
PROLETARI DIN TOATE ȚÂRI LE, UNIȚI VÂT

Anul XX-Nr. 4386
N-------------

Luni 3 februarie 1964

Cinci recorduri republicane
în concursul de sală

al atleților juniori

★

Cei mai tineri atleți din 14 regiuni 
ile țării au inaugurat sîmbătă și dumi- 
lică — în sala Floreasca — sezonul 
mnipetițional de sală din acest an. Fi
rește, întrecerea celor peste 400 do 
illcți și atlete din 57 de cliburi și 
asociații sportive a fost așteptată cu 
deosebit interes, mai ales că scopul or
ganizării de către F.R.A. a acestei com
petiții de amploare era și acela de a 
verifica stadiul de pregătire a juniori
lor noștri.

Trebuie arătat, de la început, că din 
multe puncte de vedere concursul repu
blican dc sală al juniorilor a depășit 
așteptările. Astfel, numărul mare al 
participanților a făcut necesară modi
ficarea programului inițial, 
— în special la probele d- 
au fost permanent solicitat! 
registrarca rezultatelor «lin 
tete serii. Pe aceeași linie 
sclor rezultate cu care s-a încheiat con
cursul republican de sală al juniorilor 
se înscriu și unele performanțe va

loroase, printre care amintim la loc de 
cinste cele 5 noi recorduri dc juniori 
(4 la categoria I și unul la categoria

iar arbitrii 
alergări — 
pentru în- 
ncnumăra- 

a frumoa-

a II-a) precum și egalarea recordului 
de junioare categoria I la 50 m plat, 
lată performerii:

GABRIELA RADULESCU — C.S.S. 
Buc. (antrcnoarc Elisabeta Slănescu) 
5,58 m la lungime — nou record re
publican de juniori categoria 1 și 6,7 
la 50 m plat — record republican 
egalat;

VALERIA BUFANU — Rapid Buc. 
(antrenor A. Mazilu) 6,2 (în serie) la 
40 m g — nou record republican de 
jun ;S categoria I;

Ieri, jocuri de verificare
în întreaga fără s-au desfășurat 

ieri jocuri de verificare a echipe- 
lor din categoriile A, B, C. lată 
mai jos cîteva din relatările redac
torilor și corespondenților noștri 
care au asistat la întîlnirile de an
trenament.

DE LA ANTRENAMENTUL 
DINAMOVIȘTILOR 

BUCUREȘTENI

Citeva sute de spectatori au asis
tat ieri la primul joc de antrena
ment al echipei Dinamo București, 
susținut pe terenul III din parcul 
Dinamo. O repriză, fotbaliștii din 
Șos. Ștefan cel Mare au avut ca par
tener pe Dinamo Victoria (1—0 au
tor: Frățilă), iar in cealaltă „man

O fază din meciul de antrenament disputat ieri pe terenul Progresul din Itr. dr, Staicovici dintre echipele Pro
gresul și Spic de grîu.

S.S.E. Brașov
13,35 m la 

republican de

LIVIA OROSZ —
(antrenor N. Tacorian) 

greutate — nou record 
juniori categoria I ;

VIOREL SUCIU —
(antrenor Gh. Teșu) 7,6 la 55 m g
— nou record republican de juniori ca
tegoria I ;

ANDREI ȘEPCI — S.S.E. Cluj (an
trenor Marian Pășcălău) 7,9 la 55 mg
— nou record republican de juniori ca
tegoria a Il-a.

0 comportare deosebită au avut ti
nerii aticii din echipele S.S.E. Cluj, 
Clubul sportiv școlar București, S.S.E. 
2 București, Rapid București, C.S.S 
Cluj și S.S.E. Brașov, care au ocupat 
de altfel primele locuri în clasamentele 
categoriilor I și a II-a.

Analiza 
zecile de 
vedit că, 
a lie ți au 
pregătirii 
acest an.

rezultatelor care au încheiat 
probe ale concursului a do
ta general, antrenorii tinerilor 
acordat o atentic mai mare 
acestora pentru sezonul din 
Rămîne însă ca federația de

specialitate să analizeze cauzele pentru 
care la multe probe performantele ju
niorilor și junioarelor de categoria a 
II-a au fost superioare celor de la cate
goria I sau, mai bine zis, de ce acestea 
din urmă au fost inferioare primelor.

Desfășurarea acestei frumoase com
petiții atletice a constituit pentru tinerii 
sportivi — ca și pentru antrenorii lor 
— un prețios schimb de experiență pe 
care dorim săi folosească din plin ta 
pregătirea pentru viitoarele întreceri 
atletice la care vor lua startul.

șă” pe tinerii reprezentanți ai S.S.E. 
nr. 2 3—0. Autori: Frățilă, Țircov- 
nicu și Ene).

Campionii s-au mișcat cu ușurință 
pe terenul de zgură, denivelat, care 
a influențat execuțiile tehnice. Cu 
plus am însemnat evoluția jucăto
rilor Țîrcovnicu și Ștefan, care au 
acoperit bine mijlocul terenului. 
Ne-a plăcut și tînărul Lucescu, pen
tru cursele pe extremă și pentru 
participarea la toate acțiunile ofen
sive.

Cu minusuri am notat următoa
rele: Ene își irosește prea mult efor
tul în mijlocul terenului și nu mai 
are resurse să finalizeze, iar Popa 
și Nunweiller IV nu respectă tot 
timpul sarcinile care le revin în ca
drul echipei.

P. V.

C.S.M.S.

4 pagini 25 bani

Cu un minut înainte de sfîrșitul partidei, Hedeșiu și-a făcut loc printre 
două adversare (Pullert și Kahnt) la semicerc și a înscris ultimul gol : 

8—4 pentru Rapid.

A IX-a EDIȚIE A JOCURILOR 
OLIMPICE DE IARNĂ

La Innsbruck au continuat simbata 
și duminică întrecerile celei de-a noua 
ediții a Jocurilor Olimpice de iarnă. 
Aceste două zile de concurs au fost 
marcate prin succesul sportivilor so
vietici și francezi. Reprezentanții

la fotbal
RITM MULȚUMITOR 

LA PROGRESUL

Meciul de antrenament de ieri di
mineață de pe terenul din str. dr. 
Staicovici, dintre echipele Pix>gresul 
și Spic de grîu, a plăcut celor peste 
1000 de spectatori. Cum era de aș
teptat, au cîștigat „albaștrii” din ca
tegoria A, care au înscris 5 goluri 
în poarta tinerilor lor parteneri de 
joc. De fapt, aceasta contează mai 
puțin într-un joc de verificare. Iată 
ce a declarat antrenorul Dincă Schi- 
leru, în legătură cu evoluția de ieri 
a echipei: „Ne-am propus urmă
rirea ritmului de joc, precizia pa
selor și a șuturilor la poartă. Rit
mul a fost mulțumitor. Asupra ce-

(Continuare în pag a 3-a)

RAPID BUCUREȘTI IN SEMIFINALELE „C.C.E <<
jjV. V. L.

Simbătă, handbalistele feroviare au întrecut 
pe Fortschritt Weissenfels cu 8-4 (5-2)

Simbătă, la Floreasca s-a jucat din 
nou handbal cu „casa închisă". Pro
gramul handbalistic, al cărui „cap de 
afiș" a fost meciul - retur dintre Rapid 
București și Fortschritt Weissenfels, a 
umplut sala pînă la refuz. Și, fără în
doială, jocurile de verificare de un bun 
nivel tehnic ale reprezentativelor mas
culine și, mal ales, succesul repurtat 
de campioana noastră, Rapid București, 
au constituit motive de satisfacție pen
tru iubitorii handbalului în 7.

Rapid a adăugat în palmaresul său 
o nouă victorie, întrecînd pe campioana

Foto: T. cruoreanu

U.R.S.S. au cucerit încă trei medalii 
de aur iar francezii două. în mijlocul 
unui interes deosebit au continuat și 
întrecerile turneelor de hochei.

Iată, mai jos, amănunte asupra pro
belor ultimelor două zile:

LA BOB, ÎNTRECERE PE SUTIMI 
DE SECUNDA

INNSBRUCK (de la trimisul nostru 
special, Călin Antonescu). — Sîmbătă 
dimineața au continuat întrecerile

CLASAMENTUL PE MEDALII
1. U.R.S.S. 6 de aur — 4 de ar

gint — 4 de bronz ;
2. Finlanda 3—1 — 1 ;
3. Franța 2—2—0;
4. Austria 1—2—1 ; 5—6. Anglia 

și Olanda 1—0—0; 7. Norvegia 
0—3—1 ; 8—9. Germania si Italia 
0—1 — 1; 10. R.P.D. Coreeană 0— 
1—0; 11. Canada 0—0—2; 12—13.
S.U.A. și Suedia 0—0—1.

cursei de bob de 2 persoane. Pe cei 
1505 metri ai traseului s-a dat o luptă 
înverșunată, fruntașii clasamentului 
fiind despărțiți de diferențe minime, de 
ordinul sutimilor de secundă. După 
cele două manșe ale ultimei zile, vic
toria a revenit englezilor Anthony 
Nash și Robin Dixon, care au avut de 
suportat asaltul puternic al celor două 
echipaje italiene. De altfel, în manșa 
a treia italienii Zardini și Bonagura 
au realizat 1:05,39 față de 1:05,89 (cît 
a realizat bobul englez), ceea ce le-a 
permis să treacă pe locul întîi I Ultima 
manșă, cea decisivă, a fost pasionantă. 
Englezii au realizat 1:05,88 și și-au 
asigurat astfel medalia de aur, deoare
ce italienii au greșit la virajul 13, 
(1:06,05).

Iată clasamentul definitiv al probei :
1. Anglia (Nash, Dixon) 4:21,90; 2. 
Italia II (Zardini, Bonagura) 4:22,02;
3. Italia I (Monti, Sciorpaes) 4:22,63;
4. Canada II (Emery, Kirby) 4:23,49:
5. S.U.A. I (Mc. Kilip, Lany) 4:24,60;
6. Germania (Woelmann, Braun) 
4:24,70.

