
Meciuri interesante in „Cupa București" 
ta hochei pe gheață

SEL. OLIMPICA — SEL. DE TINERET 
8-2 (2-1, 2—0, 4-1)

Turneul international de hochei pe 
gheață, dotat cu „Cupa orașului Bucu
rești “ a fost inaugurat de partida 
dintre cele două selecționate ale țării 
noastre, cea olimpică și cea de tineret. 
Meciul, disputat cu multă îndirjire, a 
prilejuit afirmarea unora dintre com
ponența echipei de tineret,' care a reu
șit să țină „in șah" selecționata olim
pică, timp de aproape două reprize. 
.Spunem aceasta ' pentru ca scorul a 
luat proporții abia in ultimele 10 mi

lonescu înscrie unul din golurile selecționatei olimpice in meciul de aseară cu set. de tineret.
Foto: P. Romoșan

a ușurat sarcina apărării adverse. O 
notă bună pentru portarul Crihan, 
care a salvat multe goluri gata tăcute. 
Scor final: 8—2 (2-1, 2-0. 4-1) pentru 
selecționata olimpică.

Aii înscris in ordine: Va radi 
(min. 1), Biro (min. 5). Kalamar 
(mirt. 19), I. Szabo (min. 28). Ferenezi 
(min. 35). L. Vakar (min. 42). Varga 
(min. 43), lonescu (min. 55), Ioanovici 
(min. 56) și Kalamar (min. 57).

Au jucat formațiile: SEL. OLIM
PICA : Dumitraș (din min. 40 Sofian) 
—• lonescu.Osaka; Varga. Țiriac — 
Biro, Kalamar, Nagy (Făgăraș):
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Două noi recorduri in primul concurs al sezonului
Primul concurs de patinaj viteză al 

sezonului — „Cupa 30 Decembrie" — 
desfășurat pe pista amenajată pe lacul 
Ciucaș din Tușnad, a reunit 40 dintre 
cei mai buni sportivi ai țării din Bucu
rești, Brașov, Cluj, Miercurea Ciuc, Tg. 
Mureș și Gheorghieni. Profesorul Florin 
Gămulea —■ care ne-a vorbit despre 
acest concurs — a spțis că a asistat 
parcă la o adevărată finală de cam
pionat, în care surprizele plăcute s-au 
ținut lanț.

Mai întîî, numeroșii spectatori, ma
joritatea oameni ai muncii aflați îa 
odihnă, au fost, martorii a două noi 
recorduri de junioare. Autoarele: Eleo
nora Laurențiu (Mureșul Tg. Mureș) 
a parcurs cei 500 m (cat. 17—18 ani) 
în 57,1 sec. (v.r.: 57,2, aparținea din 
1962 Măriei Mathe) și Anelise Ștefani 
(Voința Brașov) care a realizat pe200 
m (cat. 14 ani) 26,4 sec. (v.r. : 26,5, 
deținut din 1962 de Eleonora Lauren
țiu). O altă surpriză plăcută a pro
dus-o talentata patinatoare artistică 
Beatrice Huștiu, care și-a făcut, cu suc
ces, debutul în patinaj viteză, ocupind 
primul loc în clasamentul general al 
categoriei. 7—8 ani.

Vremea a ținut eu sportivii: ghea
ță a fost de buna calitate, îndeosebi 
în ziua a doua a concursului, cind vi-
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teziștii fruntași au înregistrat rezultat^ 
bune; la capătul unor întreceri specta- 
culoase. In pauzele dintre probe, mi
cuții sportivi Beatrice Huștiu, Andrei 
Novac și Gheorghe Fazekaș au făcut 
frumoase demonstrații de patinaj artis
tic, mult gustate de public.

CLASAMENTELE GENERALE : ju
nioare: cat. 7—8 ani — Beatrice Huș
tiu (Unirea București) ; cat. 14 am — 
Anelise Ștefani (Voința Brașov) ; eof- 
15—16 ani ■— Eva Szasz (Mureșul Tg. 
Mureș) ; cat. 17—18 ani — Eleonora 
Laurențiu (Mureșul Tg. Mureș) : se
nioare: 1. Eva l'aikaș (Mureșul Tg. 
Mureș); 2. Magdalena Udrea (Dinamo 
București); 3. Crista Tracher (Voința 
Brașov). Juniori: cat. 7—8 ani — Gh. 
Fazekaș (Dinamo); cat. 10—11 ani —• 
Adrian Petcu (Dinamo); cat. 11 ani — 
Ion Fazekaș (Dinamo); cat. 15—16 ani 
— Vlad Pațratilea (Dinamo); car. 
17—18 ani — Romulus Roșea (Știința 
Cluj); semon; I. Emilian Papuc (Di
namp); 2. Dan Lăzărescu (Dinamo)i 
3. Gh. Katona (Dinamo).

Clasament pe. echipe.: 1. Dinam» - 
București 55-p; 2. Mureșul Tg. .Mure? 
46 p; 3. Știința Cluj 18 p; 4. Voința 
Brașov 12 p; 5. Voința Miercurea Ciua 
7 p; 6. Voința Gheorghieni 3 p. ;

mite ale reprizei șecunde, cind „olim
picii" au acționat mai rapid, cu mai 
multă claritate, realizînd cîteva goluri 
rumoase.

Tn general, partida s-a disputat în 
hota de dominare a selecționatei olim-

PROGRAMUL DE AZI 
(etapa a ll-a) :

ora 17 : Sel. de tineret — Spartak 
Pilsen ; ora 19 : Sel. olimpică — 

Berlin

pice care a stăpînit jocul, înghesuia- 
dtj . adversarul in fața pertu, unde 
s-im dat adevărate dispute pentru puc. 
Minute întregi situațiile de gol au abun
dat, dar selecționata de tineret s-a apă
rat cu curai, rezolvîiut o serie de situa
ții dificile. Nu este insă mai puțin ade
vărat că și selecționata olimpică a 
greșit uneori, încercîna să rezolve ac
țiuni ofensive prin driblinguri, ceea ce

Nadejda Vasilieva (la 5 km) și ștafeta R. S. Cehoslovace, 
învingătoare în concursul de la Vatra Bornei

VATRA DORNEI 5 (prin telefon). 
Ideea organizării unui concurs inter
național de verificare a schioarelor 
din Cehoslovacia, Bulgaria și Romî- 
nia în stațiunea Vatra Dornei s-a 
dovedit excelentă, deoarece acest pi
toresc orășel a fost o gazdă primi
toare din toate punctele de vedere.

Tn afara condițiilor naturale oferite 
de zăpada căzută din belșug și de 
pantele variate care creează multiple 
posibilități de amenajare a pîrtiilor. 
Vatra Dornei și-a manifestat ospitali
tatea și prin condițiile optime de 
concurs realizate prin eforturile ini
moșilor membri ai consiliului raio
nal UCFS și ai comisiei raionale 
de schi.

Numerosul public aflat pe traseu 
și-a manifestat din plin entuziasmul 
pentru acest concurs care a consti
tuit o frumoasă propagandă pentru 
schi, datorită, în primul rînd, luptei 
echilibrate și spectacolului ce s-a dat 
pentru locurile fruntașe. Sîmbătă, de 
pildă, primele 6 clasate în cursa de 
5 km au fost departajate de 40 de 
secunde: cîștigătoarea, sportiva bul
gară Nadejda Vasilieva a fost crono
metrată cu 18:25,0. Dintre sportivele 
noastre cea mai bine s-a comportat 
Marcela Leampă-Bratu, clasată pe lo
cul 4 cu timpul de 18:56,0.

Duminică dimineață, gerul de mi
nus 12 grade a favorizat și mai mult 
alunecarea participantelor la ștafeta 
de 3X5 km. Dovadă sînt timpii su
periori celor înregistrați cu a zi 

I. Szabo, Ferenezi, Andrei; Ioanovici, 
(Mihăilescu), Floresca, Pană; SEL. 
DE TINERET: Crihan — Barbu, 
Scheati; Balint (Petrescu), L. Vakar — 
Ștefanov. Varacii, Tarcsi; T. Vakar. 
Ciobotarti, Otvos: Corduban, Boltescu, 
Niță. A mai jucat Trăușan.

Au condus corect S. Mitin (U.R.S.S.) 
și I. Tiron (R.P.R.).

C. ANTONESCU

ARIPILE SOVIETELOR — SELECȚIO
NATA BERLIN 10—0 (2—0, 4—0, 4—0)

După cum era și de așteptat, cel de 
al doilea meci ai serii a furnizat o 
dispută dîrză, în pofida serioasei dife
rențe de scor care, după părerea noa
stră, creează o imagine inexactă des
pre jocul echipei berlineze. Numerosul 
public prezent în tribunele patinoarului 
artificial a asistat la un joc dinamic,

M. COSTEA

(Continuare în pag. a 4-a)

înainte. Cea mai bună performanță: 
17:54,0 obținută de Eva Brizova, al 
treilea schimb al ștafetei cehoslovace. 
Ca și la 5 km, lupta pentru primul 
loc s-a dat între schioarele ceho
slovace și bulgare, victoria revenind, 
de astădată, după o dispută pasio
nantă, echipei R.S. Cehoslovace.

Ștafeta țării noastre s-a clasat a 
treia la diferență apreciabilă de echi
pele Cehoslovaciei și Bulgariei. Dintre 
cele 3 schioare, Marcela Leampă-Bratu 
și Iuliana Bogozi au înregistrat timpi 
mai slabi decit în prima zi, deși ză
pada favoriza performanțe mai bune.

Rezultate : 5 KM : 1. Nadejda Vasi
lieva (R.P.B.) 18:25,0, 2. Jarmila Sko- 
dova (R.S.C.) 18:41,3, 3. Eva Brizova 
(R.S.C.) 18:53,9, 4. MARCELA LEAM- 
PA-BRATU (R.P.R.) 18:56.0, 5. Kras- 
tana Stoeva (R.P.B.) 18:58,1, 6. Bela 
Gajienkova (R.S.C.) 19:05,0, 7. Roza 
Dimova (R.P.B.) 19:37,9, 8. Nadejda 
Savova (R.P.B.) 19:41,2, 9. IULIANA 
BOGOZI (R.P.R.) 20:23,9, 10. RODICA 
MUNTEANU (R.P.R.) 20:46,1.

