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într-o partidă dinamică, de mare luptă

Rugbist» romîni și-au dovedit din nou valoarea!
Ieri, la Toulouse, Romînia—Franța: 6-6 (3-3)

Crauste, Abadie și Paul Iordăchesca urmăresc balonul TELEFOTO AGERPRES
REZULTAT DE EGALITATE: 6—6, 

la Toulouse, în inima rugbiului fran
cez I îl scriem cu majuscule pentru că 
el înseamnă, fără îndoială, o victo
rie a sportului nostru, o nouă și con
vingătoare afirmare pe plan interna
țional a echipei noastre de rugbi pe 
care din anul 1958 nici o formație 
n-a reușit s-o învingă I Ne-am rea
mintit ieri, în cele 80 de minute de 
încordare și emoție, de lupta înver
șunată a francezilor dornici să-și ia 
revanșa, cu doi ani în urmă, la Ba
yonne. N-au reușit atunci să depă
șească nici valoarea, nici puterea de 
luptă a rugbiștilor romîni. Duminică, 
pe stadionul „MUNICIPAL" din Toulou
se, aceeași dorință de revanșă a e- 
șuaf în fața celor 15 jucători romîni 
care au alcătuit cil adevărat o E- 
CHIPĂ și care au confirmat pe de
plin ultimele două victorii realizate 
asupra redutabilului „XV" francez.

Am trăit lîngă aparatele de radio 
bucuria de nedescris pe care ți-o dă
ruiește o întrecere sportivă de un in
teres internațional deosebit, de o ase
menea amploare. O întrecere în care 
echipa noastră a excelat, a dominat 
și a purtat mult timp speranța în
dreptățită a victoriei. Să felicităm 
din toată inima pe fiecare din cei 
J5 jucători care ne-au încălzit din

nou inimile. Să-i felicităm pentru 
acest rezultat care reflectă pasiunea, 
hărnicia munții de pregătire, pentru 
dragostea și puterea inepuizabilă de 
luptă pe care au dovedit-o în parti
da de ieri. Aceleași gînduri și apre
cieri pentru cei doi antrenori ai echL 
pei noastre, prof. N. PĂDUREANU și 
5. MANOILEANU, a căror muncă 
neobosită, competentă și-a arătat din 
nou roadele. Și, firește, felicitări 
tuturor celor care au contribuit la 
progresul evident, continuu, realizat 
de rugbiul din țara noastră.

Ieri, la Toulouse împreună cu un 
număr mare de specialiști, cei peste 
30 000 de spectatori francezi care aș
teptau victoria echipei lor — în sfîr- 
șit acea victorie pe care o doresc de 
mai mulți ani — au dăruit cele mai 
multe aplauze rugbiștilor romîni. A 
fost de fapt o recunoaștere a forței 
și puterii de luptă, dar și a spiritului 
de echipă de care au dat dovadă 
jucătorii romîni.

Am așteptat cu nerăbdare convor
birea cu Toulouse pentru a completa 
cronica acestei partide care a avut 
o desfășurare de un rar dinamism, 
sub aspectul evoluției scorului, al dîr- 
zeniei cu care s-a jucat din primul 
pînă în ultimul minut și care s-a în
cheiat cu un rezultat remarcabil al 
rugbiului nostru.

Corespondență telefonică specială 
pentru „Sportul popular"

Dacă pînă azi după-amîază se discu
ta aici la Toulouse despre meciul 
Franța — R.P. Romînă la rugbi, astă- 
seară subiectul convorbirilor generale 
sînt cei 15 jucători romîni care au de
monstrat măiestria lor, terminînd la 
egalitate: 6—6 în întîlnirea cu adver
sari atît de renumiți, la ei acasă.

Este vorba de o performanță care 
trebuie cu atît mai mult subliniată, cu 
cît în cea mai mare parte a jocului 
rugbiștii noștri au fost cei care au do
minat, lucru exprimat și de avantajul 
scorului pînă aproape de sfîrșitul în
trecerii, ca și de comportarea tehnică,

tactică, de lupta plină de dîrzenie a 
rugbiștilor noștri.

Ca și noi, cei 30 000 de spectatori 
precum și toți amatorii de rugbi din 
această țară, care au urmărit meciul 
transmis în întregime de televiziunea 
franceză, știau că este vorba de un 
meci capital. In ultimele 3 săptămîni 
presa franceză dusese o adevărată 
campanie în legătură cu formarea echi
pei naționale. „Este o capcană pe care 
15 francezi trebuie s-o evite cu orice 
preț — relata ziarul „L’Aurore" de

(Continuare în pag. a 4-a)

Reprezentativele R. P. Romine învingătoare 
în meciul cu Austria: 11-5 (f), 23-11 (m)
• SELECȚIONATA DE TINERET A CAPITALE! A ÎNTRECUT 

REPREZENTATIVA AZERBAIDJANULUI ® BANATUL TIMISOARA 
A ÎNVINS PE FREDRIKSBERG KOPENHAGEN SI LA EGALITATE 

CU CAMPIOANA R. D. GERMANE
La sfîrșitul săptămînii trecute patru 

echipe romînești de handbal au evo
luat peste hotare : reprezentativele 
R.P. Romîne, masculină și feminină, 
la Viena, selecționata de tineret a 
orașului București (băieți) la Baku și 
echipa feminină Banatul Timișoara la 
Berlin. Spre satisfacția iubitorilor de 
sport din țara noastră, aceste echi
pe și în special cele reprezentative 
au avut comportări frumoase și au 
obținut rezultate bune.

lată cîteva relatări asupra întîlni- 
rilor susținute de ele.

VIENA 15 (prin telefon). — Pre
zența campionilor mondiali la handbal 
în 7 in capitala Austriei a stîrnit un 
viu interes printre amatorii de sport, 
astfel că sîmbătă seara la „Stadt Hal
le" erau prezenți cîteva mii de specta
tori, dornici să vadă la lucru reprezen
tativele — masculină și feminină — 
ale R.P. Romîne, în întrecerile cu echi
pele Austriei. Această dublă confrunta
re a însemnat o nouă afirmare a hand
balului din R.P. Romînă: cele două 
reprezentative au obținut victorii cla
re, la diferențe concludente.

DE LA 6—0 LA 11—5

Tn prima partidă a serii s-au întîlnit 
echipele feminine. Jucătoarele noastre 
au cîștigat cu 11—5 (7-4), după un 
joc în care au avut superioritatea, dar 
și o linie inegală în comportare. -Au 
început puternic jocul, cucerind aplau
ze la „scenă deschisă", prin acțiuni 
rapide și spectaculoase. In min. 9 sco
rul era 6—0 I Gazdele au cîteva 
atacuri mai periculoase și aruncări pe 
jos care duc la marcarea a două go
luri : 6—2. Tn min. 14 însă, echipa 
R.P. Romîne urcă scorul: 7—2. Din 
acest moment începe o perioadă mai 
dificilă pentru jucătoarele noastre. Prea 
marea încredere insuflată jucătoarelor 
de scor duce Ia o slăbire a ritmului. 
De acest fapt profită jucătoarele aus
triece și... în min. 24 scorul devine 
7—5. după ce Ana Boțan ratase un 
7 m. (min. 23). Jucătoarele noastre își 
string rîndtirile însă, acționează mai 
atent, pun din nou stăpînire pe joc și 
din min; 30 (8—5) au permanent ini
țiativa, cîștigînd detașat (min. 39: 
11—5). De notat cele 6 „bare" avute 
de echipa noastră, care a folosit urmă

PETRE 1VANESCU

toarele jucătoare : Hector, Por cea —♦ 
Af. Constantinescu (3), Leonie (l)# 
Ștejânescu, Boțan (5), C. Dumitrescu 
Floroianu (1 din 7 m), Oțelea, Hede* 
șiu (1), V. Dumitrescu și Nemet z. Diiw 
tre jucătoare, Arwz Boțan a jucat per< 
manent bine; celelalte au fost inegale*

Echipa austriacă, fără să străluceas
că, are cîteva elemente bune, cu forță 
de șut. S-au remarcat: W'ilfert (2) 
— cea mai bună —, Migschitz (2) șt 
Itolubski (1). Foarte bun arbitrajul iui 
Goinici (Iugoslavia). /

VICTORIE NETA

Mult mai concludentă a fost com
portarea reprezentativei masculine a 
R.P. Romîne și mai elocvent scorul 
realizat în dauna selecționatei Austriei n 
23—11 (12-4). Iar jocul precis în apă» 
rare, rapid, plin de fantezie și sponta
neitate în atac a smuls aplauze spec
tatorilor. Ca prim meci internațional 
al sezonului și în cadrul programului 
de pregătire în vederea campionatului 
mondial, partida aceasta a fost utilă»

(Continuare in pag. a 4-a)

lloilKîștli noștri victorioși in jocurile de ieri

Unt atac al echipei noastre la poarta oaspeților. Fază din meciul 
București — Sofia.

Foto i T. Roibu

BUCUREȘTI TINERET — LE LOCLg 
8—3 (5—1, 1-0, 2-2)

Primul meci al serii a adus pe ghea-ț 
ța patinoarului „23 August", în meci 
amical, echipa de tineret a orașului 
București și pe cea a „orașului cea-» 
surilor" din Elveția, Le Locle.

In stabilirea scort lui final —favo
rabil echipei noastre, după cum am ară-» 
tal în titlu— au jucat un rol serios 
primele 9 minute din repriza I, etnii 
adversarii s-au „încălzit" mai greu și. 
cînd echipa norstră a zburdat pur și‘ 
simplu pe gheață. Acționînd în viteză, cu 
combinații interesante pe poarta, ho-; 
cheiștii noștri au înscris în minutele

M. COSTEA. i

(Continuare în pag. a 3-a)
—-------------------- ---------------------- —

4 X-a sesiune de comunicări 
în problemele de cultură

Ieri, in turneul balcanic

DINAMO TIRANA—RAPID BUCUREȘTI 1-1 (0-1)
TIRANA 15 (prin telefon). Progra

mat prima dată pentru joi, meciul Di
namo Tirana — Rapid București din 
cadrul turneului balcanic s-a disputat 
azi, aminat cu trei zile din cauza tim
pului nefavorabil. La Tirana plouă 
de patru zile. Din această cauză arbi
trul turc, care trebuia să conducă par
tida, nu a putut sosi la timpul stabilit. 
In locul Iui partida a fost condusă de 
arbitrul bulgar Diev.