Echipajele noastre s-au clasat astfel: 
13. Panțuru, Pașovschi cu 4:29,10 si 
15. Oancea, Cotacu cu 4:30,25.

R. D. Germane și calificîndu-se pen
tru semifinalele „Cupei campionilor 
europeni". Bucureșteiicele au confir
mat așadar așteptările, cîștigînd la o 
diferență de puncte care le-a asigurat 
dreptul de a concura în continuare la 
cucerirea trofeului; Rapid a învins cu 
8-4 (5-2), totalizînd astfel un golave
raj general de 17-14.

Meciul a început sub auspicii favo
rabile echipei noastre, care a atacat 
de la început cu dorința de a anula 
cît mai repede avantajul minim cu care 
a intrat pe teren formația Fortschritt. 
Și gazdele au reușit acest lucru chiar 
din primul minut, cînd Constanța Du
mitrescu a fructificat spectaculos o 
pătrundere la semicerc: 1-0. Imediat,

La meciul Rapid — Forschritt a 
asistat Nadori Pal, antrenorul e- 
chipei Spartacus Budapesta, cu 
care campioana noastră va juca 
în semifinale. Cu acest prilej, con
ducerea clubului Rapid a discutat 
cu antrenorul Nadori Pal datele 
jocurilor semifinale și 
principiu următoarele : 
rie — la București și 
in R. P. Ungară.

a stabilit in
24 februa-

15 martie —

are ocazia să 
un contraatac

Maria Constantinescu 
urce scorul, dar ratează 
favorabil. In continuare, oaspetele fac 
un joc de apărare mai sigur, iar în 
atac încearcă să țină cit mai mult ba
lonul. Și iată că în min. 6 ele servesc 
Rapidului un... duș rece : Inge Sclian- 
ding — principala lor realizatoare, pe 
care Ana Boțan a marcat-o strict de 
la început, a scăpat o clipă de sub 
supraveghere și a tras fulgerător la 
„păianjen" : 1-1. Jucătoarele noastre 

crispat, 
și nici 
sarcina 

„păianjen" : 1-1. 
par surprinse și acționează 
Atacurile lor nu au claritate 
finalitate, ceea ce ușurează 
apărătoarelor adverse. Totuși, în nun.

angajată la 
oprită decît 
transformă

9 Antoaneta Oțelea — 
semicerc — nu țx»ate li 
prin fault și Ana Boțan

A.
P. GAȚU
VAS1L1U

(Continuare in pag. a 2-a)

Cursa a fost terminată de 19 din 
cele 22 echipaje care au luat startul.

SCHIOARELE SOVIETICE DIN NOU 
ÎNVINGĂTOARE

Proba feminină de schi fond pe dis
tanța de 10 km s-a desfășurat la 
Seefeld, pe o pîrtie acoperită de zăpadă 
proaspătă. La start s-au prezentat 36 
de concurente din 12 țări. Cel mai bun 
timp a fost realizat de schioara sovie
tică Klaudia Boiarskih, învățătoare din 
Sverdlovsk, în vîrstă de 24 de ani. 
Campioana olimpică a ediției trecute, 
Maria Gusakova, a cucerit de data a- 
ceasta medalia de bronz, fiind întrecu
tă și de compatrioata sa Evdokia 
Mekșilo (medalie de argint). De notat 
că Alevtina Kolcina, campioană mon 
dială, a ocupat doar locul 7. Iată cla 
samentul: 1. Klaudia Boiarskih
(U.R.S.S.) 40:24,3; 2. Evdochia
Meksilo (U.R.S.S.) 40:26,6; 3. Maria 
Gusakova (U.R.S.S.) 40:46,6; 4. Britt 
Strandberg (Suedia) 40:54,0; 5. Toyni 
Poesti (Finlanda) 41:17,4; 6. Sonia 
Pusula (Finlanda) 41:17,8; 7. Alevtina 
Kolcina (U.R.S.S.) 41:26,2.

FINLANDEZUL MA'NTYRANTA, > 
A DOUA MEDALIE DE AUR >

Schiorul finlandez Măntyranta a cîș- 
figat ieri cursa de 15 km fond, după 
ce obținuse medalia de aur și în proba 
de 30 km. De notat că această probă 
era o specialitate norvegiană. De alt
fel, norvegienii au concurat ieri des
tul de bine, dar n-au putut ocupa de
cît locul 2 prin Harald Groeningen, 
care cucerise medalia, de argint și la 
30 km. Prin succesul lui Măntyranta, 
Finlanda a obținut a treia medalie de 
aur. Iată ordinea primilor șase clasați:
1. Eero Măntyranta (Finlanda) 50:54,1;
2. Harald Groeningen. (Norvegia)
51:34,8; 3. Sixten Jernberg (Suedia)
51:42,2; 4. Vaine Huhtala (Finlanda)
51:45,4; 5 .Jahne Stefanson (Suedia)
51:46,4; 6. Pavel Kolcin (U.R.S.S.)
51:52,0.

Schiorul romîn Gheorghe Bădescu ț

(Continuare in pag. a 4-a)



Două ntn meciuri

de verificare a' loturilor
In cadrul pregătirilor pentru „Cupa 

orașului București**',, loturile reprezenta
tive (A și tineret) au susținut sîmbâtă1 
două jocuri de verificare în compania 
selecționatei orașului Brașov și a Ra
finăriei Teleajen. Ambele întîlnîri- și-au 
atins scopul. Partenerii de joc ai iotu
rilor au reușit să dea o replică puter
nică-, ceea ce a prilejuit o bună verifi
care. In general se poa-te spune că io
turile au satisfăcut sub raportul pre
gătirii fizice (ritm susținut) și — în 
repriza- a doua a în-tiinirrlor — al1 
combinațiilor spectaculoase- și eficaci
tății.

Lotul de tineret a dispus de Rafină
ria- Teleajen cu 25—17 (10—8j. Jucă
torii din Teleajen au opus o vie re
zistență în prima repriză, raenținînd 
tot timpul' un scor strîns, La reluare 
însă, lotul' s-a distanțat' treptat, în 
urma unor acțiuni bine închegate și 
unor contraatacuri prompte. Lotul a fo
losit următorii jucători.: Tale (.Anca) 
— L Popescu 7, Marinescu f, Goran 
1, Roșescu, Tipu 5, Samungi 3. Cos'.a- 
elie I 3, Bulgarii 2’, Gațu 1, Mdd'ovan 
1. Bratiloveanu, Ardelea 1. Pentru Ra
finăria au marcat; Rotaru 5., Brașo
vean n, Schnap și Glî. fconaru cite 3, 
C. Iconarii, A'eusatz și Hovîmeanu cite 
unul.

In a doua partidă, lotul A și-a asi
gurat victoria cu 30—1.4. (11—9) asu
pra selecționatei Brașov. Selecționata 
a dat o ripostă dîrză. în prima, repriză 
(mln.. 29; G——S), dar a eedtrt —- și încă 
la diferență — ritmatei și' forței de- 
atae ale lotului. Acesta a acționat muit 
mai clar și mai eficace -după, pânză,, 
eînd în multe momente s-a ridicat la 
valoarea sa cunoscută. De remarcat 
forma excelentă a portarului Bogolea, 
cel mai bun din cei 8 care au evoluat 
sâmbăta seară. Formația: lotail.iw;. Redl 
f Bogolea.) — Ivănesc» 5, Hta* 1. Mo- 
zer 1, Alica, Gruia 3; Jacob 6, Costa- 
che II 8. Nodea 5, Oțetea 1. Brașove
nii 'ani' înscris prin : Weber 4 (cel mai 

Medianii și Radu cite 3, 
și Misches cite unul. Au 
V. Sidea și respectiv P.

'EgȘrrHrrmnnei^ f»

bun- jucător), 
Pali 2, Cană 
arbitrat bine 
Cî-rl-igeanu.

A început faza interregională 
a „Cupei Sportul popular64

etc. Tinerele formații 
în prima fază (pe cen- 

de a participa la etapa 
ultima înaintea tumeu-

TradSlfdonula competiție ,,CUPA 
SPORTUL POPULAR**, ajunsă la a 
Vll-a sa ediție, a angrenat și în sezonul 
1963—64 zeci de echipe de juniori și 
junioare din Timișoara, Craiova, Cons
tanța, Oradea, Baia Mare, Buzău, Cluj, 
Ploiești, București, Reșița, Tg. Mureș, 
Brașov, Sibiu 
și-au disputat 
tre), dreptul 
interregională,
lui finali Cele 29' de echipe valificale 
și-au început ieri întrecerea în acest 
penultim: act al- competiției. Jocurile, 
urm-ănite ea. de obicei- cu: mult interes, 
aii. fost — în- general — viu disputate, 
oferind numeroșilor i-ub-itori ai handba
lului în 7 din’ Brașov. București-, Cons
tanta, Tg.. Mureș,. Cluj, Reșița șf Ti
mișoara. spectacole- attractive, de bun. ni
vel' tehnic;. Echipele învingătoare s-an- 
calificat pentmi partidele de la 9- fe- 
bmiamfe-,, «înxli voe ffii cunoscute finalis
tele. Iată: site va- amănunte Tw legătură 
cu jioeurifle: die ieri.

S.&E.
(8i—6r 2D—2»Ș!‘

jJWM. — C.».S. Cl-mji 
Timâșoam 2di—2‘l
Victorie ob-țiiiui«ă' fa ma-re luptă', după 
prelungânnt Mieriul' a: fost pvea<3tea<t: cu: 
numeroase momente- diraanatiicc-. Supe- 
riori- în. preț^ăti-ma. fisieă’ ș® în oriente’- 
rca- tactică^ «l;uj«snii am cîștițpit pe me
ri#. (®« Gwțiw, cisreșp.. ):>. 5.5 ®. Coivs^

— Dlinumio BaHuvreștâ 21'—23 (5>— 
12). Joc vi«r dispute.);,, în tete, plușul dfe 
esperivnța aii dinam» viștilter șiv-ai spu» 
cuivîheull. &asrdiefe- ani eami» greșelii elfa 
mc-nșatrv în> momentele diecîsve ale- jjaew- 
luiu (1- Seuleanw,. eoseșp?.)). S.S.E:. Tg. 
Mureș — I.B-T.A &raxfea 29—15 
(J2—8). Ambele echipe a-w contribuit 
Ta speetaeuloziratea- joeufai. 
au meritat victoria.

