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Cea de a doua „manșă" a concursu- fin: I. Liliana Gruia (SS.E 1) 42flt 
lui de clasificare pentru copii (pînă ia 2. Ruxandra Spandonide (S.S.E. 2) 449; 
14 ani) care a avut loc duminică Ia 3. Geta Nictilfescu (S.S.E. 2) 450*
bazinul Floreasca, s-a bucurat demult 50 m liber: 1. Roxana Pirvulescu 
interes din partea numeroșilor înotători (S.S.E. Viitorul) 36,0; 2. Iuli'ana Va-

'prezenți pe blocstarturi.
Superior ca organizare celui de săp- 

tămîna trecută, concursul reține aten
ția, în primul rînd prin rezultatul ob
ținut de reprezentanta Școlii sportive 
ide elevi nr. 1, Anca Izbășoiu (antrenor

sile (S.S.E. 2) 36,8; 3. Gabriela Onuț 
(S.S.E. 2) 38,2; 50 m spate: 1. Anca Iz
bășoiu (S.S.E. 1) 40,5; 2. Viorica 
Petcu (S.S.E. 2) 42,0; 3. Daniela Po
pescu (Steaua) 42,5. BĂIEȚI. 50 m 
bras: 1. A. Moraru (C.S. Școlar) 41,1;
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După 120 de minute de joc cu Galatasaray

BASCHETBALIȘTII DE LA STEAUA S-AU CALIFICAT
PENTRU SFERTURILE DE FINALA ALE „C. C. E
Așteptată cu un mare interes, întîlnirea dintre Steaua 
ciireștj și Galatasaray Istanbul, desfășurată în cadrul 
imilor de finală ale „Cupei campionilor europeni" la 
»cltet masculin, s-a încheiat cu victoria la limită a 
maț iei romîne, cu scorul general 188—187. învinși
Istanbul cu 69—51, campionii noștri și-au luat re-

tșadar, 80 de minute nu le-au fost 
iciente basclietbaliștilor de la Steaua pauză cu un avans de 14 puncte 
Galatasaray Istanbul pentru obține- (42—28).

calificării în turul următor. Pen- I

de mare spectacol Și

★ 4 pagini 25 bani

Fază din meciul de polo (copii pînă la 14 ani) dintre formațiile Dinamo— 
S.S.E.2 (4—0).

vanșa sîmbătă seară la o diferență identică (80—62) iar 
duminică, în meciul decisiv, au obținut din nou victoria 
la scorul de 57—56. In felul acesta, Steaua București 
s-a calificat pentru sferturile de finală, urmînd să în- 
tîinească un adversar care va fi desemnat prin tragere 
la sorți.
Steaua ajunge la

La reluare, Emil Niculescu împulsio-

Cu un efort, vădit, Emil Niculescu a reușit să recupereze mingea ricoșată 
lin panou. Faza s-a petrecut în meciul Steaua-Galatasaray disputat sîmbătă 
cară.

Foto P. Romoșan

Steaua în drumul ei spre calificare. 
Dar, adversarii, departe de a se re
semna, reacționează puternic. Uyguc 
Și Kaplanoglu punctează adesea de Ia 
semidistanță, încercînd să fringă ela
nul bucureștenilor: 62—50 (min. 33), 
66—54 (min. 35). Cifra 18 devenise 
aproape obsedantă, iar emoția nume
rosului public atinsese limita maximă.1 
Sînt aruncate în j L.i_.
Novacek este înlocuit (de ce așa tir- 
ziu?) cu Valeriu Gheorghe, iar Fodor. 
(care începuse să dea semne de obo
seală) cu Nedef. Aceste modificări re-| 
dau echipei calmul atiț de necesar in 
asemenea, momente. Conducem cu I Gr/ Nicolne /SSF 74-58, 76-61 dar gazdele pierd treii^ O/rnt
atacuri consecutive care le-ar fi pututjjggj? Viitorul)

S. DUMITRIU
A. VASIUIU

Pani Stroescu): 40,5 pe 50 m spate. 
Cit această valoroasă performanță, ti
nă ra înotătoare a îndeplinit norma de 
clasificare pentru categoria I.

Rezultate promițătoare, la nivelul ca- 
joe ultimele forțe. J tegoriei a 11-a, au „scos“ și alți con- 

curenți, printre care Crăița Lupa, Mu
gur Tomescu, Daniela Popescu (Steaua), 
iC. Bădiță. St. Vizitiu (Rapid), Liliana 
Gruia. Rodica Marele, Gloria Woinow- 
schi (S.S.E. 1), Ruxandra Spandonide, 

2), Vladimir Be- 
Geta NiculesCii

Foto C. Tudor

(Continuare în pag. a 4-a)

lată și primii trei clasați în fiecare 
probă. FETE: 50 m bras: 1. Viorica 
Bacea (S.S.E. Viitorul) 44,0; 2. Geta 
Niculescu (S.S.E. 2) 44,6; 3. Mihaela 
Georgescu (S.S.E. 1) 44,8. 50 m del-

2. C: Bădiță (Rapid) 42,2; 3. VI. 
Cristian (S.S.E. 2 ) 44,2. 50 m. delfin:
1. Val. iiovgan (S.S.E. Viitorul) 36,4;
2. C. Bădiță (Rapid) 39,2; 3. St. Vi
zitiu (Rapid) 45,0. 50 m liber: 1. M. 
Tomescu (Steaua) 32,6; 2. A. Marin 
(C.S.S.) 32,9; 3. VI. Belea (S.S.E. Vii
torul) 33,0. 50 ni spate: 1. VI. Belea 
37,2; 2. St. Vizitiu 38,1; 3. M. To
mescu 40,6.

In continuare, tot o competiție pentru 
copii: etapa 
al Capitalei

In etapa 
următoarele 
sportivă de 
sportivă de 
7—1 și Rapid 
5—1.

I a campionatului de polo 
la care participă 7 echipe, 

inaugurală s-au înregistrat 
rezultate: Dinamo—Școala 
elevi Nr. 2 4—0. Școala 
elevi Nr. 1 — Progresul 

Clubul sportiv școlar

Jocurile de verificare ale Selecționatei olimpice de hochei
SELECȚIONATA 
PARDUBICE 4—5

OLIMPICA—TESLA Subliniem jocul uneori mai combina- 
(0-0, 1—3, 3—2)

li că, sîmbătă seara, bucureștenii au 
juperat integral terenul pierdut la 
tanbul, dar nu au reușit să smulgă 
iternicei echipe turce punctul care să 
asigure calificarea. Și. așa cum s-a 
trecut cu un an in urmă în disputele 
•al Madrid — Ilonved și Ț.S.K.A. 
oscova — Real Madrid, intîlnirea 
ntre campioanele Romîniei și Turciei 
necesitat și o a treia manșă, desfă- 
rată aseară.
Jocul de sîmbătă a fost de o dirze- 
e rar întâlnită. Cei peste 2 000 de 
■ectatori au urmărit cu sufletul la 
tră, cind strîngînd pumnii de ciudă, 
nd exaltind de bucurie, palpitanta 
irsă de urmărire în care s-au avintat, 
n primul minut, baschetbaliștii de 

Steaua. Startul gazdelor nu a fost 
: loc strălucit și după cîteva minute, 
i af la ți in avantaj erau... oaspeții: 
—7 (min. 5) și 13—9 (min. 6). Așa- 
tr, un pasiv de 22 de puncte! In 
ndurile spectatorilor începuse să se 
recoare neliniștea, mai ales că ju- 
itorii turci asaltau cu curaj coșul 
impionilor noștri. Nu însă pentru 
uit timp. Treptat, bucureștenii își re- 
upează forțele în apărare, se avîntă 

i mai multă siguranță in ofensivă, 
clinind balanța în favoarea lor: 19—- 
t (min. II) și 27—15 (min. 14). Jocul 
:te foarte îndîrjit. Oaspeții sînt de
și să nu cedeze (34—27 în min. 18), 

acest lucru menține tensiunea din 
ibune. Un ultim efort, cîteva acțiuni

nează atacurile echipei sale și după 
numai opt minute, handicapul de 18 
puncte nu mai exista: 59—41! Se pă
rea că nimic nu mai poate opri echipa

în penultimul meci de verificare îna
intea J.O. de la Innsbruck, Selecționata 
noastră olimpică a întîlnit formația 
cehoslovacă Tesla Pardubice. După jo
cul prestat de oaspeți se poate spune 
că alegerea lor a fost foarte potrivită 
nevoilor echipei noastre. Tesla este o 
formație masivă, cu un patinaj foarte 
bun. în rîndurile ei se numără cîțiva 
foști internaționali de renume, ca por
tarul Dvoracek (plasament, calm și o 
precizie remarcabilă în prinderea pu
cului), Vanek, Franc, Spacek și alții. 
Ceea ce ne îndeamnă însă să facem 
aprecierea privind alegerea lor ca par
teneri de verificare este stilul de joc 
„curat", în care tehnica înlocuiește 
bodicek-ul chiar în momentele cele 
mai grele, iar dacă Andrei s-a acci
dentat (min. 44) aceasta nu s-a datorat 
vreunei intenții nesportive.

în ansamblul său, meciul a fost dina
mic, pasionant (nu numai ca evoluție 
a scorului), atrăgînd aplauzele numero
șilor spectatori și aceasta a constituit 
meritul ambelor echipe.

Echipa noastră s-a prezentat ceva 
mai bine decît la meciurile precedente.

tiv în atac, claritatea care se contu
rează în acțiunile de atac. Iar dacă 
„olimpicii" n-au învins sîmbătă seara 
(oaspeții nu au avut totuși incisivita
tea și combativitatea lui Spartak Pil- 
sen) aceasta s-a datorat unor perioade 
întregi de „cădere“. Dar mai bine să 
vedem împreună filmul meciului :

Joc dinamic de ambele părți in pri
ma repriză. Echipa noastră e decisă 
să impună adversarului inițiativa și 
reușește. în minutul 9 notăm o bară 
„exterioară" care-1 scutește pe Dvora
cek de un prim gol, în min. 13 Biro 
ratează singur cu portarul, iar doua 
minute mai tîrziu Gheza Szabo pierde 
o nouă ocazie de a înscrie. Așadar, mai 
multă atenție trasului la poartă ! Tesla 
e gata-gata să deschidă scorul (ar fi 
fost... nedrept) dar Crișan derulează 
un atacant oaspe rămas singur cu... 
portarul.

