
Sportivii romîni au cîștigat 4 probe 
în concursul internațional de tenis de masă

JUCĂTORILOR IUGOSLAVI LE-AU REVENIT 2 PROBE, IAR CEHO
SLOVACILOR UNA

Spectatorii prezenți, sîmbătă după 
amiază, in sala Floreasca au avut 
o satisfacție deosebită urmărind in- 
tilnirile dintre reprezentativele R.P. 
Romine și R.S.F. Iugoslavia (la 
băieți) și R.P. Ungară (la fete). 
Aîajoritatea meciurilor au fost viu 
disputate, iar rezultatele finale au 
dat ciștig de cauză formațiilor țării 
noastre : R.P. Romină—R.S.F. Iu
goslavia 3—2 și R.P. Romină—R.P. 
Ungară 3—1. Echipele romînești au 
cucerit în acest fel primul loc, atit 
la băieți cit și la fete.

Victoria selecționatei noastre mas
culine asupra puternicei reprezenta
tive iugoslave se datorează excelen
tului joc făcut de Dorin Giurgiucă și 
voinței de luptă demonstrată de a- 
cesta, ca și de colegul lui Radu Ne- 
gu'.escu. Conducînd cu siguranță 
mingea, Giurgiucă a avut în perma
nență inițiativa, dominîndu-și adver
sarii (Markovic 11 și Vecko) prin- 
tr-o gamă variată de procedee teh
nice. Jucătorul romîn a dirijat cu 

MARIA ALEXANDRU MARKOVIC. II

arecîzie mingile, treeînd cu ușurință 
Jin apărare in atac. în plus, spre 
deosebire de alte partide, de data a- 
r.easta, Giurgiucă a tranșat prompt 
rj favoarea iui, majoritatea dueluri- 
or din finalurile de seturi.

In meciul decisiv, cu Vecko, Radu 
Mcgulescu are meritul de a fi ac- 
;ionat calm și decis în fața unui ad
versar foarte tenace. El și-a impus 
superioritatea printr-o ofensivă con- 
.imtă și constanță în lovituri.

Compononții echipei iugoslave, 
Uarkovic 41 și Vecko, au produs o 
barte b V impresie prin jocul lor 
in permauȘită mișcare, ofensiv, cu 
lese contraatacuri. In finală insă au 
acționat cu nervozitate. Cu toate a- 
:estea ei, împreună cu Korpa (care a 
jucat la dublu) au dovedit o 
■lasă ridicată, justificînd renumele 
le care se bucură și contribuind ast
ei la spectaculozitatea întrecerilor.

Rezultate tehnice ale turneului 
nasculin pe echipe: R. P. Romină 
I) — R.S.F. Iugoslavia 3—2: Giur- 

’iucă—Vedio 2—1 (18,-17,20), Ne- 
juiescu—Markovic II 1—2 (—12,19 
—19, Negulescu, Giurgiucă— Korpa, 
Zecko 0—2 (—14,—7), Giurgiucă— 
Aarkovic II 2—1 (17,-18,19), Ne-
(ulescu—Vecko 2—0 (9,19). R. P. 
tornină (II) — R.P. Romină tineret 
5-0, R.P.U.—R.S.G. 3-0, R.P.R. 
:ineret—București 3—0. Clasament :

R.P. Romină (I) 6 v., 2. R.S.F. Iu
goslavia 5 v., 3. R.P. Ungară, 4.
l.P.  Romină (II), 5. R.P. Romină 
inereț. 6. R.S. Cehoslovacă, 7. Bucu- 
ești.

Valoros este și succesul repurtat 
le prima noastră formație feminină 
n fața celei maghiare. La victoria 
nregistrată sîmbătă și-a adus o mare 
■ontribuție maestra emerită a spor
ului Maria Alexandru, care a desfă
șurat un joc variat, depășindu-și ad- 
rersarele atit tehnic cît și tactic. în 
rervă, campioana noastră a impre
sionat mai ales în partida cu fosta 
campioană europeană, Eva Foldy. în

Pe terenurile 
de fotbal...

Zeri, în întreaga țară, au continuat 
ledurile de verificare. Firește, în 
entrul atenției s-au situat jocurile 
'■chip el or de categoria A, care au sus- 
inut partide, fie între ele (la Bucu- 
%ști și Ploiești), fie în compania unor 
or mâții care activează în categoriile 
> și C. Meciurile au stârnit un viu 
nteres în rîndurile iubitorilor de fot- 
>al, care au asistat din nou în număr 
nare. în pjngina a treia publicăm 
mănunte de la aceste întâlniri^ 

această întrecere Maria Alexandru a 
avut o apărare foarte sigură — in 
puținele momente cind a atacat Eva 
Foldy — iar atunci cind a trecut la 
ofensivă (și aceasta s-a intîmplat 
deseori), ea a ales ocaziile cele mai 
potrivite, pregătindu-și loviturile pu
ternice prm topspinuri.

Continuînd să resimtă o durere 
acută la brațul drept, Ella Constan- 
tinescu, deși a dat dovadă de muită 
voință, nu a putut evolua la niveiul 
obișnuit. Totuși, subliniem eforturile 
depuse de ea pentru cîștigarea meciu
lui de dublu, ceea ce a cîntărit greu 
in balanța victoriei.

Apreciem jocul bun al învinselor, 
sportive cu multă experiență în are
na internațională, care s-au străduit 
să obțină un rezultat mai bun.

Ultimele rezultate ale probei pe 
echipe femei: R.P. Romină (1) — 
R.P. Ungară 3—1: Ella Const anii- 
nescu — Eva Foldy 0—2 (-18,-9), 
Maria Alexandru—Șarolta Lukacs 
2—0 (14,14), Maria Alexandru, Ella

Constaniinescu—Foldy, Lukacs 2—1 
(13,—16,20), Maria Alexandru—Foldy 
2—0 (18,16). R. F. Germană—R. P. 
Romină (II) 3—2: Edith Bucholz— 
Catrinel Folea 2-1 (—18, 25,9), 
Inge Ilarst—Eleonora Mihalca 2—1 
(—11, 18,9), Heide Dauphin, Edith 
Bucholz—Catrinel Folea, Eleonora 
Mihalca 0—2 (—19,—16), Inge
Harst—Catrinel Folea 0—2 (—11, 
—19), Edith Bucholz—Eleonora Mi
halca 2-0 (15, 18), R.S.C.-R.P.R. 
tineret 3—0.

Confirmînd comportarea excelentă 
din turneul pe echipe, maestra emerită 
a sportului Maria Alexandru a trecut 
cu ușurință de toate adversarele sale 
în proba dc simplu, oferindu-ne o ade
vărată demonstrație a frumoaselor sale 
posibilități în finala pe care a susți
nut-o în compania F.vei Foldi. Scorul 
de 3—0 (15. 16, 17) reflectă fidel ra
portul de forțe de la masa de joc. 
Poate mai mult ca oricînd, învingătoa- 
rea a dovedit bogatele sale resurse 
tehnice, o tendință permanentă spre 
ofensivă (în ciuda dîrzei rezistențe a 
sportivei maghiare) și un constant con
trol asupra jocului.

Finala de dublu femei, care a adus 
culorilor noastre a doua victorie în

C. COMARNISCHI
N. MARDAN

(Continuare în pag. a 4-a)

Min. 4 al partidei Rapid—Steagul roșu. Dumitriu II șut cază precis și Ilaidu, cu tot plonjonul său spectaculos, nu 
poate evita golul. 1—0

Foto: Ț. Cluoreanu
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Corespondenții ne scriu despre:

Pregătiri pentru deschiderea Spartachiadei republicane
Au mai rămas doar două săptămîni pînă la deschi

derea celei mai mari competiții sportive a anului, SPAR- 
TACHIADA REPUBLICANA. Pentru întrecerile primei e- 
tape, care va începe la 1 martie, pregătirile sînt pre

PLOIEȘTI. Zeci de mii de sportivi 
vor lua parte la întrecerile din cadrul 
primei etape a Spartachiadei republi
cane. Se vor desfășura cu acest prilej 
concursuri de atletism, gimnastică, ci
clism, fotbal, baschet, box, volei și lupte. 
Pînă la 1 martie se vor amenaja prin 
muncă patriotică numeroase terenuri 
sportive. Vor fi amenajate 45 de sec
toare de aruncări și sărituri, 12 terenuri 
de volei și două piste simple de po
pice.

M. POPESCU si GH. 
ALEXANDRESCU-coresp.

A început „Cupa R. P. R.“ la volei
IN DERBIUL MASCULIN AL ETAPEI: RAPID - DINAMO 3—2

Prima etapă a „Cupei R.P.R." a 
adus din nou în fața fileului cele mai 
bune formații de volei din țara noas
tră. Spectatorii au avut posibilitatea 
să urmărească jocuri de un bun nivel 
tehnic. Participarea la întreceri a com- 
ponenților loturilor noastre olimpice a 
făcut ca partidele să devină mai a- 
tractive. Derbiul etapei, meciul mascu
lin Rapid—Dinamo, în care victoria 
a revenit rapidiștilor la capătul a cinci 
seturi, este elocvent în această pri
vință. Dar iată, pe scurt, cronicile în- 
tîlnirilor care au avut loc ieri în Ca
pitală și în provincie în cadrul primei 
etape.

MASCULIN

RAPID—DINAMO 3—2 (15—12,
15—12, 10—15, 10—15, 15—13). Aș
teptată cu un interes justificat, partida 
a durat mai mult de două ore, reu
șind să ofere un spectacol de calitate. 
Ne referim în special la primele trei 
seturi.

