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In campionatele de baschet

Echipele Științei București — performerele etapei de duminică
1ASCULIN, SERIA I

RAPID BUCUREȘTI— 
'EAUA 69—63 (34—29). 
ntrii cei care n-au a- 
tat la joc — și au ce 
;reta pentru acest lucru 
rezultatul va părea sur- 
inzător, deoarece Steaua 
î fără îndoială, echipa 
re pornea cu cele mai 
iri șanse în acest meci.

teren însă lucrurile 
u petrecut contrar tu- 
ror așteptărilor. Fero- 
irii au demonstrat ieri 
ni ne ață că atunci cînd 
Jtă cu toată ambiția, 
torifi-eînd potențialul 

tehnico-taictic, ei pot 
sa de Ia 
cele mai 

i țară. 
Jucătorii 
tu bizuit

o apărare combinată, 
ptînțj cu toată energia 
b panou. De altfel, toc
ii aceasta a constituit 
ri unul din elementele 
lerminante ale victoriei 
r. In atac, Rapidul și-a 
uievrat adversarul cu 
iltă chibzuință, destrămînd 
;ur, apărarea campionilor, 
ie conduși de pe margine, 
roviari au încercat dese schimbări 

ritm, mai ales după pauză, răs- 
rnînd toate speranțele echipei 
șaua puse în apărarea în zonă. Toate 
este lucruri au permis învingători- 
r să conducă aproape în permanen-

Doar de 3 ori, formația campioană 
reușit să restabilească echilibrul: 

—16 (min. 9) 20—20 (min. 10) și 
tima oară în min. 32 (49—49). De 
>i înainte însă, Rapidul s-a desprins 
n nou, intrînd în ultimele 5 minute 

avant.aj: 55—49. Apoi, cu siguranța 
ui șahist, care transformă eu pre- 
îie avantajul minim pe care îl de-

egal la egal 
bune formații

I. Din eseu (Rapid), pe care-l vedeți în acțiune, a 
adus ieri un aport considerabil în victoria obținută 

de echipa sa în fața formației Steaua.
Foto: V. ~B age ac

lent, dar 
în plus, 
jucătorii

tine în final, feroviarii s-au 
guri spre victorie, succesul 
pe deplin meritat.

ȘTIINȚA BUCUREȘTI — DINAMO 
BUCUREȘTI 95—79 ( 30—35) Partidă 
plăcută ca desfășurare. Studenții s-au 
întrecut pe ei înșiși„ realizând unul 
din cele mai bune jocuri din acest 
campionat. Victoria lor surprinde doar 
prin proporțiile scorului (este una din 
cele mai severe înfrângeri a echipei 
dinamoviste în ultimii ani). Având 
în Costescu un excelent coordonator, 
Știința și-a depășit adversarul pe du
rata întregii partide. Remarcabilă a 
fost ardoarea cu care studenții și-au 
apărut șansele în aeest meci și din 
acest punct de vedere ei au servit o

„dus* ai
lor fiind

,Cupa Poiana" la schi-un concurs reușit
POIANA BRAȘOV, 26 (prin telefon 
la trimisul nostru). — Un concurs 

îșit — iată cum poate fi caracteri- 
lă „Cupa Poiana", desfășurată sim
tă și duminică la Poiana (schi fond 
sărituri) și în Postăvarul (slalom 

;cial). Numărul mare de participant! 
proximativ 200), buna organizare a- 
;urată de Consiliul regional UCFS 
n comisia de specialitate, precum și 
>ta dată pentru primele locuri în 
care probă, au făcut ca întrecerile 

fie urmărite cu mult interes de 
jetatori. Aceștia au fost mai puțin 
meroși la probele de slalom special, 
>arece atît sîmbătă cit și duminică 
tcursul s-a desfășurat pe viscol și 
ceață. Tn schimb, la fond și la să- 

uri — desfășurate în bune condi
ții — numărul spectatorilor a fost 
ire. Principalul punct de atracție l-au 
istituit săriturile, care s-au disputat 
trambulina mijlocie și care au ofe- 
un spectacol frumos.

Iată rezultatele tehnice :
SLALOM SPECIAL (Pirtia Lupului, 
lă deasupra cabanei Postăvarul, 40 

porți; același traseu pentru toate 
tegoriile. de concurenți). Juniori I : 
Vasile Âlexandresctt (S.S.E. 2 Bucti-

rești) G5,5 sec; 2. Constantin Vulpe 
(Voința Sinaia) 72,7; 3. Ștefan Manea 
(S.S.E. Predeal) 74.2. Juniori II: 1 
Virgil Brenci (Steagul roșu Brașov) 
71,3 sec; 2. Ion Rotam (S.S.E. Pre
deal) 85,4; 3. Ion Bobiț (Steagul roșu) 
97,3. Junioare: 1. Mihaela Casapu 
(S.S.E. Predeal) 73.2 sec; 2—3. Liana 
Blebea și Rodica Stoian (Luceafărul 
Brașov) 77,4. Seniori: 1. Ion Zangor 
(A. S. Armata Brașov) 51,8 sec; 2. 
Mihai Bucur (Carpați Sinaia) 53,2; 3. 
Ion Pitiș (Dinamo Brașov) 56,5; 4. 
Vasile Șuteu (Dinamo) 56,8; 5. Spiri
don Bălan (A.S.A.) 56,9; 6. Marin 
Focșeneanu (Carpa(i) 57,2. Senioare: 
1. Mihaela Stoenescu-Cihioarcă (Voin
ța Sinaia) 68,8 sec; 2. Ilona. Micloș

S. DUMITRIU

(Continuare în pag. a 2-a)

CAMPIONATELE INTERNATIONALE DE TENIS DE MASĂ 
ALE R. D. GERMANE

PATRU TITLURI AU REVENIT REPREZENTANȚILOR NOȘTRI f 
DOUA FINALE ROM1NESTI LA PROBELE DE' SIMPLU FEMEI 

Șl DUBLU MIXT

PLECV.HA SCHIORILOR NOȘTRI
LA INNSBRUCK

Sîmbătă seară a părăsit țara ultimul 
: de sportivi rornini participant la 
curile Olimpice de iarnă. Au făcut 
plasarea schiorii C. Carabela, G. 
imoș, N. Bărbășescu, Gh. Cimppia 
Gh. Bădescu, care ne vor reprezenta 
concursul de biatlon și în proba de 

ifetă 4x10 kin. Antrenorii sînt Marcel 
uparu (schi fond) șl Augustin Mișca 
O-

admirabilă lecție baschetbalrștiior di- 
nanmviștU care resemnați parcă în fața 
înfrîngerii, n-au mai luptat în repriza 
secundă, (a.v.).

ȘTIINȚA TG. MUREȘ — POLITEH
NICA CLUJ 73—49 (26—21). Meci
dinamic și spectaculos. Clujenii nu au 
rezistat decit o repriză. După pauză, 
oaspeții au fost depășiți de atacurile 
viguroase ale echipei mureșene, care 
a cîștigat fără emoții. Din nou, Țedula 
(28) a fost principalul realizator al 
învingătorilor. (V. Kadar-coresp.).

ȘTIINȚA CRAIOVA
CLUJ 48—89 (19—32). Superiori din 
punct de vedere tehnic și taetic, clu
jenii au obținut o nouă 
gorică. (R. Sulț-coresp. reg.).

DINAMO ORADEA — ~ 
GISTUL GALAȚI 81—48 
Victorie clară a gazdelor, 
ționat mai clar în atac și au dominat 
lupta sub panou. (Al. Jilău-coresp.).

SERIA A 1I-A
A.SA. BACĂU — CONSTRUCTO

RUL IAȘI 85—54 (35—27). Victoria
(Carduiuaire î/t pag. a 2^a)

ȘTIITȚA

victorie cate-

S1DERUR- 
(30—21). 

oare au ac-

LEIPZIG, 26 (prin telefon). Repre
zentanții tenisului de masă românesc 
au obținut succese frumoase în cam
pionatele internaționale ale R. D. Ger
mane. Ei au cucerit patru din cele 
Șapte titluri puse în joc, iar in două 
probe (simplu femei și dublu mixt), 
finalele s-au disputat „în familie*6. 
Sportivii romîni au ieșit învingători 
Ia echipe femei, simplu femei, dublu 
femei și dubiu mixt. Un merit deose
bit au maestrele emerite ale sportului 
Maria Alexandru și Ella Constantinescu, 
care au luptat cu multă însuflețire 
pentru a termina victorioase.

Iată rezultatele mai importante: 
echipe femei, grupa A: R.P. Romînă— 
R.S. Cehoslovacă 3—Q: M. Alexandru— 
Bosa 2—0, E. Constaniinescu — Mi- 
senkova 2—9, M. Alexandru, E. Con
stantinescu — Bosa, Misenkova 2—0, 
FINALA: R.P. Romînă — R.D. Ger
mană 3—0: M. Alexandru — Lemke 
2—1 (12, —9, 9), E. Constantinescu— 
Kalweit 2—0 (14, 19), M. Alexandru, 
E. Constantinescu — Kalweit, Lemke
2— 0 (20, 17). Sportivele noastre au 
deținut în permanență inițiativa, im- 
punîndu-și superioritatea în toate com
partimentele. Echipe bărbați, grupa A: 
R.P. Romînă — R.D. Germană II 3—0: 
Sentivani — Schmidt 2—-1, Giurgiucă— 
Stein 2—0, Giurgiucă, Cobîrzan — 
Schmidt. Schindler 2—1, FINALA : 
R.S.F. Iugoslavia — Suedia 3—2: 
Korpa — Iohansson 0—2, Vecko— 
Bernhard 2—0, Korpa, Vecko — Io
hansson, Bernhard 0—2, Vecko— Io
hansson 2.—1, Korpa — Bernhard 2—0.

