
Sportivii romini au dominat 
campionatele internaționale de tenis de masa 

ale R. F. Germane
• Reprezentanții țării noastre — prezenți în toate 

finalele — au cucerit 3 titluri
WOLFSBURG 23 (prin telefon). — 

Jucătoarele și jucătorii romini au re
purtat un deosebit succes la cam
pionatele internaționale de tenis de 
masă ale R.F. Germane (122 de par
ticipant!, din 16 țări), disputate 
sîmbătă și duminică. IN COMPANIA 
GF.LOR MAI BUNE PALETE DE 
PE CONTINENT (au fost prezenți re
prezentanții tenisului de masă din R.P. 
Ungară, R.S.F. Iugoslavia, Suedia, 
R.S. Cehoslovacă, R.F. Germană, An
glia etc.) SPORTIVELE Șl SPOR
TIVII ROMINI AU CUCERIT NU
MEROASE VICTORII FIIND PRE
ZENȚI IN TOATE CELE CINCI FI
NALE ALE CONCURSULUI. EI AU 
OBȚINUT TREI TITLURI DE CAM
PIONI INTERNAȚIONALI: LA SIM
PLU FEMEI (MARIA ALEXANDRU), 
LA DUBLU FEME! (MARIA ALE
XANDRU SI ELLA CONSTANTINES
CU) SI LA DUBLU MIXT (ELLA 
CONSTANTINESCU ȘI DOR1NGIUR- 
GIUCA).

Prima victorie romiriească în aceas
tă importantă competiție a fost adusă 
de maestra emerită a sportului Maria 
Alexandru care in finala probei ie 
siu.jdu femei a întrecut-o pe colega sa 
de echipă, maestra emerită a sportu
lui lilla Constantinescu cu scorul de 
3—1 (—9, 11. 15, 15).' De remarcat 
că pentru a ajunge in finală cele 
do.-ă sportive au depășit net o scrie 
J. jucătoare fruntașe. Iată de altfel 
lezu'tatele: semifinale — Ella Con-, 
starifinCScii — Mary ■ Shannon (An
glia) 3—0 (11, 19, 14); Maria Ale

xandru — Diana Rowe (Anglia) 3—1 
(19, 18, —15, 15); sferturi de finală: 
Alexandru — BuCholz (R.F.G.) 3—0, 
Constantinescu — Harst (R. F. G.) 
3—0. De menționat că fosta campioa
nă europeană, Eva Foldy, a fost în
trecută de Shannon cu 3—0, - Luzova 
(R. S. Ceh.) a pierdut la Kriegelstein 
(R.F.G.) cu 3—2, tar Lukacs (R.P.U.) 
la Bucholz (R.F.G.) cu 3—0.

Al doilea succes al reprezentativei 
R. P. Romine a fost obținut de Maria 
Alexandru și Pila Constantinescu, care 
în proba de dublu femei au întrecut 
pe cunoscutele jucătoare engleze Diana 
Rowe și Mary Shannon cu 3—2 (—IS, 
13, —20, 10, 21). Partida a fost extrem 
de dinamică și foarte spectaculoasă 
datorita jocului ofensiv practicat de 
ambele dubluri. Omogenitatea forma
ției iomîneșli, și-a spus pînă la ur
mă cuvîntui, Unul din dublurile favo
rite, Foldy — Lukacs (R.P.U.) a fost 
depășit de perechea Kriegelstein — 
Harst (R.F.G.).

Al treilea titlu a fost cucerit de pe
rechea l'.lla Constantinescu. Dorin 
Giurgiiică. în finală, ei an dispus de 
Luzova, Stanek (R. S. Ceh.) cu 3—2 
( — 16. 16, 11, —15, 17). Acest meci 
a oferit un spectacol deosebit de I 
atractiv, dator ită’varietății procedeelor 
tehnice folosite de protagoniști și | 
schimburilor rapide de mingi. I:i se
mifinale : Constantinescu, Giurgiueă — 
Dauphin, Arndt (R.F.G.) 3-0 (ii. 
15, 15) și Luzova, Stanek —■ Kriegel-
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6 NOI RECORDURI SI 3 EGALATE 
ÎN CONCURSUL REPUBLICAN DE ATLETISM Al SENIORILOR

Debutul atleților noștri fruntași ' în 
activitatea coînpetițională a anului 
1964, făcut cu ocazia concursului re
publican pe teren acoperit, a prilejuit 
o serie de-constatări pozitive, privind 
munca efectuată în timpul actualei, pe
rioada pregătitoare. Mulți dintre par
ticipant! au înregistrat rezultate promi
țătoare ătit-în probele specifice cit și 
în probele de control al calităților fi
zice.

In concurs au fost stabilite cinci noi 
recorduri republicane, iar alte trei au 
fost egalate. lată-le : 15.67 m ia triplu 
salt — ȘERBAN CIOCHINA ; 14.49 m 
ia triplu salt juniori — VASILE DU
MITRESCU ; 7,5 sec la 55 m garduri — 
NICOLAE MACOVEI și. VALER1U 
JURCA : 5,66 m la lungime junioare — 
GABRIELA RADULESCU ; 20,05 m ia 
ciocan (16 kg) juniori — GHEORGHE 
COSTACHE ; egalate : 5,8 sec pe 50 m 
— GHEORGHE ZAMF1RESCU (în se
rii); 6,1 sec pe 40 mg — VIORICA 
VISCOPOLEANU; 6,2 sec pe 40 mg 
junioare — VALERIA BUFANU.

lată cîteva din rezultatele înregis 
trate : BĂRBAȚI : 50 m : Al. fudorașcu

(Metalul) 5,9; 2. A. Diaconu (Dinamo) 
5,9; 3. V. Popescu (Rapid) 5,9; 4. V. 
Raica (Dinamo) 6,0; 5. V. Jurcă (Di
namo) 6,2; 55 mg: N. Macovei
(Steaua) și V. Jurcă (Dinamo) 7,5 — 
record al R.P.R.; I. Mesaroș (CSO Ti-

15,23; O. Viscopoleanu (Rapid) 15,03; 
V. Dumitrescu (Olimpia) 14,49 — re
cord juniori cat. I ; H. Halter (Steagul 
roșu Brașov) 14,26; înălțime: E. Ducii 
(Steaua) 1,98; C. Semen (St. Buc.) 
1.94; D. Marindscu (Olimpia) 1,90; AcL

Alexandru Ttidorașcu (Metalul) a ciștigat cursa de 50 m plat.„Ctrpa 6 Martie“ la rugbi:

Dinamo confirmă: 8-6 cu Gri vița Roșie!
Absenta Preciziei Săcele (de data 

aceasta motivată) a' redus la trei nu
mărul jocurilor din cadrul etapei a 
Il-a a „Cupei 6 Martie",

0 în primul meci. Progresul n-a mai 
reușit -să 
din etapa 
cedînd do 
Rapidului.
gotul" foarte precis al lui Alexandres-

lase aceeași bună impresie 
inaugurală a competiției, 

data aceasta cu 6—3 în fața 
Deși a condus (prin „drop-

o lovitură de pedeapsă. Sînt momente 
grele pentru jucătorii de la Dinamo.

Dar dan min. 18, după ce Grivița 
Roșie ratează o nouă (mare 1) ocazie 
prin Stănescu, dinamoviștii se regă
sesc. Acum este rîiidul lor să se insta
leze în jumătatea de teren adversă. 
Hotărîtoare pentru configurația jocu- 

fost acțiunea lui Pilă din 
„prins" un culoar Iar

încercări transformată de Mateescu), 
Preda (o nouă încereare) și Chiri ac 
(lovitură de picior căzută). Jocul a 
fost frumos, deschis, purtînd mai mult 
dec-ît îiilîlnirile 
unei partide de 
fapt, și trebuie 
competiție...

miș) 7,6; R. Radoslav (St. Buc.) 
7,7; E. Jerger (Steaua) 7,9; lungime: 
M, Calnicov (Rapid) 7,22; N. Pcpov- 
schi (Steaua) 7,13; Ad. Samttngi 
(Steaua) 7,11; R. Radoslav 6,70; H. 
Albrecht (St. București) 6.60; triplu: 
S. Ciochina (Metalul) 15,67 — record 
al R.P.R.; N. Mărășescu (Steaua)

Ionescu (St. București) 1,85; A. Arvat 
(Steagul roșu Brașov) 1,85; prăjină: 
P. Astafei (Steaua) 4,05; S. Crlstescu 
(St. București) 4,05; E. Simionescu 
(Unirea),
M. “
(St. Timiș) și P. Onișor (Dinamo),

E. Enescu 
Dumitrii (Rapid),

(Dinamo),
G. Ahreod

I»

precedente amprenta 
verificare. Ceea ce, de 
să reprezinte această
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Fază din înlilrtirea Dinamo — Grivița Roșie (8-6): C. Stănescu (in acest meci, foarte bun), îl lansează pe 
Demien care este susținut de Moraru și Rădulescu.

Foto : T. Chîoreanu

30000 de spectatori la concursul 
de schi al R. P. Romine!international

Marie’le Goitschel și Jean Claude - Killy învingători ia ambele probe

cit), Progresul a jutoat inegal : la în
ceput, mai aproape de ce așteptăm 
de Ia o echipă fruntașă, apoi, către 
sfîrșitul partidei, dominat (le un ad
versar mai hotărît și, în general, mult 
mai mobil. Rapid a plăcut și prin mo
dul în care a știut să se folosească de 
ezitările în apărare ale jucătorilor ad- 
verși. în dona asemenea situații, fero
viarii au și marcat, prin Bidner și 
Durbac, autorii cite unei lovituri de 
picior căzută.

• în continuare, Dinamo și Grivița 
Roșie au furnizat un spectacol care 
ne-a amintit (le mult apreciatele jocuri 
cu... miză din campionat.

Primul sfert de oră aparține grivi- 
țenilor, care atacă supranumeric, la
sted impresia că vor pleca de pe 
„Unirea" cu o victorie la scor. Tfeî- 
6ferturile fostei campioane sînt în 
mare vervă (Teodorescu și Wusek, mai 
ales, susținuți de fundașul... Irimescu), 
caută insistent breșe în dispozitivul de 
apărare al dinamoviștilOT. De trei ori 
-consecutiv — min. 7, 8 și 10 — Gri
vița Roșie este pe punctul de a în
scrie. în min. 14, Irimescu ratează și 
el, trimițînd sub bara transversală la

deschis scorul, printr-o lovitură de pi
cior căzută. Nu trec nici 3 minute și 
Iordăchescu creează o frumoasă ocazie 
„aripei" sale, Coravu, care pornește 
ca un bolid spre buturile adverse și 
culcă balonul. Transformă Giugiuc și 
scorul este 8—0 !