Cu toate că a plouat cu... găleata și 
în timpul jocului, peste 25 000 de spec
tatori au urmărit această partidă. De 
la început Rapid atacă puternic și în 
min. 6 Dumitriu II reușește să înscrie 
în urma unei combinații cu lonescu. 
Primind mingea de la acesta, Dumitriu

a tentat un apărător și a șutat fulge
rător în stingă porții. In continuare, 
tot fotbaliștii romîni au inițiativa. Gaz
dele își revin și meciul capătă un ca
racter deosebit de disputat. Cu toate 
că atacă mai mult, fotbaliștii albanezi 
nu reușesc să egaleze decît cu 4 mi
nute înaintea fluierului final, prin ex
trema stingă.

In general, jocul a purtat amprenta 
meciurilor de mare luptă. Dinamo Ti
rana, clasată actualmente pe locul I, 
la egalitate de puncte cu Partizan Ti
rana, a dat o replică dîrză echipei 
bucureștene.

Rapid a aliniat următoarea formației 
Andrei — Lupescu, Motroc, Greavu — 
Dinu, C. Dan — Năsturescu, Dumitriu 
II, lonescu, Georgescu (min. 80 Ja- 
maischi)» fiodreantj» _

fizică și sport
In zilele de 21 și 22 decembrie- vai 

avea loc la Timișoara o sesiune deș 
comunicări în problemele culturii fi> 
zice. ')

In cadrul sesiunii — care se va des-» 
fășura cu sprijinul și sub îndrumare^ 
Consiliului științific de pe lîngă Con-4 
siliul General al UCFS —vor fi pre-l 
zentate peste 60 de lucrări ale unot 
specialiști din București, Timișoara^ 
Cluj și Tg. Mureș.

La sesiune vor participa reprezentau^ 
ți ai tuturor regiunilor.

Sesiunea de comunicări 
a antrenorilor din București

Consiliul orășeneso UCFS București 
organizează în zilele de 16 și 17 des 
cembrie 1963 SESIUNEA DE C.OMU-» 
NICARI A ANTRENORILOR DIN 
RAȘUL BUCUREȘTI. Sesiunea va îrfc 
cepe astăzi la ora 9,30, în sala de fe^j 
iivități â Clubului sportiv. P.iaams^



CLARIFICĂRI IMPORTANTE ÎN CLASAMENTUL FINALEI In campionatele republicane

în sfîrșit, previziuni în clasament... 
Wumărul celor care candidează cu șan
se la titlul de campion al țării 8-a mic
șorat considerabil, putem îndrăzni 
chiar să-i numim: Ghițescu, Ciocîltea: 
ți Radovici.

înainte de a trece la enumerarea re- 
«uitatelor, să mai notăm că în ultimele 
«ile de joc a existat o adevărată si
metrie între Ghițescu și Radovici. Când 
unul cîștigă un punct, cîștiga și celă
lalt... Și amîndoi fac 
Aceasta s-a repetat în 
Lată și duminică. în 
Ghițescu a câștigat la 
Radovici (cu negrul) 
față în față au stat chiar cei doi pre- 
rtendenți la titlu (pe care nu l-au de
ținut niciodată pînă acum). Puțini 
sperau la o partidă de luptă, mai ales 
<‘ă Ghițescu avea negrele, piese care 
nu l predispun pentru atac... A fost, 
bineînțeles, o remiză, în 30 de mutări, 
jprima din întreaga seară. Ghițescu și 
Radovici își mențin pozițiile în, cla
sament.

Exact invers a funcționat „seria* 
lui Ciocîltea: remiză-victorie. E drept, 
puțin a lipsit ca fostul campion să cu- 
Beagă două puncte la * ' ~
Ciocîltea l-a dominat pe Mititelu și 
putea Ia un moment 
trecerea într-un final relativ ușor de 
«cîștigat, dar criza de timp i-a răpit o 
prețioasă jumătate de punct. în schimb, 
ieri, a fost altfel.
Qizat toate forțele pentru a contracara 
manevrele (destul de periculoase) ini
țiate de Stanciu și
că sufere de lipsă de minute pentru

remize, paralel, 
rundele de sîm- 
runda a XIII-a, 
Giinsberger, iar 
la Suteu. Ieri,

rînd. Sîmbătă,

dat să forțeze

Ciocîltea și-a mobi-

acestuia i-a fost dat

Otonosport
Așa arata o varianta cu 

fexacte la concursul nr. 50, 
jdecembrie 1963 :

I. Franța — R. P. Romînă
II. Recolta Cărei 71. .. ______

III. Ancora Galați — Laminorul Brăila
IV. Carpați Sinaia — Poiana Cîmpina
V. Electromotor Tim. — A. S.

VI. Alessandria — Pro Patria 
VII. Catanzaro — Cosenza 

^VIII. Padova — Udinese
IX. Palermo — Napoli
X. Prato — Brescia

XI. Simmenthal — Parma 
XII. Varese — Lecco
Fond de premii : 173 197 lei.

SPORTEXPRES
La tragerea concursului

EXPRES trimestrul IV din 15 decem
brie 1963, cele 18 autoturisme au lost 
atribuite astfel :

6 autoturisme „MOSKVICI" au fost 
cîștigate de biletele cu numerele 
123435 și 143036.

6 autoturisme „SKODA-OCTAVIA" 
au fost cîștigate de biletele cu nume
rele 674210 și 783737.

6 autoturisme „WARTBURG" au 
fost cîștigate de biletele cu numerele 

'675237 și 849716.

FI. r.

12 rezultate 
etapa din

(rugbi) 
Oradea

15

Cugir

x
1
1
1
1
X
1
X
1
X 

emulat

x

SPORT-

mutări. Ciocîltea a rămas stăpîn pe si
tuație și deși adversarul său avansase un 
pion pînă pe linia a șaptea, o apărare 
combativă i-a asigurat victoria.

Să mai notăm că Soos, după ce a 
pierdut la Reicher, a întrerupt ieri 
în poziție mai slabă la Alexandrescu. 
Soos coboară, urcă în schimb Pavlov, 
învingător aseară asupra lui Nacht.

Iată celelalte rezultate înregistrate 
sîmbătă și duminică: Suteu — Mititelu 
»/2—*/2, Suteu — Nacu */2—*/2 (între
rupte); Botez — Stanciu */2—V2, Bo- 
tez — Stanciu */2—1/2, Troianescu — 
Nacu 1—0, Sutiman — Pavlov */2—1/2, 
Nacht ■—■ Neamțu */2—*/2, Vaisman — 
Partos 0—1, Szabo — Alexandrescu 
0—1 (runda XIII); Nacu — Botez 
’/a-'/z, Giinsberger — Troianescu 
l/2—^23 Reicher — Suteu 1—0, Miti
telu — Sutiman V2—V2» Partos — Sza
bo 0—I, Neamțu •— Vaisman 
(runda XIV).

Clasamentul după 14 runde: 
țescu 10, Ciocîltea și Radovici 
Stanciu, Nacu și Pavlov 8, Soos 
(1), Botez 7V2, Mititelu și Reicher 7, 
Partos Vaisman 6 (1), Troianescu
6, Sutiman 5{f2 (1)» Șuteu și Szabo 
" - _ - - 5

într.

5’/2, Neamțu 5 (2), Alexandrescu
(1), Nacht și Giinsberger 5.

RADU VOIA

Steaua, 
fost extrem de dîrză și 

eu victoria echipei Steaua 
8—7 (6—6) !... Lider însă, 
de puncte (12), a rămas

înscrise pînă acum; 
minute (29’—55’) nu 
un gol...; 112 faulturi 
52 Steaua)... Cei mai

Derbiul masculin al vXupei F.R.H." ■ 
Steaua-Dinamo 8-7 (6-6)

Prima parte a „Cupei F.R.H.“ — 
pentru echipele masculine — a luat 
sfîrșit aseară, cînd s-a disputat și der
biul competiției: Dinamo 
Întîinirea a 
s-a încheiat 
la scorul de 
la egalitate
Dinamo, datorită unui golaveraj (prin 
scădere) mai bun (133—84 față de 
132:84). Partida a prilejuit realiza
rea cîtorva recorduri: cel mai mic nu
măr de goluri 
timp de 26 de 
s-a marcat nici 
(60 Dinamo și
buni jucători — portarii Gerhardt (D) 
și Alupoaie (S); principalii realizatori: 
I. Ionescu (D) 4 și Bulgaru (S) 3.

Celelalte rezultate — Masculin: 
București juniori — I.C.F. 20—19 
(10—10), Raf. Teleajen — Spariac 
20—13 (11—10); feminin: Progresul— 
Fabr. de timbre 9—7 (7—4), Rapid— 
Electromagnetica 9—8 (4—3), Știința— 
Confecția 14—2 (2—0).

Steaua și Știința București învingătoare 
în cele mai importante meciuri ale etapei

MASCULIN

Seria I

1 Iert a Antosch (Știința) a „scăpat" și aruncă la 
coș. Fază dirt meciul Știința — Unirea.

Foto: R. Teodor 
Armășeseu și A. Berger au condus în 
general bine, 
inerente unei 
șunate nu au 
întîlnirii.

tic și avînd în Voicu, Sutiman și Poi 
lieff excelente realizatoare atît de se 
coș, cît și de la semidistanță, Unire 
a dat serioase emoții campioanejo 
care și de astă-dată au evoluat B» 
posibilități. Elocventă a fost în ace 
sens perioada în care Unirea ju< 
cil formația de liază descompletată 
Știința nu a reușit să se detașeze, cui 
ar fi fost normal, dacă ținem seama d 
diferența de valoare dintre basche 
batistele aflate pe teren. Deși s-a 
comportat mai bine decît în partidei 
din primele două etape, jucătoarele d 
la Știința sînt încă deficitare atît î 
apărare, unde nu se recuperează st 
ficient, cît și în atac, unde se real 
zează puncte mai mult prin acțiui 
individuale și mult prea puțin prii 
tr-un joc colectiv.