Repriza secundă. Continuăm să pre
săm. în min. 7 angajament la poarta 
Teslei, pe stînga. Gheza aruncă pu
cul la Andrei, care șutează direct, fă- 
cînd să se aprindă pentru prima oară 
becul roșu : 1—0.

Min. 29 găsește echipa noastră în 
treimea adversă, dar Voliralik, ajutat

VESTI DIN TARĂ
O NOUA ASOCIAȚIE SPORTIVA

De curînd, a luat ființă pe lîngă în
treprinderea „Siloz" din Portărești, ra
ionul Segarcea, o nouă asociație spor
tivă căreia salariații i-au dat numele 
de Elevatorul. Pentru început, cei 66 
de membri ai UCFS vor activa în sec
țiile de atletism, ciclism, fotbal, șah, 
tir și volei. In aceste zile, consiliul 
asociației sportive organizează între
cerile din cadrul Spartachiadei de 
iarnă.

AUREL BOCEANU-activist sportiv

șanse Ia victoria finală le ace Cons
tantin Neagoe.

B. IOAN - coresp.

AU TRECUT TOATE 
„INSIGNEI DE

250 DE ELEVI 
PROBELE 

POLISPORTIV"

ULTIMELE ÎNTRECERI

La fabrica de bere din Azuga, în
trecerile primei etape a Spartachia- 
dei de iarnă se apropie de sfîrșit Ast
fel, la șah au mai rămas în concurs 
maiștrii Mircea Neagu și Gheorghe 
Haospu, la tenis de masă pentru pri
mul loc își dispută întîietatea meca
nicul Ion M. Ion și juristul G. Cor- 
codel, iar la haltere cele măi mari

întrecerile din cadrul „Concursului 
pentru Insigna de Polisportiv" au 
stîrnit un viu interes în rîndurile spor
tivilor din școlile medii și ele
mentare ale orașului Caracal. Un prim 
bilanț al desfășurării concursurilor 
pentru trecerea probelor arată că peste 
250 de elevi și eleve și-au îndeplinit 
toate normele. Un frumos succes au 
înregistrat consiliile asociațiilor spor
tive ale școlilor medii nr. 1, nr. 2 și 
școlii de mecanici-tractoriști care au 
reușit să mobilizeze un mare număr 
de tineri 1_ L’. -----
cucerirea insignei. Se cuvine i-----------
și munca depusă de profesorii de edu
cație fizică Smărăndache Bilă, Cons
tantin Ganea, Elena Tătaru și Zoe 
Popa care nu au precupețit nici un

la .startul întrecerilor pentru 
subliniată

efort pentru a organiza în cele mai 
bune condiții antrenamentele și con
cursurile.

G. DONC1U - coresp.

VEȘTI TURISTICE

• Comisia de turism din asociația 
sportivă Știința Moreni, condusă de 
elevul Eugen Condurățeanu, a an
grenat în diferite acțiuni peste 1 100 
de elevi și profesori. Aceștia au 
participat la excursii organizate cu 
trenul ,autobuzul sau pe biciclete, 
vizitind unele dintre cele mai fru
moase locuri pitorești din țara noa
stră, monumente de artă, locuri isto
rice etc.

De asemenea, comisia de turism 
a acestei asociații sportive a adus o 
însemnată contribuție la acțiunea 
de trecere a probelor „Insignei de 
Polisportiv", Astfel, 347 dintre con- 
curenți și-au trecut cu succes proba 
de turism.

G. ILINCA - coresp.

de Koks, pleacă pe contraatac și Cza- 
ka, singur, nu poate evita înscrie
rea golului egalizator de către primul. 
Peste alte două minute înscrie Franc, 
după un angajament la linia noastră 
albastră și asta datorită faptului că 
trei apărători de-ai noștri, în loc să-l 
atace, au fugit de el !

Revenire în min. 34. Ai noștri 
trag .la... o poartă, dar tot oaspeții în
scriu, datorită din nou unei greșeli do 
apărare. Acest 1—3 dereglează în fina
lul reprizei echipa noastră, care e ca 
și inexistentă pe gheață timp de 5—6 
minute.

Ultima repriză. După ce Biro nu 
reușește să înscrie dintr-o pasă foarte 
bună, Andrei părăsește — accidentat 
— terenul. Revirimentul selecționatei 
crește văzînd cu ochii și se concreti
zează în minutele 45 (autogol al por
tarului advers) și 50, cînd după o 
conibinație-fulger Varga, Gh. Szaho- 
Calamar, ultimul înscrie spectaculos 
cel mai frumos gol al serii. Așadar 
3—3.

Dribling în propria treime (încă 
practicat de jucătorii noștri), o pasă 
gr.eșită și Koks înscrie dintr-o învăl
mășeală. Echipa noastră „cade" din 
nou și, într-un moment greu, vedem 
jucătorii noștri plecînd să schimbe li
nia (î) astfel că Borek înscrie nestitt- 
gherit în min. 58 : 3—5 !

Peste un minut, oaspeții sînt în 
inferioritate numerică, în urma unui 
fault evident și Calamar înscrie dintr-O' 
pasa bună a lui Biro : 4—5 !

Arbitrii I. Florescu și N. Turceau» 
au condus echipele :

Tesla: Dvoracek-Mach, Power;
Strida, Panchartek-Kratochvil, Vanele', 
Mareș ; Franc, Voliralik, Koks ; Bo
rek, Uher, Jagr ; Spacek.

Sel. Olimpică : Crișan-Czaka, Ionescu; 
Varga, Țiriac-Biro, Calamar, Gh. 
bo ; I. Szabo, Ferenczi, Andrei 
ghi) ; Pană, Florescu, Ioanovici.

Să vedem (în cronica de mai 
ce a fost duminică seara.

Sz.»- 
(N«-,

joi)

i
MIRCEA COSTEA

ASEARA : SEL OLIMPICA—TESLA
PARDUBICE 3—7 (2—4, 0—2, 1—1)

Jocul de aseară a revenit cu Ușu
rință oaspeților. Tesla Pardubice «-» 
prezentat mai bine decît în partida 
de sîmbătă, în timp ce jucătorii noțs 
tri n-au mai reeditat niei măcar corns 
portarea din prima întîlnire. Rezultai

f&tștinuare. in gafr «



Farul învingător în
FEMININ

, DINAMO BUCUREȘTI 
P- C.S.M. SIBIU 3—1 
(9—15, 15—13, 15—10,
15—7). — Sibfencele au 
început jocul cu mult mai 
multă convingere decît 
adversarele lor, acestui 
fapt datorîndu-i-se cîști- 
garea de către ele a pri
mului set. In continuare 
însă, elevele profesorului 
Gh. Bodcscu manifestă o 
inexplicabilă nesiguranță 
atît la servicii cit și la 
preluări, ceea ce explică 
desfășurarea ultimelor trei 
seturi ale partidei.

metalul bucurești 
— PROGRESUL TIRGO- 
V1ȘTE 3—0 (4, 9, 5).— 
Joc de factură slabă, de-a 
lungul căruia o singură 
jucătoare (bucureșteanca 
Mariana Dumitrescu) s-a 
ridicat la un nivel tehnic 
acceptabil. De valoare 
scăzută, la amîndouă for
mațiile, a fost în special 
atacul. Arbitrajul — S. 
Gheorghiță — în nota 
partidei.

C. P. BUCUREȘTI — VOINȚA 
CRAIOVA 3—0 (5, II, 8). — Gazdele 
și-au impus superioritatea, mulțumită 
și faptului că voleibalistele din Craiova 
nu au utilizat de astădată arma cu 
care și-au cucerit numeroase simpatii 
în Capitală, și anume, puterea de 
luptă. Dintre ele, doar Sieîiana Amă- 
ră.șteanu s-a comportat constant bine. 
De la învingătoare s-au remarcat Ana 
Zabara, Elena Mărăcine, Elena Cră
ciun și Constanța Popescu. Foarte bun 
arbitrajul prestat de I. Cobori.

RAPID BUCUREȘTI — STIINTA 
BUCUREȘTI 3-1 (14—16, ’ 15—il, 
15—11, 15—13). — O dispută echili
brată — așa cum arată și scorurile 
seturilor, pe care, cu ceva mai multa 
atenție din parte-i, echipa Rapid o 
putea încheia cu 3—0 în favoarea sa. 
Nu-i mai. puțin adevărat însă, că și 
studentele (care au condus, de exem
plu, în setul ultim cu 10—4) puteau 
termina întrecerea cel puțin cu un re

Peste 100 de concurenți la „Cupa Dinamo"
POIANA BRAȘOV, 19 (prin telefon). 

Peste 100 de schiori din Sinaia, Buș
teni, Predeal, Rîșnov și Brașov au par
ticipat sîmbătă și duminică la întrece
rile organizate de clubul sportiv Dina
mo Brașov, dotate cu „Cupa Dinamo". 
Organizarea și starea bună a piftiilor 
din Poiana Brașov au favorizat des
fășurarea întrecerilor, care au constituit 
un reușii prilej de verificare la început 
de sezon. Cu această ocazie s-au dis
putat prima cursă de slalom uriaș și 
primele sărituri ale schiorilor fruntași.