Grivițenii nu se pierd. Dimpotrivă. 
Ei găsesc suficiente resurse pentru a 
prelua inițiativa. Cu 2 minute înainte 
de finalul primei reprize, după o gră
madă la 5 m în careul advers, Stă
nescu culege balonul, face o spectacu
loasă piruetă și îi creează lui Teodo- 
rescu posibilitatea de a reduce din 
handicap, printr-o încercare foarte 
reușită : 8—3 scorul reprizei, deoarece 
Irimescu ratează transformarea.

După pauză, grivițenii apar pe teren 
cu fundașul titidar, Țibuleac. Schim
bare inspirată. Tibuleac, în... picior, 
transformă în min. 37, o lovitură de 
pedeapsă (le la 40 in I Jocul este însă 
încheiat. Eforturile depuse de ambele 
echipe și-au spus cuvîntui. Fiindcă de 
înscris, nu se mai înscrie...

• Ultima partidă a pus față în față 
formațiile Steaua și Gloria. Au învins 
nagbiștii militari cu 11—3, prin punc
tele realizate de Ioncscu (autorul unei

(prini telefon 
Aproape 

t asistai sîm- 
;i duminică dimineața la des- 

i valoroase ediții 
r...“ ___ i a Concursului interna

țional de schi al R.P. Romțne, la care 
au luat parle sportivi din nouă țări: 
Anglia, Argentina, Austria, Franța. 
R.D. Germană, R. F. Germană, Nor
vegia, R.P. Romînă și S.U.A.

Valoarea deosebită a oaspeților, 
printre care s-au aflat campioanele 
olimpice Marielle și Christine Goit- 
schel, ca și alți schiori de talie mon
dială, starea excepțională a piftiilor 
și vremea foarte frumoasă au făcut 
ca această a Vi a ediție, a „interna
ționalelor" să fie pe deplin reușită.

Veniți în țara noastră la _ două 
săptăm'ni după Jocurile Olimpice și

POIANA BRAȘOV 23 
de la trimisul nostru). 
30 000 de spectatori au 
bâtă și _............... 2‘
fășurarea celei mai 
de pînă acum t.

Astăzi la ora 18,45, la „Floreasca“

astă-seara, iubitorii handbalu- 
vor fi din nou prezenți în tri-

Deci, 
lui în 7 
bunele sălii Floreasca, unde campioana 
noastră Rapid susține în compania 
echipei Spartacus Budapesta primul 
meci din cadrul semifinalelor „Cupei 
campionilor europeni". Ei așteaptă din 
partea handbalistelor noastre o com
portare și un rezultat care să le des
chidă drumul spre finală și Cupă, spre 
titlul de cea mai bună echipă de 
din Europa.

Conștiente de această dorință legi
timă a iubitorilor de sport din 
noastră, giuleștence'e s-au pregătit cu 
grijă, făcînd intense antrenamente 
și susținînd jocuri de verificare (ulti
mele cu S.S.E. nr. 2 băieți și Știința

club

tara

fete). Iar astă-seară vor alinia lotul 
care întrunește speranțele noastre: 
Naglii. Hanek — Dumitrescu, Naco, 
Oțetea, Constantinescu, Boțan, Hede- 
șiu, Roth, Eloroianu, Szokb.

Campioana R. P. Ungare, care se 
prezintă în acest meci cu aureola per
formanței de a fi eliminat pe Trtid 
Âîoscova, deținătoarea Cupei, și cu... 
6 jucătoare care fac parte din repre
zentativa R. P. Ungare, s-au antrenat 
și ele sîmbătă și duminică la Floreasca. 
Spartacus a anunțat următorul lotj 
Stiller, Pasztor — Beres. Jona. Csenki, 
Hajck, Fekete. Balogh, Penezi, Jaco
bsen, Orban, Csok

Inlîlnirea începe la ora 18.45 si va 
îi condusă de arbitrul cehoslovac 
Moudry.

la o săptămână după tradiționalul 
concurs al „Kandaharului" oaspeții 
s-au prezentat într-o formă excelentă 
șt au demonstrat un înalt nivel teh
nic. Miile de kilometri parcurși pe. 
schiuri, zi de zi, încă din noiembrie 
și decembrie, și-au arătat și de astă 
dată roadele. Majoritatea oaspeților 
au impresionat prin tehnica desăvîr- 
șită și siguranța cu care au parcurs 
chiar și cele mai dificile porțiuni ale 
traseelor. Fără îndoială că prezența 
lor a constituit • un excelent prilej de 
învățăminte.

Sîmbătă, în proba inaugurală a con
cursului, surorile Goitschej ca și Bărbi 
Heneberger au încheiat cele două 
manșe ale slalomului special într-o 
manieră impresionantă, nu numai 
pentru public ci și pentru numeroșii 
antrenori și schiori romîni aftați pe 
pîrtia din Poiana. Victoria a revenit® 
Mariellei care a învins-o pentru a 
treia oară în acest sezon (Kandahar, 
Bad Weisse și Poiana) pe sora ei 
Christine — campioană olimpică 
această probă. Poziția paralelă 
schiuritor, intrările decise 
viteza de execuție a virajelor și ușu
rința cu care își restabilesc echilibrul, 
iată principalele calități ale acestor 
excelente schioare.

Marielle Goitschel a învins și în 
proba de slalom uriaș, desfășurată 
duminică pe Sulinar, unde un spec
tator neavizat ar fi putut crede că 
este vorba de o probă pentru... băieți. 
Ea a fost urmată în clasament, ca 
și în ziua precedentă de sora sa și de 

Heneberger. 
fost urmărită 
slalom uriaș, 

găzduită sîmbătă de Sulinar. Mii de 
privitori au urmărit la „zidul mare" 
și la „canal" spectaculoasele treceri 
prin porți, cu o viteză de peste 70 
de kilometri pe oră. înfirmînd tradi
ția, cursa n-a mai fost decisă la ..zid" 
— unde Heuga deținea cel mai bun

D. STANCULESCU

schioara vest-germană
Cu mult interes a 

proba masculină de

la
a

în porți,

(Continuare în pag. a 4-a)



Fruntașele seriei 1 învingătoare și în etapa de duminică 
a campionatului feminin

SERIA 1

21-12

acest timp,

Z ȘTIINȚA BUCUREȘTI 
CUNIREA BUCUREȘTI
63—51 (24—29). Cu un 
lot mai omogen, baschet
balistele de la Știința au 
SntțeC'Ut Unirea, mult mai 
lejer' decît în partida din 
fur. Meciul a avut două 

' reprize total diferite ca as
pect. învinsele au început 
.liocul cu multă ambiție, 
3ăsîndu-ne să bănuim că 

1 ,vor da mult de furcă li
derului. Cu o „zonă" elas- 

: jtică și cu un atac mai 
bine organizat, în care 
IKerciov a punctat adesea 
de la semidistanță, Uni
rea a dominat întreaga 
repriză, conducînd în per
manență : 6—1 (min. 3), 
4I2~7 (min. 9), 
jmin. 14) și 25—18 (min. 
.48). In tot 
campioanele, vădit inco
modate de „zona" adversă, 
nu au reușit să-i găsea
scă „antidotul", complă- 
cîndu-se într-un joc steril 
și ineficace. Ele au ratat 
foarte multe încercări, atît 
de sub panou cît și de la 
semidistanță (din 31 nu 
pu realizat decît 101).

După pauză, Unirea in
tră pe teren fără Dorina 

. Suliman (eliminată în 
min. 19 pentru 5 greșeli 
personale), care pînă atunci recuperase 

. foarte multe mingi, mai ales în apă- 
rare. Acest fapt a duș la reducerea 
stațitoare a potențialului formației Uni
rea' și, implicit, la schimbarea rapor
tului de forțe. Acum, conducerea „ope
rațiilor" trece în mina Științei, care 
începe să se apere mai agresiv și să 

' .deschidă tot mai multe breșe în apă
rarea adversă. Și ca un făcut, parcă, 
jucătoarele de la Unirea încep — de 

. data aceasta — să rateze (în această 
fepriză au realizat doar 7 din cele 
29 de încercări). Campioanele au în
scris însă (in 7 minute după reluare) 
13 puncte fără ca să primească vreunul 
și nu au mai cedat conducerea. Pînă 
la sfîrșit, Unirea mai pierde — pentru 
5 greșeli personale — pe M. Eckert, 
'A. Odobescu și L. Vasiliu. în timp ce 
de la Știința au „ieșit" doar 11. Antosch 
și V. Niculescu, astfel că soarta me
ciului nu a mai putut fi schimbată.

P. Marin și V. Bordeianu (Buc.) au 
condus corect, cu multă severitate 
în aprecierea greșelilor personale, ur
mătoarele formații: ȘTIINȚA : Hara
lambie 10, Niculescu 10, Antosch 8, Si
mon 2, C. Gheorghe 12, Dumitrescu 
8, Tintorescu 7, Vlăescu 2, E. Nagy 4; 
UNIREA: Eckert 8, Poulief 2. Vasi
liu 4, Odobescu 7, Suliman 7, Kerciov 
20. Moldoveanu 2, lonescu 1.
, CRIȘUL ORADEA — RAPID BUCU-

O ATLETISM

6 noi recorduri și 3 egalate 
in concursul republican

(Urmare din pag. 1)

Mi 3,70; greutate: C. Crețu (Meta
lul), 15,54; Ad. Gagea (CSMS Iași), 

-15,42; W. Sokol (St. Buc.) 13,67; Gh. 
TLuchian (SSE Constanța) 13,36; 1.

Moisescu (CSM Cluj) 13,10; ciocan 
(16 kg): C. Drăgulescu (Steaua) 23,35; 

... N. Rășcănescu (Steaua) 20,50; Gh. 
.. Costache (CSS Buc.) 20,05 — record 
, de. juniori cat I ; Gh. Szasz (înfrățirea 
4 Oradea) 18,30; V. Manolescu (Metalul)

48,20; FEMEI : 50 m : I. Petrescu (Ra
pid) 6; Cr. Mesaroș (CSO Timiș.) 6,7;
G. Radulescu (CSS Buc.) 6,8; V Vis-
«tpoieanu (Rapid) 6,9; G. Luță'-Con- 

. stantin (Rapid) 6,9; 40 mg: V. Visco-
poleanu .6,1 — record egalat; M. Bu- 

, dan. (St, Buc.) 6,2; V. Bufanu (Rapid) 
,. 6,2 rec. junioare cat. I egalat; G.

tuțărConsUntin 6,3; A. Vitalios (Lu
ceafărul Br.) 6,7; lungime: V Visco-

, poteanu 5,82; G. Rădulescu 5,66 — rec. 
. .junioare cat. I; Of. Borangie (St. Buc.)