Luceafărul'
38—27 (20—IOf.

resp.).
Crai'ova

Localnicii 
(D. Ghifescn, că- 
Brașov ■— S.S.E.

Meciul a

Rapid București în semifinalele

'(Urmare din pag. 1)
I*
lovitura de Ta 7" metri: 2-1. Deși în 
avantaj, Rapid continuă să atace con
fuz ; mai mult chiar, jucătoarelor 
parcă le era teamă să arunce’ la poar
tă, ehiar și eînd se aflau în superio
ritate numerică (Gisela Reinhardt a 
fost eliminată- pe două minute î.ir mia, 
13)-. In plus, feroviarele au avut și- eî- 
teva momente de nesiguranță în- apă
rare. De unul au și profitat handba
listele oaspete, reușind din nou să e- 
galeze, prin Irene Simoch,, în. min. 18. 
Din.- acest moment însă,, Rapid î'și- sirin
ga rîndurile, se dezlănțuie 
oferă spectatorilor ceea ce 
tal de la. început: acțiuni 
și mai precise, încheiate 
Și tai trei nain-ute tabela- 
inid'ică- 5-2 pentru' gazde- 
Oțetea, Elena Hedeșiu 
.Dumitrescu).

Cu un. avans- de 3; 
Joacă după pauză mar 
golurile se lasă mult 
bcieureștenccle an. awut
favorabile. Timp die 10 minate am: notat 
doar două „ba-re" (ambele Ana- Bo- 
țan) și- dbuă eliminări (Ana Boțarr și. 
Ursula Kahnt). 
scorul suferă o 
care au înscris 
(Kahnt). Replica
însă. Antoaneta Oțefea, pe 
atac inițiat de Ana Boțan, 
nou : 6-3'. Jucătoarele de la 
revin în atac și reușesc- sâ 
hawdîcapul prin Gisela Reinhardt', care
folosește- un moment de neatenția al 
Irinei Hector (mi®. 34). Cîteva se
cunde anal tîrziuk Ana Boțan; „piure“ © 
minge la colț și... din nou 3 goluri 
wantaj-: 7-4. în ultimele mimate liand- 
tulistele germane încearcă, uitena carte, I

fi jucat tot timpul la va- 
eare o cunoaștem, dacă ar 
mal mult curaj, și încredere 
proprii în finalizarea acțiu-

Și

P. Pupfei (Iugoslavia) a 
autoritar. Au ju-

jticînd „om- la om", dar feroviarele 
continuă să stăpînească jocul și ma
jorează scorul la 8-4, prin Elena He
deșiu (min. 3S),

Scorul putea fii mai ma-re dacă rapi- 
distele ar 
loarea pe 
fi dovedit 
în forjele 
tailor.

A'rbitrn-f
condus competent și 
eat: RAPID : Irina Hector - Ana Bo- 
țan, Constanța Dumitrescu; Antoaneta 
Oțelea, Maria Constantin eseu, Florica 
Balosache, Elena Hedeșiu, Rodfca Flo- 
roianu, FORTSCHRITT : Martina Hof
mann - A-rata Kaltenborn, Gisela Rein-

îw atac, și' 
s-a aștep- 

mai rapide 
cut goluri.
de marea.j. ha-rdt, Gisela Herden-, Inge Schan-d'ing, 
(Antoaireta. Ursula Kahnt, Erika Quarg, 
Constanța Simoch, Monica Pullert.

Irene

goluri1 Rapid 
orga'nfzat, dar 
așteptate,, deși 
ei te va situații®

De-abia în mirt. 31 
modificare, dar cele 
au fost
gazdelor

oaspetele 
nu întîrzie 
un contra- 
înscrie din 
Forfschritt 

reducă

Eva Fareaș și 
din nou campioni

fost mult timp destul- de echilibrat.. 
Gazdele și-au asigurat succesul în fi
nalul întîlnirii. (V. Popotici, coresp.). 
C. S. M. Reșița- — înainte B. Mare 
50—17 (23—8). Jucătorii reșițeni 
desfășurat un joc rapid și extrem 
eficace, cu care și-au depășit 
versarii. (I. Plăvițu, coresp.).

net

an 
de 

ad-

2 Bucu-
17—7 

tot 
lip- 
rea-

JUNIOARE. — S.S.B. nr. 
rești — S.S.E. Constanța 
(8—1). Bucurcșteucele au avut
timpul inițiativa. Oaspetele au fost 
site de forță de atac. Principalele
lizatoare : Elena Ghcorg-he 5 și, respec
tiv, IMarilena Cili rine 3. S.S.E. Timi
șoara — Științu Baia Sprie Z5—4- (10’-— 
1). Invingâtoarea a practicat un joc 
spectaculos. Cele mai multe 
le-au înscris Bratie 5 și Serin 
Mackai, co-resp,). ȘtFiingso Cluji —
Oradea 16—8 (7—l) și Luceafărul
Brașov — S.S.E. Craiova 27—8- (Ff— 
3), Victorii clare.

goluri
4. (L
S.S.E.

ct• „.Cupa- F..R,B.“ In- București; ieri: 
Progresul — Fahr, de timbre (!'): 11!—5

(5.—3)-, ILif. Telieaijsni —
21—IS

Știința, — Confceția- (f) 14—7 
Sjjaiitae (în) 

Dinamo —• Steaua
(»> 22—10- (13—6-))..

MIERCUREA CWC. 2- ('prin, telefon 
de la trimisul nostru). Eva _ Parcați 
(Mureșul Tg. Mureș) și Emilian' Fa
ptic (Di-namo Buc.) și-au înscris din 
nou numele pe tabloul de onoare al 
campionilor țării la patinaj viteză, 
eueerind titlul pentru a 8-a și respec
tiv, a 7-a oară. La categoria juniori 
II victoria finală a revenii lui Vlad 
Patraulea, care a îmbunătățit și re
cordul pe distanța de 1000 m; 1:44,7 
(v.r. 1:45,6).

Iată rezultatele obținute sîmbătă și 
duminică: SENIORI,, 500 m: 1. Emi
lian Papuc (Dinamo Buc.) 46,9 — 
campion R.P.R.; 2. Gh. Caton a (Di- 
namo Buc.) 47,4; 3. Dan Lăzărescu 
(Dinamo Buc.} 4.7,7. 1500 mt 1. Emt 
Papuc 2:29,0 — campion R.P.R.; 2. 
D. Lăzărescu 2:32,4; 3. Gh. Catena 
2:33,3. 5000 m: 1. Era. Papuc 9:17,4 
— campion R.P.R.; 2*. D. Lăzărescu 
9:21,5; 3. C. Komialsegi (Dinamo 
Buc.) 9:29,4; 10.000 m: Em. Papuc 
19:49,2 — campion R.P.R.; 2. D. Lă- 
zărescu 20:14,0; 3. A. Ocoș (Dinamo 
Buc.) 20:28,6. Clasament general : 1. 
Em. Papuc 211,124 p. — campion ab
solut; 2. D. Lăzăreacu1 2’15,350 p; 31 
A. Ocoș 219:840 p.

SENIOARE, 500 mr 1. Eva. Fa-ncaș 
(Mureșul Tg. Mureș) 54,4 — cam
pioană R.P.R.; 2. Criista Tracher ('Vo
ința Brașov) 56,2; 3. Magda 
(Dinamo Bue..): 59,4; 1'006: ms 
Farcaș li:49,4 — campioană 
2. Crista Tracher 1:54,8; 3. 
Udrea 1:57,2. 1'500 m: Eva
2:54,5 — campioană R.P.R.; 2'. Mag-da

Emilian Papuc 
la patinaj riteză

Udrea. 3:03,8; 3. Cri-sta Tracher 3:07,® 
3000 m. 1. Eva Farcas 6:14,3—campioană 
R.P.R.; ------
Magda 
ral: 1.
pioană 
244,266.

JUNIORI CAT?' A
Patraulea (Dinamo Buc.) 49.9; 2. Do
minic Rezegh (Avîntul M. Ciîic) 56,0; 
3. D. Tirban (A-vîntul M Ciucj 51,9; 
1000 m: 1. V. Patraulea 1:44,7 •— 
NOU RECORD R.P.R.; 2. D. Rezegh 
1:47.7; 3; Di Tirban ‘ " * 
D. Rezegh 2:45,6 — 
R.P.R. (v.r. 2:45,8);
2:46,4;. 3. D. Tirban 
t. H. Timiș (ȘElnța 
V. : Patraulea 6:08,9;

2. Crista Tracher 6:50,0; 
Udrea 6:58,1.
Eva Farcaș 
absolută; 2. 
p: 3.. Magda

Udtea 
1. Eva 
R-P.R.; 
Magda 
Farcaș

3. 
Clasament gene- 
227.740 — cam- 

Crista Tracher 
Udrea. 258.949 p. 
11-a 500 m: V.

t 500 m :
RECORD 
Patraulea
3000 m :

0:07,8; 2.

1:48.3; 
NOU

2. V.
2:48:2; 
Cluj:)
3. D. Rezegh 

6:15,6. Clasament general: 1. V. Pa
traulea 216,533 p: 2. D.. Rezegh 222,283 
p; 3‘. H, Timiș 225.588 p.

JUNIOARE CAT. A 11-a. 300 m:
1. Anama-ria Berindei (Știința Cluj) 
37,8;: 2. Eva Szata (Mureșul Tg. Mu
reș} 38,3; 3. Ileana Munteanu (Știința. 
Clta-j) 44,9. 5601 m: 1. Eva Szata 60,7;
2. Anamari-a- Berindei 62,4; 3. Ileana 
Munteanu 73;6; 1080 mt 1. Eva Szata 
2:10,0; - ‘ ‘ -------
3. Ileana Muntean u: 2:38.4:; 
1’. Eva Szata 3:29.2; 2. 
riwdei 3)34,6; 3. Suzan-a Auer (Avinit-ul 
M. (Tur) 4:0®,2.

frt reverile esmiinuă 
la categoria juniori I și categoria 14— 
15 an i.