REZULTATE:

SIMBATA — Fcnd 15 km seniori:
1. Gh. Bădescu (Dinamo Brașov) 
57:14,0; 2. Gh. Cincu (A.S.A. Brașov) 
■58:52,0; 3. Ai. Zangor (A.S.A.)
59:31,0; 4. P. Dinu («namo) 60:08.0; 
5. St. Drăgus (A.S.A.) 60:38,0; 6. N. 
-Sfetea (Dineu») 60:39.0; senioare 5 
km: 1. Marcela Bratu (Dinamo) 
23:10,0; 2. Juliana Bogdzi (Dinamo) 
24:07,0 ; 3. Juliana Matei (Dinamo) 
24:34,0; 4. Rodica Munteaiiu (I.C.F.) 
25:06,0; 5. Doina Boboc (Tractorul) 
25:17,0; juniori 5 kns: 1. M. Cojan 
(Tractorul) 21:02,0; 2. Gh. Dihoi (Di
namo) 22:44,0; 3. I. Mîrzea (A.S.A.) 
22:46,0; junioare 3 km: 1. Rodica Sto- 
ian (Tractorul) 14:22,0; 2. Eugenia Vi- 
șan (A.S.A.) 14:46,0; 3. Rodica Cim- 
poia (A.S.A.) 15:00,0;

DUMINICA — Ștafeta 3x10 km se
niori: 1. Dinamo 11156:39,0; 2. A.S.A. 
lh58:14,0; 3. Tractorul 2h 11:09,0;
4. Caraimanul Bușteni 2h 23:58,0; 
3x5 km senioare: 1. Dinamo lh 
09:43,0 ; 3x5 km juniori: 1. Tracto- 
i'ial lh 06:04,0 ; 2. S.S.E. Rîșnov lh

feri la Giulești. Atac ieșean stopat cu precizie de 
blocajul rapidist. Foto : V. Bageao

zultat m.aî strîns, dacă nu chiar total 
în favoarea lor ; dar, au comis și ele 
erori puerile la capitolul „atenție". La 
aceste scăderi de atenție adăugăm și 
lacunele din pregătire, evidente la am
bele echipe, mai cu seamă în ceea ce 
privește primirea serviciilor, preluările 
în general, dublajele și bloca jul în spe
cial. Din această cauză, marea majo
ritate a punctelor au fost un fel de... 
autogoluri, fiecare echipă jucînd de
seori, s-ar putea spune, pentru cea
laltă ! Excepțiile — relative — în pri
vința aceasta le-au furnizat jucătoarele 
Daniela fancu, Florica Tudora și Cor
nelia Moraru (Rapid), Mihaela Vlă- 
deanu, Alexandra Vasilescu și Silvia 
Preja (Știința). Corect arbitrajul FI. 
Anghelescu. Ț— C. F. —).

C.S.M. CLUJ — PROGRESUL 
BUCUREȘTI 3—6 (5, 10, 10).

MASCULIN
PROGRESUL BUCUREȘTI—PE

TROLUL PLOIEȘTI 0—3 (12, 1, 13).

La Poiana Brașov,

10:16,0; 3. A. S. A. lh 10:39,0;
4. Caraimanul Bușteni lh 12:16,0; 5. 
Dinamo lh 12:57,0; 3x3 km junioare: 
1. Tractorul 46:26,0 ; 2. A. S. A. 
47:39.1) ; 3. S.S.E. Rîșnov 52:39,0.

Slalom special (pe pîrtia Lupului 
pină deasupra cabanei Postăvarul) — 
seniori (2 manșe) : 1. M. Bucur (Car- 
pați Sinaia) 53,3; 2. P. Clinei (Car- 
pați) 55,8; 3—4. Gh. Văcaru (Dina
mo) și Dan Focșeneanu (Carpați) 60.6;
5. C. Bălan (A.S.A.) 61,0; 6. I. Pitiș 
(Dinamo) 62,0; 7. Gh. Crîstoloveanu 
(St. roșu) 63,9; senioare: 1. llona 
Micloș (Dinamo) 64,8; 2. Edil Suteu 
(A.S.A.) 97,2; juniori (o manșă, 46 
concurenți) : 1. B. Haidu (Dinamo) 
27,4; 2. D. Munteanu (St. roșu) 27.6;
3. C. Cișmașu (S.S.E. Predeal) 29.7;
4. FI. Cotacu (Carpa(i) 31,5; 5. N.
Moldoveana (Caraimanul) 32,5; 6.
St. Manea (S.S.E. Predeal) 32,7; ju
nioare: (1 manșă) : 1. Constanța Măz- 
găreanu (Luceafărul Brașov) 34,2; 2. 
luliana Biebea (Luceafărul) 34,4; 3. 
Liliana Focșeneanu (Carpați) 39,8; 4. 
Mihaela Casapu (S.S.E. Predeal) 42,9.

Sărituri de la trambulină, seniori : 
1. Fl. Voinea (Dinamo) 245,5 (50,5 
m + 50 m) ; 2 C Crăciun (St. roșu) 
226,75 (46+45) ; 3. I. Ciucudeanu (Di
namo) 224,6 (48-1-47) ; 4. I. Colcer 
(Tractorul) 215,9; 5. N. Dorobanții (Rîș
nov) 176; juniori: 1. V. Mărgineanu 
(Tractorul) 231,45 ( 40+39); 2. Gh. 
Arsa (Tractorul) 189 (37+34 ) ; 3. 
N. Alexe (Dinamo) 181,4 (35+34) ; 
4. V. Voinea (Tractorul) 180,3; 5. A. 
Bodeanii (Dinamo) 176,3.

CAROL GRUlA-coresp. regional

In „Cupa F. R. Volei"

Capitală
—Spectatorii prezenți în sala Dinamo 
au putut urmări două formații care 
s-au întrecut în... greșeli elementare. 
Dacă de la gazde (cu o echipă alcă
tuită mai mult din juniori) nu avem 
prea mari pretenții, în schimb din 
partea oaspeților, mai ales după me
ciul bun făcut miercuri cu Dinamo, 
așteptam un joc cu mult mai multă 
■acurateța. Faptul că au cîștigat nu 
îi scuză pentru această lipsă.

RAPID BUC.—C.S.M.S. IAȘI 3—0 
(13,13,7), — Meciul a durat mai pu
țin de o oră, în ciuda dificultăților 
pe care rapidiștii și le-au creat sin
guri, lungind peste normal, prin ino
portune fluctuații de ritm, setul prim 
și, mai ales, pe cel de al doilea, în 
care au... stat la 14 pină cînd ieșenii 
au venit de la 4 la 13 I Mai pre
sus de aceasta și de meritele rapidiș- 
tilor (în primul rînd Mincev, Ardelea 
Go6tinescu și Bărăscu), întîlnirea ne-a 
ilustrat însă posibilitățile certe de 
progres ale tinerilor de la C.S.M.S., 
din a căror .echipă ne-a plăcut ieri 
îndeosebi Iliuță, alături de Moșescu 
și, pe alocuri, Ioanovici. A arbitrat 
cu unele inegalități în aprecierea in
fracțiunilor C. Vieru.

STEAUA BUCUREȘTI—FARUL 
CONSTANTA 2—3 (13—15, 15—4,
10—15, 15—12, 9—15). — După par
tida slabă din meciul cu Dinamo, Fa
rul a izbutit la interval de numai o 
săptămînă să se reabiliteze în fața 
spectatorilor bucureșteni, în dauna 
echipei Steaua. Aceasta a fost din 
nou întrecută pe teren propriu, în cea 
mai mare măsură din pricina jocului 
slab din defensivă, începînd cu prelu
ările, care nu constituie o bază solidă 
pentru construirea atacurilor. învin
gătorii -— deși cu un număr redus de 
trăgători — au reușit totuși să se im
pună, mulțumită unui ridicat spirit de 
luptă, ceea ce le sporește dreptul la 
laude. Echipa constănțeană a fost 
promptă în apărare și de aceea a pu
tut fi la fel de promptă și în atac. 
Din rîndul acesteia s-au evidențiat Ti- 
mirgazin. Dărîngă, Vasiliu și Zaha- 
ria, de la Steaua: Susan și Stăncu- 
lescu. — Inegal și cu numeroase de
cizii inverse — arbitrajul: Em. Ilies
cu. (CONSTANTIN FAUR).

REZULTATELE MECIURILOR DIN 
PROVINCIE: ȘTIINȚA GALAȚI— 
ȘTIINȚA CLUJ 3—O (neprezentare); 
ȘTIINȚA TIMIȘOARA—TRACTORUL 
BRAȘOV 3—2 (15—6, 10—15, 11—15 
17,-15, 15—7).

★
In ziarul nostru de mîine — cro

nicile meciurilor jucate în provincie 
în cadrul seriei I a „Gupei F.R. Vo
lei" și rezultatele celor din seria a 
Il-a.

- - — —

In campionatul Capitalei la juniori

Două merituoase cîștigătoare: Adriana Moroșan (ProgresuF
și Manuela Chira (Știința)

Campionatul de juniori al Capitalei 
a continuat miercuri, sîmbătă și du
minica cu probele de floretă fele și 
sabie.

în proba feminină de floretă (cate
goria 14—16 ani), scrimera Adriana 
Moroșan (Progresul), comfirmînd fru
moasele rezultate din ultimul timp 
a cucerit pe merit titlul de campioană. 
Clasament final : 1. Adriana Moro
șan (Progresul) ; 2. Victoria Petrilor 
(S.P.C.) ; 3. Gebrgeta Orfanii (Știința) ;
4. Maria Wassers trom (S.P.C.) ; 3. 
Alexaaxirina Tutiinaru (S.S.E.l) ; 6.
Elena Apostol (S.S.E.l) ; 7. Doina 
Richter (S.S.E.l); 6. Nin>a Dumitrescu 
(S.P.L.).

în aceeași probă — categoria 16—20 
ani — trei concurente candidau, cu 
șanse aproximativ egale, la locul I : Ma
nuela Chira, Viorica Dragoș și ludit 
Pop. Valorijiclnd mai bine avantajul 
alonjei, reprezentanta clubului Știința, 
Manuela Chira, s-a desprins în câștigă
toare, în ultimele asalturi. Clasament :
1. Manuela Chira (Știința) ; 2. Viorica 
Dragoș (Știința) ; 3. Iudit Pop (Ști
ința) ; 4. Rodica Văduva (S.P.C.) ; 5. 
Victoria Petrișor (S.P.C.) ; 6. Adria
na Moroșan (Progresul) ; 7. Alexandra 
Tudorache (S.P.C.) ; 8. Marieta Zam
fire seu (S.P.C.).

O notă bună pentru Victoria Petri
lor și Adriana Moroșan care — concu
rau! alături de trăgătoare superioare ea 
experiență și pregătire — nu reușit să 
se claseze in prunele șase Locujî.

