezie și 
combativ.

~ Ce ne puteți spune despre com
portarea proaspătului „ușor", Ion 
Dinu ?

— Dinu rămâne același boxer ho- 
tărit, extrem de combativ, pe care-l 
cunoaștem de la categoria semiușoa- 
ră. El a avut in ultimul meci un 
adversar foarte bine pregătit (Baciu) 
dar, prin deplasările sale inspirate, 
a reușit să evite și in același timp să 
plaseze lovituri eficace. Dinu trebuie 
lotuși să pună un accent mai mare 
pe apărare împotriva croșeului de 

., dreapta, pe care-l „primește" atunci 
cînd adversarul face scăderi de nivel, 
Cojan a dat și el satisfacție, deși nu 

. a avut adversari de valoarea sa. El 
a dovedit o putere și o viteză de exe
cuție uluitoare. Și Mariuțan s-a com
portat în general satisfăcător in fi
nală, cînd a făcut două reprize foarte 
frumoase ca spectacol, dar atunci 
cînd a fost lovit, și-a pierdut calmul 
și... și-a. dat in petic: a boxat dezor
donat, cu lovituri la întâmplare.

Cit despre Ciucă, acesta încă 
mișcă prea încet pentru un boxer 
categorie muscă. El va trebui să
creze mai mult pentru sporirea vite
zei de execuție. Olteanu, deși a ajuns 
într-o formă bună, manifestă totuși 
deficiențe in apărare, boxează prea 

. (larg, cu brațul sting în jos, ceea ce 
. îl expune să primească lovituri de 

dreapta. Mirza a manifestat multă 
.hatărîre și luciditate. Cu atacuri tot 
mai calculate și mai puțin riscante, 
clujeanul va putea realiza în viitor 
succese frumoase. Leov a dezamăgit 
din nou, astfel că înlocuirea lui se 

impune cu dă/sieZ.

se 
de 
lu—

Lună îitate în prima etapă

to, i fl
x ',v. ’

■■ ’.N

s-a limitat Ia un joc defensiv. Este 
adevărat, placajele excelente ale jucă
torilor de la Unirea i-au scos de citeva 
ori din mină pe rugbiștii militari, dar 
cu aceasta nu se putea modifica rezul
tatul. Dimpotrivă, hărțuiți necontenit 
de atlversarii lor, „uniriștii" cedează 
spre sfîrșit, cînd scorul este modificat 
de către Al. lonescu (2 încercări), Ciu- 
călău (o încercare), Chiriac și Penciu 
(cite o transformare). Scor final: 19—0 
(6—0) pentru Steaîia.

DOBIN UIURGIUCĂ A CÎȘÎIGAI UN
Zilele trecute a avut loc la Cluj 

un concurs de verificare dotat cu 
„Cupa C.S.M. Cluj" deschis jucători
lor fruntași de tenis de masă de la 
C.S.M., în vederea întîlnirii din semi
finale C.C.E. cu Lokomotiv Leipzig 
care se desfășoară miercuri. Primul 
loc a revenit — după baraj — Iui 
Dorin Giurgiucă, urmat în ordine de 
Radu Negulescu, Covaci (Arad), Re- 
thi, Cobîrzan, Sentivani, Hidveghi și

OLIMPIA M.I.U. BUCUREȘTI — 
TRACTORUL BRAȘOV 1—3 (8—15, 
8—15, 15—12, 12—15). Prin scăderea 
de ritm din setul al treilea. Tractorul 
s-a privat de o victorie cu 3—0. Sau 
remarcat ■ de la învingători Szocs, 
Schmidt, Chinzeriuc și Fierarii. De la 
bucureșteni: Wolf și parțial Sușelescu.

DINAMO BUCUREȘTI — ȘTIINȚA 
TIMIȘOARA 3—1 (15—7, 15—4,
14—16, 15—12). Un meci anost, in care 
timișorenii1 le-ari dat mai puține proble
me dinanioviștilor decît și-au procurat 
singuri bilCureștenii. In a treia parte 
a joculiii, de la 3—10 determinat ex
clusiv de o exagerată relaxare și de- 
nepermise fluctuații ale atenției, Dinamo 
a iircat fără eforturi pînă la 12—10, 
pentru ca apoi o nouă cădere eă-i facă 
să piardă setul si să echilibreze situația. 
(C. FAUR).

STEAUA
REȘTI 1—3 (15—11, 11—15. 13—15, 
14—16). Așa cum s-a scontat, confrun
tarea dintre cele două echipe a avut o 
desfășurare palpitantă, caracterizată de 
valoarea lor relativ egală. A învins Pro
gresul care, în ultimul set, a reușit să 
se mobilizeze într-o mai mare măsură, 
rccuperînd de la 4 la 13 1 Aspectul 
tchnico-taCtic al partidei a lăsat însă 
uneori dc dorit, ca urmare mai ales a 
nesiguranței și nehotărîrii în acțiuni 
a jucătorilor din ambele echipe. Tot
odată nesatisfăcător a fost modul 
Care cele două formații au înțeles 
traducă în fapt indicațiile federației 
privire la realizarea în atac a unui 
cit mai variat. (ION TAKACS, antrenor 
federal).

RAPID — ȘTIINȚA GALAȚI 3—0

dîrze, de un bun nivel calitativ. 
S.S.E. s-a apărat foarte bine și a fost 
mai precisă in atac, mai ales în a- 
runcări. La Banatul am reținut o 
bună circulație a balonului, dar a- 
runcările — deseori imprecise. — au 
fost făcute de la distanță. Cea mai 
bună jucătoare ploieșteancă a fost 
Micu, portarul ! Au marcat : Mun- 
teanu 3, Dobirceanu 2 și Zamfirescu 
2, respectiv Szekely, Kiss și Moșu. 
Arbitru : V. Pelenghian.

C.S.Ș, BUCUREȘTI — S.S.E. Nr. 2 
BUCUREȘTI (b) 19-18 (11-13). Două 
din cele mai valoroase echipe de ju
niori din țară au oferit sîmbătă o 
splendidă luptă sportivă și un exce
lent spectacol 
care jucătorii 
formații (prof. 
Spier) merită
ciul, decisiv pentru clasamentul com
petiției juniorilor, a fost palpitant 
din primul pînă în ultimul minut, 
dus într-un ritm foarte ridicat și de 
un nivel tehnic care a depășit pe cel 
al multor partide de seniori. S.S.E. 
Nr. 2 și-a 
adversar 
mobilă
trunderi și angajări ale pivoților, și

Pcntru a doua oară consecutiv de la 
începutul anului, reprezentanții clubului 
Progresul, Julieta Namian și 0. Bosch, 
cuceresc locul prim într-o competiție de 
sală. Intr-adevăr, cci doi tenismani au 
ieșit învingători și în „Cupa Steaua11, 
care s-a încheiat sîmbătă. In ultimele

lor partide, Julieta Namian a dispus 
dc Ecaterina Ilorșa cu 6—4, 6—1, iar 
Bosch de Bardan cu 6—-4, 6—1, 6—0. 
Spre deosebire de alte întîlniri,
Namian a acționat bine și cu 
din dreapta. Ea a venit destul 
la fileu. Ecaterina Ilorșa s-a

J ulieta 
lovitura 
de des 
dovedit 

bună în apărare. Ea a fost insă depă
șită dc jocul variat al adversarei sale.

In prima parte a meciului lor, Bosch 
și Bardan au făcut schimburi frumoase 
de mingi. Bosch îți datorește succesul 
unei siguranțe mai mari în executarea 
procedeelor tehnice.

