
In ziua alegerilor la Domnești
Ieri, comunele și orașele raionale de pe cuprinsul patriei au trăit 

zi de sărbătoare. Milioane de alegători, țărani colectiviști și mecani
zatori, lucrători ai gospodăriilor de stat și agronomi, medici și învă
țători. oameni ai muncii din întreprinderile și instituțiile din orașele 
raionale s-au prezentat intr-o atmosferă de plină însuflețire pentru 
a-și da votul candidaților FRONTULUI DEMOCRAȚIEI POPULARE, 
în toate comunele și orașele raionale au avut ioc numeroase manifes
tații culturale și sportive la care oamenii muncii, țăranii colectiviști 
au participat cu tot entuziasmul lor, cinstind mărețul eveniment.

★

Biblioteca Centrală
Regională

Hu nedoara-De va

Organ al Uniunii de Cultură Fizică și Sport din R. P. Romînă
Tn primele ore ale dimineții, co

muna Domnești din raionul Lenin 
a cunoscut o mare însuflețire. Lo
cuitorii, ca și comuna, îmbrăcați în 
haine de sărbătoare, se îndreptau 
sub razele soarelui de primăvara 
spre centrele de votare iar pe fețele 
lor se vedeau voia bună, încrederea, 
bucuria vieții noi pe care o trăiesc.

Sute și sute de țărani colectiviști 
din Domnești se îndreptau spre cele 
două secții de vot. Cu toții s-au 
prezentat in fața urnelor mindri de 
realizările lor, de faptul că gospo
dăria agricolă colectivă din Dom
nești a devenit milionară, că are un 
sector legumicoi-zootehnic dezvoltat, 
că obține producții sporite la hectar. 
S-au prezentat ieri în fața urnelor 
de vot, pentru a alege gospodari de 
nădejde ai treburilor obștești, co
lectiviști fruntași ca Maria Tudor, 
Nicolae Ghiță,. Mihai Niță, fruntași 
ai brigăzii a cincea legumicolă.

Printre cei care și-au dat ieri vo
ii am întilnit tineri colectiviști 

Wîntași în muncă, care în timpul 

lor liber practică sportul preferat. 
Iată-i pe tinerii colectiviști Gheor- 
ghe Badea, Leonida Vulpe și Con
stantin Virtopeanu din echipa de 
fotbal, cîștigătoarea „Cupei Agricul
turii" ediția 1962 — faza pe raion 
și pe mulți alți tineri sportivi 
care-și dădeau votul lor cu încre
dere celor mai buni gospodari ai 
treburilor obștești, de numele cărora 
sînt legate și realizările frumoase

obținute în activitatea sportivă din 
comună.

„Am venit să ne dăm votul cu 
toată dragostea și încrederea in 
viitorul nostru luminos — ne spu
nea tinărul colectivist Ion Virto
peanu. De numele deputatului nos
tru Mihai Stan, președintele gos
podăriei agricole colective, se leagă 
multe realizări. Pe Ungă multiplele 
sale preocupări de deputat tovarășul 
Mihai Stan și-a găsit întotdeauna 
timp să sprijine asociația sportivă 
din al cărui consiliu tace parte. 
Asociația noastră are azi material 
sportiv din abundență, dispune de 
terenuri de fotbal Și de volei pe 
care tinerii noștri colectiviști se în
trec in intilniri sportive tot mai 
atrăgătoare.

...Lucruri tot atit de frumoase pot 
fi spuse și despre deputății C. Stan, 
C. Pașcanu, A. Negoe și M. Titică — 
completează tinărul Leonida Vulpe. 
Totdeauna in atenția lor a stat Și 
activitatea sportivă din comuna 
noastră.

...La Domnești, comună aflată în 
apropierea Capitalei, ca și in toate 
celelalte comune și orașe raionale 
din țara noastră a fost ieri atmos
feră de adevărată sărbătoare. Tineri 
și vîrstnici laolaltă, încrezători în 
viitorul lor luminos, și-au dat votul 
candidaților FRONTULUI DEMO
CRAȚIEI POPULARE.

V. ALBESCU 
C. ALEXE
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O victorie categorică, de prestigiu in „Cupa Europei" la box

R. P. ROMÎNĂ-R. P. POLONĂ 7-3
Aseară, în sala Floreasca, la în

cheierea celei de a X-a întîlniri, un 
public numeros și entuziast saluta 
cu satisfacție victoria frumoasă, 
muncită și pe deplin meritată, a 
greului nostru Mariuțan, a șaptea 
din seria succeselor obținute de 
pugiliștii noștri in dificila confrun
tare cu redutabilii boxeri polonezi.

Aproape că s-a confirmat pronos
ticul dat de antrenorul principal al 
lotului nostru, Ion Chiriac, care „ve
dea” un 8:2 pentru echipa romînă 
punind la socoteală, ca și mulți din
tre noi, desigur, victoria acontată. 
dar nerealizată, a lui Puiu.

Așadar, boxerii noștri obțin, după 
o perioadă de muncă asiduă, o vic
torie internațională de prestigiu, care 
va fi fără îndoială mult comentată 
pe arena boxului european. Ei vor 
pleca la Lodz, pentru a susține re
vanșa întîlnirii din cadrul primei 
ediții a Cupei Europei, cu o „zestre" 
frumoasă, cu un prețios avans ma
terial și moral.

Ora tîrzie la care scriem aceste 
rînduri ne împiedică să comentăm

pe larg această victorie. Totuși, cu- 
noscînd dorința cititorilor noștri care 
n-au fost prezenți în sală și nici în 
fața micului- ecran, vom da cîteva 
relatări de la cele 10 partide.

Cat. muscă. C. Ciucă b. dese. 3 
A. Olech. După o primă repriză de... 
studiu, în care Ciucă a boxat cris
pat, stopîndu-șl brațul tocmai cînd 
ajungea la „țintă**, asistăm la o do
minare netă a boxerului nostru, care 
conduce lupta pinâ la capăt. Stingă, 
stînga și iarăși stingă ia Iui Olech 
orice posibilitate de ripostă, îl obo

sește, evident, și moral și fizic. In 
plină dominare, la un clinei, Ciucă 
este lovit cu capul și rănit la ar
cadă, astfel că arbitrul Zibalov o- 
prește meciul dictînd descalificarea 
lui Olech

Cat. cocoș. în fața Iul Bending, 
un bun tehnician, posesorul me
daliei de bronz a J. O. de

MIRCEA COSTEA 
R. CALARAȘANU
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Debut 1963

Revedere cu atletii* fruntași
soare numai 1,98 m. Și au trecut 
fiecare 2 m. Ceea ce in mod nor
mal înseamnă mai mult. Fiindcă pista 
de elan era foarte îngustă (iar am
bii iși iau avint oblic) și pe deasu
pra moale. Ion Soter spunea că față 
de condițiile in care au fost obținută 
performanțele merită să primească o 
„bonificație" de cel puțin 6—7 cm.

în două încercări consecutive Șer- 
ban Ciochină a întrecut recordul de 
sală la „triplu", dindu-ne temei să 
credem că in sfirșit 
semna rezultate de 
„săritura lăcustei", 
tine corn Danie...

vom putea con- 
peste 16 m la 
Viscopoleanu îi

O. Ciucă tn, plin atac In meciul susținut cu. polonezul Artur Olech 
Foto J T. Roibu

MARIA ALEXANDRU ÎNVINGĂTOARE

Start ! La capătul celor 50 de

Sala Floreasca II găzduiește o 
pistă, care măsoară cam jumătate 
din lungimea „liniei drepte" de pe 
„Republicii". De ajuns insă pentru ca 
atleții să-și fi putut încerca forțele 
in acest sfirșit — să sperăm — de 
iarnă. Un concurs atletic pe teren 
acoperit are farmecul său cu totul 
aparte pentru spectatori. Vecinătatea 
nemijlocită dintre cei care se întrec 
și cei care privesc se poate realiza 
numai in cadrul acestor dimensiuni 
de miniatură. Simbătă, de pildă, să
ritorii in lungime străbateau pista 
cu elan printr-un adevărat culoar 
viu. Auzeam la un pas în față scriș- 
netul cuielor pe zgură, respirația șu
ierătoare a atleților, exclamațiile lor 
de bucurie, la aterizările lungi, sau 
de necaz, cind încercarea era depă
șită. Pe stadion, sus in tribună, toate 
aceste amănunte îți scapă, iar unele 
probe — cum ar fi greutatea, de 
pildă — pot chiar să treacă neobser
vate. Iubitorii cei mai credincioși ai 
atletismului doresc cit mai multe în
treceri de acest fel. Ca atmosferă 
sînt, firi îndoială, unice...

Concursul republican de sală a a- 
vut drept scop, mai presus de locuri 
sau performanțe, să stabilească etapa 
tn care se află pregătirile fruntașilor 
atletismului. Sînt ei apți, dacă de 
pildă starterul i-ar chema mâine în-

metri va fi cunoscut învingătorul

tr-o mare întrecere, si facă față 
competiției? La acest apel, cei mai 
mulți au răspuns : „Da !“.

Am notat și in continuare multe 
alte puncte pozitive :

• Luptă foarte strînsă pentru pri
mele locuri.

• Prezențe valoroase în toate fi
nalele întrecerii,

• Mulți atleți s-au arătat a fi a- 
proape de performanțele lor din tim
pul verii.

• Perioada de iarnă a fost, în 
general, folosită.

Dar să vedem și lipsurile:
• Progresul general ai celor mai 

buni atleți este încă lent și saltul 
spre constanță în marile rezultate 
continuă să se lase așteptat,

• Lipsuri evidente în pregătirea 
fizică generală.

• In unele probe tehnica lasă încă 
de dorit.

Se cunosc așadar plusurile și mi
nusurile. Toți antrenorii prezenți în 
sală aveau carnete de însemnări. 
Poarte multe file cm fost scrise.

*

înălțimea și triplusaltul au fost 
momentele cele mai tari ale reuni
unii. încă înainte de a începe în
trecerea, Porumb și Ducu discutau 
că în 1963 un record de înălțime, fie 
el și in sală, nu are voie să mă-

Săritura in lungime s-a înviorai 
abia în final. La început proba a 
fost diluată. Concurenți prea mulți. 
slab pregătiți, rezultate de întrecere 
feminină. Tonul l-a dat Jurcă. L-a 
urmat Ciochină. In ultima încercare 
a ciștigat insă Popovschi. Dacă bă
iatul acesta bine făcut, cu calități 
fizice remarcabile, ar alerga sub 11 
secunde pe 100 de m, atunci rezul
tate de 7,70—7,80 le-ar avea, cum se

VALERIU CHIOSE

(Continuare în pag. a 2-a)

Garnitura
forfotă 

cu oameni grăbiți, cu 
schiuri, termose, table

garniturii de pe linia 
veselie mare. Un grup 

la Metalul discută 
olimpic de călă

tor, maestrul spor- 
Langa. Cițiva ar- 
și-au scos termo-

Gara de Nord, duminică dimi
neața... Cu obișnuita ei 
matinală, 
rucsacuri, 
de șah...