5,49; E. Proțopopescu (Voința) 5,46; 
, I. Petrescu 5,42; înălțime: R Voro- 
, neanu (Steaua) 1,59;’El. Vîrlan (CSS
Buc.) 1,55; M. Pândele (Unirea) 1,50; 

, j. Balea (Șt. roșu Br.) și I. Tornesit 
.„„(înfrățirea Oradea) 1,45; greutate: A.

Șălăgeaa (Dinamo Brașov) 15,05; A 
Gurău (Progr.) 14,44; E. Scherer (Vo-
Ma Br.) 13,23; L. Oros (SSE Br.) 

’ A- Macowi (L-amiBOHd Roman)

Anca Odobescu a sărit cu o fracțiune de secundă 
'înaintea Anei Haralambie, înscriind nestinjenită 
încă două puncte pentru Unirea. Fază din meciul 
Știinta 
63—51.

Unirea, ciștigat de prima formație cu

Foto: R. Toma
REȘTI 38—40 (14—20). Meci de slab 
nivel tehnic. Gazdele au dat o replică 
puternică echipei feroviare și după ce au 
fost conduse 36 de minute, au reușit să 
egaleze : 34—34 și apoi 38—38 (min. 
39). Rapid a obținut victoria printr-un 
coș înscris de A. Racoviță în ultimele 
20 de secunde. (M. Pop și 1. Boitoș — 
coresp.).

VOINȚA BUCUREȘTI — VOINȚA 
ORADEA 54—41 (26—25). Gazdele au 
întîmpinat o vie rezistență din partea 
formației orădene, în prima repriză

HOCHEI^Wi'

Astă-seară: Unirea - Avîntul, 
derbiul campionatului republican de juniori

încleștat într-o întrecere pa- 
al cărei rezultat a stat în 
pînă în ultimul minut. In 
Avîntul Miercurea Ciuc și

demnă de toată

meciul s-a des-

După o serie de partide anoste, ter
minate cu scoruri neobișnuit de mari, 
toate „la zero", aseară turueul final 
al campionatului republican de hochei 
pe gheață pentru juniori ne-a oferit 
două meciuri deosebit de plăcute, fie
care prin alte caracteristici. în des
chidere, Știința Sighișoara și Metalul 
Rădăuți, echipe mai puțin dotate teh
nic, s-au 
sionantă, 
cumpănă 
,.vedetă", ____  ___
Steaua au prestat un joc de reală va
loare, care ne face să privim cu în
credere spre „schimbul de mîine" al 
hocheiului nostru de performanță.

In prima partidă, rădăuțeuii porneau 
faveriți. Pe gheață însă lucrurile nu 
s-au mai petrecut după calculele hîrtiei. 
Știința Sighișoara s-a întrecut pe sine, 
a jucat cu o ambiție ‘ ' ___ _
lauda și — cu toate eă sub aspectul 
dominării teritoriale 
fășurat in nota de superioritate a Me
talului — victoria a revenit Științei : 
2—1 (1—0, 0—0, 1—1). Sighișoreanul 
Cirli-g a înscris în minutul 6 golul care, 
a menținut echipa sa în avantaj pînă 
în min. 52, cînd un șut de la distanță 
al lui Liviu C un eseu a adus egalarea. 
Cu două minute înainte de încheierea 
jocului, o acțiune personală a lui Mir
cea Helrea a adus Științei punctul care 
i-a asigurat victoria și locul 4 în cla
samentul final,

în meciul următor, Avîntul Miercu
rea Ciuc și-a confirmat veleitățile de 
campioană, întrecînd sigur pe Steaua. 
Scorul de 7—-1 (1—0, 2—1, 4—0) re
flectă desfășurarea jocului, în care 
bucureștenii atu făcut față cu succes 
puternicului lor adversar timp de 
două reprize. Specialiștii prezeuți la 
acest meci au avut numai cuvinte de 
laudă la adresa celor două echipe care 
timp de două reprize ne-au oferit o 
întrecere plină de dinamism, disputa
tă într-un ritm peste toate așteptările 
de susținut, cin acțiuni spectaculoase. 
Păcat că Steaua a „căzut" în ultima 
repriză, ceea ce a făcut ca jocul să se 
termine într-un tempo mai lent. O- 
mogenitatea echipei Avîntul și faptul 
eă cele două individualității remarca
bile ale sale (Texe și Jere) au jucat 

cînd, de altfel, au și fost conduse (pînă 
în min. 16, 18—17). După pauză, însă, 
bucureștencele au aplicat un „presing" 
agresiv, căruia formația oaspe nu i-a 
mai putut face față. Jocul a fost în 
general de un slab nivel tehnic, am
bele echipe comițînd numeroase gre
șeli. Au condus corect M. Cunicer și
S. Petrutiu (Buc ).

ȘTIINȚA CLUJ — VOINȚA BRA
ȘOV 48—44 (23—22). Ambele formații 
au jucat slab, greșind multe pase și ra
fina ades^ de sub panou. Victoria clu- 
jencelor este meritată. Principalele rea
lizatoare ; Godri 10, Vagner 10 de la 
Știința și Simon 22 de la Voința. (N. 
Todoran — coresp.).

SERIA A 11-A

I.C.F.  — OLIMPIA BUCUREȘTI 
48—49 (14—26). Studentele au jucat 
slab, fiind conduse în prima repriză cu 
24—12, iar după pauză cu 30—15. In 
continuare „icefistele" s-au apărat mai 
atent, dar nu au ret., it decît să reducă 
din iiandicap. Victoria Olimpiei este 
pe deplin meritată.

MĂTASEA DUDESTI — PROGRE
SUL BUCUREȘTI 43—66 (25—21). 
La început jucătoarele de la Mătasea 
au condus datorită unei mai bune pre
cizii în aruncările la coș. După pauză, 
însă, Progresul cu un „presing" foarte 
activ a reușit să egaleze și să obțină 
în cele din urmă o victorie categorică 
în fața unei formații care nu a mai 
avut resurse (A. Berger — coresp.).

ȘTIINȚA TIMISOARA — S. S. E. 
CONSTANȚA 60-64 (26—34). Meci 
de factură tehnică modestă ciștigat pe 
merit de oaspete. Știința a acționat ne
convingător și a făcut numeroase gre
șeli. (T. Tăranu — coresp.).

C.S.M.S. IAȘI — A.S.A.
58—35 (27—17). Cu o mai bună orien
tare tactică gazdele au învins fără e- 
moții. leșencele au pătruns cu mai mult 
curaj sub panoul advers și au avut o 
precizie mai bună în aruncări. (D. Dia- 
conescu — coresp. reg.).

Intr-un meci restant din campiona
tul masculin, Steaua a întrecut sîmbătă, 
la Cluj, echipa Pclitehnica cu 84—69 
(38—32). (I. Brățan — coresp.).

CLUJ

mai mult pentru echipă decît au fă
cut-o Trăușan și Petrescu Ia Steaua au 
determinat victoria și scorul. Au mar
cat : Texe (2), Jere (2), Szilagi, Kbllo 
și Szabo pentru Avîntul, respectiv 
Trăușan. Arbitrii Țureeanu și Hușan 
au condus aseară mai puțin atent de
cît de obicei.

Iată a cu iu rezultatele celor două 
jocuri de șîmbătă : Unirea București 
— Metalul Rădăuți 10—0 (5—0, 2—0, 
3—0), prin golurile marcate de Mi- 
hăileseu (4), Moiș (2), Presei, Ricci, 
Tudor, Patraulea și Avîntul Miercurea 
Ciuc — Știința Sighișoara 16—0 (3—0, 
10—0, 3—0)t scor realizat de Szilagi 
(6), Texe (3), Kdllo (2), Jere (2), Sar
ic ani (2) și Fa rea ș.

Astă-seară, de la ora 19, se întîl- 
nesc singurele echipe neînvinse din 
turneu, Avîntul și Unirea. Un joc plin 
de promisiuni și al cărui cîștigător 
devine campion republican. în des
chidere, de la oFa 17, Steaua — Ști
ința Sighișoara.

RADU URZICEANU

Un atac al echipei de juniori Unirea la poarta jucătorilor din Rădăuți

Foio: R. Tudor

C.S.M. Reșița (juniori) și Voința Odorhei (junioare 
au ciștigat ediția a Vil-a a „Cupei Sportul popular
După trei zile de întreceri intere

sante, presărate cu numeroase mo
mente spectaculoase, dinamice, edi
ția 1963—64 a „Cupei Sportul popu
lar" s-a încheiat cu victoria echi
pelor C.S.M. Reșița la juniori și Vo

Victoria juniorilor reșițeni
Disputele juniorilor din ziua a Il-a 

au fost deosebit de strînse și pasio
nante ca evoluție a scorurilor. Astfel, 
în cursul partidei C.S.Ș. București— 
C.S.Ș. Cluj a stăruit multă vreme im
presia că juniorii clujeni vor produce 
o surpriză. Ei au condus timp de 51 
de minute cu un punct, două și chiar 
trei puncte diferență (min. 26: 10—7!) 
La 17—16 (min. 51) echipa clujeană 
a avut o ocazie clară, dar mingea 
a nimerit bara și imediat bucureștenii 
au egalat și apoi au luat ei condu
cerea. Din acest moment, C.S.Ș. 
Cluj și-a pierdut calmul cu care ac 
ționase pînă atunci (10 șutuii nu 
și-au atins ținta) și bucureștenii, 
înscriind 6 goluri în 9 minute, au 
obținut cu 22—17 (9—11) o victo
rie la care, poate, nu mai sperau. 
Clujenii meritau un meci nul. Atent 
arbitrajul lui V. Pelenghian.

Meciul C.S.M. Reșița—Luceafărul 
Brasov a fost și mai dîrz, mai dra
matic, dar — din păcate — și mai 
dur, în special după pauză. C.S.M. 
a stăpînit la început partida cu un 
joc mai clar, calculat, eficace, ajun- 
gînd să conducă cu 3—0 (min. 9), 
6—1 (min. 18) și 8—5 (mm. 30). 
Luceafărul a forțat jocul la reluare, 
a egalat de două ori (9—9, 10—10). 
dar n-a putut împiedica pe C.S.M. 
să ia din nou conducerea și să cîști- 
ge cit 14—13 (8—5), după un final 
dur și palpitant, cînd brașovenii au 
ratat egalarea (min. 58: bară!). A 
condus cu scăpări V. Cojocaru—Cra
iova.

