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Selecționata R. P. Romîne a cîștigat 
cea de a Vil-a ediție 

a turneului speranțelor olimpice
BUDAPESTA 8 (prin telefon). In 

Palatul sporturilor din localitate s-a 
desfășurat, sîmbătă și duminică, cea 
de a VH-a ediție a turneului speranțe
lor olimpice. Echipa noastră a cîștigat 
și această ediție, remarcîndu-se în mod 
deosebit Gh. Stoiciu, I. Baciu și 1. 
Gabor. Luptătorii noștri au avut o com
portare bună. Ei au ocupat trei locuri 
I, patru locuri II și un loc III. Meciu
rile luptătorilor romîni au entuziasmat 
publicul spectator prin frumusețea ac
țiunilor tehnice folosite.

Iată rezultatele : la cat. 52 kg pe pri
mul loc s-a clasat Gh. Stoiciu; ta cat. 
57 kg I. Baciu, iar la cat. 70 kg I. 
Gabor. Pe locurile II s-au clasat Gh. 
Ciomîrtan la cat. 63 kg, Fischer la 78 
kg, Berceanu la 87 kg și Mezinca la 
cat. grea. Locul HI a fost obținut de 
C. Bușoiu la cat. 97 kg.

Pe echipe locul I a fost obținut de 
selecționata R. P. Romîne cu 26 p, ur
mată de R. P. Ungară cu 25 p; R. P. 
Polonă 18 p și R.S.F. iugoslavia cu 
11 p.
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A DOUA VICTORIE A HANDBALIST ILOR ROMÎNI
EA CAMPIONATUL MONDIAL: ROMÎNIA - NORVEGIA 10-10 (11-7)

întrecerile Spartachiadei 
republicane

Debut promițător pe Valea Argeșului
Tineretul și oamenii muncii din ra

ionul Curtea de Argeș au primit cu 
deosebită bucurie vestea organizării 
Spartachiadei republicane și au făcut 
fcjte pregătirile pentru ca startul a- 
cestei mari competiții sportive să-i 
găsească gata de întreceri. Ca urmare 
a acestui interes major și a muncii de
puse de comisia de organizare în ziua 
de 1 martie competiția a fost deschisă 
festiv în 35 de asociații sportive cu 
participarea a 6 500 de tineri și 
tinere. întrecerile au fost organizate 
la căminele culturale, la cluburile în
treprinderilor, în sălile de gimnastică 
ale școlilor etc. Și-au măsurat forțele 
șahiști, jucători și jucătoare de tenis de 
masă, giînnaști și gimnaste, haltero
fili și luptători etc.

Printre asociațiile care s-au remarcat 
cu ocazia acestei premiere sportive se 
numără Știința, Forestierul, Rapid și 
Foresta Curtea de Argeș, Hidroenergia 
Corbeni, Recolta Stroești, Ogorul Al
bești și multe altele. Asociația spor
tivă Hidroenergia Corbeni, spre exem
plu, a organizat întreceri de șah, tir, 
haltere și tenis de masă la grupele 
Gești, Rotunda. Căpățîneni, Valea lui 
Stan și Corbeni, la care au luat parte 
peste 400 de sportivi și sportive. De

asemenea, la startul concursurilor ini
țiate de Știința și Foresta Curtea de 
Argeș s-au aliniat' un număr mare de 
concurenți, aproape 800. Pe lista pri
milor cîștigători Se află gimnaștii Ale
xandru Săndulescu și Marius Papuc 
(Știința), atletul Dumitru Daviduică, 
jucătorii de tenis de masă Gheorghe 
loja și Grigore Iordana, șahiștii Petri- 
șor Stoica și Sofia Neagu, luptătorii 
Alexandru Frujina și Marin Iancu (a- 
sociația sportivă Forestierul) etc.

In legătură cu desfășurarea acestei 
importante competiții ne-am adresat to
varășei Elisabeta Rădulescu, directoa
rea școlii medii din Curtea de Argeș, 
care ne-a declarat :

— „La noi sînt create toate condi
țiile pentru buna desfășurare a între
cerilor la o serie de ramuri sportive 
ca: atletism, handbal, volei, gimnas
tică, tir, baschet, tenis de masă și al
tele. Toți elevii vor participa la cile 
două ramuri sportive. Ne vom 
pregăti în așa fel ca reprezentativele
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— De la trimisul nostru special, Dan Gîrleșteanu —
PARDUBICE, 8 (prin telefon). Al 

2-lea meci al echipei noastre, din ca
drul grupei D, s-a încheiat cu o nouă 
victorie, la scorul de 18—10 (11—7), 
în fața Norvegiei, a cărei formație a 
intrat pe teren hotărîtă ca — în ciuda 
slabei comportări din partida cu Ja
ponia — să obțină un rezultat cît mai 
strîns. Jucătorii romîni au avut tot 
timpul inițiativa, au dominat categoric 
și au obținut victoria la un scor care 
putea fi mult mai mare. Dar, dacă 
n-a fost așa, aceasta se datorește pe 
de o parte faptului că handbaliștii 
noștri -au ratat multe ocazii de gol, 
iar pe de altă parte jocului obstruc
tionist practicat de norvegieni, care 
au căutat să anihileze pe jucătorii 
noștri și în special pe Mozer, Gruia și 
Ivănescu prin atacuri periculoase, re
petate în tot timpul meciului.

