
Toată atenția etapei a lîl-a 
a Spartachiadei de iarnă a tineretului!
Marea competiție de mase a sezo

nului, Spartacbiaiia de iarnă a tine
retului, se apropie de actul final. în- 
cepînd de azi. întrecerile intră în e- 
tapa a ill-a, raională și respectiv oră
șenească, marcînd încheierea acestor 
concursuri care timp de aproape trei 
luni au atras în activitatea competi- 
țională sute de mii de tineri și vârst
nici de la orașe și sate.

Primele două etape ale competiției 
au avut darul să angreneze în practi
carea unor sporturi deosebit de popu
lare cum sînt gimnastica, tirul, halte
rele, șahul, schiul, tenisul de masă, 
trânta etc. mase largi de tineri. Totoda
tă. această primă parte a Spartachia
dei de iarnă a contribuit in mod direct 
la întărirea organizatorică a asociați
ilor sportive prin atragerea de noi 
membri in rînduriie Uniunii de Cul
tură Fizică și Sport, crearea de noi sec
ții pe ramură de sport, depistarea ele
mentelor talentate și îndrumarea lor 
spre sportul de performantă, In toarte 
mutte asociații sportive {Viitorul Bi- 
caz. Rapid Cluj. S.N. Oltenița. Flacăra 
roșie, Timpuri noi. Constructorul 
Grivița Roșie din București, Electnspu- 
tere Craiova, Rulmentul Bîrlad și 
altele) ca și in organizațiile TJCFS din 
comunele Gurbănești (raionul Lehliu),

Instantanee

Extemporal la... 
ndtdțic

Ieri dimineață, pe la ora cînd 
aerul rece mai pișcă obrajii, gru
puri de fete și băieți se îndrep
tau grăbiți spre bazinul de la Flo- 
reasca. In locul ghiozdanelor 
obișnuite din timpuf săptâmînii 
sacul de sport în locul penarelor 
cărților și caietelor — costumul de 
baie, casca și nelipsitul... sandviș, 
pregătit de o mămică grijulie. In 
schimb, aceeași voioșie, aceeași 
larmă dinaintea începerii orelor, 
și în plus, o mare nerăbdare, de 
a lua contact cu... apa. Ce plăcere, 
ca după ce ai depus la garde
robă paltonul, hainele, să te 
zbengui în apa caldă a bazinu
lui și să te simți, în plină iarnă, 
la... ștrand.

Dar iată, larma a încetat. Au 
apărut antrenorii, arbitrii, oficialii. 
Cele 60 de fete și peste 90 de 
băieți, între 11 și 14 ani, și-au luat 
liniștiți locul, unii în tribune, alții 
la start. Un fluierat scurt și primii 
concurenți au început lupta cu se
cundele. Un adevărat... extemporal 
la notație, în care micii înotători 
de la diferite cluburi și școli din 
Capitală trebuia să arate tot 
ceea ce au învățat pînă acum. In 
loc de note, timpii realizați. Aceș
tia vor folosi la... promovarea în- 
tr-o nouă categorie de clasificare, 
pentru că de fapt, acesta a și fost 
scopul concursului de duminică or
ganizat de Școala sportivă de e- 
levi nr. 1 din Capitală, fată, și cițiva 
care s-au descurcat cel mai bine 
la acest „extemporal": 50 m spate:
1. Dumitru Gheorghe (Clubul șp. 
școlar), 40,9 sec. ; 50 m. fiber 
băieți : 1. O. Găvruș (C.S.Ș.) 35,2; 
50 m bras: 1. M. Basch >(Șc. sp. 
elevi nr. 1) 47,6 sec. ; 50 m. delfin
1. M. Rău (CI. sp. școlar), 41,8 
sec.; 50 m. bras fete: 1. Rodica 
Uscherson (S.S.E. 1j, 43,7 sec. ; 
50 m delfin fete : 1. Liliana Gruia 
(S.S.E. T), 42,6 sec; 50 m Tiber fete: 
1. Eva Majteny (Dinamo), 40 sec. ; 
50 m spate fete : 1. Adriana Zăi- 
cejcu (Dinamo) 54 sec.

Dar, o întrecere, fie ea și pe 
apă, parcă nu are farmecul com
plet dacă nu e prezentă și o min
ge. Au fost mai multe. Pînă și 
fetele, într-un moment de pauză, 
s-au transformat în poloiste. Nu 
pentru mult timp însă. Ele au tre
buit să lase bazinul liber... ade- 
văroților jucători — copiii panti- 
cipanți la campionatul de polo a1 
Capitalei. Ce luptă dîrză între re
prezentanții S.S.E. nr. 1 și S.S.E. 
nr. 2 (scor final 7—0), între cei de 
la Dinamo și Progresul (scor 6—1) 
sau între puștii de ’la Steaua și 
Clubul sportiv școlar (4—1), ce mai 
galerie pe margine, comentarii, 
„amenințări" pentru duminica vi
itoare I Pînă dincolo de ora prîm- 
zului, bazinul Floreasca a fremă
ta! continuu. Nimeni p-g simțit 
nevoie de ... recreație.

O. GINGU 

Borca (Piatra Neamț), Feneș (Alba), 
Zetea (Odorhei) etc. Spartachiada a 
constituit un bun prilej pentru atrage
rea majorității membrilor UCFS în 
practicarea sportului in timpul iernii.

Acum, sportivii care au trecut c« 
bine primele „examene" au cinstea de 
a reprezenta asociația lor în finala a- 
cestei importante competiții, la faza 
raională, sau orășenească. Rolul or
ganizator in această etapă revine con
siliilor raionale UCFS și cluburilor te
ritoriale, cu sprijinul direct al organe
lor regionale UCFS.

Sarcini deosebite în buna organizare 
a întrecerilor finale ale Spartachiadei 
au comisiile locale pe ramură de sport. 
Finaliștii competiției au nevoie de în
drumarea tehnică a acestor organe. Și 
această îndrumare calificată trebuie s-o 
dea în primul rînd membrii comisiilor, 
antrenorii, instructorii voluntari, spor
tivii fruntași. De asemenea, probleme
le tehnice de organizare nu pot fi puse 
la punct decit de către forurile respec
tive. Tot ele se preocupă de delegarea 
unor arbitri competerți. Este bine ca 
antrenorii, profesorii de educație iizi-

( Continuare in pag. a 2-a)

In campionatul masculin dc baschet

Știința Cluj a învins pe Steaua 
și a rămas în fruntea clasamentului

Ultima etapă a turului campiona
tului republicau masculin de baschet 
a prilejuit desfășurarea unor partide

Vizi a fost cel mai bun jucător ai 
Științei Cluj in meciul ca Steaua. 
Iatăd intr-o spectaculoasă acțiune 

ofenisvă.
Foto : T. Roîbu

deosebit de echilibrate, ale căror re
zultate au avut o mare importanță 
în stabilirea clasamentului competi
ției. Cel -mat însemnat joc s-a dis
putat în Capitală, intre Steaua și 
Știința Cluj, încheindti-se cu victoria 
studenților clujeni. Dintre celelalte 
rezultate menționăm victoria Rapidu-

Dinamoviștii din Pliciși au lăsat o bună impresie în jocul de ieri din Ciulești, deși au părăsit ter.enul Învinși 
cu 1—0. d.e rapidiști. In fotografie:. un atac al echipei feroviare inche lat cu un șut al tui Codreanu apărat 

de portarul oaspete.

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R. P. Romînd

Anul XX -Nr. 4890 *

REPREZtNTATIVELt NOASTRL Bf HANDBAL ÎN 1 
PT PRIMELE DOUĂ LOCURI ÎN „CUPA ORAȘULUI BUCUREȘTI *

Aseară, prima echipă a învins R.P. Ungară ca 25-12, iar selecționata de tineret pe U. R. S. S. cu 15-3

După trei zîte de întreceri viu dis
putate, care au atins deseori un nivel 
tehnic destul de ridicat și au furnizat 
și cîteva surprize, a V-a ediție a „Cu
pei orașului București" la handbal în 
7 a luat sfîrșit aseară, cu un dublu 
succes romînesc. Selecționatele noastre 
au obținut victorii concludente și au 

lui asupra Științei Timișoara, ca și 
proporția scorului din partida Steagul 
roșu Brașov—Știința Bitciirelși.

MASCULIN

studenții clujeni nu 
in nici un moment ci, 
luptat cu multă ambi- 

tn ultimul minut de 
rezultatul in favoarea

STEAUA — ȘTIINȚA CLUJ 67- 
70 (33—28). Deși au fost conduși 
majoritatea timpului, e drept la dife
rențe minime, ’ * 
s-au descurajat 
dimpotrivă, au 
(ie, reușind ca 
joc să întoarcă 
lor. De la scorul de 65—62 pentru 
Steaua (mira. 38), Știința a realizat 
prin Knn. Gttbeș și din nou prin 
trei coșuri consecutive, iar cele două 
aruncări libere transformate de Nedef 
ait fost contracarate de alte două 
aruncări libere executate cu precizie 
de Stroe. Știința Cluj a obținut astfel 
o victorie deosebit de prețioasă în 
lupta pentru titlul 
mînind în fruntea

Intîlnirea a lost 
evoluției scorului 
în care s-a jucat. Sub aspectul va
lorii tehnice, ea a dezamăgit însă pe

de campioană, ră- 
clasamentidui. 
interesantă datorită 
și ritmului rapid

(Continuare in pag. a 2-a)

În așteptarea campionatului
Deschiderea oficială a sezonului fotbalistic se apropie cu pași repezi. In 

ciuda frigului din unele părți ale țării, a terenurilor acoperite cu zăpadă din 
alte părți, echipele se pregătesc cu asiduitate. Și ieri, ca și duminica trecută, 
tu diferite orașe, numeroși iubitori ai sportului cu balonul rotund au asistat 
la jocuri de verificare, 
posibilitățile formațiilor

Pentru a satisface 
pag. a IlI-a cîteva din 
zoriți ieri pe terenurile de fotbal.

căutînd să întrezărească, cu un ceas mai devreme, 
favorite în returul așteptat cu atîta nerăbdare, 
curiozitatea iubitorilor fotbalului nostru, publicăm în 
relatările redactorilor și corespondenților ziarului pre-

Uni 10 febraarie 1964

ocupat primele două
ment:
1. R. P. Română A
2. R. P. Romrnă tiu.
3. R. P. Ungară
4. U.R.S.S.