Scorul de 66—61 (28—28) a foi 
realizat de Niculescu (22), Ilaralambi 
(13), Sanda Dumitrescu (4), Simo 
(11), Tintorescu (2), Antosch (11 
pentru Știința, Vasiliu (2), Ana Ode 
bescu (6), lulia Bogolea (3), Sulima 
(20), Voicu (14), Poulieff (10) ( 
Cherciov (6) pentru Unirea. Au cor 
dus corect arbitrii Șt. Roșu și M. Cu 
nicer.

Steaua — Știința Bucu
rești 74—69 (30—33). Me
ciul a purtat din primul 
pînă în ultimul minut am
prenta unei dispute dîrze, 
în care fiecare jucător și-a 
aruncat în luptă toată ca
pacitatea pentru asigura
rea victoriei echipei sale, 
începutul a aparținut re
prezentanților studenților 
bucureșteni. Deciși în a- 
tac, foarte atenți șî com
bativi în apărare, studen
ții au dominat în primele 
15 minute, în cursul că
rora au avut la un mo
ment dat un avans de 13 
puncte (min. 13; 25—12), 
lăsînd impresia că vor re
peta victoria înregistrată 
în campionatul trecut. 
Treptat însă, partida s-a 
echilibrat. Steaua a în
ceput să recupereze sub 
panou, iar atacul, inteli
gent condus de Nedef și 
excelent fructificat de No
vacek, „merge" din ce iu
ce mai bine. Așa se face că în repriza 
secundă scorul devine la un moment 
dat 65—58 (min. 35) în favoarea cam
pionilor. Știința, care a reeditat fru
moasa comportare din meciul cu Ra
pid, nu cedează, insistă și în ultimul 
minut ajunge la numai un coș dife
rență: 69—:71. Mingea fiind la Steaua, 
Costescu (care a jucat excepțional) 
încearcă să intercepteze, dar întretaie 
drumul lui Nedef și provoacă o cioc
nire, fapt pentru care este penalizat 
și astfel Steaua încheie întîinirea cu 
74—69 (30—33). O victorie muncită, 
meritată, dar care ridică totuși multe 
probleme campionilor. Aflați la al trei
lea meci în campionat, baschetbaliștii 
de la Steaua sînt departe 
bună. Perioadele în care 
handicapul și au condus 
rat acțiunilor individuale 
eficace prestat de Novacek. 
samblu însă, Steaua manifestă carențe 
care impun mai multă exigență în 
pregătire. Despre Știința, deși a pier
dut, numai cuvinte frumoase. Echipa 
a jucat bine tactic, a luptat cu multă 
convingere și dacă ar fi avut jucători 
de schimb apropiați ca valoare 
tulari ar fi putut realiza un 
tat favorabil.

Cei mai buni jucători: Nedef 
Novacek (24), Niculescu (12) — 
mul doar în repriza secundă, de la 
Steaua, Costescu (6), Niculescu (20), în care a condus majoritatea timpului. 
Baltag (16) de la Știința. Arbitrii C. Evoluînd bine din punct dc vedere tac-

iar cele cîteva greșeli 
dispute atît de înver- 
influențat desfășurarea 

(d. st).

Mureș — Rapid Bucu-

de o formă 
au refăcut 
s-au dalo- 
și jocului 

în an-

de ti- 
rezul-

(15), 
ulli-

Știința Tg.
rești 64—65 (29—31, 61—61); Știința 
Timișoara — Politehnica Cluj 101— 
69 (36—24); Dinamo București — 
Știința Craiova 133—62 (60—24); Si- 
(lerurgistul Galați — Știința Cluj 54— 
59 (13—27); Dinamo Oradea — Stea
gul roșu Brașov 56—43 (29—19).

Rapid București — Crișul Orade 
104—50 (59—-20); Voința Brașov — 
Știința Cluj 55—38 (22—22); Voinf 
Tg. Mureș ■— Mureșul Tg. Mureș 39—5i 

Voința Oradea — Voinți 
49—53 (30—31).

(25—28);
București

Seria a Il-a

Olimpia
(28—33);
tasea Dudești 72—48 (43—19); A.S.A
Cluj — C.S.M.S. Iași 60—55 (29—25)

București -— I.C.F. 50—51
Progresul București — Mă

Seria a Il-a

Voința Tg. Mureș — Aurul Brad 
68—57 (37—20); Constructorul Iași— 
Voința lași 
Constanța — 
(51—18).

50—85 (16—38); Farul
Chimia Suceava 115—33

FEMININ

Seria I

Campionatul pe echipe 
al orașului București

Știința București — Unirea București 
66—61 (28—28). Lipsită pe rînd de 
aportul lui Cherciov (min. 34), Voicu 
(min. 35) și Sulim an (min. 40) (elimi
nate pentru comiterea a cinci greșeli 
personale), Unirea a pierdut un meci

Dubla întilnire intre reprezentativele școlare
ale R. P. Romine și R. P. Ungare

Ia baschet 81-80 pentru oaspeți, ta gimnastică: victorie meritată
Unpă un meci in care am condus tot timpul • • • a selecționatelor noastre: 459,70—459,30

Excelent spectacol au oferit publi
cului tinerii baschetbaliști ai repre- 
aentativelor școlare ale R.P. Romîne 
ți R. P. Ungare 1 într-adevăr, practi- 
cînd un joc de valoare tehnică destul 
•le ridieată, luptînd cu toată însufleți
rea caracteristică tinereții lor, școlarii 
iromîni și maghiari au realizat un spec
tacol sportiv de cea mai bună cali
tate, aplaudat deseori la „scenă des
chisă" de iubitorii baschetului aflați du
minică dimineață în sala Floreasca. 
Adăugind acestor aprecieri pasionanta 
evoluție a scorului din finalul între
cerii, avem și mai bine în față ima
ginea unei întîlniri în care echipierii 
celor două selecționate au făcut din 
plin dovada frumoaselor lor calități, 
« realelor lor perspective.

întrecerea a început și a continuat 
pînă în final în nota de superioritate 
a echipei școlarilor romîni, care au 
avut în permanență avantaj, uneori 
Ia diferențe apreciabile (min. 4:7—2, 
«min. 12:19—12, min. 23:41—30, min. 
28:50—38, min. 37:68—55), lăsînd im
presia că vor cîștiga fără emoții. Dar, 
eînd nimeni nu se mai aștepta la o 
schimbare de rezultat, s-a produs ne
prevăzutul. Echipa romînă a făcut 
greșeli de pase în serie, a slăbit aten-. 
ția în apărare, iar atacul a devenit de 
o ineficacitate exasperantă. Școlarii 
■Mfhiari, gesizmd această „cădere" a

partenerilor, au insistat și, jucînd ca 
o echipă care nu mai are ce pierde, 
au redus din handicap, pentru ca în 
ultimul minut Haan să transforme două 
aruncări libere și apoi să înscrie două 
coșuri, aducînd egal a rea. în prelun
giri, selecționata școlară a R.P. Ro- 
mîne conduce cu 73—71, 75—73 și 
T6—73 (min. 44), pentru ca finalul să 
aparțină școlarilor din R.P. Ungară, 
învingători cu 81—80. O victorie la 
limită, care putea reveni însă la fel 
de bine echipei romîne, dacă jucătorii 
acesteia nu ar fi ratat în prelungiri 
nu mai puțin de șase aruncări libe
re, ca să nn mai vorbim de perioada 
dintre minutele 37—40 în care au pier
dut un avantaj de 13 puncte î Dar și 
așa le rămîne satisfacția de a fi adus 
principala contribuție la un splendid 
spectacol baschetbalistic.

Scorul de 81—80 (27—33, 71—71) 
a fost realizat de: Bugyi (11), Haan 
(15), Major (7), Pinter (6), Jelrsits 
(1), Nagy (10), Halmos (11), Lazar 
(5), Verboezi (1), Tanczos (14) pentru 
oaspeți, Pop (14), Niculescu (12), 
Csmor (14), Purcăreanu (4), Novac 
(9), Rusu (17) și Molin (10) pentru 
gazde. Cei mai buni: Bugyi, Lazar, 
7 anezos, llaan, Pop, Molin, Rusu, Ni- 
culescu. Au arbitrat: A. Toth (R.P. 
Ungară) și V. Popescu (R.P. Romînă).

D. STANCULESCU

Șase ore de concurs (17—23), mul
te, prea multe emoții și — în cele din 
urmă — o victorie meritată a culori
lor noastre — iată pe scurt filmul 
întîlnirii dintre selecționatele școlare 
de gimnastică ale R.P. Romîne și R.P. 
Ungare.

Concursul l-au început concomitent 
băieții și fetele cu aceeași probă, cea 
de sărituri. Gimnaștii noștri evoluea
ză frumos, reușind prin Bercă să obți
nă cea mai btină notă: 9,65. Și cei
lalți component ai echipei sînt la înăl
țime, astfel că bilanțul după prima 
probă ne este favorabil.

Fetele, în schimb, nu concurează la 
valoarea lor (Ciampelea și, Nenciu, 
mai ales) lăsîndu-se depășite: 45,65— 
45,90. De remarcat că mai bine de o 
oră a durat proba de sărituri (datori
tă unor repetate neconcordanțe de arbi
traj) și multi dintre spectatori se în
trebau dacă întîinirea nu se va ter
mina tîrziu după miezul nopții...

în probele următoare — paralele și 
cal cu minere — cunoștințele tehnice 
mai avansate ale oaspeților își spun 
cuvîntul. Maghiarii Tihan’yi, Banyai și 
Cseresznyes se impun, în timp ce din 
echipa noastră doar Berea, Gaghi și 
Socaciu se apropie de valoarea oaspe
ților.