Iarna-la „Republicii"...
Fără verdele viu al gazonului și ro

șul de earmiit al pistei, stadionul Re
publicii pare inert sub stratul subțire de 
zăpadă. Pare doar, deoarece aici con
tinuă să vină, in fiecare zi, sute de 
sportivi: lenismani, scrimeri,canotori. 
Vin să se antreneze în modernele săli 
amenajate sub tribuna acoperită a sta
dionului.

l-am văzut „la lucru" zilele trecute.
...Canotorii trăgeau cu îndîrjire la ra

me. Ca pe Herăstrău. Apa dlrt bazine 
se zbatea învolburată și neputincioasă. 
Se antrenau caiaciștii și schifiștii ju
niori de la Dinamo. In fața oglinzilor, 
maestrul sportului Stavru Todorov su
praveghea cu atenție fiecare mișcare. 
Intervenea mereu. Exigență justificată. 
In canotaj, cum ne spunea antrenorul, 
și iarna trebuie să „simți" apa. Prin
cipiu pus în practică de toți antrenorii. 
Aici se pregătesc și tineri ca
notori de la Școala sportivă de elevi 
Nr. 2, de la Metalul. I.C.F., Voința, 
Clubul sportiv școlar ș.a.

...In sala de scrimă, planșele nu mai 
cunosc odihna. Zeci de elevi din aproape 
toate școlile bucureștene dau asalt după 
asalt pentru cit mai multe tușe. An
trenorul, I. istrate și-a ales citi va elevi 
dintre cei mai înzestrați, ca să-l ajute, 
lată-l, de pildă, pe tînărul instructor 
Nicolae Istrate — proaspăt campion 
al Capitalei la floretă — exersînd pri
mele mișcări de braț,. cu pioniera Na

Turneul juniorilor din Capitală
Prima reuniune din cadrul turneului 

rezervat boxerilor juniori din Capi
tală, desfășurată sîmbătă seara în sala 
uzinelor Vulcan, a scos în evidență 
buna pregătire a mai multor tineri.

Antrenorii Ștefan Iordache (Pro
gresul), Șerbu Neacșu (Steaua) și Dinu 
Eugen (As. sp. 23 August) au adus în 
ring elemente tinere, talentate și bine 
pregătite din punct de vedere tehnic. 
Boxeri ca V. Pantea, V. Zuvelcă 
(Steaua), Gh. Bădilă, M. Ciocan (Pro
gresul), N. Roșu (As. Sp. 23 August) 
au dovedit la primele lor meciuri, 
reale calități și o pregătire superioară. 
Acești tineri, pregătiți în continuare 
cu aceeași grijă și pricepere, au posi
bilitatea să devină în curînd elemente 
de valoare ale boxului nostru.

Iată rezultatele înregistrate : cat. 
minimă : T. Miron (Voința) b. p. 
T. Sarcinschi (As. Sp. 23 August) ; cat. 
muscă : Tr. Nițulescu (Steaua) b. p. 
M. Stoica (As. Sp. 23 August), V, 
Pantea (Steaua) b. ab. repr. II Gh. 
Cristea II (Metalul) ; cat. cocoș : Gh. 
Bădiță (Progresul) b. p. M. Nicolae 
(Steaua), N. Roșu (As. Sp. 23 August) 
b. ab. repr. I Gh. Blaha (Vulcan), Gh- 
Grigore (Voința) b. p. I. Ștefan (Pro

Proba de sabie a revenit trăgătoru
lui Cristian Costescu (A.B.S.S.). Pre- 
gutindu-se cu conștiinciozitate (antre
nor — G. Panescu), Costescu a putut 
să depășească o serie de adversari 
mult mai experimentați care vizau 
titlul de campion, ca de pildă, Gh. 
Cerea, I. Tudor și Adrian Radocea. 
Așteptăm de la proaspătul campion 
evoluții la fel de frumoase, în fazele 
superioare ale campionatului republi

Floretistele Adriana Moroșan (Progresul) și Manuela Chira (Știința) cam 
pioane de junioare ale Capitalei pe anul 1964,

Instantane

talia Popa, din clasa a IV-a a școlii ■ 
8 ani A'r. 174. In caietul de evidență 
antrenorului, eleva Natalia Popa es 
cea mai de curînd înscrisă: a 167- 
Și tare e numiră „mezina" centrul 
că lucrează alături de consacrați, < 
tineri talentați care și-au înscris n 
mele în atttea și atîtea concursuri 
aspiră acum în mod justificai, la title 
de campioni. De altfel, antrenorul spe 
ca în acest an, una din echipele centrul 
să se califice în campionatul republica

...In fața celor 6 mese de tenis așez 
te în altă sala de sub tribună 
află cîleva dintre cele mai tine 
„palete" bucureștene: Gelu Păun, Ir 
Iulian, Tudor Pavel, Viorica Ivan, Se 
giu Luchiaa, N. Angelescu... Citez 
mingi de „încălzire" și antrenament 
începe. Începe devreme, de la ora 8 a 
mineața și se termină seara tîrziu. As. 
— în fiecare zi.

Acum, la mese au trecut maestre 
emerite Maria Alexandru și Geta P 
tică. Antrenamentul celor două spo 
live frunjașe e urmărit cu atenție c 
toți cei aflați în sală. Este o adevărat 
lecție de măiestrie 1

...S-a înserat. Intr-adevăr, fără oe 
dele viu al gazonului și roșul de ca 
min al pistei, stadionul Republicii pai 
inert sub stratul subțire de zăpadă. Pi 
re doar, deoarece aici pulsează o v 
activitate.

VASILE TIBERl

gresul), M. Ciocan (Progresul) b. 
Șt. Radu (Metalul) ; cat. pană : 
Radulescu (Progresul), deși a box 
mai frumos și a fost superior, a fo 
declarat învins în întîlnirea cu V. Dini 
(Vulcan) ; cat. ușoară : V- Zuveh 
(Steaua) b. p. I. Lică (VoiaJ*' •; ca 
mijlocie : Gh. Gava (Progresul) b. a 
repr. II Gh. Manea (Steaua).

M* TR.

Ot MASĂ

in vederea semifinalei din C.C.E. I 
tenis de masă

Echipa feminină Voința Bucureși 
a plecat la Dresda

Sîmbătă seara a părăsit Capitala, pk 
cînd la. Dresda, echipa feminină d 
tenis de masă Voința București. L 
Dresda, formația noastră va susțin 
marți întîlnirea din semifinala C.C.E 
cu Einheit, campioana R.D. Germani 
Au făcut deplasarea maestrele-emerit 
ale sportului Maria Alexanowfi, Ell 
Coostantinescu și Geta Petică, t-

can și în special în finală... Clasamen 
general: 1. Gr. Costescu (A.B.S.S.)
2. Gh. Gerea (Steaua) ; 3. I. Tudo 
(S.P.C.); 4. L. Mihăileanu (S.P.C.).
5. V. Costache (S.P.C.) ; 6. Adr. Ra 
docea (Progresul) ; 7. Gh. Lucia: 
(A.B.S.S.) ; 8. I. Galan (S.P.C.).

Felicitări organizatorilor (comisi- 
orășenească) pentru operativitate ș 
arbitraje.

T. STAMA



Din pregătirile echipelor...
LA STEAUA...

Duminică dimineață, echipa de fotbal 
Steaua a făcut un nou antrenament în 
aer liber pe stadionul Ghencea, complet 
acoperit cu zăpadă.

Sub conducerea antrenorilor Gh. 
Ola și V. Dumitrescu, antrenamentul 
— la care au participat 15 jucători — 
s-a desfășurat în bune condițiuni. Au 
lipsit motivat, Voinea și Crăiniceanu, 
ambii în sesiune de examen.

Lată un aspect de la acest antrena
ment.

...PETROLUL PLOIEȘTI

Gerul de multe grade sub zero nu 
constituie un impediment pentru fotba
liștii echipei Petrolul Ploiești care și-au 
reȚiai pregătirile în ziua de S ianuarie. 
■Astăzi (n.r. simb&tă) petroliștii efec
tuează cel de al 9-lea antrenament. An- 
trenării Ilie Qană și prof. Constantin 
Cemăianu ne înștiințează că el va avea 
o durată de 90 de minute, timp în oare 
jucătorii vor „lucra" pentru dezvolta
rea rezistenței generale. In program 
figurează alergări, în tempo urujvm, 
pe distanțe variate, ștafete și țocuri di
namice.

Toți jucătorii manifestă o deosebită 
poftă de lucru. Sint prezenți, printre 
alții, Sfetcu, Ionescu, Pahonțu, Pal, 
Marin Afarcei, Florea, Fronea, Ivan, 
Badea, frații Dridea, lordache și Anton 
Munteanu. Dumitru Manteanu nu s-a 
restabilit încă de la accidentul suferit 
în toamnă.

In săptămina care urmează, petro
liștii vor efectua șapte antrenamente. 
al căror scop va fi dezvoltarea forței 
și 'stenței generale și specifice. Se 
or trece de asemenea și la aplicarea 
unor elemente de tehnică.

Florian Albu — coresp.

...DINAMO BUCUREȘTI

Dinamoviștii buctireșlenî s-au antre
nat ieri pe terenul II (acoperit de ză
padă), din incinta parcului sportiv din 
șoseaua Ștefan cel Atare.
, IJțu, Constantinescu, Nunweiller IV, 
Nnnweiller VI, Ștefan, Țircovnicu, F.nr. 
Ii, Frățilă, Lucescu etc. s-au împărțit 
în două echipe pentru un joc pe teren 
redus.

Pregătirile dinamoviștilor sînt condu
se de antrenorii Traian Ionescu și Du
mitru Nicușor.

...SODA OCNA MUREȘ

După o scurtă vacanță, fotbaliștii e- 
chipei Soda Ocna Mureș, care aclivea-

Jocurile din „Cupa F. R. H.“ 
aminate pentru astăzi

• Întreaga etapă din „Cupa F.R.H.". 
programată ieri in sala Floreasca, a 
fost amânată pentru azi, din cauza ce
lui de al treilea meci de baschet Steaua- 
Galatasaray. locurile de handbal se 
dispută, începînd de la ora 14, în sala 
Floreasca. după programul atiunlat.

s Intr-un meci amical disputat la 
Leipzig, echipa feminină S.C. Leipzig a 
dispus cu 7—3 (5—2) de Rapid Bucu
rești. Punctele -biKiireștencelor au fost 
înscrise de Boțan (2) si Nako

• In primul meci din cadrul sfertu
rilor de finală ale „Cupei campionilor 
europeni" la handbal în 7 feminin, e- 
chipa.Șwift Roermond (Olanda) a pier
dut -pe teren propriu cu 5—4 (3—3) în 
fața echipei ETV Hamburg. 

ză în cadrul categoriei C, seria Nord, 
și-au început pregătirile.