VOINIA ODORHEI A TLliMINAl NEÎNVINSĂ LA JONIOĂR
BRAȘOV 23 (prin telefon de la 

trimisul nostru). — întrecerile din ca
drul turneului final al junioarelor au 
continuat sîmbătă în sala Armatei în- 
cheindu-se cu victoria echipelor favo
rite.

In prima partidă, S.S.E. nr. 2 Bucii 
rești a ciștigat clar, cu 14—7 (6—3) 
în fața Științei Vălenii de Munte. 
Bucureștencele au jucat mai clar și 
mai eficace, obținînd o victorie meri
tată. Cele mai bune: Butan (8) de 
la S.S.E. nr. 2, Pîrvan (3) de la Ști
ința. Bun arbitrajul lui Gh. Lungu — 
Brașov.

Un succes categoric a reușit și Vo
ința Odorhei, care a întrecut Lucea
fărul Brașov cu 20—5 (8—0). Voința 
a jucat în viteză, a tras des și puter
nic la poartă. Din nou Luceafărul s-a 
aparat slab, iar acțiunile sale ofensi
ve n-au reușit să străpungă apărarea 
bine pusă ia punct a Voinței. Arbi
trul Gh. Popescu-Bucur ești a con
dus cu competență.

Așadar, în ultima zi a turneului 
final s-au întilnit — între ele — cehi 
pele învinse (pentru locurile 3—4) și 
cele neînvinse (pentru locurile 1—2). 
Luceafărul a făcut un meci bun de 
data aceasta, cu acțiuni bine conce
pute și dese angajări ale pivoților, care 
au marcat spectaculos. Ca urmare. 
Luceafărul a învins pe merit, cu 6—3 
(4—1), pe Știința, care a fost lipsită 
de forță de șut. S-au remarcat Neagoe 

ința Odorhei la junioare, care și-a 
înscris astfel pentru prima dată ni 
mele pe tabelul câștigătoarelor con 
petiției.

lată un film scurt al partidelor c 
simbătă și duminică.

Ieri, Luceafărul a învins pe C.S.5 
Cluj cu 24—23, dar după cite emoți 
Brașovenii au condus eu 12—3, 16— 
(la pauză), 17—10 și 18—11. jucin 
mult mai bine ca în ajun,. Dar a 
slăbit apoi alura, permițind clujenilor s 
se apropie pînă la 18—17 și să 1 
facă clipe grele piuă in ultimele st 
cunde (23—22, 24—23). Victoria 
meritată. A arbitrat mai sigur V. Cc 
jocaru.

In ultima întîlnire, finala C.S.V 
Reșița a întrecut pe C.S.Ș. Bucureș 
cu 12—11 (5—6), după un meci d 
mare luptă și după ce a condus c 
2—0, 3—1, 4—2 și 4—3. Apoi 
luat conducerea C.S.Ș. șl încă la d 
ferențe apreciabile :. 6—4, 9—5, 10—t 
pentru ca — jucînd puțin îngîmfe, 
și neatenți — să tie egalați și ir 
trecuți în final (10—10, 10—12). < 
fost o victorie a voinței și puterii d 
luptă, a jocului calm și tenace. \ 
Sidea a condus bine, un joc plăcu

P. GAJU

Clasamentul final

1. C.S.M.
2. C.S.Ș. Buc.
3. Luceafărul
4. C.S.Ș. Cluj

3 3 0 0 49:43
3 2 0 1 59:49
3 10 2 57:6?
3G 0 3 59:69

• In „Cupa F.R.H.", seaiori - 
sîmbătă: Steaua București—Dinam* 
Brașov 13—8 (5—5); duminică
Steaua—Dinamo 18—13 (9—6)
Steaua s-a calificat pentru turneu 
final.

(L) și Baciu (S). Arbitrajul (Gh. Po 
pescu) — corect.

In ultimul meci, de fapt în finali 
competiției, Voința Odorhei a întrecu 
la limită pe S. S. E. nr. 2 București 
5—4 (3—2). Jocul a fost vin disputa 
iar victoria este meritată ; a cîștiga 
echipa mai bine pregătită din pune 
de vedere fizic și cu mai multă expe 
riență. S.SE. nr. 2 a deschis scoru 
și a condus și cu 2—1, dar Vo'uți 
și-a revenit curînd, a egalat și a jge 
luat conducerea (3—2, 4—2, 4—3. 
5—3). In ultimele minute jocul a de
venit foarte dîrz și nervos, din cart 
cauză echipele au făcut multe gre
șeli. S-au evidențiat: Șandor (V) ș: 
Britan (S.S.E.). A condus C, Brrlea- 
nu — Brașov

Clasamentul final

1. Voința
2. S.S.E. nr 2
3. Luceafărul
4- Știința

3—3 -0 0 37:ÎS 6
3—2—0—1—33:19 4
3—1—0—2—18:38 2
3—0—0—3—19:32 C

Voința Odorhei a
1963—64 a „Cupei",

ciștigat ediția

V. POMPIL1U

5 eOfonospori
Așa arată o variantă cu 12 rezultate 

exacte.

I. Bari—Lanerossi (camp, italian
A) - 1

II. Bologna — Modena (camp, ita
lian A) — X

UI, Catania — Sampdoria (camp, 
italian A) — 2

IV. Fiorentina — Juventus (camp, 
italian A) — 1

V. Genoa — Milan (camp, italian 
A) — X

VI. Internazionale—Spal (camp, ita
lian A) — X
VII. Lazio — Roma (camp, italian

A) — X
VIII. Messina — Atalanta (camp, ita
lian A)— X

IX. Torino — Mantova (cam. ita
lian A) — 1

X. Napoli — Cagliari (camp, ita
lian B) — I

XI. Parma — Udine&e (camp, ita
lian B) — I
XII. Venezia — Pro Patria (camp, 
italian B) — X

Fond de premii; 251 571 lei.
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INTERVIUL NOSTRU

Piola și „legile“ fotbalului...
Ce mult seamănă, de aproape, Piola 

cu Di Stefano. Aceeași măsură, ace
eași tendință spre simplificare. Ace
leași momente de vizibilă 
care continuă, 
admit o nouă 
cutiei.

Piola și Di 
Ier, doi frați 
fost oîndva un strălucitor șef de sui
tă, în timp ce al doilea s-a mulțumit 
și se mulțumește să fie salahorul lui 
Gento, cărăușul lui Amancio, mătură
torul lui Santamaria sau omul de anti
cameră al lui Araquistaiu.

...Holul hotelului Ambasador, orele 
12. Mircea David și-a adus albumul cu 
amintiri. Degetele lungi ale lui Piola 
mîngîie fotografiile, cu mișcări fe
brile. Fugit irreparabile tempus! 
S-au scurs 25 de ani de atunci.

Caut o soluție. Invoc — tactic — 
lipsa țigărilor și lipsesc cîteva minute. 
Revin. Un fotoreporter inspirat alun
gă fumul amintirilor prin două mîcro- 
explozii electrice, făcînd și oficiul de 
starter în ,.tițue-out“-ul c^re urmează:

— Spune-mi, te rog, signor Piola, 
\ ce ai fi preferat să joci : W.M.-ul de 

ieri sau 4—2—4 de azi ?
-— Nu ezit nici o clipă. 4—2—4.
— De ce ?
— Pentru că e azi. Și pentru că o 

dată ce îmi dai dreptul să aleg, asta 
înseamnă că azi după-ajniază am să-mi 
leg șireturile, iar mîine am să împli- 
nesc 25 de ani. Pentru că în viața 
unui fotbalist acest azi g litcrul cel 
mai frumos din lume.

— Ce părere ai despre noile sis
teme. despre noile așezări ?
/ — Pure necesități. La noi, în Italia, 
cînd s-a văzut că apărările slăbesc în 
duelurile cu înaintașii, a fost adus un 
om în spatele stoperului.

— Măturătorul...
— Da. Măturătorul. Asta 

cat schimbări mari. Pentru 
rătorul n-a fost adus de pe 
a fost detașat, din mijlocul

absență,
de fapt, un gînd sau 
ipoteză în timpul dis-

Ștefano. Pentru repor- 
siamezi, deși primul a

<yi un milion de replici. Sînt gata 
sa-ți demonstreze pe hîrtie tot ceea ce 
trebuie făcut pentru ca... Luxembur
gul să cișlige campionatul mondial. 
Asta, bineînțeles, dacă li se dă mină 
liberă. Sînt gata să-ți construiască pe 
tablă faze inimaginabil de frumoase. 
Iar cînd se întîmplă să pună mîn-a pe 
cîte o echipă, încep să pompeze capul 
jucătorilor pînă la năucise. Și totul 
se întîmplă pe dos. Pentru că toți cei 
care învață fotbalul la lumina nop
tierei nu știu ce se întîmplă în vestiar 
cînd vuiește tribuna, nu știu cu cită 
putere șterge tribuna tot ceea ce s-a 
pompat de prisos în creier. Iată deci 
că uneori „prea multă minte strica1.

—— în ce sens ?
— Jucătorul trebuie să primească 

adevăruri simple. 0 echipă are pe te
ren un gînditor sau doi, cure conduc 
și organizează jocul întregului ansam
blu. Acești jucători sînt inestimabili. 
Desigur că sfaturile înainte de joc 
sînt bune, dar totul trebuie să fie spus 
simplu și cu bun simț. Cînd ai un Di 
Ștefano în echipă, e suficient să-i spui 
că meciul începe peste 5. minute. Atît.

— Bine, dar asta nu-i o regulă.
— Nici vorbă. Un antrenor trebuie 

însă să pătrundă în sufletul jucăto
rilor. Bineînțeles, că nu trebuie să se 
mărginească la tehnica, și psihologia 
empirică a experienței sale de jucător. 
Un antrenor trebuie să învețe mereu. 
Un antrenor care nu citește este la fel 
de infirm ca și „teoreticianul" de 
noptieră.

— Ce perspective întrevedeți fotba
lului ?

IERI, NOI JOCURI DE VERIFICARE
STEAGUL ROȘU S-A REVANȘAT...

a prova» 
că mătu- 
stradă, ci 

- - _ r-- terenului
sau de la înaintare. Bineînțeles 
asta a schimbat multe. Apărarea
întărit, e adevărat, dar înaintașii, 
moși mai puțini, ș-au lovit de ziduri 
mai dure. Și așa a început să plouă 
cu 0—0 și 1—1,

— Aș vrea să-mi explici totuși cum 
a izbutit recent Juventus să spargă 
de patru ori „betonul" lui Interna
ționale ?