Dar, începînd cu proba de inele, ra
portul de forțe se inversează. Gimnaș
tii noștri lucrează cu elemente mai

grele, manifestă un plus de siguranță 
și, firește, obțin note superioare prin 
Socaciu, Harisis și Gaghi 80 de su
timi cîștigate în această probă sînt 
foarte prețioase pentru bilanțul gene
ral. Apoi, la bară fixă, școlarii romîni 
se dovedesc din nou superiori. Ei reu
șesc să refacă complet handicapul, 
pentru ca în ultima probă, la sol, să 
preia conducerea... Scor final: 277,15- 
275,40.

După ce au pierdut proba de sări
turi, gimnastele noastre au fost depă
șite și la paralele și la bîrnă. Abia la 
sol, gimnastele R.P. Romine s-au „vă
zut" mai mult, cîștigînd proba prin 
Ciampelea (9,55). Scorul la fete este 
însă favorabil maghiarelor: 183,30— 
182,55.

In acest fel, bilanțul general al în- 
tîlnirii se concretizează prin următoa
rele cifre: 459,70—459,30 pentru selec
ționatele R.P. Romine.

La individual compus, băieți, cel 
mai bun punctaj l-a realizat reprezen
tantul nostru Levente Gaghi (56,30 p) 
urmat de coechipierul său N. Cun 
(55,95 p) și B. Herczeg (R.P.U.) - 
55,35 p. La fete, maghiara Katalin En- 
drodi a adiționat cel mai mare punc
taj: 37,30. Ea a fost urmată de Rodi- 
ca Apăteanu cu 36,90 p și Erzebet Fe- 
kete (R.P.U.) cu 36,85 p.

T1BER1U STAMA

Joi și sîmbătă, în sala uzinelor Vulcan 
s-au consumat încă două reuniuni din ca
drul competiției rezervată tinerilor pugi> 
liști din orașul București.

Joi, selecționata Dinamo + Viitorul, în- 
vingînd cu scorul de 29—24 selecționata 
Metalul Viitorul, a făcut încă un pas 
spre cucerirea titlului de echipă campioa
nă a Capitalei, Iată rezultatele înregistrate 
la juniori : cat. minimă: T. Mkon (D-ț-V^ 
b.p. T. Bușan (M+V); cat. hîitie: Gh Gris- 
tea (M + V) b.p. Gh. Ene (D+V); cat. mus^ 
că: A. Constantin (D+V) b.p. V. Silber 
man (M + V); cat. pană: P. Stănescu (M ț-V) 
b.p. V. Bonu (D+V); cat. ușoară: N. Si* 
mion (D + V) într-un meci foarte disputat, 
învinge la puncte pe C-tin Sîrbu (M+V)’ 
Cat. ușoară: Gh. Voicu (D+V) b.p. I, 
Brihac (M+V). Un meci deosebit de spec
taculos, în cadrul categoriei semimijlocie, 
au realizat juniorii Gh. Falangă (B+V) și 
P. Niculescu (M+V). La sfîrșitul celor trei 
reprize de luptă, în care avantajul a tie
cut cînd de partea unuia, cînd de partes 
celuilalt, ei au terminat la egalitate.

Seniori: cat. cocoș: Gh. Anițescu (M+V) 
b.p. Gh. Călin (D + V). Meciul a fost pre
sărat cu multe neregularități, în care lo
viturile cu palma și antebrațul au abun
dat. Cat. pană: O. Gavrilă (D+V), un tî- 
năr dotat cu frumoase calități fizice, a în
vins la puncte pe V. Stancu (M ț-V). Cat. 
semiușoară: Gh. Bâdoi (M+V) b.p. M. Ni« 
culescu (D+V); cat. ușoară: A. Niculescu 
(D+V) meci nul N. Ghiță (M+V); cat. mij
locie mică: C. Cojccaru (D+V) b. ab. rep, 
a IlI-a A. Marcu (M+V).

In aceeași reuniune, Olimpia a învins cu 
scorul de 34—16 selecționata Avîntul + 
Unirea. Iată rezultatele înregistrate la ju
niori : cat. hârtie: Șt. Hîrșu (Olimpia) b.p, 
A. Maxim (A+U); cat. muscă: C. Pavlo® 
senoo (A + U) b. ab. r. a Il-a M. Apostol 
(Olimpia); cat. cocoș: C. Stanciu (A+U) 
b. ab. r. I D. Tudose (Olimpia); cat. pană: 
M. Ion eseu (Olimpia) b. ab. r. a Il-a S. Rusii 
(A+U); cat. semiușoară: N. Nicolae (A+U) 
b. ab. r. I N. Cote an u (Olimpia); cat. u- 
șoară: C. Ne go eseu (Olimpia) b. ab. r. J 
Gr. Ionita (A+U); seniori: cat. cocoș: A. 
Constantin (Olimpia) b. ab. r. I D. Baxbu 
(A + U); cat. ușoară: Șt. Rapauzu (A EU) 
b. ab. r. I M. Salter (Olimpia); cat. semi
mijlocie: I. Ilie (Olimpia) b. ab. r. I V. Po
rno șnicu (A + U).

In reuniunea de sîmbătă seara selecțio
nata Avîntul + Unirea a învins cu scorul 
de 24—16 selecționata Rapid + Grivița Ro
șie. Iată rezultatele înregistrate la juniori; 
cat. semiușoară: N. Nicolae (A-J-U) b. ab. 
r. a III-a C. Vlăseanu (Rapid I Gr. R); cat. 
semimijlocie: St. Dumîirescu (Rapid + Gr, 
R.) b.p. V. Avram (A + U). Seniori, cat. 
ușoară: St. Rapauzu (A + U) meci nul P. 
Nicolae (Rapid+Gr. R.); cat. semimijlocie: 
V. Siteanu (Rapid+ Gr. R.) b. ab. r. a Il-a 
V. Pomoșnicu (A+U).

In întîinirea Progresul — Metalul + Viito
rul s-au înregistrat următoarele rezultate: 
cat. hîrtie: Gh. Cristea (M+V) b.p. F. O- 
bretin (Progresul); cat. ușoară: I. Ilie (Pro
gresul) b.p. I. Brihac (M+V); cat. semi
mijlocie: P. Niculescu (M+V) b.p. I. Stan 
(Progresul). Seniori, cat. cocoș: V. Nîțoi 
(Progresul) b.p. Gh. Anițescu (M+V); cat. 
semiușoară: Gh. Bâdoi (M+V) b. ab. r. a 
IlI-a Gh. Prescornlțoiu {Progresul); cat. u- 
șoară: N. Ghițâ (M+V) b. ab. r. I N. Co- 
man (Progresul).

M. TRANCA



O etapă pe
Ieri s-a disputat în tară o nouă e- 
pă în cadrul „Cupei R.P.R.". Iată 
ai jos cîteva relatări de la cores- 
indenții noștri :

zăpadă în „Cupa RP.R.“ MECIURI AMICALE

DERURGISTUL HUNEDOARA — 
TEBA ARAD 3—1 (0—1, 1—1)

învingătorii au fost superiori de-a 
ngul întregului meci. Cu toate aces- 
a ei nu și-au putut concretiza a- 
astă superioritate decît în prelungiri, 
ntru că au ratat foarte mult. Au 
scris: Covaci (min. 51), Humelnicu 
lin. 91), Molnar (min. 110) pentru 
derurgisiul, Fonig (min. 12) pentru 
ba. (V. Albu •— coresp.).

EHNOMETAL - VICTORIA GIUR
GIU 3—3 (2—1, 2—2)

Vremea rece și zăpada căzută în 
rsul nopții nu au împiedicat pe iu- 
.orii balonului rotund să fie prezenți 

tribunele stadionului Ciulești ieri 
nineață, pentru a asista la o întîl- 
•e de „Cupă" disputată între echi- 
le Tehnometal și Victoria Giurgiu, 
cui, în viteză, cu schimburi de pase 

extreme și în adîncime, a prilejuit 
spectacol fotbalistic agreabil. Evo- 

șia scorului a fost și ea palpitantă. 
Din primele minute se joacă foarte 
pid. înaintările au ocazii bune de a 
schide scorul. Fotbaliștii de la Teh- 
■metal pun însă stăpînire pe joc și 
pă un reușit schimb de pase, Rădti- 
•cu înscrie primul gol în min. 8. 
cui devine îndîrjit. Cei care au posi- 
itatea de a înscrie sînt jucătorii din 
urgiu, care în min. 11, 15, 18 și 29 
tează mari ocazii. După perioada de 
iminare a oaspeților, bucureștenii pre- 
u din nou inițiativa și în min. 38 
iconea ridică scorul: 2—0. Din min.

echipa bucureșteană rămîne în 10 
uneni, Dinu fiind eliminat pentru 
rirea intenționată a adversarului. 
>tbaliștii din Giurgiu profită de a- 
st lucru și reușesc să. reducă sco- 
1 prin Lungu în min. 43. La numai 
uă minute de la reluare, Mareș a- 
ice egalarea printr-un șut de la dis- 
nță: 2—2. Pînă la sfîrșitul reprizei 
hipele își împart perioadele de do- 
inare dar scorul nu mai. poate fi 
idificat. Urmează prelungirile. In 
in. 103 la o lovitură liberă de la 20 

mingea respinsă din „zid" ajunge 
Marinescu care trimite în bara ver- 

ală de unde balonul ricoșează în 
asă: 3—2. Cei de la Tehnometal ju- 
lează. Prea devreme. Oaspeții con- 
i atacă periculos, își creează cîteva 
nații de gol ratate însă de Mareș în 
inutele 112 și 115. Același Mareș va 
uși însă să înscrie punctul egaliza- 
■ în min. 118: 3—3. în urma rezul- 
tului obținut se califică echipa din 
urgiu. A arbitrat bine Gh. Lungan.