Simplu femei, turul I: M. Alexan
dru — Beningliaus 3—0, E. Constanti
nescu — Otto 3—2, G. Pitică — Ceh
3— 0, turul al I'f-lea: M. Alexandru — 
Straus 3’—0, E. Constantinescu —

Cu carnetul de reporter

Ieri, printre

Iobansson 3—0, Lukacss — G. Pitici? 
3—2. Sferturi de finală: M. Alexandru^ 
Noworyta 3—0, E. Constantinescu —♦ 
Kalweit 3—0, semifinale; M. Alex-an-* 

(—16, 19, 12, 
timid, cînd a 

Maria Alexarv* 
cu atacuri pa-1 
topspinuri, eat 

— Con*

între-*' 
re-*!

dru — Luckacis 3—1
14) . După un început 
abuzat de topspinuri, 
dru șr~a revenit apoi și 
terntee cambinale cu 
a depășit-o clar pe Lukaes. E. 
stantineseu — Foldi 3—0 (15, 16, 11), 
Fosta campioană a Europei a

■ prins numeroase atacuri dar fără 
zultait. Motivul ? Etla Constantinescu 
a dirijat foa.rte bine mingile din apă- j 
rare și a reușit multe contraatacuri de
cisive prin surprindere. FINALA: 1
ria Alexandru — Ella Constantines cu \ 
3—1 (—18; 10, 18, 17). Partida a
prilejuit un joc frumos, cu răsturnării 
de scor. După activizare, ambele au 
trecut la o ofensivă hotărîtă în caro 
Maria Alexandru a „marcat^ mai multe 
puncte. Simplu bărbați, turul I: Giur- ! 
giucă — Vie b i g 3—0, Cobîrzan —4 
Schmidt 3—I, Sentivani — Vogel 3—2,1 
turul al Hdea: Giurgiucă — Șvab’ 
3—1, Korpa — Cobîrzan 3—0, Vecko—i 
Sentivani 3—1, sferturi de finală
Giurgiucă — Lemke 3—0, Iohansson—-J 
Vecko 3—9, Stanek — Korpa 3—2yi 
Fahazi — Bernhard 3—1, semifinale: 
Iohansson — Giurgiucă 3—0 (13, 13,
15) , Fahazi — Stanek 3—2. FINALA: j 
Iohansson — Fahazi 3—0 (19, 19, 12).’ j 
Dublu femei, semifinale: M. Alexan~ 
dru, E. Constantinescu — Smid, No* 
woryta 3—0 (12, 16, 18), Foldi, Lu
kacs — Pire, Zrimic 3—0, FINALA: I 
Maria Alexandru, Ella Constantinescu—- j 
Fbfd*i, Lukacs 3—1 (—15, 14, 20, l.4)«ț j 
După acțiuni pregătitoare în apărare^?

(Continuare in pag. a 4-a)

fotbaliști

Spectatori la un concurs de patinaj ? Nu! Spectatori la primul meci al

Fiecare duminică ne apropie de re
luarea campionatului. Echipele se pre
gătesc cu atenție. Cițiva corespondenți

Alexandra Nicolau pe locul doi
în turneul de

Marele turneu international de șah 
de la Beverwijk (Olanda) s-a încheiat 
duminică seara.

Ultimele două runde ale întrecerii 
în grupa feminină au prilejuit o luptă 
strînsă pentru primele locuri ale cla
samentului. Cel mai bun finiș l-au avut 
șahista sovietică Tatiana Zatulovskaia 
și campioana țării noastre, maestra in
ternațională Alexandra Nicolau. Amîn- 
două’ au obținut victorii în ultimele 
lor partide. Zatulovskaia a cîștigat la 
Ivanova și Heemskerk. iar reprezen
tanta noastră a învins pe rînd pe Ko- 
narkowska și Ivanova. în același timp, 
iugoslava Katia Iovanovici, cealaltă

la DtvcrwijK
candidată la primul loc, era stopată 
cu o remiză de poloneza Litmanowicz, 
după ce cîștigase la Timmer.

irr urma acestor rezultate, pe primul 
loc al clasamentului final s-a situat 
Tatiana Zatulovskaia (U.R.S.S.) cu 6V2 
puncte, urmată de ALEXANDRA NI
COLAU (Romînia) și Katia Iovanovici 
(Iugoslavia) fiecare cu cîte 6 puncte, 
dar șahista romînă beneficiază de un 
coeficient Soneborn superior și o vic
torie directă asupra jucătoarei iugo
slave. Pe următoarele locuri ale cla
samentului figurează :■ Eva Karakaș

'{fipntinuare.in pag. a 4-a)e

și redactori ai noștri au petrecut du
minica de ieri printre fotbaliști, lată, 
pe scurt, relatările lor:

IERI IN GIULEȘTI

Activitate susținută și variată ieri in 
Gitilești: patinaj pe o porțiune special 
amenajată din fața peluzei și joc de 
fotbal la două porți pe terenul 1, aco
perit și el cu o pojghiță de zăpadă 
și pe alocuri chiar gheață. Dar cei 
aproximativ 4 009 de iubitori ai fot- 
balutui, ținuți la „index" mai bine de 
o lună, n-au avut ochi decit pentru 
balonul rotund și. bineînțeles, pentru 
feroviarii bucureșteni.

Receptivi la fidelitatea zeloșilor lor 
suporteri, fotbaliștii de la Rapid au 
luat jocul in serios. Consecința ? 3—0 
cu Ascensorul și 6—0 ca Laminorul, 
goluri realizate — aproape toate — 
ta capătul unor combinații reușite.

Ce nă-a plăcut îndeosebi ? Mișcarea 
permanentă in teren (cu și fără balon),.

echipei Rapid ieri în Giulești.
Poto : T. Roilm

preferința pentru acțiunile simple des- 
fășurate pe un front larg și cu acce
lerare de ritm In fața porții adverse, 
jocul îmbunătățit, mai plin de vitali
tate și de eficiență prestat de cele 
două aripi, Codreanu și Năstu'escu. 
aportul prețios adus pe toata durata 
partidei de Ozon. Georgescu șt Lupescu.

Ce nu ne-a plăcut? Tendința de ioc 
individual, pentru tribune, manifestată 
de unii componenți ai echipei gîuleș- 
tene, unele execuții tehnice (pase, șu
turi) imprecise ca și unele greșeli de 
plasament în jocul fundașilor și al 
mijlocașilor.

G. NICOL XI SCU

LA TELEFON - ARADUL
Sute de iubitori ai fotbalului au 

populat duminică tribunele stadionului 
U.T.A. din Arad pentru a „verifica", 
alături de antrenori, stadiul de pre*

'(Continuare ut-pag. a
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Formațiile bucureștene Combinatul Poligrafic (f) 
și Dinamo (m) au cucerit „Cupa F. R. V.“

/ £Cupa F.R. Volei44 s-a încheiat. După 
tiouă etape, victoria în această com- 
fljetiție a surîs formațiilor bucureștene 
Combinatul Poligrafic și Dinamo. Cele 
două echipe s-au evidențiat de-a lungul 
întrecerii printr-o comportare constau- 
iță, valoroasă. Este atît meritul jucă
torilor și jucătoarelor, cît și al antre
norilor respectivi: Ștefan Stroe (Com
binatul Poligrafic) și Sebastian Miliăi- 
lescu (Dinamo).

Iată relatările corespondenților4 și 
trimișilor noștri la jocurile de «îmbăta 
și duminică:

FEMININ
COMBINATUL POLIGRAFIC —■ 

RAPID 3—0 (6, 10, 8). Hotărîtoare în 
victoria jucătoarelor de la C.P.B. a 
fost experiența lor, într-adevăr, în 
timp ce Rapid a aliniat în toate jocurile 
din „Cupa F.R. Volei" o formație al
cătuită mai mult din jucătoare tinere, 
C.P.B. a fost prezentă întotdeauna cu 
prima echipă.

C.P.B.: Ana Zabara, Plena Viorea, 
Ecaterina Crăciun, Elena Mărăcine, Ni- 
culina Gabor, Magda Ionescu.

RAPID: Cornelia Moraru, Florica
Tudora, Eugenia Rebac, Daniela Iancu, 
Tamina Simion, Gabriela Dumitrescu, 
Cristina Ionescu, Xenia Popa. (M.T.) 

VOINȚA CRAIOVA — C.S.M. CLUJ 
2—3 (15—7, 4—15» 15—7, 10—15,
12—15). După un meci de slabă fac
tură tehnică în care echipa locală s-a 
comportat sub orice critică, C.S.M. a 
■obținut victoria pentru că a acționat 
smai bine în atac, fK. Popovici —co- 
resp.).

C.S.M. SIBIU ȘTIINȚA CLUJ 
2 (11—15, 14—16, 15—4, 15—1, 

fru- 
dra- 
fost

MASCULIN
MINERUL BIHOR — PROGRESUL 

BUCUREȘTI 3—0 (13, 9, 10). Minerii 
au obținut o victorie fără... glorie. în 
general s-au comportat slab, singurul 
set în care au juc-at mai bine fiind 
cel de al treilea. (M. Domițian-coresp.).

PETROLUL PLOIEȘTI — STEAUA 
3—2 (15—11, 15—11, 2—15, ÎI- 
IS, 15—8). Cu toate că s-a comportat 
mai slab decît în meciul cu Dinamo 
București, Petrolul a obținut o victorie 
pe deplin meritată. Blocajele echipei 
gazdă au funcționat excelent, anihilînd 
numeroasele atacuri ale echipei bucu
reștene în care Pavel a fost cel mai 
bun. (§4. Ionescu și M. Popescu-co- 
resp).

FARUL CONSTANȚA — ȘTIINȚA 
GALAȚI 3—1 (15—8, 15—10, 11—15,

15—8). Joc spectaculos, disputat, în 
care constănțenii și-au organizat foarte 
bine atacul. Timirgazin, Vasiliu au fost 
principalii realizatori, în timp ce Dă- 
rîngă și Zaliaria au salvat situații difi
cile. De la Știința, s-au 
Udișteanu și Vasile. A 
A. Ișoveanu-București. (Ch. 
berg-coresp.).

TRACTORUL BRAȘOV — 
BUCUREȘTI 3—0 (9, 7, 9). 
venii au cîștigat clar acest meci în 
care Rapid a opus rezistență doar în 
primul set. S-au evidențiat: 
Chinzeriuc, Barta (Tractorul), Costî- 
nescu, Mincev (Rapid). (T, Maniu- 
eoresp.).

Știința Timișoara nu s-a prezentat 
la Cluj, astfel că Știința Cluj a cîștigat 
cu 3—0.

evidențiat 
condus bine 

Golden-

RAPID
Brașo-

Fieraru,

A început turneul de iu Brașov
BRAȘOV (prin telefon). Pe stadio

nul de sub Tîmpa au început întrece
rile turneului de calificare pentru tur
neul final al campionatului republican, 
la care participă șase echipe, 
rezultatele înregistrate:

Dinamo București — Metalul 
dăuți 11—2 (4—0, 4—2, 3—0). 
inarcat pentru învingători: Lungu 
Varadi (2), Barbu, Ciobotaru, £

Iată

BUCUREȘTI A—BUCUREȘTI TINERET 18-14 (8-6) 
ÎN MECI DE VERIFICARE

3—2 (11—15, 14—16, 15—4, 
15—8). Partida — deosebit de
imoasă ■— a avut o desfășurare 
inatică. Primele două seturi au 
■câștigate de studente datorită unor gre
șeli elementare ale echipei gazdă. în 
ultimele trei, C.S.M. a jucat excepțio
nal. cîștigînd detașat la la. 1 și Ia 8. 
(/. îonescu-coresp.).