2‘. Anamari-a- Berindei 2:13,8;
1560? mit

Ananiara- Be-

lun-i și murți-

GH. ȘTEfĂNESCU

STIINTA CLUJ-RAPID BUCUREȘTI
a * di <

68-51 (36-28) IN DERBIUL ETAPEI
MASCULIN, SERIA I

STIINTA BUCUREȘTI—DINAMO 
- ORADEA 89—63 (45—21), Studenții 
confirmă forma bună manifestată în 
ultimele săptămînî. Ei au atacat con
tinuu, intr-un- ritm susținut și au făcut 
o apărare combinată, care i-a incomo
dat evident pâ orădeni. Știința a avut 
conducerea permanent, realizînd în 
cele din urmă o victorie categorică. 
Dinamoviștii n-w au confirmat prin 
evoluția de ieri rezultatele bune obți
nute- în ultimele eta-pe. Ei au atacat 
destul de confuz, iar în apărare au 
fost depășiți- cu ușurință. Punctele au 
fost marcate- de: Costescu M, Paras
chivescu 7, Savtr 26- Niculescu 21, 
Baltag 6. Răduca-nu, 7, S-tereseu 8 
(Știința) și Na.gy 21, Hupoiu, 8, Dol- 
han 6, Bodnar 8, Berețki 7, Brejan 4, 
Suhai 6, si- Sebesiien 3 (Dinamo)...

S 1DF.R URGHSTVL GALAȚI —STEA
GUL ROȘU BRAȘOV 75—72 (311—29, 
66—66). Partida a fost extrem de dis
putată și- pentra dtosmnarea eîștigă- 
toarei a fost nevoie difer de o prelun
gire. Gălățenii au luptat cu mult elan 
si deși au fost conduși în. dese rin- 
duri — chiar și în prelungire — au 
obținut pînă- la- urmă o vreterie meri
tată. Principatif realizatori : GoiK'zi 
33 (cel' mai bun ®rrr de- pe tererrf la- 
ga-zcle și P. Danriirescir 2T l'a oaspeți. 
Excelent arbitrajul cuplufai E>r. Dan 
€triri®c —C. Arrnășesctr (Buc.). fF. 
S ir iopol-coresp.).

ȘTIINTA TrJVWSOARTA — STI-INFA 
CRAIOVA 1W—65 (43—3©)'. Meefwl a- 
fost eehil'ihrat în prima parte. După 
paneă, timișorenii au jucat mai Mne, 
depășiridu-ș-i- dar adversarii. S-au. re-

marcat:. iceiescu (32), Vi
ciu (31),, Pușcașu (14) 
de 1a timișoreni și Dfa- 
goș (20)‘, Teodorii (19)- de 
la cra-ioveni (AL Gross-co- 
resp. regional).

STIINTA TG. MTJRES- 
DTNAMO- BUCUREȘTI 
72— 84 (28—52). Peste
150® de spectatori au a- 
sisțat la un joc viu. dis
putat, încheiat cu victo
ria meritată a dînanlo- 
v-iștilor. JStrcureștenii au 
luat de la început un a- 
vanta.j. consistent,, datori
tă unor acțiuni rapide și 
eficace. Mureșenii și-au 
revenit după pawza, dar 
nu au reușit decît să re
ducă din handicap. Prin
cipalii realizatori: Kiss 
22 la Di-namo și Țednia 
32 1a- Știința. (£>. Ghițes- 
cu-coresp.).

STIINTA CLUJ—RA
PID BUCUREȘTI 68^-54 
(36—28). Sala Armatei- 
s-a dwedit -neincă-patea- 
re pentru .cei care au vrut 
să asiste la: derbiul eta
pei:. Studenții atr dOmimiai 
partida,, obț-mta’d un suc
ces meritat. Formația ba- 
Cbireștea-nă a, rezistait doar 
ta primele minute (13'— 
14 fa- rrrÎTT. 8), cedîhd* pa
sul în repriza secundă. 
Meciul a fost de un bun 
nivel tehnic, ambele echi
pe fiind adesea aplaudate 
Ia scenă deschisă. Bun
arbitrajur cupluidi I. Dealt—V. Ka-dar 
(Tg. Mureș). (V. Marea și l. Brățaw- 
coresp.).

Coetescu (Știința) trage nestmgherit sub privirile 
coechipierului său Paraschivescu, marcind un nou 
coș. Fază din meciul Știința București — Dinamo

Foto : T. Chiareanu

Turneul juniori lor din Capitală
S-îiiibătiă seara,. în. sala uzinelor Vul- 

cam. a avut loc o. nouă reuniune pugi- 
lisțică în cadrul turneului rezervat 
boxerilor juniori din Capitală, In. a- 
cea.siă eompetiție, cu fiecare nouă gală,, 
apar elemente tinere, de perspectivă;, 
cate cresc în. valoare de la meci. la. 
rmeci. Cu prilejul aeestei retmiun.i am. 
remarcat comportarea bună a jțiMTMwi- 
lor: M. Roșu (A.S. 23 August);. C. 
Săihm» (Diii-amoX M. Ciocan (Pro- 
grestdi>, F. Luaeitu (Steaua).

lată rezultatele înregistrate: cat. 
mfriimă■: 1. Ștefan (Pasteur), b.p. 
O. Waidman; cat. muscă: T. Nicuies- 
eu (Steaua) b. ab. rep. a II-a. N. Că- 
l'ineseu (C.S.S.), V. Drăgan (Steaua), 
h. aib. rep, a- IH-a V. Marinescu (C.S...S.). 
în Mniitele aceleiași categari-i (mmiscă:)i, 
intr-un meci foaule dasgmtM de o

sens®,'®- egalitate, Șif. FIFrșw ('Olimi- 
pi®) fe. p-.. 7. Pmtem (Steaua); eatL 
cocoș: AL Atoșw (AS. 23 Atigmt) 
b. a:B», rep-. 1- Crh. Bătiiilă (Progresul),. 
C. Sa-leanxc (Dins-nao); b._ p. F. £>’umi- 
treseu (C.S.S-.).-, M. Cioem (Progresa;) 
b. p-, Gh. Grigore- (Voința); cat. semt- 
ușoa-ră.: M Ciisfea (P’rogresul) b-. pi 
A.. Popa (Viitorul1); cat. ușoară: in 
cel mai- frunios. meci aii reunauruT, 
V. Zvtwfcă (Steaua)- b-, p. N. Techt 
(C.S..S;). Un meci vin- disputat, în- 
care areainta-jul a: fost eînd de © parte 
eînd de afla, atr furnizat cei dtoi- sern-i- 
mfjioci-i Gh. Patangă (Voința-)- și- S. 
Banta (Vufeamii). La sf.irșituli celor 
trei reprize, viietoriia: ai revenit eamp-to^ 
ntrluf de jimfori pe anul 1963', Gh. 
Palangă,

M. TR.

SERIA A IJ-A

FARM- CONSTANȚA—A&A, BA- 
CAH- 78—59 (3H—2®)_ Gazdfefe. a® efe
minat dar mai alias după pauză;. <A- 
țiiwd o vietlorfe efară Formația din 
Bacău a> co-nstitoatj o- surpriză- plăcută

pitim jocul ei eîar. bine orientali tactic. 
(£. Ropa-eir-resp,);.

VOINȚA TG. MURES—OL1WIA 
M. J. BUCUWEȘ11 69-«7 (25—2®>. 
Un. meci, plăcut, de ua bun. nivel teti- 
raire. Mai i.n»iste®ți î® acțiiunile- stub pa
nou, gazefelle- aur înivras pe merit.. ('F. 
V'irite'aH>-ceresp,.)!..

CwssfcisctoCTrl fașî—Versta: Sate 
Mare r«—98- (3®—X 83-8®, M— 
MU

La cinematografele „PATRIA", „REPUBLICA", „BOCURESfT, 
„GRIVIȚA", „MODERN" și „TIMPURI NOI" din Capitala 

rulează filmul documentar

Cetăfile chimiei
O FRODUCȚIE ÎN CULORI A STUDIOULUI AL SAHIA 

Scenariul: Mi-hâi|ă Lupu

Regia ; Gh. Feher, N. Marinescu 2



A IX-a EDIȚIE A JOCURILOR
„Cupa Tractorul" a revenit 

schiorilor clubului organizator
OLIMPICE DE IARNĂ

POIANA BRAȘOV, 2 (prin telefon). 
80 de schiori au participat sîmbătă 
și duminică la întrecerile pentru „Cupa 
Tractorul", găzduite de pîrtiile din 
Poiana Brașov. La fond, starea bună 
a zăpezii și timpul au favorizat des
fășurarea curselor. La sărituri, însă, 
cea(a și ninsoarea au stinjenit vădit 
pe concurenți. Totuși, unii dintre^ ei 
au realizat sărituri bune. Remarcăm, 
de pildă, pe juniorul 1. Eros, care a 
sărit 52,50 tn („punctul critic" al tram
bulinei mijlocii este de 55 m), obfî- 
nînd, datorită lungimii săriturilor și 
notelor la stil, un punctaj superior 
seniorilor. Trofeele oferite de clubul 
sportiv Tractorul au revenit clubului 
organizator.