Din nou atac la poarta echipei R.P. Ungare și un nou gol marcat de 
reprezentativa noastră. Mozer a aruncat din săritură, făcind inutilă inter
venția lui Vigfi. Fază din partida R.P. Romină — R.P. Ungară (25—12).

Foto : C. Tudor
Excelentă a fost comportarea echi

pei noastre de tineret. Aceasta a și 
jucat peste așteptări și a și obținut re
zultate valoroase, dispunînd de două 
reprezentative prime.

iată un film al ultimelor partide, în 
ordinea disputării lor.

SÎMBĂTA

R. P. ROMTNA — R. P. ROMINA
(TINERET) 19—13 (9—5)

După cum era de așteptat, par
tida de sîmbăta R. P. Romînă—

goto i Qi tore a nu

4 pagini 25 bani

locuri în clasa- R p. Romînă (tineret) a luat sfâr
șit cu victoria primei echipe ș

3 2 1 fi 56:37 5 19—13 (9—5). Meciul în general a
3 2 0 1 43:42 4 plăcut, datorită evoluției scorului
3 1 0 2 41:54 2 șj frumoasei comportări a forma-
3 0 1 2 35:42 1 țfei de tineret. In prima repriză

s-a jucat prudent Ia început și, în 
consecință, s-au marcat puține go
luri : în min. 11 scorul era 1—1;

min. 23 tabela de marcaj 
3—3 ! în final însă prima 
forțează jocul și termină 
avans de 4 puncte. După 

formația de tineret se apă-

Dar spre sfîrșitul celei de 
reprize reprezentativa noa- 
cu un tir mai precis, în- 

goluri față de unul singur

iar în 
indica 
echipa 
cu un 
pauză, 
ră foarte bine și construiește a- 
tacuri spectaculoase. Rezultatul 5 
în min. 47 este din nou egalitate,- 
12—12. ~ ’ 
a doua 
stră A, 
scrie 7 
al selecționatei de tineret.

în privința reprezentativei A 
trebuie să consemnăm jocul său 
s'iab, care a nemulțumit pe iubi
torii handbalului. Ea a manifestat 
și în acest meci lipsuri atât în 
atac, cît și în apărare. în atac,- 
pe scurt, lipsurile sînt: 1. j&i
cui nu are suficientă claritate }
2. mișcarea este uneori prea lentă 
sau fără rost, iar în cele mai mul
te cazuri nu-i ofensivă și nu pro
posed breșe în sistemul defensiv 
advers; 3. așezarea jucătorilor
este uneori defectuoasă (se plasea
ză foarte aproape de adversari, 
astfel că se imobilizează singuri 
și-și reduc spațiul de acțiune); 4. 
aruncările, im majoritatea cazuri
lor, se efectuează din poziții 
tice și mai rar sînt folosite 
cedeele din mișcare, care pot 
prinde; de pildă aruncările 
săritură, peste blocaje, care cons
tituiau o armă de temut, au de
venit o... floare rară. în apărare 
s-a remarcat caracterul static (de 
aceea uneori se imprimă o notă 
de duritate), precum și faptul că 
adesea se renunță la luptă cu ușu
rință.

Arbitrul V. Sidea a condus for
mațiile i R. P. ROMÎNĂ: Redlj 
Bogolea — I. Popescu 5, Ivănescu 
2, Bulgaru 3, Gruia 3, Costache I 
2, Costache II 2, Iacob 1, Nica li

(Goninuțurc yi pag. a f

sta- 
pro- 
surJ 
din



B VOLEI BASCHET

IERI, IN StIIIA A ll-A A CAMPIONATULUI MASCULIN
OLIMPIA BUCUREȘTI 

U G.S.M. CLUJ 3—1 
(15—11, 8—15, 15—12,
115—12). După cum se 
vede, o surpriză I Poziția 
In clasament și mai ales 
faptul că bucureștenii s-au 
prezentat la acest meci 
cu numai 7 jucători făceau 
ta pronosticurile să indi
ce mai curînd victoria 
clujenilor. Pe teren însă 
situația a fost alta. Olim
pia a luptat cu multă ho- 
tărîre și cu toate că a 
trecut în repetate rînduri 
prin momente critice, a 
cucerit victoria. Ultimul 
set a avut o evoluție de-a 
'dreptul dramatică. Clu- 
Ijenii conduc la un moment 
dat cu 12—1 dar bucureș- 
tenii nu și-au spus încă 
ultimul cuvînt. Ei joacă 
acum variat, alternînd — 
Ia fileu — loviturile pu
ternice cu mingile puse 
și realizează 11 puncte 
consecutiv, egalînd siiua- 
,tia (12-12). C.S.M. ia 
din nou conducerea (13— 
112) după care urmează 
schimbarea de serviciu și 
,Wolff realizează 3 puncte 
direct din serviciu adu- 
cînd Olimpiei un neaștep-

Fază din meciul feminin Tricotajul roșu ■— Confec
ția : 3—0, din cadrul , .Cupei orașului București" 

La fileu — Cecilia Capcalo (Confecția).
tat dar meritat succes. (A. Zamfirescu- 
jcoresp.).

CONSTRUCTORUL BRAILA — 
ȘTIINȚA BRAȘOV 3—0 (17, 3, 12). 
Echipa locală a obținut victoria dato
rită, în special, jocului mai bun prac
ticat în atac. A fost o întîlnire dina-

mică, spectaculoasă, în care ambele 
echipe și-au apărat șansele cu dîrze- 
nie. (I. Baltag -coresp.).

ÎNAINTE TIMIȘOARA — MINE
RUL BAIA MARE 3—1 (15-13,
12—15, 15—9, 15—9).

150 de schiori participanți 
la campionatul regiunii Brașov
BRAȘOV, 9 (prin telefon). — Peste 

150 de concurenți reprezentînd dife
rite cluburi și asociații sportive din 
regiunea Brașov s-au întrecut sîmhă- 
tă și duminică în cadrul etapei regio
nale a campionatelor republicane de 
aelii. Desfășurate pe pîrtiile din Pos
tăvar și din Poiana Brașov, întrecerile 
au înregistrat un frumos succes mo- 
bâlizatoric precum și o serie de rezul
tate tehnice destul de valoroase, mai 
tales dacă ținem seama de faptul că 
Vremea a fost nefavorabilă.

Rezultate : SÎMBĂTĂ. Slalom spe
cial seniori (pe Sulinar pînă la Catepu 
*— 2 manșe a eîte 57 de porți) : 1. 
Gh. Bălan (A.S. Armata) 96,3, 2. I. 
Zangor (A.S.A.) 97,4, 3. C. Bălan
(A.S.A.) 102,1, 4. N. Șuteu (A.S.A.) 
103,0, 5. M. Ene (Voința) 101,1. 6. 
iV. Șuteu (Dinamo) 104,1 ; senioare:
1. Edith Șuteu (A.S.A.) 128,4, 2. Mag- 
'dialena Bîră (Politehnica) 128,9 ; 
juniori: 1. B. Haidu (Dinamo) 50,2,
2. Dumitru Apostol (St. roșu) 52,5 ;
junioare : 1. Constanța Măzgăreanu
(Luceafărul) 62,0, 2. Liana Blebea 
(Luceafărul) 63,0, 3. Viorica Vintilă 
(S.S.E. Predeal) 69,2 ; fond 5 km 
juniori cat. II: 1. I. Mîrzea (A.S.A.) 
23:26,0, 2. I. Dudu (S.S.E. Rîșnov) 
23:40,0; 10 km juniori cat. 1; 1. M. 
Cojan (Tractorul) 41:40,0, 2„ Gh.
Dihoi (Dinamo) 42:29,0, 3. I. Mălușel 
(Tractorul) 42:31,0; seniori 15 km:
1. Dinu Petre (Dinamo) 56:32,0, 2. St. 
Drăguț (A.S.A.) 56:56,0, 3. N. Țeposu 
(A.S.A.) 57:11,0, 4. N. Sfetea (Dina
mo) 57:30,0; junioare cal. a 11-a 3 
km : 1. Ana Stănilă (Dinamo) 18:03,0,
2. Elena Popa (S.S.E. Rîșnov) 18:08,0,
3. Doina Samoilă (S.S.E. Rîșnov)
18:23,0 ; junioare cat. I 5 Asm : 1. Ro- 
diea Cimpoia (A.S.A.) 25:24,0, 2. Ro- 
diea Stoian (Tractorul) 25:37,0, 3.
Eugenia Vișan (A.S.A.) 2$;06,0, 4.
Maria Țeposu (Tractorul) 26:33,0; se
nioare 10 km : 1. Marcela Leampă
(Dinamo) 43:11,0, 2. Iuliana Bogozi 
(Dinamo) 45:16,0, 3. Iuliana Matei
(Dinamo) 47:53,0.