La fluierul arbitrului Jensen (Dane
marca) — ajutat la porți de ceho
slovacii Macek și Dvorak, s-au aliniat 
echipele :

ROMÎNIA : Redl, Bogolea — Hnat, 
Bulgarii, Mozer, Gruia, Nodea, Cos- 
tache II, Oțelea, Ivănescu, Iacob.

NORVEGIA : Huseby, Rustad — 
Schonfeld, Gulden, Svestaat, Uthberg, 
Hegnar, Graf, Strom, Aas, Johansen.

4—0, 6—2, 8—2...

Prima repriză a început eu ofen
siva echipei noastre, cu atacuri bine 
pregătite și excelent finalizate de 
Costache II (min. 3 și 5) și Ivănescu

S-au încheiat campionatele republicane de schi
• UN JUNIOR CAMPION LA SĂRITURI... SENIORI • LUPTA STRÎNSA LA FOND • CAMPIONI SCONTAT! 

LA COBORTRE
POIANA BRAȘOV 8 (prin telefon). 

Dacă sîmbătă vremea nu a fost priel
nică decît săritorilor juniori, în schimb 
duminică dimineață timpul a fost splen
did {soare, cald), oferind participan- 
ților la finalele campionatelor republi
cane condiții optime de întrecere. Din 
numeroasele probe desfășurate în aces
te zile se cuvine să remarcăm lupta 
pasionantă dată la fond seniori între 
echipele brașovene A.S. Armata și Di- 
îamo, precum și frumoasa comportare
i Marcelei Leampă, care a cucerit trei 
titluri de campioană (5 km, 10 km și 
iiafetă). La probele alpine, Ilona Mi- 
:loș a cîștigat coborîrea și o dată cu 
iceasta al patrulea titlu pe acest an, 
ar Gh. Bălan a făcut o cursă exce- 
entă pe pîrtia Lupului și a învins 
n spectaculoasa probă de coborîre. 
Remarcabilă comportarea săritorilor 
unîori, care au dominat și întrecerea 
seniorilor. Este pentru prima dată în 
storia acestei probe cînd un junior (I. 
Sros) cîștigă titlul la seniori.

Rezultate tehnice :
SIMBATA, COBORÎRE SENIOARE 

pe Sulinar, 2000 m lungime — 600
ii diferență de nivel — 10 porți) : 1. 
LONA M1CLOȘ (Dinamo Brașov) 
:42,8. 2. Ana Vernescu (Voința Si- 
>iu) 1:51,8; 3. Edith Șuteu (A. S. Ar- 
nata Brașov) 1:52,6; 4. Liana Blebea 
Luceafărul Brașov) 1:52,7; 5. Mihaela 
itoenescu (Voința Sinaia) 1:55,0; 6. 
ăihacla Casapu (Luceafărul) 2:02,0; 
x5 KM SENIOARE: 1. DINAMO

BRAȘOV (Iuliana Bogozi, Iuliana Ma
tei, Marcela Leampă) 11111:50,0; 2.
Tractorul lhl4:18,0; 3. A. S. Armata 
lhl7:17,0; 4. S.S.E. Rîșnov lh25:58,0; 
5. Selecționata Gheorghieni lh36:13,0; 
3x10 KM SENIORI: 1. A.S. ARMATA 
I (Gh. Cimpoia, Gh. Cincu, St. Drăguș) 
2h01:27,0; 2. Dinamo I (Dinu Petre, 
Gh. Vilmoș, Gh. Bădescu) 21103:16,0; 
3. Tractorul 2hl5:36,0; SĂRITURI JU
NIORI : 1. I. Eros (Voința Odorhei) 
237, 1 p; 2. V. Mărgineanu (Tractorul) 
208,0 p; 3. A. Bodeanu (Dinamo) 
187,6 p; 4. I. Covaci (Voința Odorhei) 
187,3 p; 5. V. Tamaș (Dinamo) 183,6 
p; 6. N. Alexe (Dinamo) 178,2 p; 
SĂRITURI PENTRU JUNIORI CAT.

A II-A (nu se acordă titlul de cam
pion) : 1. Z. CISMADIA (Voința O- 
dorhei) 202 p; 2. M. Cocea (Tractorul) 
157,7 p; 3. Gh. Arsu (Tractorul) 
156,3 p.

DUMINICA. COBORÎRE SENIORI 
(pîrtia Lupului 2750 m lungime — 
800 m. diferență de nivel -r- 12 porți):
1. GH. BALAN (A.S. Armata) 2:11,6;
2. K. Gohn (Dinamo) 2:14,7; 3. G. 
Tăbăraș (Carpați 
Zangor (A.S.A.)

; 3. G.
Sinaia) 2:14,9; 4. 1. 

2:15,6; 5. D. Focșe-

C. GRUIA și V. S E CAR E AN U-coresp.

( Continuare în pag. a 2-a)

Petre Astafei —
4,51 m la prăjină

In cadrul concursului de atletism 
esfășurat ieri dimineață în sala Flo- 
easca, Petre Astafei (Steaua) a sta- 
ilit un nou record republican pe teren 
coperit sărind 4,31 m la prăjină. Ve- 
liiul record de sală ii aparținea lui 
oltan Szabo cu 4,25 m.

Fază din partida Romînia—U.R.S.S. 16—14. Mozer se înalță și înscrie & 
doilea gol.