In altă partidă, D. Viziru l-a întrecut 
pe C. Năstase 
6—0.

Clasamentele 
simplu bărbați: 
3. Bardan, 4. C. Năstase; simplu femei: 
1. Julieta Namian, 2. Ecaterina Ilorșa, 
3. Eleonora Roșianu, 4. Mariana Cio- 
golea.

a luat conducerea de la început. D 
min. 6 a condus permanent pînă 
min. 56 cu 2, 3 și chiar 4 puncte 
ferență ! In ultimele trei' minute în 
s-a produs „lovitura de teatru". C.S. 
care pînă atunci făcuse eforturi 
refacă handicapul printr-o circula 
rapidă a balonului și jucătorilor 
prin pătrunderi în forță, a avut 
revenire puternică, a acționat n 
calm, a egalat în min. 58 după 
minge interceptată, iar in min. 60 
obținut o victorie poatș nespera 
S.S.E. Nr. 2 merita însă un meci n 
Au marcat : Marinescu 7, Goran 
Roșescu 3, Anghel 3, Popescu și G 
ju, respectiv Gațu 7, M. Dumitru 
Popovici 4, Gr. Niță 2 și Zamfires 
A condus P. Cîrligeanu.

BANATUL TIMIȘOARA — LUC 
FARUL BRAȘOV (f) 17-5 (5-3). —
mișorencele au întîmplnat reziste) 
doar în prima repriză, apoi au a 
jocul la discreție. Au marcat : 
scscu 5, Kaspari 4, Moșu 3, Sch
2, Kiss, Egri Kiss și Szekely, resp
tiv Hudea 3, Rizescu și Hedwig, 
bitru : Gh. Vișan-București.

S.S.E. Nr. 2 BUCUREȘTI—C.S. 
REȘIȚA (b) 27-15 (11-6). Deși a 
simțit oboseala jocului din ajun, 
chipa bucureșteană a făcut totuși 
joc frumos și a obținut o vi 
clară. Reșițenii au avut o comp 
tare în general bună, reușind cit 
acțiuni spectaculoase. Au marc 
M. Dumitru 8, Gațu 6, Popovici 
Gr. Niță 5 și Zamfirescu 3, respe 
Schena 5, Horvath 5. Reichel 3, Cs 
venka și Kosumplik. A condus 
Popescu-București.

S.S.E. PLOIEȘTI — ȘTIINȚA I 
BEȘ-BOLYAI CLUJ (f) 9-8 (3-4). M 
decisiv disputat cu multă dirzenie 
presărat cu numeroase faze palpit 
te. Clujencele au fost mai bune 
prima 
cînd a 
clar și 
că cu
revenire dar nu reușesc să străpui 
apărarea organizată adversă. Au 
scris : Munteanu 4, Zamfirescu 
Dobirceanu, Georgeseu și Mihăiles 
respectiv Floroianu 3, Olaru 2, M: 
minian, Stoica și Csegezi. A arbi 
O. Leikep.

C.S.Ș. BUCUREȘTI — S.S.E. TI 
ȘOARA (b) 25-15 (13-4). Clubul ai 
nifestat o superioritate evidentă, < 
ducînd tot timpul. Autorii punctel 
Anghel 9, Marinescu 4, Bratilove
3, Roșescu 2, Popescu 2, Bădâu 
Goran, Ginju și Gabriclescu (C.S 
Hollinger 6, Gabriel 2. Wagner 2, 
cob 2, Atzberger 2. Kintsch (S.S. 
Arbitru : C. Câpățină-Buzău.

După acest meci a avut loc f 
vitatea de premiere a primelor 
echipe la juniori și junioare.

(13, ,5, 8)-. Cu trei zile înainte de par-, 
lida cu Galalasaray, din cadrul C.C.E , 
Rapid București a ,întîlnit duminică pe 
Știința Galați,. intr-un meci cc se anunța 
disputat. Rapidiștii n-au întîlnit însă un 
adversar care să le *pună“ probleme, ast
fel că fără să se întrebuințeze prea 
mult au ciștigat cu 3—0 în numai 45 
minute. Mincev, Plocon, Grigorovici în
deosebi, au dovedit o bună pregătire. 
(C.M.).

PETROLUL PLOIEȘTI — FARUL 
CONSTANTA 3—1 (15—3, 13—15,
15—4).

ȘTIINȚA .CLUJ — MINERUL 
PLORĂR1 I! MARE (fostă C.S.OȚ 
(15—12, 12—15, 15—9, 15—9).

C.S.M.S. IAȘI — C.S.M. CLUJ 
(3,11,11)

DINAMO BUCUREȘTI — VOINȚA 
BUCUREȘTI 3—0 (12, 6, 2). După __ 
comportarea din primul set se părea că 
jucătoarele de la Voința sînt liotărîtc, 
să dea o replică viguroasă formației 
Dinamo. Au jucat în acest timp bine și 
au cedat setul la 12. In final însă 
Voința a pierdut destul de ușor un 
meci care n-a durat decît 40 de minute. 
Această victorie nil trebuie să mulțu
mească pc dinamoviste și nici pe antre
norul lor. Echipa a manifestat multe 
slăbiciuni, care au ieșit în evidență la 
începutul partidei, cînd Florina Popovici, 
Lia Vahca și’ Viorica Herișanu au comis 
greșeli elementare, cînd aproape toate 
jucătoarele se bîlbiiau la mingi relativ 
ușoare. Peste nivelul celorlalte s-au com
portat Elisabeta Nodea, Daniela lancu

(Dinamo) și Victoria Sei- 
can (Voința) .-r~..în atac.

RAPID — METALUL 
3—0 (6,. 4, 9). Și ai
cloilca meci disputat sîm
bătă după-amiază ia. Giu- 
lești s-a terminat aproape 
la fel de repede. După 45 
de minute am consemnat 
victoria voleibalistelor de la 
Rapid. De data aceasta 
meciul a fost mai atrac
tiv ,mai ales în setul 3, 
cînd jucătoarele de la Me
talul au reușit să se com
porte mai aproape de va
loarea lor. S-au remarcat 
Alexandrina Bcrezeanu, 
Doina Popescu și Sonia 
Colceriu (Rapid) și M. 
Dumitrescu (Metalul), o 
jucătoare tînAră Cu multe 
posibilități do afirmare. 
(C. ALEXE).

ȘTIINȚA BUCUREȘTI 
C.S.M. CLUJ 3—2 

(14—16, 15—5, 12—15, 
15—9, 15-—12). Spectatorii 
ușurați Ia încheierea 
foarte disputate, dar de un slab nivel 
tehnic, cu multe greșeli din partea am
belor echipe. S-au remarcat: Enculescu, 
Verdes (Știința) și Costîc și Botezau 
(C.S.M.),’

PROGRESUL BUCUREȘTI — PAR
TIZANUL ROȘU BRAȘOV 3—0 (11, 2, 
5). Oaspetele, cu o pregătire destul de 
modestă, n-au pus la îndoială nici un 
moment victoria Progresului. Gazdele, 
de la care am remarcat pe Păunoiu și 
Hăpăianu, s-au comportat bine. (C. MA- 
COVEI).

Unul din numeroasele dueluri la fileu oferite 
partida Steaua — Progresul

ȘTIINȚA CLUJ — VOINȚA ( 
IOVA (fostă C.S.O.) 3—1 (15—2, 
17, 15—0, 15—6).