In general, cele două echipe au uti
lizat o gamă variată de procedee teh
nice, mai ales la serviciu și în atac. 
De evidențiat serviciul lateral-rotativ, 
în forță, executat de N. Mincev, care 
a adus echipei sale pe parcursul ce
lor cinci seturi... 14 puncte. Jocul echi
pei Rapid s-a carcterizat printr-un atac 
relativ organizat și un blocaj prompt 
pînă în setul penultim, cînd a început 
să-și spună cuvîntul lipsa rezistenței 
fizice. S-au evidențiat Drăgan, Plocon, 
Nicolau. Jucătorii echipei Dinamo s-au 
străduit la rîndul lor să presteze un 
joc' de calitate. De evidențiat faptul că

Luni 17 februarie 1964

BUZĂU. Consiliul asociației sportive 
Ucenicul feroviar de pe lingă școala 
profesională C.F.R. Buzău a luat o sea
mă de măsuri pentru buna organizare 
și desfășurare a primei etape a Spar
tachiadei republicane. Astfel, pînă la 
20 februarie vor fi instruiți și pregătiți 
30 de instructori voluntari și arbitri 
din rîndul elevilor, care vor conduce 
întrecerile Spartachiadei. Pînă la 17 fe
bruarie consiliul asociației va încheia 
pregătirile de organizare (echipament, 
teren și sală de sport), treeînd la în- 

cu

antrenarul S. Mihăilescu 
a folosit pe tinerii Tirlici, 
Stoian și Smerecinschi, 
care au dat satisfacție.

Partida a fost condusă 
greșeli de 1. Armeanu
D. Nicolau.

Prof. I. TAKACS 
antrenor federal

ȘTIINȚA CLUJ—TRAC
TORUL BRAȘOV 0-3 
(6, 15, 13). Este cea mai 
severă infrîngere pe te
ren propriu a studenților, 
din ultimii ani. Ei n-au 
reușit să se comporte pe 
măsura posibilităților lor 
și a așteptărilor publicu
lui. Despre Tractorul se 
poate spune că este o e- 
chipă omogenă, care s-a 
remarcat prin forța ata
cului (Bărbuță) și prin 
organizarea jocului (Fie- 
raru). Arbitrul R. Florea 
(Tg. Mureș) a condus 

foarte ...................... ‘ ‘
direct 
t urile
ST. TAMAȘ — coresp.

PETROLUL PLOIEȘTI-ȘTI1NȚA GA
LAȚI 3-1 (12—15,15—7,15—8,15—11). 
Meciul a durat două ore, ceea ce do
vedește dîrzenia cu care au jucat cele 
două formații. Petroliștii au obținut 
o victorie meritată datorită unui joc 
bun. Studenții s-au comportat aproape 
de valoarea lor doar în primul set. S-au

slab, influențînd 
rezultatele din se- 

doi și trei.
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tutindeni în plină desfășurare, lată cîteva relatări ale 
corespondenților 
pune în vederea 
publicane.

noștri despre activitatea ce se de- 
bunei organizări a Spartachiadei re- 

scrierea elevilor în foile de concurs. 
Pînă la ora actuală, peste 120 de elevi 
și-au manifestat dorința de a participa 
la întrecerile de baschet, handbal, volei 
și fotbal.

C. NICULESCU și M. DUMITRU- 
coresp. .

C1MPIA TURZII. In satele și comu
nele raionului Turda, pregătirile in ve
derea deschiderii Spartachiadei repu
blicane sint in toi. De pildă, tinerii din

(Continuare in pag. a 2-a)

Derbiul primei etapei a „Cupei R.P.R.“ la băieți. 
Rapid—Dinamo, a corespuns așteptărilor. Atacul 
rapidiștilor — în fotografie Plocon — este respires 

de blocajul dinarnovist
Foto: P. Romoșan

remarcat Rădulescu și Zamola (Petro-> 
Iul), Iorga și Udișteanu (Știința). y

C. MIGNEA și A. GRISTEA-coresp.

MINERUL BIHOR - STEAUA 3—2 
(15—13,12—15,16—14, 13—15, 15—13). 
Timp de peste două ore ambele echipe 
au reușit să furnizeze un joc frumos, 
aplaudat de cei peste 600 de spectatori. 
Rezultatele seturilor exprimă lupta care 
s-a dat pentru fiecare punct. Se pare- 
că echipa locală se apropie de forma 
sa. Minerul putea cîștiga cu 3—1, daca 
n-ar fi comis cîteva greșeli elementare, 
în cel de al patrulea set, la preluarea: 
mingii. ,

M. DOMIȚIAN-coresp. j

C.S.M.S. IAȘI-PROGRESUL BUCU
REȘTI 0—3 (11, 11, 5).

FARUL CONSTANȚA-ȘTIINȚA TI
MIȘOARA 1—3 (15—10,
14—16, 11—15).

10 —15„

/
FEMININ

DINAMO - VOINȚA CRAIOVA 3-(*
(4, 6, 5). Tinerele sportive din Craiova

(Cotiiinuare în pag. a 2-a) j

SCH1OARA ROMINĂ ILONA Ml- 
CLOȘ A OBTINUT UN FRUMOS 
SUCCES LA * „UNIVERSIADA DE 
IARNA" DIN R.S. CEHOSLOVACA. 
CONCURÎND BINE IN TOATE 
PROBELE, EA A OCUPAT LOCUL 
3 LA COMBINATA ALPINA, CU
CERIND MEDALIA DE BRONZ.

(Citiți amănunte în pag. a IV-a).



r iu O reușită finală raională la Spartachiada de iarnă
Campionatul feminin

Trei victorii în deplasare în etapa de ieri
UNIREA BUCUREȘTI— 

MUREȘUL TG. MUREȘ 
51—54 (35—26). Prima 
partidă din cuplajul giu- 
leștean de ieri dimineață 
a furnizat o surpriză. 
Deși au condus timp de 
38 de minute, uneori 
chiar la diferențe apre
ciabile (22—14 în min. 
12, 28—20 în min. 15, 
39—30 în min. 23), 
bucureștencele au fost ne- 
voite să părăsească, în 
cele din urmă, terenul în
vinse. Unirea, cu un a- 
vantaj evident de înălți
me în lupta sub panou, 
a dominat în prima re
priză, lăsîndu-ne să între
vedem că-și va lua re
vanșa pentru meciul pier
dut în tur. După pauză 
insă, antrenorul B. Koos 
(Mureșul) a dat indicații 
jucătoarelor sale să folo
sească în apărare o , 
nă“ luai strînsă, ceea 
a ridicat probleme 
rioase echipei gazdă, 
plus, baschetbalistele
la Unirea au ratat exas
perant de mult în această 
repriză (din 31 de arun
cări au realizat doar 6 1). 
Și cum contraatacul mu- 
reșencelor a funcționat în 
acest timp din ce în ce 
mai bine, formația oaspe 
a reușit în final să ega
leze și apoi să obțină o meritată vic
torie.

Gh. Dinescu și A. Berger (Buc.) 
au condus mulțumitor următoarele for
mații: UNIREA: L. Vasiliu 6, M. Ec
kert 13, D. Suliman 15, E. Poulief, 
E. Kerciov 8, A. Odobescu 9; MURE
ȘUL: R. Varga 15, O. Pircan 13, B. 
Madaras 6, M. Fogarasy 8, A. Csorvasy 
9, I. Koos, C. Mark 3.

RAPID BUCUREȘTI — ȘTIINȚA 
CLUJ 83—50 (40—26). Spre deosebire 
de partida din tur, cînd studentele au 
dat o replică curajoasă fostelor cam
pioane, ieri dimineață Rapid a obți
nut victoria fără nici un fel de difi
cultate. Trecînd la o apărare agresivă 
încă din primele minute și acționînd 
eu multă eficacitate pe contraatac, fe-

zo- 
c« 

se
in 
de

va marca încă două puncte 
meciul Rapid—Știința Cluj 

Foto: T. Chioreanu

Cu o splendidă detentă Trina Vasilescu (Rapid) s-a 
înălțat între 3 adversare și 
pentru echipa sa. Fază din

dominat ou ușurință o
un

roviarele au 
echipă venită parcă să piardă la 
scor cît mai strîns. O notă bună pentru 
Irina Vasilescu, care — pe linia ulti
melor sale comportări — a realizat și 
de data aceasta o partidă bună. Ală
turi de ea, Eva Ferencz și Anca Raco- 
viță au fost din nou pilonii de bază 
ai formației giuleștene.

Știința a jucat în cea mai mare parte 
a meciului fără convingere. Jucătoa
rele nu au respectat indicațiile tactice 
date de antrenor, nu au știut să se 
descurce în fața „presingului" (pe ju
mătate de teren) opus de rapidiste și 
s-au lăsat ușor depășite în apărare. 
Bun arbitrajul cuplului Gr. Avachian— 
M. Tănăsescu (Buc.). Au înscris: Fe
rencz 24, Vasilescu 12, Racoviță 15,

Ivanovici 10, Diaconescu 6, Zăvădescu 
10, Demian 2, Postole 4 de Ia Rapid 
și Godri 6, Brechner 4, Ungur 4, 
Marton 2, Popa 7, Horvat 8, Vagner 
19 de la Știința. >

VOINȚA TG. MUREȘ — VOINȚA 
BUCUREȘTI 39—50 (17—30). Partida 
a avut un nivel tehnic mulțumitor. 
Bucureștencele și-au asigurat victoria 
încă din prima repriză, cînd au insistat 
mai mult în atac. Partea a doua a jo
cului a fost mai echilibrată, gazdele 
reușind chiar să mai reducă din handi
cap. Cele mai bune jucătoare: Eva 
Demeter de la mureșence și Hanelore 
Spiridon de la bucureștence. Au 
condus corect Gh. Gagea și V. Chio
reanu (Cluj). (D. Ghițescu-coresp.).