Strom (min. 22) și Graf (min. 23 și 
25) reduc din handicap, la 8—5. Apoi, 
pînă la sfîrșitul reprizei 9corul evo-i 
luează astfel : 9—5 (Hnat min. 26), 
9—6 (Gulden min. 26), 9—7 (Uthberg^ 
min. 27), 10—7 (Ivănescu min. 28) și 
11—7 (Hnat min. 29).

10 GOLURI DUPĂ PAUZĂ...

La reluare, primul gol întârzie 7 mâ
niile, timp în care apărările resping 
toate atacurile, pînă cînd Nodea înscrie

(Continuare în pag. a 4-a)

(min. 6 și 7), astfel că luăm conduce
rea cu 4—O. Hegnar însă reduce sco
rul în min. 9 (din lovitură de la 7 m) 
și apoi norvegienii înscriu din nou prin 
Graf (min. 10), la un contraatac. Este 
rîndul echipei romîne să beneficieze 
de o lovitură de la 7 m, pe care o 
transformă Ofelea (min. 13) și în con
tinuare scorul devine 8—2, prin punc
tele realizate de Hnat (min. 14), din 
nou Oțelea (min. 18) și Mozer (min. 
20). Jucătorii noștri nu insistă însă 
suficient din acest moment, pierd cîte- 
va atacuri, iar altele Ie încheie cu șu
turi în portar. în această situație,

„CUPA 6 MARTIE" la rugbi
IV-a etapă a „Cupei 6 Martie" laA

rugbi s-a rezumat — din cauza tere
nului impracticabil — la un singur 
meci, cel dintre Grivița Roșie și Pre
cizia Săcele. Au învins rugbiștii bucu- 
reșteni cu scorul de 25—3 (11—3).

Meciul — în ciuda victoriei la scor 
a Griviței Roșii — a fost interesant, 
mai ales în prima repriză, cînd oaspeții

Fază din meciul de rugbi dintre Grivița Roșie și Precizia Săcele. Costel Stănescu deschide o frumoasă 
acțiune sub privirile coechipierilor. săi Mircea Iliescu (in dreapta) și Viorel Moraru (cu căciuliți)...

Foto: V. Bageao

s-au străduit să stăvilească numeroa
sele acțiuni ofensive ale învingătorilor.

Pregătirea fizică mai bună și, fără 
îndoială, superioritatea tehnică și con
cepția tactică a grivițenilor și-au spits, 
în cele din urmă, cuvîntul...

De reținut excelentele șarje ale liniei 
de treisferturi a Griviței Roșii (în con
dițiile unui teren foarte greu, acoperit 
în întregime de gheață), în care s-au 
impus Irimescu și Wusek. Cel mai bun 
jucător al formației învingătoare și tot
odată de pe teren, a fost, însă, Mircea 
Iliescu, jucător de linia a IlI-a, care 
a participat cu succes la toate acțiunile 
echipei sale. De asemenea, o partidă 
frumoasă a făcut și Climovschi. Doi e- 
vidențiați și de la oaspeți: aripa Luca, 
un jucător cu o bună viteză, și Cordoș, 
fostul jucător al Științei Cluj. Cordoș 
n-a jucat decît o repriză, suficient însă 
pentru a face din nou dovada valorii 
sale deosebite. Cu Cordoș pe linia de 
treisferturi și cu o serie de alte ele
mente talentate (Manea, Rumbach 
eto.), Precizia Săcele promite compor
tări deosebite în apropiatul campionat.

A condus foarte bine, N. Cervinschi 
(București).

★

Celelalte partide ale etapei a IV-a 
a „Gupei 6 Martie" se vor desfășura 
după cum urmează :

MIERCURI 11 MARTIE,
Gloria, de la ora 16.15: Gloria 
greșul i stadionul Unirea, de 
16.30 l Unirea — Rapid.

JOI 12 MARTIE, stadionul 
de la ora 16.00: Steaua —

stadionul
— Pra
ia ora

Unirea,
m. __  ____ Dinamo

(învingătoarea din acest meci va de
veni cîștigătoarea competiției).

(— t. st. —1



BASCHET SCRIMĂ

Știința Timișoara, Știința București (m.) și Mureșul Tg. Mureș (f.) Campionatul Capitalei

învingătoare în jocurile etapei Cîștigătorii probelor de floretă: Sorin Poenaru

Șapte Jucători în lupta pentru balon. Cele mai mari șanse de a-l recupera 
ii au Sterescu și Savu. Fază din meciul Știința — Rapid.

Foto: I. Mihăică

Sîmbătă și ieri s-a desfășurat o 
nouă etapă in cadrul campionatelor 
republicane de baschet. In general, 
rezultatele sînt cele așteptate. De re
marcat doar diferența cu care a cîști- 
gat Știința Timișoara în fata Științei 
Cluj (25 pl), precum și faptul că Di
namo București a învins pe Steagul 
roșu Brașov, doar în prelungiri. Iată 
rezultatele i

MASCULIN SERIA I

ȘTIINȚA BUCUREȘTI-RAPID 67— 
63 ( 34—32). După o partidă echilibra
tă, în care ambele ecbtpe au făcut un 
joc bun din punct de vedere tactic, 
studenții brașoveni au reeditat victoria 
din tur. Știința a jucat mai clar și a 
efectuat o serie de combinații care au 
dus la înscrierea a numeroase coșuri. 
Remarcabilă comportarea lui Costescu, 
oare a fost un excelent coordonator 
al echipei. Au marcat: Costescu 5, 
Niculescu 15, Sterescu 6, Paraschives- 
cu 18, Savu 21, Baltag 2 pentru Ști
ința, Popescu 10. Popovici 17, Dinescu 
22, Predulea 4, Tursugian 4, Stănescu 
4, Olteanu 2 pentru Rapid. Au arbitrat 
bine Gh, Dinescu și M. Tănăsescu.