Ștafeta 3X5 km: 1. Cehoslovacia 
(Skodova, Gajienkova, Brizova) 

55:00,6, 2. Bulgaria (Stoeva, Dimova, 
Vasilieva) 55:37,2, 3. Romînia (Mun- 
teanti, Bogozi, I.eampă) 11100:7,4. 
Combinata Bulgaria — Tractorul Bra
șov 11102:54, 5. A.S. Armata Brașov 
11104:25, 6. I.C.F. lh05:00.

★

Marți se dispută la Vatra Dornei 
întîlnirea internațională de biatlon mo
dern de iarnă dintre reprezentativele
R.P. Romine și R.D. Germane.

DUPĂ UN FINAL DRAMATIC

Știința Cluj a învins și pe Dinamo București (52-50), 
rămîmnd neînvinsă în campionatul masculin de baschet

MASCULIN, SERIA I

ȘTIINȚA CLUJ — DINAMO BUCU
REȘTI 52—50 (24—25). Derbiul eta
pei a prilejuit o dispută de o frumu
sețe rar întîluită. Susținătorii forma
ției clujene — și an fost pste 2 000 —- 
au trăit în acest meci clipe de intensă 
emoție, echipa cîștigătoare nefiind cu
noscută decit o dată cu ultimul fluier 
al arbitrilor.

Finalul jocului a fost pur și simplu 
dramatic. Cînd mai era/u 60 de secunde 
de joc, Dinamo conducea cu 50—49, 
dar o frumoasă pătrundere a lui 
lonescu aduce din nou Științei avantaj: 
51—50. Apoi, atac dinamovist, ratat 
de puțin, urinat de un contraatac ful

Emil Niculescu încearcă o pătrundere în dispozitivul apărării adverse. 
Fază din meciul Steaua—Dinamo Oradea.

gerător al clujenilor. lonescu obține 
două aruncări libere (mai Cran 5 se
cunde) și transformă doar una: 52’--—50. 
în secundele care au mai rămas, Marian 
Spiridon, pornit vijelios în ata-c, ra
tează o nouă ocazie pentru echipa sa 
de a egala situația și, astfel, partida 
se încheie cu victoria meritată a Știin
ței.

Dinamismul partidei reiese și din 
slrînsa evoluție a scorului. Clujenii 
au avut doar de 4 ori un avantaj de 
4 puncte (8—4, 29—25, 31—27 și 
41—37), iar Dinamo a condus in prima 
repriză, la un moment dat eu 17—10 
în rest, scorul a fost extrem de strîns. 
egalitatea fiind consemnată de 10 ori. 
Știința a acționat cn mai multă efi-

Fotoj T, Roibu 

eacitate sub panou, în timp ee dinam»» 
viștii au dovedit o mai bună precizie 
în aruncările de la semidistanță. Cuplul 
arbitrilor orădeni F. llotva și 1. Krasz- 
nay a condus bine o partidă extrem da 
dificilă. (V. MOREA-coresp. reg.).

RAPID BUCUREȘTI — STEAGFf» 
ROȘU BRAȘOV 82—70 (39—46) ia-t

(Continuare in pag. a 2-a)

Programul handbalistic de ieri diflt 
sala Floreasca a atras un număr mare 
de spectatori, care au avut prilejul să 
urmărească cîteva întîlniri interesante 
ca joc și evoluție a scorurilor, tata un 
scurt „film" al celor 6 meciuri din ca-> 
drul „Cupei F.R.H.".

DINAMO—SPARTAC (tn) 25—9 
(15—4). Partida a fost la discreția 
dinamoviștilor, care au avut tot timpul 
inițiativa : 5—0, 9—3, 15—4 și 22—8. 
învingătorii au desfășurat un joc ra
pid, cu multe acțiuni bine gîndite și 
spectaculoase. Principalii lor realiza
tori : I. lonescu și L. Popescu, cite 
5 goluri.

CONFECȚIA—FABRICA DE TIM
BRE 13—7 (7—4). La început au con-, 
dus jucătoarele de la Fabrica de Tini- 
bre (2—1 și 4—2). In continuare însă, 
handbalistele de la Confecția și-au 
impus superioritatea tehnică, au acțio
nat mai decis în atac, obținînd o vic
torie meritată. Cele mai multe goluri 
le-au înscris Lidia Dumitru (5) de Ia. 
Confecția și Maria Nica (3) de la Fa
brica de Timbre.

.STEAUA — BUCUREȘTI (JUNI
ORI) 19—14 (12—5). începutul fiecă
rei reprize a fost foarte strîns, echipa 
de juniori dînd o replică viguroasă 
experimentatei sale adversare. In am
bele finaluri însă, diferența de valoa
re — în favoarea handbaliștilor militari 
— cît și forța superioară de șut a a- 
cestora și-au spus cuvîntul. Deși a 
terminat meciul doar în 6 jucători (Tel
man a fost eliminat definitiv în ulti
mele 11 minute), Steaua a obținut Q 
victorie sigură.

(Continuare în pag. a
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Dinamoviștii bucureșteni la prima 

înfrîngere după 6 etape
< „CUPA F. R. VOLEI*  SERIA I. 
MASCULIN : Știința Cluj — Dinamo 
București 3-2 (17-15, 0-15, .15-12, 
11-15, 15-13).

Gazdele au început foarte bine par
tida și se părea că vor cuceri victoria 
ușor. Revenirea categorică a dinamoviș- 
tilor în setul al doilea precum și com
portarea mai slabă a studenților din 
celelalte seturi au echilibrat jocul și 
au făcut ca victoria să fie disputată 
pînă la sfîrșitul ultimului set. Pentru 
clujeni hotărîtor în cucerirea victoriei 
a fost atacul în care Bînta a fost exce
lent. Alături de el o contribuție valo
roasă au adus-o tinărul Mateescu și 
Rogozan. Dinamoviștii au greșit mult 
în linia a doua. Astfel, in ultimul set, 
cînd ei conduceau cu 13—lr, au pierdut 
punct după punct și în cele din urmă 
setul și meciul.

( ȘT. TAMAȘ — eoresp.
' Știința Timișoara — Steaua București 
3—0 (12, 14, 12). Gazdele au avut în 
echipa militară un adversar destul de 
incomod. In seturile doi și trei bucu- 
reștenii au reușit chiar să conducă cu 
11—5 și respectiv 11—6, însă au cedat 
pînă la sfîrșit în fața studenților, care 
au avut în lordache un bun coordona
tor, iar în Costea și Duțică doi buni 
trăgători.

A. ARNAUTU și T. ȚARANU
| corespondenți
' CELELALTE REZULTATE DIN SE
RIA I MASCULIN : Știința Galați — 
Rapid București (au cîștigat studenții 
gălățeni prin neprezentarea formației 
rapidiste). Tractorul Brașov — Progre
sul București 3—1 (15-11, 10-15, 15-8,

Spartachiada de iarnă a tineretului

Rezultate frumoase 
la Tractorul-Brașov 
Zilnic, după terminarea orelor

pregătiri și 
schi, haltere

de 
lucru, în sălile de cultură ale sec
toarelor sculărie, șasiu, forjă și oțe- 
lărie întilnești numeroși tineri care 
se întrec în fața careuiui cu 64 de pă- 
irățele sau la tenis de masă, in cadrul 
primei etape a Spartachiadei de iarnă 
a tineretului. Toate cele 22 de asociații 
dm cadrul uzinei Tractorul Brașov au 
reprezentanți in întrecerile pentru de
semnarea campionilor respectivi. Din 
sutele de participând care au și in
trat în întrecere o bună pregătire au 
dovedit o frezorul Gh. Băcanu (Motor), 
in;'. M. Mălăceanu (Forjă), tehnicia
nul I. Bles (Prese), formatorul Gh. 
Avram (O(elărie), monterii Gh. Lungu 
și V. Sokol (Montaj general) la șah, 
forjorul C. Tudotache (Forjă) la te
nis de masă. Ei se anunță „favoriți" 
io cadrul asociațiilor lor.

Totodată au început 
pentru alte concursuri: 
eti.

în afara celor 22 de asociații din 
cadrul uzinei Tractorul, din clubul cu 
același nume mai fac parte alte două 
asociații sportive. Este vorba de aceea 
a școlii profesionale de pe lingă uzină 
(Tinărul tractorist) și de asociația 
sportivă care îi reunește pe muncitorii 
și salariațiî spitalului uzinei, ai că
ror sportivi au luat startul în compe
tiție. De pildă, în cadrul școlii pro
fesionale, cei 800 de elevi și-au ter
minat întrecerile pe clase, Ia gimnas
tică, urmînd ca imediat după va
canță să treacă la efectuarea con
cursurilor pentru desemnarea echi
pei cîștigătcare pe asociație. Elevii a- 
cestei școli au la dispoziție condiții 
optime pentru participarea la toate 
ramurile de sport și în special la 
schi. Ei dispun de zeci de perechi de 
schiuri populare pe care le vor folosi 
prin rotație, pe clase.

După datele existente, în cadrul clu
bului Tractorul s-au prezentat pînă 
acum la întreceri aproape 1500 de ti
neri și tinere. Există perspective ca în 
prima decadă a lunii ianuarie 1964 
să se intensifice activitatea pentru a 
se putea realiza angajamentul: mo
bilizarea în întrecerile Spartachiadei 
a cel puțin 5000 de salariați.

O bună parte din cadrele tehnice 
sic clubului, printre care Alex. Lup, 
C. Simioncscu, E. Ulrich, prof, W. 
Jekel și aliii muncesc intens pentru 
buna organizare a întrecerilor și pen
tru pregătirea participanților. De ase
menea un real sprijin îl constituie 
strînsă colaborare dintre consiliul aso
ciației sportive și comitetul U.T.M., 
îndeosebi în ceea ce privește mobili
zarea tineretului la competiții

fi GRUIA * eoresp. regional

15-5). Farul Constanța — CSMS Iași 
3—2 (15-10, 12-15, 13-15, 15-10, 15-10). 
Petrolul Ploiești — Minerul Bihor 3—0 
(9, 12, 14).