ANTON PEAGU

iîlnirea s-a disputat pe un teren aco
perit de zăpadă jocul a fost în general 
spectaculos. Ambele formații au de
pus eforturi pentru obținerea victo
riei. Singurul punct a fost înscris de 
Koch în min. 14 dintr-o lovitură de 
la llm. (T. Silaghi — coresp.).
C.I.L. BLAJ — RAPID TG. MURES 

2—0 (0—0)

Partida disputată ieri la Blaj a re
venit echipei locale care a dispus 
cu 2—0 de Rapid Tg. Mureș. Jucă
torii formației gazdă în mare vervă de 
joc au dominat majoritatea timpului 
trăgînd 44 de șuturi la poartă, dintre 
care trei au nimerit bara. Golurile au 
fost înscrise de: Mihai (min. 60) și 
Simo (min. 77) — autogol. (D. Vin- 
tilă — coresp.).
MĂGURĂ CODLEA — C.S.M. SIBIU 

0—1 (0—0)
Sibienii au luptat din greu pentru 

a obține victoria. Unicul gol a fost 
înscris de Văcaru în min. 70 din lo
vitură de la 16 m. (P. Căpățînă — 
coresp).
FORESTA SIGHET — MINERUL BAIA 

MARE 2—5 (0—1)
Joc spectaculos, în ciuda terenului 

plin de zăpadă. S-au marcat 7 goluri 
viu aplaudate de cei peste 2.000 spec
tatori. Scorul este deschis de către

oaspeți în minutul 25 prin Soos. La 
reluare tot oaspeții sînt aceia care 
înscriu în minutele 50 și 56 prin Trif, 
în min. 55, prin Radvani și în min. 
63 prin Sasu. In minutele 60 și 80 prin 
Sebrovschi și, respectiv, Gogea, gaz
dele reduc din handicap. (V. Godja — 
coresp.).

A.S. AIUD — MINERUL DEVA 1—0 
(1-0)

O partidă viu disputată. Liderul 
campionatului regional Cluj a dominat 
teritorial, și a cîștigat prin punctul 
înscris de Covaci în min. 9. (I. Barbu 
— coresp.).

MINERUL COMÂNESTi — TEXTILA 
SF. GHEORGHE 1—2 (0—2)

Joc frumos în care oaspeții s-au 
comportat mai bine, înscriind de două 
ori prin Silaghi și Balog. Pentru Mi
nerul a marcat Munteanu. (1. Bîrzan 
-— coresp.).

ALTE REZULTATE: Marina Man
galia — Dinamo Victoria București
2— 4 (0—2) ; Grănicerul Șiret — Di
namo Bacău 1—2 (1—0) ; Victoria
P. Neamț j— Știința Galați 2—3 (1—0, 
1—1); Răsăritul Caracal — Metalul 
Piteșli 2—0 (2—0) ; Ancora Galați 
— Laminorul Brăila 1—0 (0—0) ; 
Progresul Bals — Metalul T. Severin
3— 4.

Giulești, ieri întreFază din meciul de „Cupă" disputat pe terenul din 
Tehnometal și Victoria Giurgiu

C.S.M. RES1TA — CELIK ZENIȚA
(R.S.F.I.) 1—2 (0—1)

REȘIȚA 15 (prin telefon). Echipa 
iugoslavă de categoria B Celik din 
orașul Zenița și-a început joi turneul 
în țara noastră, întîlnind la Oravița 
echipa locală, din campionatul regio
nal, cu care a terminat la egalitate: 
2—2. Duminică, oaspeții au întîlnit 
la Reșița pe C.S.M., obținînd victoria 
cu 2—1 (1—0).

In prima repriză Celîk se mișcă mai 
bine pe terenul acoperit cu zăpadă, 
domină și deschide scorul în min. 
5 prin Lakatos, iar în min. 47 Nicolici 
ridică scorul la 2—0. Peste 20 de mi
nute Sfîrlogea (C.S.M.) stabilește sco
rul final. A condus bine Gh. Osiac 
— Timișoara.

Miercuri, Celik Zenița își încheie tur
neul jucînd cu Știința la Craiova.

I. Plăvițu și P. Bocșanu—coresp.

STIINTA TIMISOARA — TATRAN 
PRESOV 3—1 (1—1)

TIMIȘOARA 15 (prin telefon). Cu 
toate că au jucat pe un teren acoperit 
cu zăpadă, fotbaliștii celor două echipe

au oferit spectatorilor un joc atractiv. 
Victori-a a revenit pe merit echipei 
gazdă care își încheie astfel sezonul 
cu o frumoasă victorie internațională.

Oaspeții au venit cu intenția de a 
se revanșa pentru înfrîngerea suferită 
în toamnă pe teren propriu din par
tea studenților (1—2), lucru care însă 
nu le-a reușit. Tatran a deschis sco
rul în min. 16 prin Pavlovic I. După 
aceasta însă studenții pun stăpînire 
pe joc și înscriu de două ori prin Le- 
reter (min. 40, lovitură liberă de la 
18 m ; min. 83 din penalii) și o dată 
prin Igna (min. 64). Arbitrul L. Fe- 
renezi ■— Timișoara a condus echipele i

ȘTIINȚA: Curcan (min. 46 Urzi- 
ceanu) — Surdan, Turcan, Hîrșova — 
Mihăilă, Tănase — Igna (min. 73 Ma
tei), R. Lazăr, Ciosescu (min. 33 Ma- 
nolache), Lereteir, Mițaru (min. 73 
Igna).

TATRAN: Pasîac (min. 46 Bobok) 
— Petros, Bomba, Zarnai — Rias 
(min 83 Kulan), Kravarik — Pavlo
vic I, Pavlovic II, Gavron, Kosman, 
Kulan (min. 83 Pali).

I. Ioana și T. Țăranu—coresp.

HOCHEho

Hocheiștii noștri victorioși în jocurile de ieri
(Urmare

4 (Ciubotarii), 6 
zan), 8 (Antal) și 9 (Petrescu).

Oaspeții au înscris primul punct în 
minutul 14 prin Ray stabilind scorul 
final al reprizei. Golul elvețienilor a 
punctat, de altfel, momentul din care 
începe să se joace de la egal la egal.

Siguri, chiar prea siguri că le merge 
jocul, tinerii noștri au început să re
nunțe la jocul colectiv, să ia fiecare 
acțiunile pe cont propriu, să slăbească 
alura. Oaspeții s-au acomodat între 
timp cu gheața, s-au... încălzit și au 
început să închege atac după atac, să 
pună în pericol poarta apărată de Du
mitraș. Cu toate acestea, cei care în
scriu sînt tot ai noștri, în minutul 29, 
prin Antal.

Repriza a treia e mai dinamică și 
mai echilibrată, cum o dovedește de 
altfel și numărul egal de goluri înscri
se : 2—2. Au marcat: Petrescu (m. 
54), Hurny (m. 55), Ștefanov (m. 56) 
și Rosselet (ultima secundă de joci).

din pag. I)

(Ștefanov), 7 (Ca-
Florescu. și Boiadjiev (R.P, 
au condus un joc corect, cu

CARPATI SINAIA — POIANA 
CÎMPINA 2—0 (2—0)

Peste 2.000 de spectatori au urmărit 
est meci în care au abundat fazele 
ecțaculoase. Victoria sinăienilor este 

deplin meritată, ei prezentîndu-se 
ai bine pregătiți la acest joc. Punc
te învingătorilor au fost înscrise de 
îcu (min. 25) și Horvat (min. 35). 
A Zbarcea și M. Bota—coresp.).

ELECTROMOTOR TIMISOARA — 
A.S. CUGIR 1—0 (1—0)

/n „ Cupa F. R. V. “

Combinatul Poligrafic București și voința Craiova, 
performerele etapei a lil-a

MASCULIN

Arbitriî
Bulgaria) 
adevărat amical, în care* banca pena
lizărilor a fost mai mult goală. Au 
jucat formațiile:

BUCUREȘTI TINERET: Dumitraș, 
Barbu, Petrescu, Schiau, Vacar, Ște
fanov, Varadi, Tarcsi, Cazan, Antal, 
Otvos, Boldescu, Ciubotarii, Cordoban.

LE LOCLE: Padini, Montandon, 
Ilitrny, Rosselet, Ray, Ferraroli, Da- 
riotti, Berger, Scopfer, Guyaz, Meycr.

VICTORIE COMODA (13—1) A 
SELECȚIONATEI CAPITALEI

Deși favorită, echipa oaspe care ăcti- 
ază în categoria B, a fost nevoită 

părăsească terenul învinsă. For- 
a(ia gazdă a impresionat în primul 
id prin putere de luptă. Unicul gol 

partidei a fost înscris de Sîntim- 
eanu care a interceptat o minge de 

portar și a înscris în poarta goală, 
ipă reluare, echipa din Cugir domi- 
i dar nu mai poate modifica rezul- 
tul. (Ion Stan — coresp.).

iCOLTA CĂREI — FLAMURA ROSIE 
ORADEA 1—0 (1—0)

fotbaliștii de 1a Recolta C.arei au 
(ținut o victorie meritată. Deși în-

Dinamo — Steaua 3—0 (15—8,
17—15, 15—13). Un public numeros 
a ținut, să asiste sîmbătă după-amiază 
în sala Dinamo la derbiul bucureștean 
din cadrul „Cupei F.R.V.", Dinamo— 
Steaua. Se părea că vom asista la o 
dispută aprigă. Dar, contrar așteptă
rilor, dinamoviștii au încheiat repede 
„socotelile" cu echipa Steaua între- 
cîndu-o net cu 3—0. Deși seturile doi 
și trei au fost cî.știgate de Dinamo 
la 15 și respectiv 13, totuși dinâmo- 
viștii au avut în permanență iniția
tiva, conducînd uneori la . diferențe a- 
preciabile. Astfel, în setul trei, Dina
mo a condus cu 10—4, 
cîștigînd în final setul 
cu acesta meciul. Am, 
bun practicat de echipă 
a avut în Corbeanu un 
donator și realizator.

loanovici și Pruniș (C.S.M.S.). A con
dus bine M. Zelinschi (Buc.). ,

S. CONSTANT1NESCU — coresp.

Știința Timișoara 
hor 3—2 (15—9, 
5—15, 15—12).

Tractorul Brasov 
iești 3—1 (16—14,
15-6).

Stiinta Cluj — 
3—0 (15—7. 15—7,

- Minerul Bi
lă—17, 15—6,

- Petrolul Plo-
13—15, 16—14,

Farul Constanta
15—9).

FEMININ

pierzlnd la 14 un set ca și cîștigat. 
Intîlnirea a fost superioară primuhti 
meci, oferind faze frumoase, palpi
tante, în care s-a văzut preocuparea 
pentru un joc variat. S-au remarcat: 
Daniela Golimaș, Eugenia Rebac (Ra
pid) și Ecaterina Rog (Progresul).