Vizita medicală, efectuată tuturor ju
cătorilor, a confirmat că întreg lotul 
este apt pentru reluarea antrenamen
telor. La pregătirile conduse de antre
norul Rudolf Moldovan participă urmă
torul k>t: Szoke, Rațiu, Vancea, Ciș- 
maș, Stanciu, Podar, Nistor, Hișu, Cu
tași, Metea, Mureșan I.

Pentru îmbunătățirea calității jocului 
au loc și ședințe cu caracter teoretic 
cu prilejul. cărora sîrit studiate priric'i- 

pîile sistemului cu 4 fundași.
L!n rol însemnat in pregătirea 

Hștitor de la Soda Ocna Mureș 
și ședințele educative

fo! ba
il au

St. Ionescu, Gh. Tătaru — coresp.

...A. S. CUGÎR

Echipa de fotbal A.S. Cugir și-a în
ceput pregătirile in vederea returului 
campionatului categoriei B. Prima șe
dință de antrenament s-a ținut in ziua 
de 1'2 ianuarie. Pregătirile se efectuează 
în aer liber, la antrenamente iau par
te și juniorii V. Gojocaru, I. Tleasă, E, 
Hairnan și I. Brukental, introduși în lot

Ion Susman — coresp.

FOTBAL CU SI... FĂRĂ MINGE!
Analizînd acest interval de timp, 
la numărul jucătorilor, ab- 

jăcind de timpul cînd mingea 
in joc, sintern obligați să te-

Cind scriu aceste rinduri plec de la 
ideea că o partidă de fot bal durează 90 de 
minute, 
raportat 
stracție 
nu -este
ținem amănuntul esențial că, in de
cursul unei partide, fiecare jucător 
este in posesia balonului circă 3—4 
minute.

Bineînțeles că, în funcție de fazele 
de pe teren, unii jucători rețin bato
nul mai mult, dar adevărul absolut 
este unul singur: cea mai mare parte 
din timp se joacă fără minge.

Această premisă simplifică mult În
trebarea noastră, deoarece numărul pro
blemelor oare se cer rezolvate s-au 
redus la două: ce trebuie să facă ju
cătorul cind se află in posesia bato
nului și cum trebuie să joace fără el?

Răspunsul nu pare greu de dat. 
Avlnd în vedere că timpul ce-i stă la 
dispoziție ca să joace singur mingea 
este extrem de limitat, înseamnă că 
aportul inițial al unui jucător in ca- 

. drtțl echipei sale este, în primul rînd, 
cunoașterea optimă a cit mai 
procedee tehnice de a juca 
sau ceea ce se numește in 
sportivi tehnica individuală.

Repertoriul tehnicii individuale a ju
cătorului este foarte bogat, dar la baza 
lui stau următoarele procedee deve
nite clasice în fotbal, cum sint: sto
pul, conducerea balonului, pasa, șutul 
și jocul cu capul.

Fără stăplrurea lor corectă un 
color de fotbal nu se cheamă că 
o tehnică individuală suficientă.

■ Sînt un spectator cu vechi state de 
serviciu pe stadioanele de fotbal: a-

multor 
balonul, 
termeni

lu
are

Prea puțini cu „foarte bine (><!>

Zilele trecute a avut loc ședința de 
analiză a secției de fotbal Progresul 
București. S-au dezbătut un șir de pro
bleme legate de comportarea echipei 
în turul campionatului 1963/64. Cei 
prezenți (conducători, antrenori, ju
cători și sinipatizanți) au ascultat cu 
atenție raportul prezentat cu acest pri
lej, în care a fost scoasă în evidență 
preocuparea conducerii clubului față 
de pregătirea fotbaliștilor în actualul 
campionat De altfel. Progresul este 
una din formațiile din prima categorie 
care în toamna trecută a avut o evo
luție mulțumitoare, ocupînd o poziție 
fruntașă în clasament (locul 2), după 
ce în ediția 190.2,63 echipa pusese Ia 
grea încercare nervii suporterilor, da- 
sîndu-se pe locul 11. Cărui fapt se da- 
torește acest reviriment? Desigur unei 
munci migăloase, răbdătoare, in care 
cunoștințele tuturor tehnicienilor au 
fost canalizate în scopul pregătirii ju
cătorilor la un nivel ceva mai ridicat. 
Rezultatele s-au oglindit și în faptul 
că o serie de jucători de la Progresul 
au făcut parte din loturile naționale: 
Mîndru, Caricaș, Oaidă (lotul A), Du
mitru Popescu și lancu (lotul de tine
ret) și juniorul Constantinescu (Io 
tul L.E.F.A.). Deosebit de instructive 
au fost caracterizările și calificativele 
acordate de antrenori fiecărui jucător 
în parte, privite sub aspectul compor
tării în joc în pregătire și în viața par
ticulară. Pe primele locuri în acest o- 
riginal clasament se află: Mindru, Ian- 
cu, Știrbei și Caricaș care au obținut 
calificativele „foarte bine" și „bine". 
Cei mai multi jucători de-abia au ob
ținut calificativul „satisfăcător", iar 
alții, printre care Baboie și Dumitru 
Popescu, pe cel de „nesatisfăcător"

Din 
blemă 
licitat 
sebită 
de a juca în alt post decît cel obișnuit, 
neținînd seama de cerințele echipei. In 
această direcție jucătorii loniță și Sto- 
icescu au dat multă bătaie de cap. Dar 
nici Ia ora aceasta lucrurile nu sini pe 

raport s-a desprins apoi o pro- 
care in anumite perioade a so- 
conducerii secției o atenție deo- 
și anume: refuzul unor fotbaliști

proape 40 de ani. Îmi amintesc de o pe
rioadă în care antrenorul unei echipe din 
Oradea a scos din centrul liniei de atac 
un element foarte talentat de altfel 
oare făcea insă stopuri defectuoase, în
cetinind astfel ritmul acțiunilor, sau 
pierzînd pur și simplu mingea, care era 
interceptată de adversar.

El n-a intrat în echipă decît atunci 
cînd și-a însușit la perfecție acest 
procedeu tehnic. Diud acest exemplu 
vrem să arătăm că tehnica individuală 
se învață, iar calitățile personale ale 
jucătorului ii folosesc acestuia numai 
ca să dobândească o oarecare măiestrie.

Iu această ordine de idei am re
marcat adeseori adresa paselor Ini 
Constantin și Petru Emil, jocul 
precis cu capul al lui Ntmweiller. HI, 
fentele iui Dumitriu II, startul lui 
Pîrcălab și șutul năprasnic — dar 
din păcate, adeseori lipsii de precizie. 
— al lui Oaidă.

In ceea ce privește jocul fără min
ge, impresia noastră este că acestui 
aspect al unei partide de fotbal — cel 
mai important, pentru că angajează pe 
jucător drcaBSde minute — nu i s-a 
dat niciodată toată atenția cuvenită.

Fenomenul are oarecum o explicație: 
„jocul fără minge este dictat și de e- 
voluția adversarului".

Am observat însă adeseori că 
din jucătorii noștri după ce au 
drumul la minge „iși pun lira-n 
și nu urmăresc cu toată atenția 
fășurarea jocului, lăsiudu-se apoi 
prinși și depășiți de eventualele răstur
nări de situații.

Jocul fără balon pretinde o con
stantă mobilitate din partea tuturor ju-

unii 
dat 

citii' 
des- 
sur-

deplin lămurite deoarece, în ședința 
despre care vorbim, jucătorul loniță a 
avut o atitudine neprincipială și se 
pare că nu a înțeles încă datoria pe 
care o are și aportul pe care trebuie să 
și-l aducă în echipă. In cuvîntul lui, 
manifestînd și o atitudine de înfumu
rare, el a afirmat că dacă nu este lăsat 
să joace stoper preferă să plece la alt 
club. Nota distonantă prilejuită de a- 
ceastă „cerere", nu poate fl trecută cu 
vederea; loniță face parte din rindul 
acelor jucători care cred că datorită 
„valorii" lor își pot permite să treacă 
la alt club cu ușurința cu care și-ar 
schimba... cravata. Fără îndoială, o 
lipsă revine conducerii secției de fot

Ședința de anaPză 
a echipei Progresul

bal, deoarece de multă vreme loniță 
manifestă această tendință și, după 
cîte am fost încunoștințați, din cauza 
„supărării" lui echipa a avut de su
ferit.

Atît în raportul prezentat, cît și în 
discuțiile purtate pe marginea lui, vor
bitorii s-au oprit îndelung asupra in
struirii și educării jucătorilor, insis- 
tînd mult asupra respectării regulilor 
vieții sportive. Au fost menționate nu
mele unor fotbaliști care acordă aten
ție pregătirii sportive și au o compor
tare exemplară în viața personală 
(.Mîndru, Știrbei, Caricaș, Oaidă). Ne- 
delcu, Colceriu ș.a. se situează insă la 
celălalt pol, ducînd o viață nesportivă 
care le dăunează formei sportive. Deși 
criticați ; cei măi sus notați — in cu
vîntul lor — au găsit cu greu cuvinte 
autocritice, iar angajamentele luate în 
timpul ședinței au părut mai mult for
male. Conducera secției de fotbal ar 
trebui să se oprească în viitor mai 
mult asupra acestor aspecte, să 4es- 

cătorilor, deoarece o echipă de fotbal 
nu trebuie să fie un mozaic ele jucă
tori, ci o placă turnantă cu ființe vii 
In continuă mișcare.

Pe aceste coordonate se bazează jo
cul in cîmp unde se pregătesc toate 
acțiunile de atac și apărare ce jac fru
musețea fotbalului și determină re
zultatele.