FEMININ : Dinamo București — Ra
pid București 0—3 (4, 14, 9). Lipsa 
multor titulare din formațiile ambelor 
echipe (cinci jucătoare de la Dinamo 
și patru de la Rapid, selecționate în 
lotul R.P.R.) a făcut ca meciul să se 
desfășoare la un nivel mediocru. Ju
cătoarele rapidiste au fost superioare 
și au cîștigat pe merit. Singurul set 
mai disputat a fost cel de-al doilea în 
care dinamovistele, în revenire de for
mă, au fost la un pas de a cîștiga 
setul (au condus cu 14—9).

NICOLAE TOKACEK — eoresp.

COMBINATUL POLIGRAFIC BUCU
REȘTI — PROGRESUL BUCUREȘTI 

“ " (7, 2, 9)3—0

învingătoarele 
și au cîștigat 
45 de minute. S-au evidențiat înde
osebi Ana Păunoiu Zaharia, Ecaterina 
Crăciun și Ileana Mărăcine. Voleiba
listele de la Progresul au jucat fără

au jucat foarte bine 
detașat doar în

Știința Cluj a învins și pc Dinamo București (52-50), 
răminind neînvinsă în campionatul masculin
(Urmare din pag. 1)

tîlnire frumoasa, pasionantă -chiar, mult 
mai echilibrată decît arată scorni. Cu 
Bîrsaii și Frantz în vervă de joc și 
Esigntan, prețios realizator, „stegarii" 
au dominat prima repriză, în care fe
roviarii au fost surprinși adesea ne-a*  
tenți în apărarea lor combinată.

Puternic încurajați de spectatori, 
baschetbaliștii de la Rapid și-au du
blat eforturile după pauză. L-am vă
zut, astfel, pe Cristian Popescu în 
forma lui de „zile mari", iar pe Pre- 
dulea, cu o voință demnă de remarcat, 
„trăgînd“ întreaga echipă după el. Și, 
astfel, cvintetul feroviar, cu noi aripi, 
a egalat jocul, detașîndu-se sigur în 
final. Mai ales în această a doua re
priză, rapidiștii au luptat mai bine 
sub panou, au avut un procentaj su
perior la aruncările din acțiune (35—19 
față de 22—8 al brașovenilor), cîști
gînd pe merit. Bun arbitrajul cuplului 
C. Armășescu — 1. Petruțiu (Buc.).

SIDERURGISTUL GALAȚI—ȘTIIN
ȚA BUCUREȘTI 63—56 (33—33). Me
ciul a fost viu disputat și de un bun 
nivel tehnic. Conduși la începutul jo
cului, gălățenii au reușit să egaleze 
pînă la pauză, iar la reluare — eu mai 
multă dîrzenie — să obțină un succes 
meritat. Știința a lăsat o bună im
presie, evidențiindu-se în mod special 
tînărul Alin Savu (27 puncte). (T. Si- 
HopoZ-coresp.).

STEAUA — DINAMO ORADEA 
82—58 (43—27) Dinamoviștii au ținut 
piept echipei campioane doar 10 mi
nute. Apoi, echipa bucureșteană s-a 
detașat net, cîștigînd fără emoții. Prin
cipalii realizatori: Novarele 18, Barau 
18 de la Steaua și L. Nagy 19 de la 
Dinamo.

ȘTI1NȚA TIMIȘOARA — ȘTIINȚA
TG, MUREȘ 83—54 (42—28). Meci la

în-

Constanța 
15—9).

2—3 
15—12,

Știința

Luptă la fileu... (Fază din meciul de volei C.P.B.—Progresul).
Foto: T. Roibu

elan, manifestînd și în acest meci lip
suri mari în pregătirea fizică și teh
nică. (T. Nicolae — eoresp.).

lată și celelalte rezultate ale
Finirilor feminine din seria I: Știința 
Cluj—Știința București 3—0 (12, 13, 
11). C.S.M. Cluj—Farul ~
3—1 (10—15, 15—8, 16—14, 
Voința Craiova—C.S.M. Sibiu 
(15—10, 2—15, 14—16,
10—15).

SERIA A II-A, Masculin: 
Brașov—Olimpia București 3—6 (12, 
7, 12). Dinamo Suceava—Știinta Pe- 
troșeni 3—1 (15—13, 13—15, '15—6, 
15—11). înainte Timișoara—Con
structorul Brăila 1—3 (15—7, 13—15, 
8—15, 8—15). Minerul Baia Mare— 
Industria Sîrmei C. Turzii 3—0 (10, 
10, 12). Electroputere Craiova—
C.S.M. Cluj 2—3 (9—15, 15—5, 12— 
15, 15—8, 11—15).

Feminin: Metalul București—Voin
ța M. Ciuc 0—3 (11, 10, 12). Parti
zanul roșu Brașov—Voința București 
3—0 (6, 12, 9). C.F.R. Timișoara- 
Progresul Tîrgoviște 1—3 (12—15, 
15—7, 4—15, 6—15). Penicilina Iași 
—Corvinul Deva 3—0 (5, 12, 15).

din 
Cele mai 
de la ti- 
mureșeni.

discreția timișorenilor, superiori 
toate punctele de vedere, 
multe puncte: Ho f man 29 
mișoreni și Țedula 18 de la 
(Al. Gros-coresp. reg.).

POLITEHNICA CLUJ —
CRAIOVA 85—47 (4-1—31).

ȘTIINȚA

MASCULIN, SERIA A li-A
CHIMIA
Victorie

VOINȚA TG. MUREȘ — 
SUCEAVA 98—44 (39—21) 
categorică a mureșenilor. Chimia a 
jucat cu 7 oameni și cu tricouri îm 
prumutate de ia gazde (!). (V. Kadar- 
coresp.).

PROGRESUL BUCUREȘTI — CON
STRUCTORUL IAȘI 55—32 (19—21). 
Superiori în repriza secundă, bucurește- 
nii au învins pe merit. (Cr. Popescu- 
eoresp.).

Aurul Brad — Farul Constanța 
61—74 (34—41); Voința lași — Voința 
Saiu Mare 76—39 (37—18).

FEMININ, SERIA I

ȘTIINȚA BUCUREȘTI — VOINȚA 
BUCUREȘTI 78—51 (33—29) Partid r 
promitea o luptă pasionantă, ea fiind 
așteptată eu mare interes de iubitorii 
baschetului din Capitală. Și, într-ade- 
văr, după aspectul primelor 20 de mi
nute, eind cele două formații au con
dus alternativ, smulgînd aplauze pen
tru unele acțiuni frumoase, învingă- 
toarea era greu de presupus. După pau
ză însă, aspectul partidei s-a schimbat 
radical. Campioanele au acționat din 
ce în ce mai bine, speculînd cu maxi
mum de eficacitate toate greșelile de 
apărare Comise de Voința. în plus, 
baschetbalistele Voinței au ratat în 
această repriză nepermis de mult (din 
30 de încercări au transformat doar 
8), fapt care a permis Științei să se 
detașeze net și să -obțină o frumoasă

Nici nu s-a așternut bine zapada pe 
străzile și parcurile Capitalei și cei 
mai mici participant la Spartachiadă, 
elevii, au și luat cu asalt derdelușurile. 
Ei au amenajai la repezeală pirtii de 
săniuș prin parcuri, pe alei, oriunde 
zăpada și configurația terenului, bine
înțeles, a permis aceasta.

In cartierul Cotroceni am fost mar
torii unor întreceri viu disputate la 
care au participat elevi de la școlile 
din împrejurimi. Cei mai numeroși con-

Sezon „mort" in plină iarnă!.
Pentru patinatorii artistici din Bucu

rești iarna a venit de mult. Grație pa
tinoarului artificial din parcul „23 
August", ei și-au început antrenamen
tele pe gheață încă de la mijlocul lu
nii octombrie a anului trecut. Sîrguin- 
cioși, patinatorii s-au pregătit zilnic 
în vederea competițiilor pe care le 
așteptau cu nerăbdare.

Și nerăbdarea lor era cu atit mai 
mare cu cît aveau in față un bogat 
program: citeva concursuri de clasi
ficare, „Cupa 30 Decembrie" etc. iar 
forul de specialitate trebuia să orga
nizeze întrecerile dotate cu trofeul 
„Cupa F.R.H.P.“.

Cupa F.R.HIeri în
(Urmare din pag.

RAFINĂRIA TELEAJEN 
22—16 (11—7). Petroliștii 
o frumoasă revanșă pentru

— RAPID 
și-au luat 
înfrîngerea 

din tur. Meciul a fost frumos, rapid, 
cu multe acțiuni spectaculoase la am
bele porți. Victoria Rafinăriei este pe 
deplin meritată. Jucătorii din Teleajen 
au condus cu 5—1, 7—3, 10—5,,
li—7, 15—8, 19—11, impresionînd
prin acțiunile lor decise la semicerc. 
Echipa feroviară lipsită de aportul lui 
Lîvitt Constantinescu a jucat sub va
loarea ei obișnuită în atac. Principalii 
realizatori au fost: L. Popescu 8, Ro
taru 5 și Neusatz 5 de la Rafinăria, 
Gațu 8 și Hausner 4 de la Rapid.

ȘTIINȚA — I.C.F. (m) 28—14
(13—0). Mai echilibrat în prima re-

victorie. O mențiune pentru Cornelia 
Gheorghe, care cu această ocazie și-a 
făcut debutul în echipa campioană, 
Ana Haralambie și Herta Antosch.

ȘTIINȚA CLUJ — VOINȚA ORA
DEA 57—28 (25—10). Meci de factură 
tehnică modestă, în special datorită 
slabei evoluții a orădencelor. Știința 
a avut tot timpul inițiativa, victoria 
ei nefiind 
meat. (I.

periclitată în nici 
Brățan-eoresp.).