FARUL CONSTANTA — COMB 
TUL POLIGRAFIC BUC. 3—1 (15- 
10—15, 15—2, 15—10).

TRACTORUL BRAȘ.?V. (fosta. 
pia) — C.S.M.
15—10, 15—p, 5—15, 10—15).

C.F.R. TIMIȘOARA (fostă C.S.O 
VOINȚA M. CIUC 0—3 (2, 15. li

Iii ziarul de marți vom publica 
țările corespondenților noștri despre 
ciurilc din provincie.



AMICALEPREGĂTIRI... JOCURI
■T/JM

RAPID — ȘTIINȚA BUCUREȘTI
5-0 (4-0)

Duminică dimineață, inimoșii su
porteri giuleșteni și-au revăzut echi
pa favorită la „lucru". De data a- 
ceasta, Rapid a întîlnit, într-o par- 
tidă amicală, formația de categoria 
B — Știința București. Numeroșii 
spectatori — prezenți ieri în tribu
nele stadionului Giulești — au urmă
rit un meci frumos, încheiat cu vic
toria la scor (5-0) a feroviarilor.

In această partidă rapîdiștii au avut 
în permanență inițiativa. Atacurile 
construite la poarta studenților s-au 
soldat cu înscrierea a cinci goluri, 
(patru în prima repriză și unul în 
a doua). Punctele au fost realizate 
din acțiuni simple (autori : Ba- 
lint — 4. Ion Ionescu — 1), care au 
surprins apărarea adversă. De altfel, 
majoritatea acțiunilor ofensive con
struite de Rapid au urmărit în prin
cipal drumul cel mai scurt spre 
poartă, fcxtremele Rapidului au mun
cit mult, iar tripleta a făcut reușite 
schimburi de locuri. Un aport deose

Portarul studenților, încadrat de doi apărători, respinge un nou atac rapidist. 
Fată din meciul Rapid — Știinfa București 5—0

Foto : T. Roîbu

bit în crearea fazelor l-au adus mij
locașii, care au funcționat ca două 
pistoane. Despre feroviari mai tre
buie să arătăm că majoritatea exe
cuțiilor tehnice au fost de bună 
calitate, iar Ion Ionescu a driblat 
mai puțin, spre folosul întregii a- 
chipe.

In general, ritmul jocului a fost 
mulțumitor, datorită, în special, în
vingătorilor. Atacurile lor au avut un 
ritm ridicat în fazele de finalizare, 
mai ales, în prima parte a meciului, 
cînd au șl înscris cele mai multe go
luri.

Studenții, care au folosit un lot 
destul de numeros, s-au dovedit bine 
pregătiți fizic, alergînd foarte mult și 
punînd deseori în pericol poarta cefe
riștilor. Dar, apărarea lor are încă 
lipsuri. De asemenea, înaintarea Ști
inței nu reușește să finalizeze acțiu
nile ofensive.

Partida a fost condusă de arbi
trul Dumitru Ghetu

P. IONESCU

CRIȘANA — CRIȘUL 0-0

ORADEA (prin telefon). — Peste 
5.000 de spectatori au asistat dumi
nică la . întîlnirea celor două forma-

Pronosport

Variante depuse aproximativ 226.000.

Așa arată o variantă cu 124 1 re
zultate exacte :

I. Internazionale—Milan 1-1 X
II. Bologna—Atalanla 1-0 1
III. Fiorentina—Napoli 5-1 1
IV. Mantova—Modena 3-0 I
V. Palermo—Lanerossi 1-1 X
VI. Roma—Spăl 0-0 X
VII. Torino—Genoa 2-0 1
VIII. Venezia—Catania 2-1 1
IX. Cagliari—Udinese 2-0 1
X. Lecco—Lazio 0-1 2
XI. Parma—Bari 0-0 X
XII. Verona—Brescia 2-0 1
Sp. Sampdoria—Juventus 2-1 1

ții orădene. Jocul a fost mult în
greuiat de terenul desfundat. Am
bele apărări s-au comportat bine, dar 
înaintările au acționat confuz, lip
site de coeziune.

M. POP, coresp.

UNIREA DEJ — ȘTIINȚA CLUJ 0-1

DEJ (prin telefon). — întîlnirea a- 
micală dintre Unirea din localitate și 
formația studențească din Cluj a pri
lejuit un joc bun. In prima repriză 
clujenii au dominat autoritar și au 
înscris un gol prin Adam. In re
priza secundă inițiativa a aparținut 
mai mult gazdelor, care însă au fost 
ineficace în fata porții.

O. GUȚU și A. KONTRAY

STEAGUL ROȘU — PRECIZIA 
SĂCELE 3-1 (2-1)

BRAȘOV (prin telefon). — Cocti- 
nuîndu-și pregătirile, Steagul roșu a 

susținut in cursul săptăminii un nou 
meci de verificare, avînd ca partener 
echipa Precizia Săcele din campiona
tul regional. Terenul greu a fost un 
bun prilej de verificare a pregătirii 
fizice a jucătorilor. Au marcat : Ne- 
cula, Meszaros și Pop (autogol) pen
tru Steagul roșu și Mazilu pentru 
Precizia Săcele

P. DUMITRESCU 
și V. SECAREANU, coresp

U.T.A. — DINAMO BARZA 4-0 (3-0)

ARAD (prin telefon). — Textiliștii 
au făcut o reușită verificare în com
pania echipei Dinamo Barza. Ei au 
terminat învingători cu scorul de 
4-0, prin punctele înscrise de Țîrlea 
(2), Mețcas și Csako.

C.F.R. I.R.T.A. — VAGONUL ARAD 
2-1 (1-1)

Cele două echipe de categoria B au 
oferit publicului un joc viu disputat, 
încheiat cu victoria la limită a fero
viarilor : 2-1 (1-1). Au marcat : Vlad 
și loanovicl pentru C.F.R. și Vațl 
(autogol) pentru Vagonul.

ST. IACOB, coresp.

C.S.M. SIBIU — A.S.A. SIBIU 6-1 
(4-1)

SIBIU (prin telefon). — Peste 
3 000 de spectatori au fost prezenți 
pe stadionul Voința pentru a urmări 
cel de-al doilea joc de verificare al 
echipei de categorie B, C.S.M. în
vingătorii s-au prezentat destul de 
bine pregătiți, atacul a funcționat cu 
claritate, dar a ratat multe Ocazii. 
Punctele învingătorilor au fost în
scrise de Văcaru (2), Recer, Dom- 
brovschi, Popa și Florea (autogol). 
Pentru A.S.A. a înscris Laufceac.

M. LUPUȚIU, coresp.

METALUL BUCUREȘTI — BUMBACUL 
4-0 (2-0)

Formația bucureșteană de catego
ria B Metalul a întîlnit duminică di
mineața echipa Bumbacul din campio
natul orășenesc. Punctele au fost în
scrise de Al. Lazăr (2), Coteț și 
Georgescu (autogol).