Plasamentul, marcajul, demarcarea 
și intercepția sînt sarcinile de joc cele 
mai importante, cărora trebuie să li se 
acorde o atenție permanentă de către 
jucători și cu bună dreptate cronicarii 
sportivi .apreciază uneori că ,aa asis
tat la 
calorii 
place, 
balon, 
problemelor ce li se puneau de fiecare 
fază a partidei.

Este adevărat că jocul m apărare 
cere mai puține eforturi deed 
ofensiva, dar socotim că nu este liput 
de interes să reamintim, celor care au 
urmărit la televiziune meciul 
Restul lumii, jocul precis la 
ție al echipei britanice care, 
plasament fără greșeală, nu 
unor jucători ca Di Stefano, 
(lento să-și creeze o singură poziție 
de șut, timp de 90 de minute, golul 
marcat de Law fiind realizai diutr-o 
minge săltată peste adversar.

Susțin că fotbalul este un joc simplu.
Pare complicat, numai 

jucat

un meci încîlcit", pentru că m- 
respectivi au acționat la intim- 
fără a căuta ca, in focul fără 
să găsească soluțiile adecuate

Anglia— 
intercep- 
printr-un 
a lăsat 
Kopa și

cînd este 
de echipe mediocre...

GH. I. POPESCU
economist la Filatura Roma

nească de Bumbac - București 

fășoare o muncă mai constructivă în 
privința organizării timpului liber al 
fotbaliștilor căci, în această ședință, 
prea puțin s-a vorbit de acțiunile edu
cative întreprinse de conducerea sec
ției de fotbal. Este bine că jucătorii 
își completează studiile, că toți sînt 
încadrați la învățămîntul politic. De ce 
insă, acele forme menite să închege le
găturile prietenești între jucători sini 
neglijate? N-au posibilități tovarășii de 
la Progresul să organizeze vizionări 
de spectacole în comun, întîlniri cu 
scriitori, cu fruntași in producție, cu 
oameni de știință ? Poate ar trebui or
ganizate mai des consfătuiri cu sim- 
patizanții clubului, în scopul discutării 
unor aspecte ale comportării fotbaliș
tilor deoarece aceștia sînt cei mai exi- 
genți în această privință. Amintim că 
la această ședință a luat cuvîntul tov. 
Varga, în numele membrilor sus

ținători. Cuvintele lui calde, simpatia 
pe care și-a manifestat-o pentru fot
baliștii din str. dr. Staicovici. au avut 
darul să-l facă pe Nedelcu să ceară 
cuvîntul a doua oară, să-și analizeze 
comportarea intr-un spirit autocritic 
mai ascuțit, să-și ia angajamente 
mai convingătoare asupra a ceea ce 
are de gind in voter.

Pe bună dreptate, unii vorbitori au 
insistat și asupra rolului antrenorilor 
ca factor important în munca de edu
care a fotbaliștilor. Cei care au luat 
cuvîntul au cerut ca antrenorii să nu 
se mulțumească să împărtășească ju
cătorilor doar tehnica fotbalului, ci să 
se ocupe și de educarea lor. Nu trebuie 
să-i fie indiferent antrenorului dacă 
unul din sportivi nu-și respectă orele 
de muncă, nu acordă atenție învățătu
rii ș.a. Antrenorii Progresului exercită 
un oarecare control în această privin
ță, dar o și mai strînsă legătură cu 
profesorii, șefii de servicii, comitetele 
sindicale ar fi bine venită

In planul de măstrri al secției de 
fotbal de la Progresul sînt prevăzute 
o serie de lucruri bune. Vorbitorii au 
făcut însă și unele completări. De pil
dă, ei au cerut conducerii secției ca în 
cadrul măsurilor pentru întărirea mun
cii educative, să se folosească metoda 
convorbirilor de la om la om în rezol
varea unor probleme (vezi cazul io- 
niță), să se prevadă mai multe acțiuni 
culturale în grup, să acorde o și mai 
mare atenție muncii politico-ideologice 
în rîndurile fotbaliștilor.

Imbunătățîndu-și activitatea șî sub 
acest aspect, finind seamă de îndepli
nirea sarcinilor propuse în planul de 
măsuri, respectînd cu strictețe progra
mul general de pregătire a echipei, 
conducătorii secției de fotbal, 
șl jucătorii de la Progresul 
posibilitățile ca în acest an 
soare o muncă susținută ia 
mult mai ridicat decît în anul prece
dent.

antrenorii 
au toate 

să desfă- 
un nivel

C. MANTU

fjgonosport
Așa arală o variantă cu 12 rezultate 

exacte.
Concursul nr. 3 din T9 ianuarie 1964

I. Internazionale — Milan 2
II. Atalanta — Spăl x

III. Bologna — Roma 1!
IV. Catania — Messina 1!

' V. Fiorentina — Mantova 2
VI. Lazio — Juventus 2

VII. Modena — Lanerossi 2
VIII. Sampdoria — Genoa 2

IX. Torino — Bari 2
X. Cagliari — Udinese • x

XI. Foggia — Varese 1
XII. Napoli — Brescia 2
Fond de premi' 210.207. lei. Report 

•cat. I 50.‘683 lei.



• Concurs de schi fond la Brassus • „Cupa Tre-Tre" în Italia

Campionatele europene 
de patinaj artistic și viteză

Au mai rămas 9 zile pînă la deschi
derea celei de a 9-a ediții a Olimpiadei 
Albe, care va reuni pe cei mai buni 
schiori, patinatori, boberi și hocheiști 
din 35 de țări ale lumii. In acesle zile 
participanții care se află prin apropie
rea Innsbruckului — orașul Olimpiadei 
de iarnă —— sau în alte renumite stațiuni 
de sporturi unde zăpada este mai fa
vorabilă, își desăvîrșesc pregătirile dor
nici de a cunoaște o formă de vîrf în 
lupta pentru cucerirea medaliilor olim
pice.

★
Schiorii sovietici au dominat 

concursul preolimpic de fond desfășu
rat la Brassus (Elveția). Proba de 15 
km a revenit lui Pavel Kolcin, care 
a realizat excelentul timp de 44:50,0. 
El a fost urmat de coechipierii săi 
Ghenadi Vaganov — 45:06,0 și B. Ghi- 
zatulin — 45:34,0. Albert Lorionov 
(U.R.S.S.) s-a clasat pe primul loc la 
sărituri contînd pentru combinata nor
dică, cea mai lungă săritură a sa mă- 
sur'ind 84 m. Pîrti-a a fost înghețată, 
termometrele indicînd minus 12 gra
de. Cele două reprezentative ale 
U.R.S.S. au dominat proba de Șta
fetă 3x10 km. Prima echipă, alcătuită 
din Ghizatulin, Kolcin, Vaganov, a 
realizat timpul de lh30:50,0 iar cea 
de a doua, cu Tarasov, Utrobin, Voro- 
nicichin — lh30:52,0. Pe locul trei s-a 
clasat echipa R. F. Germane lh33:44,0 
iar pe locul patru cea a Franței.

★
în Italia, la Madonna din Cam- 

piglio, s-a disputat- concursul interna
țional pentru cupa „Tre-Treli. Au 

avut loc două probe de coborîre cîști- 
gate de Willi Bogner (R.F.G.) —
1:27,91'100 și Wolfgang Bartels 
(R.F.G.) — 1:26,89/100. Acesta din

Jocurile de verificare 
ale Selecționatei olimpice 

de hochei
(Urmare din pag. 1) 

tul ? Un scor și mai sever decît îri 
prima zi : 7—3. Echipa cehoslovacă
i-a depășit duminică pe „olimpicii" 
noștri nu numai în viteza și siguranța 
patinajului, nu numai în ceea ce pri
vește organizarea jocului ci și în... 
combativitate^ capitol la care (cel pu
țin J. .) așteptam ca reprezentanții noș
tri să-i întreacă pe oaspeți. Or, în loc 
să lupte pentru o revanșă (de sperat 
-după scorul string din prima întîlnire), 
în ioc să caute să tragă maximum de 
profit din acest ultim joc de verifi
care înaintea plecării la Innsbruck, cei 
mai mulți dintre componenții selec
ționatei noastre s-au complăcut într-un 
joc oarecare, resemnîndu-se parcă cu 
infringe rea. în aceste condiții, chiar 
unele explicații obiective, cum ar fi 
neutilizarea lui Ferenczi șj Andrei 
(accidentați) sau forma slabă a celor 
doi portari (dacă aceasta poate fi 
considerată o scuză...) se estompează. 
Echipa noastră a avut un început slab 
și oaspeții au luat conducerea din pri
mul minut, prin Mureș, urcînd apoi 
scorul (min. 7) prin Borek. O perioadă 
de joc mai bună a echipei romîne, mai 
apropiată de posibilitățile sale reale, 
aduce egala rea : Calamar (min. 13) și 
I. Szabo, la un contraatac în minutul 
următor, înscriu spectaculos. Tesla 

ripostează prompt : Mureș, în min. 14 
și apoi Jăgr în min. 19 stabilesc sco
rul reprizei. A doua parte a jocului 
se desfășoară în nota de superioritate 
a oaspeților, care urcă scorul Ia 6—2, 
prin punctele realizate de Vohralik și 
Spacek. în această repriză ies în evi
dență defecțiunile din organizarea jo
cului nostru, lipsurile apărării. In re
priza a treia, scorul devine 7—2 (Vo- 
nc/f, min. 47) dar după un minut 
Tesla rămîne în inferioritate nume
rică (a fost, de altfel, singura elimi
nare în tot jocul) și jucătorii noștri 
fructifică posibilitatea de a înscrie, 
prin Biro.

Este adevărat, Tesla Pardubice este 
o echipă superioară selecționatei noas
tre, dar comportarea în această partidă 
a celor chemați să ne reprezinte peste 
scurt timp într-o competiție de mare 
importanță n-a fost deloc satisfăcă
toare.

Au condus arbitrii M. Hușanu și J- 
Florescu.

Sel. olimpică : Dumitra? (Sofian) — 
Czaka, Ionescu ; Varga, Țiriac — Biro, 
Calamar, G. Szabo, I. Szabo; Nagi*:, 
Miliăiiescu ; Pană, Florescu, Ioanovici.