— Deștul de simplu. Duelul a fost 
decis de jucătorii din mijlocul tere
nului, al căror rol în jocul modern 
este imens. în meciul Juventus — In
ternez-onale, forma deosebită a „lori- 
i. jziuiui^ Del Sol, dublată de acciden
tarea ^milanezului Suare^ a schimbat 
radical raportul de forțe în favoarea 
lui. Juventus. Cînd mijlocul unei echi
pe. e în mare formă și-și impune le
gea, el macină iremediabil celălalt 
cuplu și astfel, pînă la urmă, nu m#i 
așiștăm la ciocnirea aritmetică a celor 
patru înaintași conțra celorlalți patru 
ci vedem deseori o ciocnire de 6—4.

— Atunci, concluzia...
—r- E prea depreme să țragem con

cluzii. Deocamdată pot spune că. cei 
patru de pe fund nu-și valorifică ma
rile lor resurse. Cînd erau trei, jocul 
lor era, firește, mai destructiv. As
tăzi, da-torită prezenței măturătorului, 
apărarea trebuie să CREEZE, pentru 
atac, mai ales că măturătorul conferă 
celor trei avanposturi ale sale un plus 
de siguranță. Razele care se pot iniția 
în apărare pot avea un potențial deo
sebit, pentm că ele conțin elemente 
de surpriză greu reperabile. Un fun^ 
daș de margine care știe că va fi du

blat de un măturător experimentat, 
poate avea un vast cîmp de activitate, 
o perind ca un înaintaș.

— Ce e cu înaintașii ?
— Astăzi au o misiune mult mai 

grea. Extremele, de pildă, trebuie să 
uite că au avut cindva „< 
în persoana interilor. Toată 
muncește...

— Ș-a vorbit mult despre.,,
— Din păcate toată lumea vorbește. 

Vorbește mult și complică.
,teoreticieni" 
dacă stai să-i asculți, mai-mai să-i 
grezi. Nimic nu le scapă. Știu totul. 
Dacă încerci să scoți o vorbă, ți-o as-

BRAȘOV 23 (prin telefon). Soare 
cu... dinți, zăpadă, terenul înghețat, mii 
de spectatori in tribunele stadionului 
Tineretului — iată decorul in care s-a 
desfășurat a doua întiinire amicală 
Steagul roșu Brașov — Rapid Bucu
rești. De data asta au cîștigat brașove
nii cu scorul de 3—-O (0—0).

Ca totdeauna, Rapid a început vije
lios, intreprinzind incursiuni periculoase 
la poarta lui Haidu. Treptat-treptat însă 
jocul se echilibrează, apoi stegarii în
cep să domine. Ei au construit nume
roase atacuri, au șutat mult și din di
ferite poziții, dar dominarea lor a ră
mas fără rezultat pînă la pauză. în a- 
ceasță parte a meciului rapidiștii au 
avut doar cîteva acțiuni purtate pe ex
treme și pe centru (mai ales prin Du- 
raitriu II), însă apărarea localnicilor 
a fost la post.

In pauză, antrenorii celor două e- 
chipe au făcut unele modificări. Ur
marea : gazdele fac risipă de energie, 
presează minute în șir, dar primul gol, 
înscris de Necula dintr-o poziție de of
said, a căzut abia in min. 57. După 
2 minute brașovenii marchează din nou 
prin Hașoti in urma unei pase primite 
de la Necula. Rar se văd și înaintașii 
echipei bucureștene. în min. 67 lone
scu, din apropiere, trage peste poarta 
brașovenilor. 8 minute mai tîrziu Cam
po, ajuns pe linia de fund a oaspe
ților, driblează doi adversari și pa
sează lui Pescaru care, de la 3 m, in
troduce balonul în poartă: 3—0 pentru 
Steagul roșu. Pînă la sfîrșit echipa gaz
dă domină, dar scorul rămine neschim
bat.

Arbitrul Gavrilă Pop — Brașov a 
condus următoarele formații:

STEAGUL ROȘU : Haidu — Campo 
(Zabaria), Sigheti, Seredai (Filimon), 
Naghi, Pescaru, Ciripoi, Hașoti (Sere
dai), Necula, Meșaroș, (Fțașpti), Săli- 
meși (Campo).

RAPID : Andrei — Lupescu, Motroc, 
C. Dan, Greavu, C. Dinți. Georgescu, 
Năsturescu (Kraus), DumiirL II, Ozon 
(lonesc u), Codrean u.

P. VINT1LA

DINAMO PITEȘTI -r- DINAMO 
BUCUREȘTI 0-2 (0-2)

,ordunanfe“ 
lumea

Cunosc 
tobă de carte, pe care 

țpscudți, mai-mai

De la 1. E. B. S.
I • Pentru jocul internațional de 
) handbal în 7 (I) RAPID — SPAR- 
ÎTAKUS BUDAPESTA — semifina- 
| lâ în C.C.E. — de astăzi de la sala 
J Floreasca, biletele se găsesc de 
Ivipzare la casa din str. Ion Vidu. 
j Aceeași casă vinde și biletele pen- 
Atru turneul de box pe categorii din 
l zilele de 26, 27 și 29 a.e. de la 
r-

Capitală au fost prezenți ieii în tribunele de la terenul 
roșie, din cat. C, a întîlnit într-un meci de verificare 
liderul primei serii din campionatul orășenesc. Cp toate

Pqsionații fotbalului din
Timpuri noi, unde Flacăra
echipa Viitorul Electronica, ___ iW_.. .
că terenul se prezenta înghețat, jocul a fost dinamic’. Flacăra roșie a mețțțgt victoria, 

pe care a obținut-o cu 3—0, în urma unor goluri spectaculoase înscrise de Cociș, Po
pescu și Iliescu.

Din păcate, spre sfîișitui meciului, jucătoiif ambelor echipe au dgt dovadă de 
atitudini nesportive, lucru dezaprobat de publicul spectator.

mesi (min. 45) și Floruț (min. 56).
Timișorenii au jucat slab, fără cla

ritate în acțiuni.
Arbitrul Tr. Cruceanu — Arad a con

dus formațiile :
U. T. A.: Ion Vasile (Coman) 

Neamțu (Neacșu), Bacoș, CzaRo II 
(Capaș), Comisar, Mețcas, Tomeș, Chi- 
vu, Țirlea, Floruț, Selimesi (Steiner).

ȘTIINȚA: Curcan — Botescu, Țur- 
can, Răcelescu, Surdan, Tănase (Bît- 
lan), Matei. R. Lazăr, Manolaclie, Le- 
reter, Mițaru (Timișan).

ȘT. 1ACOB — coresp.

C.F.R. PAȘCANI — C.S.M.S. IAȘI 
' 1—0 (1—0)

N. TOKACER — coiesp.

doveanu), Pavlovici, Voinea, Constan
tin (S. Avram), Cfeinițeanu.

L. BRUCKNER sl
T. BARBÂLATĂ — coresp.

MINERUL BAIA MARE - 
ȘTIINȚA CLUJ 0—0

— Trebuie .«« recunoaștem că întă
rire..# apărărilor a redus din spectacol 
și din... goluri. Dar a#ta nu înseamnă 
niiUtic. Există încă multe surse de di- 
numi zar e a celui mai frumos sport din 
lume. Mă refer la posibilitatea desă
vârșirii continue a tehnicii individuale. 
Pentru că, oricți ți-, ai organiza apă
rarea, un P(,4e sau Sivori in zi bună 
trec printre apărători așa cum suro
rile Goitschel se strecoară printre 
brazi. Tehnica reprezintă mina ine
puizabil# a fotbalului. Și acum, vreau 
să te rog ceva.

— Ce anume ?
— Aș prea să scrii că am venit la 

dumneavoastră ca să stăm de vorbă, 
ca vechi cunoștințe, să vă spun cîte 
ceva din ce-am înhățat pînă acum și 
să „trag" cu urechea la tot ce-mi veți 
spune. Pentru că fotbalul ește alcătuit 
din 100 de legi ratificate și 1000 000 
de proiecte care așteaptă să fie vo
tate...

...Iar pe dumneavoastră, stimați ci
titori, vă rog să iertați unele schim
bări de tempo și ritm ale acestui ,,ti- 
nie~out“. Silvio Piola von-beșțe mai re
pede decît compatriotul său Don Pas
quale.

10AN CH1RILĂ

PITEȘTI 23 (prin telefon). întorși 
din turneul întreprins in Bulgaria, pi- 
teștenii au susținut azi ultima întiinire 
de verificare înaintea meciului restanță 
ctț Steaua, care va avea loc duminică. 
Terenul foarte alunecos a cerut efor
turi susținute fotbaliștilor dar nu a 
constituit un impediment, partida plă- 
cînd îndeosebi prin dinamismul acțiu
nilor purtate de cele două formații.

în ciuda celor două goluri înscrise 
de bucureșteni, Dinamp Pitești a jucat 
de la egal la egal cu oaspeții- In par

au scă- 
același

tea a doua
zut ritmul 
randament.

Punctele 
(min. 2 și

Arbitrul I. Chiiibar a condus 
tiile :

DINAMO PITEȘTI : Matache 
lescu) — Badea, Ilie Stelian, 
Barbu (Dumitrescu), Corneanu, 
veanu, Constantincscu (Naglii), 
nescu, Stoeneșcu, David.

DINAMO BUCUREȘTI: Uțu 
cu) — Popa, Nunweiller III. Ștefan, 
Petru Emil, Nunweiller IV, Pircălab, 
Ene 11, Frățilă, Țircovnicu. Haidu, 
(Ghergheli).

D. STEFĂNESCU si
M. ȘERBĂNO1U — coresp.

a meciului, gazdele 
și nu au mai dat

au fost marcate de 
39).

Frățilă

forma-

(Nicu- 
Radu. 
Caco- 

C. lo-

(Dat-

U. T A. — ȘTIINȚA TIMISOARA
4—0 (3-0)

ARAP 23 (prin telefon). U® nou joc 
de verificare încheiat cu victoria tex- 
tiliștifor, obținută în urma unui joc 
spectaculos. U.T.A. a creat numeroase 
acțiunii și a tras mult la poartă, îrțscfi- 
ind prin Țirlea (min, 33 și 39), Seli-

Formații romîne peste hotare
PROGRESUL BUCUREȘTI

NATIONAL CAIRO i-0
- F. C,
(1-0)

Al doilea meci al echipei 
tene Progresul in R.A.U. a 
la Cairo, în compania fruntașei țampio- 
natului, egiptean F. C. Național. La ca- 

‘ păful unui jpe de bună factură tehnică 
victoria a revenit formației romîne cu 
scorul de 1.-0, prin punctul înscris de 
Sfoicescu in minutul 37.