VOINȚA ORADEA — CRIȘUL ORA
DEA 33—29 (15—12). După un joc de 
slab nivel tehnic, jucătoarele de la 
Voința au pîștigat din nou derbiul 
orădean. Scorul mic se explică prin 
numeroasele greșeli și ratări din po
ziții clare ale ambelor formații. Cele 
mai multe puncte au fost marcate de: 
Dolhan 12, Nagy 10, Milak 8 de la 
Voința și Munteanu 8, Vigh 7, Stama- 
tiu 6 de la Crișul. Au condus cu scă
pări I. Krasznay și A. Balasz (Ora
dea). (Paul și Gh. Lorincz-coresp.).

VOINȚA BRAȘOV — ȘTIINȚA 
BUCUREȘTI 46—60 (15—27). Știința 
a fost net superioară, depășindu-și ad
versarul din toate punctele de vedere, 
în min. 8 bucureștencele conduceau 
cu 16—0 și au menținut un avantaj 
consistent de-a lungul întregului meci. 
Echipa gazdă a acționat dezorgani
zat, atît în apărare, cît și în atac. M. 
Vodă (Galați) și E. Niculescu (Buc.) 
au condus bine următoarele formații: 
VOINȚA: E. Vogel 13, Simon 9, 
Gundisch 8, Herțeg 5, Binder 4, An
drei 4, Benedek 3; ȘTIINȚA: C. Gheor- 
ghe 16, V. Niculescu 14, Antosch 9, 
S. Dumitrescu 5, Haralambie 4, Vlă- 
escu 4, Simon 4, Nagy 3, Tintorescu 1. 
(Gh. Corcodel-coresp.).

Sălile de o excepțională frumusețe 
ale Casei de cultură a tineretului din 
raionul Tudor Vladimirescu (str. Tur
turele) au găzduit duminică diminea
ța o dublă competiție de mare interes. 
S-au întrecut aici peste o sută de fi
naliști ai Spartachiadei de iarnă din 
asociațiile aparținînd de clubul Olim
pia și formațiile artistice din întreprin
derile și instituțiile raionului. Ambele 
manifestații au fost urmărite cu viu 
interes atît de numeroșii spectatori cît 
și de competitorii înșiși. Sportivii au 
admirat, în pauzele dintre întreceri, 
evoluția echipelor de dansuri, a coru
rilor, iar componenții formațiilor artis
tice au urmărit la rindul lor confrun
tările dintre halterofili, șahiști, luptă
tori etc.

Cei mai mulți concurenți și cele mai 
valoroase dispute s au înregistrat la 
trîntă și la haltere. O impresie deose
bită au lăsat sportivii asociațiilor spor
tive Școala profesională Timpuri noi. 
Centrul școlar de construcții Mihai 
Bravu și Flacăra roșie. O revelație a 
finalei raionale de haltere a fost tînă- 
rul Gh. Petrescu (16 ani), ucenic 
strungar la Uzinele „Timpuri noi", care 
din prima încercare a ridicat bara de

90 kg. O bună impresie au lăsat și 
A. Munteanu. Gh. Opriș — la trîntă, 
E. Ruja și Luiza Cerempeî — la tenis 
de masă.

Iată cîștigătoriî probelor : haltere — 
cat. 56 kg Gh. Dumitrescu (asociația 
Șc. prof. Timpuri noi) 75 kg; cat. 67 
kg D. Dobre (Flacăra roșie) 85 kg 5 
cat 75 kg Gh. Pefrescu (Șc. prof. Tim
puri noi) 90 kg; cat. 82 kg N. Stan 
(Spartac) 95 kg. Trîntă — cat. 55 kg 
A. Munteanu (Șc. prof. Timpuri noi): 
cat. 61 kg P. Macovei (Centrul șc. 
construcții) : cat. 68 kg G. Opriș (Fla
căra roșie): cat. 76 kg M. Trandafir 
(Șc. prof. Timpuri noi), cat.. 84 kg F. 
Pocriș (Șc. prof. Timpuri noi). Printre 
cîștigătorii probelor de tenis de masă 
sînt: E. Ruja (Centr. șc. construcții). 
Luiza Cerempei (Petrol-chimie), I. 
Dirtea (Centr. șc. construcții) și alții. 
La șah-fete, locul I a fost ocupat de 
irina Bufuzan (Grafica nouă).

La sfîrșitui acestei săptămini sînt 
programați în întreceri trăgătorii, gim- 
naștii și crosiștii, finaliști ai Sparta- 
chiadei de iarnă din asociațiile spor
tive din raionul T. Vladimirescu.

T. R.

►-

A început „Cupa R. P. R.“
(Urmare din pag. 1)

n-au reușit să facă față dinamovistelor. 
Formația bucureșteană a beneficiat de 
aportul jucătoarelor din lotul olimpic, 
Ștefănescu, Vanea, Schreiber și 
a cîștigat ușor. Atacul lor. în care 
am remarcat pe Marilena Ștefănescu 
și Lia Vanea, nu a avut „probleme" eu 
blocajul advers și a realizat numeroase 
puncte. De la oaspete (care au jucat 
fără Cornelia Lăzeanu. accidentată) am 
remarcat totuși două tinere jucătoare

cu mari perspective: pe Sidona Fedac 
și Constanța Burlacu. Arbitrul N. Ma- 
teescu a condus bine un meci care nu 
i-a pus probleme (A. G.).

C.S.M. SIBIU - ȘTIINȚA BUCU
REȘTI 3—0 (4, 11, 10). »

FARUL CONSTANȚA rfAPID 1-3 
(12—15, 15—11, 11—15, 9—15).

C P.B. - C.S.M. CLUJ 3—0 (2, 12,10).
PROGRF.SUL-ST1INȚA CLUJ 2-3 

(8—15, 15—8, 6-15, 15—12. 12—15).

Meciuri frumoase in campionatul de juniori
Sîmbătă și duminică, în sala Vulcan, 

40 de boxeri juniori au urcat pe ring 
și au luptat cu dîrzenie pentru a se 
califica în finala campionatului orașului 
București. Spectatorii au aplaudat în re
petate rînduri frumoasele demonstrații 
pugilistice oferite de tinerii sportivi. Do
rința acestora de a învinge, manifestată 
din plin și în edițiile anterioare ale 
campionatului de juniori, a fost de data 
aceasta' completată cu avansate cunoș
tințe tehnico-tactice dobîndite în antre
namente. Am remarcat îndeosebi boxul 
curat, ținuta frumoasă, eschivele spec
taculoase ale tinerilor Constantin Sta- 
nef. Victor Silberman și Daniel Ghiz- 
davu (Viitorul). Ștefan Hîrșu și Tudor 
Jerdea (Olimpia). Petre Niculescu și 
iulian Brihac (Metalul), Ion Sabău 
(Progresul) ș. a.

Iată rezultatul întîlnirilor din semi
finale: Gh. Cristea (Metalul) b.ab. II 
T. Nițulescu (Steaua), I. Pantea 
(Steaua) b.p. C Aurel (Dinamo), St. 
Hîrșu (Olimpia) b. neprezentare I. Radu 
(Rapid), C. Neagu (Semănătoarea) b.p.

A. Balcă (Metalul), C. Stanef (Viitorul) 
b.ab. I I. Vlaicu (Grivița Roșie), M. 
Dumitrescu (CPB) b.p. St. Florea (Ra
pid), C. Negoescu (Olimpia) b. ab. II 
I. Celea (Unirea), P. Niculescu (Meta
lul) b. ab. II Gr. Ioniță (Semănă
toarea) G. Pomeicu (Viitorul) b.p. T. 
Miron (Voința), V. Silberman (Viito
rul) b.p. G. Gheorghe (Metalul), St 
Hîrșu (Olimpia) b.p. I. Pantea 
(Steaua), G. Stanciu (Vulcan) b.p. G. 
Neagu (Semănătoarea), T. Jerdea (O- 
limpia) b.p. M. Dumitrescu (CPB). I. 
Sabău (Progresul) b.p. R. Alexiu (Ra
pid), G. Negoescu (Olimpia) b.p. G. 
Sîrbu (Viitorul), I. Brihac (Metalul) 
b. ko I N. Niculae (Semănătoarea), P. 
Niculescu (Metalul) b. ab. III I. Zbâr
cea (CSS), D. Ghizdavu (Viitorul) 
b.ab. I M. Stan (Grivița Roșie).

învingătorii se vor întîlni miercuri 
seara, de la orele 19 în sala Dinamo 
în cadrul finalei care va desemna cam
pionii de juniori ai orașului București.

P. H.

Debut promițător în „Cupa 6 Martie
REZULTATE TEHNICE: Steaua — 

Unirea 14—5 (3—5): Gloria — Preci
zia Săcele — aminat; Grivița Roșie — 
Rapid 15—3 (0—3): Dinamo — Pro
gresul 11—3 (0—3).

Etapa inaugurală a tradiționalei 
competiții de rugbi dotată cu „Cupa 
6 Martie" (o veritabilă repetiție gene
rală înaintea campionatului), s-a des
fășurat în întregime, ieri, pe stadio
nul Unirea, sub cele mai frumoase 
auspicii: teren și timp bun, echipe te
meinic pregătite și arbitraje compe
tente. O notă discordantă: neprcc— 
tarea echipei Precizia Săcele la 
ciul cu Gloria... Ea 
în ziua meciurilor 
pitală la ora 12,30.