DUMINICĂ : Slalom uriaș seniori I: 
(pe Sulinar pînă la drumul lui Leh
man) : 1. Kurt Gohn (Dinamo) 1:32,2, 
2, Sp. Băla.n (A.S.A.) 1:33,6, 3. Horst 
Itanich (Dinamo) 1:36,3, 4. N. Șuteu

(A.S.A.) 1:36,8, 5. Gh. Cristoloveanu 
(St. roșu) 1:37,4, 6. C. Bălan (A.S.A.) 
1:37,6; seniori 11: 1. S. Deculescu 
(Politehnica) 2:46,0 ; senioare : 1. 
Edith Șuteu 2:04,8, 2. Magdalena Bîră 
2:06,8 ; juniori 1: 1. D. Munteanu
(St. roșu) 1:59,0, 2. B. Haidu (Di
namo) 2:01,4; juniori II: 1. I. Rotaru 
(S.S.E. Predeal) 1:09,3, 2. L. Prede- 
leanu (S.S.E. Predeal) 1:13,8; juniori 
începători: 1. P. Popescu (A.S.A.)
1:28,2 ; junioare : 1. Mihaela Casapu 
(S.S.E. Predeal) 1:07,5, 2. Liana Ble
bea 1:08,1. FOND. Ștafeta 3x10 km 
seniori : 1. A.S.A. lh 56:12,0, 2. Di
namo 2h 00:31,0, 3. Tractorul 2h
11:00,0 ; juniori 3x5 km : 1. Tractorul 
lh 04:27,0, 2. Dinamo lh 07:21,0, 3. 
S.S.E. Rîșnov lh 08:25,0 ; junioare 3x3 
km : 1. A.S.A. 44:53,0, 2. Tractorul 
46:30,0, ; senioare 5 km : 1. Marcela 
Leampă 21:49,0, 2. Iuliana Bogozi
23:23,0, 3. Doina Boboc (Tractorul) 
23:28,0 ; sărituri de la trambulina 
mijlocie, seniori: 1. I. Colcer (Trac
torul) 217,5 ; 2. C. Crăciun (St. roșu) 
211,0 ; 3. FI. Voinea (Dinamo) 209,6; 
juniori: 1. V. Mărgineanu (Tractorul) 
245,6 ; 2. Gh. Arsu (Tractorul) 203,45; 
3. V. Tomeș (Tînărul Dinaraovist Rîș
nov) 195,15.

CAROL GRUIA — coresp, regional.

Știința Cluj a învins pe Steaua și a rămas in fruntea clasamentului
(Urmare din pag. 1) 

numeroșii spectatori aflați în sala 
Floreasca. Acțiunile dezorganizate, 
inițiate fără preocupări tactice, nume
roasele greșeli de tehnică, exasperan
tele ratări de la distanță și chiar de 
sub coș (Steaua a obținut doar 36,70 
la sută la aruncările din acțiune, iar 
Știința 42 la sută) au oglindit lipsu
rile ’existente în pregătirea acestor 
două formații, fruntașe ale baschetului 
nostru.

In mod deosebit ne îngrijorează 
comportarea baschetbaliștilor de la 
Steaua care, peste numai 10 zile, vor 
întîlni în meci retur, la Brno, echipa 
Spartak, campioana R. S. Cehoslovace. 
După comportarea slabă avută în apă
rare în partida, susținută la București 
cu Spartak Brno și după jocul neco
respunzător în ansamblu cu Știința 
Cluj, considerăm că se impune o ana
liză temeinică a echipei și luarea unor 
măsuri hotărîte care să ducă la îm
bunătățirea procesului de instruire și 
antrenament

D. STANCULESCU

RAPID BUCUREȘTI — ȘTIINȚA 
TIMIȘOARA 86—78 (42—42). A fost 
o partidă spectaculoasă, poate una 
din cele mai frumoase văzute în acest 
sezon în Capitală. Ambele formații au 
făcut o adevărat risipă de energie, 
acționînd într-un ritm viu pe durata 
întregii partide. Bucureștenii, cu o 
apărare mai organizată și cu evi
dente preocupări tactice în atac au 
reușit — în final — o meritată vic
torie. Nu este mai puțin adevărat 
însă că succesul părea că va surîde 
timișorenilor o bună perioadă de timp. 
Cu lotul său restrîns (majoritatea ju
cătorilor au încheiat meciul cu 4 gre
șeli personale), apărarea Științei a 
cedat însă în ultimele minute, cînd 
de altfel a și fost decisă partida.

Prima repriză a fost echilibrată, 
ambele echipe avînd conducerea pe 
rînd. Imediat, după pauză, Știința a 
acționat cu „motoarele în plin“ și, 
pe rînd, Viciu, Ionescu și Pușcașu au 
adus formației lor un avantaj de 12 
puncte (54—42) I Se părea că balanța 
va înclina în favoarea oaspeților. Dar, 
rapidiștii au trecut la o apărare mai 
agresivă și Cristian Popescu — de 
altfel în mare vervă în meciul de 
ieri — a reușit 6 coșuri consecutive, 
obținînd egalarea. Din lupta pasio
nantă care a urmat, echipa bucu- 
reșteană s-a desprins încet, dar sigur, 
încheind astfel turul campionatului cu 
o prețioasă victorie. Arbitrii P. Marin 
și I. Petruțiu au condus cu unele 
scăpări în aprecierea greșelilor perso
nale următoarele formații: RAPID : 
C. Popescu 25, R. Popovici 22, Tursu- 
gian 5, Predulea 2, Stănescu 19, Di- 
nescu 13, Doboș, Olteanu; ȘTIINȚA: 
Pușcașu 12, Ionescu 26, Viciu 21, 
Ivanici 5, Holman 12, Chirlută, Spă
tarii, Leonte 2.

Steagul roșu Brașov — Știința Bucu
rești 95—59 (46—32). Cu o apărare 
atentă și un atac în vervă, „stegarii" 
au realizat o victorie surprinzătoare 
prin proporția scorului. (Gh. Cor co- 
del — coresp.).

Știința Craiova — Siderurgistul Ga
lați 66—63 ( 38—29) ; Dinamo Bucu
rești —- Politehnica Cluj 86—48 (45— 
25); Dinamo Oradea — Știința Tg. 
Mureș 77—73 (34—28, 65—65).

SERIA A 11-a
A.S.A. Bacău — Voința Tg. Mureș 

60—53 (42—27) ; C.S.M. Iași — Pro
gresul București 60—51 (31—27) ; 
Voința Satu Mare — Farul Constanța 
57—55 (23—30). Olimpia M.I. Bucu
rești — Aurul Brad 65—74 (34—39).

FEMININ
RAPID BUCUREȘTI - MUREȘUL 

TG. MUREȘ 63—43 (32—15). Ac- 
ționind într-un ritm rapid, cu mult 
accent pe contraatac, bucureștencele 
au dominat în permanență, obținînd 
o victorie concludentă. In ciuda dife
renței de scor, mureșencele au dat 
o replică dîrză fostelor campioane. 
Ele au greșit însă de mai multe ori 
în apărare, iar acțiunile lor ofensive 
au fost lipsite de claritate. Principa
lele realizatoare : Racoviță 26, Ferencz 
12 de la Rapid și Csorvasy 12, £ 
Fogarastj 12 de la Mureșul (Cr. Po
pescu — coresp.).

UNIREA BUCUREȘTI — VOIN
ȚA ORADEA 84—41 (35—25). Bas
chetbalistele din Oradea nu au re
zistat decît o repriză. După pauză, 
gazdele au imprimat jocului un ritm 
mai viu, ceea ce, evident, nu a con
venit Voinței, au dat drumul mai des 
la contraatac, obținînd o victorie ca
tegorică. La echipa bucitreșteană se 
observă revirimentul mult așteptat.

Dacă se va pregăti în continuare cu 
sîrguință ea va putea reintra curînd 
în rîndul formațiilor noastre fruntașe.

CRIȘUL ORADEA — VOINȚA TG. 
MUREȘ 61—56 (32-20). Gazdele au 
realizat prima lor victorie din acest 
campionat. Crișul a atacat mai decis, 
conducînd la un moment dat cu 17 
puncte (27—10). Voința a avut o re
venire puternică în repriza secundă, 
dar nu a mai putut relace întregul 
handicap. Principalele realizatoarei 
Farkaș 15, Fier linger 14 și Ștamatiu 
14 de la Crișul, Marta Tattko 18, E. 
Demeter 16 de la Voința. (P. L6- 
rinez — coresp.).

VOINȚA BRASOV — VOINȚA 
BUCUREȘTI 49—64 (30-25). Voința 
Brașov a condus pînă spre sfîrșitul 
reprizei secunde. în min. 29 scorul 
era 43—37 pentru localnice, pentru 
ca 7 minute mai tîrziu să conducă 
bucureștencele cu 52—43. Cele mai 
multe puncte au fost înscrise de Spi
ridon 23, Demetrescu 15 de la învin
gătoare, Simon 25 și Ecaterina Vogel 
11 de la învinse. (P. Dumitrescu — 
coresp.).

ȘTIINȚA CLUJ — ȘTIINȚA BUCU
REȘTI 40—49 (18—26).

) HANDBAL
Au fost desemnate finalistele 
în „Cupa Sportul popular*

Duminică s-au desfășurat în Capitală 
și în țară meciurile etapei interregio
nale din cadrul competiției handbalisti
ce pentru juniori și junioare dotată cu 
„Cupa Sportul popular". întîlnirile au 
prilejuit spectacole atractive și s-au 
încheiat în general cu rezultatele scon
tate. Oarecum surprinzătoare este vic
toria formației masculine Luceafărul 
Brașov, la București, în fața juniorilor 
de la Dinamo. Și acum iată rezulta
tele etapei și cîteva amănunte.

Juniori — DINAMO BUCUREȘTI— 
LUCEAFĂRUL BRAȘOV 19—21 (10— 
13). A fost o partidă spectaculoasă cu 
o evoluție de scor interesantă. în pri
ma repriză, Luceafărul a Condus cu 
7—2, Dinamo cu 8—7 și apoi din nou 
Luceafărul cu 13—8. După pauză, ju
niorii brașoveni au 4 goluri a- 
vantaj (16—12), dar Dinamo a reușit 
să egaleze (16—16) și chiar să ia con
ducerea (19—17). Cu un finiș mai 
puternic însă, oaspeții au obținut pînă 
la urmă o victorie meritată.