In fața 
a cincea,
de antrenori de 
aprins cu lotul 
rie. în mijlocul 
tului Gheorghe 
bitri de fotbal
sele pline cu cafea și tratează ju
niorii de la Rapid și canotoarele 
de la Dinamo (să mai spună ci
neva că arbitrii sînt numai cava
lerii... fluierului). în vagonul cinci, 
scrimerii de la Steaua joacă șah 
cu baschetbaliștii de la Voința.

Pe peron, au intrat acum, spor
tivii clubului raional Olimpia. Bă
ieții poartă rucsacuri și saci de 
sport, fetele... mărțișoare. Insoți-

BRIGHTON, 3 (prin telefon). Nu
meroși spectatori au urmărit simbătă 
seara finalele campionatelor interna
ționale de tenis de masă ale Angliei 
care s-au 
in acest 
a realizat 
din R.P. 
care a cucerit titlul 
internațională a Angliei, la numai o 
săptămînă după succesul ei din cam
pionatele internaționale ale R. F. Ger
mane. La Brighton, în finala probei 
de simplu femei, Maria Alexandru 
a învins-o categoric pe vicecampioana 
lumii, maghiara Eva Foldi, cu 3—0 
(13, 16, 9). Campioana romînă a diri
jat cu multă siguranță mingile și a

desfășurat timp de trei zile 
oraș. O nouă performanță 
maestra emerită a sportului 
Romînă, Maria Alexandru, 

de campioană
Shannon—G. Pitică 3—2, 

de finală : M. Alexandru—

simplu bărbați, sferturi de fi-
Berczik—Hrbud 3—1, Teran—

Instantanee

sportivilor
clu-

„A- 
spe- 

pleacă

torii O.N.T. ii repartizează in va
gonul șapte, lingă sportivii 
burilor Unirea și Progresul.

în sfirșit, crainica anunță: 
tențiune, atențiune!... Trenul 
cial O.N.T. Carpați 3231
peste două minute în direcția Cîm- 
pina. Vă dorim excursie plăcută!..."

Garnitura cu cele zece vagoane 
s-a pus ușor in mișcare. La ferestre 
au apărut grupuri de tineri 
tinere. Ne fac semne cu 
Le răspundem. Sînt peste 
sportivi și sportive, arbitri, 
nori și activiști ai UCFS 
in această frumoasă duminică de 
martie, au plecat să viziteze Mu
zeul Doftana.

Organizator: Consiliul orășenesc 
UCFS București.

Și 
mina. 

700 de 
antre- 

care,

V. TOFAN

contraatacat deseori prin surprindere. 
Mai ales, cu lovitura ofensivă din 
partea stingă, ea și-a „prins" adver
sara pe picior greșit. Eva Foldi. pri
ma jucătoare a R. P. Ungare, a fă
cut un joc complet dar ea a fost 
nevoită să cedeze in cele din urmă 
în fața unei sportive mai dîrze.

Iată alte rezultate : simplu femei, 
turul II : 
sferturi
Hevesi 3—1 (-19, 16, 16, 14), Rowe— 
Lukacs 3—0, Bucholz—Shannon 3—2, 
Foldi—E, Constantinescu 3—0 ; semi
finale : Maria Alexandru—Diana
Rowe 3—0 (13, 13, 18), Foldi—Bucholz 
3—0 
nală
Andreadis 3—2, Fahazi—Rhodes 3—2, 
Markovic II—Miko 3—2 ; semifinale : 
Berczik—Teran 3—0 (15, 11, 17). Fa
hazi—Markovic II 3—1 (—9, 17, 18, 
16) ; finala : Berczik (R.P.U.)—Fahazi 
(R.P.U.) 3—1 (—18, 18, 19, 20) ; dublu 
femei, sferturi de finală: Rowe, 
Shannon—Carrington, Roland 3—0, 
Constantinescu, Lukacs—Highs, Mor
timer 3—0 (12, 19, 9), Foldi, Hevesi— 
Power, Williams 3—0, Alexandru, 
Pitică—Fitzgerald, Moore 3—0 ; semi
finale : Rowe, Shannon—Constanti
nescu, Lukacs 3—0 (13, 17, 19), Foldi, 
Hevesi —Alexandru, Pitică 3—0 (17. 
18, 17) ; finala : Rowe, Shannon (An
glia)—Foldi, Hevesi (R.P.U.) 3—2 (18, 
— 17, 18, — 12, 15) ; dublu bărbați, 
semifinale : Berczik, Fahazi—Piddock, 
Stanek 3—1; Andreadis, Miko—Rey
nolds, Stevens 3—2 ; finala : Andrea
dis, Miko (R.S.C.)—Berczik, Fahazi 
(R.P.U.) 3—0 (11, 13, 16) ; dublu mixt, 
turul III : Alexandru, Markovic II— 
Pitică, Miko 3—2; sferturi de finală ; 
Luzova, Stanek—Alexandru, Marko- 
vik II 3—0 (13, 10, 19) ; semifinale : 
Hevesi, Berczik—Luzova, Stanek 3—1 
(18, 18, — 13, 19), Foldi, Fahazi—Cons
tantinescu, Andreadis 3—2 (—10, —16; 
17, 12, 18) ; finala: Foldi; Fahazi 
(R.P.U.)—Hevesi, Berczik (R.P.U.) 3—1 
(—21; 15, 16, 13).



în derbiul campionatului masculin Coborîrea s-a făcut cu 95 km/oră!
Rapid București-

MASCULIN

RAPID BUCUREȘTI - ȘTIINȚA 
CLUJ 3—1 (15-3, 15—11, 15-17,
15—7). Așadar, în campionatul mas
culin nu a mai rămas nici o echipă

neînvins! Liderul seriei I, Știința 
Cluj, singura formație care in acest 
campionat nu cunoscuse infringerea, 
■ cedat iert la București : 1—3 cu 
Rapid. Studenții s-au acomodat des
tui de greu cu ambianța sălii Ciu
lești. au jucat crispat, comițind ta 
primele două seturi greșeli elemen
tare in toate compartimentele. In 
fața unui Rapid pus pe „fapte 
mari*, in plină etapă de pregătire 
pentru viitoarele confruntări din ca
drul C.C.E.. Știința Cluj, așa cum a 
jucat, nu putea spera mai mult. 
Este adevărat, pe alocuri oaspeții 
au dovedit că pot mai mult, dar a 
dovedi numai „pe alocuri" este, de
sigur. insuflCTCTitt

Rapid București, fără a fi in ple
nitudinea forței sale recunoscute, a 
făcut o partidă bună. Cei 7 jucători 
folosiți (Nrcolau, Drăgan. Grigoro- 
vici. Plocon, Mincev, Ardelea și Cos- 
tinescu) s-au mișcat bine, echipa 
cvidențundu-se îndeosebi In atac. 
Numai o scădere de ritm din partea 
bucureșlemlor a făcut ca ei să piar
dă setul al treilea, deși au condus 
cu 14—13 și 15—14. Scăpați de „punc
tul morr, răpi di știi au ciștigat setul 
ei patrulea la 7. după ce au condus 
in permanență. S-au remarcat: Drăgan, 
Grigorovici, Plocon (Rapid), respectiv 
Rcdnic, Biji, Szido (Știința). Meciul 
e fost urmărit de o sală arhiplină 
și a dovedit că la sala Ciulești ee 
impun măsuri mai severe in privin
ța organizării întrecerilor sportive 
(C.M.).

DINAMO BUCUREȘTI-FULGERUL 
SUCEAVA 3—0 (7, 9. 6). Dinamo- 
Viștii au ciștigat cu ușurință. în 
ultimul set ei au utilizat pe toți 
jucătorii tineri (Duțică, Lipan, Sto- 
ian. Smerecinschi, Tirlici), care au 
arătat o pregătire bună. Fulgerul 
Suceava, o formație foarte tinără. a 
fost deficitară la primirea serviciului 
și la blocaj. Remarcăm Pe Schreiber. 
Derzei și Corbeanu (Dinamo), Dobre 
Și Udișteanu (Fulgerul).

PROGRESUL BUCUREȘTI-MINE- 
RUL BAIA MARE 3—0 (3. 7, 19). în 
primele două seturi Progresul a 
făcut un joc foarte bun, a acționat 
serios și viguros, construind nume
roase faze de atac spectaculoase, ra
pide. Deși în setu] al II! aspec
tul se schimbă intrucîtva, Minerul 
eiștigă doar mai multe puncte, dar 
nu și setul. Cu un plus de maturi
tate și pregătire, Progresul s-a im
pus, cucerind astfel victoria. Au 
jucat bine : Ganciu, Cherebețiu (Pro
gresul), Agîrbiceanu (Minerul).

Știința Galați-C.S.M.S. Iași 3—1
(12—15. 15—3, 15—13, 15—6)

Farul Constanța-Olimpia MIU 3-1 
(15—12, 16—14, 7—15. 15—13)

Știința Timișoara-Fetrolul Ploiești 
8 — 0 (5, 11, 12)

C.S.M. Cluj-Steaua 0—3 (10, 3, 4).

feminin

DINAMO BUCUREȘTI-FARUL 
CONSTANȚA 3—1 (15—13, 15—10. 
9—15. 15—7). în turul campionatului, 
la Constanța. Dinamo a ciștigat ușor, 
cu 3—0. respectind parcă o tradiție 
$1 anume aceea câ jucătoarele de la 
jarul r.u reușesc să facă me
ciuri bune în fața echipei campioane 
și a rapidistelor. Ieri însă, aspectul 
partidei a fost cu totul altul : le-am 
Văzut pe constănțence sigure pe ele,

Știința Cluj 3-1
realizind un joc viguros, punind de 
multe ori in dificultate pe experi
mentatele voleibaliste de la Dinamo, 
în primul set. Farul a condus cu 
11—8, este egalată la 11 și pînă Ia 
urmă pierde cu 15—13 numai dato

rită unor neatenții in final. în al 
doilea, după ce Farul conduce cu 
2—0, cedează inițiativa, Dinamo ac- 
ționind mai aproape de valoarea sa 
adevărată, și dștigă la 10. Cel de 
al treilea, a fost și cel mai frumos, 
dind naștere la un spectacol pasio
nant, in care atacul echipei oaspe 
s-a dovedit a fi mai bun decit apă
rarea dinamovistelor. Mulțumite pro
babil (de ce oare numai cu atît ?) 
cu setul ciștigat. jucătoarele de la 
Farul cedează inițiativa, dovedind 
— de altfel ca și Dinamo — o pute
re de luptă scăzută. Victoria dina
movistelor a fost meritată, plusul 
lor de experiență dovedindu-se foar
te impotent A condus — cu unele 
greșeli — arbitrul I. N icul eseu — 
București. (M T.).