ORADEA — MUREȘUL

OLIMPIA BUCUREȘTI — PROGRE
SUL BUCUREȘTI 43—42 (20—19). 
Partidă spectaculoasă în care ambele 
echipe au condus alternativ. Cu mai 

curenți au fost de la Școala medie 
nr. 33. Ei au reușit, de alt lei, să ocupe 
primele locuri și ne-au declarat că abia 
așteaptă o zăpadă „bună" pentru a-și 
dovedi... și mai mult priceperea în 
conducerea - săniuței. Am reținut nu
mele citorva dintre ei: Cristian Alexe 
de la Școala nr. 175, Ion Badea, Ma
rian Rotaru și Ion Croitoru de la 
Școala nr. 33, Petre Gaciu de la Școa
la profesională U.M.E.B., Tudor Niță 
de la Școala nr. 146.

Totuși, deși ne aflăm în plin sezon 
de iarnă, in Capitală nu a avut loc 
nici unul din concursurile anunțate. 
De ce? Pentru că în preajma fiecărui 
concurs, organizatorii s-au trezit 
(fiindcă au lăsat treburile nerezolvate 
pină in ultimul moment) ba că nu au 
suficienți arbitri, ba că patinoarul este 
ocupat cu alte activități etc.

Iar patinatorii continuă să se an- 
freneze cu speranța că pînă la urmă 
comisia orășenească va reuși să orga
nizeze vreun concurs. Altfel, cine știe 
cînd vor lua startul intr-o competiție 
de... patinaj. Poate la vară, pe rotile...

TR. 1.

priză cînd l.C.F. a opus o vie rezisten
ță, jocul s-a desfășurat după pauză în 
nota de dominare a Științei. Aceasta s-a 
distanțat treptat, ciștigind la o dife
rență care exprimă superioritatea sa 
atît în apărare cît și în atac. Mari
nescu și Apostu (cite 6 goluf' —
la Știința —■ și Orban (4) la l.C.F. au 
avut o mai mare eficacitate.

RAPID — PROGRESUL (f) 27—7 
(13—2). Ultimul meci al programului a 
însemnat — pentru Rapid — reluarea 
pregătirilor în vederea apropiatului joc 
cu Fortschritt Weissenfels din cadrul 
„Cupei campionilor 
rele au manifestat 
teare. Au marcat: 
Szoko și Neako 4, 
nescu și C. Dumitrescu 2, respectiv 
Surdeanu 3, Bogan 2, Ghiță 2.

europeni". Ferovia- 
o formă satisfăcă-
Boțan 8, Oțelea, 

Popa 3, Constantî-

arm îri, 
mefiuitri, 
fCr. Po-

multă voință și precizie în 
Olimpia a dominat finalul 
reușind o prețioasă victorie, 
pescu-coresp.).

S.S.E. Constanța — A.S.A. Cluj 
65—35 (31—17); l.C.F. — C.S.M.S. lași 
78—46 (42—22); Știința Timișoara — 
Mătasea Dudeșli 43—46 (23—24). Joc 
modest, influențat de slabul arbitraj 
prestat de Anilor (Oradea) și Știrbu 
(Cluj).

VOINȚA BRAȘOV — UNIREA 
BUCUREȘTI 47—43 (22—25). Cu o 
pregătire fizică superioară, tinerele ju
cătoare din Brașov au reușit o splen
didă și meritată victorie. (C. Gruia- 
eoresp. reg.).

RAPID BUCUREȘTI — VOINȚA 
TG. MUREȘ 86—40 (4-4—20). Cu ex
cepția primelor 5 minute, cînd Voința 
a condus cu 14—6 (!), rapidistele
au controlat jocul permanent, obținînd 
piuă la urmă un succes categoric. Bucu- 
rcștencelc au pus un deosebit accent pe 
contraatac, reușind prin E. Ferencz, 
A. Racoviță și I. Vasilescu cîleva ac
țiuni de toată frumusețea.

CRIȘUL
TG. MUREȘ 38—48 (11—21). Acțio- 
nînd chiar de la început dezorganizat, 
fără convingere, gazdele au permis 
echipei mureșene să ia la pauză un 
avantaj de 10 puncte, pe care l-a men
ținut pînă la sfîrșit. Principalele rea
lizatoare: Fierlinger 14 de la Crișul, 
Varga 13 și M. Fogarasy 10 de la 
Mureșul. (I. G/zifa-coresp. regional).

FEMININ, SERIA A ll-A

Imagine spectaculoasă din partida 
Știința București—Voința București.

Foto; T. Roibu



PREOCUPĂRI PENTRU NOUL AN
DE VORBĂ CU ANTRENORII:

In săli și pe terenuri încep pregătirile
Majoritatea jucătorilor din echipele 

de categoriile A și B se află în ulti
mele zile de repaus. Singurii care în 
această perioadă nu au avut răgaz au 
fost antrenorii. Cu gîndul la reluarea 
întrecerilor, ei și-au întocmit în acest 
t-imp planurile metodice, de antrena
ment pentru perioada care urmează 
conform indicațiilor tehnico-ir.etodiceale 
". R Fotbal. Cîțiva corespondenți și 
■edactori ai ziarului nostru au stat de 
vorbă cu antrenorii despre felul în 
care vor decurge primele antrenamen
te ale fotbaliștilor, care vor începe 
peste cîteva zile.

LA TiMIȘOARA...

Jucătorii de la Știința au fost vă- 
zuți pe stadionul „23 August" din Ti
mișoara. Cu această ocazie, antrenorul 
Silviu Bindea, a declarat coresponden
tului nostru Alexandru Gross următoa
rele : „Din săptămînă aceasta vom e- 
fectua cîte 4—5 antrenamente, dintre 
care unul sau două în sala de gimnas
tică iar . restul — în funcție de starea 
vremii — în aer liber. In primele șe
dințe de antrenament vom acorda o 
atenție deosebită pregătirii fizice gene
rale.

— Alte probleme la ordinea zilei ?
— In perioada pregătitoare trebuie 

să muncim conștiincios, cu multă răb
dare. Vom căuta să introducem în rîn- 
durile jucătorilor mai multă disciplină 
fapt care, după chm știți, a lipsit în 
prima parte a campionatului. In toam
nă fotbaliștii noștri au jucat în gene
ral sub valoarea lor, cu toate că lotul 
de ca dispunem este valoros. O altă 
chesfcune care trebuie rezolvată este a- 
ceea a readucerii jucătorilor pe acele 
posturi în care dau Cel mai bun ran
dament. In toamnă. în formație s-au fă- 
:ut schimbări dese, care nu-și aveau 
ostul. Pornim în noul an cu încrede- 
ea fermă că Știința Timișoara va a- 

vea o comportare mai bună în returul 
rare se apropie.

...Șl PITEȘTI

O scurtă convorbire cu antrenorul 
V. Mărdărescu, l-a pus pe coresponden
tul nostru Alexandru Momete la cu
rent cu planul de pregătire al echipei 
Dinamo. După cum se știe echipa din 
Pitești n-a încetat antrenamentele a- 
proâge toată luna decembrie, întrucît 
avea de disputat partida restanța cu 
Steaua.

„Cu o serie de jucători, printre care 
Badea, David și Matache, am lucrat 
individual, pentru dezvoltarea unor ca
lități fizice. Lui Badea, am căutat să-i 
remediez unele deficiențe legate de 
noua așezare în teren, cu patru fun
dași, în care el are sarcini deosebite. 
Ceilalți fotbaliști au avut cîteva zile 
vacanță, urmînd ca la 9 ianuarie să 
se întilnească cu toții la primul antre
nament „oficial" din acest an".

Piteștenii au un singur obiectiv : ob
ținerea unei forme sportive corespun
zătoare pentru retur. Desigur, acest o- 
bfectiv nu poate fi realizat fără men
ținerea și dezvoltarea pregătirii fizice 
generale și speciale, fără dezvoltarea 
forței și a rezistenții în regim de vi
teză. Pregătirile, indiferent de starea 
timpului, se vor desfășura numai în 
aer liber, intensitatea antrenamentelor 
va marca o creștere progresivă. In a- 
rc-astă perioadă antrenorul V. Mărdă
rescu se va ocupa în mod special de 
jucătorii liniei de atac, compartiment 
tocă deficitar.

NE VORBEȘTE SUE OANĂ

Pe antrenorul ptoieștenilor l-am în- 
tîlnit sîmbătă dimineața la federație. 
Era împreună cu secundul său, prof. C. 
Cernăianu. Desfășurînd un adevărat 
plan de bătaie, cu obiective și sarcini 
precise,-pe jucător, am aflat amănunte 
privind primele antrenamente pe 1964 
ale Petrolului i

De la 1. E. B. S.
Pentru turneul intetnațî-onal da hochei 

pe gheață „Cupa București" din zilele de 
5—9 I. 1964 de la patinoarul artificial, bi
letele se găsesc la casa din sta. Ion Vida, 
între orele 9 și 13 și 15,39 — 19,30, iar în 
zilele Jocurilor la casele patinoarului, de 
la era 35.

„în prima săptămînă vom face o 
ușoară adaptare la efort, care nu va 
depăși zilnic 60 de minute. La început 
vom face patru ședințe de pregătire în 
sală și două afară, dar săptămînal nu
mărul antrenamentelor făcute în aer 
liber va crește cu cîte unul, scăzînd 
cele din sală. Scop : dezvoltarea fizică 
generală și îmbunătățirea calităților fi
zice de bază. în a doua perioadă a 
planului nostru de pregătire, care în
cepe la 16 februarie, vom acorda o a- 
tenție mai mare organizării jocului pe 
compartimente și posturi, ca și însuși
rii corecte a jocului cu patru fundași, 
în care fotbaliștii noștri mai comit încă 
greșeli..."