CLASAMENTELE: 15 km seniori:
1. Dinu Petre (Dinamo) 55:18,6; 2. 
St. Drăguș (A.S.A.) 56:02,4; 3. Al. 
Zangor (A.S.A.) 58:03,7 ; 4. N. Sfetea 
(Dinamo) 58:43,4; 5. Gh. Cercel
(Tractorul) 59:44,8; 5 km. senioare:
1. Marcela Leampă (Dinamo) 21:03,6;
2. Juliana Bogozi (Dinamo) 22:11,2;
3. Doina Boboc (Tractorul) 22:42,3:
10 km juniori: 1. M. Cojan (Tractorul) 
39:38,2; 2. 1. Mălușel (Tractorul)
41:36,2; 3. Gh. Dihoi (Dinamo) 41:50,6;

118 schiori la „Cupa orașului Sinaia1!
SINAIA, 2 (prin telefon). Duminică, 

118 concurenți au participat la prima 
cursă de slalom special desfășurată în 
cadrul „Cupei orașului Sinaia". în
trecerile au fost urmărite de un nu
meros public, care a avut prilejul să 
asiste la o luptă pasionantă pentru 
ocuparea locurilor fruntașe. De remar
cat că, deși a fost zăpadă putină, or
ganizatorii au reușit totuși să ame
najeze o pirtie bună care, datorită și 
temperaturii scăzute, „a ținut" și a ofe
rit schiorilor condiții de concurs mul
țumitoare. Trebuie să subliniem și fap
tul că în afara sportivilor de la Dina
mo, A. S. Armata, Steagul roșu, Lu
ceafărul, S.S.E. Brașov, S.S.E. Pre
deal. Carpați Sinaia, S.S.E. Sinaia și 
Caraimanul Bușteni, au participat și 
schiori de la Chimia Făgăraș și Pro
gresul Tohan, asociații cu secții de 
schi înființate de curînd.

Rezultate : Seniori (două manșe : 
prima 42 de porti, a doua 49 de porți):
1. M. Bucur (Carpați) 79,2 ( 38,2+41,0);

Liderul serici a Il-a masculine 
învins la Turda

INDUSTRIA SÎRMEI C. TURZII— 
CONSTRUCTORUL BRĂILA 3—1 
(15-7, 15—13, 9—15, 15—10). lntîl- 
nirea a fost așteptată cu viu interes 
de către localnici. Cei aproape 800 
de spectatori prezenji la meci au 
fost satisfăcuți atît de victoria echipei 
locale cit și de nivelul tehnic al întîl- 
nîrii. Derbiul seriei a doua a arătat 
că cele două echipe ocupă pe merit 
locurile — fruntașe — pe care le au 
în clasament. Gazdele, mai calme In 
atac, au stăvilit orice tentativă a oas
peților de a lua inițiativa. S-au remar
cat: Bărbulescu, Mânu, Rotaru și Vă- 
leanu de la gazde, Radu Emil, Mircea 
Dumitrescu și S. Burgunea de la 
oaspeți. A condus bine Paul Alexan- 
drescu-Brașov.

P. TONEA - coresp.

C.S.M. CLUJ - ȘTIINȚA PETRO- 
ȘENI 3—2 (14—16, 15—6, 15—9,
14—16, 15—12). Joc foarte disputat. 
Oaspeții — prea nervoși — nu au 
putut face față jocului bine organizat 
atît în apărare cit și în atac al gaz
delor, care au cîștigat pe merit.

ST. TAMAȘ - coresp.

ȘTIINȚA BRAȘOV - ÎNAINTE TI
MIȘOARA 3—1 (16—14, 15—11,
3—15, 15—1). Joc de factură tehnică 
slabă în care studenții deși învingă
tori nu s-au comportat la nivelul 
partidelor anterioare. Intrecuti în se
tul al treilea studenții își organi

4. I. Mîrzea (A.S.A.) 42:41,6; 5 km 
junioare: 1. Rodica Cimpoia (A.S.A.) 
23:23,1; 2. Eugenia Vișan (A.S.A.) 
23:50,4; 3. Rodica Stoian (Tractorul) 
23:50,8; 4. Maria Țepoșu (Tractorul) 
25:12,6; 3x10 km seniori: 1. A. S. 
Armata lh58:50,0; 2. Dinamo
21:02:03,0; 3. Tractorul 2hl 6:50,0; 4. 
Caraimanul Bușteni 21117:41,0; 5. Stea
gul roșu Brașov 21120:10,0; 3x5 km 
juniori: 1. Tractorul lh04:59,0; 2. Di
namo lh08:16,0; 3. Caraimanul
lhl0:00,0; 4. Steagul roșu lhl5:50,0; 
3x3 km junioare: 1. A. S. Armata 
lhl4:55,0, 2. Tractorul lhl7:51,0; să
rituri seniori: 1. Fl. Voinea (Dinamo) 
233,50 p. (52 m—51 m); 2. C. Crăciun 
(St. roșu) 222,9 (51-49,5); 3. 1.
Ciugudean (Dinamo) 214,5; 4. I. Col- 
cer (Tractorul) 206,3; 5. E. Kiss (Voința 
Odorhei) 206,2; juniori: 1. I. Eros 
(Voința Odorhei) 244,5 (52,5—50,5);
2. V. Mărgîneanu (Tractorul) 235,5;
3. I. Covaci (Voin(a) 212.

CLASAMENTELE PE ECHIPE: 
Fond : 1. Tractorul 65 p; 2. A. S. Ar
mata 73 p; 3. Dinamo 74 p; 4. Ca
raimanul 82 p; 5. St. roșu 183 p; 
sărituri: 1. Tractorul 27 p; 2. Voința 
Odorhei 33 p; 3. Dinamo 39 p.

CAROL GRUIA - coresp. reg.

2. C. Tăbăraș (Carpați) 79,5 (38,6 + 
40,9); 3. K. Gohn (Dinamo) 81,8;
4. M. Focșeneanu (Carpați) 84,5; 5. Dan 
Focșeneanu (Carpați) 87,6; 6. GI1. Vă
carii (Dinamo) 87,8. Senioare: 1. Iloa- 
na Micloș (Dinamo) 66,7; 2. Mihaela 
Stoenescu (Voința) 69,4; 3. Ana Ver- 
nescu-Scherer (Voința) 73,6; 4. Con
stanța Măzgăreanu (Luceafărul) 80,7; 
Juniori: 1. D. Munteanu (Steagul roșu) 
77,8; 2. C. Cișmașu (S.S.E, Predeal) 
82,5; 3. N. Andreescu (Voința) 83,0;
4. D. Apostol (St. roșu) 83,5; 5. 1. 
Juncu (S.S.E. Sinaia) 83,7; 6. Gh. 
Mărgărit (S.S.E. Sinaia) 92,8. Junioa
re: 1. Mihaela Căsăpit (S.S.E. Pre
deal) 77,9; 2. Liana Blebea (Luceafă
rul) 80,4; 3. Viorica Vintilă (S.S.E. 
Predeal) 89,8.

întrecerile pentru „Cupa orașului 
Sinaia" continuă luni cu a doua cursă 
de slalom specială. Traseul va fi ame
najat la Virful cu Dor.

MIHAI BOTA-coresp.

zează mai bine jocul excelînd îndeosebi 
in atac și își adțudecă categoric vic
toria în setul decisiv și în meci.

EUGEN BOGDAN • coresp.

ELECTROPUTERE CRAIOVA— 
OLIMPIA BUCUREȘTI 3—0 (14, 9, 
15). Jocul a satisfăcut ca nivel teh
nic. Cu un atac care nu a greșit ni
mic în final gazdele au reușit să cîș- 
tige pe merit. S-au remarcat: Crivat, 
Crețu, Natea (Electroputere), Mitroi, 
Wolf, luga (Olimpia).

V. SĂNDULESCU - coresp.

• La Madison Square Garden din 
New York au continuat întrecerile de 
atletism pe teren acoperit din cadrul 
competiției „Millrose Games". Atletul 
negru John Thomas a cîștigat proba 
de săritură în înălțime cu 2,19 m. 
Canadianul Crothers a înregistrat cel 
mai bun rezultat mondial pe distanța 
de 800 m cu 1:49,5. Proba de aruncare 
a greutății a revenit lui Gary Gtibner 
cu 19,06 m, Richard Orane, un tînăr 
de 20 de ani, a ocupat locul doi cu 
18,61 m, înaintea lui O’Brien — 18,35 
m.

• A început tradiționalul turneu in
ternațional de țotbal pentru echipele 
de juniori de la Viareggio. Tn primul 
joc. echipele Sampdoria Genoa și 
Ferencvaros Budapesta au terminat la 
egalitate: 1—1 (1—0).

• Fostul campion mondial de box 
la cat. cocoș francezul Alphonse Halitni

(Urmare din pag. 1) 

ocupat locul 39, cu timpul de 56:29,6. 
Au participat 75 concurenți din 25 de 
țări.

LIDIA SKOBLIKOVA — PATRU 
MEDALII DE AUR!

Sîmtătă și duminică valoroasa pati
natoare sovietică Lidia Skoblikova a 
adăugat primelor două titluri și pe 
cele la probele de 1000 m și 3000 m. 
Ea ȘÎ-a dominat cu autoritate adver
sarele, inregistrind la 1000 m un nou 
record olimpic.

1000 METRI: 1. Lidia Skoblikova 
(U.R.S.S.) 1:33,2 (nou record olim
pic); 2. Irina Egorova (U.R.S.S.)

Lidia Skoblikova (4 medalii de aur la această ediție a J. O. de iarnă!) 
în timpul cursei de 3000 m.

(Telefoto Agerpres)

1:34,3; 3. Kaija Mustonen (Finlanda) 
1:34,8; 4. Helga Haase (Germania) 
1:35,7; 5. Valentina Stenina (U.R.S.S.) 
1:36,0; 6. Gunilla Jakobsson (Suedia) 
1:36,5.

3000 METRI: 1. Lidia Skoblikova 
(U.R.S.S.) 5:14,9; 2-3. Valentina Ste
nina (U.R.S.S.) și Pil Hwa Han 
(R. P. D. Coreeană) 5:18,5; 4. Clara 
Nesterova (U.R.S.S.) 5:22,5; 5. Kaija 
Mustonen (Finlanda) 5:24,3; 6. Son 
Soar: Kim (R.P.D. Coreeană) 5:26,0.

In acest fel, Lidia Skoblikova a rea
lizat o performanță neatinsă încă de 
nici un participant la J. O. de iarnă, 
aceea de a cuceri patru medalii de 
aur I

FRANCEZII AU DOMINAT 
PROBELE DE SLALOM

Confirmînd ridicata lor valoare, schi
orii francezi au dominat probele al
pine de sîmbătă și duminică.