C.S.M. REȘIȚA — S.S.E. TG. MU-

REȘ 14—2 (7—1). Reșițenii, mult mai 
bine pregătiți, au fost superiori în atac, 
cîștigînd la scor. (P. Bocsanu—coresp.)

C.S.Ș. CLUJ — RAFINĂRIA TELEA- 
JEN 35—23 (14—8). După un meci 
spectaculos, clujenii au realizat o vic
torie meritată. Ei au desfășurat un joc 
mai variat, avînd în Kirkoșa un bun 
coordonator (P. Radvani—coresp.).

Junioare — S.S.E. BUCUREȘTI— 
ȘTIINȚA CLUJ 16—9 (7—4). După 
o partidă frumoasă în care au domi
nat tot timpul, bucureștencele au ob< 
ținut o victorie meritată.
' VOINȚA ODORHEI — S.S.E. TI
MIȘOARA 18—4 (11—2). Meci fără 
istoric în care Voința a fost net supe
rioară. (1. Păuș—coresp. reg.).

în urma acestor rezultate, în cele 
două turnee finale s-au calificat urmă
toarele echipe : FEMININ : Știința Vă
lenii de Munte. Luceafărul Brașov, 
S.S.E. București și Voința Odorhei) 
MASCULIN: C.S.Ș. București, Lu
ceafărul Brașov, C.S.M. Reșița și 
C.S.Ș. Cluj.

Fază din meciul de juniori Dinamo București — Luceafărul Brașov, in 
cadrul „Cupei Sportul popular". Gal (Luceafărul) — cel mai eficace jucător 

al meciului (10 goluri) — se înalță și va traeg la poartă.

Toată atenția etapei a lll-a
a Spartachiadei de

(Urmare din pag. 1)

că să se afle cit mai mult timp printre 
competitori, să le dea sfaturi, să ur
mărească îndeaproape evoluția lor pen
tru ca pe cei mai talenlați tineri să-i 
îndrume spre secțiile de performanță 
ale asociațiilor și cluburilor sportive.

Sportivii care s-au calificat pentru 
finala Spartachiadei să fie și pe mai 
departe în atenția consiliilor asociați
ilor sportive și a birourilor secțiilor pe 
ramură de sport. Părticipanții la acea
sta etapă ă competiției trebuie să fie 
cît mai bine pregătiți, cerințele fiind 
acum mai mari. La unele ramuri spor
tive, ca de pildă, la tir (se trag 10

iarnă a tineretului!
focuri de efect la poziția culcat de data 
aceasta nerezemat), la cros (distanțele 
de alergare au fost fixate astfel: ju
nioare 500 m; senioare 800 m; juniori 
1000 m și seniori 1500 m), la con
cursul de orientare turistică (se orga
nizează concursuri de gradul III B și 
111 C) întrecerile au un nivel tehnic 
mult superior celor din etapele prece
dente.

Este necesar deci ca organele și or
ganizațiile UCFS să depună toate e- 
forturile pentru buna desfășurare a a- 
cestor întreceri, pe care să le transfor
me într-o adevărată sărbătoare spor
tivă a raioanelor și orașelor noastre.

O. S. T. A.
prezintă Ia

SALA PALATULUI R.P.R.
în zilele de 10 și 11 februarie 1964, 

ora 20

ULTIMELE DOUĂ CONCERTE
date de

PETULA CLARK
(Anglia)

și formația sa de muzică ușoară

Biletele se vînd la casa O.S.T.A., Calea Victoriei Nr. 68—70, 
telefon 13.53.75.



ÎN AȘTEPTAREA CAMPIONATULUI
UN SINGUR GOL, 
IERI ÎN GIULESTI 

(RAPID - DINAMO PITEȘTI 1-0)

Contlnuîndu-și pregătirile, punctate 
săptămînal cu jocuri de verificare, fe
roviarii bucureșteni „au sărit" în două 
săptămîni de la echipe de talia „Ascen
sorului" și „Laminorului" la formații 
de aceeași categorie cu ei. Ieri diminea
ța Rapidul a avut ca partener de joc 
pe Dinamo Pitești și diferența a fost 
evidentă.

Gazdele nu s-au mai simțit în largul 
lor ca pină acum, n-au mai putut ac
ționa cil aceeași dezinvoltură nici la 
mijlocul terenului, în zonele de pregă
tire a atacurilor și cu atît mai puțin 
atunci cîrtd se apropiau de careul ad
vers. Este foarte adevărat faptul că 
adversarii — după felul în care s-au 
mișcat — au atins în momentul de față 
un grad de pregătire destul de avansat 
dar aceasta nu explică întrutotul ran 
damentul mai scăzut al feroviarilor.

Ieri, rapidiștii au avut o deplasare 
ui teren ceva mai greoaie, au fost do
minați (în special în prima repriză) la 
mijlocul terenului, iar atacul a „trăit" 
doar prin Ozon și Năsturescu care și 
ei au avut scăderi pe parcurs. Așa cum 
spuneam, formația oăspe se apropie de 
ceea ce- se cheamă „formă sportivă". 
Faptul e justificat prin aceea că pi- 
'eștenii n-au întrerupt de loc pregăti- 
-ile (după prima parte a campionatu
lui) cu gîndul la restanța cu Steaua 
programată pentru prima zi a lui mar- 
‘ie. Ei au arătat o bună pregătire fizi- 
:ă, trecînd cu ușurință din apărare în 
atac .d invers. Legătura Intre cele 
iouă compartimente, atac și apăra-c, 
1 fost asigurată de mijlocașii Barbu 
'pentru prima oară folosit în acest 
tost) și Dumitrescu, amîndoi orientîn- 
iu-se și plasîndu-se rațional în spațiul 
ie joc. Ca și la rapidiști nici atacul 
or n-a dat randament. Cuplurile folo- 
:ite (Constantinescu—David, Constau 
inescu—C. Ionescu, Nagy—C. lones- 
'u), în posturile de înaintași centrali, 
i-au ocupat pozițiile indicate nu și-au 
■incronizat nici o clipă intențiile. Uni- 
•ui gol al partidei a fost realizat de 
~>zoii (min. 20), care a reluat direct & 
entrare efectuată de Năsturescu.

Dintre jucătorii folosiți ieri remar- 
ăm pe Andrei, Lupescu, Dinu (un ade- 
<ărat mijlocaș ofensiv), Langa, Ozon, 
Năsturescu de la Rapid și Niculescu 
Hatache, Ilie Stelian, Barba și Dumi- 
rescu de la Dinamo. A condus arbitrul 
Xurel Beata.

GH. NICOLAESCU

DEOCAMDATĂ ATÎT...

Din cauza gerului de peste noapte, 
srenul cu zgură de la baza sportivă 
Jhencea era ieri dimineață înghețat 
tun“. Aceasta n-a constituit însă un 
npediment pentru jucătorii echipei 
deaua cît și pentru ceilalți doi parte- 
eri de antrenament, formațiile Chimia 
i A.S.A. din campionatul orășenesc, 
a să desfășoare un joc ce a satisfă- 
ut într-o oarecare măsură, pe cele 
iteva sute de spectatori prezenți. S-a 
tcat 90 de minute într-un tempo sus- 
inut, militarii fiind aceia care s-au 
îișcat mai în voie pe tot terenul, ma- 
ifestînd — in general — o bună 
regătire fizică.
Startul, destul de greu dinaintea 

ampionatului, adică cele trei restanțe 
j Dinamo Pitești, Progresul și U.T.A., 
ste privit cu multă seriozitate de ju- 
ătorii și antrenorii echipei Steaua, 
firmăni aceasta pentru că impresio- 
ează disciplina fotbaliștilor față de în- 
icațiile antrenorului și strădaniile care 
! fac aceștia pentru aplicarea diferi-

Pronosport
ȘA ARATA O VARIANTA CU 12 

REZULTATE EXACTE

Concursul Pronosport nr. 6 din
9 februarie 1964

I. Atalanta — Bologna x
II. Dări — Juventus x

III. Lanerossi — Messina x
IV. Milan — Lazio 2

V. Modena — Mantova x
.VI, Roma — Genoa 1

|7ÎL Sampdoria — Fiorentina 2
III. Spăl — Catania 1
IX. Torino — Internazionale > 2

X. Verona — Varese 1
XI. Alessandria — Brescia 2

KII. Padova — Catanzaro 1
Fond de premii 219.106 leii
Termen de contestație 2 III 1964 

telor scheme tactice de joc, deși în 
treacăt fie spus, adversarii de ieri nu 
le-au dat probleme. Totuși, să presezi 
45 de minute o formație viguroasă și 
puțin emotivă ca aceea a Chimiei, care 
masîndu-se în apărare a reușit să nu 
primească nici un gol de la Crăinicea-

Metalurgicii se a par a organizat în fața atacurilor dese și viguroase ale dinamoviștilor bucureștenL Fază din 
întilnirea disputată ieri pe terenul din șos. Ștefan cel Mare.

nu, Pavlovici, Sorin Avram și ceilalți, 
ridică semne de întrebare în ceea ce 
privește eficacitatea. Aceasta deocam
dată in fața suporterilor înghețați și 
firesc nemulțumiți din această pricina. 
De aceea pauza dintre jocuri n-a fost 
folosită pentru odihnă ci pentru expli
carea de către antrenorul Gh. Ola a 
greșelilor comise de înaintași. Lecția 
făcută la tablă de antrenor, întrebările 
puse jucătorilor ca și răspunsurile au 
demonstrat (în cabină), că teoretic lu
crurile stau mai bine decît pe... teren 
în fața echipei Chimia. In următoarele 
45 de minute, cu cel de al doilea ad
versar, A.S.A. București, teoria a fost 
mult mai bine îmbinată cu practica, 
înaintașii echipei Steaua reușind să în
scrie 4 goluri prin Crăiniceanu (2) și 
Sorin Avram (2).