DINAMO BUCUREȘTI—STEAGUL 
ROȘU BRAȘOV 89—76 ( 34—32,
71—71). La scorul de 58—44 (min. 29) 
se părea că dinamoviștii vor obține o 
victorie comodă. Dar, eliminarea lui 
Albu, Visner, Dudescu și Vasilescu 
pentru comiterea a cinci greșeli per
sonale și absența lui Giurgiu (acci
dentat), precum și un iureș caracteris
tic formației din Brașov, au făcut ca 
diferența să scadă treptat. Mai mult

SCHI

S-au încheiat campionatele republicane
(Urmare din pag. 1)

heanu (Carpați) 2:18,3; 6. FI. Hannich 
(Dinamo) 2:18,7; 7. C. Bălan (A.S.A.) 
■2:19,0. 8. P. GHnci (Carpați) 2:19,2; 
9. V. Șuteu (Dinamo) 2:19,5; 10. M. 
Enache (Caraimanul Bușteni) 2:21,5; 
COMBINATA SENIOAREI 1. ILONA 
MICLOȘ 0 p; 2. Edith Șuteu 145,86 
p; 3. Mihaela Sioenescu 206,88 p; 4. 
Liana Blebea 216,58 p; SENIORIi 1. 
K. GOHN 24,27 p; 2. G. Tăbăraș 
25,24 p; 3. Gh. Bălan 61,34 p; 4. P. 
Clinei 61,84 p5. N. Iovioi (Steagul 
roșu) 110,85 p; 6. Gh. Văcaru (Dina
mo) 120,37 p ; FOND 5 KM SENIOA
RE : 1. MARCELA LEAMPA 20:55,0; 
2. Doina Boboc (Tractorul) 21:50,0. 3. 
Iuliana Bogozi 22:13,0; 4. Rodica Sto- 
ian (Tractorul) 22:35,0 ; 5. Iuliana 
Matei 22:47,0; 6. Eugenia Vișan 
(A.S.A.) 23:17,0; 15 KM SENIORIi 
1. ST. DRAGUȘ 55:02,0 ; 2. Dinu Pe
tre 55:10,0; 3. Gh. Bădescu 55:41,0; 4. 
Gh. Cincu 55:54,0; 5. Gh. Vilinoș 
56:10,0; 6. Gh. Cimpoia 56:13,0; 15 
KM TINERET i 1. M. STOIAN (Trac
torul) lh00:42,0; 2. I. Țeposu (Dinamo) 
lh00:55,0 ; 3. Gh. Cercel (Tractorul) 
lh01:00,0; 4. M. Cojan (Tractorul) 
1 hOl :57,0. 5. C. Samoilă (Dinamo) 
lh03:25,0; 6. V. Alexandrescu (A.S.A.) 
11104:03,0; SĂRITURI SENIORI: 1. 
I. EROS 227,70 p (54 m — 56,5 m 

chiar, Steagul roșu a condus cu 68— 
64 (min. 35) și 70—66 (min. 37), dînd 
impresia că va cîștiga meciul. Dar, 
trecerea de la apărarea om la om la 
apărarea în zonă, efectuată după un 
taimaut cerut cît se poate de oportun 
de antrenorul Dan Niculescu, a des
cumpănit formația brașoveană, care 
nu a mai reușit să înscrie decît 
un punct, față de cele 5 realizate de 
Dinamo. în prelungiri, dinamoviștii, 
au jucat mai organizat și au cîștigai 
clar. Au condus cu multă atenție 1. 
Petruțiu și A. Berger (D. ST.).

ȘTIINȚA TIMIȘOARA —ȘTIINȚA 
CLUJ 76—51 (36—29). Derbiul etapei 
s-a încheiat cu victoria categorică a 
studenților timișoreni, care s-au re
vanșat astfel asupra înfrîngerii sufe
rite’în tur. Știința Timișoara a știut 
să folosească contraatacul, aruncările 
de la semidistanță, pătrunderile și jo
cul pozițional, iar în apărare a reușit 
să anihileze pe cei doi pivoți clujeni. 
De remarcat că multă vreme scorul 
a lost apropiat, iar în min. 25 clujenii 
conduceau (39—38). De aci, însă gaz
dele au preluat inițiativa și s-au de
tașat. Au înscris : lonescu 22, Popovici 
21, Pușcașu 14, Hofman 14, Viciu 5 
pentru timișoreni, Cernea 14. Gubeș 8, 
Demian 15, Stroe 4, Vizi 4, Pop 4, 
Bogdan 2 pentru clujeni. Au arbitrat 
foarte bine Gr. Avachian și E. Hottia. 
(I. IOANA și P. ARCAN-coresp.).