N. TOKACEK, coresp.

SIDERURGISTUL GALAȚI -~ 
C.S.M.S. IAȘI 3-1 (1-1)

GALAȚI (prin telefon). — întîl
nirea dintre Siderurgistul (fost 
C.S.O. Galați) și C.S.M.S. Iași a pri
lejuit un joc viu disputat, presărat 
însă cu durități. De altfel, conducă
torul jocului l-a eliminat pe Scarlat 
(de la C.S.M.S.) de pe teren pentru 
lovirea adversarului, iar Motoc 
(C.S.M.S.) a fost înlocuit de antreno
rul său, pentru indisciplină. Au în
scris David (J) și Militam, respec
tiv Voica

A. SCHENCK MAN. coresp.

FAIANȚA SIGHIȘOARA — ARIEȘUL 
TURDA 3-1 (3-1)

SIGHIȘOARA (prin telefon). — 
Fiind mai eficace în atac echipa Fa
ianța din localitate a învins formația 
de categorie B, Arieșul Turda, cu 
scorul de 3-1 (3-1). Au marcat Con- 
stantinescu. Vasile si Tîlc, respectiv 
Husar. Arieșul a ratat multe ocazii 
favorabile

L TURJAN. coresp

LAMINORUL ROMAN — C.F.R. 
PAȘCANI 1-1 (0-1)

ROMAN (prin telefon). — întîlni
rea dintre Laminorul și C.F.R. Paș
cani nu a avut un nivel tehnic 
bun, din cauza terenului înghețat. 
Jucătorii ambelor formații s-au dove
dit a fi destul de bine puși la punct 
cu pregătirea fizică, dar mai au mult 
de lucrat la capitolul tehnică. Punc
tele au fast înscrise de Paaciu pen
tru laminorul și Sofiaa pentru 
C.F.R.

M GHEORGHIU 
și C. NUȚU, coresp.

MINERUL LUPENI — HUL PETRILA 
1-0 (1-0)

LUPENI (prin telefon). — întîlni
rea amicală dintre Minerul și Jiul a 
constituit un bun prilej de verificare 
a potențialului celor două formații. 
Jocul a plăcut datorită acțiunilor de 
atac, care s-au succedat de la o 
poartă la alta, și a intervențiilor 
spectaculoase și eficace ale celor pa
tru portari folosiți cu acest prilej 
(Mihalache și Sziklai la Mineral, Gram 
și Mălai la Jiul). Unicul gol al parti
dei a fost înscris de fundașul Staudt.

I. CIORTEA, coresp

METALUL TIRGOV1ȘTE — TRACTO
RUL BRAȘOV 1-0 (0-0)

TIRGOVIȘTE (prin telefon). — 
Mai bine pregătiți fizic metalurgiștii i 
din localitate și-au dominat adversa
rul, dar nu au reușit să înscrie decit 
un singur gol prin Bălăceanu. Por
tarul Oană de la Tractorul a apărat 
excepțional.

M. AVAST, coresp.

DINAMO BACĂU — CEAHLĂUL 
PIATRA NEAMȚ 0-1 (0-0)

BACAU (prin telefon). — Jocul de 
verificare dintre Dinamo, din loca
litate, și Ceahlăul Piatra Neamț 
nu și-a atins scopul decit în parte, 
deoarece terenul înghețat a îngreuiat 
mult controlul balonului.

Unicul punct al partidei a fost în
scris de Vintilă din lovitură liberă 
de la 16 metri executată cu măies
trie peste zid.

ILIE IANCU, coresp

E. Niculescu „tncollil* de 3 adversari, caută un partener pentru a-l angaja^ 
Fază din Jocul Steaua — Voinfa Iași

Alfă surpriză în campionatul masculin,

Știința Timișoara învinsa la Galați 
de C.S.O: 63-68 (21-31)1

MASCULIN, SERIA I

STEAUA —VOINȚA IAȘI 101-56 
(45-31). Al treilea meci din retur în 
care militarii au trecut de „sută". Și 
de data aceasta, formația campioană 
a folosit cu succes „presingul", fapt 
care a incomodat vădit pe jucătorii 
ieșeni. In atac, bucureștenii, deși au 
„rulat” intregul lot, ne-au oferit mul
te faze de bună calitate, dublate și 
de o bună precizie în aruncările la 
coș (procentaj de 63% la aruncările 
din acțiune). Voința, venită la Bucu
rești cu un Iot redus, a făcut o figu
ră modestă, cedind categoric mai a- 
les după pauză. Principalii realiza
tori : Diaeonescu 15, V. Gheorghe 17, 
Nedef 14 de la Steaua, Voroneanu 23 
de la Voința- Bun arbitrajul cuplului 
Gh. Dinescu—I. Petruțiu (Buc.).

DINAMO ORADEA — PROGRE
SUL BUCUREȘTI 70-45 (35-30). In pri
ma repriză,, jocul a fost echilibrat, 
bucureștenii conducind la un moment 
dat cu 6 puncte. La reluare, orădenii 
și-au organizat mai bine apărarea, 
iar in atac au folosit acțiuni mai ra
pide și variate, cu care și-au între
cut adversarii in mod categoric. S-au 
remarcat : Nagy 19, Subai 12 de la 
Dinamo ți Ionescu 15 de la Progre
sul. (F. Lârincz-coresp.).

ȘTIINȚA CLUJ—ȘTIINȚA CRAIO
VA 96-32 (44-14). Intîlnire de nivel 
tehnic mediocru, datorită mai ales 
echipei craiovene, care s-a prezentat 
sub orice critică. Principalii realiza
tori ai învingătorilor : Demi an 32, 
Vizi 23 și Albu 22

POLITEHNICA CLUJ — ȘTIINȚA 
BUCUREȘTI 60-46 (27-21). Clujenii au 
făcut cea mai bună partidă din cam
pionat, invingind clar pe performera 
etapei trecute. Ei au avut cel mai 
bun jucător in H. Pop 30. (I. B răi an 
și N. Toderan-coresp).

SERIA A ll-a
C.S.O. GALAȚI — ȘTIINȚA TI

MIȘOARA 68-63 (31-21)!! Marea sur
priză a etapei. Cu toate acestea, re
zultatul reflectă in mare măsură si
tuația de pe teren. Localnicii au avut 
mai multă clarviziune în atac și s-au 
apărat cu dirzenie. In plus, precizia 
lor in aruncările de la semidistanțâ a 
hotărît soarta partidei. Gălățenii au 
condus în permanență, uneori chiar 
ia mai mult de 10 puncte diferență, 
oaspeții reușind să reducă diferența 
doar în final. Cei mai buni jucă
tori : Vasiliu 20, Baltag 20. Giinczi 14 
de la C.S.O. și Hofman 19. Popovicî 
17 de la Știința. Au condus corect: 
St. Roșu și C. Riegler (Buc.). (A. 
Schenckman-corespondent).

ȘTIINȚA TG. MUREȘ—STEAGUL 
ROȘU BRAȘOV 80-58 (37-26). Stu
denții au făcut o partidă foarte bună, 
conducind la un moment dat cu peste 
30 de puncte. Oaspeții s-au apărat 
slab și din min. 10 au jucat și fără 
Bîrsan, care s-a accidentat. S-au re
marcat : Toth 21, Szoke 21, Țedula 18 
de la Știința și Esigman 14 de la 
Steagul roșu. (V. Kadar-coresp.).

A.S. ROMAN — DINAMO BUCU
REȘTI 57-70 (30-35). Meciul a fost 
viu disputat, mai ales in prima re
priză, cînd gazdele au opus dinamo- 
viștiior o dirză rezistență. In repriza 
a doua, bucureștenii s-au impus, ac- 
ționînd foarte mult pe contraatac. Au 
arbitrat corect V. Bordeianu și M. 
Cunicer (Buc.), (C. Nuțu și M. Gheor- 
ghiu-coresp.).