FARUL CONSTANTA — ȘTIINȚA 
BUCUREȘTI 3—1 (15—10, 15—8,
13—15, 16—14). Joc anost, în care 
ambele echipe au făcut greșeli ele
mentare. In lipsa arbitrului principal, 
meciul a fost condus — slab •— de 
V. Cosini —- Constanța^ (£., Petre- 
eoresp.).

Ră-
Au 
(4), 

_____  x_„ _____ , _ . Sipoș, 
Boldescu și Bașa iar pentru Metalul 
Cunescu și Nichiforiuc.

Știința Cluj — Voința Sighișoara 
10—1 (4—1, 3—0, 3—0). Favoriții 
turneului au cîștigat ușor, dominînd 
categoric în toate reprizele. Au marcat: 
Cozan I (3), Dibernardo (2) Otvos, 
(2), Szocs, Godri, Naghi respectiv 
Mancheil.

Tirnava Odorhei — Avîntul Gheor- 
ghieni 7—0 (3—0, 3—0, 1—0). Au 
marcat: Gyorgy (3), Peter (2) și 
Gali (2).

Știința Cluj — Metalul Rădăuți 15—I 
(6—1, 7—0, 2—0). Au marcat: Cozan 
.1 (5), Dibernardo (3), Szocs (2), Is- 
zla-i (2), I. Antal, Soos și Ciuroș, res
pectiv Cilievici.

Dinamo București — Avîntul Gheor- 
ghieni 16—0 (6—0, 5—0, 5—0). Au 
marcat: Lungu (5), Ciobotaru (3), Si- 
pos (2), Z. Antal, Corduban, Varadi, 
Barbu, Bașa, Boldescu.

C. GRUIA, eoresp. rcg.

Foarte multi amatori de sport s-au 
deplasat ieri după-amiaza la sala Fio- 
reasca, atrași de programul handbalis
tic și în special de partida care opunea 
selecționatele București A și București 
tineret. Această întîlnire, disputată în 
cadrul pregătirilor pentru „Cupa ora
șului București" (7—9 februarie), a 
și oferit un spectacol plăcut, prin dîr- 
zenia cu care s-a jucat mai tot timpul, 
lăsînd impresia unui adevărat meci de 
campionat.

Prima garnitură a obținut victoria 
cu 18—14 (6—6), dar nu înainte de a 
se întrebuința foarte serios. Echipa de 
tineret i-a făcut multe emoții în prima 
repriză, cînd a surprins-o prin apăra
rea sa bine organizată și promptă și 
prin atacuri închegate. De altfel, tinerii 
handbaliști au și condus cu 2—0, 3—1, 
5—4, 6—4 și 6—5. La reluare, scorul 
s-a menținut strîns pînă în min. 38 
(6—7, 7—7, 9—7), apoi prima echipă 
a preluat inițiativa, a atacat mai pre
cis și mai variat, în timp ce selecțio
nata de tineret a slăbit alura vizibil. 
Scorni a devenit 11—7, apoi 12—8. 
Un scurt reviriment al formației de 
tineret, care se apropie la 2 puncte 
(10—12 min. 50), după care Bucu
rești A s-a distanțat treptat: 14—10, 
15—11, 17—12, 18—13. Meciul a cons
tituit un bun prilej de verificare a ce
lor două loturi, care au fost puse pe 
rînd în situația de a se întrebuința în 
mod serios.

BUCUREȘTI A: Redl, Bogolesu 
Ivănescu (4), Mozer (2), Ilnat, N 
dea (4). Bulgaru, Iacob (2), Costac 
1 (2), Costache II, Oțelea (3), Ți] 
(!)•

BUCUREȘTI (tineret) : Tale, An 
— Gruia (2), Marinescu (1), Gor; 
(2), I. Popescu (2), Moldovan, Ni 
(4), Gațu (1), Bratiloveanu (2), G 
brielescu, Roșescu, Ardelea.

In partidele din „Cupa F.R.H." s-. 
înregistrat rezultatele :

Steaua — Spartac (m) 25-
(11—2). Joc dominat cu autoritate 
Steaua.

Electromagnetica — Progresul ( 
11-9 (6-5). Victorie meritată, o 
ținută printr-un joc mai clar și ni 
eficace în repriza a doua. în prin 
meciul a fost echilibrat (Progresul 
condus cu 3—1, 4—3, 5—4).

Rapid — Confecția (f) 28-
(11—0). Rapid (fără Elector, Naco 
Florpianu) a făcut o bună verificare 
echipei înaintea returului cu Fortsch 
Weissenfels din C.C.E. Rapid a foto; 
formația : Hanek — M. Constantini 
cu (5), Boțan (8), Oțelea (7), Flec 
șiu (5), C. Dumitrescu (2), Roth, B 
losache (1), Szoko.

Rafinăria Teleajen—I.C1F. (m) 24— 
(11-4). Iiîiț iativa a aparținut map 
tatea timpului Rafinăriei, Care a 
gat sigur.

Dinamo—Rapid (m) 35—9 (14—,' 
Un rezultat care,.vorbește singur dt 
pre comportarea celor două echipe.

s,Cupa Poiana“—un concurs reușit
(Urmare din pag. 1)

(Dinamo) 74,3; 3. Liana Blebea (Lu
ceafărul Brașov) 80,4; 4. Liliana Foc- 
șeneanu (Carpați) 81,1.

FOND (în Poiana Brașov). Juni
oare (3 km) : 1—2. Rodica Stoian 
(Tractorul Brasov) si Rodica Cimpoia 
(A.S.A.) 13’36”00; 3. Eugenia Visan 
(A.S.A.) 13’43”00. Juniori (5 km) : 1. 
Marcel Cojanu (Tractorul) 19’32’'00;
2. fon Mîrzea (A.S.A.) 20’30”00; 3.
Ion Mălușel (Tractorul) 20’53”00. Se
nioare (5 km) : 1. Marcela Bratu-
Leampă (Dinamo) 20’51”00; 2. Iuliana 
Bogozi (Dinamo) 22’24”00; 3. Iuliana 
Matei (Dinamo) 22’28"00. Seniori 
(15 km) s 1. Gheorghe Cincu (A.S.A.) 
55’13”00; 2. Dinu Petre (Dinamo)
55’38”00; 3. Stelian Drăguș (A.S.A.) 
56’36”00; 4. Alexandru Zangor (A.S.A.) 
57T0”00; 5. Nicolae Sfetcu (Dinamo) 
57’13”00; 6. Moise Stoian (Tractorul) 
59’01 ”00.

ȘTAFETA 3x5 KM, juniori: 1. Trac
torul l:06’54”00; 2. Dinamo 1:09’29’00.
3. S.S.E. Rîșnov l:09’35”00.

ȘTAFETA FEMININA (1 senioară 
+ 2 junioare) 3x3 km : 1. Tractorul 
44’23”00; 2. A.S.A. 44’46”00; 3. Dina
mo 49T8”00.

ȘTAFETA 3x10 KM seniori: 1 
'A.S.A. 2;00’50”00; 2. Dinamo
2:06’57”00 ; 3. Voința Sinaia 2:16’24”00;
4. Tractorul 2:17’16”00; 5. Caraimanul 
2:24’26”00; .6. S.S.E. Rîsnov 2:32’24”00.

SĂRITURI SPECIALE: juniori 
— 1. I. Covaci (Voința Odorhei) 224,10 
(45 m -Ț- 45,5 ni), 2. V. Mărgineanu 
(Tractorul) 216,50, 3. I. Eroș (Voința 
Odorhei) 215,70. 4. V. Tamas (T. Di- 
namovist Rîșnov) 207,50, 5. V. Voina 
(Tractorul) 171,60; SENIORI : 1. FI. 
Voina (Dinamo) 250,50 ( 52 m + 50,5 
ni), 2. C. Crăciun (Steagul roșu) 
220,75 (48 m -ț- 51,5 ni), 3. 1. Ciugu
dean (Dinamo) 209,30, 4. E. Kiss (Vo
ința Odorhei) 207, 5. I. Alexe (T. Di- 
namovist Rîsnov) 196,60.

CLASAMENTELE „CUPEI POIA
NA14. Fond : 1. A.S.A. 33 de puncte; 2. 
Tractorul 38,5 p; 3. Dinamo 43 p; 4. 
S.S.E. Rîșnov 105 p; 5. Caraimanul 
119 p; 6. Voința Sinaia 140 p; 7. Stea
gul roșu 163 p; Slalom ; 1, Dinamo

25 p; 2. A.S.A. 29 p; 3. Carpați 31 p; 
4. Voința 35 p; 5. S.S.E. Predeal 45 p; 
6. Luceafărul 46 p; 7. Caraimanul 48 
P-

SARITURI (seniori) : 1. Florea Voi- 
na (Dinamo Brașov) 250,50 p (52 m 
+ 50,5 ni), 2. Cornel Crăciun (Stea
gul roșu 220,75 p (48 m-ț- 51,5 m), 
3. Ion Colcei (Tractorul Brasov) 
218,40 p (46 m + 49,5 m), 4. jon 
Ciugudean (Dinamo Brașov) 209.30 
(46,5 m -ț- 48 ni), 5. Eugen Kiss (Vo
ința Odorhei) 207 p (45,5 ni -Ț 47,5 
m).

CLASAMENTUL PE ECHIPE: 1. 
Tractorul Brașov 31 p, 2. Voința Odor
hei 41 p, 3. Dinamo Brașov 44 p, 4. 
Tînarul Dinamovist-Rîșnov 55 p.

venirea 
luptă 
mulat 
cient 
aduce 
la încheierea turului.

Deși au avut o misiune extrem 
dificilă, arbitrii Gh. Dinescu și M. 
jiăsescu (Buc.) s-au achitat destul 
bine de sarcina lor. Au jucat fori 
țiile: ȘTIINȚA: Haralambie 12, 
Niculescu 1, C. Gheorghe 16, H. 1 
tosch 9, E. Tintorescu 2, S. Dui 
trescu 12, M. Simon 4; RAPIDi 
Ferencz 10, A. Racoviță 12, I. Vi 
lescu 17, Zăvădescu, E. Ivanovici 
R. Demian 3.