C. ALEXE

Dinamo București 
i plecat ieri spre Madrid
Ieri dimineață, a părăsit Capitala, 

■ calea aerului, echipa de fotbal Di- 
anio București care va susține 
iercuri 18 decembrie meciul revanșă 
i Real Madrid, în cadrul „Cupei 
mpionilor europeni". Dinamoviștii 

>r face o escală de o zi la Paris 
ipă care își vor continua drumul. 
Au făcut deplasarea următorii ju- 
lori: Datcu, Uțu, Popa, Nunweiller 
I, lvan, Petru Emil, Nunweiller IV, 
efan, Pîrcălab, Frățilă, Ene II, Țîr- 
vnicu, Unguroiu, Ilaidu.

11-6. 13-10, 
cu 15—13 și 
reținut jocul 
Dinamo, care 

excelent coor- 
Surprinzător 

de slabă evoluția echipei Steaua. S-au 
remarcat: Corbeanu, Cozonici, “ 
Stoia (Dinamo) și Chiriță, 
lesc-u (Steaua).

Țîrlici, 
Stăncu-

Rapid — Progresul 3—0 
15—11, 15—9). Rapidiștii au 
ușor un adversar care s-a dovedit a 
fi slab pregătit. S-au remarcat : Min- 
cev, Costi-nescu (Rapid) și C.herebe- 
țiu (Progresul).

H5-7, 
întrecut

G. CIORANU — coresp.

C.P.B. — Dinamo 3—2 (13—15, 
17—15, 11 — 15, 15—7, 16—14). A fost 
o partidă interesantă, de luptă, în 
care victoria a revenit echipei C.P.B. 
Am remarcat forma bună a formației 
învingătoare, care prin omogenitate 
și putere de luptă a reușit să obțină 

. un rezultat surprinzător, dar pe de
plin meritat. Meciul a fost de o bună 
factură tehnică. Foarte disputat a fost 
ultimul set în care Dinamo a condus 
cu 9—5, dar C.P.B. a egalat la 10. 
Scorul a alternat și egalitatea a fost 
consemnată din nou la 14. într-un fi
nal dramatic, cu un plus de concen
trare la ultimele mingi, echipa C.P.B. 
a -realizat o frumoasă victorie. Dina-

Sliinta București — Voința Craiova 
2—3 (7—15. 15—8, 7—15, 15—12, 
11—15). Cu o putere de luptă și o 

‘voință de a învinge demnă de toată 
lauda, echipa din Craiova a cucerit o 
frumoasă victorie și... aplauzele spec
tatorilor prezenți duminică dimineața 
în sala Giulești. Studentele au fost 
surprinse de replica oaspetelor. Bi- 
zuindu-se pe „superioritatea tehnică" 
jucătoarele de la Știința și-au permis 
să ia jocul „ușor" și ca urmare l-au movistele au fost inegale, fiind sur- 
pierdut în fața unei echipe 
trebuie să învețe în ceea 
puterea de luptă. Nivelul 
meciului nu a corespuns, 
prezenți fiind satisfăcuți doar de evo
luția scorului.

de la care 
ce privește 
tehnic al 
spectatorii

Rapid — Progresul 3—1 (7—15,
15—7, 15—6, 16—14). O altă echipă 
care se credea cîștigătoare „sigură", 
Rapid, a trebuit să lupte din răsputeri 
pentru a cîștiga cu 3—1 înțîlnirea cu

Stiinta Galați — C.S.M.S. lași 3—0 
(15—11, 15—10, 15—Iff). Mai bine 
pregătiți fizic și jucînd simplu în 
atac, . gazdele s-au impus. forțîr)dti-i Progresul. Scorul putea fi altul dacă 
pe ieșeni să cedeze la un scor câte- , ' ~
goric.. Prin jocul prestat s-au impus greșit Copilărește în setul IV. cînd 
Iorga, Kramer, Udișteanu (Știința),

jucătoarele de la Progresul n-ar fi

au condus cu 10—5, 13—10 și 14—13,

prinse de puterea de luptă a adversa
relor. S-au remarcat: Elena Florea, 
Elena Crăciun (C.P.B.), Marilena 
Ștefănescu, Viorica Herișanu (Dinamo).

Stiinta Cluj — C.S.M. Cluj 3—2 
(9—15, 15—4, 15—4, 7—15, 15—7).

Farul Constanta — C.S.M. Sibiu 
3—1 (15—12, 7—15, 15—7, 15—12).

★
In numărul nostru de mîine vom 

publica cronicile meciurilor din țară 
din cadrul „Cupei F.R.V." și rezul
tatele din seria a doua a campiona
telor republicane.

Debut bun al echipei Bucureștiu- 
lui, aseară, în „Cupa Dunării". Intil- 
nind în partida inaugurală a compe-, 
tiției pe hocheiștii din selecționata So
fiei, jucătorii noștri au obținut o vic
torie comodă i 13—1 (3—0, 5—0, 
5—1). Formația noastră, fără doi din 
jucătorii săi de bază (Czaka și Varga), 
a jucat mulțumitor, avînd continuu 
inițiativa și înscriind — mai ales în 
partea a doua, și a treia a meciului
— cu ușurință. Diferența de. valoare 
dintre cele două echipe a fost eviden
tă, chiar în condițiile de aseară, cînd 
reprezentanții capitalei noastre n-au 
făcut toate eforturile pentru a-și im
pune jocul combativ, cu care ar fi 
putut infringe mai ușor rezistența 
dîrză a oaspeților, decît au făcut-o 
lasîndu-se angrenați în jocul acestora. 
După ce selecȚonata București ui ui a 
deschis scorul chiar în minutul 2 
prin Ionescu, hocheiștii bulgari și-au 
apărat poarta cu multă tenacitate și 
modificarea tabelei de marcaj nu s a 
mai produs decît în ultimele minute 
ale. reprizei, cînd . au marcat Biro și 
Ionescu, cu șuturi de la distanță.

In a doua parte a întîlnirii, Țiriat 
(care pentru acest sezon a lăsat ra
cheta, preferînd-o crosei) își făcea re
marcată reintrarea in lot printr-un gol 
spectaculos. In continuare, oaspeții fac 
față din ce în ce mai greu atacurilor 
noastre și tenacitatea lor ia aspecte 
de joc dur, fapt care le atrage dese 
eliminări. (La um moment dat, în a- 
ceastă a doua repriză, trei jucători 
bulgari ședeau pe banca de penali
zare 1). Szabo 1, de două ori, Naghi 
și Szabo II rotunjesc scorul. Ultima 
parte a întîlnirii aduce selecționatei 
bucureștene alte cinci puncte (în or
dine : FJorescu, Calamar. Fogoroș, Na
ghi, Ferenczi), iar oaspeților golul de 
onoare, înscris în ultimele secunde 
de Botev. Pe hocheiștii noștri, aștep
tăm să-i vedem în,tr-un joc mai greu. 
Oaspeții, la prima lor apariție în Ca
pitală, au lăsat să se vadă o mare 
putere de luptă și perspective de pro
gres, pe care antrenorul lor, sovieticul 
Egorov, 
fructifica.

Arbitrii 
V. Ceric 
chipele:

BUCUREȘTI : Crișan — Ionescu, 
Țiriac, Naghi, Fogoroș — Biro, Cala
mar, Szabo I, Szabo II, Ferencz, 
Andrei, Pana, Florescu, loanovici.

SOFIA: Kirilov (Iliev) — loncev, 
Nikolov, Ciomakov, Filipov, Tașev
— Strașimirov, Botev, lankov, Po- 
leanski, Kalev, Mihailov, Gheorghiev, 
Varvarian, l.eșev.

Programul de azi: ora 17: Bucu
rești — Le Locle, ora 19: Belgrad 
—’ Sofia.

le poate în scurtă vreme

(Elveția) șiJ.P. Richard , ...
(Iugoslavi-a) au condus e-

RADU URZICEANU



Rugbiștii romîni și-au dovedit 
din nou valoarea!

LOIS VAN LEE — crainicul postu- - 
rilor franceze de radio: „Cunosc rug
biul din Rominia încă din perioada 
dintre cele două războaie mondiale. 
Pe vremea aceea jucam in turneu cu 
echiape din București dar nicicind nu 
mi-am închipuit că acest sport va pro
gresa atit de mult și va atinge un 
nivel atit de înalt pe țărmurile Du
nării. Astăzi echipa roinină a trecut 
cu „foarte bine" un examen greu".

EMIL DRAGANESCU — președin- 
federației romîne de rugbi: „Ală- ' 
de toți ceilalți membri ai delega- 
noastre, am trăit din plin bucu- 
acestui joc excepțional pe care 
realizat sportivii noștri. Ei au do

pe

(Urmare din pag. I) 

sîmbătă. A considera pe romîni casîmbătă. A considera pe romîni ca o 
forță neglijabilă sau chiar ușor de în
vins ar fi in realitate cea mai gravă 
eroare". La această oră, semnatarul 
rîndurilor de mai sus, Georges Gonza
ga, se felicită pentru intuiția pe care 
a avut-o pentru că neinvingînd pe ro
mîni din 1958, fie la ei acasă, lie ia 
București, francezii și-au pus mari pro
bleme în legătură cu jocul de la Tou 
louse. Și faptul că în „inima țării ba
lonului oval". în fața unui public ve
nit să-și încurajeze echipa proprie, 
Viorel Morarii și coechipierii săi au 
obținut un asemenea rezultat, demon
strează — tocmai în aceste condiții — 
valoarea performanței sportivilor ro
nuni. Cu cită ardoare, dar și cu cită 
măiestrie au luptat rugbiștii noștri. Ei 
au fost cei care au condus, cum s-ar 
spune, operațiile, și-au impus jocul și 
numai la sfîrșitul meciului, în ultimele 
10 minute, adversarii lor au putut să 
încerce cîteva acțiuni. In fața atacu
rilor impetuoase, a tacticii precise. >>i 
oportune, a unei pregătiri fizice im - 
pecabile a echipei noastre, oamenii lui 
Michel Crauste au fost obligați să 
jtrăiască 80 de minute neplăcute: au 
fost dominați în toate compartimentele 
cu autoritate, iar frații BOniface,. de 

Gatîtea ori în alte meciuri suverani ai 
.terenului, au trebuit să cedeze — de 
data aceasta — acțiunilor lui Ciobănel, 
Rahtopol sau Wusek. Nu mai vorbesc 

(ide grămadă și de jocul la tușă : Țeofi- 
llovici, Iordăchescu, Ionescu, admirabi
lul Demian, dar toți pînă la jucătorul 
-cu nr. 15 Penciu —clarvăzător și om 
'de experiență — au fost impecabili. 
N-am în fond dreptul să citez pe. ni
meni. Este vorba de 15 oameni, toți ca 
unul, luptînd pînă la epuizare pentru 
rezultatul cel mai bun. Pentru că
— fără să fac joc de cuvinte — deși nu 
este o victorie, este rezultatul cel mai 
bun 1 Niciodată, jucînd peste hotare, 
echipa noastră reprezentativă nu . s-a 

.prezentat mai bine ca astăzi, aici la 
Toulouse, în fața celor 30 000 de spec
tatori buni cunoscători ai jocului de 
rugbi.