Derbiul etapei I 
formațiile Dinamo 
ciul, desfășurat într-un ritm susținut, 
a scos în relief stadiul avansat de 
pregătire al ambelor formații și orien
tarea lor netă către jocul deschis. Este 
foarte adevărat că și noile prevederi 
regulamentare au constituit un imbold 
către jocul „aerisit" ; oricum însă s-a 
văzut limpede că antrenorii Titi lo- 
nescu și Telu Diamandi manifestă 
multă preocupare în acest sens. Ceea 
ce este foarte bine I De altfel, obser
vația trebuie extinsă, deoarece și ce
lelalte formații care au evoluat dumi
nică pe „Unirea" și-au dat adeziunea 
pentru jocul la mină.

Meciul 11 începe Progresul, echipă 
cu cițiva jucători foarte acfivi și pe

plecase din 
și a ajuns 
Prea tîrziu ! 
a pus fa(ă 
și Progresul.

neprezen- 
la me- 
Brașov

Pregătiri pentru deschiderea Spartachiadei repablicaae
Răsăritul. Pe prof. Smarandache Bălă 
l-am întîlnit la antrenament cu atleții 
și fotbaliștii de la școala medie nr. I. 
In această școală se pregătește, tot
odată, și un ansamblu de gimnastică, 
care va deschide întrecerile etapei ra
ionale. In sfîrșit, la asociația sportivă 
înainte profesoarele de educație fizică 
Gabriela Vancu și Margareta Gordaș 
pun la punct planul de antrenament pen
tru secțiile de atletism și handbal.

G. DONC1U - coresp.
Au mai trimis scrisori în legătură cu 

pregătirile pentru deschiderea Sparta
chiadei republicane corespondenții I. 
Cetățeanu-Craiova, C. Moldovan- Si
ghișoara, S. Constan tinescu-Galați, C. 
Nemțeanu-P. Neamț, I. Fețeanu- Pi
tești, O. Guțu-Cluj și I. Iancu-Bacău.

(Urmare din pag. 1)

asociația Spicui, comuna Luna, parti
cipă cu regularitate la antrenamente. 
Pregătiri intense se fac și în comu
nele Frata. Buru și Viișoara.
V. ȘTEFANESCU și V. ONICA-coresp.

de participant!, dintre care 7.000 fete. 
Cu acest prilej vor fi instruiti 50 de 
instructori voluntari (30 la sate și 20 
la orașe). Totodată se va duce o muncă 
temeinică pentru ca în perioada desfă
șurării primei etape să fie înscriși în 
organizația noastră 3000 de oameni ai 
muncii.

SIBIU. Planul de măsuri menite să 
contribuie la buna organizare și desfă
șurare a Spartachiadei republicane în 
raionul Sibiu prevede, printre altele: 
prelucrarea regulamentului competiției 
cu președinții celor 78 de asociații spor
tive existente în raion și cu secretarii 
organizațiilor U.T.M. și tipărirea pe plan 
kcal a 150 de afișe. Aceste obiective 
a«i fost îndeplinite. Comisia raională de 
«țyanizare și-a propus, de asemenea, ca 
te prima etapă să mobilizeze 26.000

I. IONESCU - coresp.
CARACAL. La asociațiile sportive din 

localitate se fac pregătiri intense pen
tru deschiderea festivă a competiției. E- 
chipele feminine și masculine de hand
bal în 7 ale școlii medii nr. 2 se 
pregătesc cu multă conștiinciozitate sub 
îndrumarea profesorilor de educație fi
zică Zoe Popa și Ion Pîrvulescu. 
Antrenorul de fotbal Alexandru Apolzan 
lucrează intens cu fotbaliștii asociației

Ciobănel (Steaua) foarte activ în meciul de Ieri — cu Unirea — inițiază un 
nou atac al rugbiștilor militari. In spatele său, Chiță Dan este gata să vină 
in sprijinul coechipierului său Foto: V. Bageac

treisferturî (Cristăchescu, Gudov, Geor
gescu, Preotu) și pe înaintare (Cra- 
ioveanu, Vicol, Labo), forțînd deschi
derea scorului. Dinamo răspunde prin- 
tr-un Joc prea studiat. Consecința i 
Progresul deschide scorul prin Craio- 
veanu, care transformă e lovitură de 
pedeapsă. Progresul păstrează, îi. con
tinuare, inițiativa pînă la jumătatea 
reprizei, cînd dinamoviștii încep să iasă 
tot mai mult la atac. Rînd pe rind, 
Dragomîr. Rahtopol, Giugiuc, Moro- 
mete. Zlătoianu se apropie periculos 
de buturile adverse. Scorul nu este 
însă modificat. La reluare, dinamovi
știi. hotăriți să modifice rezultatul, se 
instalează in terenul Progresului. Popa 
(care îl înlocuise la pauză pe Drago- 
mir) aduce egalarea. printr-o încer
care spectaculoasă. Apoi, după trei 
ocazii ratate (Marinescu — lovitură 
de pedeapsă, Rahtopol și Giugiuc — 
cîte un „aropgoi"), Zlătoianu — recep- 
ționînd balonul — pleacă impetuos 
la atac și înscrie la centru. Giugiuc 
se... corectează, transformînd impeca
bil. Tot el stabilește și scorul final, 
executînd splendid o lovitură de pe
deapsă.

Rezultatul cu care s-a Încheiat par
tida poate părea prea sever, dar după 
modul cum au dominat dinamoviștii 
în repriza secundă, el este real.

11BERIU STAMA

HANDBAL^ 1

Sîmbătă și duminică
in „Cupa f. R. II. “

Sîmbătă și duminică, în faza inter
regională a „Cupei F.R.H." s-au înre
gistrat următoarele rezultate:

SENIOARE
Timișoara: Știința — Mureșul Tg.

Mureș 10—4 (4—7) și 13—8.
Sibiu: C.S.M. — S.S.E. Ploiești 12—6 

(5—4) și 4-6 (2—3).
Cluj: Știința — Spartac Constanța 

23—12 (9—5) și 8—3 (3—2).
SENIORI
București: Steaua — Dinamo Bacău 

8—5 (4—2) și 16—13 (7—4).
Brașov : Dinamo — Petrolul Ploieșf

41—13 (18—7) și 30—16 (16—5).
T g. Mureș: Mureșul—Știința Inst. 

pedagogic Cluj 19—13 (10—6) și 
14—14 (6-9).



Rapid-Steagul roșu:
joc bun in apărare, înaintările ineficace
Se simte apropierea returului. Ami

calul de ieri dimineață din Giuleșt.i. 
Rapid—Steagul roșu Brașov, a atras 
în tribunele stadionului aproape 10.000 
de spectatori.

Acest meci de verificare a corespuns 
scopului propus. Rapidiștii și-au veri
ficat din nou posibilitățile, cu două 
săptămîni înaintea primului meci ofi
cial, cu un partener din prima catego-

Jamaischi, 18- 
Ozon, • ••

Ați ghicit: cifrele din dreptul celor 
doi jucători ai Rapidului reprezintă vîrs- 
ta lor: Jamaischi 18, iar Ozon, dublu : 
36. Spus în cuvinte primul are în față 
tot viitorul, aflîndu-se la începutul 
carierei de fotbalist, cel de al doilea 
se pregătește să-fi ia adio de la spor
tul cu balonul rotund.

Așa să fie oare ? Judecind 
cifre da, apreciind după fapte, ba... 
Să vorbim întîi de cele recente, petre
cute nu mai departe de ieri, cînd — 
în timpul meciului cu Steagul roșu 
Brașov — Ozon și Jamaischi au îm
brăcat tricourile cu numărul 9 și, res
pectiv, 10. Poate și apropierea lor în 
teren să ne fi inspirat rîndurile. Nu 
este vorba aici (numai) de randamen
tul mai scăzut la capitolul tehnică din 
partea jucătorului tînăr, de execuțiile 
mai întîrziate și fără adresă... S-ar 
putea scuza toate astea printr-o mai 
mică experiență. Antiteza se referă la 
.alitățile fizice, la viteză fi la rezis
tență, la ceea ce ar trebui să consti
tuie „atu“-urile celui de 18 ani. Dar 
AR TREBUI nu-i totuna cu ESTE. 
Ieri Jamaischi a slăbit ritmul chiar 
din prima repriză. Dînd vădite semne 
de oboseală, a luat starturi greoaie 
după balon, n-a mai putut contribui 
la jocul de mișcare, al echipei, ll lă
sase resursele și aceasta explica poate 
și pasele trimise la adversar. Spre 
deosebire de Titus Ozon, care acționa 
lingă el, acoperind o zonă mai mare, 
atît în prima repriză cît mai ales în- 
tr-a doua cînd a schimbat locul cu 
Ion Ionescu, Era spre sfîrșitul reprizei 
secunde cînd „bătrînul" Ozon l-a lă
sat în urmă la sprint pe un adversar 
mult mai tînăr ca el, în aplauzele 
bine meritate ale „tribunei-.

Fără acest „amănunt" poate n-am 
fi luat creionul în mină. Și fără cele 
auzite în cabină de la antrenori și 
de la doctorul echipei: „Din vina lui 
sau a altora, Jamaischi nu duce o viață 
sportivă; are tensiune Ia 18 ani...".