SIDERURGISTUL GALAȚI—STEA
UA 60—84 (33—33)

DINAMO ORADEA—POLITEHNICA 
CLUJ 86—63 (43—26)

ȘTIINTA TG. MURES—ȘTIINȚA
CRAIOVÂ 116—50 (58—20)

— nou record al trambulinei) ; 2. V. 
Mărgineanu 218,45 p; 3. C. Crăciun 
(Steagul roșu) 217,10 p; 4. I. Ciu- 
gudeanu (Dinamo) 204,10 p; 5. E. 
Kiss (Voința Odorhei) 197, 0 p; 6. 
A. Biriș (Tractorul) 194,9 p.

O producție a studiourilor mexicane

SERIA A II-A

FARUL CONSTANȚA—C.S.M.S.
IAȘI 67—57 ( 33—14)

CONSTRUCTORUL IAȘI—OLIM
PIA M, I. BUCUREȘTI 59—66 (27—34)

VOINȚA SATU MARE—VOINȚA 
TG. MUREȘ 47—37 (23—18)

AURUL BRAD-PROGRESUL BUCU
REȘTI 72-61 (38-22).

FEMININ SERIA I

MUREȘUL TG. MURES—VOINȚA 
BUCUREȘTI 57—46 (27—20). După 
o Intîlnire spectaculoasă, gazdele au 
învins pe merit. De remarcat că în 
min. 28 Mureșul conducea cu 16 p, 
ceea ce a permis antrenorului să folo
sească întregul lot de jucătoare. Cele 
mai multe puncte au fost înscrise de 
Madaras 16, Varga 16, Pircan 7 pentru 
Mureșul, Spiridon 20, Lupan 7 și Pi- 
trop 5 pentru Voința. (V. KADAR-co- 
resp.).

RAPID—UNIREA 72—61 (30—22)
ȘTIINTA BUCUREȘTI—VOINȚA 

ORADEA 76—24 (37—9)
CRISUL ORADEA—VOINȚA BRA

ȘOV 55—59 ( 25—27)
ȘTIINȚA CLUJ—VOINȚA TG. MU

REȘ 68—37 (30—20)

SERIA A II-A

I.C.F.—MATASEA DUDEȘTI 59—45 
(28—12)

OLIMPIA—A.S.A. CLUJ 55—42
(27—23)

S.S.E. CONSTANȚA—C.S.M.S. IAȘI 
71—48 ( 35—29)

ȘTIINȚA TIMIȘOARA—PROGRE
SUL BUCUREȘTI 46—47 (20—21).

întrecerile
(Urmare din pag. 1)

școlii noastre, antrenate de profesorii 
Viorel Diaconu și Stelian Malacea, să 
cucerească titlurile de campioni ai 
Spartachiadei republicane, pe raion, la 
atletism și handbal".

Tovarășul inginer Nicole Gemescu, 
președintele asociației sportive Hidro- 
energia Corbeni, ne-a spus la rîndul 
său :

— „Tot tineretul de pe șantierul hi
drocentralei „16 Februarie" de pe Ar
geș va lua parte la întreceri. Nu ne 
vom mulțumi însă cu atît. Ne pregătim 
ca la haltere, lupte, atletism, fotbal 
și volei băieți, să cucerim titlurile pe 
raion și să dăm reprezentativei regiu
nii noastre cîteva elemente valoroase 
pentru etapa finală pe țară".

Entuziasmul cu care a fost primită 
Spartachiada republicană de oamenii 
muncii, de întreg tineretul de pe valea 
Argeșului, ne dă convingerea că cea 
mai mare competiție a anului 1964 va 
înregistra succese frumoase și în acea
stă parte a țării.

Și... la Fundulea
De o parte și de alta a fileului își 

dispută intîietatea maestrele emerite ale 
sportului Maria Alexandru și Ella Con- 
stantinescu. Asistăm la serii de lovi
turi și contralovituri, executate cu o 
măiestrie ce stîrnește entuziasmul ge-

Săptămina viitoare pe ecrane It

DEZRAD CINATII

și Lidia Grieb, ambii de la Steaua
Desfășurată sîmbătă, proba de flore

tă masculină din cadrul campionatului 
Capitalei ridica o singură problemă i 
cine va fi învingător, Sorin Poenaru 
sau Iosif Zilahi ? Experiența îndelun
gată și „bagajul" tehnico-tactic al ce
lor doi floretiști erau — teoretic vor
bind — mult superioare celorlalți con- 
curenți. A câștigat, pînă la urmă, Poe
naru, dar cu multe emoții.

încă din serii, învingătorul probei 
întâlnește un... obstacol greu: pe Cris
tian Costescu, un junior deosebit de ta
lentat. Poenaru pierde cu 5—4, după 
un asalt de toată frumusețea I De alt
fel, Costescu avea să evolueze în con
tinuare, în serii, la fel de bine, primind 
doar 11 tușe. în cealaltă serie, Zilahi 
reușește să termine primul, „tatonat" 
însă de Eugen Mihăilescu, Surpriza din 
această serie a constituit-o „căderea" 
lui Nicolae Istrate, trăgător care, reco
mandat de ultimele concursuri ale se
zonului, se anunța un serios candidat 
la un loc între primii 8... în continuare, 
alte surprize : eliminarea lui Mihăilescu 
de către C. Bunicelu și victoria sur
prinzător de dificilă, cu 10—9, a lui 
Costescu în fața lui C. Moroșan. Tot 
în eliminări, înregistrăm și cel mai 
lung asalt din istoria floretei romî- 
nești, cel dintre Zilahi și Radocea : 52 
de minute (I), dacă ținem seamă și de 
perioadele de întrerupere ale asaltului...