Aceasta este a doua victorie a echi
pei Progresul îți cadrul acestui tunfoii- 
fia primfo meci, țiupu cm® am anunțqț 

1 în ziarul nostru, de sîmbătă, Progresul 
a învins cu 2-0 formația Darriietta.

Ieri echipa Mwesteaml a sitsțițiuț

cel de a) Uejfea joc Pamabui, tinde 
a întîlnit o selecționată a Republicii 
Arabe Unite. Piuă la orp închiderii e- 

b.ncnreș- dtițici nu ne-a parvenit rejufetul. 
avut loc

TURNEUL ECHIPE) DE JUNIORI 
A R. P. ROMINE

PAZARGIK, 23 (prin telefon de la 
corespondentul nostru, TOMA HR1S- 
TOV). — Duminică, echipa-de fotbal- 
jiwi a R. P. Rvnmm și-a încuiat 
turneu) fotreprins pește lytfge, evQfofod 
ill orașul Pșzargik în compania. selec
ționatei Bulgariei. Fotbaliștii romîfli 
comportîndu-se nesatisfăcător ați- pier
dut țu Ț-Q (?-Q).

23 (prin telefon). Ambele 
făcut o utilă verificare a 
pregătire. Pe terenul des- 
a îngreuiat execuțiile teh-

PAȘCANI 
formații au 
stadiului de 
fundat, care 
nice, jucătorii au făcut să iasă în evi
dență, totuși, buna lor pregătire fi
zică. Feroviarii au meritat victoria da
torită dominării insistente din prima 
repriză, cînd au și marcat unicul gol 
prin Plugaru (min. 3). Oaspeții au fost 
superiori în a doua jumătate a parti
dei, dar atacant® nu au șutat decît 
de 2—3 ori la poartă.

C.F.R. : Cristescu (Leafă) — Rusu. 
N. Panait (Gheglie). Nedelcu (Mari
nescu), Horvath, Simina, V. Panait. 
Plugaru, Dascălu. Rozorea, Birgăuanu 
(Lupulescu).

C.S.M.S. : Faur — V. Popescu, Țapu, 
Humă, Zamfir, Danileț, Măneșpu, Pop, 
C. Popescu, Vornicu, Milea.

C. ENEA — coresp.

BA)A MARE 23 (prin telefon). Jocul 
fost plăcut și, în final, foarte viu dis

putat. Din cauza terenului înzăpezit și 
înghețat, jucătorii au fost solicitați sft' 
depună eforturi, deosebite.

A condus A- Galambos — Baia h\rre.
Știința Cluj a prezentat formația t 

Moguț (Ringheanu) — Marcu (Sabău), 
Grăjdeanu, Cîmpeanu (A. Bîrsan), V« 
Alexandru, Georgescu, Toma (Brelan), 
T. Bîrsan (Drăgulescu), Suciu. Adam, 
Matei.

V. SASĂRANU — coresp reg.

3

PETROLUL PLOIEȘTI — FLACĂRA 
MOREN1 3—2 (1 — 1)

PLOIEȘTI 23 (prin telefon). Oaspeții 
au jucat bine și au dat o ripostă hotă- 
rîtă petroliștilor. Golurile au fost in- 
scrise de Tr. Popescu (min. 35, 72) și 
Dridea 1 (min. 77) pentru Petrolul. 
Toian (min. 4) și Bontaș (min. 71) 
pentru Flacăra.

PETROLUL: Sfetcu (lonescu) —
Pahonțu (Pal). Fronea (Hălmăgeanu), 
M. Marcel, Florea, Dumitrașcu. A. Muți» 
teanu Badea (Oprișan), Dridea 1. Tr, 
Popescu. Dridea II (Ghiță).

FLACĂRA : Mocanu (Bucur) — lor- 
dache, Albină (Dumifran) Cepolschj, 
Aii, Frîncu, Motoroiu. Totan, Bontaș, 
Molifoveanu, Tiscliler (Frățilă).

A. VLĂSCEANU — coresp.
FARUL CONSTANTA — STEAUA 

BUCUREȘTI 1—1 (0-0) textila SF. GHEORGHE — 
SJDERURG|S1UL GALAȚI fi-2 (0-0

CONSTANȚA 23 (prin telefon). Cel 
mai important joc de verificare sus
ținut de Farul și Steaua a atras aproape 
10.000 de spectatori. Temperatura scă
zută ( — 10») și vîntul puternic, n-au 
influențai calitatea partidei. Ea s-a si
tuat la un nivel superior, ceea ce do
vedește că cele două echipe fruntașe 
s-au pregătit cu seriozitate. Steaua a 
prezentat o linie de fundași puternică 
(Petfșeu dirijor autoritar) care a 
făcut față cu succes atacurilor constăn- 
țene. Mijlocașii au acționat în nota 
obișnuită, remareîndu-se Jenei. Atacul 
— cu Constantin, Pavlovici și Cfeini- 
ceanu (în formă) s-a prezentat aproape 
de valoarea sa maximă.

în același timp, jocul Farului p atins, 
în ansamblu, o bună valoare tehnică. 
Siancu — Neacșu. la mijloc, constituie 
compartimentul forte. Apărarea, mai 
puțin Costin, mulțumitoare. Atacul (in 
sistemul 1—4—2—1) se comportă și el 
inidtumitor, Tufan. Morpianu și Bibere 
fiind cei mai buni.

Au înscris : Pavtovici (niin. 65) 
iru Steaua (lp o greșeală 3 Ui 
fin) și Biidssi (min. 60) ctințr-o 
tură de ta H m (in urma unui 
a) foi Koszka).

lată formațiile eoațfose de arbitrwl 
z. Drăghici — Constanta-

FARUL: Ghibăaescu (Manciu) — 
Buzea, Costin, Gref. Neacșu, Ștancu, 
ĂVomiaau (Țănas-O. Bibere, Tufan. Bu- 
kpsși, Ofogți.

STEAUA : Suciu ȚEremia) — Geor
gescu, Petescu, Cojccaru (D. Nicolae), 
Jenei (Crițian), Roszka, S. Avram (Mol-

SF. GHEORGHE ?3 (prin telefon). 
După ce oaspeții au dominat în pri-i 
mele 10 minute, texiilișiii preiau ini" 
(iativa și șini șțăpini pe joc pînă 1* 
sfîrșiț. Totuși, gălătenii sini aceia care 
înscriu în min. 7 prin Gheorghe și în 
min. 70 prin Șiăteșfu.

Textiliștii au greșii mult în lata por
ții. trăgmd desepri pe lingă ea sau in-, 
brațele portarului gidățean. Cîmpeanp,

Z. PAPP — coresp,

CRISUL ORADEA — FL. ROȘIE 
ORADEA 5—4 (1—3)

65) pen- 
lui Cos- 

lovî- 
fau.lt

ORADEA 23 (prin tekfon). Echipa de 
calegprfo B a dfo p. replică dirzâ Cri- 
șiilui. De dpta aceasta, terenul curățat 
de crusta de gheața a permis un con- 
trol nțai bun al batomilui. In țpț cui sul 
nțeci.ițlui ș-a focat îa viteză, cu lanșăți 
în adiucinje, cu reușite s?hiuibăți dc 
mingi.. Evoluția scorului a fost de-a 
drepfol. pasipnauiă. După pauză, deși 
condus cu, (foiță puncte, Crișuț joacă 
nuri organizat și în. finaț obține vic- 
torfo.

Au inscriș : Pugna, (min. 29, 37)<- Af- 
rțoțchi (min. 33) și. Benic (min. 76) 
pentru FI. roșie, Bacoș (nun. 15), Pon- 
eiu (min 5D din 11 țn șț min. 65) ți 
Pojpni (mfo. 86, 88) pentru Crțșul.

Criștrl a. prezentat formația: Wei-, 
clicii (Duca) — Georgescu, (Cuncirti), 
Solomon, Sqcați II, Balog, Done iu, 
Vlad, Sacaci JU, Bacoș, Pojpni, Mo
canu (lacob).

IHE GȚHȘA - coresp. re&



VOLEI
O etapă a

’ Etapa a doua a „Cupei R.P.R." a 
proctamat în Capitală patru întîlniri: 
două de tete, ȘTIINȚA BUCUREȘTI 
— PROGRESUL 3—2 (14—16. 15—10 
'15—11. 10—15. 15—12), RAPID — 
C.S.M. SIBIU 3—0 (9. 13. 9). și două 
masculine, DINAMO — PROGRESUL 
3—2 (15—10, 13—15, 15—4. 6—15. 
15—12) și STEAUA - C.S.M.S. IAȘI 
3—1 (15—10. 16—18, 15—12, 15—10).

Spectatorii, destul de numeroși atit 
sîmbătă la Dinamo cit și ieri la Giii- 
lești, au avut posibilitatea să vadă 
•la lucru citeva echipe care se bucură 
de bune aprecieri și o serie de jucă
tori fruntași, de la cate așteptau o 
comportare la un nivel corespunzător. 
Din cele patru meciuri unele au reu
șit să se ridice la o valoare superioa
ră în care s-a jucat un volei specta
culos, de un bun nivel tehnic. Se cu
vine să evidențiem în primul rînd par
tida feminină Rapid ■— C.S.M. Sibiu 
și apoi cea masculină Dinamo — Pro
gresul.

Meciul dintre Rapid și C.S.M. Sibiu, 
a abundat în faze de calitate, 
în care am văzut multe execuții teh
nice bune și o putere de luptă exem
plară. Rapid a cîștigat fiindcă a avut 
ttn atac mult mai eficace, fiecare acțiu
ne de ia fileu fiind-finalizată precis și 
cu multă forță. Dar nu au lipsit nici 
subtilitățile voleiului- în care au exce
lat Doina Popescu și Sonia Colceriu. 
Lucruri pozitive trebuie spuse și des
pre jocul din linia a doua a ambe
lor formații, în care s-a luptat mult 
și cu succes pentru recuperarea fie
cărei mingi. Avînd o pregătire fizică 
bună echipele au desfășurat un joc 
în continuă mișcare, intr-un tempo 
susținut de-a lungul întregului meci. 
Formațiile. RAPID: C. Morarii, F. 
Ttidota, D. Popescu. D. Golimaș. S. 
Colceriu. D. Iancu — E. Rebac. C.S.M.: 
G. Kiss, L.. Fleșeriu, V. Mirion, E 
■Roman, Ml '■ Fțneghin, 1. Waller —- 
F. Vulcu, G. Reich. Bun arbitrajul lui 
E. Costoiu.