Cum să nu-ți vină în minte decla
rația lui Di Stefano făcută presei la 
sfîrșitul meciului cu Milan: „Am slăbit 
7 kilograme în trei luni, ca să joc 
măcar pînă la... 40 de ani".
v

(insultă la adresa arbitrului de tușă).
Arbitrul Marin Niță a condus bine 

formațiile : RAPID : Andrei — Lupescu, 
Motroc, I. Dinu (un tînăr care promite) 
— C. Dinu, Langa — Năsturescu, Du- 
mitriu II (Ionescu). Ozon, Jamaischi, 
Codreanu (Kraus). STEAGUL ROȘU t 
Haidu — Zaharia, Jenei, Nagy — 
Campo, Sigheti — Hașoti, Ciripoi, Ne- 
cula, Meszaros (Filimon), Selimeși.

după

G. NICOLAESCU

în aceste condiții 
mai rapidă cîrcu- 
In prima repriză 
și Năsturescu au

rie, iar stegarii au evoluat pentru 
prima dată In acest sezon pe un 
teren fără zăpadă. La Brașov, ză
pada pe stadion e de 30—40 cm, după 
cum ne spunea antrenorul Proca.

Rezultatul jocului: 1—0 (1—0) pen
tru Rapid, prin golul înscris de Dumi- 
triu II în minutul 4.

Rapidul a început jocul intr-un ritm 
susținut, pe care l-a păstrat 45 de 
minute. Condiția fizică bună a permis 
bucureștenilor o continuă mișcare fa 
teren, participare activă la acțiunile 
ofensive a majorității jucătorilor din 
înaintare și halfie. 
a fost posibilă și o 
lație a balonului.
Ozon, Dumitriu II
conlucrat bine, preocupați de realiza
rea unor „un-doi-uri“ și lansări în 
adîncime eficace. De fapt, golul mar
cat e rezultatul unei faze în care min
gea a mers repede și precis de la Du
mitriu II la Ozon, apoi din nou la 
Dumitriu care a înscris. La faza res
pectivă, o contribuție importantă au 
avut-o și halfii, mai ales G. Dinu, 
care a făcut un joc bun, cu deschideri 
lungi, ceea ce se și recomanda pe un 
teren pe alocuri desfundat. Faptul că 
Rapid n-a înscris mai multe goluri, 
se datorește impreciziei înaintașilor in 
trasul la poartă. Dumitriu (min. 1), 
Năsturescu (min. 36 și 37) și Ozon 
(min. 12) au ratat ocazii favorabile. 
Mai mult, în min. 13, Ozon a ratat 
și un 11 m, trăgînd în bară.

După pauză, echipa bucureșteană „nu 
se mai vede", dar nu din lipsă de re
surse fizice, ci datorită schimbărilor 
survenite la înaintare. Ionescu nu reu
șește nici măcar o dată să conlucreze 
cu cel de-al doilea atacant central 
(Ozon), iar Kraus e complet depășit.

Despre Steagul roșu se pot spune 
lucruri bune la capitolul pregătirii fi
zice, fiindcă a terminat mai bine 
meciul decît l-a început. în apărare 
Jenei, Sigheti și Campo au reușit să 
fie egali partenerilor de joc încă din 
primul minut. Cînd au avut mingea, 
au creat multe situații bune atacului, 
înaintașii însă au combinat prea mutt. 
Acțiunile lor ofensive, cu excepția lui 
Necula, au fost purtate într-un ritm 
lent, iar cînd ajungeau la 16 m fiecare 
căuta poziția „ideală" de șut. Aceasta 
a dat posibilitatea apărării rapidiste 
să se replieze. Ar mai fi de consemnat 
un fapt reprobabil la acest joc. ieșirile 
nesportive ale lui Năsturescu (l-a faul
tat intenționat pe Filimon) și Hașoti

AL DOILEA MECI AL JUNIORILOR IN TURCIA
ISTANBUL 16 (prin telefon de la co

respondentul nostru). Sîmbătă s-a des
fășurat în localitatea Antalia cea de a 
doua partidă dintre reprezentativele de 
Juniori ale Turciei și R.P. Romîne. Fot
baliștii formației gazdă au terminat 
din nou învingători cu scorul de 2—1 
(I—0). Golul echipei oaspe a fost 
înscris de Dobrin (min. 29). Juniorii

romîni au jucat în următoarea formație: 
Curuț - Popa. Deleanu, Petrovici-Tîm- 
pănar, Mareș - Lucescu, Dobrin, Lang, 
Nunweiller VI, Panici.

SAMIM VARR
★

Următorul meci al Juniorilor noștri 
se va desfășura la Atena în ziua de 19 
februarie în compania formației A.E.K.

DE LA F. R. F.
în urma cererilor depuse de jucă

tori în termenul prevăzut, F. R. Fot
bal a aprobat următoarele transferări : 
C. Niculescu de la Rapid București 
la Siderurgistul Galați ; Mihai Mihai 
de la C'.F.fi. Roșiori la Crișul Oradea ;

Otonosport
«ȘB ARATA O VARIANTA 
CV 12 REZULTATE EXACTE 

Concursul nr. 7 din 16 februarie

I. Florentina — Bologna (A) 
II. Genoa — Lazio (A)

III. Juventus — Sampdoiia (A)
IV. Lanerossl — Catania (A) 

V. Mantova — Internazionale
VI. Milan — Torino (A) 

VII. Modena — Bari (A) 
•HII. Homa — Atalanta (A) 

IX. Spal — Messina (A) 
X. Foggia «— Cagliari (B) 

XI. Prato — Napoli (B) 
XII. Varese — Palermo (B)

Fond de premii 300.196 lei.

(A)

1964

0—0
4—1
1—0
1—1
2—2
1—1
1—1
1—1
1—1
0—0
0—0
0—0

X
1
1

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Alexandru Vasile de la Dinamo Pitești 
la Știința Cluj ; Ion Bejan de la Fo- 
resta Fălticeni la Steaua București ; 
G7i. Ojoc de la Moldova Iași la Rapid 
București ; I, Oblemenco de la Trac
torul Corabia la Rapid București ; Tr, 
Ivănescu de la Steaua București la 
Progresul București ; Tr. Popescu și 
Gh, Dumitrașcu de la Poiana Cimpina 
la Petrolul Ploiești ; B. Hălmăgeanu 
de la Steaua București la Petrolul 
Ploiești ; Gh. Cacoveanu de la Steaua 
București și Nicolae Nagy de la Di
namo Obor la Dinamo Pitești ; Ghiciu 
Pascu de la Minerul Bihor la U. T. 
Arad ; Teodor State de la Știința Ga
lați și Romeo Banu de la C.S.M. Cluj 
la Siderurgistul Galați ; N. Botescu de 
la Gloria Bistrița la Știința Timișoara ; 
D. Chiriță de la Rapid Focșani la 
C.S.M.S. Iași ; Vasile Duca de la Ind. 
Sîrmei C. Turzii și Gh. Damian de la 
Gaz Metan Mediaș la Crișul Oradea ; 
V. Negrea de la Siderurgistul Galați, 
Dumitru Nicolae și C, Moldoveanu de 
la Petrolul Ploiești, A. Măndoiu de la 
Unirea Dej, la Steaua București.

Atacul a șutat mult și a marcat... mult
Suporterul unei echipe, rămîne tot... 

suporter. Fie că echipa sa îndrăgită 
joacă pe „Republicii" sau la... margi
nea orașului, fie că susține o partidă 
oficială sau una de antrenament, el 
„răspunde" prezent. Așa s-a întîmplat 
și ieri dimineață. Cu toate că Steaua 
nu juca pe „23 August" sau pe „Re 
publicii", ci pe terenul Ghencea și că 
nu susținea un meci oficial, ci unul de 
antrenament cu o echipă de catego
ria C. totuși foarte mulți spectatori 
„au semnat condica de prezență", for- 
mînd un adevărat gard viu. pe 2—3 
rînduri. în jurul terenului. Și n-au

f — -----—
avut de ce regreta. Militarii au făcut un 
joc frumos și astfel au dispus de Uni
rea Răcari cu scorul de 12—0 (4—0) ! 
Autorii golurilor î Pavlovici (5). Sorin

- (2) șiAvram (2), Racsi (2), Jenei 
Moldoveanu.

Din primele minute de joc a 
evidență valoarea superioară 
gățirea bună a formației

C. ALEXE

Racksi în acțiune... (Fază din meciul Steaua—Unirea Răcari)
Foto: T. Chioreanu

ieșit ta 
și preș 
Steaua. 

Militarii au avut îndelungate perioade 
de dominare, au combinat frumos și 
acțiunile ofensive le-au terminat întet» 
deauna cu șuturi la poartă. 4

Ca și la ultima întîlnire amicală >. 
echipei Steaua, s-a remarcat jocul 
lectiv. fiecare jucător străduindu-se «f- 
aportul său să fie cît mai prețios. Te- 
renul uscat a înlesnit o bună circulație 
a jucătorilor, cît și a balonului. Se 
pare că militarii încep să înțeleagă’ 
tot mai mult că fotbalul se joacă mai. 
joritatea timpului și fără balon. Bet 
asemenea, trebuie să remarcăm îmbună
tățirea ritmului. înaintașii, mai ales/ 
s-au mișcat rapid, au schimbat direcția' 
acțiunilor ofensive, iar cele două ex.J 
treme au fost din plin solicitate. Uw 
alt fapt care trebuie consemnat este 
buna pregătire fizică. I-

Unirea Răcari, la al doilea joc de 
antrenament, a încercat, și pe alocuri 
a reușit, să dea o replică viguroasă. 
A jucat deschis, hărțuind uneori apăram 
rea adversă

Arbitrul Gh. Lungan a condus urmă* 
toarele formații:

STEAUA: Eremia — Măndoiu, Du
mitru Nicolae, Cojocaru — Jenei, Ne
grea — Bejan, Pavlovici, Sorin Aeram, 
Racksi, Moldoveana.