în finala probei, Sorin Poenaru 
(Steaua) termină turneul fără nici o 
înfrîngere. losif Zilahi (Steaua), cu o 
înfrîngere la Poenaru, ocupă locul doi. 
Pe locurile următoare, C. Bunicelu 
(Steaua), C. Costescu (Administrația 
bazelor sportive școlare), A. Radocea 
(Progresul), E. Mihăilescu (Progre-

Spartachiadei
neral. Ai putea crede că cele două 
jucătoare fruntașe evoluează cel puțin 
într-un concurs cu caracter republican. 
Dar, totul se desfășoară pe scena co
chetei săli de festivități a Institutului 
pentru cercetarea cerealelor și plante
lor tehnice de la Fundulea. In conti
nuare este rîndul altor jucători fruntași 
din București să stîmească aplauze 
la „scenă deschisă". Virgil Sîndeanti, 
ca o adevărată „mașină de tras" poar
tă dintr-un colț al mesei la celălalt pe 
Adrian Ionescu-Soare, care „pune" cu 
ușurință totul pe masă. Apoi, oaspeții 
își aleg ca parteneri de joc cîțiva din
tre localnici. Un excelent prilej de în
vățăminte...

Desigur, ați ghicit că a fost vorba 
de o demonstrație de tenis de masă, 
pe care sportivii noștri fruntași au fă
cut-o în fața celor cîteva sute de mun
citori, tehnicieni și ingineri ai institu
tului de la Fundulea. Această frumoasă 
acțiune a marcat deschiderea festivă a 
întrecerilor Spartachiadei republicane 
la asociația Unirea, de pe lingă institut 
și a oferit un promițător... start celor 
600 de tineri și tinere in marea com
petiție sportivă a anului.

Inițiativa s-a dovedit cît se poate de 
inspirată. După încheierea festivităților 
majoritatea participanților și-au încer
cat forțele într-o serie de pasionante 
jocuri de tenis de masă și șah. Unii 
căutau să imite loviturile de atac ale 
Măriei Alexandru sau ale lui Sîndea- 
nu. Alții s-au străduit să dirijeze mica 

sul), M. Maxim (Știința) și C. Moro
șan (Știința).

Fetele... Și aied, teoretic, lupta pen
tru locul I angaja doar pe Lidia Grieb, 
Glicheria Ștefănescu și Elena Bejan, 
floretiste cu o experiență mai înde
lungată. Dintre acestea, doar Lidia 
Grieb reușește să se... strecoare pînă 
în fruntea clasamentului. Ea și-a în
trecut principala adversară, pe Gliche
ria Ștefănescu, cu 4—1. De altfel, Ște
fănescu — care s-a prezentat destul de 
slab la acest concurs — avea să piar
dă și la două dintre cele mai tinere 
participante, Adriana Moroșan și Ale
xandra Tudorache, cu același scor, 
4—3. Ea a „prins" totuși locul II. Ele
na Bejan (Steaua), cea de a treia pre
tendentă la șefia clasamentului, s-a 
situat tocmai pe locul V. înaintea ei 
s-au clasat Manuela Chira (Știința), 
care confirmă comportarea constant 
valoroasă din acest sezon și Adriana 
Moroșan (Progresul), campioana pro
bei de junioare. în continuare s-au 
clasat: Doina Alexandrescu (Progre
sul) care, cu o pregătire fizică începută 
ceva mai devreme, ar fi putut ocupa 
un loc și mai bun, Rodica Văduva 
(Știinta) și Alexandra Tudorache 
(S.P.C.).

Ultimele întreceri din cadrul cam
pionatului Capitalei au loc sîmbătă și 
duminică, cînd pe planșele de la „Ju
ridice" vor urca spadasinii și sabrerii 
de categoria 1 și maeștri.

De remarcat că primii 6 sau 8 dintre 
finaliști (numărul exact va fi stabilit 
ulterior de către federație) vor parti
cipa la finalele campionatelor republi
cane. Prima „manșă" — la 16 aprilie.

TIBER IU STAMA

republicane
minge de celuloid cu precizia Ellei 
Constantinescu sau a lui Ionescu-Soa
re. Și printre cei care au reușit de 
multe ori „mingi" frumoase s-au aflat 
tehnicienii Maria Restea, Nicolae Bun- 
doiu și Maria Cengheri.

La mesele de șah — dispute la fel 
de pasionante. Dintre numeroșii pgrti- 
cipanți am reținut numele laborantei 
Virginia Burcă și al tehnicianului Ion 
Marinescu, care de la început și-au de
pus candidaturile la locurile fruntașe. 
Așadar primele întreceri au început. Și 
după dirzenia și elanul cu care fiecare 
tînar s-a avîntat în aceste competiții 
putem prevedea de pe acum o reușită 
deplină a întrecerilor Spartachiadei re
publicane la asociația Unirea I.C.C.P.T. 
Fundulea.