Condusă cu 3—0 prin încercarea în
scrisă de aripa dreaptă a naționalei 
franceze Gachassin, echipa romînă a 
știut să se mobilizeze în continuare, să 
atace necontenit și după o perioadă de 
evidentă dominare, să egaleze aproape 

i'de sfîrșitul primei reprize prîntr-o lovi
tură de picior căzută, de la 40 de metri, 
reușită de fundașul Penciu. Francezii 
sînt uimiți de jocul excepțional al înaîn 
tașilor romîni ca și de eficacitatea li
niei de trei sferturi. . O fază de rară 
frumusețe pornită de la Stănescu și 
continuată de Chiriac cu participarea 
tuturor jucătorilor liniei de treisfer- 
turi și din înaintare, creează lui Rahtopol 
posibilitatea să se, remarce, în mod 

’deosebit, prin încercarea realizată în 
ciuda apărării ferme a jucătorilor 
francezi. Conducem cu 6—3, dar ad
versarii noștri egalează prin Dupuy. 
Finalul partidei —■ ca și cea mai mare 
parte a jocului — ne aparține, dar 
iscorul rămîne neschimbat : 6 — 6.

Arbitrul D. U. WALTERS (Țara
■ Galilor) a condus următoarele for
mații :

R. P. ROMÎNAi Teofilovici, Ior
dăchescu, Ionescu — Preda, M. Riisu 
—- Moraru, Demian, Iliescu — Stă
nescu, Chiriac — Ciobănel, Rahtopol, 
Irimescu, Wusek — Penciu.+

FRANȚA: Abadie, Cabanie, Berej- 
noi — Lira, Le Droff — Crauste, 
Herrero, Rupert — Laborde, Lacaze
— Dupuy, A. Boniface, Guy Boni
face, Gachassin —■ Razat.

tele 
turi 
ției 
ria 
l-au 
vedit pe stadionul „Municipal" din 
Toulouse nu numai o înaltă măiestrie 
șl o excelentă pregătire, ci și o dir- 
zenie și o putere de luptă deosebită. 
Este, desigur, meritul lor, dar tot aci 
se cuvine să amintim aportul pe care 
antrenorii N. Pădureanu și D. Manoi- 
leanu l-au adus in pregătirea la un 
nivel superior a echipei noastre, pre
cum și toți cei care iși aduc contri
buția la progresul rugbiului in țara 
noastră".

ANDRE BONIFACE — component 
al reprezentativei Franței : „Nu mi-aș 
fi 'închipuit niciodată că la noi acasă 
nu vom putea învinge echipa rontină. 
Și totuși aceasta a fost realitatea: 
un rezultat de egalitate, dar într-un 
meci in care adversarii au fost mai 
buni in toate compartimentele. Este 
admirabilă voința de luptă a acestor 
jucători, care deși conduși 
găsit resurse să egaleze și 
nințe cu o victorie care 
aproape de realizare".

cu 3—0 au 
să ne ame- 
era foarte

T. V.

„Cu 2,20 m se poate obține locul I la Tokio"!
Intr-un interviu acordat corespon

dentului sportiv al ziarului ,Jrud" din 
Moscova. Valeri Brumei a declarat 
că intenționează să obțină în 1964. 
un nou record mondial la săritura in 
înălțime, trecind ștacheta ridicată la 
2,30 m. După părerea sa, la T okio 
pentru ciștigarea medaliei de aur la 
săritura în înălțime va trebui să se 
obțină cel puțin 2.20 m.

După cum se știe, V alert Brumei 
a fost declarat recent drept cel mai 
bun sportiv al lumii in urma marii 
anchete 'întreprinse de agenția vest- 
germană I.S.K. Vestea obținerii aces
tei distincții a coincis cu un eveni
ment fericit in familia lui 
soția sa a născut un băiat. Eu — a 
spus Brumei in glumă 
fiul meu să devină și el un mare 
sportiv. înălțimea lui (51 cm) este 
tocmai potrivită pentru un... săritor 
în 'înălțime.

Brumei:

sper ca

întrebat despre planurile sale de 
viitor, recordmanul mondial a răspuns 
că primul său concurs in anul olim
pic va fi campionatul de iarnă, care 
se va desfășura In ianuarie la Lenin
grad pe stadion acoperit. Pină atunci 
va urma programul obișnuit de pre
gătire fizică.

In încheiere, Brumei a urat mult 
succes prietenilor săi de sport care 
vor participa la Jocurile Olimpice de 
iarnă de la Innsbruck.

ir
Atletul sovietic Valeri Brumei a 

fost desemnat cel mai bun sportiv 
al anului 1963, in urma anchetei 
agenției maghiare de presă „M.T.L" 
Printre primii 10 sportivi ai anului 
figurează, de asemenea, înotătorul 
american Scholander, atleta Sim Kin 
Dan (R.P.D. Coreeană), pentatlonis- 
tul maghiar Andrasz Balczo, fotba
listul sovietic Lev Iașin și alții.

(Agerpres)

PE SCURT
• Invingînd cu 5—1 pe Lokomotiv 

zig, echipa maghiară de tenis de 
Vasutas Epitok s-a calificat pentru 
următor al .Cupei campionilor europeni". 
In formația maghiară joacă fostul campion 
european Berczik, Hollo și Rozsas. Iată re
zultatele tehnice ale acestei întîlniri : Roz
sas — Viebig 2—0; Lemke — Hollo 2—1; 
Berczik — Sindler 2—0; Rozsas — Lemke 
2—0; Berczik — Viebig 2—0; Hollo Sindler 
2—1.

• Turneul internațional masculin de

Leip- 
masâ 
turul

handbal de la Lyon a fost cîștigat de echi
pa iugoslavă Dynamo Belgrad oare a în
vins cu 22—13 pe Ascem și cu 11—10 pe 
Sparties Lyon. La Lyon, cu mare interes 
este așteptată evoluția echipei campioane 
mondiale a 
meci amical 
tei.
• Tînărul

be a obținut o surprinzătoare victorie cu 
6—2; 6—2; 6—4 în fața lui Bob Hewitt, în 
cadrul semifinalelor campionatelor Austra
liei de vest. In cea de a doua semifinală, 
Fred Stolle l-a învins cu 3—6; 6—3; 6—2; 
6—8; 6—3 pe Roy Emerson.

Romîniei, care va întîlni în 
la 18 decembrie echipa Fran-

jucător de tenis John Newcom-

TUDOR VORNICU

După joc...
1 Partida de la Toulouse este acum, 
așa cum spuneam, subiect general de 
discuție. Am notat însă în mod deose
bit cîteva declarații făcute după joc 
de cițiva dintre cei mai buni cunoscă
tori.

JEAN PRAT — selecționer al echi
pei naționale franceze: „Afă așteptam 
ca rominii să joace bine, dar ei au 
jucat mult mai bine și au dominat 
echipa Franței, care intrase pe teren 
decisă să obțină un rezultat favora
bil. Evoluția echipei romirte a demons
trat nu numai faptul că rugbiul 10- 
tnînesc progresează și se află la ma
turitatea sa, ci și că cei 15 jucători 
ronuni știu să lupte chiar atunci clnd 
sini departe de țară".

HANDBALIȘTII ROMINI APLAUDAȚI LA VIENA
(Urmare din pag. I)I

constituind un bun prilej de întărire a 
încrederii jucătorilor în posibilitățile 
lor. Ei au manifestat o foarte bună dis
poziție de joc, reușind acțiuni de mare 
spectacol și lăsînd o impresie excelen
tă. Gazdele au prezentat o formație 
destul de bună, cu jucători cu reale 
calități. Austriecii au acționat la în
ceput timid, dar apoi au căpătat mai 
mult curaj și au știut să folosească 
cele cîteva momente de slăbire a rit
mului în jocul echipei romîne.

Echipa noastră a început prudent 
jocul; podeaua alunecoasă impunea 
aceasta, mai ales în fazele de contra
atac. Totuși, jucătorii au acționat ra
pid și la apărarea pe zonă 5+1 clasi
că a gazdelor au răspuns printr-un joc 
în care creau situații de șut de la 
distanță celor doi interi, Ivănescu și 
Moser, Iar în apărare echipa a jucat 
foarte sigur de la început și pînă la 
sfîrșit. Astfel că în min. 15 scorul 
era 6—0 pentru echipa R.P. Romîne. 
De altfel, în tot meciul, ea nu a fost 
pusă in situații dificile: a condus în 
permanență la diferențe apreciabile: 7-1

(min. 21), 8-2 (min. 25), 10-3 (min. 
28). Jucătorii romîni au avut un start 
bun și în repriza a doua : au marcat 
7 goluri în 13 minute, ajungînd la 
19—5 în min. 431 Schimbările făcute 
însă în echipă i-au răpit acesteia din 
claritatea și eficacitatea jocului, fapt de 
care au profitat austriecii. Și aceștia 
au înscris 4 goluri în 7 minute (20—9 
în min. 21). In final însă, echipa 
R.P. Romîne preia inițiativa și domină 
jocul.