VOINȚA BUCURBȘTI-ȘTIINȚA 
CLUJ 0—3 (10, 6, 5). Scorul reflectă 
destul de bine superioritatea echipei 
oaspe, o formație omogenă, bine pre
gătită, care a manifestat o bună 
mișcare in teren — atit în atac cit și 
in apărare. Tinerețea și seriozitatea 
in pregătire le asigură studentelor 
frumoase perspective. Voința, pre- 
zentindu-se cu o echipă improvizată 
(in care a trebuit să joace și antre- 
noarea !) nu putea obține mai mult. 
Bucureștencele au opus o rezistență 
mai serioasă doar în primul set.

C. P. Bucurețti-Progresul Bucu
rești 3—0 (17, 8, 7)

Partizanul roșu Brașov-Voința Cra
iova 3-1 (15-7, 1(0-15, 15-6, 15-5).

C.F.R. Timișoara-Rapid-București
0-3 (16. 0. 4)

Voința M. Ciuc-Știința București 
1—3 (16—14. 4—15, 4—15, 8-15).

C.S.M Sibiu-Metalul București 3—0 
O, 6, 11)

C.S.M. Cluj-Tractorul Brașov 3—1 
(15—1. 11—15. 16—14. 15—3).

• Astăzi, de la ora 18. in sala Di
namo : Dinamo—Voința Craiova (f).

In foto : Rednic și Grigorovici Iși 
dispută mingea, iar Drăgan e gata 
să Intervină.

Foto : T. Roibu

Revedere
(Urmare din pag. 1)

| spune, „în buzunar". Fugi mai re
pede, Popovschi !

Cit timp mai rămine Mihai Calni- 
cov doar o promisiune ? Simbătă, el 
n-a „găsit" pragul decit o singurii 
dată. încercarea a fost depășită. L-am 

1 rugat pe arbitru să măsoare totuși.
7.20 m. Un centimetru mai mult de 
cit învingătorul probei.

•r
Astafei și Savin n-au concurat la 

prăjină. Antrenorul lor, Girleanu, i-a 
..motivat" cu o neașteptată ușurință 
In absența liderilor a ciștigat cu 4.M 
Catrina. Deși record personal, rezul
tatul este cu totul neînsemnat in a
ceasta „zodie" a sticlei.

ir
Mult așteptatul duel dintre Con

stantin Crețu și Aurel Raica la a
runcarea greutății n-a mai avut loc. 
Fiindcă primul a luat conducerea 
autoritar încă de la inceput ți n-a 
mai cedat-o pînă la încheierea pro
bei. Lui Constantin Crețu i-a priit 
joaca cu halterele. Și-a mărit forța, 

1 și-a accelerat explozia. Anul acesta

SINAIA, 3 (de la trimisul nostru) : 
; Este foarte greu de descris o cursă 
I de coborire pe Valea lui Carp, 
I cînd media orară e de 95 km, cît 
a realizat maestrul sportului Cornel 
Tăbăraș, cîștigătorul probei desfășu
rate duminică dimineața în cadrul 

I campionatelor republicane. 95 km/oră 
[ reprezintă un record al pîrtiei și do
; vedește că pe parcurs (fața mare a 
Văii lui Carp și culoarul din valea 

l eu brazi) s-a „mers" cu peste 100 
I km/oră 1 De aceea, nici nu ne-au 
' mai mirat exclamațiile publicului a
I flat pe parcurs și mai ales la cota 
| 1.409, de unde se vedeau apărînd din 
Vîrful Carpului, ca niște adevărate 
„reactoare", temerarii coborîtori. Din 
Vîrful Furnica, pe fața mare a Văii 
lui Carp, apoi pe fața mică, pe cu
loarul din valea cu brazi, pe lingă 
stația de sosire a telefericului și pînă 
la Hotelul Alpin, coboritorii au avut 
de parcurs 2.800 de metri (850 dife
rență de nivel) cu o viteză vertigi
noasă. Zăpada excelentă, pirtia pre
gătită in condiții optime și vizibili
tatea bună au permis efectuarea unei 
curse care a incintat spectatorii, pri
lejuind totodată o luptă foarte echi
librată pentru titlul de campion. A
cesta a fost cucerit, ca și anul tre
cut, de Tăbăraș.

Ce a determinat victoria ? E greu 
de spus după o asemenea cursă, dar 
socotim că ea se datorează intrări-

| lor în porțile de pe fața mare a 
, Văii lui Carp și aterizării reușite 
I după hopul care-i succede culoarului 
: din valea cu brazi. Firește, după 
. cuvenitele felicitări adresate lui Tă
băraș, care din 1958 cucerește in fie
care an cel puțin cite două titluri, 
nu putem să nu subliniem frumoasa

OE 'MASĂ

DOUĂ iNTILNIRI AMICALE
C.S.M. CLLJ- LOKOMOTIV LEIPZIG, 

LA TENIS DE MASĂ
C. TURZII 3 (prin telefon). Vineri, 

jucătorii de tenis de masă de la 
! Lokomotiv Leipzig au evoluat In 
sala sporturilor din localitate, unde 
au susținut o intilnire amicală cu 

' C.S.M. Cluj. Echipa romină a re
! purtat victoria cu scorul de 5—3: 
: Giurgiucă — Lauk 2—0 (14, 14), Senti- 
j vani — Vi<ebig 2—0 (22, “î), Rethi — 

John 2-1 (—14. 16. 13), Giurgiucă — 
' Viebig 0-2 (—12. -10). Rethi - Lauk 

1—2 (—20, 19. —19), Sentivani — John 
1-2 (14, -11. 13). Rethi - Viebig 2^ 

i (10, 20), Giurgiucă — John 2—0 (18, 
î 12).

P. ȚONEA-coresp.

CLUJ 3 (prin telefon). Duminică a 
■ avut loc o nouă intilnire amicală 
intre formațiile C.S.M. Cluj și Lo- 

; komotiv Leipzig. De data aceasta 
echipele au fost alcătuite din cite 
patru jucători. Rezultatul final cu 

1 care s-a încheiat partida a fost egal: 
4—4. Bodea — Lauk 1—2 (17, —9, —13), 
Hidveghi — Lemke 1—2 (—21,20, —15), 
Rethi — Viebig 2—0 (6, 12), Giurgiucă 

! — John 2—0 (11, 11), Bodea — Lemke 
0—2 (—10. —15), Giurgiucă — Lauk

| 2-0 (17. 15), Rethi - John 2-0 (14, 
: 19). Hidveghi - Viebig 0-2 (-12,
i -17).

P. RADVANI-coresp.

cu at let ii*

„ghiuleaua" sa va trebui să zboare 
peste 18 m. La urma urmei nu-i 
chiar atit de mult.

Aurel Raica a încercat să compen
seze prin artificii de tehnică lipsa 
de pregătire fizică. Și n-a reușit... 
La greutate am notat trei nume în 
care se pun speranțe : G-ogea, Lazăr 
și Moisescu. Deocamdată insă rezul
tatele sint ca ale decatloniștilor.

★
Duminică dimineață au avut loc 

probele de control ale pregătirii fi
zice. Săritură in lungime și „triplu" 
de p loc, trrctiuun în brațe, cros. 
Antrenorii au făcut calcule și medii, 
au comparat c'iirele perrvrmanțelor 
cu ceea ale probelor d control. Și 
au Vraa mulee onccluzii. Asupra lor 
vom reveni.

REZULTATE TEHNICE

FEMEI. 50 m : '. Ioana Petrescu 6,6 
sec. 2. Gabriela Luță 6,7 sec. 3. Crista 
Mezaroș 6.S see. 4. Maria Clobanu 7,0. 
5. Kodiea Mecu 7,1 sec. 6. Gabriela Moga 
7jZ sec. 40 nag : 1. laa lung 6,3 sec.
2. Maria Budan 6,3 sec. 3. Valeria Bu
fonii 6.4 sec. 4. Aurelia Sirbu 6,5 see. 
5. >Margare*a C<ostin 6,6 see. 6. Natalia 
Juriiscu 6,9 sec. înălțime : 1 Rodica

comportare a schiorilor Kurt Gohn,
Mircea Enache, Constantin Bălan, Ni- 
colae Pandrea și Petre Clinei. In 
schimb, trebuie să-i reproșăm maes
trului sportului Gheorghe Bălan că 
nu a gîndit suficient cursa. Pînă la 
culoarul din valea cu brazi el avea 
cel mai bun timp. Dar, la hopul de 
la „lacuri", poate singura problemă 
tehnică de pe acest traseu clasic de 
viteză, Bălan a aterizat pe spate și 
a căzut. Este a 13-a cursă pe care el 
a abandonat-o în acest sezon ! Tot la 
acest hop, au mai căzut Gh. Văcaru 
și Spiridon Bălan.

Senioarele au avut plecarea din a
celași loc, dar sosirea pe terasa a 
2-a a Văii Iui Carp. Maestra sportu
lui Ilona Micloș a ciștigat detașat 
coborîrea și, cu aceasta, al treilea 
titlu și în acest an. Remarcabilă com
portarea Magdalenei Biră și Mihaelei 
Stoenescu, bine pregătite șl comba
tive în această ediție a campiona
telor.

—= gtWcmoBSgi--------
In „Cupa 6 Mart

Unirea a terminat la egalitate (0-0) cu Dinam
Așadar, anticiparea noastră din a

vancronică n-a fost hazardată : 
„XV“-le Unirii a reușit să facă un joc 
foarte curajos cu redutabila garnitură 
a clubului Dinamo cu care a terminat 
Ia egalitate : 0—0.

Deși n-am avut prilejul să consem
năm acțiuni finalizate, totuși meciul 
a ținut treaz interesul spectatorilor 
prin „tempo“-ul deosebit de rapid im
primat jocului.

Inițiativa a aparținut, Ia început, 
dinamoviștilor ale căror aripi (Coravu 
și Dragomir mai ales) au „tras" ne
contenit linia lor de treisferturi în ju
mătatea de teren adversă. înaintarea 
echipei Dinamo, de asemenea, a acti
vat mult, în margine ca și în grămezi, 
îndeosebi prin Graur, Zlătoianu, Ho
rea și Stoica. Dinamoviștii ar fi reușit, 
desigur, să obțină și un profit de pe

Fază din meciul Unirea—Dinamo, Dan 
repus din

urma inițiativei avute, a presiunii 
exercitate în dese rinduri asupra bu
turilor adverse, în prima repriză mai

fruntași
Voroneanu 1,58 m. 2. Utte Popescu 1,50 
rn. 3. Nieulma Bal ea 1,50 m. 4. Cornelia 
Toma 1,45 m. 5. Ileana Tomcic 1,40 m. 
Lungime : 1. Viorica Belmega 5,59 m. 
2. Mana. Pândele 5,53 m. 3. Aurelia Sîrbu 
5,50 m. 4. Ioana Petrescu 5,42 m. 5. Utte 
Popescu 5,36 m. 6. Eugenia Protopopescu 
5,30 m. Greutate : 1. Ana Sălăgean
14,95 m. 2. Anca Gurău 13,69 m. 3. Erika 
Scherer 13,05 m. 4. Livia Oros 12,36 m.