Surorile Cristine și Marielle Goit- 
schel s-au detașat din lotul celor 56 
de concurente în proba de slalom spe
cial, cucerind medaliile de aur și ar
gint. De remarcat că favorita probei 
era Marielle (în virstă de 18 ani), 
dar sora ei mai mare (19 ani) a în
trecut-o cu aproape o secundă, lată 
clasamentul probei de slalom special 
— fete, desfășurată la Lizum, pe o 
pirtie de 350 metri, cu o diferență de 
nivel de 130 m:

1. Cristine Goitschel (Franța) 
1:29,86; 2 Marielle Goitschel (Fran
ța) 1:30,77; 3. Joan Saubert (S.U.A.) 
1:31,36; 4. Hedi Biebl (Germania) 
1:34,04; 5. Edith Zimmermann (Aus
tria) 1:34,27; 6. Cristl Haas (Austria) 
1:35 11.

Știri externe
și-a făcut o promițătoare reintrare îri- 
vingîndu-1 la Paris prin ko în prima 
repriză pe Klaus Jaeger (R.F.G.).

• Cu prilejul unui concurs de atle
tism desfășurat pe teren acoperit la 
Boston studentul Wendell Mottley din 
Yale a stabilit cea mai bună perfor
manță mondială de sală în proba de 
440 yarzi cu timpul de 48,0. Tn absența 
lui Uelses și Pennel, proba de sări
tură cu prăjina a fost cîștigată de 
Dave Tork cu 4,72 m. Finlandezul 
Nystrom și iugoslavul Lesek au rea
lizat 4,57 m.

• Peste 60 000 de spectatori au ur
mărit la Cardiff meciul international 
de rugbi dintre echipele Țării Galilor

Deosebit de spectaculoasă a lost 
proba de slalom uriaș-bărbați, desfă
șurată tot la Lizum. Francezul Fran
cois Bonlieu a răsturnat multe prono
sticuri, intrecînd pe principalii favo- 
riți. Plecat al doilea, schiorul francez, 
cu o tehnică foarte bună, a trecut per- 
îect prin toate porțile, realizînd un 
timp pe care nu-1 va mai depăși nici 
unul dintre concurenți. Egon Zimmer
mann (Austria), Wolfgang Bartels 
(Germania) și Willy Bogner (Germa
nia), candidați la primele locuri, au 
căzut pe prima parte a cursei. Clasa
mentul protei:

1. Francois Bonlieu (Franța) 1:46,71;
2. Rari Schraniz (Austria) 1:47,09;
3. Peppi Stiegler (Austria) 1:48,06;
4. Willy Favre (Elveția) 1:48,69; 5.

Jean Claude Killy (Franța) 1:48,92;
6. Gerhard Nenning (Austria) 
1:49,68.

Pirtia a măsurat 1500 metri, cu o 
diferență de nivel de 475 m și 75 de 
porți. 97 de concurenți.

DIJKSTRA A CONFIRMAT...

Duminică seara a luat sfirșit — cu 
exercițiile liber alese — și proba de 
patinaj artistic femei. Confirmînd aș
teptările, recenta campioană europeană, 
olandeza Sjoukje Dijkstra a cucerit 
fără dificultate medalia de aur cu 
2018,78 p. Ea a fost urmată în clasa
ment de : 2. Regine Heitzer (Austria) 
1945,98 p, 3. Petra Burka (Canada) 
1940,30 p, 4. Nicolle Hassler (Franța) 
1888,10 p. 5. Niva Fukuhara (Japonia) 
1845,66 p și Betsy Flemming (S.U.A ).

★
In urma disputării probei de sări

turi de la trambulină, la combinata 
nordică conduce campionul olimpic de 
la Squaw Valley, Georg Thoma (Ger
mania) cu 241,10 p. Săriturile sale an 
măsurat 73 și 66 m. Urmează în cla
sament : 2. Tormod Knodsen (Norve
gia) 238,90 p (74 m—65 m), 3. Nicolai 
Kiselev (U.R.S.S.) 233 p (70 m — 70 
m), 4. Roland Weissplog (Germania) 
232,40 p (72 m—68 m), 5. Willy Kos- 
tinger (Austria) 225,50 p (70,5 m 
—66,5 m), 6. Reiner Dietei (Germania) 
223,80 p (65 m —69.5 m).

TURNEUL DE HOCHEI PE GHEAȚĂ

Romînia — Iugoslavia 5—5 (2-1,
1-3, 2-1). In acest meci, disputat du

și Scoției din cadrul „Turneului celor 
5 națiuni". Rugbiștii galezi au obținut 
victoria cu scorul de 11—3 (0—3).

In clasamentul competiției conduce 
Țara Galilor cu 3 puncte urmată de 
Scotia — 2 puncte, Anglia — 1 punct 
și Franța zero puncte. Irlanda nu a 
susținut încă nici un meci, urmînd să 
întîlnească la 8 februarie echipa An
gliei.

• Echipa de rugbi „AII Blacks" 
(Noua Zeelandă) și-a continuat turneul 
în Franța întîlnind la Toulouse echipa 
secundă a Franței. Oaspeții au obținut 
victoria cu scorul de 17—8 (8—0). 
Caulton Arnold, Little și Nathan au 
fost realizatorii echipei „AH Blacks". 

minică după-amiază, echipa noastră, 
deși a condus la un moment dat cu, 
3-1, a trebuit să lupte din greu În 
final pentru a smulge un rezultat de 
egalitate, fiind condusă cu opt minute 
înainte de Încheierea partidei cu 5-31 
Jocul slab al portarilor, greșelile de 
apărare, patinajul slab și tendința că
tre joc static, iată principalele defi
ciențe ale hocheiștilor romîni în a- 
ceastă partidă. In plus, deși ei au 
construit unele acțiuni frumoase în 
cimp, au ratat din nou, exasperant. 
In partida cu Iugoslavia, echipa noas
tră a trăit prin cîteva acțiuni ale fun
dașilor (in special Varga) și prin li
nia întîi Szabo II, Ferenczi, Szabo I.

Jocul a început cu atacuri ale echi
pei iugoslave, care fructifică, in minu
tul 2, prin Jan Bogo. După trei minute 
Andrei egalează. Urmează ratări de 
ambele părți și apoi, în ultimul minut 
al reprizei, Varga înscrie aducitid con
ducerea echipei romîne. în min. 33, 
Iuliu Szabo mărește scorul la 3-1. Ur
mează însă unul din obișnuitele mo
mente de „uluială" ale echipei noastre 
și între minutele 34 și 38 iugoslavii 
marchează de trei ori, prin Smolej, 
Fele și din nou Smolej, luînd condu
cerea cu 4-3. Repriza a treia este 
echilibrată, ftar ecnlpa noastră con
tinuă să joace fără vlagă și in min. 
52 Fele urcă scorul la 5-3. După un 
minut însă, fundașul iugoslav Cris; 
tian înscrie în proprie poartă (5-4) 
iar în minutul 57, cînd ne afiam in 
inferioritate numerică, G. Szabo ega
lează : 5-5.

Arbitrii Wilkert (Suedia) și Tsut
sumi (Japonia) au condus echipele: 
Romînia: Crișan (min. 40 Sofian) ■ 
Czaka, Ionescu, Varga, Țiriac-Szabo II 
Ferenczi, Szabo 1, Biro, Calamar, An 
drei, Naghi, Florescu, Mihăilescu.

Iugoslavia: Gale - Ravnik, Crt+ian 
Jan Igo, Antelici - Tișler, Feic, S+o 
lej, Reno, Gordevici, Jan Bogo, Va 
lentar, Holbus, Rataj.
In cadrul grupei B s-au mai înregistra 

următoarele rezultate : Austria — Un 
garia 3-0 (1-0, 0-0, 2-0); Norvegia -
Italia 9-2 (3-2, 3-0, 3-0); lugoslavia-
Italia 5-3 (1-3, 2-0, 2-0).

In urma acestor rezultate, echipei
Poloniei, Japoniei și Austriei condu 
în clasament, fără nici o Înfringere.

★
Un meci foarte disputat, în grup 

A, a fost cel de sîmbătă seara dintr 
echipele Suediei și S.U.A. Hocheișt 
americani au condus după prima ri 
priză cu 3-1. La reluare, Suedia r< 
duce din handicap iar în min., - 
cînd echipa americană avea pe r+'aț 
doar trei jucători — egalează și cliîa 
ia conducerea: 4-31 Ultima repri2 
oferă un joc spectaculos, în care faze 
se succed cu repeziciune de la o poarl 
la alta. Suedezii cîștigă pină la urm 
cu 7-4 (1-3, 3-0, 3-1).

Echipa Germaniei a opus o rezi: 
tență neașteptat de dîrză canadienilo 
care s-au întrebuințat mult pentru 
obține victoria cu scorul de 4—2 (2- 
0-0, 2-1).

Confirmînd forma excelentă în ca 
se află, selecționata U.R.S.S. a într 
cut la scor Elveția: 15-0 (7-0, 3-
5-0) iar Cehoslovacia a învins Fi 
landa cu 4-0 (1-0, 2-0, 1-0). In ultim 
meci de aseară, Suedia — Finland.' 
7-0 (1-0, 4-0, 2-0).

In clasament conduc neînvinse ecl 
pele U.R.S.S. și Canadei.

Pentru francezi a înscris Guy Can! 
rabero.

• Tn orașul Wanganui (Noua 7 
Glanda) Peter Snell a cîștigat proba
1 milă realizînd timpul de 3’57’7/ 
pe locul doi s-a clasat William Bail 
recordman mondial pe 20 km și al or 
care a obținui timpul de 3’59”2/ 
Proba de săritură în lungime a reve 
lui D. Horn cu 7,47 m.

• Tradiționala competiție de mai 
ton organizată de ziarul „Mainicl 
la Beppu a revenit lui Tohru T eraser 
care a parcurs clasica distantă 
42,195 m în 2h 17’48"6fl0. Ei a fi 
urmat de Watanabe — 2h 18'44’’8i 
și Hidebumi Hiroshima — 
19'29'’8/10. Terasawa a cîștigat și e 
ția de anul trecut fiind cronometrat 
timpul record de 2h 15’15".