UNIREA BUCUREȘTI — VOIN 
BUCUREȘTI 54—48 (34—23). In' 
gătoarele au făcut cel mai bun 
din acest campionat. Luptînd cu i 
multă ambiție în apărare și ?«cțion 
mai organizat în atac, baschetbalist 
de la Unirea au condus tot timj 
eîștigînd pe merit. Trebuie sublir 
însă că sarcina lor a fost mult ușur 
de comportarea slabă a jucătoare 
de Ia Voința, care au atacat fără c 
vingere și s-au lăsat 
în apărare. Cu toate 
a mai avut o șansă în 
rea a rămas fără D. 
cipala ei realizatoare, eliminată pen 
5 greșeli personale. învinsele însă 
au respectat indicațiile primite de 
antrenor, acționînd la întîmplare, 
aplicat presingul prea tîrziu, pierz 
astfel un meci destul de import. 
Au condus corect C. Armășescu și 
Vasilescu (Buc.). Punctele au fost 
scrise de,: Vasiliu 4, Voicu 15, CI 
ciov 9, Sulimau 14, Odobescu 12 de 
Unirea și Pitrop 6, Spiridon 28, M 
din 6, Lupan 2, Manolache 4, Vart 
niuc 2 de la Voința.

VOINȚA TG. MUREȘ — VOIA1 
ORADEA 47—42 (23—24). Deși 
fost conduse 24 de minute, gazdele 
dominat în final, cîștigînd pe m 
(V. Kadar-eoresp.).

ȘTIINȚA CLUJ — CRIȘUL 01 
DEA 49—34 (31—17). Jucînd 

BUCUREȘTI 56—52 (21—24). A fost bine în prima repriză, studentele 
o partidă de toată frumusețea în care 
fruntașele baschetului feminin s-au în
trecut nu numai pentru obținerea ce
lor două puncte, în clasament, extrem 
de prețioase de altfel, dar și pentru a 
oferi numeroșilor spectatori acțiuni 
spectaculoase de cea mai bună cali
tate. Și pentru acest lucru ambele 
echipe merită felicitări.

Chiar de la început, cele două for
mații s-au lansat într-un joc pasionant. 
Evoluția scorului în această repriză 
vorbește, de altfel, de Ia sine: 8—4 
(Rapid) în min. 4, 13—8 (Știința) în 
min. 8, 16—15 (Rapid) în min. 10, 
19—16 (Știința) în min. 12 și 24—21 
(Rapid) în min. 20. După pauză, echipa 
feroviairă a menținut inițiativa timp 
de 10 mipute. Au urmat însă cîteva 
contraatacuri decise ale studentelor și 
Știința a trecut la conducere: 47:—40 
(min. 34). Iar în final, cu toată re-

Ana Haralambie s-a „strecurat" printre 3 jucătoare feroviare și se va îndrepta 
decisă spre coșul advers. Fază din meciul Știința București — Rapid, cîștigat 

de prima

(Urmare din pag. 1)

confortabilă a gazdelor, care se pre
zintă în progres față de începutul 
campionatului. (1. Iancu-coresp. reg.).

FARUL CONSTANȚA — VOINȚA 
TG. MUREȘ 85—62 (44—26). Meci 

disputat, eu multe faze speeta-

Primul campion al Capitalei la seniori 
floretistul Al. Istrate (S. P. C.)

scrimă-
în

Campionatul Capitalei la 
seniori ,a fost inaugurat sîmbătă, 
sala de ila „Juridice44, o dată cu des
fășurarea probei masculine de floretă, 
categoria a II l-a.

Desfășurate sub cele mai frumoase 
auspicii — concurenți bine pregătiți și 
o organizare foarte bună — întrecerile 

a 
la

s-au încheiat cu victoria meritată 
flore4 istnlui Alexandru Istrate de 
asociația sportivă S.P.C.

încă din calificări, Al. Istrate se 
nuntă principalul favorit al probei. 
„•frece44 prin serii fără -nici o înfrîngere, 
in timp cc principalii săi urmăritori, 
T. Sîrbu’.escu și Al. Croitoru sînt ne- 
voiți să cedeze în. cî-te două din asal
turi. Apoi, în turneul de 4, situația se 
complică : Is-trate pierde la Sîrbulescu 
cu 5—3 (singura lui înfrîngere în con
curs), dar îl întrece pe Croitoru. Cum 
și Sîrbulescu va pierde la Croitoru, 
locul I se decide la baraj. Cu tur ex-

a-
E1

eelent dozaj al efortului, Istrate cî.ști- 
gă ambele întîlniri, la Sîrbulescu și 
Croitoru, cu același scor : 5—4...

Dintre ceilalți concurenți, o impresie 
bună apăsat Dan Donescu. Păcat că 
nu s-a putut prezenta — fiind în exa
mene — și în turneul de 4, unde — 
după comportarea din calificări — ar 
fi -putut spune un cuvînt greu în sta
bilirea campionului.

Iată și clasamentul primilor 8 tră
gători: 1. Al. Istrate (S.P.C.) ; 2. T. 
Sîrbulescu (Știința) ; 3. Al. Croitoru 
(Universitatea) ; 4. D. Donescu (Ști
ința) ; 5. P. Turcu (Universitatea) ; 6 
E. Fintoc (Progresul) ; 7. St. Stupcaru 
(Progresul) ; 8. R. Georgescu (Uni
versitatea ).

Toți floretiștii de mai sus se califică 
pentru campionatul categoriei a H-a 
care va avea -loc luna viitoare.

T. STAMA

formație.
Foto: V. Bageac 

culoase. Cu un atac în mare vervă, 
Farul a realizat o victorie prețioasă 
(C. Popa-coresp.).

C.S.M.S. IAȘI — OLIMPIA M. I. 
BUCUREȘTI 57—51 (23—20). După 
ce au fost ■conduși timp de 15 minute, 
ieșenii au revenit puternic, obținînd 
pînă la urmă o victorie mai clară de
cît o arată scorul. (Gh. Vasiliu-coresp.),

CHIMIA SUCEAVA — AURUL 
BRAD 47—106 (27—46). Partida s-a 
desfășurat la București. Jucătorii din 
Brad au dominat categoric în fața unui 
adversar cu posibilități extrem de re
duse.

VOINȚA SATU MARE — PRO
GRESUL BUCUREȘTI 47-48 (25—15).

FEMININ, SERIA I

ȘTIINȚA BUCUREȘTI RAPID

rapidistelor, care aruncă 
ultimele resurse, avantajul a 
de campioane se dovedește st 
pentru o meritată victorie, 
echipa Științei pe primul

adesea depă- 
acestea, Voi 
final, cînd L 
Suliman, pi

luat un avantaj suficient pentru o 
torie sigură. Principalele realizate 
de la învingătoare; Godri 16 și Vag 
(12). (I. Brățan-coresp.). —-

VOINȚA BRAȘOV — MUREȘ 
TG. MUREȘ 61—40 (24—22). A 
cel mai frumos joc feminin dispr 
la Brașov în acest sezon. Avînd 
Simon (35) o excelentă realizato 
localnicele au depășit categoric d 
pauză formația mureșeană. (P. Du 
trescu-coresp.).

SERIA A II-A

C.S.M.S. Iași — Progresul Bucur 
44—45 (22—20); A.S.A. Cluj — Ști 
Timișoara 68—35 (31—13); Mat:
Dudești — Olimpia București 27- 
(8—26); I.C.F. — S.S.E. Cons.. 
52—45 (22—20).



O REUNIUNE FRUMOASACu carnetul de reporter, ieri, printre fotbaliști
F d T B R

—:---- —.... .

fundat în liniște. Am aflat însă de la 
club că toți jucătorii au avut zi liberă. 
Se pregătesc pentru examene. De aceea, 
meciul de verificare proiectat pentru 
duminică dimineață va avea loc luni. 
Voi relata într-un număr viitor al zia
rului. amănunte de la acest joc.

PRIMELE... SUCCESE
Corespondentul nostru regional VIC

TOR MOREA din Cluj a început poetic, 
reportajul său. II redăm întocmai cum 
l-am înregistrat pe banda de magne

7/ra place să-i privesc. Nu de alta, dar 
mai învăț cite cer-a. In primăvară mă 
înscriu în echipe de copii. Mă cheamă 
Dor el Moga".

— Și ce-ai văzul mai interesant săp- 
tămina trecută la antrenamente ?

— Crosul de vineri.
•— Cros ?
— Da. Vineri a fost întrecere pe 

3.600 tn. Primul a ieșit Paul Grăj- 
deantt. Am fost și la sală. „Băieții" 
lucrează bine. In primăvară adio lo
cului 13...

ieri

e-
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gătire a echipei lor favorite. Printre 
ei se alia și corespondentul nostru 
ȘTEFAN IACOB, care după termina
rea meciului cu Teba ne-a transmis : 
„Textiliștii au oferit un joc bun, pri
lej de a constata că antrenamentele de 
pînă acum au fost rodnice. Fotbaliștii 
de la U.T.A. au practicat un joc legat, 
au dovedit o bună pregătire fizică și 
au realizat acțiuni aplaudate. In cele 
90 de minute împărțite în trei reprize 
de cite 30 de minute, U.T.A. a întîlnit 
doi adversari. In priîna repriză
chipa de juniori și în următoarele două 
formația de categoria C, Teba. Con
fruntarea cu juniorii s-a Încheiat cu 
scorul de 2—0 prin golurile înscrise 
de Czako 1. In cele două reprize cu 
Teba. U.T.A. n-a reușit să înscrie de- 
cît un singur gol, prin Țîrlea. (Cura 
stăm cu eficacitatea ?).

La sfîrșitul antrenamentului, antre
norul C. Braun a declarat corespon
dentului nostru următoarele: „Scopul 
acestui joc a fost acela de a verifica 
nivelul de pregătire a echipei, de a-i 
încerca pe unii jucători în alte posturi 
decît cele obișnuite. Pe Sîrbu și Melcas 
i-am încercat ca stoperi, iar pe IToruț 
ca mijlocaș. De asemenea, am intro
dus în echipă elemente tinere cum au 
fost Czako II, Grozescu și Steiner. 
După părerea mea, au dat satisfacție".

— Ce formație a aliniat U.T.A.?
— Notați: Coman (Ion Vasile) —• 

Bacoș (Czako II), Sîrbu 
Mețcas (Grozescu). Peeican 
—• Comisar (Cliiru). I bruț (Sîrbu) 
Leac (Selimesi), Tomeș 
Țîrlea, Czako 1 (Farcaș).