BARBAȚI. 50 m : 1. A. T^dorașcu 6,0 
sec. 2. D. Comșa 6,0 sec. 3. D. Popescu 
6,1 sec. 4. A. Stamatescu 6,1 sec. 5. 
Gh. Zamfîrescu 6,2 sec. 6. V. Porojan 
6,3 sec. 55 mg : 1. V. Jurcă 7,6 sec. 2. 
N. Macovei 7,6 sec. 3. M. Ursac 7,7 sec. 
4. E. Jerger 7,8 sec. 5. L. Preda 7,9 sec. 
înălțime : 1. C. Porumb 2,00 m. 2. E. 
Ducu 2,00 m. 3, C. Semen 1,90 m. 4. N. 
Macovei 1,90 m. 5. I. Marinescu 1,90 m. 
lungime : 1. N. Popovschi 7,19 m. 2. V. 
Jurcă 7,17 m. 3. S. Cicchină 7,10 m. 4.
M. Calnicov 6,78 m. 5. A. Samungi 
6,78 m. Triplusalt : 1. S. Ciochină 
15,49 m. 2. O. Viscop^eanu 15,20 m. 3.
N. Mărășescu 14,78 m. 4. S. Ioan 14,72 m.
Prăjină : 1. D. Catrina 4.02 ni. 2. E. Si- 
mionescu 3,85 m. 3. Gh. Fedoreanu
3,85 m. Greutate : 1. C. Crețu 16,45 m. 2. 
A. Raica 15,75 m. 3. A. Gagea 14,35 m. 
4. I. La^r 14,05 m. 5. I. Moises eu
14,03 m. Ciocan (16 kg). 1. C. Drăgulescu 
23,43 m. 2. N. Rășcănescu 20,32 m. 3. F. I 
Amells 19,15 m.

CLASAMENT PE ECHIPE : 1. Steaua 
54 p. 2. Metalul București 43 p. 3. Dina
mo București 35 p. L Știința București 
33 p. 5. Știința Cluj 23 p. 6. Rapid Bucu
rești 15 p.

Iată rezultatele tehnice :
Coborire seniori : 1. C. Tăbă

(Carpați) 1:46'7 ; 2. K. Gohn (Dina 
1:47'4 ; 3. M. Enache (Caraiman
1:48'8; C. Bălan (C.O.Br.) 1:51'1; 
N. Pandrea (C.O.Br.) 1:51'3 ; 6.
Clinei (Carpați) 1:51'6 ; 7. I. Zan 
(C.O.Br.) 1:53'0 ; 8. I. Secui (Cai 
mânui) 1:53'2; 9. Albert Crist 
(Steagul roșu) 1:53'5 ; 10. Dan Fo 
neanu (Voința Sinaia) 1:54'0.

Coborire senioare : 1. Ilona Mi< 
(Dinamo) 1:21'5 ; 2. Magdalena H 
(Steagul roșu) L27'6 ; 3 Mtta
Stoenescu (Voința Sinaia) 1:31'6; 
Zorița Suciu (I.C.F.) 1:34'5 ; 5. H 
Czoppelt (Steagul roșu) 1:AO7.

Combinata alpină seniori ; 1.
Zangor 58,99 p ; 2. M. Enache 88, 
3. M. Bucur (Carpați 90,15 p.

Combinata alpină senioare : 1. 
na Micloș 12,16 p ; 2. Mihaela Si 
nescu 116,78 p ; 3. Magdalena I 
167.68 p.

D. STÂNCULESC

ales. Ceea ce i-a împiedicat să fl 
lizeze a fost lipsa de omogenii 
tendința către joc individual (pri 
savant) manifestată în special de 
cătorii care au debutat in echipă. 1 
evident că proaspeții titulari 
trebui să se încadreze în adevăr, 
joc al echipei, acționind cit mai s 
piu și, implicit, cît mai eficace.

Ca și in meciul din prima etapă. 
Steaua, rugbiștii de la Unirea au « 
luat prudent în prima repriză, li 
tîndu-se ,în general, la un joc de 
pectativă. Cu o excepție : Nede 
ale cărui intercalări pe treisferturi 
vrut să ne amintească de Pene 
Abia la reluare rugbiștii de la Un 
au jucat mai degajat, în stilul lor 
racteristic, producînd panică în 
bara" dinamovistă. Ei au ratat și d 
mari ocazii. Prima, prin Țuțuianu 
lovitură de pedeapsă, chiar pe 1

Stoian (U rărea) „prinzind"
margine...

Foto: V.

un ba

Bageac

mediană a buturilor!), a doua i 
LăzAneuci : speriat de placajul c 
îl aștepta, jucătorul unirist a arqi 
balonul în pămînt, în loc să-1 ci 
O schimbare de picior i-ar fi lă 
raza de acțiune și ar fi realizat o 
cercare de toată frumusețea pe ( 
unii spectatori s-au grăbit să o a 
cipeze...

Celor doi arbitri, AL Lemne 
(Cluj) și S. Arfire (Birlad) care 
condus cite o repriză, li s-au aii 
formațiile :

UNIREA : Nedelcu—Lincan (Jaț 
Oprescu, Dobrin, Ionescu E. — Bo 
gian, Lăzărescu — Gbica, Jabin <‘ 
filovici), Tuțuianu — Stoian, Gogi 
Marica, Grigorescu (Criseesex»
nescu N. DINAMO : Daiciulescu 
Popa (Dragomir), Cîndea (Rahtoi 
Niea, Coravu — Pop, Pilă — S 
(Baciu), Florea, Stoica — Graur, 
pescu (Nagy) — Zlătoianu, Tuțuif 
Serbu (Moromete).

In „deschidere*, echipa Club 
sportiv școlar a întrecut net form 
Științei (cu foarte mulți titulari 1 
Scor : 14—0. Rugbiștii pregătiți
antrenorul Cornel Muntcanu ău p 
ticat un joc deschis, plin de fant 
care a plăcut mult, învingătorii 
aliniat formația : Drăgan — Dr 
Preotu, Mîrza, Coșereanu — Cri 
che. Radulescu — Ene, Belu, Me 
— Ristea, S^Ic^Icscu — Roșu, i 
nescu, Ionescu.

TIBERIU STĂM



Pregătiri in vederea reluării activită|ii oficiale Două surprize Iu Oradea

Dinamo a învins pe Știința Cluj (57-46), 
iar Voința pe Mureșul Tg. Mureș (58-54)

Solomon (Crișana) 
Suciu și Adam

d : Marin, Bakos, 
Moguț, Mureșan, 
(Știința).

ILIE CHIȘA -coresp. regi
C.S.M. SIBIU — INDUSTRIA 
SIRMEI C. TURZII 5—1 (3—0)

SIBIU 3 (prin telefon). In cadrul 
pregătirilor în vederea reluării cam
pionatului, liderul seriei a II-a a ca
tegoriei B a intîlnit duminică pe sta
dionul Voința echipa Industria Sîrmei. 
Cei 5000 de spectatori au fost mul
țumiți de jocul prestat de formația 
lor favorită care a marcat 5 goluri 
prin Baban (2), Popa, Dadeș și Dom- 
brovschi. Punctul oaspeților a fost în
scris din 11 m de Constantin.

I. IONESCU-coresp.
C.F.R. TIMIȘOARA — C.S.M. 

REȘIȚA 0—1 (0—0)
TIMIȘOARA 3 (prin telefon). Peste 

3000 de spectatori au asistat la această 
partidă, încheiată cu victoria la li
mită a oaspeților care au acționat 
mai clar în atac. Golul a fost marcat 
în minutul 66 de Pătrașcu,

Feroviarii au evoluat sub așteptări, 
Ei trebuie să lucreze serios în pe
rioada care ne mai desparte de înce
perea returului.

ST. MARTON-coresp.
JOCURILE LUI C.S.M.S. IAȘI 

IN REGIUNEA GALAȚI
Intre 22 și 27 februarie, echipa de 

categoria A C.S.M.S. 
cîteva jocuri amicale 
lați. La 22 februarie, 
la Galați, cu Știința,
rul de 3—1 (1—1). Golurile învingăto
rilor au fost înscrise de Voica, Con
stantinescu și Comănescu.

In ziua de 24 februarie, ieșenii au 
intîlnit pe Siderurgistul la Galați, 
pierzind cu 3—1 (1—1). Golurile for
mației gălățene au fost realizate de 
David (2) și Militam, in timp ce pen
tru C.S.M.S. a înscris Voica.

Peste două zile, ieșenii au evoluat 
la Focșani, in compania lui Rapid, pe 
care au întrecut-o cu 3—1 (1—1). Au 
marcat pentru C.S.M.S. : Voica, Co
mănescu și Milea.

AUREL SCAUNAȘ, coresp.

limită : 4—3 (2—2). înaintarea învin
gătorilor a acționat mai organizat. în 
special în repriza a Il-a. In schimb, 
apărarea a fost greoaie in intervenții. 
Au marcat : Leac, Țîrlea, ' 
Chivu, respectiv Oroseghi, 
Chitic.

Tot duminică a avut loc i 
rea amicală C.F. R_ I.R.T.A. 
încheiată cu scorul de 1—0 (1—0). Uni
cul gol al partidei a fost înscris de 
Bcroș Feroviarii au meritat victoria 
fiind superiori adversarilor lor, în
deosebi, in prima repriză.

ȘTEFAN IACOB-coresp.

— RAPID
(1-2)

telefon de la 
fotbalului 

,prezent" 
„tare"

FARUL CONSTANȚA 
BUCUREȘTI 2—2

CONSTANTA, 3 
trimisul nostru), 
din localitate au 
în mare număr la 
programat în avanpremieră la cam
pionat. Atît formația locală cit și cea 
vizitatoare s-au străduit și au reușit 
să ofere un joc de bun nivel tehnic, 
desfășurat în ritm susținut și cu o 
evoluție a scorului care a făcut să 
palpite inimile suporterilor craa'ro- 
țeni, căci Rapid a condus de două or 
(1—6 și 2—1). De Ia inrepnt. ambele 
echipe s-au dovedit fidele srstemulsit 
1—4—2—4. Stancu șt Du Co acțio- 
nind lingă u^ien -ar B-EăBsy și
Georgescu aperrnd ia mijlocul terenu
lui. Ni s-a părut .ani bună conlucra
rea celor do stepei feroviari, Molroc 
<î Dai Coe. tmîrd ed și de faptul 
că au fos mai mul: solicitați de jocul 
mat Jețat ai tripletei adverse.