Tesla: Aceeași formație de sîmbătă.

RADU URZICEANU

urmă, în vîrstă de 23 ani, a reușit să-i 
învingă pe Egon Zimmerman și Karl 
Schrantz, ambii din echipa Austriei, 
care se numără printre principalii fa- 
voriți ai J.O. Este pentru prima oară 
în acest sezon cînd zăpada a permis 
programarea unor probe de coborîre. 
Pista a fost bună, lungimea ei mă- 
surînd 2 465 m cu o diferență de nivel 
de 748 m.

Basclietbaliștii de la 
pentru sferturile de 

(Urmare din pag. 1)

asigura calificarea. Ultimul minut de 
joc. Scorul devenise 78—61 pentru 
Steaua, iar mingea se afla la oaspeți. 
Un fault intenționat (justificat din 

j punct de vedere tactic) al lui Nedef 
dă prilejul lui Y. Demir să mai mar
cheze un punct: 78—62. Apoi, o ac
țiune colectivă a campionilor noștri și 
Albu înscrie: 80—621 Fluierul final 
găsește echipa romină în atac, dar 
tabela de marcaj nu mai poate fi mo
dificată.

Arbitrii Kokorev (U.R.S.S.) și Dekay 
(R. P. Ungară) s-au străduit să asi
gure meciului o cit mai bună desfă
șurare. Au jucat : STEAUA : Niculescu 
15, Folbert 2, Nedef 8. V. Gheorghe 
6, Fodor 4, Novacek 7, Demian 18, 
Albu 20; GAL AT AS AR AY : Uyguc 15, 
Kaplanoglu 13, Y. Demir 11, Yaktt- 
pian 4, Ulku 10, Salnur 2, Buyu- 
kaykan 7. ★

Manșa a tr.eia a întîlnirii a umplut 
din nou pînă la refuz tribunele sălii 
Floreasca. începutul meciului a fost fa
vorabil campionilor noștri, care au con
dus cu 5—0 (min. 2), 11—4 (min. 7) 
și 15—8 (min. 9). Se părea că bucu- 
reștenii ne vor scuti de emoții.

Bucuria spectatorilor a fost însă de 
scurtă durată. Oaspeții, fără să se 
descurajeze, au revenit puternic, mar- 
cînd o serie de coșuri prin Uyguc, 
Yakupian și Salnur. Și avantajul nos
tru a început să scadă văzînd cu ochii. 
In min. 13, Galatasaray a preluat con
ducerea (17—16) pe care nu a mai ce
dat-o pînă la încheierea reprizei 
(35—28).

După pauză meciul devine din ce în

REZULTATE SCONTATE ÎN CAMPIONATELE REPUBLICANE DE BASCHET
MASCULIN, SERIA I

ȘTIINȚA BUCUREȘTI—STIINTA 
TG. MUREȘ 84-77 (44—32). Par
tida s-a desfășurat într-un ritm ra
pid, cu faze spectaculoase la ambele 
coșuri. Studenții bucureșteni au ac
ționat mai hotărît în atac, arătînd o 
ușoară îmbunătățire (față de etapele 
anterioare) în precizia aruncărilor din 
acțiune. Datorită acestui lt«cru,ei au a- 
vut inițiativa în permanență, cîștigînd 
pe merit. Doar în finalul meciului au 
slăbit alura, permițînd oaspeților să 
reducă din handicap.

Știința Tg. Mureș, venită doar cu 
7 jucători, s-a ridicat adesea la nive
lul adversarului. Echipa a contat însă 
în atac doar pe Toții și Țedula, iar 
în apărare a dovedit multe lip
suri, mai ales în repriza secundă.

Au condus corect M. Tănăsescu și 
Gh. Chiralău (Buc). Cele 161 de 
puncte au fost înscrise de: Sterescu 
6, Paraschivescu 27, Niculescu 4, 
Caragheorghe 4, A. Savu 16, Baltag 
9, Torday 1, Costescu 17 de la Ști
ința București și Borbely 4. Toth 23, 
Țedula 28, Sylvester 12, Kovacs 2, 
Serdult 4, Vasvary 4 de la Știința 
Tg. Mureș.

ST 11NȚA TI MI SOAR A—DIN AMO 
ORADEA 69—55 (35—32). Jocul a 
fost echilibrat, de un bun nivel teh
nic. Dinamoviștii au condus la un 
moment dat, în repriza secundă, cu 
46—45. dar gazdele au avut un fi
niș mai puternic, învingînd pe merit 
Principalii realizatori : Pușcașu 17, 
loriescu 16, Viciu 15, Hofman 14 de 
la Știința și Siihai 22 de la Dinamo. 
(Al. Gross-coresp. reg.)

POLITEHNICA CLUJ — RAPID 
BUCUREȘTI 68-71 (36—41). Cu Cr. 
Popescu și Radu Popovici în zi bună 
de coș, Rapid a realizat o meritată vic
torie. Cei mai buni : Popescu (29), 
Popovici (21) de la Rapid, Barezi 
(18) și Geomoleanu (14) de la Poli
tehnica (N. Todoran-coresp.).

Echipa de hochei pe gheață a Iugo
slaviei și-a continuat pregătirile susți- 
nînd un meci amical la Kitzbuehel 
(Austria) cu formația EK Kitzbuehel 
în care activează mai mulți jucători 
canadieni. Ilocheiștii austrieci au ter
minat învingători cu scorul de 8—0. 
Punctele au fost realizate de canadienii 
Dobbyn și Black.

Steaua s-au calificat 
finală ale „C. C. E.“
ce mai pasionant. Din min. 23, gaz
dele acționează mai calm, folosesc cu 
mai multă insistență pivoții, iar cîteva 
aruncări reușite de ia distanță ale lui 
Nedef destramă apărarea in „zonă" a 
echipei turce. încetul cu încetul, bucu- 
reștenii refac handicapul, care ajunsese 
la un moment dat de 9 piinSte (10—31). 
și în min. 27 reușesc să egaleze 
(41—41). Incepînd din acest moment, 
disputa devine dramatică. Se luptă pen
tru fiecare minge, pentru fiecare punct. 
Și scorul evoluează astfel : 45—42,
45—46 (min. 31), 48—46, 51—47 (min. 
35), 53—49, 53—52 (min. 37). în a- 
cest timp, introducerea lui Folbert se 
dovedește binevenită, deoarece aduce 
echipei sale —, o dată cu’cele două 
coșuri frumoase înscrise de Ia distantă, 
in momente deosebit de dificile. încre
derea în propriile forțe. Uyguc acțio
nează însă foarte bine sub panoul nos
tru și bucureștenii nu reușesc să se 
„desprindă". Ba mai. mult chiar, in miri. 
39, oaspeții erau in avantaj: 54—53. 
în ultimul minut însă, Nedef (cu două 
aruncări libere) și Demian (in pătrun
dere sub panou) aduc din nou avantaj: 
57—54. Cele trei puncte se vor dovedi 
suficiente pentru victorie, deși Uyguc 
mai realizează pînă la sfîrșit două a- 
runcări libere. Scor final : 57—56 (28— 
35) pentru Sleaua.

Arbitrii A. Kokorev (U.R.S.S.) și 
Dekay (R.P.U.) au condus următoarele 
formații : STEAUA : Nedef 16, Demian 
18, Niculescu 7, Folbert 6, Albu 8, V. 
Gheorghe 2, Fodor, Cîmpeanu, Nova
cek, Barăti; GALATASARAY: Uyguc 
26, Buyukaykan 12. Salnur 2, Iakin 4, 
Yakupian 5, Y. Demir 6, Denismend 1, 
Kaplanoglu.

SERIA A II-A

PROGRESUL BUCUREȘTI—A.S.A. 
BACĂU 70—74 ( 27—35; 62—62). După 
o repriză echilibrată în care, gazdele 
au condus pînă In min. 17 (23—21), 
formația băcăoană a acționat din ce 
în ce mai bine, a folosit cu chibzuin
ță avantajul pivoților, luînd un a- 
vans de 9—10 puncte. Progresul are 
însă o revenire puternică și reface 
handicapul. Apoi, scorul alternează 
permanent pînă în min. 40, cînd ta
bela de marcaj indica egalitate: 
62—62. La această situație, oaspeții 
au ratat prin Bulot două aruncări li
bere I Cu un plus de voință, A.S.A. 
a reușit, în prelungiri, să cucerească 
o frumoasă și prețioasă victorie.

CONSTRUCTORUL IAȘI -FARUL 
CONSTANȚA 54—50 (23—16). Meci 
de nivel tehnic scăzut. Gazdele au 
condus majoritatea timpului, și au 
obținut o victorie meritată. Principa
lii realizatori: Baciu 16, Toma 11 de 
la Constructorul și Răducanu 25 de 
la Farul (E. Ursu și A. Suăunaș- 
coresp.)

VOINȚA TG. MURES—VOINȚA 
IAȘI 70—54 (31 — 19). Gazdele 'au 
făcut un joc bun, iar victoria lor con
stituie... prima înfrîngere a echipei 
ieșene din acest campionat. Mureșe
nii au acționat mai organizat în atac 
și au luptat mai bine sub panou. Cele 
mai multe puncte au fost înscrise de : 
Hejas 20. Mitehnan 17 de la Voința 
și Mihăilescu 14, Scripcaru 12 de ia 
C.S.M.S. (I. Păuș și D. Ghițescu- 
coresp.)

OLIMPIA M. I.—CHIMIA SUCEA
VA 95—53 (39—22). După ce vineri 
seară, tînăra formație b.ucureșteană a 
întrecut pe A.S.A. Bacău cu 64—5.1 
(32—22), sîmbătă Olimpia a depășit 
categoric echipa Chimia, care i-a o- 
pus. o slabă rezistență. Cei mai buni 
jucători din formația învingătoare: 
Novac, Molin și Niculescu (Cr. Po- 
pescu-coresp.)