LINIȘTE LA IAȘI...
— Alo ! Aveți legătura cu lașul 1
La celălalt capăt al firului cores

pondentul nostru GHEORGHE VASI- 
LIU :

Regret că n-am să pot contribui 
la reportajul de azi. Pe fotbaliștii de 

Ja C.S.M.S. nu i-am găsit pe nicăieri. 
Stadionul din dealul Copoului era cu-

(Bacoș), 
(Neamțu)

(Steiner),

Dumitriu II înscrie primul gol pentru

tofon : „Duminică 26 ianuarie. De di
mineață a început să julguie. Pentru 
scurt timp. Am grăbit pașii spre sta
ll ionul încremenit 'îti chinga de zăpadă 
și gheață. Acolo, nici un zgomot nu 
tulbura liniștea iernii.

-— Azi — fără antrenament, mi-a 
spus Alexandru Comaromi, îngrijitorul 
stadionului.

Un puști care se învîrtea pe acolo 
ne-a dat însă detalii mai prețioase: 
„Știți, eu am fost și în toamnă la an
trenamentele ' băieților. Vin și acum.

Programul returului campionatului
categoriei A 1963-1964

Etapa I, 15 martie

Farul — Dinamo București 
Steagul roșu — Steaua 
Petrolul —' U.T.A.
Știința Cluj — Dinamo Pitești 
C.S.M.S. — Siderurgistul 
Rapid — Crișul
Progresul — Știința Timișoara

ți .T. A. — Crișul
Rapid — Progresul
Steagul roșu — Știința Clm

U.T.A. - Rapid
Dinamo București — Știința Cluj 
Cri.șul — Steagul roșu
Știința Timișoara — Petrolul
Dinamo Pitești — Progresul 
Steaua — C.S.M.S.
Siderurgistul — Farul

Etapa a Vlll-a, 17 mai

Siderurgistul — Steagul roșu 
Dinamo București — Crișui 
C.S.M.S. — Progresul 
Știința 'Cluj — Farul 
Dinamo Pitești — Rapid 
Știința ' 
Steaua

Timișoara — U.T.A 
— Petrolul

Etapa a IX-a, 7 iunie

— Știința Cluj
— Steaua

Etapa a lll-a, 29 martie

Steagul roșu — Știința Timișoara 
U.T.A. — Siderurgistul 
Progresul —Dinamo Bupurești 
Știința Cluj — C.S.M.S.
Steaua — Rapid
Dinamo Pitești — Farul
Petrolul — Crișul

Crișul
Farul
Steagul roșu — C.S.M.S. 
Rapid — Știința
U.T.A. — Dinamo Pitești, 
Progresul — Sidqr.urgistul 
Petrolul — Dinamo, București

Timișoara

Etapa a X-a, 14 iunie

Etapa a IV-a, 5 aprilie

Progresul — Petrolul
Stiinta Timisoara — Steaua 
Farul - U.T.A.
Rapid — Steagul roșu
Crișitl •— Dinamo Pitești 
Siderurgistul — Știința Cluj 
C.S.M.S.

Dinamo Pitești — Petrolul 
Dinamo București — U.T.A. 
Siderurgistul — Rapid u 
C.S.M.S. — Știința' TfmiȘoar:- 
Crișul — Farul
Steaua — Știința Cluj 
Steagul roșu — Progresul

Etapa a XI-a, 21 iunie

Etapa a

— Dinamo București

V-a, 12 aprilie

București —, Diijamo Pitești 
— Crișttl

Progresul

Dinamo
C.S.M.S.
Știința Cluj
Știința Timișoara — Farul 
Steaua — Siderurgistul 
U.T.A. — Steagul roșu 
Petrolul — Rapid

Dinamo București ^-ijRapid
Farul — Steagul, .roșit
Petrolul — C.S.M.S.
Știința Cluj — I I X
Progresul — Steaua
Știința Timișoara p- „.C.rișid 
Dinamo Pitești.— Siîlerurgjsful

Etapa a Xll-a, 28 iunie

Etapa a Vl-a, 19 aprilie

Crișul — Steaua
Rapid — Farul
Dinamo Pitești — C.S.M.S.
Steagul roșu — Petrolul
Știința Cluj — Știința Timișoara 
Siderurgistul -— Dinamo București 
Progresul — U.T.A.

Etapa a Vll-a, 10 mai

Farul — C.S.M.S.
Petrolul — Siderurgistul
Steaua — Dinamo București
Știința Timișoara — Dinamo Pitești

pe diferite distanțe, probe de schi 
(forul și coborire), au ridicat haltere, 
au făcut gimnastică. Profitînd de timpul 
frumos. însorit, ei au fost prezenți ieri 
pe terenul Dinamo la un antrenament 
condus de V. Mărdărescu. In cadrul 
lotului domnește încrederea și optimis
mul. Fiecare jucător dorește să se pre
gătească cît mai bine...“

100 DE MINUTE...
.. .a durat antrenamentul de

dimineață al dinamoviștilor bucureș- 
teni. Im ora 10,15 majoritatea fotbaliș
tilor erau gata echipați și așteptau in
dicațiile antrenorilor Traian Ionescu și 
Dumitru Nicușor. O întrecere vioaie de 
la cabine piuă la terenul cu zgură, ci- 
teva minute de exerciții fizice pentru 
încălzire, apoi antrenamentul propriu- 
zis. Cele 6 baloane au fost împărțite 
pe grupe de jucători. Șuturi puternice, 
stopuri cu pieptul, pase dintr-o bu
cată. .. Terenul acoperit cu o crustă 
de gheață cerea jucătorilor efort wi 
deosebite. Nici o minge nu trebuie 
pierdută.

Cele 100 de minute au trecut pe 
simțite pentru... spectatori.

LA POALELE TTMPEI
— Alo ? Subredacția ? Ce-att făcut 

duminică fotbaliștii de la Steagul 
roșu ?

— I-am întîlnit pe toți pe stadionul 
Tineretului — ne comunică CAROL 
GRUIA — corespondentul nostru. Aco
lo, sub conducerea antrenorului Nico- 
lae Proca și-au continuat și ieri pre
gătirile în vederea noului sezon. După 
60 de minute in aer liber în care s-a 
lucrat mult pentru rezistență au urmat 
alte 60 de minute în sală unde s-a 
insistat asupra forței. Necula ridica 
haltere, Haidu sărea la lungime, Ci- 
ripoi lucra cu extensoare, Naghi și Fi- 
limon își „pasau" o minge medicinală 
ș.a.m.d.

— Cum e timpul la Brașov..?
— Favorabil 

Insă fotbaliștii 
gătesc de zor...

ÎN LOC
Reportajul de lată eia aproape gata. 

Dar MIRCEA POPESCU și ȘTEFAN 
IONESCU, corespondenții noștri 
Ploiești, ne cheamă și ei. Putea să 
sească Petrolul ? ...

— Ce noutăți aveți ?
— Ploieștean au făcut duminică 

mul lor meci public la care au asistat 
numeroși suporteri. Ei au întrecut far

'd ~ - i Ploiești cu
___ __ r_______ _____ , 12—0 (4-0, 6-0. 2-0). Golurile âu fost 

rea rezistenței și a forței, capitol la marcate de Drideă 1 (5), A. Milnteariu 
care erau deficitari. Ei au făcut crosuri (5), Popescu (1) și un autogol.

echipa Rapid în meciul eu Ascensorul. 
Foto. T. Roibu

Plecînd de la stadion m-am abătut 
pe la club. Cele cîteva aprecieri ale 
lui Dorel nu puteau constitui- decît în 
parte obiectul unei convorbiri. La club, 
Robert Cosmoc, antrenor secund :

— 7121, ne-a spus el, am avut zi de 
refacere. Era nevoie. S-a lucrat intens 
săptămîna trecută. Vă rog să notați 
disciplina de care dau dovadă toți, 
fotbaliștii la antrenamente, hotărîrea 
de a se pregăti cît mai bine pentru 
retur. Primele succese sînt notele fru
moase obținute la examene: Popescu 
8 și 9, lvansuc 8 și 9, Birsan 9, Szabo 
8. Sînt sigur că în primăvară vom 
ține note bune și la examenele cu 
blic, de pe stadion".

NOUTĂȚI PITEȘTENE
Corespondenții. noștri ALEXANDRU 

MOMETE și ION UDRESCU din Pi- 
lești au ținut să-fie prezenți azi cu cî
teva amănunte privind activitatea fot
baliștilor de la Dinamo:

„Tn ultimele zile dinamoviștii au lu- ■ mația Rapid Cimenturi^ 
crat cit intensitate pentru îmbunătăți- 1~

Progresul — Farul
U.T.A. — Steaua ‘
Steagul roșu — Dinamo Pitești
Rapid — C.S.M.S.
Siderurgistul — Crișul
Știința Timișoara — Dinamo București 
Petrolul — Știința Cluj

Etapa a Xlll-a, 5 iulie

C.S.M.S. — U.T.A.
Dinamo București .— Steagul roșu 
Știința Cluj — Rapid
Farul — Petrolul
Steaua — Dinanfo Pitești
Crișul .— Progresul
Siderurgistul — Șțiifița Țimișoara

ne-

schiului și hocheiului, 
se pregătesc, se pre-

ob- 
pu-

N O T Ă

DE ÎNCHEIERE

din 
lip-

pri-

ce dati»

• J O • • ouitării r
In cadrul ședinței plenare a comi

siei regionale de fotbal — care a avut 
loc de curînd la Deva — s-a discutat 
o problemă deosebit de importantă. 
Este vorba de pregătirea juniorilor, 
căreia în anul trecut nu i s-a acordat 
atenția cuvenită. După cum ne infor
mează corespondentul nostru N. Sbu- 
chea, în echipe au fost promovați pu
țini juniori, datorită nepăsării de care 
au dat dovadă unii antrenori ai sec
țiilor de fotbal din regiunea Hune
doara. Lipsa de grijă pentru creșterea 
tinerilor fotbaliști în asociațiile spor
tive se reflectă și prin aceea că în 
echipele de seniori și-au făcut apari
ția o serie de jucători așa-zis „gala 
formați" aduși din afara acestei re
giuni.

Mai mult, datorită acestei situații, 
în sezonul trecut au Jost dese cazurile 
bind echipele de juniori ale unor aso
ciații nu s-au prezentat la jocurile 
oficiale. Se pune firesc întrebarea : de 
ce sînt dați uitării juniorii din această

Este vorba de pregătirea

Pronosport
Așa arată o variantă cu 12 :

exacte la Concursul hr. 4, etapa 
ianuarie 1964 :

1. Catania — Atalanta (A)
II. Fiorentina — Lazio (A)

III. Genoa — Bologna (A)
IV. Messina — Sampdoria (A)
V. Milan — Mantova (A)

VI. Modena — Internazionale
VII. Roma — Bari (A) 

VIII. Spal — Juventus (A)
IX. Torino — Lanerossi (A)
X. Padova — Napoli (B)

XI. Palermo — Potenza (B)
XII. Venezia — Foggia (B)

Fond de premii : 438 291 lei.

rezultate 
i din 26

1
2
i
1

(A)

0—0 x
I—0
0—2
4—3
1—0
anulat
0—0 x
1—3 2 
0—0 x 
anulat
0—1 2 
anulat

Răspunsul nu poate fi decîtregiune ?
unul singur: pentru că subcomisia de 
juniori a desfășurat anul trecut o ac
tivitate sub orice critică. Ce măsuri 
au fost luate pentru lichidarea acestor 
lipsuri ? Așteptăm răspuns...