Jocul avînd un caracter de verifi
care lin ciuda luptei dirze și pentru 
rezultat), antrenorii au încercat dife
rite formule. Atacul oaspeților a co
respuns mai mult in prima repriză, 
cind a jucat Ozon. După pauză, Rapid 
n-a mai acționat legat și a fost do
minat. Au marcat : Ionescu (min. 25), 
Dinulescu (min. 34). Ștefănescu 
40) și Dinulescu (min. 60)

Formațiile :
Farul : Ghibănescu (min. 

ciu) — Buzea, Tîlvescu, 
(Nicoară) — Stancu, Bibere 
Moroianu (Nunu), Biikossy, 
Dinulescu, Vasilescu. Rapid : Nicules- 
cu (Todor, Niculescu) — Greavu, Mo
troc, Macri — Ștefănescu. Dan Coe 
— Năsturescu, Balint, Ionescu. Ozon 
(Kraus), Georgescu.

GH. NICOLAESCU

(prin
Iubitorii 
răspuns 

primul meci

Czako și 
Toma și

și intilni- 
. — Teba

CRIȘUL ORADEA — ȘTIINȚA 
TIMIȘOARA 2—3 (0—2)

ORADEA 3 (prin telefon). Intilnirea 
dintre liderul seria a III-a a catego
riei B și Știința Timișoara a prilejuit 
un joc viu disputat. In prima repriză 
localnicii au acționat crispat, permi- 
țînd oaspeților să-și desfășoare jocul. 
Ambele echipe au jucat în sistemul 
1—4—2—4.

PAUL LORINCZ-coresp.

CRIȘANA ORADEA — ȘTIINȚA 
CLUJ 1—2 (0—1)

(min.

Man-80
Florescu 

(Gref) — 
Ciosescu,

DINAMO BACAU — C.S.M.S. IAȘI
2—3 (2—0)

Gram și David. In
C.S.M.S. a folosit 

două virfuri de atac 
reușind să marcheze 
Voica. Milea și Pop.

Intilnirea a constituit un bun prilej 
de verificare a stadiului de pregătire 
a celor două echipe. Localnicii au do
minat în primele minute dar n-au 
reușit sâ-și concretizeze superiorita
tea datorită lipsei de orientare în 
fazele de finalizare, precum și prom
ptitudinii în intervenții a apărătorilor 
clujeni. Ambele echipe au jucat în 
sistemul 1—4—2—4. Studenții au avut 
în Suciu și Adam doi jucători cu 
viteză, care au inițiat multe contra
atacuri rapide. In min. 33 Szabo a 
deschis scorul. Peste 4 minute local
nicii ratează o mare ocazie de a egala: 
Vlad I execută defectuos un 11 m și 
Moguț apără. In minutul 85 Szoke 
reușește să egaleze, dar satisfacția 
spectatorilor e de scurtă durată : peste 
2 minute H. Moldovan marchează go
lul victoriei.

Ambele echipe au arătat o pregă
tire fizică corespunzătoare, in schimb, 
liniile lor de atac s-au dovedit impre
cise in șuturile la poartă. S-au remar-

Iași a susținut 
în regiunea Ga- 
ieșenii au jucat 
ciștigind cu sco-

BACAU, 3 (prin telefon). — Peste 
4000 de spectatori au asistat la un joc 
interesant. Băcăoanii au condus cu 
2—o in minutul 15 de joc, prin punc
tele marcate de 
repriza secundă, 
foarte bine cele 
(Voica și Milea) 
de trei ori prin

Au jucat formațiile :
Dinamo Bacău : Ghiță (Bucur) 

Olteanu (Giosanu), Lazăr, Gros — Ră- 
dulescu (Stoica), Pașcanu — 
Gram (Mureșan, Harșani), 
Harșani (Ciripoi), Publik.

C.S.M.S. : Ojoc (Faur) — 
Motoc (Țapu), Dragomirescu 
pescu. Humă — Constantinescu, Co- 
mănescu (Vornicu), Voica, Stoicescu 
(Pop), Milea.

ILIE IANCU, coresp. reg.

STEAGUL ROȘU BRAȘOV — 
DINAMO PITEȘTI 2—1 (2—0)

BRAȘOV. 3 (prin telefon). Meciul 
fost viu disputat, cu multe faze spec
taculoase. Steagul roșu a dominat ma
joritatea timpului, dar din cauza 
blingului exagerat inaintașii 
putut înscrie decit de două ori, 
Szigeti și Năftănăilă în minutele 
17. Piteștenii au marcat în minutul 
55 prin Vasile Alexandru.

P. DUMITRESCU, coresp.

David, 
Eftimie.

Rucureștl 
coș sub pri-

Cit de slab s-a apărat Știința Tg. Mureș !n meciul Dinamo
ne-o dovedește și această imagine. Giurgiu aruncă nestingherit 'a 

virile impasibile ale tuturor jucătorilor mureșeni 
Foto : 1.

MASCULIN, SERIA I

PROGRESUL BUCUREȘTI—ȘTIIN- 
ȚA BUCUREȘTI 54—72 (3534). Me
ciul a fost spectaculos, mai ' "
prima repriză, fără insă ca 
un nivel tehnic prea ridicat, 
mele 20 de minute, ambele 
au condus alternativ. După 
studenții au trecut la o „zonă" mai 
strinsă în apărare, fapt care a inco
modat vădit pe adversari. La mijlo
cul reprizei, Progresul a avut citeva 
momente de derută, permițînd Știin
ței să se distanțeze și să cîștige in 
cele din urmă la o diferență clară. 
Din echipa învingătoare s-au remar
cat Costescu 15, Caragheorghe 13 și 
Savu 12, in timp ce de Ia Progresul,

ales în 
să aibă 
In pri- 

formații 
pauză,

Scarlat, 
— Po-

a

dri- 
n-au 
prin 
7 și

Handbalistii feroviari romîni-pe locul 3 în campionatul internațional
SZCZECIN 3 (prin telefon). - De 

marți pînă s îmbată s-a desfășurat 
aici campionatul internațional fero
viar de handbal în 7, la care au 
participat 9 reprezentative, împărțite 
în două grupe. Echipa feroviară ro
mînă — alcătuită din jucătorii Ra
pidului București — a făcut parte din 
aceeași grupă cu R.P. Polonă, Suedia 
și R.P. Bulgaria, obținînd următoarele 
rezultate: 14—6 (5—3) cu R.P. Polonă, 
24—2 (14—1) cu R.P. Bulgaria și 
(4-3) cu Suedia.

Celelalte rezultate din această 
pă: Suedia — R.P. Bulgaria 
(6-2), R.P.
18-9 (8—3)

— R.P.
Polonă - 

și Suedia

8-10

ECHIPELE ARADENE 
AU SUSȚINUT NOI JOCURI 

DE VERIFICARE

gru-
12—7 

R.P. Bulgaria 
- R.P.

15—8 (6—3). Pe primul loc 
s-a clasat Suedia, urmată 
R.P. Romine.

in 
de

Polonă 
grupă 

echipa

Dintre rezultatele celeilalte grupe 
notăm: R.D. Germană — R.S. Ceho
slovacă 7—6, Iugoslavia — Austria 
16—8, R.D.G. - Franța 21—7, R.S. 
Cehoslovacă — Austria 16—5, Fanța 
— Austria S—5, R.S. Cehoslovacă — 
Franța 24—8, R.D.G. — Iugoslavia 
10—6, R.S. Cehoslovacă — Iugoslavia 
16—7. Primul loc a fost ocupat de 
R.D.G., al doilea de R.S. Cehoslovacă.

Sîmbătă s-au disputat 
Pentru locurile 1—2 s-au 
R.D.G. și Suedia. Victoria a 
cu scorul 11—7 (6—4), primei 
care a cucerit astfel pentru 
oară consecutiv campionatul. 
nala pentru locurile 3—4 R.P.
a întrecut R.S. Cehoslovacă cu 10—5 
(5—1), prin punctele înscrise de Con
stantinescu (6), Mureșan (3) și Stoian. 
în cele patru jocuri, echipa noastră

următoarea formație: Mede
— Barbu, Constantinescu, 

Tursugian, Mure șan, Tănâ- 
Simion, Lungeseu și Stoian.

a folosit
șan, Ilie
I one seu, 
sescu, P.

Clasamentul final al campionatului: 
R.D.G., 2. Suedia, 3. R.P. Romînă, 
R.S. Cehoslovacă, 5. R.P. Polonă, 
Iugoslavia, 7. Franța, 8. R.P. Bul-

1.
4.
6.
garia, 9. Austria.

fost Șerban 
arbitrat co

Dr. D. Chiriac

cei mai buni jucători au 
16 și Bărbulescu 10. Au 
rect V. Popescu și 
(Buc.).

VOINȚA IAȘI — POLITEHNICA 
CLUJ 101—66 (40- 27). Partida a fost 
viu disputată, dar nivelul tehnic la 
care s-au prezentat cele două forma
ții a fost destul de scăzut. Ieșenii, 
net superiori, au obținut o victorie 
concludentă. S-au remarcat : Voro- 
neanu 31. Todirașcu 16 de ia Voința 
și Kun 20 de'la Politehnica. (F.. Ursu 
— coresp.).

DINAMO ORADEA — ȘTIINȚA 
CLUJ 57—46 (22—16) ! Victorie sur
prinzătoare, dar perfect meritată de 
gazde. Dinamoviștii au 
decis, cu mult calm, 
permanență. Ei au avut 
jucători în Hupoiu 11, 
Vanya 6. Au condus 
Balaș (Tg. Mureș) și 
(Oradea). (I. Ghișa — 
nai).

acționat mai 
conducind în 
cei mai buni
Nagy 12 și 

cu scă pă ri I.
J. Krasznai 

coresp. regio-

cursive, spec- 
interes pentru 
îngrijorătoare, 
jucători inaiți,

ARAD 3, (prin telefon).
U.T.A. a susținut astăzi un 
de verificare in compania 
locale Vagonul, de care a

Echipa 
nou meci 
formației 
dispus la

Pronosport ÎNCEPE TURNEUL

AȘA ARATA O VARIANTĂ 
CU 12-fl REZULTATE EXACTE,

I. Danemarca - R.P. Romînă
(handbal in „7“) 15-10 1 i

II. Genoa — Catania (camp.
italian A) 4-1 11

III. Juventus -- Torino (camp.
italian A) 0-1 2 ,

IV. Lanerossi — Roma (camp.
italian A) 0-0 X

V. Milan — Saxnpdoria
italian A) 1-1 x I

VI. Modena — Venezia (camp.
italian A) 2-1 1 I

VII. Napoli — Mantova (camp.
italian A) 0-0 x 1

VIII, Palermo — Fiorentina
(camp italian A) 1-0 1

2
(camp, ita-

0-1
(ca^p. ita-

2-1 1

IX. Spăl — Bologna 
lian A)

X. Brescia — Lecco 
lian B)

XI. Como—Foggia (camp, ita
lian B)

XII.
italian

Sp.
italian

Variante depuse aproximativ 218.000.