Dinamo și Progresul au furnizat 
nu mai puțin de 5 seturi I De mitare, 
pentru că toți cei prezenti in sala 
Dir ian io socoteau actuala echipă a 
Progresului, foarte tînără, o victimă 
sigură în fgfa echipei complete a dina 
mov iști lor. Și totuși surpi iza era 
să se întîmple, dacă antrenorul dina 
cnovist, S. Mihăilescn, n-ar fi apelat 
in ultimul set la cei mai buni juca- 
tori ai săi, care au reușit să cîștige 
cu dificultate. Tinerii jucători de la 
Progresul, destul de bine pregătiți ți 
nînd seama că joacă in această echi
pă de puțină vreme, au dat o ripos4ă 
dîrză, practicînd pe alocuri un joc des 
tul de bun. Calitățile tehnice ale lui 
Cherebețiu și Chezan au fost comple
tate cu puterea de luptă a tinerilor 
Ozuni, VasUiii. Cocîrlan șî clar viziu
nea ia fileu a ’uz Zaporojescti. Dar

SCURTE ȘTIRI
uF • Pe pista stadionului din Perth, 
j iatleta australiană Margaret Brjrvill a 
I parcurs distanța de 220 yarzi (201,16 

m) în 22,9 stabilind un nou record 
mondial. Recordul precedent era de 
23.2 sec. și aparținea aceleiași atlete.

• Campionul european al cat. mus- 
'ca, pugilistul italian Salvatore Burruni, 
s-a întîlnit la Roma în meci amical 
'cu Brian Catwright (Anglia). Victoria 
e revenit la puncte lui Burrunî.

| • în meci retur pentri-j semifinalele
„Cupei campionilor europeni44 la bas- 

, ehet (feminin) Spartak Praga a dis
pus cu scorul de 77—54 (37—21) de 

^Steaua roșie Belgrad. învingătoare și 
i_in prima întâlnire, baschetbalistele ce

hoslovace s-au calificat în finala com
petiției.

' • Reprezentativa masculină de
handbal în 7 a Japoniei, aflată în tur
neu prin Europa, a întîlnit la Nantes 
o selecționată locală. Au învins gaz
dele cu 18—17, după ce la pauză con
duceau japonezii cu 7—6.

• Echipele masculine de handbal ale 
U.R.S.S. și Suediei s-au întîlnit în 
meci revanșă la Stockholm. De data 
•ceasta victoria a revenit cu 25—20 
(13—9) sportivilor sovietici, care în 
primul joc pierduseră eu 16—-23.

• Secretariatul federației internațio
nale de handbal a anunțat oficial că 
Aa întrecerile campionatului mondial 
masculin, care vor începe la 6 martie 
în R. S. Cehoslovacă, Africa va fi re
prezentată de selecționata R.A.U. E- 
chipa R.A.U. va juca în grupa B

.(Bratislava) alături de echipele R. P. 
Ungare, Island ei și Suediei.

• în cad nul unei reuniuni interna
ționale de box disputată la Copenhaga 
pugilistul polonez de cat. mijlocie Ta-

Cupa R. P. R.
greșelilor adversarilor. S-att remarcat 
Vasile Petre și Udișteanu (Știința), 
Starinschi (Minerul), (N. CR1CICA- 
coresp.).

ȘTIINȚA TIMISOARA - PETRO
LUL PLOIEȘTI (m) 3—1 (13-15.
15—7, 15—10, 15—12). Studenții au 
obținut o victorie meritată, care putea 
fi și la zero dacă în primul set, cînd 
au condus cu 10—6, ntț ar fi comis

Blocajul prompt al Soniei Colceriu și Eugeniei Rebac (Rapid) a făcut 
ca acțiunea de atac a sibîencelor să ntt-și atingă scopul.

Foto: 1. Mihăică

gazdelor în
nu putem omite nici pe dinamovișlii 
Tirlici — cel mai bun — și Cor beau x 
care au jucat la adevărata tor va
loare.

Datorită neatenției arbitrul D. Ra
dulescu a comis numeroase greșeli și 
a dat decizii inverse (revenind asu
pra unora dintre ele l 1) DINAMO : 
Schreiber, Corbeanu, Ganciu, Țîrlici. 
Stoian, Smerecinschi — Lipan, Pău-

noiu, Cozonici. PROGRESUL: CAe 
rebețiu, Ozuni. . Zaporojescti, Chezan, 
Vasiliu, Unaniari — Cocîrlan, Da- 
nescu.

întâlnirea Steaua ■— C.S.A1.S. a 
furnizat un meci de luptă,' în care 
'gazdele', superioare tehnic, au greșit 
angrenîndu-se în jocul de uzură al 
ieșenilor, individualist, fără concepție 
tactică, bazat exclusiv pe atacurile în 
forța. în intîlnirea feminină Știința — 
Progresul, cu toate.că a durat aproape 
două ore... nu s-a. înțîniplat mai nimic. 
S-au făcut serii întregi .de puncte din 
servici, datorită primirii defectuoase, 
iar unica preocupare a celor două 
echipe a fost... trecerea mingii, peste 
plasă prin cele mai simple procedee.

CONSTANTIN ALENE 
MIRCEA TU DOR AN

ȘTIINȚA GALAȚI - MINERUL 
BlllOR (rn) 3—0 (7. 5. 7). Victoria 
categorică a gazdelor nu se dato- 
rește atit unui joc tehnic al gălățeni- 
’or, ci greșelilor flagrante și lipsei de 
orientare a jucătorilor de la Minerul. 
Angrenîndu-se în jocul oaspeților gă- 
lățenii au neglijat latura spectaculară, 
preocupîndu-se doar de fructificarea

deus AValașek a dispus prin k.o. în 
rundul 3 de danezul Krogh. Campionul 
european la cat. ușoară, polonezul J. 
Kulej, l-a învins prin abandon în run
dul 3 pe Rasmussen (Danemarca).

• Sîmbătă în cadrul eompetifiei de 
rugbi „Turneul celor 5 națiuni* echipa 
Angliei a învins cu 6—3 (3—3) re
prezentativa Franței. Scorul a fost 
deschis de oaspeți în minutul 32 prin 
llosen, care a înscris dintr-o lovitură 
de picior căzută. Cu cîteva secunde 
înainte de sfîrșitul reprizei francezii 
au egalat datorită unei încercări a lui 
Darrmiy. în repriza a doua Anglia a 
dominat categoric mareînd punctele 
victoriei, în urma unei încercări a lui 
Phillips,

La Dublin echipa Scoției a întrecut 
cu 6—3 echipa Irlandei. în fruntea 
clasamentului se află echipa Scoției 
cu 4 puncte, urmată de Țara Galilor 
și Anglia cu cite 3 puncte.

• Cu prilejul campionatelor de atle
tism ale S.U.A., care' se desfășoară pe 
teren acoperit l.a Madison Square 
Garden din New York, Bob Hayes a 
stabilit cea mai bună performanță 
mondială de sală în proba de 60 yarzi 
cu timpul de 5,9, Vechea performanță 
era de 6,0 și aparținea atleților Carter, 
Cook, Bud și Hayes. în proba de să
ritură în înălțime John Thomas a ob
ținut 2,15 m, învingîndu-1 pe Tony 
Sneazwell (Australia), care a să
rit 2,13 m. O surpriză a fost înregis
trată în proba de săritură în lungime. 
A cîștigat Mays cu 7,96 m, înaintea 
lui Boston : 7,82 m.

Alte rezultate : 60 yarzi garduri : 
Hayes Jones 7,0 ; greutate : Gubner 
19,27 m ; prăjină : Uelses 4,72 m.

o serie de gteșeli. In ultimul set oas
peții au condus cu 4—0 și 9—6. 
(I. lOANA-coKsp.).

ir
TRACTORUL BRAȘOV — FARUL 

■CONSTANȚA (m) 3—0 (6. 11. 11).
. FARUL CONSTANȚA - C.P.B. (!) 
2—3 (10—15. 15—13, 14—16. 15—6. 
13—15).

ȘTIINȚA CI.UJ — VOINȚA CRA
IOVA 3—0 (J) (10, 3. 12). Joc disputat 
numai în primul și ultimul set. Craîo- 
yeficele au avut o inexplicabilă cădere : 
în setul doi. De la clujence s-au re
marcat Doina Tărășan și Marilena 
Cucii, in timp ce de la ciaiovence a 
corespuns numai Cornelia Lăzeanu.

ȘTIINȚA CLUJ — RAPID BUCU
REȘTI (tn) 1—3 (6—15, 15—13. 9—15. 
12—15). Spectatorii prezenți în sala 
Armatei din localitate au plecat ne
mulțumiți rut atit de infrîngerea echi
pei gazde cit mai ales de jocul static, 
cu nenumărate greșeli, practicat de 
ambele echipe.

Bucureștenii au avut un atac mai 
eficace și au reușit să cîștige pe me
rit o partidă în care s-au remarcat 
Grigorovici, Costinescu și Mincev. De 
la clujeni numai Bîndă s-a ridicat la 
valoarea lui normală.

ST. TAMAȘ-coresp.
★

• Ședința de analiză a activității 
voleibalistice din Capitală are loc. 
azi, ora 13, în sala Dinamo din șo
seaua Ștefan cel Mare.

DIN SPORTURILE DE IARNĂ
KNUT JOHANNESEN, CAMPION 

MONDIAL ABSOLUT DE PATINAJ 
VITEZA

Norvegianul Knot Johanneses este 
noul campion mondial de patinaj vi
teză. Duminică, în ultima zi a „mon
dialelor" de la Helsinki, Joharinesen a 
avut o comportare remarcabilă reușind 
să cucerească titlul de campion abso
lut al lumii. După succesul repurtat 
sîmbătă în proba de 5000 m în care a 
realizat cel mai bun limp: 7:41,3, du
minică norvegianul a cîștigat și proba 
de 10.000 m cu rezultatul de 16:06,9. 
Aanes (Norvegia) s-a clasat pe primul 
loc la 1 500 m cu 2:12,0.
Surpriză. Răsturnînd toate pronosticu

rile, titlul mondial în proba de 500 m 
a fost cîștigat de japonezul Keichi 
Suzuki, care a realizat timpul de 41,1. 
Pe locurile următoare s-ati clasat 
Eduard Matusevici (U.R.S.S.) — 42.2 
și Ciun-huan (R.P. Chineză) — 42,5.