A. VASILIU

LA BOLINTINUL DIN VALE

Corespondentul nostru. Ion Protopo- 
pescu ne scrie că în toate comunele 
din raionul Titu s-au deschis în mod 
festiv întrecerile Spartachiade repu
blicane,

„La Bolintinul din Vale, de pildă — 
consemnează Ion Protopopescu — în 
prezența a peste 300 de spectatori, 
s-au desfășurat pasionante concursuri 
de șah, tenis de masă și gimnastică. 
După aceea grupul folcloric din co
mună a prezentat un frumos program 
artistic*.



Ieri in țară, meciuri amicale Fotbalul, bată-1 norocul!
PETROLUL PLOIEȘTI — DINAMO 

BUCUREȘTI 1—3 (0—2)

PLOIEȘTI, 8 (prin telefon). Cu 
oate că sîrr.bătă a fost viscol puter
ile și stadionul s-a acoperit cu un 
strat gros de zăpadă, duminică, terc
iul a fost curățat și a devenit astfel 
irielnic desfășurării acestei partide, 
focul a arătat că dinamoviștii sînt bine 
Hiși la punct înaintea reluării cam- 
lionatului. J

Dacă Dinamo a trecut examenul cu 
laiifîcatîvul bine, gazdele obțin abia 
.satisfăcător". Aceasta datorită făptu
rii că linia de mijloc nu a „funcționat", 
ntre compartimente existînd o adevă- 
ată ruptură.

Golurile au fost înscrise de Hălmă- 
țeanu (min. 30, autogol), Frățilă (min. 
12) și Țîrcovnicu (min. 67) pentru 
)inamo, Tr. Popescu (rr.in. 55) pen- 
ru Petrolul.

DINAMO: Datcu (Uțu)-Popa, Nun- 
veiller III, Nunweiller IV, Ștefan 
Ivan), Petru Emil, O. Popescu, Pîr- 
ălab, Frățilă (Țîrcovnicu), Ene II, 
laidu (Ghergheli III, Luce seu).

PETROLUL: lonescu (Sfetcu)-Pa- 
onțu, Hălmăgeanu, Al. Marcel (Fro- 
ea), Pali (Florea), Dumitrașcu, Ha
itian (M. Marcel). Badea (Oprișan). 
Iridea I (Badea), T r. Popescu, Dri- 
ea II (Ghiță).

A. Vlăsceanu și A. Crist ea 
eoresp.

ARUL CONSTANȚA — METALUL 
T1RGOVIȘTE 4—1 (2-1)

CONSTANȚA, 8 (prin telefon). Te
mui — înghețat din prima repriză și 
oroios în repriza secundă — a cerut 
n plus de energie pentru desfășura- 
:a unui joc corespunzător între echi- 
?le Farul și Metalul Tîrgoviște. La 
rpătul celor 90 de minute gazdele au 
știgat cu 4—1 (2—1).
Golurile învingătorilor au fost măr

ite de Zamfir (2), Stancu și Ologii, 
rspectiv Constantin. A condus R. 
onstantinescu (Constanța) următoa
re formații:
FARUL i Manciu-Buzea, Tlfoescu, 

ref, Stancu, Neacșu, Bibere, Moroia- 
i, Zamfir, Dinulescu (Tufan) 
logu.
METALUL: Marcu (Florea)-Pră- 

iru, lonescu, Bălăceau, Georgescu, 
llteanu), Nițescu, Mihăilescu (Nicu- 
scu), Ion Ion, Mureșan, 1. Constan- 
i. Chir iță.

I. Bruckner—eoresp.

EAHLĂUL P. NEAMȚ—STEAGUL 
ROȘU BRAȘOV 0—1 (0—1)

P. NEAMȚ. 8 (prin telefon). Partida 
a disputat pe un teren acoperit cu 
padă și la o temperatură de minus 
grade. Jucătorii de la Ceahlăul s-au 

ezenfat destul de bine pregătiți. In 
ecial apărarea a făcut față cu suc- 
3 înaintașilor brașoveni. în schimb, 
acanții echipei locale au combinat 
ilt și ineficace.
Steagul roșu a jucat bine reușind să 
:eze multe faze spectaculoase, a 
ipînit mijlocul terenului și a asigu- 
: o circulație rapidă balonului. U- 
:ul gol al meciului a fost înscris 
Năftănăilă (mia 20).

iată formația învingătorilor: Ilaidu- 
haria, Sigheti, Naghi, Filimon. Ciri-

Gane, Hașoti, Campo, Mesaroș, 
jiănăilă.

C. Netnțeanu—eoresp.

.S.M.S. IASI — DINAMO BACAU 
2—1 (2—0)

AȘI, 8 (prin telefon). Cei peste 
>0 de pasionați ai fotbalului din lași, 
e ieri dimineață au înfruntat frigul 
runzător n-au avut ce regreta. Me- 
1 dintre aceste două echipe, dispu- 
într-o alură vie, le-a oferit multe 

mente de fotbal de calitate. C.S.M.S. 
iominat mai mult în prima repriză 
orită jocului mai bun al înaintași- 

Combinațiile rapide ale ieșenilor 
surprins apărarea băcăoanilor, care 
stăvilit cu greu atacurile insistente 
gazdelor în această parte a jocului, 

pă pauză, dinamoviștii, al căror joc 
ăsat o frumoasă impresie, au dat o 
lică mai dîrză reușind să do
te. Au înscris : Danileț (min. 18), 
afu (min. 44 autogol) pentru
.M. și respectiv Gram (min. 63). 
2.S.M.S.: Faur — V. Popescu, 
hi, Vornicu, Zamfir, Comănescu, Da

nileț. Pop (Cupemian), C. Popescu, 
Voica, Milea.