LA TELEFON TîRGOVfSTE

Antrenorul Petre Moldoveana de la 
Metalul Tîrgoviște este binecunoscut 
în Tîrgoviște. De aceea nu ne-a fost 
prea greu să-l găsim la telefon și să 
culegem informații despre pregătirile 
fotbaliștilor de la Metalul :

„Antrenamentele Ie vom relua la 15 
ianuarie, mai tîrziu deci decît echipele 
din categoria A, pentru că și întrece
rea formațiilor din B începe mai tîr
ziu. Desigur, în prima săptămînă an
trenamentele vor avea ca scop readap
tarea organismului la efort. Apoi, în 
atenția noastră va sta îmbunătățirea 
pregătirii fizice și apoi pregătirea teh
nică și tactică. Acestea din urmă vor 
căpăta o pondere din ce în Ce mai 
mare cu cit ne vom apropia de relua
rea campionatului. Pină la reluarea 
campionatului formația noastră are 
prevăzut și un turneu peste hotare".

CÎTEVA CUVINTE DESPRE 
C.S.M.S.

Continuînd linia începută încă din 
turul campionatului, antrenorul C. 
Te-așcă va continua să împrospăteze 
lotul echipei ieșene. Cuperman, Delea- 
nu și M. Constantinescu au fost pro
movați în „„11 “-le de bază.

PE SCURT
• Fotbaliștii echipei Minerul Baia 

Mare își vor relua pregătirile vineri 
10 ianuarie. Antrenorii Adalbert Balogh 
și Paul Gallis au convocat pentru ziua 
mai susamintită următorul tot de ju
cători: Vlad, Bay (portari), Donca, 
Szekely, Csoma, Vasilescu (fundași), 
Ujvari, Gergeli I, Rozniai (mijlocași), 
Suta, Sasu, Pop, Trifu, Incze, Dragan, 
Vaida și Soo (înaintași).

V. SASARANU — coresp. reg.

Clasamentul campionatului regiunii lași
Ca urmare a unei munci mai bine o- 

ricntate duse in cadrul asociațiilor spor
tive. a unei activități Instructiv-educati- 
ve. mai intense precum și a eforturilor 
depuse de antrenori, instructori și jucă
tori, turul campionatului regional a 
marcat un oarecare progres. S-au evi
dențiat în special echipele Constructo
rul lași, Dinamo Iași, Unirea Negrești, 
Gloria Bîrlad, Știința I.M.F. lași, Țe
sătura lași.

Spre deosebire de trecut, subcomisia 
de disciplină din cadrul comisiei regio-

Pronosport
AȘA ARATA O VARIANTA 

CU 12 REZULTATE EXACTE 
Co&cnisul 1 etapa tiia 3 I 1964

1. Ban — Milan (camp. italian A) 2
II. Catania — Juventus (camp, italian A) 1.

III. Interna?,ionale — Genoa (camp, ita
lian A) anulat

IV, Messina — Bologna (camp, italian A) 2
V. Modena — Fiorentina (camp. ita

lian A) 2
VI. Roma — Mantova (camp, italian A) 1

VII. Sampdoria —* * Lazio (camp, italian A) 1
VIII. Spal — Lanetossi (camp, italian A) 1

IX. Torino — Atalanta (camp, italian A) 1
X. Alessandria — Brescia (camp, ita

lian B) anulat
XI. Parma — Cagliari (camp, italian B) 1

XII. Venezia — Napoli (camp, italian B) x

SPARTACHIADA DE IARNA 1N 
PLINA DESFĂȘURARE

• Spartachiada de iarnă a stîrnit un 
.viu interes ta rînduriie tinerilor din 
raionul Vedea, regiunea Argeș. Astfel, 
pină in prezent au participat la con
cursuri de gimnastică 1397 de tineri, la 
șah 543, la tenis de masă 234, la trînlă 
254, la cros 1762, la ciclism 153, la 
atletism 591, la haltere 177 etc. La con
cursuri au luat parte peste 1500 de fete, 
majoritatea colectiviste, ceea ce arată 
că sportul a luat o mare dezvoltare în 
satele acestui raion. întrecerile primei 
etape continuă.

Petre Bădescu — coresp.

• Prima fază a Spartachiadei de 
iarnă a atras pină acum, în diverse con
cursuri, 6207 de tineri din cadrul aso
ciațiilor sportive din regiunea Galați. 
Merită a fi subliniat efortul depus de 
conducerile asociațiilor Avîntul Matca. 
Știinta Tecuci. Avîntul Cored, Munci
torul Ghidigeni și altele care au reușit 
să angreneze un număr mare de mem
bri ai UCFS în întrecerile din cadrul 
acestei importante competiții de mase.

Dumitru Stanciu — coresp.

ÎȘI TREC NORMELE
„INSIGNEI DE POLISPORTIV"

Aproape 800 de sportivi, care activea
ză ta diferitele campionate ale raionu
lui Segarcea, au reușit să-și îndepli
nească trei, patru și chiar cinci norme 
ale Insignei de Polisportiv. Cei mai 
mulți aspiranți la această insignă a- 
parțin asociațiilor Elevul mecanizator 
Segarcea, Știința Segarcea, Recolta 
GAS Bîrca, Avîntul Rojiște, Avîntul 
Piscu Sadovei și altele.

A. Eoeeanu — activist sportiv

UN REUȘIT CAMPIONAT 
RAIONAL

Jocul de popice se bucură de popu
laritate în raionul Petroșeni. La actualul 
campionat participă 9 echipe masculine. 
După terminarea turului, primul toc in 
clasament este ocupat de echipa Pro
gresul Lonea, care reușind să cîștige 
toate meciurile susținute a totalizat 24 
de p. O urmează în ordine Utilajul Pe
troșeni, Viscoza Lupeni cu cîte 18 p, 
Minerul Vulcan, Voința Petroșeni cu 
cîte 17 p. Minerul Lupeni 16 p. Jiul 
Petrila 12 p. Retezatul Uricani 10 p. etc.

Cel mai mare rezultat individual a 
fost înregistrat de popicarul Mihai 
Three (Minerul Vulcan), care a doborit 
din 200 bile mixte 856 de popice.

S. Băfof — coresp.

DIN ACTIVITATEA UNEI ASO
CIAȚII SĂTEȘTI

Peste 200 de tineri și virstnici din 
comuna Siliștea, regiunea București, 
și-au completat adeziunile de membri 
UCFS. Ei activează în mod organizat

Consiliul asociației sportive, C.F.R. 
București, a organizat o interesantă 
competiție rezervată juniorilor din Ca
pitală, la care au participat 9 echi
pe formate fiecare din cite doi jucă
tori și o jucătoare.

întrecerile au avut toc pe arena Giu- 
tești. S-a jucat la proba de 100 bile 
mixte. Cei mai, bine pregătiți s-au do
vedit a fi tinerii sportivi ai echipei 
C.F.R. Buc., care totalizînd 1041 p.d. 
(C. Tudor — 364, Stela Sfetcu 369, 
1. Mălai 308), au ocupat primul foc 
în clasamentul final. Urmează, în or
dine, Gloria cu 1032 p. d., Voința 1011 
p.d., M.M.C.M. 1003 p.d., Titanii 1000Fond de premii : 165.443 lei.

Antrenamentele, care încep zilele a- 
cestea, vor avea loc sub tribuna sta
dionului din Copou, unde a fost ame
najată o foarte bună sală de gimnas
tică. Paralel cu ăceasta se va „lucra" 
pentru îmbunătățirea pregătirii fizice 
generale și speciale a jucătorilor.

Ca și la Dinamo Pitești, la C.S.M.S. 
antrenorii sînt hotărîți să acorde o a- 
tenție deosebită liniei de atac, întru
cît în prima parte a campionatului la 
aceste echipe finalizarea a lăsat mult 
de dorit.

„ANTRENAMENTE 
VOLUNTARE" LA PROGRESUL

întrucît Progresul București și-a în
cheiat activitatea pe 1963 de-abia la 
29 decembrie, pregătirile propriu-zise 
vor începe la 11 ianuarie. Pînă atunci, 
după cum ne-a spus antrenorul C. 
Drăgușin, au loc antrenamente... vo
luntare.

— Cîți jucători se prezintă la aceste 
antrenamente ?

Toți I Dar, antrenamentele propriu- 
zise vor începe abia săptămînă viitoa
re. Conform indicațiilor metodice pri
mite din partea federației, la început 
vom pune accentul pe pregătirea fizică 
generală și specială. Bineînțeles, nu 
vom uita nici tehnica și tactica, dar 
ele vor căpăta o intensitate mai mare 
în săptămînile care urmează.

★

Așadar, fotbaliștii își reiau activita
tea. Aceasta se simte și la federația de 
specialitate. Colegiul de antrenori și 
antrenorii federali au primit sarcini 
speciale pentru ă urmări cu atenție, din 
prima săptămînă, pregătirile echipelor. 
Pentru că — ne-a declarat antrenorul 
federal B. MARIAN — de munca 
pe care o vor depune fotbaliștii în a- 
ceastă perioadă, depinde calitatea fot
balului pe care-1 vor presta în viitorul 
sezon.

• Echipa Poiana Cîmpina, care ac
tivează în seria 1 a categoriei secunde, 
n-a întrerupt complet antrenamentele. 
După vizita medicală îăcută tuturor 
jucătorilor la sfîrșitul primei părți a 
campionatului, fotbaliștii din Cîmpina 
s-au întilnit de două ori pe săptămînă 
în sala de gimnastică, la schi sau la 
patinaj. De ia 15 ianuarie Poiana Cîm
pina va efectua cinci antrenamente pe 
săptămînă in sală și in aer liber după 
cum va permite timpul.

C. VîRJOGHIE 
corespondent

nale de fotbal a avut mult mai puțin 
de lucru. Totuși o serie de fotbaliști — 
ca urmare a abaterilor săvirșite — au 
apărut în fața acestei comisii. E vorba 
de T. Acostandei (Rapid B triad), I. 
Vidineac, S. Popovici (Victoria Vaslui), 
P. Moraru, T. Ivan (Recolta Podul 
Iloaiei), Gh. Loghin (Progresul Huși), 
Gh. Țicău (Flacăra Murgeni), P. Șer- 
ban (Țesătura Iași,), N. Sfăt (Gloria 
Bîrlad) etc.

Dintre echipe. Constructorul lași (an
trenor M. Birsan) și Dinamo lași (an
trenor Tr. lordache). emit cele mai jus
tificate pretenții la titlul de campioa
nă a regiunii. Iată clasamentul:

se va disputa la primăvară

GH. VASILlU-coresp.