_ Iubitorii sportului cit mănuși din Ca
pitală, prezenți în număr ir.are sâmbătă 
seara, în sala Dinamo, att plecat sa
tisfăcut' atît de felul cum a fost orga
nizată reuniunea, cit și de nivelul spec
tacular al întâlnirilor. Merită felicitați 
în mod deosebit boxerii juniori, a ie 
căror. întîlniri s-au ridicat, uneori, la 
un nivel superior față de cele ale se
niorilor. Iată cum s-au desfășurat me
ciurile : juniori cat. minimă: T. An
drei (Dinamo) a impresionat prin fru
musețea boxului practicat, cîștigînd ia 
puncte întâlnirea cu T. Vișati (Metalul). 
Cat. muscă : Gh. Constantin (Dinamo) 
b.p. Gh. Cristea (Metalul) ; cat. cocoș : 
A. Balcă (Metalul) b.p. D. Mihalcea 
(Dinamo); cat. semiușoară: I. Ale
xandru (Metalul) b.p. Al. Niculesct: 
(Dinamo), N. Simion (Dinamo), un 
alt tînăr cu reale calități, b.p. 7. Bri- 
hac (Metalul) ; cat. ușoară : P. Nicu- 
lescu (Metalul), într-o formă deosebită, 
a învins categoric la puncte pe Gh. 
Voicu (Dinamo). Seniori: cat,, cqcoș : 
C-tin Popa (Metalul) a știut să evite 
atacurile dezlănțuite ale dinamovistulni 
A. Verdeș în primele două reprize și 
chiar să acumuleze un ușor , avantaj. 
In ultima repriză, însă, Verdeș a fost 
superior și a terminat mai bine meciul. 
Victoria acordată metalurgistului îl ne
dreptățește pe Verdeș. Decizia de ega
litate era corectă. Cat. pană : Gh. Bar- 
bure (Dinamo), lovind mai precis și 
mai puternic, învinge la puncte pe 
Al. Ene (Metalul). Cat. semiușoară : 
decizia de meci nul din meciul Gh. 
Stan (Metalul)—O. Găurită (Dinamo) 
a dezavantajat pe primul. De-a lungul 
celor trei reprize, Stan acumulase sufi
cient avantaj ca să obțină victoria. Efi
cacitatea loviturilor lui A. Vasile (Di
namo) și-au spus cuvîntul în meciul a- 
cestuia cu Gh. Bădoi (Metalul). In re
priza secundă, la un schimb de lovi
turi, Vasile a terminat cu un puternic 
croșeu de stînga, care l-a trimis la po
dea pe Gh. Bădoi pentru 8 secunde, 
învingător la puncte A. Vasile.

Meciul dintre D. Minea (Metalul) și 
S. Birsu (Dinamo), așteptat cu viu 
interes de publicul spectator, nu a co
respuns. Cei doi pugiliști au făcut o 
partidă anostă, în care Minea mai 
ofensiv a obținut victoria la puncte. 
Cat. ușoară : după două reprize în care 
N. Calița (Metalul) a condus lupta și a 
acumulat un ușor avantaj, Al. Dumi
trescu (Dinamo) a contraatacat spec
taculos și a obținut decizia la puncte. 
Considerăm însă că N. Calița a fost 
nedreptățit. Un rezultat legal era mai 
echitabil. Cat. semimijlocie: 7. Gheor- 
ghe (Dinarr.o) b.p. Al. Sima (Metalul) ; 
cat. mijlocie: 7. Olteana (Dinamo), 
așa cum era de așteptat, a învins la 
puncte pe P. Cîmpeattu (Metalul).

MIHAI TRANCĂ

55 lupii Dinamo* la a lil a ediție
Simbătă după-amiază, junioarele și 

juniorii din Capitală au fost invitați 
să ia startul în cadrul ce lei de a lll-a 
ediții a „Cupei Diuamo“ Ia atletism. 
Organizatorii s-au străduit să facă ti
nerilor eompețitori o primire cît mai 
plăcută. Strădanie lesne de înțeles, 
dacă ne gîndim că în zilele de 1 și 2 
februarie va avea loc concursul repu
blican de sală rezervat juniorilor. Așa
dar, o ultimă verificare în condiții de 
concurs înaintea întrecerii.

Din păeate, intensele pregătiri ale 
gazdelor au fost făcute degeaba. „Mu
safirii" au venit într-un număr prea 
mic. Din eei 75 de participant 34 au 
fost dinamoviști. Încercînd să aflăm 
explicația aeestei participări atît de 
sărace (excepție făcînd secția de la 
Dinamo care s-a prezentat — era și 
firesc — la startul tuturor celor șapte 
probe eu întregul efectiv de juniori), 
ni s-a răspuns, cu ridicare din umeri, 
că probabil celorlalte cluburi și aso
ciații bucureștene nu le-au convenit 
condițiile... climaterice existente 
sală. într-adevăr, la ora cînd s-a 
primul start, afară începuse, sub un 
însorit, un ușor dezgheț. în sală, 
schimb, crăpa zgura de ger. Dar con
ducerile și antrenorii de la Metalul

(2 partic>ipa>nți), Rapid (18), Voinț< 
(2), Gloria (7), Olimpia (2), Ș.S.E.- 
nr. 1 (1) și I.C.T. (1) nu aveau de 
unde să anticipeze acest lucru.

A treia ediție a „Cupei Dinamo" Ș 
consfințit un frumos succes al lui Vie-: 
tor Raica — locul întîi și egalarea re
cordului republican de juniori în proba 
de 50 m plat 
sală).

în ■ ‘
nați
Stan (Voința) — 9,88 m Ia greutate; 
Igor I_____ ,

(5,9 sec — record îa

celelalte probe au fost «lesem- 
următorii cîștigători: Constanța

în 
dat 
cer
în

'a _■ Letoni (Dinamo) — 13,00 m Ia 
greutate; Maria Bolea (Dinamo) — 5.05 
Ia lungime; Viorica Mărculescu 
namo) — 7,0 sec la 50 m plat; Dan 
Hurduc (Dinamo) — 5,95 m Ia lun
gime; Dumitru Bogdan (Dinamo) —- 
9:54,0 Ia 
acest ultim rezultat se 
cizăm că 
mai bună dacă, dintr-o 
babil a arbitrilor), 
ar fi parcurs în plus 
alte cuvinte, în loc 
2.250 ni.

Să sperăm că toate
nu se vor
IV-a ediție a

(Di-

2 km marș. în legătură cu 
cuvine să pre- 

performanța putea fi mult 
neatenție (pro- 

mărșăluitorii nu 
250 de metri. Cu 
de 2.000 m —

aceste neajunsuri 
mai repeta la cea de a 

„Cupei Dinamo44.

H. C.



La Innsbruck, în așteptarea începerii 
celei de-a IX-a ediții a J. O. de iarnă

ACTIVITATEA ATLETICĂ ÎN SALĂ

INNSBRUCK 26 (prin telefon de la 
trimisul nostru special). Mai sini trei 
zile pînă la evenimentul atît de aștep
tat de iubitorii sporturilor de iarnă, 
locurile Olimpice de la Innsbruck. In 
pitorescul oraș din Tirolul austriac, 
care va găzdui „Olimpiada albă" se 
simte din plin atmosfera marii între
ceri. S-a populat aproape complet 
satul olimpic. este așteptată sosirea 
flăcării olimpice, care va arde in tot 
timpul locurilor, se desfășoară anire- 
n armefite...

Delegația noastră, care se află de 
r.ileaa zile la Innsbruck, iși desfășoară 
ultimele pregătiri înaintea starturilor 
oficiale, Hochei știi, după două antre
namente de acomodare, au susținut 
s'mbătă seara un meci de verificare., 
iritilnind formația H.C. Kitzbuehel. In 
care activează și cîțiva jucători cana
dieni. Fără să joace la adevărata ei 
valoare, selecționata noastră olimpică 
a cîștigat cu scorul de 6—5 (2—2.

★
Hocheiștiî și-au continuat pregătirile 

în vederea turneului olimpic de la In
nsbruck. La Kitzbuehel, echipa olim
pică a R. P. Polone a învins cu sco
rul de 9—5 echipa H. K. Kitzbuehel. 
Monowoski și Kuluzek au fost cei mai 
buni jucători ai polonezilor. Echipa 
Finlandei se pregătește în stațiunea 
Bolzano. Aici, hocheiștii finlandezi au 
pierdut cu 2—5 jocul de antrenament 
susținut în compania echipei H.C. Bol
zano, întărită cu cițiva canadieni. E- 
chipa Canadei a susținut un nou meci 
la Bratislava, învingind cu 4—3 selec
ționata secundă a țării. La Mannheim 
echipa Supdiei a dispus cu 6—1 (1—0; 
4—1; 1—0) de echipa R. F. Germane.

★
O serie de cunoscuțî schiori fran

cezi, specialiști în probele alpine, au 
făcut citeva pronosticuri in ce privește 
cucerirea primelor locuri la coborire. 
slalom special și slalom uriaș (băr
bați). Astfel, la coborire, Guy Peril- 
lat. Leo Lacroix și Killy il indică fa
vorit pe austriacui Egon Zimmermann. 
Doar Fr. Bonlieu îi acordă prima șansă 
lui Karl Schranlz (Austria). In conti
nuare. Perillat indică pe G. Nenning 
(Austria) cîștigător la slalom uriaș și 
pe H. Leitner (Austria) la slalom 
special. Bonlieu. acordă cele mai mari 
șanse lui L. Leitner (R.F.G.) la slalom 
uriaș și lui Ferries (S.U.A.) la slalom 
special.