3-1 
Udinese — Triestina (camp. 
B) 3-1

ALalanta — Inter (camp. 
A) 1-0

1

finalele, 
intîlnit 

revenit, 
echipe, 

a doua 
în fi- 

Romînă

Danemarca — R. P. Romînă
15-10 (7-3)

Astăzi, de la ora 16,30, In sala Floreasca

FINAL AL „CUPEI DE IARNA “

telefon). Duminică 
desfășurat

LA SENIORI Șl SENIOARE
Sala Floreasca găzduiește, irice- 

pind de astăzi după-amiază, de la 
ora 16.30, o nouă și interesantă în
trecere handbalistică. Este vorba de 
turneul final al popularei competiții 
„Cupa de iarnă" la seniori și 
oare. Cele opt echipe finaliste 
oferi, cu siguranță, jocuri de 
calitate și o pasionantă luptă 
tivă pentru cucerirea trofeelor 
rației.

Programul zilei de astăzi cuprinde 
două derbiuri studențești, care con
stituie punctele de atracție. Revela
ția turneului final al „CUPEI SPOR
TUL POPULAR" 
Babeș-Bolyai Cluj, 
forțele 
băieți 
sa din 
gramul 
' Ora 
structorul Timișoara

Ora 17.30 : Știința 
ța Babeș-Bolyai Cluj

Ora 18.30.: 
ța Timișoara

Ora 19.45 : 
Reșița (m).

seni- 
vor 

bună 
spor- 
fede-

la junioare, Știința 
își va măsura 

cu Știința București, iar la 
Știința Timișoara cu colega 
București. Iată, de altfel, pro- 
de astăzi :

16.30 : Tractorul Brașov-Con- 
(f).
București-Știin- 
(f). ■
București-Știin-Știința 

(m). 
Steaua București-C.S.M.

ce privește ordinea jocurilorîn
din zilele următoare, ea a fost sta
bilită astfel de federație :

MARȚI

Ora 16.30 : Știința București-Con- 
structorui Timișoara (f).

Ora 17.30: Știința Timișoara-C.S.M. 
Reșița (m).

Ora 18.45 : Tractorul Brașov-Știin- 
ța Babeș-Bolyai Cluj (f).

Ora 19.45 :
fa București

Steaua București-Știin- 
(m).

MIERCURI

Constructorul Timișoa-Ora 16.00 : 
ra-Știința Babeș-Bolyai Cluj (f).

Ora 17.00 : 
Reșița (m).

Ora 18.15 : 
torul Brașov

Ora 19.15 : 
ța Timișoara

Ora 20.30 :
re a echipelor și de închidere a tur
neului final.

Știința

Știința
(f).
Steaua

(m).
Festivitatea de premie-

Bucure ști-C. S. M.

București-Trac-

București-Știin-

AARHUS (prin 
dupâ-amiază s-a 
litate meciul revanșă dintre 
masculine de handbal in 7 
Romine 
aceasta, 
liștilor 
început 
priza cu scorul de 7—3. In acest timp, 
jucătorii romîni au avut multe oca
zii de a înscrie, dar lipsiți de hotă- 
rîre în aruncări ei nu au marcat 
decit trei goluri. După cum ne-a 
transmis antrenorul federal N. Nedef, 
echipa noastră a fost lipsită do data 
aceasta de forță de -șut, fapt care 
a atîmat serios in balanța meciului. 
Formația noastră a avut cîteva in
disponibilități (Hnat, Covaci, Ivă-
nescu), iar Moser a jucat lovit de 
la meciul anterior.

După pauză, handbaliștii romîni au 
făcut eforturi deosebite de a reduce 
din handicap, reușind să sie apropie 
in min. 49 la un singur gol diferență 
(10—11). In continuare insă, danezii 
cu forțe proaspete (au folosit trei 
jucători noi față de meciul anterior) 
.au mai marcat de 4 ori, meciul în- 
cheindu-se cu scocul de 15—10 (7—3) 
pentru Danemarca. Mulți dintre ju
cătorii noștri au manifestat oboseală 
în acest meci.

Au jucat următoarele formații :
DANEMARCA: Holst — J. Nielsen 

1, Olsen, Sandhoje 3, Cramer 3, Han
sen 3, Svendsen 1, Soerensen 3, Ska- 
rup 1, Christensen R.P. ROMÎNĂ:
Redl (Bogolea) — Moser 5, Costache 
II 1, Costache I, Oțelea 2, Nodea 2, 
Schmidt, Radulescu, Coman, Samungi.

Echipa noastră va susține ultimul 
meci din acest turneu, joi la Kiel, 
unde va întîlni selecționata R.F. Ger
mane.

în loca- 
echipele 
ale R.P. 
de data 
handba-

și Danemarcei. Și 
victoria a revenit 

danezii. Ei au condus de la 
cu 3—0, 5—3, terminînd re-

SERIA A Il-a
DINAMO BUCUREȘTI—ȘTIINȚA

TG. MUREȘ 95—77 (44—36). Joc inte
resant, dar de un nivel tehnic mo
dest. Dinamoviștii au manifestat mul
tă vervă în atac, mai ales în formula 
din repriza secundă, dar au primit 
nepermis de multe puncte. De la un 
meci la altul, acțiunile lor ofensive 
sînt din ce în ce mai 
taculoase, dar lipsa de 
apărare este destul de 
Formația mureșană, cu
dar insuficient de mobili (în special 
Szoke și Tedula) a rezistat doar in 
prima repriză, cedînd pasul treptat, 
treptat după pauză. La Știința, unii 
jucători manifestă o tendință de joc 
individual (Toth, Borbely), pivoți.or 
revenindu-le doar sarcina de a urmări 
la panou. Principalii realizatori : 
Spiridon 24, Kiss 15, Giurgiu 12 de 
la Dinamo și Borbely 24, Tedula 19. 
Szoke 18 de la Știința. Au condus 
atent Șt. Roșu și V. Bordeianu (Buc.).

STEAGUL ROȘU BRAȘOV—FARUL 
CONSTANȚA 78—56 (33—22). Local
nicii au avut meciul la discreție, reu
șind multe faze spectaculoase, fina
lizate cu succes. Farul a contat doar 
pe Răducanu, care a marcat 29 de . 
puncte. Cei mai buni din echipa în
vingătoare : Frantz 22, Esigman 15 
și Dumitrescu 12. Au condus foarte 
bine Gh. Dinescu și 
(Buc.). (V. Seeăreanu

SIDERURGISTUL 
C.S.O.)—A.S. ROMAN

ȘTIINȚA
BUCUREȘTI 86—51 (35—20).

FEMININ, SERIA I
ȘTIINȚA TIMIȘOARA — S.S.E. 

CONSTANȚA 34—22 (15—8).
SERIA A Il-a

OLIMPIA BUCUREȘTI—ȘTIINȚA 
CLUJ 37—34 -(15—14). Joc de factură 
slabă în care bucureștencele au reu
șit să cîștige — în repriza secundă — 
datorită coșurilor înscrise de Talpe- 
ghin. Studentele nu au știut să 
sească avantajul mobilității lor 
tac. (Cr. Popescu — coresp.).

C.S.M.S. IAȘI—VOINȚA TG.
REȘ 34—61 (10—26). Pe linia ultime
lor comportări, formația ieșeană s-a 
prezentat din nou slab, pierzind la 
scor. De la învingătoare, cea 
bună jucătoare a fost Demeter 
(A. Scăunaș — coresp ).

VOINȚA ORADEA—MUREȘUL 
MUREȘ 58—54 (25—28) 1 Jucind
rapid și avînd in Darabâș (31) o bună 
realizatoare, Voința a obținut o sur
prinzătoare victorie. (M. Pop — co
resp.).

M. Tănăscscu
— coresp.).
GALAȚI (fost 
102—48 (43—19).

TIMIȘOARA — RAPID

folo- 
in a-

MU-

mai 
(23).

TG. 
mai
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la Roma, Puiu a evoluat sub 
așteptări, ca la începutul activității 
sale pugilistice. Puiu s-a aruncat, s-a 
agitat, a împins și, firește, a pierdut 
la puncte, deși după părerea noastră 
Bendina poate fi invins.

Cat. pană. A. Olteanu a confirmat 
din nou că este un om de bază al 
echipei noastre, boxînd inteligent, 
eficace. De la primul sunet de gong, 
a preluat inițiativa, a intensificat 
ritmul loviturilor in momentele cînd 
Gutman încerca să-1 „scoată din 
mină“ și a ciștigat la puncte. Vic
toria este cu atît mai prețioasă, cu 
cit boxerul polonez s-a dovedit o 
„țintă" greu de prins, care nu s-a 
considerat nici o clipă învins. Spre 
sfirșitul partidei, cînd ambii boxeri 
dădeau vădite semne de oboseală. 
Olteanu a mai găsit resurse să pla
seze cîteva lovituri puternice, clare.

Cat. semiușoară. Florea Pătrașcu a 
debutat în echipa reprezentativă cu 
o frumoasă victorie la puncte în fața 
lui Grudzien, posesorul unui stil cu
rat. Deși pare paradoxal, adevărul 
este că pugilistul polonez și-a asumat 
în cea mai mare parte a timpului 

I rolul de „dirijor". Meritul lui Pă
trașcu a constat în modul cum și-a 
construit contraatacurile în primele 

i două reprize, cînd a lovit fulgerător, 
(în serii prelungite. Aceasta i-a creat 
posibilitatea ca în cea de a treia re
priză să ia conducerea luptei, stin- 
gînd de la început orice încercare 
de contraatac a adversarului.

Cat. ușoară. La primul său meci in- 
i ternațional la această categorie, Ion 
Dinu a reușit să treacă de Ioszefiăk, 
un boxer mai înalt decît el, cu lovi
turi seci și puternice, și care s-a miș
cat încontinuu. Meciul a fost în ge
neral strîns, cu excepția finalurilor 
reprizelor a doua și a treia, cînd 
Dinu, cu un plus de combativitate, a 
făcut ca balanța să încline de partea 
lui. Ceva mai insistent în repriza a 
doua, el ar fi putut să-și trimită ad-

versarul la podea. Ne-a plăcut îndeo
sebi finalul întilnirii, cînd 
reușit o excepțională „serie" 
subliniat victoria.