Reprezentativa noastră a folosit ju
cătorii : Redl, Bogolea — Costache I, 
Oțetea, Nodea (3), Ivănescu (6), Hnat 
(3), Moser (6), Gruia (3), Nica (1) și 
Samungi (1) Cel mai bun de pe teren: 
Ivănescu. S-au mai evidențiat : Moser 
(în mare ascensiune de formă, în com
parație cu ultimele meciuri), Oțetea 
(în jocul de apărare), Gruia (prin a- 
rtincări) și Redl. Pentru echipa Aus
triei au marcat: Kerschblann (3), 
Goth (3), Dieter (3), Potzer și Goli. 
Bun arbitrajul .prestat de Federhoți 
(R.D. Germană).

Luni dimineață, cele două reprezen
tative pleacă la Lyon, prin Paris.

VICTORIE Și LA BAKU

Activitatea
sportivă de iarnă in

O NOUA VICTORIE A ECI 
DE HOCHEI PE GHEAȚA A

In meci revanșă, disputat 1 
holm, echipa de hochei pe g 
U.R.S.S. a învins cu scorul 
(0—0; 1—2; 3—0) reprezentat 
diei. Primul meci revenise, d< 
nea. echipei sovietice (5—2).

LIPSA DE ZAPADA ÎN T

Din cauza lipsei de zăpadă 
echipele olimpice de schi al 
Austriei au plecat la Saint M< 
veția), pentru ■ a-și continua 
mentele. Una din cele mai b 
oare austriece, Erika Netzer, 
țat că nu va putea lua parte 
rile Olimpice, deoarece nu se 
tr-o formă bună și condiția f 
permite să facă față antren 
preolimpic. Ea va fi înlocuită 
Traudl Eder (în vîrstă de 19 
cotită ca o mare speranță î 
de slalom.

CONCURSUL DE VERIFH
PATINATORILOR SOVII

BAKU. — Selecționata de handbal 
în 7 a orașului București și-a continuat 
turneul în U.R.S.S., jucînd vineri din 
nou în localitate, de data aceasta cu 
reprezentativa Azerbaidjanului.

Tinerii jucători romîni au obținut 
victoria cu 9—7. Din echipa Bucureș- 
tiului s-au remarcat Goran și Tipu, care 
au înscris cite două goluri.

TURNEUL ECHIPEI BANATUL TIMIȘOARA

GRUNAU 15 (prin telefon). — Sîm
bătă s a desfășurat la Berlin un tur- 
neu-fulger internațional (2 reprize a 
12 min. jum.), cu participarea urmă
toarelor echipe feminine: Fortschritt 
Weissenfels —campioana R.D. Germa
ne—, Fredriksberg Copenhagen (Da
nemarca), echipa B a R.D. Germane, 
T.S.K. Berlin și Banatul Timișoara. S-a 
jucat după sistemul „fiecare cu fie
care", turneul încheîndu-se cu victoria, 
surprinzătoare, a formației T.S.K. Ber
lin, care a ocupat primul loc. Banatul 
s-a clasat pe locul 4.

Jucătoarele, emoționate și neobișnui
te cu condițiile, de joc ale unui tur- 
neu-fulger, au acționat crispat în pri
mele două partide, comportîndu-se sub 
valoarea lor reală. Ele au pierdut cu 
11—7 (6-4) meciul cu T.S.K. Berlin și 
cu 9—1 (5-0) cel cu selecționata se-

cundă a R.D. Germane. In partidele 
următoare insă, și-au revenit, au jucat 
incomparabil mai bine și au realizat 
două excelente performanțe : 6—6 (3-4) 
cu Fortschritt Weissenfels și o vic
torie cu 7—6 (3-5) asupra echipei da
neze Fredriksberg. Banatul a folosit, 
în decursul celor 4 întîlniri, întregul 
lot de 13 jucătoare ,din rîndurile cărora 
s-au remarcat, îndeosebi, Buzaș, 
Gheorghiță, Georgescu și Frantz. Go
lurile au fost înscrise de Frantz 5, 
Gheorghiță 4, Bain și Georgescu cîte 
3, Doblrceanu, Moșu și Dumitru cîte 2. 
Celelalte rezultate: T.S.K. Berlin — 
Weissenfels 7—5, R.D.G. B—T.S.K. 
Berlin 8—7, T.S.K. — Fredriksberg 
9—5, R.D.G. B — Weissenfels 12—6, 
Fredriksberg—R.D.G. B 6—4, Fredriks
berg—Weissenfels 6—4.

0 Cu prilejul campionatelor unionale de 
haltere pe echipe, care se desfășoară la 
Kaunas, Vladimir Belaiev (cat. semimijlo- 
cie) a realizat o performanță superioară 
recordului mondial la stilul .smuls", cu un 
rezultat de 
este de 138 
lui Belaiev. 
Iuri 428 kg.

In orașul siberian Angai 
nuă concursul de verificare 
torilor sovietici de viteză, ca 
gătesc pentru Jocurile Olim( 
Innsbruck. In proba de 3 001 
rul Iuri lumașev a realizat 
4:31,5, a doua performanță 
după cea a campionului lu 
Nilsson (Suedia). In acee: 
Eduard Matușevioi a obținut 
4:36.0.

140,500 kg. Recordul mondial 
kg și aparține, de asemenea, 
El a totalizat

IN CAMPIONATUL DE 
AL R.S. CEHOSLOV;

la cele trei sti în campionatul cehoslovac 
pe gheață, Spartak Plsen a 
scorul de 7—4 (2—0; 1—2 
Dukla Litomerice. Spartak 
participa la începutul lunii 
cea de a 7-a ediție a compe 
naționale „Cupa orașului 
Echipa cehoslovacă cuprind 
roșii jucători Koban, Sver 
Hurt, Sasek, Brada, Baum 
Stogr, Habr, Markuzzi, 
Hrabeta. Antrenorul echipei

olimpică 
cîștigat 
al organiza-

?• 
au

La
con-

• Campioana mondială 
risa Latînina și Iuri Titov 
cursul unional de gimnastică 
țlilor sportive sindicale din U.R.S.S. Prin
cipala adversară pentru Latînina a fost 
Tamara Manina, care a evoluat foarte bine 
la toate aparatele, clasîndu-se pe locul 
doi, la diferență de cîteva sutimi. Latînina 
a realizat 76,45 puncte, iar Titov — 112,60 
puncte.

(Agerpres)

FOTBAL
ITALIA ÎNVINGĂTOARE

LA LIMITA

Sîmbătă, pe stadionul „Municipal" 
din Torino, s-a desfășurat întîlnirea 
amicală dintre reprezentativele Italiei 
și Austriei. Cei 30 000 de spectatori au 
asistat la o luptă continuă dintre înain
tarea gazdelor și apărarea austriecilor. 
Cu toată superioritatea ei evidentă, 

.echipa italiană a obținut victoria doar 
cu 1—0 (0-0).

In prima repriză gazdele au o mare 
ocazie de gol, dar Bulgarelli, singur în 
fața porții (la o lovitură de colț), tri
mite mingea cu capul peste poartă. 
In continuare, gazdele atacă perma
nent, dar forma excelentă a apărării 
austriece, în frunte cu portarul Pichler, 
și stoperul Glechner, împiedică deschi
derea scorului. Cu puține minute înain
te de terminarea reprizei, Mazzola ni
merește bara

După pauză, jocul devine mai echili
brat. Austriecii au cîteva ocazii dar 
Sarti apără foarte bine. Spre sfîrșitul 
meciului italienii sînt din nou in atac 
reușind să înscrie unicul punct al me
ciului, în min. 75. Petris (care-1 înlo
cuise pe Mazzola) trimite lui Rivera. 
acesta face un adevărat slalom printre 
apărătorii adverși și, dintr-un unghi 
dificil, trimite balonul pe jos în colțul 
drept al porții i 1—0). Cu acest re 
zultat se termină partida. Raport de 
cornere : 13—3 în favoarea italienilor.

Arbitrul belgian Ver Diest a condu* 
următoarele formații :

ITALIA : Sarti — Robotii, Salvadore, 
Trebi — Guarneri, Trapa! toni — Mora. 
Bulgarelli, Mazzola (Petris), Rivera 
Corso.

AUSTRIA! Pichler — Hirnschrodt, 
Glechner, Hasenkopf — Frank, Koller 
— Koleznik, Nemec, Soucik (Hasil). 
Flogel.Viehbock.

PE GLfl
REPREZENTATIVA U 

IN OLANDA
După meciurile susținute 

reprezentativa U.R.S.S. a ji 
terdam cu campioana Olani 
ord. Intîlnirea s-a terminat 
te: 2—2 (1-1).

ȘTIRI. REZULTA.
• în continuarea turneul 

întreprinde în Ghana, echi 
a R.P. Ungare a întîlnit la 
pa locală „Ashanti Kotoko' 
maghiari au terminat înv 
scorul de 4—1 (2-0).

• Echipele maghiare M 
rencvaroș Budapesta și-s 
turneul in Anglia. La Loi 
Chelsea a învins cu 2— 
M.T.K., prin punctele j 
Bridges j Birmingham Cit 
cu 5—1 (2-1) de Ferencva

• In primul joc al t 
care-1 întreprinde în Etiopi: 
vietică „Cernomoreț“-Odes; 
Addis Abeba cu reprezenta 
etiopiene. Fotbaliștii soviet 
cu 2—1.
A LUAT SFÎRSIT TURI 

R.D. VIETNAA 
international dTurneul

R.D. Vietnam a luat sfîrși 
echipei T.S.K.A. Moscova, 
pus în finală de Partizai
2— 0, după prelungiri. Pe
3— 4, Dukla Praga a înv 
pe Honved Budapesta.

Steaua București a dis 
(0—0) de Legia Varșovia 
locul 5.

IN „CUPA CUPE 
meci revanșă, în oj 
ale „Cupei Cupelor"

In 
nală 
tislava a dispus cu 3—0 
United (Țara Galilor) și 
în sferturile de finală.
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