FARUL CONSTANȚA — RAPID 
BUCUREȘTI 44-61 (18-24). Scorul a 
fost echilibrat pînă în min. 28, cînd 
localnicii l-au pierdut pe Răducanu 
(eliminat pentru 5 greșeli personale). 
Din acest moment, feroviarii s-au 
distanțat, cucerind victoria la un scor 
concludent. Slab arbitrajul prestat de 

cuplul Bercuși (Buc.)—Știrbu (Cluj). 
(C. Popa-coresp.).

FEMININ, SERIA I

PROGRESUL BUCUREȘTI — RA
PID BUCUREȘTI 36-92 (18-42). Fără 
ca să strălucească, echipa feroviară 
a cîștigat categoric. La numai cîteva 
zile de meciurile din „C.C.E.", bas
chetbalistele de la Rapid au manifes
tat unele lipsuri de ordin tehnic, care 
s-au râsfrînt asupra calității jocului. 
Dată fiind însă valoarea slabă a , ad
versarelor, evoluția rapidistelor ni» 
poate fi caracterizată pe deplin.

C.S.O. CRIȘANA ORADEA — UNI
REA BUCUREȘTI 36-45 (19-20). Meci 
de slabă factură tehnică. Bucureș.eti
cele au învins datorită unui plus de 
eficacitate sub panou. In lipsa arbi- 
trilor delegați au condus cu compe
tență T. Micoș și I. Hotya (Oradea). 
(I. Ghișa-coresp. regional).

VOINȚA BRAȘOV — ȘTIINȚA TI
MIȘOARA 74-37 (41-13). Localnicele 
au avut partida la discreție. Scorul 
putea fi și mai mare dacă brașoyen- 
cele nu ar fî ratat mai multe situații 
clare. Tlmișorencele s-au prezentat 
foarte slab. (Gh. Corcodel-core.sp.'

S.S.E. CONSTANȚA — ȘTIINȚA 
BUCUREȘTI 35-53 (15-31).

SERIA A 11»
VOINȚA BUCUREȘTI — C.S.M.S. 

IAȘI 73-27 (32-15). Voința și-a luat • 
categorică revanșă pentru înfrînge- 
rea suferită în tur. Echipa din Iași 
a lăsat o impresie penibilă, mai ale» 
pentru faptul că s-a prezentat in t 
jucătoare (!). Din formația învingă
toare s-au remarcat Pitrop 16 și Bu- 
eevski 14. Bun arbitrajul prestat de 
M. Tănăsescu și G. Chiraleu (Buc.'.

MUREȘUL TG. MUREȘ — I.C.F. 
50-40 (20-16). Joc plăcut, dinamic. în 
care ambele formații și-au apărat cu 
ardoare șansele de cîștig. Pînă în 
min. 34, scorul a fost strîns, gazdele 
reușind să se distanțeze abia > ispre 
sfîrșit. i ;

VOINȚA TG. MUREȘ — OLIMPIA 
BUCUREȘTI 50-46 (24-29). Fiecare e- 
chipă a avut cite o perioadă de do
minare. Deși conduse la pauză, bas
chetbalistele de Ia Voința au acționat 
cu mai multă hotărîre in final, cîș- 
tigînd pe merit. S-au remarcat : De
meter 21, Balaș 13 de la Voința și 
Talpeghin 17, Dineseu 11 de la Olim
pia. (V. Kadar-coresp.).

ȘTIINȚA CLUJ — VOINȚA ORA
DEA 63-54 (35-27).
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IERI, LA GțilEftORti

Suedia-R. P. Romină 14-14 (9-7) la handbal in 7
Intilniri internaționale ale fotbaliștilor noștri

G0TEBORG 24 (prin telefon). Du
minică seara s-a desfășurat in locali
tate. in fața a peste 2.000 de specta
tori. meciul internațional de handbal 
în 7 dintre reprezentativele Suediei 
și R.P. Romine. După un joc viu dis
putat, partida s-a încheiat cu un scor 
egal : 14-14 (9-7).

După cum ne-a transmis antrenorul 
federal N. Nedef, la început au con
dus suedezii (2—0 și 3—1), echipa 
noastră reușind să egaleze în min. 
9 (3—3). Apoi, scorul a evoluat ast
fel : 5—3 pentru suedezi, 5—5 (in min. 
16), 6—5 pentru formația noastră, 7—7 
(min. 29). în ultimul minut, arbitrul 
finlandez Tuominen, care a condus 
părtinitor, a acordat gazdelor două 
lovituri de la 7 metri și, astfel, sue
dezii au încheiat repriza cu scor fa
vorabil : 9—7.

La reluare, formația romină a reu
nit sâ egaleze (9—9 in min. 35) și, 
apoi, a luat conducerea cu 13—11 
(min. 46). Din acest moment, handba- 
liștii suedezi au inceput să joace dur 
sub privirile îngăduitoare ale arbitru
lui Tuominen. Astfel, echipa gazdă a

54). 
luat

reușit să egaleze (13—13 in min. 
Apoi, din nou jucătorii noștri au 
conducerea (14—13), pentru ca în ul
timele 15 secunde arbitrul să elimine 
din joc in mod cu totul nejustificat 
pe Moser.

în inferioritate numerică, echipa 
romină a primit ultimul gol, cînd mai 
erau exact trei secunde de joc. Ast
fel, meciul s-a încheiat cu un scor 
egal: 14—14. De reținut că formația 
noastră a mai avut eliminați, în tim
pul meciului, pe Covaci și Ivănescu, 
in timp ce de la suedezi nu a fost 
eliminat decit Gullstrom. Echipa ro
mină putea să cîștige acest joc, chiar 
și in aceste condiții, dacă ținem sea
ma că Moser și Costache I au ratat 
cite două lovituri de la 7 metri (!).

Au jucat următoarele formații: 
SUEDIA : Ring — Johansson 1, Karls
son 2, S. Olsson 1, Ryman, K. Jons
son 4. Hellgren 1. Colin, Gullstrom, 
Kărstrom 4, 
ROMÎNA : Redl 
nescu 5, 
Nodea 2, M. Costache I, M. Costa- 
che II, 1, Bădulescu, Oțelea, Schmidt.

FARUL CONSTANTA 
ÎNVINGĂTOARE LA HALLE: 

3-1 CU R.D. GERMANA (JUNIORI)

Kămpendahl 1; R. P. 
(Bogolea) — Ivă- 

Moser 5, Hnat 1, Covaci,

HALLE 24 (prin telefon). — Dumi
nică s-a desfășurat în localitate al 
doilea meci al echipei Farul Con
stanța în R.D. Germană. Formația 
constănțeană a întîlnit reprezentativa 
de juniori a R.D. Germane care se 
pregătește pentru Turneul U.E.F.A.

Meciul a fost urmărit de peste 
10.000 de spectatori, care au fost pe 
deplin mulțumiți de valoarea tehni
că arătată, în 
mină. Farul a 
(1-1), după un 
perioară și a 
bună calitate.
și-a arătat din nou calitățile car.e au 
reieșit în primul joc : o pregătire 
tehnică și fizică bună, viteză in ac
țiuni și o orientare tactică remarca
bilă. In ultima parte a jocului Farul 
a dominat categoric obținînd o victo
rie mult aplaudată de spectatori. Am 
dori să vedem pe terenurile noastre 
parteneri atât de valoroși ca echipa 
Farul din Constanța.

special, de echipa ro- 
cîștigat partida cu 3-1 
joc în care a fost su- 
practicat un fotbal de 

Echipa constănțeană

Scorul a fost deschis în min. 23 
de Matha, pentru ca 10 minute mai 
tîrziu Moroianu să egaleze și scorul 
să rămînă neschimbat pină la pau
ză. După reluare, în urma unor ac
țiuni spectaculoase, Farul marchează 
încă două goluri prin Ciosescu (min. 
59) și Bukossi (min. 67). Echipa în
vingătoare a aliniat următoarea for
mație : Ghibănescu (46 Manciu)—Bu- 
zea, Tilvescu, Florescu (46 Nicoară)— 
Stancu (46 Gref), Pleșa (46 Bibere)— 
Moroianu, Bukossi, Ciosescu, Dinu- 
lescu. Vasilescu (73 Nunu).