Campionatele europene de patinaj ar
tistic de la Grenoble au luat sfîrșit. 
Un remarcabil succes a repurtat vineri 
seara patinatoarea olandeză Sjoukje 
Dijkstra, care a cucerit din nou titlul 
de campioană europeană. Ea a demon
strat o înaltă măiestrie, evoluțiile sale 
lăsînd o puternică impresie în rîndul 
spectatorilor francezi. Dijkstra a tota
lizat 2 330 puncte, fiind urmată în cla
sament de Regine Heitzer (Austria) 
2 224 puncte și Nicole Hassler (Fran
ța) 2 214 puncte.

In ultima zi a competiției a fost cu
noscut campionul european la mascu
lin. Din nou francezul Alain Calmat, 
student în medicină, și-a înscris numele 
pe tabloul cîștigătorilor acestei compe
tiții. Calmat a totalizat 2227,6 puncte, 
fiind urmat de Manfred Schnelldorfer 
(R.F.G.) — 2177,1 puncte și cehoslova
cul Karel Divin.

Noul campion absolut al Europei la 
patinaj viteză este tînărul sportiv so
vietic Ant Antson. Răsturnînd toate 
pronosticurile, Antson a reușit pe pati

Turneul zonal de șah
După o zi de odihnă, turneul zonal de 

șah de la Kecskemet a continuat duminică 
dimineață cu reluarea partidelor întrerupte 
din runda a Vl-a. Gheorghiu, deși avea o 
piesă în plus, nu a putut fructifica acest 
avantaj, doarece partida sa cu Hecht a 
ajuns forțat într-un final teoretic de re
miză. Szabo a cîștigat la Matanovici, iar 
partidele Damianovici — Prameshuber și 
Langeweg — Pietsch au fost remize.

Seara, în runda a Vil-a, Gheorghiu l-a 
întîlnit pe maltezul Attard. Avînd negrele, 
reprezentantul nostru a ales binecunoscuta 
variantă a dragonului din apărarea sici
liana, Gheorghiu a trebuit să prevină tot

„FRANCE FOOTBALL’:
PARIS (Agerpres). Revista „France 

Football" publică un bilanț al anului 
1963. stabilind totodată clasamentul 
celor mai bune echipe din Europa. In 
alcătuirea acestui clasament nu sînt 
luate în considerație meciurile pentru 
turneul olimpic. Pe primul loc este 
situată reprezentativa Suediei, care n-a 
pierdut nici un meci din cele 7 susți
nute în cursul anului trecut. Suedia, 
după cum se știe, a eliminat Iugoslavia 
din „Cupa Europei", a învins cu 2—1 
echipa R. P. Ungare și cu 1—0 pe cea 
a U.R.S.S. Pe locurile următoare, po
trivit clasamentului întocmit de revistă, 
se află Belgia, Italia, Iugoslavia, An
glia, U.R.S.S. etc.

Referitor la echipa R. P. Romîne, 
comentatorul revistei sus-aniintite scrie:

AURUL BRAD—VOINȚA SATU 
MARE 59—42 (31—22). Meciul s-a 
discutat la Timișoara.

FEMININ, SERIA I

RAPID BUCUREȘTI— VOINȚA 
BUCUREȘTI 76—56 (30—32). Pînă 
în minutul 27, rezultatul întîlnirii din
tre aceste două fruntașe ale campio
natului a stat sub semnul incertitu
dinii. Voința a jucat bine în special 
datorită acțiunilor sub panou, bazate 
pe Hanelore Spiridon și Anca De- 
metrescu și a condus cu 23—20 (min. 
13), 30—27 (min. 19), încheind 

repriza cu un avantaj de două punc
te. La reluare, Voința mai conduce 
timp de trei minute- (min. 23: 36—34), 
pentru ca rapidistele să egaleze ime
diat și apoi să ia avantaj, pe care 
și-l sporesc permanent. Superiorita
tea în pregătirea tehnică și fizică a 
echipei Rapid este tot mai evidentă 
în vreme ce baschetbalistele de la 
Voința se resimt în urma efortului 
depus în prima parte a meciului. Pînă 
la sfîrșit, Rapid realizează o dife
rență de 20 de puncte și rămîne sin
gura formație neînvinsă în actualul 
campionat. Au marcat: Ferencz 8. 
Racoviță 15, Vasilescu 21, Zăvădescu 
14, Demian 6, Ivanovici 12 pentru 
Rapid și Spiridon 15, Pilrop 6. De- 
metrescu 15, Tirziu 1, Magdin 4, Lu
pan 10, Iliescu 2, Manolache 2 și O- 
zun 1 pentru Voința. Au condus co
rect arbitrii Dan Cliiriac și Gh. Fii- 
lop.

UNIREA BUCUREȘTI—VOINȚA 
TG. MUREȘ 76—53 (4i —18). Bttcu- 
reștencele și-au asigurat victoria în 
prima repriză, cînd au atacat cu mai 
multă hotărîre și precizie. Cele mai 
multe puncte au fost înscrise de Su- 
liman (24), Voicu (22), Cherciov 
(14) pentru Unirea, Eordogh (19), 
Demeter (12) și Balaș (10) pentru 
Voința.

noarul Bislet din Oslo o mare perfor
mantă, în fata valoroșilor patinatori 
norvegieni și suedezi. El a cîștigat 
proba de 1500 m cu un nou record 
mondial i 2:09,8. La totalul celor 4 
probe Antson a realizat 180,842 puncte 
(record al Europei). Pe locurile urmă
toare s-au clasat I. Iumașev (U.R.S.S.), 
Ivar Moe (Norvegia) etc.

Știri din rugbi
Peste 20 000 de spectatori au urmă

rit sîmbătă la Londra meciul de rugbi 
dintre echipele Angliei și Țării Galilor 
din cadrul „Turneului celor 5 națiuni". 
Jocul s-a încheiat cu un rezultat de 
egalitate : 6—6 (6—3).

La Edinburg, echipa de rugbi a Sco
ției a terminat nedecis : 0—0 cu re
prezentativa Noii Zeelande, care în 
acest turneu a învins pc rînd echipele 
Irlandei, Țării Galilor și Angliei.

timpul încercările de simplificare ale ad
versarului său, care căuta cu orice preț 
remiza. Abia în final el a reușit să obțină 
un avantaj pozițional pe care are toate 
șansele să-l realizeze la reluare. Alte re
zultate : Bhend — Szabo 1—0 (1), Matano
vici — Tringov V2 —’/2, Pachman — Lan
geweg ’/2 — ’/2, Hecht — Bilek */2—'/2. Cele
lalte partide s-au întrerupt. In clasament 
conduce Bilek cu 5 p., urmat de Hort cu 
4% p. (1), Pachman 4'/2 p., Tringov și
Hecht 4 p. Gheorghiu totalizează 21/, p. și 
are o partidă întreruptă.

Azi se joacă runda a VIII-a în care 
Gheorghiu întîlnește cu albele pe Pra- 
meshuber.

Bilanț îotbalist ic 1963
„Romînîa pare în net progres față de 
anii trecuți. Ea n-a pierdut nici un 
meci; a obținut o victorie (3—2 cu 
R. 1). Germană) și două meciuri nme 
cu Turcia și R. P. Polonă. Avînd insă 
jocuri puține, echipa romină nu poate 
fi clasată la un loc mai fruntaș’1.

Echipa R. P. Romîne se află pe locul 
15 (din 26 de echipe clasate) împre
ună cu echipele Spaniei, Luxemburgului, 
R. P. Polone și Țării Galilor. Surprin
de, desigur, locul ocupat de echipa 
Spaniei, dar sezonul trecut a fost ne
favorabil fotbaliștilor spanioli, care n-au 
cîștigat decît. un singur meci din cele 
5 disputate. R. S. Cehoslovacă și Aus
tria, care în 1962 se aflau pe primele 
locuri în Europa,' ocupă acum doar 
locul 20.

CRISUL ORADEA — ST^siTA 
BUCUREȘTI 39—75 (21—33). 'D :ă 
cîteva minute de joc echilibrat, orădtfii- 
cele pierd o serie de mingi (pase greșite 
și aruncări ratate), permițînd cam
pioanelor țării să se detașeze. Cele 
mai multe puncte au fost înscrise de 
Niculescu (16), Gheorghe și Anloscli 
(cîte 14) de la Știința, Munteanu și 
Firliner (cîte 11) de la Grisul (Al. 
Gliisa si Al. Jilău-coresp.)

VOINȚA BRAȘOV-VOLNȚA ORA
DEA 51—49 (26—23). A fost un meci 
deosebit de echilibrat, dar de slabă 
valoare tehnică, datorită în special 
ratărilor, care au abundat. Brașo- 
vencele au cîștigat pe merit deoare
ce au fost mai decise în final. Cete 
mai multe puncte au fost marcate de 
Simon (19) de la gazde și Oarabaș 
(24) de la oaspe, (P. Dumitrescu și 
Gh. Corcodel-coresp.)

STIINTA CLUJ—MUREȘUL TG. 
MUREȘ ' 59—53 (32—20). După o 
dispută pasionantă, studentele au ob
ținut victoria grație unui plus de calm 
în momentele decisive. Cete mai mul
te puncte au fost marcate de: Wag
ner (23), Breckner (9), Horvath (8) 
pentru Știința. Pircan (14) și Varga 
(7) pentru Mureșul.

SERIA A ll-A

PROGRESUL BUCUREȘTI—A.S.A. 
CLUJ 56—44 (22—21). După o re
priză echilibrată, bucureștencele au 
pus stăpînire pe joc, an combinat 
mai precis și au realizat o prețioasă- 
și meritată victorie. Cele mai bune 
jucătoare: Grigorescu (16) și Ouatu 
(12) de la Progresul, Bugar (18) și 
Czegezi (11) de la A.S.A. Cluj. (Cr. 
Popescu-coresp.)

OLIMPIA BUCUREȘTI—C.S.M.S.
IAȘI 52—39 (24—19).

S.S.E. CONSTANȚA—MĂTASEA 
DUDEȘTI BUCUREȘTI 63-44 
28—17)

ȘTIINȚA TIMIȘOARA — l. G. F. 
36—69 (18—25).

X X Redacția și administrația: atr. Yarile Conta nr, 16, telefon 11.10.05, Interurban 72, nr. 1—2. întreprinderea Poligrafică .Informația*, atr. Brezoianu 23—25. 40356