★
Ordinea luării startului in probele 

alpine de la J.O. se va face în func
ție de clasamentul oficial al schiorilor 
„alpini" publicat de F.I.S. fată primii 
ii ei în acest clasament: Coborire : Joos 
Minsch (Elveția), 2. Wolfgang Bartels 
(R.F.G.), 3. Egon Zimmermann (Aus
tria) toți cu cîte 0 p. Slalom special: 
1. Guy Perillat (Franța), 2. Pep-i Stie
gler (Austria) cu cîte 0 p. 3. Franțois 
Bonlieu (Franța) 0,22 p. Slalom uriaș: 
1. G. Nenning (Austria) 0 p, 2. Pepi 
Stiegler (Austria) 2,20 p, 3. Joos 
Minsch (Elveția) 2,41 p. Clasamentele 
au fost alcătuite în urma concursuri
lor internaționale de anul trecut.

★
Vineri, la Innsbruck a avut loc un 

eveniment mult așteptat de schiorii 
alpini: s-a deschis pîrtia de coborire, 
pe care s-au efecuat primele antrena
mente. Este cunoscut că la Innsbruck 
natura nu a fost prea darnică cu can
titatea de zăpadă. Totuși, echipele de 
lucrători și specialiști au reușit să 
transporte zăpadă suficientă pe mun
tele Patscherkopfel și să amenajeze 
pîrtia care măsoară 3 180 m. Din de
clarațiile schiorilor care s-au avîntat 
pe pistă se poate constata că întrece
rile nu vor avea de suferit Intr-ade
văr, elvețianul Joos Minsch, care a fost 
„deschizătorul" pîrtiei, a parcurs acea
stă distanță în 2’23 '10 100. declarînd 
ziariștilor că „pîrtia este foarte rapi
dă". El a spus că fără îndoială va fi 
corectat recordul pîrtiei. Antrenorul 
austriac Ernst Oberaigner a confir
mat că pe această pîrtie sc poate „bate"

Sportivii romini au dominat campionatele internaționale 
de tenis de masă
(Urmare din pag. 1)

jucătoarele romîtice au trecut de fie
care dată la atacuri decisive, prin- 
zîndu-ji deseori adversarele pe picior 
greșit. Dublu bărbați, semifinale : 
Korpa, Vecko — Giurgiucă, Cobîrzan 
3 1 (—15, 13, 21, 10), Pieuse, Lemke
— Iohansson, Bernhard 3—1, FINALA: 
Please, Lemke —- Korpa, Vecko 3—2. 
Dublu mixt, turul I: E. Constantinescu, 
Giurgiucă — Pornak, Makos 3—0, 
M. Alexandru, Cobîrzan — Otto, lo- 
hansson 3—1, turul al ll-lea: E. Con
stantinescu, Giurgiucă — Rosier, Lauk 
3—0, M. Alexandru, Cobîrzan — 

2—1, 2—2). Formația romină a arătat 
unele lipsuri în apărare, dar atacul a 
satisfăcut, construind multe faze spec
taculoase.

Jocul a început în nota de superio
ritate a echipei noastre, care în mi
nutul 6 a deschis scorul prin Biro, pen
tru ca după 3 minute luliu Szabo să 
înscrie din nou. In minutul 10, selec
ționata R.P.R. rărriîne în inferioritate 
numerică și canadianul Bouchet re
duce scorul. Tot el înscrie din nou, în 
minutul 18. După pauză, in nun. 21. 
Malone urcă scorul la 3—2 pentru 
gazde, clar curind Naghi aduce egala- 
rea. In min. 36. echipa romină ia din. 
nou conducerea, prin golul lui Fc- 
renczi. începe ultima repriză și chiar 
în primul minut canadianul Black ega
lează : 4—4. In continuare, formația 
noastră presează și înscrie de două 
ori. prin Gheza Szabo și Pană. In ul
timele minute, gazdele reduc scorul 
prin Black. Urmează un moment difi-

*
recordul cu mai mult de 10 secunde. 
„Magnifică pîrtie", a declarat ziariști
lor antrenorul francez Honore Bonnet, 
care a cronometrat „coborîrile" lui Guy 
Perillat și Franțois Bonlieu. Unul din 
favoriții probei, austriacul Karl

Austriacul Pepi Stiegler în plină cursă 
la slalom special.

Foto : A.S.L. Lausanne

Schranz, campion mondial în 1962, a 
spus că „antrenamentul a fost dificil, 
dar fermecător. Pîrtia va face o seri
oasă selecție, deoarece este mult mai 
rapidă ca anul trecut".

★
La 28 ianuarie, după vizionarea ex

pozițiilor orașelor care candidează pen
tru organizarea viitoarei ediții a J.O. 
de iarnă din 1968, în cadrul unei șe
dințe a C.I.O. vor fi ascultate expune
rile reprezentanților acestor orașe. In 
aceeași zi se va cunoaște orașul care 
va găzdui în 1968 Jocurile Olimpice 
de iarnă. Din „sondajele" făcute în 
rîndul zariștilor, șanse mai mari de a 
găzdui viitoarele jocuri le au orașele : 
Oalgari (Canada) și Grenoble (Fran
ța). Un „outsider" este orașul japonez 
Sapporo. In afara acestor orașe mai 
candidează Lahti (Finlanda), Lake 
Placid (S.U.A.) și Oslo (Norvegia).
PARTICIPARE BOGATA, PROGRAM 

VARIAT
Olimpiada de la Innsbruck se anun

ță mai frumoasă și mai interesantă 
decît toate cele de pină acum. Progra
mul este cel mai bogat și mai variat, 
cuprinzînd toate întrecerile și probele 
sportive practicate în sezonul alb. Timp 
de 10 zile, de la 29 ianuarie la 10 fe
bruarie, se vor disputa 15 probe de 
schi, 8 de patinaj artistic, 4 de pati-

aie R. 0. Germane
Lantech, Schmidt 3—0, sferturi de fi
nală: E. Constantinescu, Giurgiucă — 
Bosa. Chmelik 3—0, M. Alexandru, Co- 
bir zan — Lemke, Lemke 3—1, Kalweit, 
Pie use — Lukacs, Harcsar 3—1, Carls- 
son. Iohansson — Foldi, Fahazi 3—I, 
semifinale: E. Constantinescu, Giurgiucă 
—Kalweit, Pieuse 3—0 (16, 14, 17), 
M. Alexandru, Cobîrzan —- Carlsson, 
Iohansson 3—1 (—18, 20, 9, 11),
FINALA: Ella Constantinescu, Giur
giucă — Maria Alexandru, Cobîrzan 
3—0 (19, 11, 19). A fost un meci cu 
multe schimburi dinamice de mingi, 
cîștigătorii fiind mai omogeni și mai 
buni în atac. 

cil pentru echipa noastră, rămasă în 
inferioritate numerică dar scorul nu 
mai poate fi schimbat, răminiiid 6—5 
pentru noi. Deși „olimpicii" noștri n-au 
satisfăcut pe deplin, aici rezultatul 
este considerat bun, mai ales că „na
ționala" Finlandei. acum citeva zile, 
a cîștigat greu in foia aceleiași echipe, 
cu 4—3.

• Luni după-amiază, la ora 16, în 
satul olimpic, ua avea loc festivitatea 
de înălțare a drapelului țării noastre. 
Ca acest prilej, o serie de sportivi și 
ziariști străini vor fi oaspeți ai dele
gației romîne.

• In cadrul primului antrenament 
oficial ia bob de 2 persoane, s-au în
registrat timpurile: 1. Anglia (Mash. 
Dixon) 2:13,20; 2. Elveția (Zoller, 
Zimmerman) 2:13,29; 3. Italia (Zardi. 
Mocellini) 2:13.39; 4. Canada (Emery, 
Kirby) 2:14.10.

CALIN ANTONESCU

★
naj viteză, concursuri de biătlon, bob, 
săniuțe, sărituri de Ia trambulină. în 
total 34 de probe, la care se vor con
feri peste 100 de medalii de aur, ar
gint și bronz. In afara probelor de 
schi fond ce se vor ține la Seefeld 
(localitate situată la 22 de kilometri 
de Innsbruck), toate celelalte vor avea 
loc pe pîrtiile munților și pe stadioanele 
de gheață. Schi-lifturi și teleferice spe
ciale îi vor urca pe schiori pînă la 
punctele de start, boburile vor fi 
transportate, de asemenea, mecanic, iar 
patinoarele sînt prevăzute cu instala
ții de gheață artificială, pentru a pre
veni orice surpriză. Pentru că anul 
acesta iarna nu a fost prea darnică 
cu munții Tirolului (a nins puțin și 
Foehn-ul a suflat puternic în această 
lună topind în unele locuri zăpada atît 
de prețioasă acum), organizatorii se 
străduiesc totuși să asigure condiții 
normale de concurs: transportă zăpadă, 
retușează zi și noapte pîrtiile și stro
pesc fără încetare pistele de bob și pa
tinaj. Indiferent dacă va ninge sau nu, 
olimpiada va avea loc și 1 350 de spor
tivi vor lupta pentru cucerirea celor 34 
de medalii de aur.

Austria este în timpul iernii o mare 
arenă de schi. Această țară, unde 
Zdarski și Schneider au inventat teh
nica coborîrii pe pantele amețitoare 
ale Alpilor și care a dat campioni ce
lebri ca Pravda, Molterer sau Tony 
Sailler, vrea să fie la înălțime. Este 
de înțeles cu cîtă nerăbdare așteaptă 
austriecii începerea marilor întreceri o- 
limpiee. La Innsbruck totul este gata 
în vederea marelui start olimpic.

Intr-un interviu acordat reprezentan
ților presei, președintele Comitetului de 
organizare a Jocurilor Olimpice de 
iarnă, dr. Drimmel, ministrul învăță- 
mîntului din Austria, a declarat: 
„Din toată inima, noi urăm succes tu
turor sportivilor care se vor întrece 
în Jocurile Olimpice. Pregătirile pentru 
„Olimpiada albă" s-au terminat. A- 
vind în vedere iarna fără zăpadă, a 
fost nevoie de un efort deosebit. Aju
torul plin de abnegație al locuitorilor 
Innsbruck-ttlui a dat posibilitate pregă
tirii la timp a pîrtiilor de schi și bob. 
Toate întrecerile se vor desfășura după 
programul stabilit, indiferent de capri
ciile vremii".

în încheiere, dr. Drimmel a spus: 
„T inerii sportivi, participant la Jocurile 
Olimpice, trebuie să fie însuflețiți de 
idealurile nobile ale prieteniei spor
tive, ale înțelegerii internaționale re
ciproce și să năzuiască spre realizarea 
lor".

• La Bruxelles, într-un meci contînd
pentru preliminariile turneului olimpic 
de volei (masculin), echipa Olandei 
a învins cu scorul de 3—2 (12-15; 
15-10; 15-13; 12-15; 15-10) echipa
Italiei. Echipa olandeză s-a calificat 
pentru turneul olimpic de la Tokio.