Miercuri la Dresda, Farul susține 
ultimul joc din cadrul turneului, în- 
tîlnind echipa de tineret a R.D. Ger
mane.

H. G. ANDERS
redactor al ziarului „Deutsches

Sport-Echo"

DINAMO BUCUREȘTI A SUSȚINUT 
DOUA INTILNIRI IN CIPRU

CONCURSUL INTERNATIONAL DE SCHI AL R. P. ROMINE

In drum spre Izrael, fotbaliștii de 
la Dinamo București au susținut două 
întâlniri în Cipru. Vineri au jucat la 
Limassol cu echipa orașului, de care 
au dispus cu scorul de 15—0 (8—0). 
Duminică, Dlnamo București a întîl- 
nit la Famagusta formația Anorthosis 
campioana Ciprului. Buoureștenii 
cîștigat ou scorul de 6-0 (4-0).

SPARTAK SUBOTIȚA — PETROLUL 
PLOIEȘTI 5-1 (1-0)

Ieri, Petrolul Ploiești a jucat la 
Subotița în compania echipei locale 
Spartak. Fotbaliștii iugoslavi au cîș
tigat cu 5-1 (1-0).

ECHIPA DE FOTBAL STEAUA 
BUCUREȘTI A PLECAT IN 

TURNEU IN STRĂINĂTATE
Duminică dimineața, echipa de fot

bal Steaua București a plecat, pe ca
lea aerului, în Iran. Fotbaliștii bucu- 
reșteni vor susține, în această țară, 
trei jocuri i la 26 februarie, 1 mar
tie și 3 martie. Steaua va juca, apoi, 
în Siria la 6 și 8 martie.

înainte de plecare, antrenorul Ște
fan Onisie ne-a declarat, printre al
tele : „Acest turneu are, in primul 
rînd, un caracter de continuare a 
pregătirilor efectuate in (ară. in 
vederea începerii returului. Condițiile 
climaterice din țările pe care le vom 
vizita favorizează acest lucru".

FOTBAL PE GLOB

au

(Urmare din pag. 1)

Bălan, nepus 
a abandonat

fond au fost

dar o clipă de neatenție (in a doua) 
I-a scos dintr-o poartă, pierzind secun
de prețioase. Gheorghe 
Ia punct cu pregătirea.
în ambele probe.

Cursele masculine de
dominate net de schiorii italieni, re
velația concursurilor internaționale 
din 1962 și 1963. Ei au făcut acum 
o adevărată demonstrație și tocmai 
de aceea se cuvine să apreciem 
locul trei ocupat la 15 km de 
reprezentantul nostru Petre Dinu.

In întrecerile feminine reprezentan
tele R. P. Bulgaria au evoluat foarte 
bine, ilustrind evidentul progres in 
care se găsesc.

Rezultatele tehnice: probele de sim- 
bătâ (timp frumos, minus 10 grade, 
zăpadă bună): COBORIRE BAR- 
BAȚI-Pirtia Lupului, 3 000 m lungi
me, 80» m diferență de nivel : 1. H. 
Mesner (Austria) 2:11,4; 2. K. Gohn 
(RPR) 2:1X9; X C. Tăbăraș (RPR) 
2:14,5; 4. B.
2:16,0 ; 5. F.
2:16 1 ; 6. H. Gartner (Italia) 2:17,2 ; 
7. H. Hanich (RPR) 2:20,7 ; 8. J. Nest- 
lec (RDG) 2:21,2; 9. H. Schran (Aus
tria) 2:21.6; 10—11. M. Pribanski
(RSC) și P. Clinei (RPR) 2:21,8 ; 12. 
D. Focșeneanu (RPR) 2:22,6; 13—14. 
T. Skgstroem și E. Aikkala (ambii 
Finlanda) 2:23,3. (Au luat startul 47 
de concurenți, dintre care numai 24 
au terminat cursa); SLALOM SPE
CIAL FEMEI-Pirtia din Poiana, 50 de 
porți: 1. Christi Haas (Austria) 84,52 
(timp total in cele două manșe) ; 2. 
Patricia du Roy de Blicqui (Belgia)

Piatzalunga (Italia) 
Bruckbacher (Elveția)

(RPR) 89,50 ;
94.74 ; 5. Mi-

86.13; 3. Ilona Miclos 
4. Waltraud Siiss (RDG) 
haela Stoenescu (RPR) 101.04; 6. Mag
dalena Biră (RPR) 108.96 : 15 KM 
BARBAȚI-probele de fond au 
avut loc in Poiana : 1. M. Dorigo
(Italia) 49:04.0 ; 2. G. Steiner (Italia) 
49 :17,0 ; 3. Dinu Petre (RPR-Dinamo) 
49:37.0-campion al R.P.R. : 4. F. Nones . 
(Italia) 50:23.0 ; 5. A. Dibona (Italia) 
51:05.0; 6. St. Drăguș (RPR) 51:20,0; 
7. N. Bârbășescu (RPR) 51:52,0 ; 8.
Gh. Cincu (RPR) 52:05.0 ; 5 KM FE
MEI : 1. Kristina Stoieva (RPB) 
23:50,0 ; 2. Nadejda Vasilieva (RPB) 
25:09,0 ; 3. Marcela Bratu (RPR-Dina- 
mo) 25:20.0-campioană a R.P.R. ; 4. 
Doina Boboc (RPR) 26:29.0 ; 5. Iuliana 
Matei (RPR) 26:32.0 ; 6. Roza Dimova 
(RPB) 27:18.0.

Probele de duminică (timp frumos, 
minus 12 grade, zăpada excelentă): 
SLALOM SPECIAL BARBAȚI-Pîrtia 
de sub teleferic, 350 gn lungime, 200 : 
m diferență de nivel, 64 
1. H. Schran (Austria) 120.6 
tal in 
(RPR)
124.9 ;
125.9 ;
H. Gartner (Italia) 128.8 ; 7. B. Piatza- 
lunga (Italia) 131,6 ; 8. R. Kolousek 
(RSC) 131,7 ; 9. I. Zangor (RPR) 132.2; 
10. M. Bucur (RPR) 135,8: COBORIRE 
FEMEI-Pirtia Sulinar, 2400 m lungi
me, 650 m diferență de nivel : 1. Tere
se Obrecht (Elveția) 1:29,5 ; 2. Christi 
Haas (Austria) 1:30,0 ; 3. Christi Staff- 
ner (Austria) 1:31,0; 4. du Roy de 
Blicqui (Belgia) 1:33,9; 5. Ilona Mic
los (RPR) 1:34,7 ; 6. Waltraud Siiss 
(RDG) 1:39,2 ; COMBINATA PE 2