Problema eficacității rămine totuși 
deschisă, pentru că se combină prea 
mult, se caută cele mai bune poziții 
de șut și acestea numai din interiorul 
careului de 16 m, în dauna șuturilor 
de la distanță, puternice și precise pe 
poartă. Un exemplu: Pavlovici n-a 
șutat ieri decît de 2—3 ori și atunci 
imprecis... Deocamdată atît.

C. MANTU

DINAMO - METALUL 
BUCUREȘTI 5-2 (2-1)

Duminică dimineață, cîteva sute de 
spectatori au asistat la meciul de an
trenament Dinamo — Metalul. Intîl- 
nirea a luat sfîrșit cu victoria dina- 
moviștilor: 5—2 (2—1). Autorii go
lurilor: Ene (2, unul din 11 m), Nuțu 
(2) și Frățilă pentru Dinamo, respec
tiv, Tîrțău și Buzatu.

Partida a plăcut. Metalurgiștii au 
dat o replică viguroasă fotbaliștilor din 
sos. Ștefan cel Mare, avînd chiar unele 
perioade de dominare.

Dinamoviștii au avut poftă de joc, 
au muncit mult și, ceea ce trebuie sub
liniat, au construit numeroase acțiuni 
ofensive. Dintre acestea, cinci le-au 
concretizat (am adăugat și 11 m de
oarece această sancțiune s-a dat la o 
fază care putea fi ușor finalizată), iar 
altele, cel puțin tot atîtea la număr, 
au fost ratate de puțin. Se poate spune 
deci, că linia ofensivă dinamovistă a 
fost în vervă. Iată formațiile folosite 
la acest joc de antrenament:

DINAMO: Uțu — Popa, Constanti
nescu, Ștefan —■' Nunweiller IV, Țîrcov- 
nicu — Nuțu, Frățilă, Duțescu, Ene II, 
Feodot.

Lotul de juniori II. L F. A. a plecat în turneu
După cum se știe, lotul de juniori al 

țării noastre care se pregătește pen
tru turneul U.E.F.A. din Olanda, între
prinde între 12 și 22 februarie un tur* 
neu în Turcia, Grecia și R.P. Bulgaria. 
In Turcia, juniorii noștri vor evolua în 
orașele Mersin și Antalia, în Grecia ei 
vor juca la Atena în compania echipei 
A.E.K., iar la Sofia se vor întîlni cu 
reprezentativa de juniori a R.P. Bul
garia.

METALUL: Niculescu (Petre Ion) 
— Ștefănescu, Tudor. Paul Popescu 
(Bîrsan) — Malschi, Protopopescu — 
Buzatu. Anton, Tîrțău (Paul Popescu), 
Ion Cristian (Ion Constantin), Al. 
Lazăr.

P. V.

ATENTIE LA DEFICIENTELE 
DIN PRIMA REPRIZĂ !

Cu toate că sîntem la începutul unui 
nou sezon, în care echipele nu și-au 
pus la punct pregătirea și se dispută 
doar meciuri de verificare, de tatonare 
a „terenului", de căutare a celor mai 
bune soluții în vederea partidelor ofi
ciale, totuși diferența de valoare dintre 
o echipă de categoria A și una de ca
tegoria C trebuie —cel puțin teoretic
— să fie evidentă. Iată însă că asis- 
tînd ieri dimineață la partida Progresul
— Tehnomefal, un spectator neavizat 
nu și-ar fi dat seama — în prima re
priză — care este echipa din cate
goria A: cea în tricouri roșii, care 
avea inițiativa în joc, sau cea în tri
couri albastre, care, fără să se apere 
cu disperare, nu se arăta insă în lar
gul său ?

Răspunsul acestei șarade fotbalistice 
ni l-au dat de-abia după pauză jucă
torii de la Progresul. Pentru că, în 
prima repriză, ei nu numai că au fost 
conduși cu 2—0 de tinerii fotbaliști de 
Ia Tehnometal, dar erau dominați și 
ca joc. Ați ghicit desigur că „tricourile 
roșii" erau jucătorii de la Tehnometal. 
Echipa antrenată de fostul internațional 
M. Mihăilescu, cu toate că activează 
în categoria C, a prestat în prima parte 
a jocului de ieri un fotbal de calitate 
bună, spectaculos, Cosma fiind de 
două ori obligat să scoată balonul din 
plasă: în min. 15 (autor: Boroș) și 
în min. 33 (autor : Mehedințeanu).

Comportarea nesatisfăcătoare a Pro
gresului i-a făcut pe antrenorii D. 
Schileru și C. Drăgușin să ia măsuri 
în timpul pauzei pentru revenirea echi
pei pe linia de plutire. Măsurile s-au 
dovedit salutare astfel că în următoa
rele 45 de minute „albaștrii" s-au com
portat mai bine, în special linia de atac 
în care lancu a fost de departe cel 
mai bun. De altfel, a și marcat 4 go
luri, cel de al cincilea fiind opera lui 
loachim Popescu.

Pe scurt, partida care a revenit Pro
gresului cu 5—2 (0—2) a fost utilă 
ambelor echipe: Tehnometal a arătat 
că se prezintă bine din punct de vedere 
al pregătirii tehnice și tactice dar cu 
unele lipsuri în ceea ce privește pre
gătirea fizică, în timp ce Progresul — 
ca una din fruntașele categoriei, A — 
are datoria să-și îmbunătățească jocul 
în ansamblu, ținînd seamă de deficien
țele din prima repriză.

M. TUDORAN

Lotul juniorilor romîni a părăsit țara 
ieri dimineața plecînd cu trenul spre 
Turcia. Au făcut deplasarea următorii 
jucători: M. Constantinescu, Ad. Con
stantinescu, Alecu, Mareș, Deleanu, 
Petrovici, Nunweiller VI, Lucescu, Lun- 
gu, Oblemenco, Panici, Curuț, Tîmpă- 
nar, Popa, Dodu, Sorin Bretan, Dobrin
Lang. Lotul este însoțit ' de antrenorii 
Nicolae Pettescu și Francisc Zavoda.

PE UN STRAT GROS 
DE ZĂPADĂ

ORADEA 9 (prin telefon). Criștd s-a 
antrenat duminică în... familie. Pe un te
ren acoperit cu un strat gros de zăpadă, 
echipa I a intilnit de-a lungul a trei 

reprize a cite 30 minute formația de 
juniori, pe care a întrecut-o cu 5—1 
(4—0, 0—1, 1—0). în primele 30 de 
minute echipa I a înscris prin Bacoș 
(2), Iacob și Fandli. în partea a doua, 
juniorii au jucat mai bine și au marcat 
prin Alex. Naghi. în ultima repriză 
Bacoș pecetluiește scorul final la 5—1.

Antrenorii ne-au declarat că sîtit 
mulțumiți de evoluția jucătorilor pentru 
care această partidă a constituit bun 
prilej de verificare, în special a pregă
tirii fizice. Compartimentul defensiv se 
prezintă mai bine și de aceea, la viitoa
rele antrenamente, se va pune un ac
cent principal pe pregătirea liniei de 
atac care, în general, nu a dat satis
facție.

ILIE GHIȘA — coresp. regional

C.S.M.S. - MOLDOVA IAȘI 
1-1 (1-1)

IAȘI, 9 (prin telefon). Pe un teren 
alunecos (a nins în timpul nopții) 
C.S.M.S. și Moldova au realizat un 
reușit joc de antrenament. Au fost 
cîteva momente de fotbal de calitate.

Programul returului categorici L 
ediția 1963-1964, scria Nord

Etapa I, 22 martie

Unirea Dej — Faianța Sighișoara 
Chimica Tîrnăveni — Rapid Tg. Mureș 
Recolta Cărei — Soda Ocna Mureș 
Metalurgistul B. Mare — Minerul B. Sprie 
Minerul Bihor — Gloria Bistrița 
Metrom Brașov — Textila Sf. Gheorghe

Etapa a II-a, 29 martie

Textila Sf. Gheorghe — Metalurg. B. Mare 
Faianța Sighișoara — Recolta Cărei 
Rapid Tg. Mureș — Unirea Dej
Gloria Bistrița — Metrom Brașov 
Soda Ocna Mureș — Chimica Tîrnăveni 
Minerul Baia Sprie — Minerul Bihor

Etapa a 111-a, 5 aprilie

Gloria Bistrița — Unirea Dej 
Soda Ocna Mures — Metalurg. B. Mare 
Chimica Tîrnăveni — Faianța Sighișoara 
Textila Sf. Gheorghe — Min. B. Sprie 
Metrom Brașov — Minerul Bihor 
Recolta Cărei — Rapid Tg. Mureș

Etapa a IV-a, 12 aprilie

Rapid Tg. Mureș — Metrom Brașov 
Minerul Baia Sprie — Recolta Cărei
Unirea Dej — Soda Ocna Mures 
Minerul Bihor — Chimica Tîrnăveni
Faianța Sgh.—Textila Sf. Gheorghe 
Metalurg, Baia Sprie — Gloria Bistrița

Etapa a V-a, 19 aprilie

Textila Sf. Gheorghe—Chimica Tv. 
Metrom Brașov — Faianța Sighișoara 
Gloria Bistrița — Minerul Baia Sprie 
Soda Ocna Mureș — Rapid Tg. Mureș 
Recolta Cărei — Metalurg. B. Mare 
Unirea Dej — Minerul Bihor

Etapa a Vl-a, 26 aprilie

Minerul B. Sprie 
Dej

Soda Ocna Mureș — 
Recolta Cărei — Unirea

Cu toate că a dominat, în special îrS 
a doua parte _ a partidei, C.S.M.S. 
n-a reușit să înscrie golul victorios' 
datorită ineficacității atacanților. In 
același timp, însă, trebuie remarcai 
faptul că echipa Moldova, bine pusă 
la punct în ceea ce privește pregăi 
firea fizică, a dat o replică dîrză fot-* 
baliștilor din categoria A.