UNIREA: Alexe (Ionescu) — Scor
ia!, Panait. Duță — Mihalache, Negrea 
— Stan. Jangu. Semenescu, Leca (Cos- 
tică). Suli.

POMPILIU VINTILĂ

IERI, IN ȚARĂ
PLOIEȘTI 16 (prin telefon). Peste 

8 000 de spectatori au luat loc in tri
bunele stadionului din localitate pentru 
a vedea la lucru echipa lor favorită, 
Petrolul Ploiești, căreia î-a fost opusă 
echipa studenților din Cluj. Meciul a 
luat sfîrșit cu victoria gazdelor cu sco
rul de 2—0 prin punctele înscrise de 
lordache (min. 15) și Popescu (min. 
52). Apărarea petroliștilor s-a descurcat 
bine în amîndouă reprizele dar atacul 
nu a dat satisfacție. Doar Dridea I- a 
dat un randament superior.

La primul joc pe teren uscat Știința 
Cluj a acționat oarecum nesigură. A- 
părătorii au avut intervenții defectuoase 
și numai ineficacitatea atacului ploieș
tean a făcut ca scorul să nu fie mai 
mare. Au jucat formațiile: Petrolul: 
Sfectu - Pahonțu, Hălmăgeanu. Florea- 
Fronea, Marin Marcel - Popescu. Du- 
mitrașcu, lordache. Dridea 1, Dridea II. 
Au mai fost folosiți Ionescu. Pal, A. 
Munteanu și Oprișan (un junior). 
Știința: Ringheanu - Marcu, Georgescu, 
A. Eiîrsan - D. Bîrsan, V. Alexandru- 
Suciu, Don, Szabo, Adam, Matei. Au 
mai fost folosiți Moguț, Grăjdeanu, 
Tema. Drăgulescu.

A. VLASCEANU și GH. 
APOS TOLESCU-coresp.

METALUL TTRGOVISTE-DINAMO 
BUCUREȘTI 1—5 [1—4)

TIRGOVIȘTE, 16 (prin telefon). A 
fost un meci de verificare util pentru 
ambele echipe. Dinamooiștii au avut o 
bună pregătire fizică, au stăpinit mij
locul terenului și au atacat rapid pe 
aripi. Elementele tinere încercate In 
acest meci a dat satisfacție, in special 
Eeodot și Stere. Punctele învingătorilor 
au fost înscrise de FrăfUă (4) și Ene 
II. Pentru metalurgiști a marcat Nicu- 
lescu.
M. AVÂNU și V PETRBSCU-coresp.

U.T.A. - VAGONUL ARAD 5—1 (2—1)

ARAD. 16 (prin telefon). Textiliștii, 
au desfășurat un frumos joc de ansam
blu remarcîndu-se in special linia de

Ce face Dumitru Popescu?
Fără îndoială că mulți dintre su

porterii echipei bucureștene Progresul 
s-au întrebat: „ce face Dumitru Po
pescu?" Aceasta, deoarece de mai mult 
timp, talentatul Jucător al Progresului 
lipsește din rîndurile formației sale.

Sîmbătă, după-amiază. l-am întîlnit 
pe Popescu în troleibuzul 85.

— Unde ai... dispărut?
— Am fost „sechestrat" în casă de 

către medici, care au bănuit un sub- 
icter. Am urmat tratamentul indicat și 
acum mă simt bine. Curînd voi reîn
cepe antrenamentele și sper să-mi reiau 
locul în echipă...

atac. Punctele au fost înscrise de Țîr- 
lea (2), Selymesi, Chivu și Comisar. 
Pentru Vagonul a înscris Macaveî. 
U.T.A. a folosit următorii jucători: Co- 
man (Ion Vasile) - Pecican. Bacoș, 
Czako II (Neamțu) - Chivu, Mețcas- 
Steiner, Tomeș, Țîrlea. Comisar. Sely
mesi (Farcaș).

In deschidere: C.F.R. Arad-U.T.A. 
(juniori) 3—2 (0—1).

ST. lACOB-coresp.

C.S.M.S. 1AS1 - CHIMIA ONEȘTI 
4—2 (1— 0)

In cadrul pregătirii pentru campionat. 
C.S.M.S. Iași a jucat ieri la Onești cu 
Chimia care activează in divizie C. 
Scorul întîlnirii 4—2 (1—0). Golurile 
au fost marcate de Popescu C. (2) și 
Pop (2) pentru C.S.M.S. Iași iar pen
tru Chimia a înscris Bobi (2). Partida 
a fost urmărită de peste 3 000 specta
tori. C.S.M.S. lași a aliniat următoarea 
formație: Faur - Procan, Popescu V., 
Tapu - Humă. Dragomirescu - Comă- 
nescu. Matei, Pop, Popescu C„ Vornicu, 
rezerve Milea și Zamfir.

GH. GORUN și
GH. GRUNZU - coresp.

SIDERURGISTUL - POIANA C1MPINA
5—0 [5—0)

GALAȚI, 16 (prin telefon) Peste 
4 000 de spectatori au luat lo« ta tri
bunele de la „Portul roșu" pentru a 
urmări intîlnirea amicală care a opus 
formației gazdă, Siderurgistul. pe P»- 
iana Cîmpina. A fost un meci viu dis
putat cu faze frumoase. Gălățenii au 
manifestat multă poftă de Joc, s-au 
mișcat cu ușurință și — ta prima re
priză — au dat dovadă și de eficaci
tate. Formația aaspe a acționat bine 
în cîmp. dar s-a pierdut în apropierea 
careului de 16 m advers.

Punctele Învingătorilor au Iest În
scrise de Dragomir. Banu, Stătescu și 
Dărăban (2). Siderurgistul a folosit 
următoarea formație: Cîmpeanu (Nicu
lescu) - Tomescu. Hulea (Floreseu), 
Voicu - Lupea, Dragomir • Stătescu, 
Gh. Ion. Gherghina (Banu), Dărăban 
(R. Matei), David.

T. CONSTANTINESCU-coresp.

Instantanee

Pe o stradă din Bacău
Întîlnire cu arbitrul băcăoan 

Adrian Macovei, pe o stradă a 
orașului său. După două cuvinte 
de salut, bineînțeles un inter
mezzo pe teme de fotbal, înain
te de începerea returului.

— Va fi o luptă extraordina
ră, în „subsolul** clasamentului ! 
Am impresia, ne spune zîmbind 
Macovei, că nici Siderurgistul 
nu s-a resemnat...

— Cu atît mai interesant pen
tru miile de spectatori, care iu
besc meciurile cu miză mare.

— Și, cu atît mai greu pen
tru conducătorii acestor partide.

— Dacă sînt bine pregătiți ?
— Așa-i. De altfel, și noi ar

bitrii din Bacău am intrat în 
perioada „precompetițională". 
De două ori pe săptămînă, cîte 
două ceasuri de antrenament în 
aer liber. Aceasta, după ce în
treaga perioadă de „odihnă** am 
petrecut-o cu studiul teoretic...

Scot pachetul cu țigări, pen
tru a-mi aprinde una, și-l invit 
pe interlocutorul meu să se ser
vească.

— Vă mulțumesc dar, înce- 
pînd din anul 1956, la fiecare 
1 ianuarie renunț la fumat, pînă 
la începerea returului campio
natului...

Rîdem. Adrian Macovei «e 
rtrăduiește, «ă mă convingă că 
într-o zi va renunța definitiv 
Ia această meteahnă. Eu îi aduc 
aminte de anecdota oare spune 
că: întrebat, fiind, dacă este 
greu să te lași de fnmat, cele
brul scriitor englez Bernard Shaw 
a răspuns: „Deloc, eu m-am 
lăsat de cîteva ori"™

— Mă gîndese, spune arbitrul 
băcăoan, că dacă m-ar întreba, 
într-o zi, cineva, fi pe mine, 
dacă este greu să te lași de ar
bitraj. aș putea răspunde la fel.

— De ce ?
— Din aceleași motive. Și eu 

m-am lăsat de arbitrat, în cîte
va rînduri. duminica, după meci, 
dar în ziua în care primeam 
delegația de la federație uitam 
cu totul de hotărîrea luată...

— Și acum ?
— Aștept cu emoție clipa 

cînd va trebui să chem la „cen
tru- pe „combatanți-, într-o 
partidă oficială...

I-atn urat succes și meciuri 
/ușoare", adică disputate în li
mitele unei perfecte sportivi
tăți.

VALENTIN PAUNESCW



A lost alcătuit programul „concursului internațional 
de schi al R. P. Romine *

„Universiada de iarna"
Ilona Micloș a cucerit medalia de bronz

Mii de spectatori la o cursă de slalom. O imagine pe care o vom revedea la sfîrșitul acestei săptămîni cînd 
se va desfășura „Concursul internațional de schi al R. P. Romtne1* Foto: T. Chioreanu

la combinata alpină

F.R.S.B. a stabilit următorul pro
gram de desfășurare a celei de a Vl-a 
ediții a „Concursului internațional de 
schi al R. P. Romine" :

vineri 21 februarie, ora 18: deschi
derea festivă (in fața hotelului 
„Sport") ;

sîrnbătă 22 februarie, ora 10: sla
lom special femei (pe pîrtia din Po
iana Brașov): ora 12,30: slalom uriaș 
bărbați (pe Sulinar) ;

duminică 23 februarie, ora 10: sla
lom uriaș femei (pe Sulinar) ; ora 11 : 
slalom special bărbați (pe pirtia de 
„sub teleferic"); ora 15: festivitatea

Selecționatele orașelor Sinaia și Vatra Denial 
învingătoare în „Cupa Dornelor"

VATRA DORN EI 16 (prin telefon). 
Sîrnbătă și duminică s-au desfășurat 
pe pîrtiile din împrejurimile orașului 
întrecerile tradiționalei competiții do
tată cu „Cupa Domelor", la care au 
participat schiori din Sinaia, Piatra 
Neamț, fași. Botoșani, Suceava și 
Vatra Dornei. Concursul a fost bine 
organizat și s-a bucurat de o zăpadă 
excelentă și o vreme favorabilă. 
Lupta pentru cucerirea trofeelor a fost 
deosebit de strînsă, atît la probele al
pine, cît și la cele de fond.