(Agerpn
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loflalte două obiective va trebui să 
mai insistăm în această perioadă 
pregătitoare, ca și în ceea ce pri
vește jocul colectiv...”

Progresul a întilnit ieri o echipă 
tînără, combativă. Dovadă că abia, 
în repriza a II-a și-a putut impune 
jocul. La pauză, scorul a fost mi
nim: 1—0. in partea a doua a jocu
lui, atacanții Progresului și-au 
reglat „tirul” ,. astfel că scorul 
a luat proporții, rezultatul final fi.- 
ind de 5—0. Punctele au fost îns
crise de Vcinea, Mateianu, Baboie și 
Stoicescu (2),

I. G.

MULTI SPECTATORI ȘI...
MULTE GOLURI IN CIULEȘTI

Cu toate că s-a disputat pe tere
nul II, partida de ieri din Giulești, 
Rapid—Flacăra- roșie din categoria 
C, s-a' bucurat de atmosfera... unui 
meci de campionat1 Ca și duminica 
trecută, un public extrem de nume
ros a ținut să fie prezent la evo
luția feroviarilor: Spectatorii n-au 
avut ce regreta pentru că jocul a 
fost plin de dinamism..

Rapid a jucat bine. Flacăra roșie 
i dat giuleștenilor o replică dirză, 
dar rapidiștii au știut să re
zolve bine problemele ridicate 
ie echipa dim. fața sa : înain- 
'.area prin atacuri purtate pe un 
’ronț larg, cu deschideri pe aripi, 
tu treceri subtile de balon (în spe- 
tial cuplurile Ozon-Dumitriu, Ozon- 
' one seu și Ccdrear.ic-Ionescu),; apă- 
•area cu știut — de cele mai multe 
rri — să blocheze decisiv atacurile 
TVacării roșii. Atunci cînd n-a fă- 
:ut-o, atacanții acestei echipe au 
lutut juca mai liber și Iliescu, un 
naintaș dotat eu. multă comba.tivl- 
ate, ă'găsit de două ori culoar liber 
lentru a marca.

Antrenorii echipei feroviare- s-au 
leclarat și ei mulțumiți de gradul 
'.e pregătire a formației, socotindu.-l 
'■e bun augur pe calea practicării 
inui joc de calitate și mai ridicată.

Ce ne-a mai plăcut ? Cele 8 go
liri (Ozon 4, Ionescu 2, Dumitriu 
i Codreanu) ! Aproape toate, în- 
nise din acțiuni spectaculoase. Ca 
i exercițiile „ca la carte”, la lovitu- 
ile libere din afara careului de 16 
i, în urma cărora Ozon a înscris 
ouă goluri.
Pe scurt, Rapid a jucat ieri ca 

i plin campionat. Scriind acest lu
ni ne vin însă în minte și- alte în- 
•/'pmturi de sezon m care echipa din 
Hulești a impresionat prin comiba- 
vitate și inventivitate, pentru ca 
apă cîteva etape totul să se stingă! 
ntreftorii ar treburi să vegheze ea 
cest lucru să nu se mai repete.
Au. jucat echipele :

Rapid: Andrei—Lupescu, Motroc,. 
anga, Macri — Dinu (Jamaischi),

OPTIMISM, FOARTE BINE-DAR UNDE-I MUNCA CONCRETĂ?
...Cînd' att auzit că' am bătut dtumul 

întru, fotbaliștii din. localitate, con- 
ațiî de la „Flacăra Moineștiulai" 
i.-an sărit în ajutor.
— Iată colecția noastră. Citește șt 

ii avea o- imagine a prezentutal. J» 
privește viitorul... așteptăm' primă- 

ira. Poaite...
După ce am parcurs toate cronicile 
intru care redactorii sportivi ai zîa- 
ini din Moinești au consumat multă 
rneală, lăudînd (destul de puțin), sau 
itieind. (din belșug) comportarea 
hipei Petrolul Moinești, aveam în 
ță prezentul.
Situația nuri, trandafirie, echipa se 
lă pe locul 11 în clasament, iar com- 
•rt'a-rea fotbaliștilor din Moinești a 
odus în toamnă nemulțumiri în rîn- 
il miilor da simpatizant!;. în majpri- 
te muncitori petroliști. Animați de 
riduri bune, toți cei care se ocupă 

această formație- nu s-an deseura- 
t, nu se lamentează, privesc cu în- 
edere returul și redresarea formației 
-. într-un cuvint sîirnt.. optimiști, 
-ta-i bine. Ar fi poate și mai bine 
că optimismul acesta ar fi însoțit 
de o activitate ceva mai susținută 

ei, în treacăt fie spus, pînă îm pre- 
nt mt s-a făcut mare lucru, deși la 
dința de a-nefiză* a secției angaja- 
int'ele și optimismul n-au lipsit. în 
rînd, primăvara — optimistă și ea 
va bate și la porțile frumosului sta-

■mi din Moinești și atunci...
Tov. Lan. Cojan, președintele consi- 
toi aaional UCFS din localitate, 

Georgescu — Kraus (Năstureseu), 
Dumitriu II (Ionescu), Ozon, Co
dreanu.

FLACĂRA ROȘIE: Bunaru doni
ța) — Olteanu, Dănescu, Gh. Vasile 
(Petrescu), Pîrvu- — Nidelea (Cor- 
neanu), Petrescu (Șoimu) — Popa, 
Pasan (Popescu), Cociș (Iliescu), Pît- 
pîiac (Pop).

M. TUDORAN

METALUL TIRGOVIȘTE-LOTUL 
DE JUNIORI U.E.F.A. 5—3 

(3—0)

TÎRGOVIȘTE 2 (prin telefon). — 
Un mare număr de spectatori au 
asistat la întâlnirea dintre Metalul 
Tîrgoviște și lotul de juniori 
U.E.F.A. Metalurgiștii au prestat un. 
joc tehnic, reușind sărșî impună su
perioritatea. în prima parte a jocu
lui, prin golurile înscrise de tînărul 
jucător Constantin, (min. 15 și 35) 
și Mureșan (min. 43). în această pri
mă repriză oaspeții au evoluat nesa
tisfăcător sub aspectul jocului co
lectiv. După reluare; însă, ei au a- 
vut o puternică, revenire, au domi
nat o bună bucată de timp și au. 
reușit să înscrie de trei ori prins 
Oblemenco (min. 50) și Lang: (min. 
65 și 70). Atacul gazdelor a. înscris; 
încă două goluri prin Niculescu 
(min. 53) și Mihăilescu (min. 67 din 
11 m) și. astfel meciul a luat sfîrșit 
cu scorul de 5-—3 în favoarea tîrgo- 
viștenilor.

A arbitrat L. Bejenaru (Bue.)<
M. A-VANU — eores-p.

C.S.M.S. IAȘI S-A ANTRENAT 
„IN FAMILIE"

IAȘI 2 (prin telefon). Aproximativ 
1.000 de iubitori ai jocului cu balonul 
rotund au fost prezenți la jocul de 
antrenament al fotbaliștilor de la 
C.S.M.S. S-au jucat două reprize a 45 
de minute între două formații. Una 
alcătuită din Trocan, V. Popescu,. 
Tapu, Dragomirescu, Comănescu, Zam
fir, Pop, C. Popescu, Danileț, Vomicu, 
Milea. (prima echipă) și alta din ju
niori întărită cu Faur, Moțoc,. Ștefă- 
nescu. Matei, Voica.

In general, fotbaliștii au- dovedit 
multă poftă- de joc și o. bună pregătire 
fizică,. A-u învins cei din prima echipă, 
cu scorul de 5—3 (T—0). Au marcat 
Danileț, C. Popescu, Vornicii, Pop, V. 
Popescu, respectiv Voica, Cuperman, 
Matei.

Desigur, la C.S.M.S. mai este încă 
de lucrat mai ales în ceea ce privește 
precizia în șuturi, accelerarea ritmului 
de joc în faza de finalizare și- omoge
nizarea înaintării.

A. SCAUNAS 
EUGEN URSU-coresp.

spunea : „Conducătorii secției de fotbal 
nu trebuie să „descopere focul" pentru 
a lua măsuri de îndreptare a situației. 
Păcatul constă, tocmai în întîrzierea 
lor...“ Dar despre ce este vorba î Cei. 
care ne-au furnizat date despre Pe
trolul Moinești sînt în unanimitate de 
părere eă pentru redresarea, echipei, 
pentru o comportare cît mai bună în 
întrecerile viitoare, în mijlocul acestui 
colectiv trebuie instaurată acea atmos
feră de muncă sănătoasă care a exis
tat pe vremea eînd formația activa. în 
campionatul regional. Printre altele, 
din partea jucătorilor (ne-au spus con
ducătorii secției), se cere mai multă 
disciplină în munca pregătitoare cît și 
eliminarea manifestărilor nesportive pe 
teren. In toamnă, actele de indisciplină 
(ne-au spus suporterii) au abundăt. 
Unii fotbaliști (Nițu și Sucilă) au fost 
eliminați de pe teren. Cu multă seriozi
tate (.ne-a spus antrenorul) ar trebui 
privite antrenamentele... Un euvî.nt în 
toate aceste probleme l-ar putea avea 
conducerea secției.

Dar să le luăm pe rîndi In sezonul 
trecut antrenamentele s-au desfășurat 
sub nivelul cerințelor de pregătire- a 
compo-nenților echipei. Unii jucători 
au fost nemulțumiți pentru că ele de
veniseră șablbn, plictisitoare. (Se 
pare că și în această- perioadă antre
namentele se desfășoară la fel). Apoi, 
îhftînge.riîe repetate din toamnă se 
dotoresc și antrenorului Ion Talpă, 
care a schimba t aproape de la un mec.i 
Ia altui eamponența eclaipai, ceea ce

La, prima vedere „instantaneul” de față-, surprins ieri dimineața pe 
terenul de antrenament, de la „Giulești”, unde avea, loc rneciii!. de verificare 
Riapidi — Flacăra roșie, te face să te gîndești la popularitatea de care se 
bucura, fotbalul, la interesul cu care susținătorii Rapidului urmăresc pregă’ 
tirile echipei lor favorite.