C.S.M.S. a prezentat formația t; 
Faur — V. Popescu, Moțoc, (Humă), 
Țapu, Zamfir (Dragomirescu) —< 
Humă (Matei), Danileț — Pop, Mai 
tei (C. Popescu), Vornicu, Milea (Cui 
perman). |

GH. VAS1LIU — coresp..

PETROLUL PLOIEȘTI -
METALUL TTRGOVISTE 3-0 

(1-0)
PLOIEȘTI, 9 (prin telefon). Intr-S 

partidă care a avut ca scop verifica
rea stadiului de pregătire și omoge
nizarea formației, Petrolul Ploiești s-a 
comportat mulțumitor. Antrenorul 
Ilie Oană ne-a declarat că scopul jo
cului a fost atins, cu toate că finali
zarea mai suferă. Cele trei goluri au 
fost înscrise de Dridea I (min. 22 și 
61), Iordache (min. 79).

A. VLĂSCEANU si GH. ALEXAN- 
DRESCU — coresp.

DOUĂ MECIURI LA BRAȘOV
BRAȘOV, 9 (prin telefon). Dumi

nică in orașul nostru a nins toată 
ziua. Amatorii de fotbal au avut to
tuși posibilitatea să asiste la două 
meciuri de antrenament ale echipelor 
locale. Astfel, dimineața, pe stadio
nul Tineretului, formația Steagul roșu 
a întîlnit într-un joc de antrenament 
echipa Măgura Codlea de care a dis
pus cu 14—0. Scorul ne scutește de 
orice comentariu.

După-amiază, pe terenul Metrom, 
echipa gazdă a îr.tîlnit Chimia Făgă
raș. Au învins brașovenii cu 4—1 
(2-1).

EUGEN BOGDAN — coresp.

GOLURI MULTE LA ANTRENA
MENTUL ECHIPEI U.T.A.

AR.4D, 9 (prin telefon). U.T.A. 
a întîlnit duminică într-un joc de 
antrenament o echipă alcătuită 
din juniorii și rezervele formației. 
A clștigat prima echipă cu 9—4 
(5—1) după un meci în care jucă
torii s-au mișcat bine, au construit 
acțiuni frumoase și au șutat mult 
la poartă.

U.T.A. a prezentat următorul 
„11“: Coman (I. Vasile) — Peci- 
can, Bacoș, Czako II — Drăgan, 
Chirvu — Steiner, Tomeș, Țirlea/ 
Comisar, Selimesi (Farcaș).

ST. IACOB — coresp.

Metalurgistul B. Mare — Metrom Brașov. 
Minerul Bihor — Textila Sf. Gheorghe 
Chimica Tîrnăveni — Gloria Bistrița 
Rapid Tg. Mureș — Faianța Sighișoara

Etapa a VII-a, 3 mai

Chimica Tîrnăveni — Recolta Cărei 
Rapid Tg. Mureș — Minerul Bihor 
Faianța Sighișoara — Soda Ocna Mureș 
Minerul Baia Sprie — Metrom Brașov 
Metalurgistul Baia Mare — Unirea Dej 
Gloria Bistrița — Textila Sf. Gheorghe

Etapa a VIII-a, 10 mai

Unirea Dej — Minerul Baia Sprie 
Gloria Bistrița — Soda Ocna Mureș
Textila Sf. Gheorghe — Rapid. Tg. M. 
Mlnerul Bihor — Recolta Cărei 
Metrom Brașov — Chimica Tîrnăveni 
Faianța Sighișoara — Metalurg. B. Mare

Etapa a IX-a, 17 mai

Minerul Bala Sprie — Faianța Sighișoara 
Rapid Tg. Mureș — Gloria Bistrița 
Soda O. Mureș—Textila Sf. Gheorghe 
Metalurgistul B. Mare — Minerul Bihor 
Unirea Dej — Chimica Tîrnăveni 
Recolta Cărei — Metrom Brașov

Etapa a X-a, 24 mai

Rapid Tg. Mureș — Metalurg. B. Mare 
Minerul Bihor — Soda Ocna Mureș
Recolta Cărei — Textila Sf. Gheorghe 
Faianța Sighișoara — Gloria Bistrița 
Chimica Tîrnăveni — Minerul B. Sprie 
Metrom Brașov — Unirea Dej

Etapa a Xl-a, 31 mai

Faianța Sighișoara — Minerul Bihor 
Minerul Baia Sprie — Rapid Tg. Mureș 
Soda Ocna Mureș — Metrom Brașov 
Metalurg. B. Mare — Chimica Tîrnăveni 
Textila Sf. Gheorghe — Unirea Dej 
Gloria Bistrița — Recolta Cărei



Ieri s-au încheiat Jocurile Olimpice de iarnă de la Innsbruck
INNSBRUCK, 9 (prin telefon de la trimisul nostru special, CALIN 

ANTONESCU). Ultimele două zile ale Jocurilor Olimpice de iarnă au 
programat numai întreceri pentru îho<;heiști și schiori.

In aceste două zile, boberii, patinatorii și ceilalți sportivi care și-au 
terminat probele au devenit spectatori 
de închidere de la Eisstadion.

lată amănunte asupra ultimelor 
Jocurilor Olimpice de la Innsbruck :
HOCHEIȘTII SOVIETICI CAM
PIONI OLIMPICI, MONDIALI

ȘI EUROPENI

și s-au pregătit pentru festivitatea 

probe ale celei de-a IX-a ediții a

PEPPI STIEGLER
TOR LA SLALOM

Ultima probă de schi

1NVINGA- 
SPECIAL

merge „tare" și aduce pe primul 
echipa U.R.S.S., urmată de Nor-

întrecerea celor mai bune echipe de 
hochei pe gheață din lume a luat sfîrșit 
sîmbătă seara, cînd au fost programate 
partidele „cheie" ale turneului grupei 
A i U.R.S.S. — Canada și Suedia — 
Cehoslovacia. Peste 11.000 de specta
tori, prezenți la Eisstadion, au fost 
martorii unor dispute palpitante, de 
ridicat nivel tehnic.

In meciul care avea să decidă pe 
campioana olimpică, reprezentativa 
Uniunii Sovietice a dispus ou scorul 
de 3—2 (0—1, 2—1, 1—0) de echipa 
Canadei, terminînd astfel neînvinsă a- 
ceastă dificilă competiție. In meciul 
de sîmbătă seara, hocheiștii sovietici 
au luptat cu multă voință pentru a ob
ține victoria, reușind acest lucru deși 
au fost conduși cu 1—0 și 2—1.

Scorul a fost deschis de canadieni 
prin Swarbrkk, la începutul primei re
prise, dar după reluare Boris Maiorov, 
căpitanul echipei U.R.S.S., aduce ega- 
larea. Canadienii contraatacă energic 
și înscriu din nou prin Forhan. Jucînd 
însă mai omogen și dispunînd de o 
mai bună pregătire fizică, hocheiștii 
sovietici domină în continuare, egalează 
prin Starșinov și înscriu punctul vic
toriei prin Almetov.

Conform regulamentului Federației 
Internaționale de Hochei, echipa 
U.R.S.S. cîștigă cu acest prilej nu nu
mai titlul de campioană olimpică ci și 
titlurile de campioană mondială și 
europeană.

Oarecum surprinzătoare apare victo
ria Suediei asupra Cehoslovaciei, mai 
ales ca scor: 8—3.

Alte rezultate din grupa A : Germa
nia — Finlanda 2—1 și S.U.A. — El
veția 7—3.

marchează in minutul 24 și tabela de 
marcaj arată acum egalitate: 3—3! 
Din acest moment, reprezentanții noș
tri atacă mai insistent și înscriu de 
trei ori, prin I. Szabo, Calamar și 
din nou I. Szabo, astfel că la sfirșitul 
celei de-a doua reprize scorul este 
6—3 pentru 
Gheza Szabo 
goluri pentru 
se încheie ca

ROM IN IA:
Varga.

R.P.R. In ultima parte, 
mai marchează dmă 

echipa noastră și medul 
scorul de 8—3.
Crișan—lanesca. Czaka, 

Varga, Naghi—Szab-i II, Ferenczi, 
Szabo I, Andrei, Calmar, Biro—Flo
rescu, loanouici.

UNGARIA: Losonczi (Vedres)— 
Eoiitny, Baban. Raffa, Ziegler—Ban
kuti. Rozskony, Zsctva. Lorincz. Bihar. 
Bereczy, Beszterci, Orosz. Schwalm.

■ir
In grupa S s-au mai înregi^rat 

următoarele rezultate z
italia—Japonia 8—6 (l—l, 3—1,

4— 4), Norvegia—Iugoslavia 6—4 
(4—2, 1—2. 3—0), Polonia—Austria
5— 1 (2—D, 1—0, 2—1). Norvegia—
Austria 8—2 (2—9. 3—1, 3—1). Polo
nia—Iugoslavia 9—3 ( 4—2. 4—l, 1—43), 
Japonia—Ungaria 6—2 (1—1„ 1—1.
4-9).

Ultima probă de schi alpin a în
trecerilor olimpice, slalomul special, a 
reunit sîmbătă pe traseul de la Lizum 
50 de concurenți. Pirtia a măsurat 470 
metri cu o diferență de nivel de 200 
m și 78 de porți. Deși pornea-u favo- 
riți, schiorii francezi au suferit un ne
așteptat eșec. Campionul olimpic de 
la slalomul uriaș, Francois Boalieu, 
deținătorul celui mai bun timp în 
calificări, a căzut în prima manșă, 
abandonîrrd cursa. Aceeași situație s-a 
petrecut și cu celălalt favorit francez, 
Jean Claude Killy. Acest lucru a per
mis austriecilor să ciștige proba, prin 
Peppi Stiegler, care s-a prezentat sîm
bătă ta mare formă. El a mers con
stant în ambele manșe clasindu-se pe 
locul 1 cu un avans de 14 sutimi ta 
fața americanului Kidd. o adevărată 
revelație a coacitrsutai.