3. Constructorul Iași 12 S 2 1 30: 4 20
2. Dinamo lași 12 6'6 0 43:12 18
3. Gloria Bîrlad 12 6 3 3 24:12 15"
4. Unirea Negrești 11 7 1 3 27:14 15
5. Victoria Vaslui 12 5 4 3 29:18 14
6. Rapid Bîrlad 12 7 0 5 25:24 14
7. Țesătura Iași 12 6 1 5 32:22 13
8, Instalatorul Iași 12 2 6 4 14:21 10
9, Știința I.M.F. Iași 12 4 2 6 16:28 10

10. Recolta Pd. Iloaiei 12 4 I 7 21:42 .9
11. Progresul Huși 12 3 I 8 21:33 7
12. Flacăra Murgeni 12 2 1 9 17:34 5
13. Avîntul H«și 11 1 2 8 13:48 4

Jocul Avîntul Huși-—Unirea Negrești

In asociațiile sportive din orașul și 
raionul Tîrnăveni au loc în aceste zile 
adunările generale de dări de seamă. 
Cu acest prilej se fac-'numeroase pro
puneri de impulsionare a activității 
sportive în asociații.

Consiliul asociației sportive Chimica 
— de exemplu —a prevăzut în planul 
de muncă pe anul 1964 «activizarea 
secțiilor de atletism, volei, handbal și 
tenis de masă, precum și înființarea 
unor noi secții pe ramură de sport: 
box și lupte.

Frumoase proiecte și-a făcut, pen
tru acest an, și consiliul asociației 
sportive Avîntul din comuna Mica. 
Printre acestea, cel mai important 
este atragerea tuturor colectiviștilor în 
competițiile de mase. Anul acesta se 
vor înființa două noi secții pe ramură 
de sport: atletism și popice.

Propuneri prețioase privind impul
sionarea activității sportive s-au făcut 
și în alte asociații din raionul Tîrnă
veni. Atrage atenția in mod deosebit 

DIN TOATA TARAs

Concurs de Juniori la popice

faptul că multe asociații sportive și-au 
propus să înființeze comisii de turism, 
să atragă un număr cit mai mare de 
oameni ai muncii în practicarea dru-< 
meției.

I. HASAȘIU — coresp.

Crește numărul 
membrilor UCFS
Cei peste 5200 de membri UCF3 

de. la asociația sportivă Textila din 
Buhuși și-au achitat în proporție de 
sută la sută cotizația sportivă, fapt 
ce va permite achiziționarea de noi 
materiale sportive de către asociație.

Pentru anul acesta se prevede că 
numărul membrilor UCFS să crească 
la 6000.

NiCOLAE CIOBANU 
instructor voluntar

în secțiile de fotbal, volei, atletism, 
ciclism, șah și tenis de masă, ale aso
ciației sportive din comună. Mulți din
tre ei sînt cunoscuți în satele învecinate. 
Astfel, llie Modan s-a dovedit a fi unul 
dintre cei mai iuți alergători pe 100 și 
200 m. Gheorghe Dincă, Anghel Buri 
cea, Florian Ferbințeanu, Aurelian Min
ed și alții s-au remarcat de multe ori 
în diferite concursuri și campionate ra
ionale sau regionale.

In momentul de față tinerii din Siliș
tea se întrec cu însuflețire în cadrul 
concursurilor Spartachiadei de iarnă la 
care consiliul asociației sportive și-a 
propus să mobilizeze peste 600 de pari 
ticipanți.

T. Negulescu — coresp.

NOI INSTRUCTORI SPORTIVI

• Din inițiativa consiliului raional 
UCFS Caracal, s-a ținut un Curs de in
structori sportivi de atletism, volei șt 
handbal, pe care l-au absolvit 35 de 
tineri recrutați din școlile medii și pro
fesionale. Lecțiile au fost predate de 
antrenori, medici și activiști cu o bo
gată experiență.

C. Donciu — coresp.

• In urma cursului organizat de 
consiliul raional UCFS Tg. Jiu, 25 de 
tovarăși au primit carnetul de instruc
tor sportiv voluntar. Ei activează în 
asociațiile sportive sătești. Un mare 
aport la buna desfășurare a lecțiilor
l-au  adus maestrul sportului Tudor 
Paraschiva, profesorii N. Manta, V. 
Popescu, activistul sportiv Mihai 
Blaj și sportivii fruntași 1. Albăstroiu, 
Trwan Băloiu, C. Dorobanțu și alții.

Masele Băloi — coresp.

Și-au îmbogățit inventarul
Pentru a «sigur-a condiții cit mai 

bune activității sportive, consiliul aso
ciației sportive de pe lingă Școala de 
mecanici agricoli din Fidiași, cu spri
jinul material al direcțiunii școlii și 
al conducerii S.M.T., a procurat în ulti
mul timp materiale și echipament 
sportiv în valoare de 15 000 lei.

Acum, în secțiile asociației — tenis 
de masă, șah, haltere, gimnastică etc. 
— se desfășoară o intensă activitate. 
Tinerii participă cu entuziasm la în
trecerile organizate în cadrul asocia
ției lor. Recent, peste 200 de elevi ai 
școlii au luat parte la un reușit con
curs de săniuțe, iar 50 de tineri au 
îndeplinit majoritatea probelor prevă
zute în regulamentul „Insignei de Poli
sportiv*.

O contribuție însemnata la buna des
fășurare a aclivfoâții sportive din ca
drul Școlii de mevanvei agricoli din Fi- 
liași, o aduc tovarășii Gh. Popescu, 
directorul școlii și l. Boțită, directo
rul S.M.T.

NIC. CÎRSTOCEA — coresp.

p.d., Cimentul 985 p.d.. Iuta 968 p.d., 
Frigul 912 p.d., și M.T.T.C. 906 p.d.

O bună precizie în lansarea bilei 
au arătat Stela Sfetcu (CFR) și Mihai 
Timingeniu (MMCM), care doborînd 
din 100 bile mixte cîte 369 popice și 
respectiv 392 popice au realizat cele 
mai mari rezultate individuale. S-au 
remarcat Elena Iordan (Frigul) 3.32 
p.d., Margareta Bordei (Gloria) 318 
p.d., Florica Aciu (MMCM) 304 p.d., 
Petre Boțogan (Voința) 386 p.d., Con
stantin Vestenian (Cimentul) 385 p.d., 
Aurel Oancea (Frigul) 385 p.d. și Ion 
Bortis (Titanii) 371 p.d.



(R.D.G.) 43.5: 5000 m Slott (Suedia) 
8 15,4. 1500 tn Slott (Suedia) 2:17.3.

Scurte știri din:

O COMUNICARE DIN V1ENA

. Oficialitățile sportive austriece au 
comunica; duminică că la „Olimpiada 
Albă" vor fi prezenți 1867 sportivi și 
sportive reprezențînd 35 de țări. La 
Olimpiada de iarnă vor funcționa 389 
de oficiali și arbitri. întrecerile vor 
fi urmărite de 1100 ziariști, fotorepor
teri. crainici de radio și televiziune.

CONCURSUL DE SĂRITURI CU 
SCHIURILE „CELE 4 TRAMBULINE"

Tti stațiunea de la Obertsdorf s-a 
desfășurat primul concurs de sărituri cu 
schiurile din cadrul tradiționalei com
petiții „Cele 4 trambuline". Victoria a 
revenit norvegianului Thorbjon Yg- 
geseth. care a totalizat 220,2 puncte. 
Săriturile sale au măsurat 75,5 si 72.5 
tu. Au urmat în clasament Antoro Im
monen (Finlanda) — 215.5 puncte
(71,5 și 74.4 m), Piotr Kovalenko 
(U.R.S.S.) — 213,2 puncte (73 și 73 
m). Max Bolkart (R.F.G.) — 211.4 
puncte (72 si 71 m). John Balfanz 
(S.U.A.) — 209,6 puncte (70 și 72.5 
m).

Schiorii-săritori finlandezi au domi
nat cel de-al doilea concurs al compe
tiției. „Cele 4 trambuline" desfășurat 
în stațiunea de la Garmiseh Pa'tenkir- 
chen (R.F.G.). Veikko Kankkonen a 
te-minat pe primul loc, realizin'! 225.7 
puncte. Săriturile sale au măsurat 85 
și respectiv 86 m. El a trecut pe pri
mul loc in clasamentul concursului 
clpyr de la prima săritură. Finlande
zul a arătat o pregătire remarcabilă. 
Kankkonen este in vlrsfă de 24 am Și 
este una din speranțele țării sale la 
J.O. de la Innsbruck. Locul doi a re
venit coechipierului său Niilo Halonen 
— 218,9 puncte urmat de polonezul 
$telan Przybyla — 216,6 puncte, fin
landezul' Lnsio Hyytae — 213.3 puncte. 
Gene Kotlarek (S.U.A.) - 210.7
puncte, Kut F.limae (Suedia) — 209.8 
puncte, Ivan Kovalenko (U.R.S.S.) — 
207 puncte. Immonen (Finlanda) — 
206.7 puncte.

După desfășurarea primelor două 
concursuri, în clasamentul general 
primul loc continuă să fie deținut de 
norvegianul Yggeseth — 425,9 puncte. 
Polonezul Przybyla urmează în cla
sament ' cu 425.4 puncte, iar pe locul 
trei se află Immonen (Finlanda) — 
423.2 puncte. Urmează apoi Kankko- 
np't (Finlanda) — 420 puncte. Ilyylae 
(Finlanda) — 419.5 puncte. Ivanikov 
(U.R.S.S.) — 411,4 puncte, f'akadze 
(U.R.S.S.) — 411 puncte.

PATINATORII SOVIETICI AU OB
ȚINUT PERFORMANȚE BUNE LA 

CELIABINSK

Patinatorii de viteză sovietici au ob
ținut performanțe valoroase in con
cursul desfășurat la Celiabinsk. Astfel. 
I. Ostahov a stabilit un nou record 
unional in proba de 10 000 m cu tim
pul de 16.05.7. Valentina Stenina a 
parcurs 1500 m în 2:26.8 (cea mai 
bună performanță mondială a sezonu
lui). Pe patinoarul orașului Irkutsk, 
Sianislav Stenin a obținut un rezul
tat remarcabil in cursa de 5000 rn cu 
7.49.2.