PROBE BARBAȚI: 1. Mesner 18,43 
p ; 2. Gohn 26,76 p ; 3. Bruckbacher 
44,85 p; 4. Schran 46,96 p; 5. Tăbăraș 
47,47 p ; 6. Piatzalunga 67,07 p ; COM
BINATA PE 2 PROBE FEMEI : 1. 
Haas 3,80 p; 2. Staffner 21,79; 3. 
Miclos 67,33 p ; 4. Siiss 125,47; ȘTA
FETA 3x10 KM BARBAȚI : 1. Italia 
(Steiner, Nones, Dorigo) 1.58:22,0 ;

2. R.P.R. II-Casa Ofițerilor Brașov 
(Cincu, Bărbășescu, Drăguș) 2.01:18,0- 
campioană a R.P.R. ; 3. R.P.R. I (Ră
șină, Bădescu, Dinu) 2.03 :50,0 ; 4. 
Combinata Italia-C. O. Brașov (Dibo
na, Cristina, Sfetea) 2.07:25,0 ; 10 KM 
FEMEI: 1. Kristina Stoieva (RPB)
47:16,0; 2—3. Elena Tom (RPR-COB) 
48:17,0-campioană a R.P.R. și Nadejda 
Vasilieva (RPB) același timp ; 4. Mar
cela Bratu (RPR) 48:34,0 ; 5. Iuliana 
Matei (RPR) 51:18,0 ; 6. A. Hann 
(RPR) 54:52,0.

PROGRESUL 
IN R.P.

învingătoare
BULGARIA

Blagoevgrad, echipaJucînd ieri la 
bucureșteană Progresul a învins cu 
2-0 echipa locală Botev.

• Intr-un meci internațional des
fășurat la Bordeaux, selecționata 
R. P. Ungare a învins cu 4—1 selec
ționata orașului.
• în semifinalele turneului inter

național de fotbal (juniori), de La 
Viareggio, F. C. Bologna a învins cu 
1—0 (1—0) pe Dukla Praga iar Sam^ 
doria a dispus cu 4-2 (1-1) de MilarlP 
Sampdoria și F. C. Bologna își vor 
disputa finala luni 25 februarie.

LA NEW YORK: VALERI BRUMEL—2,22 m
Pentti Nikula... 4,57 m la prăjină

cele două manșe) ; 2. 
123,9 ; 3. H. Mesner
4. F. Bruckbacher
5. C. Tăbăraș (RPR)

de porți: 
(timp to- 
K. Gohn 
(Austria) 
(Elveția) 

128,4 ; 6.

NEW YORK 24 (Agerpres). — Des
fășurate la Madison Square Garden, 
din New York în prezența a 16 000 
spectatori, campionatele atletice de 
sală ale S.U.A. au reunit concurenți 
din U.R.S.S., Franța, Canada, Finlan
da, R. P. Polonă și alte țări. Două 
titluri de campioni ai Americii au 
fost cîștigate de atleții sovietici. La 
săritura in înălțime, recordmanul

Johnny Nilsson (Suedia)
campion mondial absolut de patinaj viteză

TOKIO, 24 (Agerpres). — Mondia
lele masculine de patinaj viteză în 
care patinatorii norvegieni, învingă
tori la europene, porneau ca mari 
favoriți, s-au încheiat la Karuizawa 
cu o surprinzătoare victorie a suede
zului Johnny Nilsson. Acesta a cu
cerit titlul de campion mondial abso
lut, dovedindu-se de neîntrecut la 
probele pe distanțe lungi. Nilsson a 
stabilit două recorduri mondiale la

metri și un al treilea 
în cursa de 10 000 m, 
timpul de 15:33,0, co- 
secunde 6 zecimi re-

Johannesen.

500 m — a reve- 
sovietic Evgheni

întîi a fost ocupat

Valeri Brumei a trecut cu 
peste ștacheta ridicata la 

în timp ce principalul său

mondial 
ușurință 
2,22 m, 
adversar, John Thomas a sărit doar
2.13 m și a ocupat locul al doilea. 
Pentru a treia oară consecutiv, Igor 
Ter-Ovanesian, l-a învins la săritura 
în lungime pe americanul Ralph Bos
ton, Atletul sovietic a 
iar Boston 7,86 m.

Decepția concursului 
atletul finlandez Pentti
sărise recent cu prăjina 5,10 m. De 
data aceasta, recordmanul lumii, deși 
a folosit aceeași prăjină din 
de sticlă", n-a putut 
4,57 m, clasîndu-se pe 
cerea a fost cîștigată 
Dave Tork cu 4,72 m.

Alte rezultate : 3
nard (Franța) 13:38,0; 1000 yarzi : 
Crothers 
Beatty 
Yerman (S.U.A.)
Gubner (S.U.A.) 19,11 m.

sărit 8,09 m,

a constituit-o 
Nikula, care

.fibre 
sâ sară decit 
locul 5. Intre- 
de americanul

Lokomotiv Moscova a cîștigat
„Cupa București

(Urmare din pag. 1)

oaspe accelerează ritmul, forțînd e- 
galatrea. In min. 49 un puc ricoșat 
din mantinela din fund este reluat 
puternic de Fuchs și intervenția lui 
Sofian nu poate opri înscrierea go
lului. Se părea că meciul se va ter
mina la egalitate. Iată însă că atunci 
cind mai rămăseseră de jucat 
doar 50 de secunde, Domke intercep
tează un puc ricoșat din patina unui 
jucător și fiind singur cu Sofian rea
lizează un gol nesperat, care aduce 
victoria echipei Berlinului. Au arbi
trat Scelcikov (U.R.S.S.) și Pazout 
(R.S.C.).

In cel de-al doilea joc de sîmbătă 
seara s-au întîlnit formațiile Loko
motiv Moscova și V.T.Z. Chomutov. 
Hocheiștii sovetici au demonstrat și 
de această dată valoarea lor, cîștigînd 
partida ou scorul de 5-1 (3-0, 2-1, 
0-0). In prima repriză rapiditatea cu 
care au acționat jucătorii sovietici și 
subtilitatea combinațiilor lor au de
pășit echipa cehoslovacă, care a re
zistat doar 10 minute. Apoi, Ciumi
cikin, Fadin și Grișin au înscris de 
trei ori coneretizînd în acest fel 
superioritatea manifestată de echipa 
Lokomotiv Moscova. în partea a doua 
a jocului formația VTZ Chomutov a 
acționat mai legat, reușind să echi
libreze meciul. Hocheiștii cehoslovaci 
au redus din scor prin Frecer (min. 
22), însă, în finalul reprizei, Lokomo
tiv Moscova a realizat două goluri, 
din două frumoase acțiuni individuale 
ale lui Velicikin și Rîjevțev. Ultima re
priză s-a caracterizat prin lupta celor 
două echipe, prin ambiția cu care ho-

cheiștii celor două formații au încer
cat să modifice rezultatul. Și cu toate 
că ocaziile nu au lipsit, scorul nu a 
mai fost modificat. Au arbitrat Flo
rian Marinescu și Ion Florescu.