Iată clasamențul prob» :
1. Peppi Stițgter (Austria) 2:11.131 

2. William Kidd (S.U.A.) 2:11.27. 3. 
James Huega (S.U.A ) 2:11.52, 4. Mi
chel Arpin (Franța) 2:12.91, 5. Ludwig 
Leitner (Germani a) 2:12,94, 6. Adolf 
Mathis (Elveția) 2:12.99.

nou
Zoc
vegia la 7 sec. Este rîndut nordicilor 
să forțeze ritmul. In schimbul trei se 
dă o luptă spectaculoasă, primele locuri 
fiind ocupate de Suedia și Finlanda. 
Iată și ultimele schimburi: Roenlund 
pentru Suedia și Măntiurania pentru 
Finlanda. Pină la urmă, însă, 
Roenlund cîștigă cîteva secunde si cu 
aceasta și titlul olimpic. Medalia de 

bronz a fost și ea deosebit de „dispu
tată". Cu 4 km înainte de sfirșitul 
probei, norvegianul Groeningen se afla 
înaintea lui Pavel Roicin. dar a fost 
ajuns și apoi întrecut de veteranul echi
pei U.R.S.S. Clasament :

l . Studia f" * * ' “ ' 
berg, lane 
hind) 2 h 
18:42,4; 3.
Norvegia 2 
21:16,8; 6. Franța 2 h 36:31,4.

(Rari Asph. SMen Jern- 
Stefansson. Assar Roen- ‘ ~ „ h

4. 
h

18:34.6 ; 2. Finlanda 2 
U.R.S.S. 2 h 18:46.9,;
h 19:11.9; 5. It alia 2

NORDICII AU DOMINAT SĂRI
TURILE SPECIALE (TRAMBU

LINA MARFA

IÂJPTA STRÎNSA LA ȘTAFETA 
MASCULINA

Iatâ cum se prezintă clasamentul
grupei B:
1. Polonia 7 6 0 1 40:13 12
2. Norvegia 7 5 0 2 40:19 10
3. Japonia 7 4 1 2 35:31 9
4. Romtnia 7 3 1 3 31:28 7
5. Austria 7 3 1 3 24:28 7
6. Iugoslavia 7 3 1 3 29:37 7
7. Italia _ 7 2 0 5 24:42 4
8. Ungaria 7 0 0 7 14:39 0

Tist simlbât-ă, dar de data aceasta la 
Seefeld, s-a consumat și proba de șta
fetă 4x10 km, la startul căreia s-au 
aliniat echipe de schiori din 15 țări. 
In timpul desfășurării concursului a 
nins liniștit iar termometrul indica 
minus 5 grade. In general, cursa s-a 
caracterizat printr-o luptă dirzâ, ilu
strată de schimbarea liderului după 
fiecare schimb. După primul schimb, de 
pildă, conducea Finlanda, urmată de 
U.R.S.S. la 6 sec. și Norvegia la 12 
sec. In schimbul doi sovieticul Vaga-

Duminică. cu trei ore înaintea des- 
fășurării ultimei probe a cetei de a 
IX-a ediții a J, O. de iarnă de la tans- 
bruck, în jurul uriașei trambuline de 
la Berg Isel se adunaseră peste 60'000 
de spectatori

Timp de două ore și jumătate 
publicul a urmărit cu răsuflarea între
tăiată de emoție zborul săritorilor peste 
fatinderile de zăpadă, palpitantul „duel 
scandinav” între norvegianul Engan 
și finlandezul Kankkonen, care s-au 
anunțat după primele sărituri prin
cipalii prelendenți la titlul olimpic. Fin
landezul, învingător la concursul de pe 
trambulina mijlocie, a început foarte 
bine, obținînd în prima încercare 95.5 
m (care avea să fie piuă la urmă cea 
mai lungă săritură a concursului și un 
nou record al pîrtiei). In următoarele

Clasamentul definitiv al grupei A
este următorul i
1. U.R.S.S. 7 7 0 0 54:10 14
2. Suedia 7 5 0 2 47:16 10
3. Cehoslovacia 7 5 0 2 38:19 10
4. Canada 7 5 0 2 32:17 10
6, S.U.A. 7 2 0 5 29:33 4
6. Finlanda 7 2 0 5 10:31 4
17, Germania 7 2 0 5 13:49 4
B Elveția 7 0 0 7 9:57 0

IN GRUPA B

Kominia—Italia 6—2 (1—1, 3—0, 
B—1). Meciul s-a disputat stmbătă 
dimineața și a prilejuit reprezentativei 
noastre o frumoasă victorie. Hocheiștii 
români și-au depășit adversarul in vi
teză. omogenitate și precizie în pase. 
Forma bună a portarului italian Bolla 
și neatenția atacanților noștri in une
le faze de finalizare au făcut ca scorul 
să na ia proporții. Spre deosebire de 
alte jocuri, de data aceasta și apăra
rea -noastră a mers bine.

Prima repriză se desfășoară in nota 
de dominare a echipei romîne, care iși 
creează numeroase ocazii, ratate insă, 
mai ales de Biro și Andrei. In minu
tul 12, luliu Szabo deschide scorul. In 
același minut, Italia egalează prin 
Alberto Darin și repriza ia sflrșit cu 
—1. La reluare, echipa romînă con

tinuă să preseze și Fereticei înscrie in 
rmmttttl 22. Jocul devine acum mai 
echilibrat, italienii au cîteva acțiuni 
^periculoase dar cei care marchează sînt 
tot jucătorii romini (Ferenczi, min. 
83). In min. 35. Biro înscrie cel de-al 
‘patrulea gol al echipei noastre.

In uttima -parte a meciului, Ferenczi 
‘realizează alte două goluri (in minu
tele 53 și 55) iar italienii înscriu și 
ei in mi-nutal 69 prin același Alberto 
Darin.

An jucat următoarele formații:
ROMINIA: Crișan—Ionescu, Czaka. 

Varga, Naghi—Szabo II, Ferenczi, 
'Szabo I. Biro. Calamar, Andrei, loa- 
novici. Florescu, Mihăilescu.

IT ALIA: Bo'lla—Alvera, G. Darin, 
Verocain, Bacher—Macietto, A. Darin, 
'Frison, Trantualdi, Rabanser, Agazzi. 
Benedetti. Qpperhammer, Mastei.

Rotnînia—>Ungaria 8—3 (3—2, 3—1, 
2—9). Duminică dimineața, in ulti
mul lor joc din cadrai grupei, hocheiș- 
tii noștri au repurtat o categorică vic
torie asupra celor maghiari, pe care 
i-au dominat net, mai ales în prima 
Și a treia repriză. Reprezentativa noa
stră atacă: viguros de la început și in 
minutele 5 și 6 înscrie prin Gheza 
Szabo și Andrei. La un contraatac 
advers. Zsitoa reduce din handicap 
'(min. 9). In minutul 12. Biro ștdea- 
ză la poartă și pucul, deviat de Zie- 
gler, intră in poarta echipei maghia
re? 3—1. In ultimul minut al reprizei, 
Bankuti înscrie in poarta lui Crișan. 
redttoînd astfel scorul. Același Bankuti

-------------- --------- -------------------

două sărituri el se avintă cu curaj da 
din cauza aterizărilor defectuoase pi.?., 
de puncte prețioase. Engan, deși ci 
sărituri ceva mai scurte. îl depășești 
pe finlandez printr-un stil mai corect 
obținînd pină la urmă victoria.

Clasamentul probei de sărituri spe
ciale :

1. Toralf Engan (Norvegia) 230,7( 
p. (93,5 m, 90,5 m) ; 2. Veikko Kank 
konen (Finlanda) 228,90 p. (95,5 m 
90,5 m) ; 3. Ortorgeir Brandtzeig (Nor 
vegia) 227,20 p. (92. 90); 4. Diete 
Bokeloch (Germania) 214,60 p.; 5. Kjel 
Sjoeberg (Suedia) 214,40 p.; 6. Alek 
sandr Ivannikov (U.R.S.S.) 213,30 p

CLASAMENTUL PE MEDALII

Clasamentul pe medalii al Olim 
piadei de iarnă de la Innsbruck 
1. U.R.S.S. 11 medalii de aur, 8 di 
argint, 6 de bronz; 2. Austria 4 me 
dalii de aur, 5 de argint, 3 de bronz 
3. Norvegia 3 medalii de aur. 6 di 
argint. 6 de bronz; 4. Finlanda 
medalii de aur, 4 de argint, 3 di 
bronz; 5. Franța 3 medalii de aur 
4 de argint; 6. Germania (echipe 
unită) 3 medalii de aur, 3 de argint 
3 de bronz; 7. Suedia 3 medalii de aitr, l 
de argint. 1 de bronz; 8. S.U.A. 4 
<Br, 2 de argint, 3 
Olanda 1 de aur, 1 
Canada 1 de aur, 2 
Anglia 1 de aur; 12.

de bronz > 
de argint; 
de brcnz i 
Italia 1 de

di
9 

ie 
it 
ar

gini, 3 de bronz; 13. R.P.D. Coreeanc 
1 
1

de argint ; 
de bronz.

14. R.S. CerAslovaci

★

Olympia Eisstadion. <Aseară, pe
avut loc festivitatea de închidere a ce 
lei de-a IX-a ediții a J.O. dc, iarnă

Reprezentativele noastre de handbal in 7
pe primele două locuri in „Cupa orașului București"

DUMINICĂ
R. P. ROMlNA (TINERET) — U.R.S.S. 

15—9 (8—5) !
(Urmare din pag. 1) succes în atît de criticul mo-

ment al lui 9—13. Jucătorii
șl Nodea, R. P. ROMÎNĂ (tineret) : maghiari s-au apărat cu toți
Tale, Anca — Oțelea 5, Marinescu echipierii pe linia semicerou-
3, Samungi 2, Goran 1, Țipu 2, 
Duca, Gațu, Moldovan, Ardelea, 
Bratiloveanu, Gabrielescu.