Tot la Celiabinsk, sportiva Tatiana 
Sidorova a stabilit un nou record u- 
nional in proba de 500 m cu timpul 
de 46.0 (cea mai bună performanță 
mondială a sezonului). Nadejda Titova 
s-a clasat pe locul doi cu 46.5.

LA BERLIN: „CUPA DYNAMO" LA 
PATINAJ VITEZA

La Berlin s-a disputat un concurs 
preolimpic de patinaj viteză dotat cu 
„Cupa Dynamo". La feminin, primul
loc a fost ocupat de Helga Haast 
(R.D.G ) care a totalizat 208,533 punc
te fiind urmată 'de Pilecjczyk (R.P. 
Polonă) — 208,840 puncte și Serocz- 
tjnska (R.P. Polonă) — 208.884
puncte, llaase a arătat o formă re
marcabilă. stabilind trei recorduri ale 
țarii sale. Ea a parcurs 500 m In 
47,6/10, 1000 tn in 1:38,5 și 1500 m in 
2:33,4. Cursa de 3000 m a fost ciști- 
gată de Pilecjczyk in 5:35.2.

Probele masculine au fost dominate 
de suedezul Slott, care a ocupat pri
mul loc in clasamentul general. In 
proba de 10000 m Slott a obținut tim
pul de 16:59.5. L-au urmat in clasa
ment Petersson (Suedia) — 17:04,5 
și Van lleyst (Olanda) — 17:04.5. 
Iată celelalte rezultate înregistrate in 
competițiile masculine: 500 tn T hitch

A LOST DESEMNAT LOTUL DE 
SLALOMIȘTI SOVIETICI

La Cimbulak, în apropiere de Alma 
Ata, a avut ioc un concurs de slalom 
special, la care au participat schiorii 
lotului olimpic al U.R.S.S. pentru 
Innsbruck. La masculin, victoria a 
revenit lui V. Melnikov 1:59,7, iar la 
feminin campioanei Svetlana Demido
va — 2:01,4. In urma acestui concurs, 
antrenorul echipei, Serghei Rabin, a 
selecționat următorul lot pentru J.O. 
de la Innsbruck: V. Talianov. V Mel
nikov, T. Macasteriov, V Scein și S. 
Ivanov la masculin. Svetlana Demido
va, Evghenia Kabina și Galina Sido
rova — feminin.

CAMPIONUL MONDIAL ÎNVINS!

Pe un timp nefavorabil s-a disputat 
In localitatea Christiansenham al doi
lea concurs de selecție al patinatorilor 
suedezi de viteză m vederea alcătuirii 
echipei pentru tocurile Olimpice de 
iarnă de la lnnsbruck. In proba de 
5000 m a fost inregistrata o surpriză. 
Sandler reușind să obțină victoria în
aintea campionului mondial J. Nilsson, 
mare specialist pe această distanță. 
Sandler a realizat timpul de 8:16.4. în

Ștefan Oleksak este cel mai bun schior 
cehoslovac la combinata nordică. In 
concursul .preolimpic desfășurat anul 
trecut la Sefeld el a ocupat locul 4. 

timp ce Nilsson a fost cronometrat in 
8:29,8. Proba de 500 m s-a încheiat 
cu victoria lui Hedlund în 44.0 urmat 
de Sandler cu 45.2. La femei, lacobsson 
a terminat învingătoare la 500 m cu 
48.9. iar cursa de 1500 m a revenit 
sportivei Scher ling în 2:44.8, care « 
invins-o pe campioana țării, Jacobs
son — 2:45,5.

CONCURS PREOLIMPIC DE 
SCHI-FOND

In apropiere de Stockholm s-a dis
putat un concurs preolimpic de schi- 
fond, la care au participat sportivi din
U.R.S.S., Suedia, Norvegia, Finlanda, 
Italia și Japonia. Proba de 20 km a 
fost dominată de schiorii suedezi, care 
s-au clasat pe primele trei locuri: 
Lars Ulsson — Ih 15:57,0; Sixten Jer- 
berg — 11116:36,0; Aarl Person —

PE SCURT
ATLETISM: Cu prilejul unui con

curs de atletism desfășurat la M'ami, 
cunoscutul sprinter american Bob 
Hayes a egalat recordul mondial în 
proba de 100 yarzi. realizînd timpul de
9.1. Recordul oficial al probei apar
ținea, de asemenea, lui Hayes. Pe 
locul doi s-a clasat Ga’/iy Smith 
cu 9,6. Hayes și-a adjudecat 
victoria și în proba de 220 yarzi 
(linie dreaptă), fiind cronometrat în
20.1. In cursul aceleiași reuniuni Gary 
Gubner a cîștigat proba de aruncarea 
greutății cu 18,18 m, iar John Pennel 
a obținut la săritura cu prăjina 4.88 m.

VOLEI: Invingînd cu 3—0 (15—2; 
15—4; 15—0) echipa Iranului, selec
ționata feminină de volei a R P.D. 
Coreene a ocupat primul loc în turneul 
preolimpic (zona asiatică) de la New 

11116,45,0 Vaganov (U.R.S.S.) a o- 
cupat locul 6 cu 11)17:31,0.

La feminin, cel mai tun rezultat a 
fost obținut de Alevtina Kolcina 
(U.R.S.S.) cronometrată in 45:08,0.

ȘTIRI DIN HOCHEI

• Selecționata olimpică a R.S. Ce
hoslovace a susținut a 5-a întîlnire 
din cadrul turneului pe care-1 între
prinde în Canada jucînd cu o repre
zentativă a regiunii Saakatoon. Me
ciul s-a încheiat cu un rezultat de ega
litate: 4—4.

Pe patinoarul orașului Sudbttri (On
tario) echipa olimpică a Canadei a 
întrecut cu 4—0 (1—0, 0—0, 3—0) 
reprezentativa olimpică a Ceho
slovaciei.

După meciurile susținute în Canada 
hocheiștii cehoslovaci au sosit în S.U.A. 
pentru o serie de întîlniri amicale. In 
primul meci hocneiștii cehoslovaci au 
jucat la Chicago cu selecționata olim
pică a S.U A. Gazdele au repurtat o 
surprinzătoare victorie cu scorul de 
6—4 (3—1; 2—0; 1—3).

• Competiția internațională de ho
chei pe gheață „Cupa Spengler" a 
fost ciștigată de echipa cehoslovacă 
Spartak Praga, care in ultimul joc a 
învins cu 4—1 (0—1; 3—0; 1—0) pe 
Vista Oestrand (Suedia). I1C Davos 
a întrecut cu 11—1 (5—1; 3—0; 3—0) 
pe Preussen Krefeld.

• Echipa de tineret a U.R.S.S. a
cîștigat la Stockholm competiția inter-, 
națională de hochei pe gheață pentru 
„Cttpa Aherne". In ultimul., meci ho
cheiștii sovietici aii învins cu scorul 
de 7—0 (5—0; 1—0; 1—0) echipa
Finlandei.

• După turneul întreprins in Iugo
slavia și Italia, echipa R.P. Polone a 
plecat la lnnsbruck pentru a susține 
noi jocuri de verificare in vederea J.O. 
In primul meci, hocheiștii polonezi au 
întîlnit formația locală 1.EV. de care 
au dispus, cu scorul de 7—3 (1—1; 
3—1; 3—1). Cei mai buni jucători au 
fost Manowski și Kurel, care au în
scris cite 3 puncte.

Meciuri interesante
(Urmare din pag. 1)

spectaculos, în care echipa sovietică a 
fost o adevărată „vioara-ntîi". Pase 
precise, patinaj rapid și EFICACITATE 
— iată atributele de bază ale hocheiș- 
tilor sovietici. Am subliniat eficacitatea 
pentru că în aceasta a constat, de fapt, 
superioritatea învingătorilor, în rîndul 
cărora am remarcat jucători valoroși 
ca Iorkin. Karpov, Maslenikov și Gre- 
benikov, care au jucat anii trecuți în 
turneul întreprins de echipa de tineret 
a U.R.S.S. în S.U.A. și Canada.

Berlinezii au beneficiat de prezența 
a patru jucători din prima reprezenta
tivă : Noack, Thill. Zander și Porzig. 
Echipa are calități remarcabile, dara 
ratat exasperant, ceea ce și explică în 
bună parte scorul sever la care a pier
dut. Am adăuga „căderea" morală a 
echipei după ocaziile cît... roata carului 
pierdute în prima repriză și cele două 
goluri primite după aceea.

Au marcat: Vozvîsaev (min. 13 și 
30), Leonov (min. 20), Logacîov (min. 
22). Dimitriev (min. 28), Preajnikov 
(min. 37 și 55), Tîțînov (min. 48) și 
Ivașin (min. 50 și 58).

Delhi, obținînd calificarea pentru J.O. 
de la Tokio. La masculin, turneul a 
fost cîștigat de echipa Coreei de sud. 
In ultimul meci, Coreea de sud a în
trecut cu 3—2 echipa Indiei.

TENIS : Turneul internațional de tenis 
de cîmp de la Mexico City a fost cîștigat 
de Antonio Palafox, care în finală l-a 
învins cu 6—4 ; 6—3 ; 6 — 1 pe Rafael 
Osuna. Proba feminină a revenit lolan- 
dei Jamirez, învingătoare cu 6—0 ; 6—2 
în partida cu Beatrice Martinez.

CROS: Tradiționalul cros interna
țional care se desfășoară în seara zilei 
de 31 decembrie pe străzile orașului 
brazilian Sao Paulo a fost cîștigat la 
această ediție de belgianul Henry 
Clerckx. El a fost urmat de portughezii 
Manuel Marques. Manuel Oliviera, de 
brazilianul Negueiro și englezul Taylor.