Tr. Ciolu. unul din cei mai buni fon- 
diști din l atra Dornei

Foto: P. Spac

Rezultatele :
FOND, 15 km seniori: 1. FL Mol- 

doveanu (Sinaia), 2. V. Tudose (Bo
toșani); 3. Tr. Giotu (Vatra Dornei):

10 km juniori: 1. FI. Bunea (Si
naia); 2. N. Buta (Vatra Dornei); 3. 
Șt. Cinca (Sinaia);

5 km senioare: 1. Adriana Rusu 
(Vatra Dornei); 2. Ananie Maria 
(Iași); 3. Ileana Chelaru (Botoșam);

3 km junioare: 1. Mariana Bălă- 
nescu (Sinaia); 2. Gabriela Bighiu 
(Vatra Dornei); 3. Ana Pascu (Si
naia);

3x10 km băieți: 1. Sinaia; 2. Va
tra Dornei; 3. Botoșani;

3x5 km fete: 1. Vatra Dornei; 2. 
Sinaia: 3. Iași;

COBORIRE, seniori: 1. M. Miron 
(Vatra Dornei); 2. E. Ursache (Iași); 
3. M. Grigoraș (Vatra Dornei): se
nioare: 1. Stela Stăncel—Tampa (Su
ceava); 2. Rodica Secher (Sinaia); 
3. Agneta Pali (Vatra Dornei); ju- 
mvi: 1. L. Turcu (Vatra Dornei); 2. 
C. Vulpe (Sinaia); 3. P. Brînzei (Pia- 

de închidere (în fața hotelului „Sport").
în vederea acestui important eveni

ment, schiori! romîni au participat du
minică dimineață la un concurs de 
verificare, desfășurat pe pîrtia de sla
lom din Poiana Brașov. A avut loc 
o manșă de slailom special cu 40 de 
porii. Cei mai buni timpi au fost reali
zați în ordine de: M. Bucur (Carpați 
Sinaia), N. Iovicî (Dinamo București), 
C. Bălan (A.S.A. Brașov), K. Gohn 
(Dinamo Brașov), Sp. Bălan (A.S.A. 
Brașov), I. Zangor (A.S.A. Brașov), 
H. Hannich (Dinamo), M. Focșeneanu 
(Carpați), C. Tăbăraș (Carpați). După 

tra Neamț); junioare: 1. Mariana 
Andreescu (Vatra Dornei); 2. Florica 
Megianis (Sinaia); 3. Elena Danea 
(Sinaia);

SLALOM URIAȘ. seniori: 1. M. 
Mihai; 2. M. Grigoraș; 3. Șt Santa 
(Sinaia); senioare: 1. Rodica Secher;
2. Agneta Pall; 3. Stela Stăncel— 
Tampa; juniori: 1. L. Turcu; 2. C. 
Vulpe; 3. P. Brînzei; junioare: 1. Ma
riana Andreescu; 2. Elena Danea; 3. 
Florica Megianis;

SLALOM SPECIAL, seniori: I. AL 
.Mihai; 2. Gh. Lascu (Piatra Neamț); 
3 E. Ursache; senioare: 1. Stela Stăn
cel—Tampa; 2. Agneta Pall; juniori: 
1. Al. Popa (Sinaia); 2. C. Vulpe: 3. 
L. Turcu: junioare: 1. Mariana An
dreescu; 2. Florica Megianis; 3. Elena 
Danea.

Trofeul „Cupa Dornelor" a fost cu
cerit la probele de fond de selecțio
nata orașului Sinaia, care a totalizat 
31 p. Urmează în clasament: 2. Vatra 
Dornei 33 p; 3. Iași 57 p; 4. Botoșani 
59 p; 5. Suceava 69 p. La probe al
pine. „Cupa Dornelor" a revenit se
lecționatei orașului Vatra Dornei cu 
44 p. Pe locurile următoare: 2. Sinaia 
47 p; 3. Piatra Neamț 73 p; 4. Su
ceava 81 p; 5. Iași 82 p.

C. ALEXA și P. SPAC-coresp.

Sportivii 
în concursul

(Urmare din pag. 1)

ultima zi a concursului, a constituit 
o spectaculoasă dispută sportivă, mult 
aplaudată de public. Intîlnirea a re
venit cuplului Maria Alexandru, Ella 
Constantinescu, care a învins perechea 
Eva Foldi, Sarolta Lukacs mai clar 
decit în partida pe echipe: 3—0 (14, 
24, 15). Româncele s-au completat foar
te bine, fructificind, prin atacuri promp
te. momentele de nesiguranță ale cu
plului maghiar, iar in apărare au for
mat un adevărat zid. O mențiune spe
cială pentru siguranța cu care a atacat 
EHa Constantinescu în finalul setului 
al H-Iea, singurul set echilibrat, de 
mare luptă.

Proba de simplu bărbați a fost do
minată de jucătorii iugoslavi, care, 
de altfel, s-au și clasat pe primele 
două locuri. In finală ne așteptam la 
o rezistență mai mare din partea lui 
Korpa în fața lui Markovic II. Dar 
acesta din urmă a temperat repede 
jocul... năvalnic al colegului său, pu- 
nîndu-1 pe picior greșit în repetate 
rînduri. Scor: 3—0 (18, 19, 16) pentru 
Markovic II. 

concursul seniorilor a avut loc și o 
cursă de slalom special pentru juniori.

Concursul de verificare a fost util 
atit pentru selecționarea schiorilor 
care ne vor reprezenta la sfîrșitul săp- 
tămîuii, cit și pentru pregătirea și ale
gerea traseului pentru cursa feminină 
de slalom din cadrul „Concursului in
ternațional".

După prima etapă,

Voința Odoriici conduce 
in „Cupa R.P.R." la sărituri

BRAȘOV 16 (prizt telefon). Prima 
etapă a „Cupei R.P.R." la sărituri 
de la trambulină s-a desfășurat du
minică la Poiana Brașov. Cei 32 de 
concurenți, dintre care 18 juniori, au 
oferit publicului un spectacol frumos. 
Remarcăm îndeosebi lupta palpitantă 
dată la juniori, unde Eros și Mărgi
nea nu nu au izbutit să tranșeze riva
litatea nici după cele trei sărituri. La 
seniori. Cornel Crăciun a dominat 
clar.

Rezultatele :
SENIORI: 1. C. Crăciun (Steagul 

roșu) 231 p (50 m — 49 ni); 2. FI. 
Voinea (Dinamo) 216,5 p (46 m — 
48,5 m): 3. E. Kiss (Voința Odorhei) 
205 p; 4. A. Piriș (Tractorul) 191,5 p : 
5. T. Peterfi (Voința Odorhei) 189,2 
p; 6. I. Colcer (Tractorul) 187,2 p;

JUNIORI: 1-2. I. Eros (Voința 
Odorhei) și V. Mărgineanu (Tractorul 
Brașov) 220 p; 3 1. Covaci (Voința
Odorhei) 195,4 p: 4. Gh. Arșii (Trac
torul) 183,9 p; 5. Z. Cismadia (Voin
ța Odorhei) 177,1 p; 6. V. Tomas (Di
namo) 172,3 p.

După această primă etapă, clasa
mentul „Cupei R.P.R." pe echipe este 
următorul: 1. Voința Odorhei 1107,1 
p: 2. Tractorul Brașov 1055,4 p; 3. 
Dinamo Brașov 1035,7 p; 4. T. D. 
Rîșnov 822,4 p; 5. Steagul roșu Bra
sov 361,1 p.

CAROL GRUIA
cores p. reg.

romîni au cîștigat 4 probe 
internațional de tenis de masă

La dublu bărbați, după un început 
slab, perechea Korpa, Vecko și-a do
vedit din nou omogenitatea și func- 
ționînd ca un... ceasornic n-a lăsat 
nici o speranță lui Markovic II și Reti: 
3—1 (—15, 17, 11, 9).

Ultima finală, cea de dublu mixt, 
a fost deosebit de atrăgătoare prin 
schimburile executate în mare viteză, 
prin jocul de contre. Tînăra pereche 
cehoslovacă Jarmila Karlikova — Kunz 
a cules binemeritate aplauze pentru 
evoluția reușită (atacuri aproape din 
orice poziție, schimbările dese de di
recție, orientarea tactică superioară, în 
special Karlikova) și victoria obținută 
la dublul maghiar Sarolta Lukacs — 
Rozsas cu 3—1 (21, —18, 18, 14).