• In turneul pe care-l întreprinde 
in U.R.S.S., echipa de hochei pe gheață 
a S.U.A. (alcătuită din jucători care 
nu participă la J.O.) a îniîlnit la 
Riazan formația Aripile Sovietelor. Ho- 
cheiștii sovietici au terminat 'învingă
tori cu scorul de 5—3 (0-1; 3-0: 2-2). 
La Leningrad, selecționata orașului a 
cîștigat cu 4—1 in fața formației ame
ricane.

• In sferturile de finală ale „Cupei 
campionilor europeni" la baschet (mas
culin) echipa Simmenthal Milano a 
dispus cu 90—86 de Antwerpse. Bas- 
chetbaliștii italieni vor întîlni în turul 
următor echipa Helsingin Kis-Toverit 
(Finlanda).

• In cel de-al doilea meci al turneu
lui pe care-l întreprinde în Franța, 
echipa de judo a S.U.A. a învins la

CU PRILEJUL unui concurs de atle
tism desfășurat pe teren acoperit la 
Portland, Bill Baillie (Noua Zeelandă) 
a cîștigat proba de două mile cu tim
pul de 8:31,9, (la o zecime de secundă 
de recordul mondial deținut de Jim 
Beattv). Unul din favoriții probei, bel
gianul Gaston Roglants, campion eu
ropean la 3000 m obstacole, a abando
nat suferind o întindere mușchiulară. 
Proba de săritură în lungime a reve
nit lui Boston cu 7,82 m, iar cea de 
prăjină lui Ren Morris cu 4,67 m. John 
Thomas a sărit la înălțime 2,08 m.

LA ALBUQUERQUE (Noul Mexic) 
atletul Bob Hayes (S.U.A.) a egalat 
cea mai bună performantă mondială 
pe teren acoperit în proba de 60 yarzi 
cu timpul de 6,0 sec. în Canada, pe 
pista sălii orașului Winnipeg, Tom Ro
binson a parcurs 300 m în 35.0 (cel 
mai bun rezultat din lume înregistrat 
pe teren acoperit). La Toronto (Cana
da), cea mai bună performantă a con
cursului pe teren acoperit a fost obți
nută de John Pennel cu 4,87 m la să
ritura cu prăjina.

Alexandra Nicol au pe locul doi 
in turneul de la Beverwijk
(Urmare din pag. 1) (Franța) 4'/2 p, Eva Konarkowskauși

Vera Litmanowicz (amîndouă Polonia) 
(Ungaria) 5’/j p, Fanny Heemskerk 4 p, A. Ivanova (Bulgaria) 2’/i p și 
(Olanda) 5 p, Claude de Silans C. Timmer (Olanda) 1 p.

KERES ȘI NEI ÎNVINGĂTORI IN GRUPA MASCULINA

S-au încheiat și întrecerile din cadrul turneului masculin, la Beverwijk.
Victoria a revenit la egalitate șahiștilor sovietici Keres și Nei cu cîte 

ll’/a puncte (din 15 posibile). Nei obține cu acest prilej calificarea de mare 
maestru. Pe locul trei s-a clasat Portisch (Ungaria) 11 p, urmat de Ivkov 
(Iugoslavia) 10 p, Larsen (Danemarca), Parma (Iugoslavia) și Lengyel
(Ungaria) 9’/j p.

Turneul zonal
După o zi de pauză, turneul zonal 

de șah de la Kecskemet a continuat 
ieri dimineața cu reluarea a două par
tide întrerupte : Hecht—Pachman 1—0, 
Attard—Tringov 0—1.

Aseară s-au jucat partidele rundei 
a 12-a. Rezultatele înregistrate și cele 
ce se vor produce probabil după între
rupere au complicat și rr.ai mult lupta 
pentru calificare. Szabo l-a învins pe 
Pietsch, fostul lider. Matanovici l-a în
trecut pe Hecht, iar Pachman pe Attard. 
Tringov a întrerupt în poziție supe
rioară la Prameshuber, de asemenea, 
Bilek la Hort. Cu remiză s-a încheiat 
partida Bhend—Bednarski.

A treia victorie în concurs a obți
nut-o șahistul romîn Florin Gheorghiu.

;,C.C.E.“ la handbal in 1 feminin
Sîmbătă, la Moscova, echipa femi

nină Trud a întrecut formația maghiară 
Spartacus Budapesta cu scorul de 12— 
8 (8—3), într-un meci contînd pentru 
sferturile de finală ale „Cupei cam
pionilor europeni" la handbal în 7 fe
minin. întrucît echipa Spartacus cîști- 
gase prima partidă cu scorul de 16—7, 
ea s-a calificat pentru semifinalele 
competiției (golaveraj 24—19), în ca
drul căreia urmează să întîlnească pe 
învingătoarea dintre Rapid București 
și Fortschritt Weissenfels (9—10 în 
primul meci).

In cealaltă semifinală a „C.C.E." se 
vor întîlni E.T.V. Hamburg (care a în
trecut și pe teren propriu pe campioana 
Olandei, Swift Roermond (8—7), tota- 
lizînd un golaveraj de 13—11) cu Hel- 
singor Copenhaga.

Scurte știri externe
Paris cu 5—4 echipa Franței. In prima 
intilnire francezii ciștigaseră cu 7—2. 
De remarcat că echipa americană este 
alcătuită din japonezi care locuiesc 
in S.U.A.

• La San Remo a început dubla în- 
tîlnire internațională de tenis dintre 
echipele Italiei și Iugoslaviei. Tn meciul 
seniorilor, echipa iugoslavă conduce cu 
2-0. Jovanovici a dispus cu 6-1 : 6-1 : 
2-6; 6-1 de Pietrangeli, iar Pilici a cîș
tigat cu 6-2 ; 6-2: 5-7 : 6-3 meciul cu 
Fausto Gardini. fn meciul de juniori, 
gazdele conduc cu 2—0.

• Intr-un meci de fotbal, disputat 
Ia iSao Paulo, F.C. Santos, cîștigă- 
toarea „Cupei Braziliei", a învins cu 
scorul de 6—0 (2-0) echipa F.C. Bahia.

• Ieri la Sofia, echipa feminină de 
volei Levski a întrecut pe Dinamo 
Moscova cu 3—0 (12, 6, 6), calificîn- 
du-se pentru finala competiției.

e La Praga, echipa olimpică de ho
chei a Suediei a întrecut cu 2—1 (2—0, 
0—1, 0—0) reprezentativa de tineret 
a Cehoslovaciei. .

• Halterofilul sovietic Vlasov a rea-

SPORTIVI din Belgia, Finlanda, 
Canada, S.U.A. au participat la con
cursul atletic pe teren acoperit desfă
șurat recent la Los Angeleș. Record
manul mondial la săritura cu .prăjina, 
John Pennel, s-a arătat în formă, tre
când peste ștacheta ridicată la 4,99 m. 
D. Long a aruncat greutatea la 19,09 
m, iar belgianul Roelants a cîștigat 
proba de. 2 mile în 8:41,4. Alte rezul
tate: triplu salt: Samwels 16,00 m; 
lungime: Boston 7,85 m; 60 yarai: 
Hayes 6;0; 1. milă: Jim Grelle 4:05,9; 
1000 yarzi: Dupre 2:10,6; înălțime: J. 
Thomas 2,13 m.

LA TORONTO, atletul H. Jones 
(S.U.A.) a stabilit un nou record mon
dial în proba de 50 yarzi garduri eu 
timpul de 5,9. Vechiul record pe teren 
acoperit era de 6,0 sec.1 și aparținea 
aceluiași atlet. Este a 50-a victorie 
consecutivă realizată în sezonul de 
iarnă de Hayes Jones. Australianul Al
bert Thomas a realizat în cursa de 
3 mile timpul de 13:26,3 (nou record 
mondial de sală).

de la Kecskemet
El l-a învins pe olandezul Langjeweg, 
după o partidă condusă cu reală mă
iestrie, menținîndu-se în plutonul fruii" 
taș.

Iată clasamentul: Tringov 7*/2 (1), 
Pietsch, Matanovici, Pachman și Szabo 
7, Bilek, Damianovici și Hort 6l/2 (1), 
GHEORGHIU și Bednarski 6‘/2, Hecht 
6, Clarke 5*/2 (1), Langeweg și Bhend 
4'/2, Prameshuber 4(1), Attard ‘/2.

• După 7 runde în turneul interna
țional de șah de la Reykjavik (Islanda) 
conduc marii maeștri Tal și Oiafsson 
cu cîte 6’/a puncte fiecare. Ei sînt ur 
mâți de Gligorici cu 6 puncte, Joha 
nesen 4’/î p, Nona Gaprindasviti 3 p 
în runda a 7-a Tal a remizat cu Pal 
marsson, în timp ce Nona Gaprindaș 
vili a fost învinsă de marele maeștri 
iugoslav Gligorici.

• Regulamentul turneului zon'ț 
care va avea loc la Moscova între 15 
februarie — 10 martie cu participarea 
celor mai buni șahiști sovietici, va f 
deosebit de cele de pînă acum. O par
tidă va dura 7 ore. După primele f 
ore de joc, șahiștii vor avea 90 minut: 
odihnă apoi vor relua jocul. Partidei: 
vor începe la ora 15 și se vor. termini 
la ora 23.30. După cum se știe, ur 
regulament similar va fi aplicat și 1< 
turneul interzonal.

Din cei 8 participanți la turneul d< 
la Moscova 7 sînt mari maeștri 
Smîslov, Stein, Spasski, Holnjîov 
Bronstein, Gheller, Korcinoi. Unul sin 
gur este maestru internațional: Suetin

lizat un nou record mondial la cate 
goria grea (stilul smuls) cu 168 kg

• Echipa cehoslovacă de fotbal Slo 
van Bratislava și-a început turneul îr 
Atexic, jucînd la Guadalajara cu echip; 
locală Atlas. Fotbaliștii cehoslovaci at 
repurtat victoria cu scorul de 4—I 
(1-0) prin punctele marcate de Jokl (2) 
Hrolik și Ovetler. Pentru gazde a. în 
scris Martinez. în poarta echipei ceho 
slovace a apărat cunoscutul internațio 
nai Schroif.

Echipa Uniunii Sovietice 
a cucerit „Cupa Europei” la box

Aseară a avut Ioc la Moscova ce: 
de a doua intilnire din cadrul finale 
„Cupei Europei" la box, opunînd. re 
prezentativele U.R.S.S. și Poloniei. .Ter 
minînd învingători cu scorul de 8—2 
boxerii sovietici au cucerit trofeul aces 
tei ediții. Prima intilnire, disputată 1; 
Varșovia, se terminase nedecis : 5—5
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