Prof. C. POPESCU — antrenor
V. POMP1LHJ

R. P. UNGARA — U.R.S.S. 15—14 (I)

Dinamic, pasionant prin evolu
ția scorului și deseori spectaculos, 
meciul de sîmbătă seara în care 
sovieticii porneau favoriți s-a în
cheiat cu o frumoasă victorie a 
handbaliștilor maghiari. în prima 
parte a jocului, ei au condus cu 
2—0, 3—1, 4—3 și abia în min- 20 
Zdorenko a reușit să aducă condu
cerea formației sale, dar numai 
pentru un singur minut! Jucăto
rii maghiari preiau inițiativa și 
termină repriza cu 8—7. La relua
re, din nou aceeași evoluție strân
să a scorului : egalează Matejins- 
Raș (8—8), înscrie pentru echipa 
maghiară Adorjan (9—8), Țerțvad- 
ze restabilește echilibrul (9—9) și 
din acest moment sovieticii pun 
stăpînire pe joc, realizînd o exce
lentă angajare a pivoților. Mate- 
jinskaș, Veldre, Ușenko și Țerț- 
vadze aduc formației sovietice un 
avantaj de patru puncte. Intervine 
o scurtă perioadă de relaxare în 
echipa sovietică, o scădere a rit
mului de joc și a forței de atac 
și jucătorii maghiari profită de 
acest lucru pentru a reduce din 
handicap. L. Kovacs se remarcă 
ca pivot și ca un foarte inspirat 
jucător de contraatac, reușind să 
înscrie la rînd 3 puncte, sarcina 
egalării revenindu-i lui Baranyai:
13— 13 în min. 49. Țerțvadze trans
formă însă o aruncare de Ia 7 m 
și, din nou, jucătorii maghiari tre
buie să lupte pentru egalizarea 
scorului. Tamasdî înscrie — în 
fine — punctul atît de hotărâtor:
14— 14 în min. S3. Cu 39 de secun
de înainte de sfârșitul partidei, 
jucătorii maghiari beneficiază de 
o aruncare de la 7 m și L. Kovacs 
înscrie, stabilind scorul final al 
unui joc care a plăcut prin dîrze- 
nia cu care a fost disputat.

De la învingători s-a remarcat 
jocul bun pe semicerc, cu angaja
rea pivoților. în special în prima 
parte 
ghiari 
foarte 
pauză

lui, dar permanent cite unul a ie
șit și a atacat hotărît adversarul. 
Echipa UR3.S. s-a dovedit același 
adversar valoros. Aprecieri deose
bite se pot face pentru colabora
rea jucătorilor de la 9 m cu pivo- 
ții. De asemenea, trebuie remar
cat faptul că după atacarea decisă 
a adversarului, replierea și reinte
grarea în zona de semicerc a func
ționat aproape fără greșală.

Arbitrul P. Cirlig&anu a condus 
cu competență formațiile: R. P. 
UNGARĂ:
Fenyo 2, L.
dor j an 4, 
Tamasdi
U.R.S.S. :
Veldre
Kontvainis, Matejinskaș 3, Țerț- 
vadze 5, Usenko 2, Zdorenko 2.

Kovacs (Duban) — 
Kovacs 6, Vigh 1, A- 

Klein, Racz, Berkesi, 
Kiss, Baraayai 1;4,

Abaișvili (Țapenko) —
2, Reznikov, Zelenov,

Prof. FR. SPIER — antrenor
D. GIRLEȘTEANU

Pasionantă și spectaculoasă, acea
stă partidă a furnizat o nouă surpriză 
a competiției: tinerii noștri handba- 
1-iști au învins cu 15—9 (8—5). Repre
zentativa noastră nu numai că a în
ceput meciul fără să se arate intimidată 
de faptul că tntîinea o participantă la 
turneul final al campionatului mondial 
din martie, dar pe parcursul lui și-a 
spus cuvintul prinir-un joc mai organi
zat, mai rapid, mai bine gîndît și fi
nalizat. De altfel, ea a și condus ma
joritatea timpului. Acest lucru rezumă 
clar din următoarea evoluție a sco
rului :

Primei repriză: 0—( , I. Popescu ratea
ză «a 7 m. (primul din această com
petiție), 1—1, 2—1, 3—1 (măi. 12), 
3—2, 4—2, 4—3, 5—3 (min. 19), 5—4, 
6—4, 7—4 (min. 26), 7—5, 8—5 (min. 
30).

Repriza secundă: 9—-S (min. 36),
9— 6, 9—7, 9—8, 9—9 (min. 4T). a- 
poi echipa noastră se distanțează la
10— 9, 14-u9... 15—91

Tinerii noștri reprezentanți s-au im-

pus printr-o mare putere de luptă ș 
un joc mai ordonat, mai clar, cu acțitin 
de apărare și atac bine concepute. E 
au folosit foarte bine arma contra 
atacului, mareînd puncte spectaculoase 
Oaspeții au fost surprinși de ripasz 
tînărului lor adversar și au cedat fări 
drept de apel. Arbitrul iugoslav D. Do 
pudja (depășit in unele momente de atu 
ra jocului) a condus următoarele ecliipi 
(au fost folosite majoritatea timputu 
formațiile de bază, făcîndu-se schim 
bări doar cu două rezerve sau cu trei)

R.P. ROMÎNĂ (tineret) : Ta?.e—Nic; 
4, Ălarinescu 1, Goran 1, Tipuț? Sa 
mungi, I. Popescu 6, Costaclie I, Uuca

U.R.S.S. : Tapenko, Abaișvili,—Vel 
dre, Reznikov 1. Zelenov 1, Kontvaini: 
1, Mațekinskas I, Terțvadze 3, Usea 
ko. Zdoreriko 2.

P. GAȚU

LnnuiiiiiiiiiiiHniiiuiiiitiiiitiiiiiniriiiitiiinniniiitiiiiiititiHiiiiwitiuHffliiiiniiiiitiiimiitHiiiniiiiiiimmi

Arbitrul Ed. Pardubski

C0PA ORAȘULUI BUCUREȘTI" —
0 PREȚIOASĂ VERIFICARE PENTRU „MOTOIALE”

w

R. P. ROMÎNĂ—R. P. UNGARA
25—12 (13—5)

evoluții neconcludente, care si 
unele critici severe dar «ieri

a meciului, handbaliștii ma- 
au avut o concepție de joc 
bine orientată, iar după 

au știut să se mobilizeze cu

La sfârșitul întrecerilor, cu
noscutul arbitru international 
EDUARD PARDUBSKI (R. S. 
Cehoslovacă) ne-a făcut cîteva 
declarații interesante.

„Turneul a fost deosebit de 
reușit — ne-a spus Pa.rdtrbski 
— și după părerea mea. cele 
trei reprezentative naționale au 
putut face o prețioasă verificare 
pentru „mondiale". Cea mai 
bună echipă a competiției a 
fost fără îndoială prima selec
ționată romînă. ‘Ea .s-a impus 
printr-un joc variat și o forță 
superioară de șut. După păre
rea tnea. echipa romînă se a- 
nunță ca cea mai periculoasă 
adversară a Cehoslovaciei la 
apropiatul campionat mondial. 
O frumoasă impresie mi-a lăsat 
și echipa dv. de tineret, alcă
tuită din jucători cu mare pers
pectivă. în fine, nu vreau să 
închei fără o apreciere asupra 
publicului dv.: bun cunoscător

al jocului și obiectiv. Voi re
veni întotdeauna ou mare plă
cere să arbitrez in București".

.riiniiiiiiiiiirniiiniiiiiniiiiiiifiiiiiitiiitiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiHiimnniiiii-iininiiiiniiiiiiHiiiiiiiiiUHliiHiiiii:

După 
prilejuit 
tate, reprezentativa noastră a încheia 
aseară prog>ra«ul „Cupei orașiAi 
București” cu o partidă excelentă.

Ne bucură, desigur, și scorul — des 
tul de categoric — realizat în cornpa 
nia formației R. P. Ungare, dar k 
primul rînd ne-a dat satisfacție ma 
niera de joc a handbaliștilor noștr, 
faptul că au știut să învețe dm ana 
liza partidelor disputate anterior. Aș 
se explică dominarea categorică în faț, 
unui adversar decis să confirme reztrf 
tatul bun obținut sîmbătă în fața tor 
mației U.R.S.S.

Spectatorii au aplaudat aseară omo 
genitatea echipei noastre și puterea « 
de luptă, darinja de a confirma vatos 
rea ei reală. Handbaliștii noștri au în 
ceput partida cu atacuri dezlănțuite p 
care adversarii n-au reușit să .le sto 
peze decît atunci cînd scorul era 6—' 
în favoarea noastră. Dar, în min. 2 
tabela de marcaj indica și mai net su 
perioritatea gazdelor : 13—2. Oaspeți 
depun eforturi pentru a reduce handl 
capul și reușesc să mai înscrie 3 punct 
prin Adorjan 2 și Sudar. In cea de 
doua parte a jocului, aceeași avalanș 
de atacuri care sînt finalizate specia 
culos de Ivănescu, Bulgaru, Oțelea sa> 
Mozer. Partida ia sfîrsit cu scorul d> 
25-12.

Arbitrul cehoslovac Eduard Pardub 
ski a condus .foarte bine formațiile

R. P. ROMlNA : Redl (Bogojea) — 
Mozer 4, Gruia, Hnat 2, Nodea 1 
Costache Mircea II 3, Oțelea 5, Ivă 
nescu 3, Iacob 2, Bulganu 5.

R. P. UNGARA : Kovacs — Feny.j 
3, L. Kovacs 2, Klein, Vigh, Sudar ) 
Adorjan 5, Tamasdi, Racz 1, Kiss.

— !V G. DAN
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