In clasamentul final Johannesen a 
totalizat 182,708 puncte fiind urmat de 
Kosicikin (U.R.S.S.) — 183,065 puncte 
și olandezul Liebrechts — 183.612
puncte.

CONCURS INTERNATIONAL 
DE SCHI LA SESTR1ERES

Proba de coborîre din cadrul con
cursului internațional de schi de la 
Sestrieres a fost cîștigată de Wolfgang

30000 de spectatori 
international de schi al

(Urmare din pag. 1)

timp, ci la „canal" unde Killy ȘÎ 
Nenning au derapat mai puțin pe 
gheața care acoperea unele porțiuni 
din pîrtie. Killy a repetat performan
ța de la Garmiscn Partenkirchen 
(unde a avut loc cursa de slalom 
uriaș din cadrul recentului Kanda
har) cucerind primul loc.

Cea mai pasionantă probă a fost 
însă slalomul special al băieților. 
Aproape 30 000 de spectatori au în
conjurat, ca un adevărat gard viu, 
pîrtia de sub teleferic, care a oferit 
excelente condiții pentru o cursă 
„tare". Manșa întîi a produs o sur
priză prin faptul că cel mai bun timp 
l-a realizat norvegianul Holm Arild, 
iar americanul Heuga — unul dintre 
favoriți — a căzut și a „lăsat" două 
porți ceea ce i-a adus descalificarea. 
In manșa a doua Nenning — plecat 
din start cu nr. 1 — a obținut un 
timp excelent (53,2 sec.) și se părea 
că el va fi cîștigătorul întrecerii. Dar 
Killy (pornit al șaselea) a făcut o 
cursă excepțională și deși în ultima 
treime a pîrtiei s-a dezechilibrat și 
era să cadă, a obținut totuși 52,6 
sec și cu aceasta primul loc în cla
samentul general. Norvegianul Arild 
a încercat să repete performanța din 
prima manșă, dar a căzut și s-a cla
sat abia pe locul VII. Dintre romîni 
este remarcabilă comportarea lui Cor
nel Tăbăraș clasat al 4-lea. In general 
trebuie să precizăm că schimbările 
de pantă, hopurile și așezarea por
ților (făcută în manșa întîi de an
trenorul romîn Ion Cașa și în cea 
de a doua de francezul Rene Su'pîce) 
au creat întrecerii un ridicat grad 
dc dificultate fapt care a și dus de 
altfel, la descalificarea unor concu- 
renți de primă mînă (Heuga, Mollard, 
Fateh, filing).

lată acum rezultatele tehnice ale 
întrecerilor: SLALOM SPECIAL FE
MEI (pîrtia a măsurat 320 m, 120 m

Sportivii romini au dominat 
campionatele internaționale de tenis de masă 

ale R. F. Germane
(Urmare din pag. 1)

stein Scholler, (R.F.G.) 3—1. Maria 
Alexandru și Radu Negulescu au fost 
eliminați .în turul trei (1—3) de Luzo- 
va, Stanek.

La simplu băi bați victoria a revenit 
lui Scholler (R.F.G.) care a dispus de 
Dorin Gitirgiucă cu 3—1 (—19, 20. 
19, 13). De remarcat că jucătorul ro
mîn a condus în seturile II și III cu 
20—19 și respectiv 19—18. Deși nu a 
reușit să cîștige titlul în fața lui 
Scholler, cate s-a dovedit un excelent 
apărător, Gitirgiucă a fost viu aplau
dat pentru jocul său ofensiv. Giurgiu-

Bartels (R. F. Germană), care, pe o 
pîrtie de 2 600 m (dif. de nivel 715 
m), a realizat timpul de 1:50,91. Au 
urmat în clasament H. Messner (Aus
tria) 1:51,07, Orsi (Italia) — 1:51,18, 
Leo Lacroix (Franța) 1:51,25 etc. Sla
lomul special a revenit lui Guy Perii- 
lat (Franța) — 107,97. S-au clasat pe 
locurile următoare Frantz Digruber 
Austria) — 108,62 și Leo Lacroix 
(Franța) — 108,73.

CAMPIONATELE DE SCHI ALE 
FINLANDEI

Campionatul de schi (fond) pe 50 km 
al Finlandei s-a încheiat cu victoria lui 
Kalevi Hamalainen, care a fost crono
metrat în 2h 51:05,0. Pessonen s-a cla
sat pe locul doi cu 2h 55:40,0. urmat 
de Raimo Hamalainen — 2h 56:37,0. 
Proba feminină de 5 km a revenit Mir- 
jei Lehtonen în 16:48.0

SE APROPIE CAMPIONATELE MON
DIALE DE PATINAJ ARTISTIC

Aproape 130 de patinatori și patina
toare din 16 țări vor participa între 
25 februarie și 1 martie fa campiona
tele mondiale de patinaj artistic care 
vor avea loc în R. F. Germană, la 
Dortmund. întrecerile constituie o re
vanșă a campionatelor europene de la 
Grenoble și o reeditare a competiției 
olimpice de Ia Innsbruck. Campionul

la concursul
R. P. Romîne!

diferență de nivel; 42 de porți în 
manșa întîi, 40 în a doua) : 1. M. 
GO1TSCHEL (Franța) 74,3 sec. 
(36,6-ț-37,7); 2. Chr. Goitschel (Fran
ța) 76,4 (38,3+38,1); 3. B. Hene- 
berger (R.F.G.) 78,2 sec. (38,9+39,3);
4. H. Mittermeyer (R.F.G.) 79,5 sec.
(39,9+39,6); 5. A. Elvammen (Nor
vegia) 80,8 sec.; 6. S. Brouer (Au
stria) 82,0 sec. ; 7. W. Farington 
(Anglia) 90,0; 8. M. Stoenescu
(Voința Sinaia) 103,5 sec. ; 9. E.
Șuteu (A.S.A. Brașov) ; 10. C-ța
Măzgăreanu (Luceafărul Brașov). Au 
fost descalificate; Hathorn și Galica 
(Anglia), Tratidl (Austria), Schweit
zer (Argentina) si Micfoș (Dinamo 
Brasov); SLALOM URIAȘ (1800 tn/ 
540 m, 64 porți): 1. M. GOITSCHEL 
2:10,8; 2. Chr. Goitschel 2:12,6; 3. 
Heneberger 2:14.8; 4. Trattdl 2:15,2;
5. Brduer 2:18,4; 6. Hathorn 2:21,8;
7. Galica 2:22,1 ; 8. Hvammen 2:24,9; 
9. Schweitzer 2:25,0; 10. Farington 
2:28,2; 11 Șuteu 2:30,9. Au abando
nat Miclos si Mitienmeyer; SLALOM 
SPECIAL BĂRBAȚI (550150 m: 65 
porți și 64 de porți în cele două 
manse): 1. J. C. KILLY (Franța) 
109,2 (56,6+52,6); 2. G. Nenning
(Austria) 109,4 (56,1+53.3); 3. J.
Fourno (Franța) 111,3 (56,4+54,9);
4. C. Tăbăraș (Carpati Sinaia). 121,9;
5. W. Stumpf (R.D.G.) 122.5; 6.
B. Dorfel (R.D.G.) 123.1; 7. H. Arild 
(Norvegia) 125,3; 8. N. Iovici (St. 
roșu Brasov) 125.8; 9. I. Nestler
(R.D.G.) 127,9; 10. P. Clinei (Car- 
pați Sinaia) 135.2. Descalificați: 
Heuga (S.U-A-), Mollard (Franța), 
Falch (Austria). Adelardo (Argen
tina), llHng, Schuman. Lorentz 
(R.D.G.) ; "SLALOM URIAȘ (1900, 
550,65 de porți): 1. KILLY 2:15.0;
2. Nenning 2:17,2; 3. Heuga 2:17,7; 
4. Falch 2:18,9; 5. Fourno .2:2(ț.5 ; M. 
Holm 2:23.4; 7. Mollard 2:23.8;
Golim (Dinamo Brâsov) 2:25.1 : .9. 
Tăbăraș 2:26,8: 10.’ Stumpf 2:29,2;
11. Illiflg 2:29,3; 12. Adelardo 2:30,0.

că a învins în semifinală pe Markovies 
II cu 3—0 (13. 20, 12), întrecînd- in 
celelalte tururi pe Arndt (R.F.G.) cu 
3—1, pe Bernhardt (Suedia) cu 3—1 
și pe Gomola (R.F.G.) cu 3—0. Radu 
Negulescu, comportindu-se sub por î- 
bilități, a pierdut în turul II la TheiR- 
(R.F.G.).

La dublu bărbați titlul a revenit 
perechii iugoslave Vecko — Norpa 
care au întrecut pe Giurgiucă — Ne
gulescu cu 3—1 (12, —18, 17, 22). 
Perechea romînă învinsese înainte pe 
Johanson, Bernhardt (Suedia) cu 3.—1 
și pe Freundorfer, Arndt (R.F.G.)” cu 
3-0.

european, francezul Alain Calmat (me
dalia de argint la Innsbruck) a anunțat 
că va participa la Dortmund. De ase
menea, patinatorii sovietici Ludmila 
Belousova și Oleg Protopopov, cam
pioni olimpici în proba de perechi, sr s 
pregătesc să participe. Ei se vor în
trece pentru a treia oară de la începu
tul acestui an cu sportivii germani Ma
rika Kilius și Hans Baumler, campioni 
europeni și „medalie de argint" la o- 
limpiada de la Innsbruck. împreună cu 
campionii olimpici vor face deplasarea 
Tatiana Juk și Alexandr Gavrilov, pre
cum și tinerii patinatori, Tatiana Șa- 
ronova și Valeri Me.șkov.

EVDOCHIA MEKȘ1LO — ÎNVINSA

Pe pîrtiile de la Kavgolovo, în a- 
propiere de Leningrad, s-a desfășurat 
un mare concurs de schi, la care att 
participat și cîțiva din membrii echipei 
olimpice a U.R.S.S. Tn proba de 5 km 
femei, Evdochia Mekșilo, cîștigătoarea 
medaliei de argint la Innsbruck, a su
ferit o neașteptată înfrîngere, ocupînd 
locul doi, la diferență de 32 sec în 
Ufma tinerei șțhioare Iuta Acîkin cro
nometrată cu timpul de 38:06,0. Proba 
de 30 km bărbați a revenit lui Antoli 
Akentiev, urmat de Ghenadi Vaganov, 
campionul unional pe această distanță. 
Cîștigătorul a parcurs 30 km în timpid 
de’ lh 40:33,0.
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