ȘAH: Marele maestru internațional 
Hasin (U.R.S.S.) continuă să fie lider 
în turneul internațional de șah de la 
Hastings. în runda a 6-a Hasin a fă
cut remiză în 58 de mutări cu H. 
Littlewood (Anglia), Tal (U.R.S.S.)
1- a învins pe J. Littlewood (Anglia), 
Alte rezultate: Hindle (Anglia) — Gli- 
gorici (Iugoslavia) remiză; Lengyel 
(R.P.U.) — dr. Bely (R.P.U.) remiză; 
Clausen (Danemarca) — Franklin (An
glia) întreruptă.

Clasamentul după 6 runde: 1. Hasin 
5 puncte; 2—5 H. Littlewood, Lengyel, 
Gligorici, Tal fiecare eu eîte 4,5 puncte;
6. Clausen 1,5 (1) puncte etc.

în turneul „șalangerilor“ campioana 
mondială Nona Gaprindâșvili (U.R.S.S.) 
conduce cu 4,5 puncte. în runda a 5-a 
Gaprindașvili a învins pe Juhe 
(R.F.G.). Locul doi în clasament este 
ocupa<t- de francezul Henri Carozzi, 
care a cîștigat la englezul Taylor.

FOTBAL : Echipa olimpică de fot
bal a R.D. Germane care se află de 
mai multe zile în turneu în Indonezia 
a jucat la Surabaya cu selecționata 
orașului de care a dispus cu scorul 
de 5—0 (3—0). La Bagdad, în ca
drul preliminariilor turneului olimpic 
de fotbal, echipele Iranului și Iraku
lui au terminat la egalitate: 0—0. Ju
cînd la Cairo cu Zamalek, echipa ma
ghiară Va sas Budapesta a terminat în
vingătoare cu scorul de 2—1. în Berli
nul occidental echipa iugoslavă Voj- 
vodina Novi Sad a dispus cu 4—2 
(2—1) de formația vest-germană B.S.C. 
Hertha.

Sîmbătă și duminică s-au disputat 
mai multe întîlniri internaționale de 
fotbal. La Hamburg, echipa argenti- 
neană Boca Juniors a terminat la ega
litate: 2—2 (1—1) cu S.V. Hamburg 
în timp ce la Dortmund Borussia a 
învins cu 2—1 (1—-1) pe Lorenzo
Buenos Aires. în primul meci al turneu
lui pe care-1 întreprinde în Peru echi
pa iugoslavă Partizan a întîlnit la 
Lima formația „Alliance*.  Gazdele au 
cîștigat cu 3—1 (1—1). Alte rezultate: 
F.C. Sarrebruck — Radnikî Belgrad

S X Redacția ji administrația; str. Vasiîe Conta ar. 16, releton 11.10.05, Interurban 72, nr. 1—2. întreprinderea Poligrafică .Informația", str. Brezoianu 23—25,

2— 1 (1;—0); T.S.V. Munchen —; Vojvo- 
dina Novi Sad 2—0 (2—0).

RUGBI: Pe stadionul „Murrayfield*  
din Edinburg în prezența a peste 20 000 
de spectatori, echipa de rugbi XV a 
Scoției a obținut o remarcabilă victorie 
cu 10—0 (5—0) în fața reprezentativei 
Franței, într-un joc contînd pentru 
„Turneul celor 5 națiuni*.  în prima 
repriză, gazdele au dominat, obținînd 
o încercare în minutul 15 prin Ron 
Thomson care a fost transformată de 
fundașul Sammy Wilson. Scorul a fost

în „Cupa București'*
In orice caz. „olimpicii" noștri vor 

avea mult de furcă cu ambele echipe, 
iar în ceea ce privește jocul de astă- 
seară. cu Berlinul, este de așteptat o 
replică viguroasă, nu numai pentru că 
selecționata noastră este „ținta nr. 1“ 
ci și pentru că oaspeții se vor fi aco
modat cu... terenul. Așadar, în pers
pectivă un joc interesant, dîrz, pe care 
băieții noștri vor trebui să-l ia în se
rios.

Arbitrii Florian Marinescu și N. Tur- 
ceanu au condus echipele :

Aripile Sovietelor : Iorkin, Paskov — 
Karpov, Logacîov, Leonov, Volkov —■ 
Dimitriev. Maslenikov, Tîțînov — 
Preajnikov. Grebenikov. Vozvîsaev — 
Ivașin, Zarubin, Martiniuk și Ignatov.

Sel. Berlin : Kollner — Noack. Leit- 
ko. Thill. Denitz, Karrenbauer — Zan
der, Kunstler. Schuhnekt — Bottker, 
Engerman, Damke — Braun, Rohl, 
Porzig și Prusa.

Activitatea în țară
PREGĂTIRILE ȘTIINȚEI CLUJ...

Hocheiștii clujeni se pregătesc cu 
asiduitate în vederea viitoarelor com
petiții. Participă la antrenamente un 
lot de 19 jucători și anume : Șerban, 
Ardeleana și Stafie (portari), Ciuroș, 
Szocs, Dibernardo, Soos, Sprencz, Ti
mar (fundași), Islai, Cazan 1. Ca
zan If, Otvoș, Naghi, Antal, Godri, 
Tarnaș, Rusu, Duca (înaintași). —- 
Antrenor al echipei este Adalbert Co
vaci.

C. Mustață, coresp.

...SI ALE ECHIPELOR DIN REGIU
NEA MURES-AUTONOMA 

MAGHIARA

Echipele din regiunea Mureș-Auto- 
nomă Maghiară se antrenează con
tinuu în vederea apropiatelor com
petiții oficiale. Cele mai intense pre
gătiri se fac la Odorhei și Miercurea 
Ciuc. La Odorhei, formația Tîrnava 

pecetluit în ultimele minute, cînd 
rugbiștii scoțieni au realizat o nouă 
încercare transformată de același 
Wilson.

★
I>a Londra echipa Noii Zeelande care 

se află în turneu în Europa a dispus 
cu scorul de 14—0 (9—0) de echipa 
Angliei. Jocul, urmărit de peste 65 000 
de spectatori, a fost la discreția oas
peților care au inițiat o serie de șarje 
spectaculoase spre buturile gazdelor. 
Don Clarke a fost cel mai bun ju
cător de pe teren înscriind 9 puncte 
din lovituri de picior.

BOX : Pugil istul american Eddy Par
kins și-a păstrat titlul de campion 
mondial al cat. semimijlocii (clasa 
„juniori*)  învingîndu-1 la Tokio prin 
k.o. tehnic în rundul 13 pe șalangerul 
său, japonezul Yoshinor Tamahkabashi. 
După căderea la podea boxerul japonez 
nu și-a mai revenit, fiind transportat 
în stare gravă la spital.

NATAȚIE: Cu prilejul unui concurs 
de natație desfășurat la Sydney auslra- 
lianca Linda Magill a stabilit un nou 
record al țării sale în proba de 200 m 
mixt (4 stiluri) cu timpul de 2:39,0. 
De asemenea, tînărul Julie Greenlaw, 
în vîrstă de 13 ani, a parcurs 200 ni 
fluture în 2:39,4.

BASCHET : în continuarea turneului 
pe care-1 întreprinde în S.U.A. echipa 
masculină de baschet a Italiei a jucat 
la Brownston (Statul Indiana) cu echi
pa Marion-Kay. Echipa americană a 
obținut victoria cu scorul de 106—93 
(49—49).

Turneul internațional 
de baschet-juniori 
de la Bydgoscz

BYDGOSCZ 5 (prin telefon) Vineri 
a început în localitate tin turneu inter
național de baschet, la care păr?feipă 
echipele de juniori ale R.P. Polone, 
R.D. Germane, R.P. Ungare și R.P. Ro
mine. în primul joc, juniorii romîni au 
întîlnit echipa juniorilor polonezi. Gaz
dele au cîștigat cu scorul de 70—52 
(34—21). Sîtr.bătă, echipa romină a 
jucat cu formația R.D. Germane. După 
o partidă echilibrată, victoria a revenit 
baschetbaliștilor germani cu scorul de 
54—47 (28—13).

La ora cînd închidem ediția, selec
ționata noastră de juniori joacă cu 
echipa R.P. Ungare pentru locurile
3—4.

la hochei pe gheață
are un lot de 17 jucători, printre 
care: Covaci, Torok II, Gali, Vereș,' 
Balint, Czaka II, Peter, Gyorgy, Mi- 
clea, Dezsi. Antrenorul echipei este 
fostul internațional Ernest Torok. La 
Avînful Miercurea Ciuc există o se
rioasă preocupare pentru creșterea 
elementelor tinere.. Aici, un număr de 
40 de copii se antrenează sub condu
cerea lui Ștefan Szabo. La Voința, 
însă pregătirile au început cu întîrzie- 
re. Progresul Gheorghieni se pregă
tește sub conducerea antrenorului Z. 
Tomor. Aici se cere mai mult spirit 
de inițiativă și disciplină în respec
tarea orelor de antrenament. La Tg. 
Mureș, activitatea este foarte slabă, 
datorită faptului că asociația Olim
pia nu a asigurat secției sale condi
ții de desfășurare a activității.

Faza regională a campionatului de 
calificare se va desfășura în două 
serii: la Odorhei și Gheorghieni.
Echipele clasate pe primele două locu
ri în fiecare serie se vor întîlni în 
turneul final pe regiune, programat 
la Odorhei.

loan Păuș, coresp.

TURNEUL ECHIPEI CHOMOUTOV.

In cel de-al doilea meci al turneu
lui întreprins în țara noastră, echipa 
cehoslovacă Chomoutov a întîlnit Se
lecționata noastră Olimpică, la Bucu
rești. Hocheiștii romîni au obținut din 
nou victoria, cu 3—1 (0—1, 1—1, 
2—0).

După acest meci, oaspeții au ple
cat în țară. La Miercurea Ciuc, ei 
au întîlnit pe Voința din localitate, 
cîștigînd cu 9—4 (7—0, 1—2, 1—2). 
Apoi, hocheiștii cehoslovaci au într„ 
cut pe Tîrnava, la Odorhei, cu 21—3 
și pe Progresul, la Gheorghieni, cu 
21—0.
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