Cat. semimijlocie. Deși 
meci Kulej a boxat sub valoarea obiș
nuită, neavînd 
deosebite, și-a 
toria la puncte 
Boxerul nostru 
vingere, foarte 
și-a... 
acesta parcă 
cind să aplice lovitura, Mirza se re
trăgea !

Cat. mijlocie mică. Un meci slab, 
„pozițional", in care și Badea și Siodla 
au căutat lovitura decisivă, avind grijă 
parcă să se anunțe din timp unul pe 
altul cu ce braț va acționa. A cîștigat 
Badea, care a fost mai activ și a lo
vit mai puternic, îndeosebi în cea de 
a treia repriză, cind și-a adus adver
sarul la un pas de groggy.

Cat. mijlocie. Așteptat cu un deo
sebit interes, meciul Monea — Pietrzy- 
kowski s-a încheiat înainte de limită 
(m. 1 — rep. 3) cind in urma unei lo
vituri reciproce cu capul, boxerului po
lonez i s-a deschis arcada. Monea a 
fost descalificat. După aspectul meciu
lui, orice rezultat era posibil. Acționînd 
exagerat de prudent pînă spre finalul 
meciului, Monea a pierdut ocazia unei 
victorii de prestigiu, lucru pe care 
sperăm să nu-1 repete la Lodz.

Cat. semigrea. Arbitrul din ring a 
abandonat de justețe pe Josefowicz in 
repriza a treia, cînd acesta, în situație 
de groggy (nu pentru prima dată) 
pierduse controlul luptei, în urma lo
viturilor puternice aplicate de Cojan. 
Semigreul nostru, la prima sa partidă 
internațională în această categorie,

Dinu a 
care i-a

în acest

de rezolvat probleme 
adjudecat totuși vic- 
în fața lui V. Mîrza. 
a acționat fără con- 

lent. Nu o dată Mirza 
aranjat adversarul între corzi, 

poza la fotograf, dar

s-a descurcat satisfăcător. Menționăm 
că adversarul său s-a prezentat slab 
pregătit și cu atît mai mult l-am fi 
vrut pe Cojan mai clarvăzător în ac
țiuni. Ne referim îndeosebi la repriza 
secundă, cînd Cojan nu știa pur și 
simplu ce să facă cu adversarul. Cu 
un plus de pregătire tactică, Cojan se 
anunță un semigreu valoros.

Cat. grea. Mariuțan a făcut aseară 
unul dintre cele mai frumoase me
ciuri ale sale din ultima vreme, în- 
vlngînd fără drept de apel pe 
Gugniewicz. Boxînd atent și activ, 
Mariuțan și-a trimis adversarul în 
corzi in prima repriză, in urma unei 
puternice stingi la cap. Gugniewicz 
e numărat, dar continuă să fie peri
culos prin rezistența și combativita
tea sa. In ultima repriză boxerul 
polonez este numărat din nou. Ma
riuțan a dovedit că ori de cîte ori 
boxează hotărît, știe să-și coordone
ze loviturile și să-și adjudece vic
torii în compania unor adversari 
oricît de valoroși.

Nu putem încheia această sumară 
prezentare a reuniunii 
fără 
a majorității boxerilor noștri 
îndrumarea antrenorilor Ion ( 
și Teodor Niculescu.

Victoria pugiliștilor 
atît mai valoroasă, cu 
ținută la o diferență 
fața uneia dintre cele 
echipe din Europa.

O notă bună pentru arbitrajele 
corecte și competente prestate 
Zibalov (U.R.S.S.), Beckman (R. 
Germană), Neuding (R.P. Polonă) 
Boamfâ.

de aseară 
să menționăm buna pregătire 

i sub 
Chiriac

noștri 
cit a 
categorică
mai puternice

este cu 
fost ob- 

in

de
D.
Și

lin nou succes al hochciștilor noștri:

R. P. Romină—Austria 5-2 (1-1, 3-1, 1-0)

SPORTIVELE NOASTRE AU CIȘTIGAT TURNEUL
DE TENIS DE MASĂ „CUPA 8 MARTIE” DE LA RUSE
RUSE 3 (prin telejon). Sâmbătă a 

început în localitate competiția inter
națională de tenis de masă, 
„Cupa 8 Martie". întrecerile 
tinuat duminică. La concurs 
echipele feminine ale R. P. 
Austriei, R. P. Bulgaria (cu 
mâții) și două selecționate 
Proba pe echipe a fost cîșligată de Se
lecționata romină I (Catrinel Folea, 
Eleonora Mihalca) învingătoare în toa
te partidele. Iată cîteva rezultate: Se
lecționata romină 1 cu Selecționata ro- 
mână II 3—2 (Mihalca-Krezsek 1—2, 
Folea-V. Jandrescu 0—2, Folea, Mi
halca-Krezsek, V. Jandrescu 2—1, Fo- 
lea-Krezsek 2—1, Mihalca-V. Jandres
cu 2—0), șei. Ruse 3—0, R.P.U. 3—0 
(Folea-Șera 2—1, Mihalca-Papp 2—1,

dotată cu 
au con- 
participă 
Ungare, 

trei for- 
romîne.

Folea, Mihalca-Șera, Papp 2—0), R.lj 
Bulgaria 3—1 (Folea-Danccva 2—(I 
Mihalca-Ivanova 0—2, Folea, MihalcJ 
Ivanova, Danccva 2—1, Folea-Ivanov 
2—1), R. P. Bulgaria tineret 3—0, N 
ustria 3—0 (Mihalca-Scdclniaycir 2—(| 
Folea-IIausleitner 2—0, —
Sedelmayer, Hausleitner 
lecționata română II ou Ruse
R. P. Ungară 2—3, R. P. Bulgaria 3—! 
(Krezsek-Danceva 2—0,
Ivanova 0—2, 
Ivanova, Danceva 2—1, 
va 0—2, V. Jandrescu-Danccva 2—0) 
R.

Foloa, Mihalca
2-0) ; St

3—0

N. Jandrescu
Krezsek, V. JandresciJ

Krezsek-Ivand

P. Ungară-Austria 3—1, Austria] 
R. P. Bulgaria 3—0.

Luni va avea loc un concurs indivi] 
dual eliminatoriu.

87 ,,mondialele“
de tenis de masă de la Praga
AU FOST ALCĂTUITE GRUPELE IN COMPETIȚIILE PE ECHIPE

Steaua din nou 
învingătoare

Echipa Steaua și-a continuat tur
neul în Iran, jucînd vineri la Tehe
ran cu echipa T.A.D.J. Bucureștenii 
au cîștigat cu 3—1, prin punctele 
marcate de Raksi (2) și Constantin. 
Echipa Steaua a jucat bine. S-au 
remarcat: Constantin, Raksi, Tătaru 
și J enei.

VIENA, 3 (prin telefon de la trimi
sul nostru). Astă-seară, în fața a 3.000 
de spectatori, pe patinoarul „Eislauf- 
verein" s-a disputat revanșa jocului 
Romînia — Austria la hochei pe 
gheață.

Echipa romină a repurtat din nou 
victoria, dovedind o clară superiori
tate. Scor : 5—2 (1—1, 3—1, 1—01.
Gazdele au deschis scorul prin Wech- 
sellberger (min. 5) apoi Szabo I a 
egalat (min. 17). In repriza șecundă, 
Ferenczi înscrie în primul minut, după 
o frumoasă combinație cu frații Sza
bo. In min. 29 Wechsellberger egalează. 
Echipa noastră atacă decis și scorul

Frumoasa comportare a schiorilor romîni
în „Gupa

JAHORINA 3 (prin telefon). Ediția 
1963 a tradiționalei competiții rezer
vate schiorilor juniori „Cupa Jaho- 
rina", a fost marcată de excelenta 
comportare a reprezentanților țării 
noastre. Trebuie amintit că zăpada 
excepțională pentru schi și grija or-

Jahorha“

devine 4—2 
Takacs I și

In repriza secundă austriecii au 
ceput să joace dur. Duritățile lor 
continuat și în repriza a treia, dar 
hocheiștii noștri au jucat calm și au 
reușit să marcheze din 
58 prin Szabo I. Echipa 
mărit să facă un joc 
înaintea campionatului 
timp ce austriecii au 
pentru rezultat. In acest joc a fost 
accidentat Tacacs I. Echipa țării noas
tre a prezentat formația : Crișan (din 
repr. a Il-a Sofian) — Czaka, Io- 
nescu, Varga, L. Vacar — Szabo II, 
Ferenczi, Szabo I., Biro, Andrei, Ta
cacs (Calamar), Pană, Calamar (Flo- 
rescu), Ioanovici.

Luni la ora prînzului, lotul nostru 
se deplasează pe calea aerului la 
Stockholm, unde începe joi campio
natul mondial.

prin golurile înscrise 
Szabo I.

de

în-
au

nou, în min. 
noastră a ur- 
de verificare 
mondial, în 
jucat numai

PRAGA 2 (Agerpres).
Au fost stabilite prin tragere Ia sorți 

grupele competiției pe echipe pentru cu
pele „Corbillon" (fete) și „Swaythling" 
(bărbați) din cadrul campionatelor mon
diale de tenis de masă de la Praga 
(5—14 aprilie). Reprezentativa fem: 
nină a R P. Romîne va juca în grupa 
A, alături de echipele R. S. Cehoslova
ce, Ii. P. Polone, Austriei, Danemar 
cei. Scofiei, S.U.A., Greciei și Singa 
pore. Celelalte 3 grupe au următoarea 
alcătuire.

GRUPA B: R. P. Chineză. U.R.S.S., 
R D Germană, Noua Zeelandă, Ca
nada. Elvefia, Țara Galilor, Ghana, 
Luxemburg.

GRUPA C: Japonia, Suedia, R. P. 
Bulgaria, Australia, Brazilia. Olanda 
Iugoslavia, Norvegia, Portugalia

GRUPA D: R P. Ungară, Anglia, 
R. F. Germană, Franța. Belgia, Italia, 
R. D. Vietnam, Pakistan, R.P.D. Ca 
reeană. Indonezia.

In competiția feminină participă 37 
de echipe iar la cea 
50 de echipe.

Iată componența
GRUPA A : R. 

goslavia, U.R.S.S., 
Danemarca.

masculină participă

grupelor masculine: 
P. Chineză, Iu 
Iran. Singapore,,

GRUPA B: R. P. 
mană, R. P. Romină, R.P.D. 
Brazilia, Franța, Australia.

GRUPA C: Suedia, R. D. 
R. S. Cehoslovacă, Austria, 
Elvefia.