Rezultate mai importante din probele 
individuale: simplu femei, optimi: E 
Alihalca—Jitka Karlikova 3—2, C. Folea 
—ITarst 3—0, sferturi de finală: Lukacs 
—C. Folea 3—0, Foldi—Bucholz 3—2,
E. Constantinescu — Dauphin 3—0, 
semifinala: Maria Alexandru—Lukacs 
3—0 (20, 11, 18), Foldi—EHa Constan
tinescu 3—1 (20, —14, 11, 10) ; simplu 
bărbați, turul I: Sindeanu—Kunz 3—2,

PRAGA (Agerpres). — „Universiada 
de iarna" a continuat sîrnbătă la Spin- 
dleruv Mlyn cu disputarea probei de 
sărituri de la trambulină, contînd pen
tru combinata nordică. A terminat în
vingător japonezul Takashi Fujisawa 
care a totalizat 249,0 puncte (cea mai 
lungă săritură a sa a măsurat 61,5 m). 
Aledalia de aur in proba de combinată 
nordică a fost ciștigată de schiorul 
sovietic Viaceslav Drjaghin, cu 472.33 
puncte. Pe locurile următoare s-au cla
sat Ștefan Oleksak (R.S. Cehoslovacă) 
— 470,42 puncte și Takashi Fujisawa 
(Japonia) — 447,93 puncte.

Patinatorii artistici cehoslovaci au 
obținut două medalii de aur în compe
tițiile care se desfășoară la Pardubice. 
Proba masculină a revenit lui Karol 
Divin cu 925,7 puncte, urmat de japo
nezul Sato — 894,5 puncte și Mestov 
(U.R.S.S.) — 855 puncte. La perechi, 
pe primul loc s-au clasat Agnesa Wla- 
chowska și Peter Bartosiewicz (Ceh.).

Duminică, în centrul atenției spectato 
iilor, s-a situat proba de coborire. In 
cursa feminină, medalia de aur a re
venit schioarei franceze Annie Famose, 
care a realizat timpul de 1:40,61. Ea 
a arătat o formă remarcabilă întrecînd 
cu aproape două secunde pe austriaca 
Hiltrud Rohrbach și pe Pascale Județ 
(Franța), clasate, în ordine, pe locurile 
următoare. Ilona Micloș (R.P.R.) a 
făcut din nou o cursă bună, clasîn- 
du-se pe locul 6, cu rezultatul de 
1:43,01. Comportarea campioanei noa
stre în cele trei probe alpine i-a adus 
medalia de bronz la combinată.

Primul loc la combinată alpină a fost 
atribuit lui Heidi Obrecht (Elveția) —

SCURTE ȘTIRI EXTERNE
LIDIA SKOBLIKOVA CAMPIOANA 

MONDIALA ABSOLUTA 
DE PATINAJ VITEZA

Pe patinoarul orașului Kristinen- 
hamm (Suedia) s-au desfășurat sîm- 
bătă și duminică campionatele mon
diale feminine de patinaj viteză pa 
anul 1964. In proba de 500 m, pe pri
mul loc s-au clasat la egalitate spor
tivele sovietice Lidia Skoblikova și 
Irina Egorova, care au realizat ace
lași timp: 46,2. Maria Laveier
(S.U.A.) a ocupat locul doi cu 46,4. 
Proba de 1500 m a fost ciștigată de 
campioana olimpică Lidia Skoblikova 
cu 2:26,7, urmată de Voronina 
(U.R.S.S.) — 2:28,0 și Alustonen
(Finlanda) 2:28,9. Duminică, Lidia 
Skoblikova a cucerit locul I și în ce
lelalte două probe: 1000 m — 1:34,0; 
3000 m — 5:11,4. Excelenta patina
toare sovietică Lidia Skoblikova reu
șește astfel să devină din nou cam
pioană mondială absolută de patina) 
viteză

Sentivani—Stepanek 3—0, turul al 
11-lea: Markovic II — Sindeanu 3—2, 
Pignitzki—Reti 3—1, Rozsas—Senti
vani 3—0, Korpa—Gantner 3—0, sfer
turi de finală : Markovic II—Cobîrzan 
3—2, Vecko—Pignitzki 3—2, Giurgiucă 
—Rozsas 3—0, Korpa—Negtilescu 3—1, 
semifinale : Markovic II—Vecko 3—2, 
Korpa—Giurgiucă 3—1 ; dublu femei, 
semifinale: Foldi, Lukacs—Folea, Mi- 
halca 3—2, AL Alexandru, E. Constan
tinescu—Dauphin, Bucholz 3—2; du
blu bărbați, semifinale: Korpa, Vecko 
—Rozsas, Pignitzki 3—2, Markovic 11, 
Reti—Negulescu, Giurgiucă 3—2 ; du
blu mixt, turul 1: AL Jandrescu, 
Gheorghiu—Jitka Karlikova, Stepanek 
3—2, optimi: Lukacs, Rozsas—Folea, 
Reti 3—1, Harsf, Markovic II—Alihalca, 
Gantner 3—2, sferturi de finală: Lu
kacs, Rozsas—Harst, Alarkovic II 3—I, 
Jarmila Karlikova, Kunz—Foldi, Pig
nitzki 3—I, Bucholz, Vecko—M. Ale
xandru, Negulescu 3—I, semifinale: 
Lukacs, Rozsas — E. Constantinescu, 
Giurgiucă 3—-1, Jarmila Karlikova. 
Kunz—Buchloz, Vecko 3—2.

35,22 puncte, care a fost declarată cam
pioană mondială universitară la aceas
tă probă. Pe locurile următoare s-au 
clasat Hiltrud Rohrbach (Austria) — 
47,74 puncte și Ilona Micloș (R.P.R.) 
— 108,76 puncte. Micloș a întrecut o 
serie de schioare de valoare internațio
nală recunoscută ca Cecile Prince 
(Franța), Florence Bernard (Franța), 
Christa Liewehr (Austria) și altele.

La masculin, schiorul Fritz Wagner- 
berger (R.F.G.) a terminat victorios, 
cucerind a doua medalie de aur la 
actuala ediție a Universiadei de iarnă. 
El a fost cronometrat în 1:33,22. în
vingătorul a fost urmat în clasament 
de Gunther Scheurl (R.F.G.) — 1:34,21 
și Manfred Kostinger (Austria) — 
1:34,92. Fritz Wagnerberger a ocupat 
primul loc și la combinată alpină.

Pe patinoarul central al orașului 
Pardubice au luat sfîrșit întrecerile de 
patinaj artistic. La feminin, titlul de 
campioană mondială universitară a fost 
decernat sportivei japoneze Niwa Fu-^ 
kuhara — 937,7 puncte. La dans, au 
terminat învingători maghiarii Gyorgyi 
Korda și Pal Vasarhelyi.

Austriacul Baldur Preiml a cîștigat 
proba de sărituri speciale de la tram
bulină.

★
In cadrul lucrărilor Comitetului exe

cutiv al F.I.S.U. s-a stabilit ca viitoa
rea ediție a U niversiadei de vară 
aibă loc între 20 august și 5 septembrie 
1965 la Budapesta. Nu a fost încă 
desemnată țara care va organiza cea 
de-a patra ediție a „Universiadei de 
iarnă".

142 Al LA SĂRITURI 
CU SCHIURILE!

Cea mai lungă săritură cu schiurile 
în istoria sportului a fost realizam 
sîrnbătă pe trambulina de la Ober
stdorf, de cehoslovacul Dalibor Mo
țe jlek, care a aterizat la distanța de 
142 m. Curajosul sportiv a întrecut ast
fel cu un metru recordul mondial 
precedent, stabilit la 24 februarie 1961 
de iugoslavul Slibar și egalat la 14 
februarie a.c. de suedezul Sjoeberg.

Motejlek, clasat pe locul 10 la O- 
limpîada de la Innsbruck, este în 
vîrstă de 22 de ani și exercită profe
siunea de dulgher.

La concursul de la Oberstdorf au 
luat parte 36 de concurenți din 13 
țări.

TURNEU ZONAL DE S\H 
LA MOSCOVA

Azi începe Ia Moscova turneul zonal 
de sah contînd pentru campionatul 
mondial. La acest turneu participă 6 
șahiști din U.R.S.S.: marii maeștri 
Spasski, Stein, Holmov, Bronstein, 
Gheller și maestrul internațional Sue- 
tin. Turneul se desfășoară în două 
ture. Primii trei clasați se califică la 
turneul interzonal, programat în luna 
mai, în Olanda. Din partea U.R.S.S., 
la acest turneu vor mai concura foștii 
campioni mondiali Mihail Tal si Va- 1 
sili Smîslov. Primii șase clasați la 
turneul interzonal se vor califica pen
tru turneul candidaților care va avea 
loc în 1965. La turneul candidaților 
sînt, calificați din oficiu, fostul cam
pion al lumii Mihail Botvinnik și ma
rele maestru Paul Keres

• Retrato Longo (Italia) a cucerit 
titlul de campion mondial de ciclocros 
la întrecerea desfășurată duminică la 
Oberbolare (Belgia'). El a parcurs 
distanța de 23,500 km în 56:26,0.

® Intr-un .concurs atletic de sală 
desfășurat recent atletul sovietic Ser- 
ghei Demin a stabilit un nou record 
al U.R.S.S. la săritura cu prăjina i 
4,57 m.

® Intîlnirea de handbal în 7 din
tre reprezentativele masculine ale 
Franței și Iugoslaviei s-a încheiat cu 
victoria francezilor, cu scorul de 20 
—17 (13-9).

• Selecționata de rugbi a Noii 
Zeelande și-a încheiat turneul îu Eu
ropa întîlnind la Cardiff o combinată/ 
alcătuită din jucători englezi, scor 
țienî, galezi și irlandezi. Oaspeții au 
cîștigat cu 36—3 (6—3).
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