Din păcate, mai există un aspect pe care fotografia îl ilustrează cu 
prisosință : pe de o parte lipsa de disciplină a unora dintre spectatori, care 
au pătruns, pînă și pe terenul de joc (un prost exemplu l-a dat și Ion Ionescu, 
rezemat de bara porții echipei Flacăra roșiei iar pe de altă parte lipsurile 
organizatorilor.

Oare aceste meciuri de verificare n-ar putea constitui un prilej de... 
verificare și pentru organizatori în. legătură cu apropiatele meciuri oficiale ? 
Noi credem că. da !

Foto-: C. Tailor.

SIDERURGISTUL A JUCAT
TREI REPRIZE

GALAȚI 2 (prin telefon). Peste 1000 
de spectatori au fost prezenți dumi
nică dimineața în tribunele stadionului 
Portul roșu, din localitate, pentru a 
urmări pregătirile echipei Siderurgjs- 
tul. Aceasta a jucat 45 de minute în 
compania formației Victoria, pe care 
a întrecut-o cu 7—0 și alte două re
prize a 30 minute fiecare, cu Ancora 
Galați, pe care a învins-a cu 3—1.

Jucătorii Siderurgistului s-au mișcat 
bine in teren... dovedind o. bună pregă
tire fizică. S-au remarcat Daoid, Hu
lea și Voicu.

S„ CONSTANT!NESCU-eoresp.

ANTRENAMENT „IN FAMILIE" 
ȘI LA ȘTIINȚA CLUJ

CLUJ 2 (prin telefon). Un public 
numeros a asistat la antrenamentul 
Științei Cluj. Lotul a fost împărțit în 
două echipe : albii: Mbguț, Marcu, 
Georgescu, Grăjdeanu, Cimpeanu, 
Szabo, Popescu, Bretan II, Mureșan, 

a dus firesc la scăderea omogenității. 
In fața acestei situații mulți suporteri, 
ai echipei din Moinești sînt nedume
riți. De ce nu reușește antrenorul să 
găsească o soluție ? Nu-i greu de dat 
răspunsul. In toamnă și chiar acum, 
în perioada pregătitoare,, antrenorul 
manifestă îngăduință față de lipsurile 
jucătorilor, face concesii și, împreună 
cu conducerea secției, tolerează viața 
nesportivă pe care o duc unii, fotbaliștii 
Nu trebuie trecut cu. veder.ea nici" fap
tul că pentru împrospătarea echipei 
s-a recurs la achiziționarea de jucă
tori „gata formați" din alte regiuni, 
tieglijindu-se în mod nepermis promo
varea juniorilor sau. a elementelor ta
lentate din echipele regionale. Un rol 
dăunător. în activitatea echipei îl con
stituie și așa-zișii „specialiști" cate, se 
substituie antrenorului, impunîndu-și 
punctul lor de vedere în anumite ocazii 
și chiar în... alcătuirea formației (1)1.

Pe scurt, cam așa stau lucrurile la 
această echipă, care activează în cate
goria C. Ele sînt binecunoscute la 
consiliul raional UCFS, de președin
tele asociației Petrolul Moinești, tov. 
Mircea Lovin și alții. Cu toții sînt 
însă... optimiști și spun că toate se 
vor îndrepta. Deocamdată măsurile 
eficiente întîrzie și sînt puține spe
ranțe că lipsurile relatate mai sus să 
fie înlăturate numai cu... optimism.

C. M.

Suciți, Matei1; albaștrii: Ringheanu,. 
Cronicii, F. Mbreșan,. Bogocea, Don, 
Dragiilescn,. Bretan I-, Ivansuc, Da
mian, Simofi, Szdki. Au absentat mo
tivat, fiind la examene, Adăm și 
Toma. S-au jucat două reprize a 50 
minute fiecare, la sfîrșitul cărora pri
mii au cîștigat cu 2—1, prin punctele 
înscrise de- Mureșan și Matei. Pentru 
„albaștri" a marcat Ivansuc.

OCTAVIAN GUȚUicoresp.

ȘTIINȚA TIMISOARA
LA AL 1.6-LEA ANTRENAMENT

TIMIȘOARA 2 (prin telefon). Stiir 
denții timișoreni au efectuat duminică 
cel de-a! 16-lea antrenament pe 1964. 
La început, o echipă alcătuită din 
Curcan, Surdan, Turcan, Hîrșova, Tă- 
nase, Răcelescu, Igna, R. Lazăr,. MJa- 
noiache, Lereter și Mițaru a jucat 
timp de 30 minute cu juniorii. S-a în
scris un singur gol (Manolache). 
Apoi; aceeași: echipă a jucat două re
prize' a 30 minute cu formația a doua 
(Urziceanu, Botescu, M. Popa, P.. 
Popa, Timișan, Bitlan, Ciosescu și. 
patru juniori) pe care a întrecut-o cu 
6—2. Au marcat: Manolache (3), Le
reter (2) și Mițaru: pentru, echipa, a 
li-a a înscris M. Popa. (2).

ȘT. MARTON-cor.esp.

ALTE INTÎLNIRI 
DE VERIFICARE.

Farul — C.F.R. Constanța 7—3 
(4—2), Textila Sf. Gheorghe—A.S.A. 
București 3—0 (1—0),, Metrom Bra
șov—A.S.A. Buc. 5—0 (meciul s-a 
jucat joi).

A apărat

„SPORT ȘI TEHNICĂ"
Din sumarul, interesant
— Cu planorul la poarta stra-

tesferii (însemnările maestrului- 
sportului Mircea Finescj).

— Intr-o oră 227 km (cum a foșt
shsbilit recordul arar la metoci- 
cfi'sm).

— Motoare rachetă pentru a- 
viaaue.

— Parașute puțin cunoscute.
— Turele alpine de iarnă (re

portaj ilustrat).
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S - a petrecut 
in etapa a X-a
In această parte pregătitoare, 

cînd pe toți iubitorii fotbalului 
preocupă reluarea campionatului, 
arbitrii se străduiesc și ei să-și 
reîmprospăteze cunoștințele teore
tice. să. se pună la punct cu pre
gătirea fizică. Pentru fiecare arbitru, 
ca șt pentru antrenori, jucători și 
spectatori,, perioada pregătitoa' e 
readuce în memorie cele mai pal
pitante faze, cele mai frumoase suc
cese, cele mai dificile aspecte intim- 
piuate in turul campionatului.

In calitate de arbitru, mi-a: ră
mas înlipărită. atitudinea, unui an
trenor, a cărui intervenție, intr-un 
moment critic, a contribuit lă. buna 
desfășurare a linei partide impor
tante.

S-a petrecut, in etapa, a X.-a. 
Conduceam jocul dintre Petrolul Plo
iești și Dinamo Pitești, la Ploiești. 
In minutul 39, la o centrare de pe 
aripa dreaptă, jucătorul D'ridea I. 
la 3—4 m. de poarta adbersri. reia 
mingea cu. pieptul spre poartă. In 
aceeași fracțiune de secundă, pen
tru a fi mai sigur, foarte discret, 
folosește mina, araniindu-și balonul 
și intrind cu el in plasa: O explo
zie de bucurie in. rîrulul spectato
rilor, a. unor jucători, in timp ce 
eu. găsindu-mă pe fază, am fluierat 
infracțiunea comisă, arătînd totoda
tă că s-a comis henț. Dridea n-a 
schițat nici un gest, in timp ce 

, cîțiva- jucători, în frunte au Marin 
j Marcel, s-au repezit spec mine, pra- 
testînd și cerî'nd acordarea golului. 
O parte din public, influențat de 
acest gest al jucătorilor, a început 

. să se manifeste 2gomotbs. Era c 
sithație destul de grea pentru mine, 
finind seama că rezultatul era 0—0, 
scor cu care s-a și încheiat' partidă. 

' In acest moment dificil, antre
norul Ilie Oană a sărit repede de 
pe banca oficială, admonestindu-î 
pe Marin Marcel și arătînd in vă
zul tuturor că s-a comis henț: în 
momentul introducerii balonului in 
plasă. Efectul acestei intervenții ? 
Se poate deduce. Toți jucătorii și-au 
reluat, liniștiți, locurile pe teren: 
iar publicul a tăcut. Această inter- 
venție hotă-ită și Ia timp a con- 

; trib uit la desfășurarea normală a 
jocului, în continuare.

L-am admirat pe antrenorul TFe 
Oană și mă gînd'esc de multe ori 

'la gestul făcut. Oare nu avea ne
voie de un punct, de o victorie pe 
teren propriu? Totuși, a preferat 
corectitudinea, înaintea, victoriei eu 
orice preț. Este un exemplu care 

,ar putea fi urmat, și. de alții, in re
turul campionatului, dacă situația 

.o va cere...

1OAN CIMPEANU 
arbitru — Cluj
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Așa orală o voTiantă cu 12 rezultate 
exacte, etapa din 2 iefeiuaiia 1364.

I. Ataidntcr—Fiorentina (cramp, itali. A) 2 
II. Bolagnat—Torino- (camp; italian? A) 1 

III’.. Catania—Genoa, (comp, italian A) 1
IV. Interniozionale-—Laneiossi (’camp-. iia>-

lidn A)~ x
V. Jiiventus^—Modena- (camp. ital. A) x

VI. Lazio—S-pal. (camp, italian A-) x
VII. Maniova—Bari (camp, italian A) x

VIII. Messina—Milan (camp-, italian- A) 2
IX, Sampdoricr—Soma (damp, italian. A) 2
X.. Brescia*—Varese (icamp. iialiam B) 1 

XL Triestina—Lecco (.eamp. italian B) x 
XIL Cbsenza—Foggidt fcamp-. italian B)' 2

Fond de premii* 211.394 leit
• Termen de conteetație 24V-II-1964.

și vasnat, menționam:
— Amplificatoare cu tranzistori.
— Cum se ian virajele în viteză.
— Meteoritul poștaș. J
— Pași spre Lună.
— Varietăți aviatice.
— 24 cFr „Cosmos" în cosmos.
— Tirul ta Jocurile OKmpice.
— Magazin*, știri; noutăți; cu- 4 

vinte încrucișate;