GRUPA D: Japonia. Anglia, India) 
R. P. Polonă, R. P. Bulgaria, S.R’./rf 
Olanda

Celelalte 24 de echipe participanta 
Ia „Cupa Swaythling" vor trebui să sus 
țină meciuri preliminarii in 6 grupe 
pentru a putea participa în prima se 
rie. Aceste grupe preliminarii au (osl 
alcătuite astfel : grupa I: R. D. Viet 
nani, Ghana, Canada, Belgia ; grupa d 
Il-a: Nepal, Nigeria, Grecia, 
gia ; grupa a Ill-a; Pakistan, 
Finlanda. Portugalia ; grupa a 
Israel, Ecuador, Malta, Scoția ; 
a V-a: Indonezia, Argentina, 
Jersey ; grupa a Vl-a: Liban, 
Țara Galilor, Luxemburg. Apoi echipele 
clasate în grupele a Il-a și a IV-a a 
preliminariilor vor fi repartizate în 
grupa A a campionatului propriu-zis. 
câștigătoarea grupei a V-a va juca în 
grupa B., învingătoareelc din grupele 
a III -a și a Vi a vor evolua în grupa 
C, iar câștigătoarea grupei I va parti
cipa la întrecerile grupei D.

Ungară. R. F. Get 
Coreeanc

Germană
R.A.Ul

Norve 
Maroc
IV-ai 
grupă 
Italia
Peni

Concursul triunghiular (lc floretă fete
P. Ungară—Italia^R. P. Roinînâ—R

T.T.T. Daugava-Rapid București
57-27 (24-17) in „C.C.E.“-

la baschet feminin
RIGA 3 (prin telefon). Duminică 

6-a desfășurat în localitate, în fața 
a peste 2.000 de spectatori, prima 
întîlnire dintre T.T.T. Daugava Riga 
și Rapid București, în cadrul sfertu
rilor de finală ale „Cupei campionilor 
europeni* la baschet feminin. Partida 
s-a încheiat cu rezultatul de 57—27 
(24—17) în favoarea campioanei Uni
unii Sovietice.

După cum ne-a transmis antreno
rul federal Aurel Predescu, formația 
Rapid nu a rezistat decît o singură 
repriză, cînd printr-o „zonă" destul 
de strînsă a incomodat vădit pe ju
cătoarele din Riga. După pauză, de
ținătoarele trofeului, folosind foarte 
bine avantajul pivoților Smildzina și 
Krodere (ambele peste 1,90 m) au 
dominat clar, obținind o diferență 
concludentă. In această parte a me
ciului, Rapidul a jucat foarte slab 
în atac (a înscris doar două coșuri 
din acțiune!), iar apărarea a cedat, 
de asemenea, în fața unei echipe 
superioare.

Punctele formației noastre au fost 
înscrise de: Cornelia Gheorghe 4, 
Viorica Niculescu 2, Anca Racovifă 
14, Dorina Marian 3 și Elena Ivano- 
vici 4. Returul acestui meci va avea 
loc la 8 martie la București.

ganizatorilor, respectiv federația de 
specialitate iugoslavă, ca și buna va
loare tehnică a tuturor participanților, 
cei mai buni juniori din Iugoslavia, 
Bulgaria și Romînia, au contribuit la 
reușita competiției. De remarcat că 
tinerii schiori au făcut față în prima 
zi de concurs unor condiții atmosfe
rice dificile: —33°, vînt puternic, cer 
înorat. Ei au dovedit însă și o deo
sebită putere de luptă, care i-a aju
tat să învingă toate dificultările con
cursului.

Rezultate tehnice: Coborire băieți:
1. SENCI DAVOR (Iugoslavia) 2:061;
2. FOCȘENEANU MARIN (Romînia)
2:06'3; 3. Ene Mircea 2:07'8. Coborire 
fete: 1. Blebea 
1:55’0; 2. Fanedel Milka (Iugoslavia) 
1:59’8; 3. Tevz
2:01’3 ; 4. Casapu Mihaela (Romînia) 
2:03’7. Slalom special băieți : 1. FOC
ȘENEANU MARIN 116,7; 2. Jakobici 
(Iugoslavia) 119,0: 3. Emko (Iugosla
via) 119,5; ...10. Ene Mircea 136,9 (că
zut în manșa a doua; avea cel mai 
bun timp). Slalom special fete: 1.
Fanedel Milka 141,3; 2. Tevz Vida 
152,1; 3. Casapu Mihaela 153,8; ...5. 
Blebea Liliana 173,1. Combinata al
pină băieți: 1. FOCȘENEANU 0,15; 
2. Jakobici 3,78; 3. Zaic Igor (Iu
goslavia) 4.75. ...6. Ene 11.73. Combi
nata alpină fete: 1. Fanedel 4,00; 
Tevz 4,63; 3. ~ 
13,63.

Cel de-al 
nostru, Geza 
bele probe și, desfăcîndu-i-se legă
tura, nu s-a mai putut clasa onora
bil. De remarcat că la slalom special 
(prima manșă 600 m cu 66 de porți, 
a doua 550 m cu 54 de porți) traseul 
a fost același la fete ca și la băieți.

Juniorii romîni merită toate feli
citările pentru frumoasa lor compor
tare.

CALIN ANTONESCU

TRIEST, 3 (prin telefon). Duminică 
după-amiază a avut loc în sala Aso
ciației de gimnastică din localitate 
(care și-a sărbătorit în aceeași zi cen
tenarul), concursul tradițional de flo
retă fete dintre reprezentativele R.P. 
Romîne, R.P. Ungare și Italiei.

Desfășurat în fața unei numeroase 
asistențe, „triunghiularul" a plăcut,

a flo-

Liliana (România)

Vida (Iugoslavia)

2.
Casapu 5,36; 4. Blebea

treilea reprezentant al 
Tomori, a căzut în am-

LIVIU NEACȘU
conducătorul delegației

a

Din. sporturile de iarnă
CAMPIONATELE LUMII 
LA PATINAJ ARTISTIC

R.S.Frații Eva și Pavel Roman din 
Cehoslovacă au ciștigat medalia de 
aur in proba de dansuri la campio
natele mondiale de patinaj artistic de 
la Cortina d’Ampezzo. Tinerii pati
natori cehoslovaci și-au păstrat ast
fel titlul mondial cucerit anul trecut, 
luindu-și totodată revanșa asupra 
englezilor Linda Shermann și Michael 
Phillips, învingători, la „europenele" 
de la Budapesta.

Clasamentul primelor locuri: 1. Eva 
și Pavel Roman (R.S. Cehoslovacă) 
323,4 puncte; 2. Linda Shermann, Mi
chel Phillips (Anglia) — 322,4 puncte; 
3. Paulette Dean, Rennet Ormsby 
(Canada) 313,6 puncte.

La feminin, în proba individuală, 
olandeza Sjoukje Dijkstra nu a avut 
practic adversare, obținind din nou 
titlul de campioană a lumii.

Tînărul canadian Donald Mc Perh- 
son, în vîrstâ de 17 ani, este noul 
campion mondial la patinaj artistic. 
El a totalizat 2219,8 puncte întrecînd 
pe campionul european Alain Calmat 
(Franța) — 2214,1 puncte și Manfred 
Schnelldorfer (R.F. Germană) — 2203,9 
puncte clasați pe locurile următoare.

HOCHEI PE GHEATĂ : CANADA— 
SUEDIA 5—2 LA STOCKHOLM!

Meciuri internaționale de hochei 
pe gheață:

R.S. Cehoslovacă — Finlanda 4—3

2—1). întilnirea s-a dispu- 
Hocheiștii ce- 
golul victoriei 
de încheierea

Turku, 
înscris 
înainte

Suedia 5-2 (1-1, 1-0,

numeroase incidente, 
de mai multe ori. 

au jucat foarte dur.
Iugoslavia 7—3 (1—1, 

R.S.
1-1,

(i-i, i-i, 
tat în orașul 
hoslovaci au 
cu 1 minut 
partidei. ■

Canada —
3—1). Disputat la Stockholm, jocul a 
fost marcat de 
fiind întrerupt 
Ambele echipe
A.C. Klagenfurt —
1- 1, 5-1); U.R.S.S. (tineret) - 
Cehoslovacă (tineret) 5—1 (2—0,
2- 0).

mai ales, prin valoarea tehnică 
retistelor participante.

In primul meci, echipa R.P. 
ne a întîlnit formația Italiei, 
în edițiile precedente ale concursului,! 
floretistele noastre au terminat vic
torioase. Scor : 9—7. Victoriile echi
pei R.P. Romîne au fost realizate de 
Olga Szabo — 4, Maria Viool — 3, 
Ana Ene și Ileana Ghiulai — cîte o 
victorie. Momentul psihologic al în- 
tilnirii l-a constituit asaltul Ghiulai 
—Sanguinelli, cîștigat de floretista 
noastră cu 4—2.

In meciul următor, echipa R.P. Un
gare a întrecut formația Italiei cu 
9—3.

Partida decisivă s-a desfășurat între 
floretistele noastre și cele maghiare. 
Mai omogene, floretistele R.P. Ungare 
au cîștigat cu 10—6, „sosind" în acest 
fel pe locul I. Pe locul II s-a clasat 
echipa țării noastre, iar pe locul III 
cea a Italiei.

Delegația floretistelor noastre plea
că luni seara din Trieste urmînd să 
sosească în Capitală, miercuri dimi
neața.

Romi-
Ca și

SEL. BUDAPESTA—MAROC 2—1
Ieri la Casablanca, reprezentativa 

de fotbal a R.P. Ungare jucind sub 
denumirea de selecționata Budapesta, 
a întâlnit echipa Marocului. Fotba
liștii maghiari au obținut victoria cu 
2—1 (2—1). Golurile au fost marcate 
în ordine de Tichi, Fenyvessi, res
pectiv Mokatif. Continuindu-și tur
neul, echipa maghiară va juca în 
R.F.G. la Hanovra cu echipa S. V. 
Hamburg.

OLANDA — BELGIA 0—1

La Rotterdam în fața a 65.000 de 
spectatori echipa Belgiei a dispus 
cu 1—0 de echipa Olandei prin golul

marcat de interul dreapta Van dor 
Berg în min. 24. Formația secundă 
a Belgiei a dispus la Ostende cu 3—0 
de Luxemburg.

ALTE MECIURI INTERNATIONALE

• în orașul Sevilla s-a disputat 
meciul internațional de fotbal dintre 
echipele de juniori ale Spaniei st 
Italiei contînd pentru preliminariii» 
Turneului U.E.F.A. Jocul a luat sfâr
șit cu un rezultat de egalitate: 2—3 
(2—2). Returul se va disputa la 13 
martie la Montecatini.

• La Limasol (Cipru): Torpedo 
Moscova — Limasol 6—2.
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