DUMINICA : VTZ ȘI LOKOMOTIV 
ÎNVINGĂTOARE

Primul meci al cuplajului de asea
ră a opus echipele VTZ Chomutov 
și Berlin. Scorul de 4—2 (1—1, 2—1, 
1—0) în favoarea lui VTZ reflectă 
echilibrul disputei. Hocheiștii germani 
au condus cu 1—0 (Fuchs, min. 3)

CLASAMENTUL
„ CUPEI BUCUREȘTI»

1. Lokomotiv Moscova 4 4 0 0 35: 2
2. V.T.Z. Chomutov 4 3 0 1 22:13
3. București 4 1 1 2 18:11
4. Berlin 4 1 1 2 8:17
5. București (tin.) 4 0 0 4 G:46

dar VTZ a egalat 
mei părți a jocului, 
ternațional Seiler. In min. 22 
27, formația cehoslovacă înscrie prin 
Volak și Kamis, apoi Braun (min. 
32) reduce scorul. Ultima repriză este 
egală. Ambele echipe depun mari 
eforturi pentru victorie. Mai rutinați, 
cehoslovacii înscriu în min. 50 prin 
Masek, asigurîndu-și astfel locul se
cund în clasament. Au condus arbitrii 
A. Teodorescu și I. Florescu. Deși a 
pierdut cu 5—1 (2—0, 0—0, 3—1) în 
fața lui Lokomotiv Moscova, echipa 
Bucureștiului a lăsat aseară o bună 
impresie, mai ales prin puterea sa 
de luptă, prin buna pregătire fizică

spre sfîrșitul pri- 
prin fostul in- 

In min. 22 și

de care a dat dovadă, prin jocul său 
viguros, plin de vitalitate. Dacă jocul 
selecționatei noastre ar fi fost mai 
bine organizat, dacă jucătorii romîni 
ar fi atacat mai ordonat și ar fi fost 
mai puțin pripiți în fazele de poartă 
rezultatul putea fi mult mai strîns. 
Și cînd facem această afirmație ne 
gîndim la faptul că în repriza a doua 
inițiativa a aparținut în marea majo
ritate a timpului echipei noastre care 
însă n-a reușit să-și creeze situații 
clare de gol. Oricum, pentru cei care 
au urmărit toate meciurile turneului, 
a fost clar că aseară Lokomotiv Mos
cova a fost pusă mai mult ca oricînd 
în dificultate. Combativitatea echipei 
bucureștene i-a împiedicat pe mosco- 
viți să facă jocul cu care ne obiș
nuiseră. Cu toate acestea, victoria lor 
este meritată, pentru că Lokomotiv a 
avut de partea sa superioritatea în 
patinaj, o tehnică individuală mai 
bună, un joc mai ordonat.

Scorul a fost deschis de Rîjov în 
min. 5, cu concursul larg al lui Io- 
nescu, care a deviat pucul în plasă. 
In min. 13, Kamenev — lăsat liber 
în fața porții *— a înscris de aproa
pe : 2—0. In repriza secundă am do
minat noi dar, din păcate, fără efect. 
In această parte a jocului portarul 
Paleev a avut cîteva intervenții re
marcabile. In ultima repriză, oaspeții 
înscriu de două ori în primul minut 
(Grișin și Ciumicikin), ceea ce — 
practic — decide rezultatul. Notăm 
în continuare golul lui Ciumicikin 
(min. 53) și al Iul Tacad (min. 56). 
Au condus arbitrii cehoslovaci J, 

Pazout și J. Krnavec.

5 000 și 10 000 
la multiatlon. 
el a obținut 
rectînd cu 13
cordul norvegianului 
Proba de 1 500 m a revenit patinato
rului Lo Chih-huan (R. P. Chineză) 
în 2:09,2.

Prima probă — 
nit patinatorului 
Grișin în 39,8.

La 5 000 m locul
de suedezul Johnny Nilsson, care, cu 
timpul de 7:34,3, a stabilit un nou re
cord mondial.

Iată primele locuri 
multiatlonului : 1. J.
dia) — 178,446 puncte ; 
sen (Norvegia) 178,598 
Aaness (Norvegia) 
Dintre patinatorii 
bine s-a clasat 
183,555 puncte.

Au participat peste 70 de sportivi 
din Norvegia, U.R.S.S., Finlanda, R.P. 
Chineză, R. D. Germană, S.U.A., 
Olanda, Danemarca, Japonia și alte 
țări.

în clasamentul 
Nilsson (Sue-

2. K. Johanne- 
puncte ; 3. N.

180,405 puncte, 
sovietici cel mai 

Oleg Șabanov cu

mile : M. Ber- 
B.

2:09,8 : 1 milă : 
3:59,0 ; 300 yarzi : 
1:09,4 ; greutate :

(Canada)
(S.U.A.)

Anglia, virtuală cîștigătoare a
Turneului celor 5 națiuni la rugbi

Sîmbătă, la Londra, echipa naționa
lă de rugbi a Angliei a întrecut — 
după o partidă aprig disputată — 
15-le Franței, la un scor minim, dar 
suficient pentru cîștigarea ediției din 
acest an a Turneului celor 5 națiuni : 
6—5 (3—5).

In cadrul aceleiași competiții, la 
Edinburg, Scoția a întrecut Irlanda 
cu 3—0 (3—0).

In urma acestor partide, în clasa
ment, după trei jocuri, conduce An
glia cu 5 puncte.

PE SCHIT
LA „Zimny Stadion" din Praga: 

în meci revanșă la hochei pe gheață:
R. S. CEHOSLOVACĂ—CANADA: 
3—1 (1—1 ; 0—0 ; 2-0).

LA GARMISCH Partenkirchen:
S. U.A.—R. F. Germană 9—7 (3—3 ;
5—2 ; 1—2).

ECHIPA secundă a R. F. Germane 
a învins la Mannheim, cu 5—4 (1—1 ;
1— 0 ; 3—3) reprezentativa Iugoslaviei. 
In al doilea joc echipa Iugoslaviei 
a fost învinsă cu 7—3 (2—2 ; 3—0 ;
2- 1).

IN CAMPIONATUL MONDIAL de 
hochei cu mingea (bandy) echipa 
U.R.S.S. a învins selecționata Norve
giei cu scorul de 8—1 (5—0), în timp 
ce echipa Suediei a pierdut cu 0-1 
meciul cu reprezentativa Finlandei.

PENTRU a doua oară în decurs de 
5 zile, înotătoarea japoneză Satako 
Tanaka a corectat recordul mondial 
în proba de 110 yarzi spate; 1:10,0.

ÎN PRIMUL meci al „Cupei Euro- 
pei" la box, disputat în orașul Dublin, 
echipa Irlandei a terminat la egalita
te (5—5) cu R.P. Bulgaria. Returul se 
va disputa la Sofia.

CU PRILEJUL unei reuniuni de 
haltere desfășurată Ia Praga, sportivul 
cehoslovac M. Zdrazile a corectat de 
două ori recordul mondial la stilul 
„aruncat” (cat. mijlocie). El a ridicat 
171,500 și respectiv 172,500 kg.

PUGILISTUL nigerian Dick Tiger 
și-a păstrat titlul de campion al lu
mii la cat. „mijlocie" terminînd la 
egalitate cu șalangerul său americanul 
Gene Fullmer. Meciul a avut loc in 
orașul Las Vegas (Nevada).

PROBA de spadă din cadrul con
cursului internațional de scrimă de 
la New York a fost cîștigată de en
glezul Bill Hoskyns. El l-a învins în 
finală cu 10—9 pe maghiarul Istvan 
Kausz.

CEA DE-A DOUA întîlnire dintre 
ehipele de lupte libere ale U.R.S.S. și 
Japoniei s-a desfășurat în orașul 
Kobe terminîndu-se cu rezultatul de 
4,5—3,5 în favoarea sportivilor so
vietici. Meciul de judo dintre selec
ționatele celor două ț»ți s-a încheiat 
la egalitate : 2—2.
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