DINAMO: Ghiță ■— Gros, Lazăr, 
Vătaf u, Cincu, Rădulescu (Stoica), 
Pașcanu, Olteanu, Gram, Eftimie, Pu
blic.

A. Scăunaș — eoresp.

GLORIA BISTRIȚA — SIDERUR- 
GISTUL GALAȚI 2—4 (1—2)

BISTRIȚA, 8 (prin telefon). Azi s-au 
întilnit în localitate, într-un meci a- 
mical, echipele Gloria Bistrița și Si- 
derurgistul Galați. în prima parte, 
gălățenii au controlat mai bine jocul, 
dar în cea de-a doua aspectul între
cerii a fost egal.

Punctele învingătorilor au fost rea
lizate de: Banu (min. 20 din 11 me
tri), C. Matei (min. 25 și 88) și R. 
Matei (min. 75). Pentru Gloria au 
marcat: Ciocan (min. 18 din 11 metri) 
și Hulea (autogol, min. 85).

Dan Deac—eoresp.

ȘTIINȚA CLUJ — UNIREA DEJ 
6—1 (3—0)

CLUJ, 8 (prin telefon). într-un meci 
care a plăcut celor peste 1500 de 
spectatori, studenții și-au verificat din 
nou gradul de pregătire. Jocul a fost 
frumos în special în prima repriză. 
Știința a manifestat o bună dispoziție 
de joc. înaintarea (în special cuplul 
Ivansuc-Mureșan II) comportîndu-se 
bine.

Golurile au fost înscrise de Iuansuc 
(min. 2), Adam (min. 7 și 54), Sabo 
(min. 34 și 75 din 11 m), Mureșan 
II (min. 74) pentru Știința, respectiv 
Goran (min 74).

Știința a aliniat echipa : Ringhea- 
nu-Marcu, Mureșan I, Grăjdeanu, Cîm- 
peanu, V. Alexandru, Sabo, Ivansuc. 
Mureșan II, Adam, Simonfi.

N. Todoran—eoresp.

MINERUL BAIA MARE — IND. 
SIRMEI C. TURZII 4—0 (3—0)

BAIA MARE, 8 (prin telefon). Un 
meci viu disputat, în care victoria a

revenit pe merit echipei locale prin 
golurile marcate de Pop (2), Soo și 
Popescu (Ind. Sîrmei) autogol. Desfă
șurarea jocului a fost influențată de 
terenul desfundat în care controlul 
balonului s-a făcut greu.

S-au remarcat: Cromeli, Secheli, 
Soo, Pop (Minerul), Constantin, Raab, 
Toia (Ind. Sîrrr.ei).

N. Barbu și N. Șoporean 
eoresp.

GAZ METAN MEDIAȘ — CHIMIA 
FĂGĂRAȘ 4—1 (3—0)

MEDIAȘ, 8 (prin telefon). Mai bine 
pregătită, Gaz Metan dorr.ină încă din 
primele minute și reușește să înscrie 
de patru ori prin Săndulescu (min. 
16), Zonca (min. 19), Feurdean (min 
23), Deac (min. 86). Unicul gol ai 
oaspeților a fost realizat de Ceacîr 
(min. 79).

Z. Rîșnoveanu—eoresp.

C. F. R. TIMIȘOARA — C. S. M. 
REȘIȚA 4—1 (2—0)

TIMIȘOARA, 8 (prin telefon). Jocul 
de verificare între cele două formații 
a corespuns. în special în prima re
priză partida s-a ridicat la un nivel 
tehnic destul de bun. Feroviarii au 
cîștigat pe merit avînd o linie de atac 
în vervă. Au marcat: Lang, Samson, 
Mureșan, Gherghel (C.F.R.), Sporea 
(C.S.M.).

Șt. Marton—eoresp

PREGĂTIRILE ARBITRILOR DIN 
GALAȚI

Arbitrii de fotbal din Galați se pre
gătesc cu multă atenție în vederea 
noului sezon. Ei iau parte în momentul 
de față la ședințele teoretice în care 
sînt discutate o serie de probleme ale 
regulamentului de joc în lumina ulti
melor precizări ale F.I.F.A. Paralel, 
sub conducerea antrenorului I. lovicin, 
pe stadionul „Portul roșu", ei fac de 
două ori pe săptămînă ședințe de pre
gătire fizică.

Șt. Constantinescu—eoresp.

Sîmbătă seara, așteptînd vocea lui 
Ghițulescu de la Pardubice, jucam șah 
cu Ion Poștașul, la „internațional".

Sună telefonul:
— Alo, „Sportul"?
— Dai
— E adevărat că s-a aminat cupla

jul?
— Așa e.
Și receptorul re cade electrocutat, pen

tru că intre timp unul din caii „poșta
șului" mi-a lăsat văduv regele.

Ghițulescu întlrzie... Iar subsemna
tul rămine doar in tovărășia nebunilor, 
care se agită inutil pe tablă.

Sună iarăși telefonul.
— Alo!
•— Da, „Sportul"...
— E adevărat că.-.?
— Da, s-a aminat.
— Păi de ce, măi tovarășe?
— Canicula...
...Ion Poștașul domină net și îmi fu

gărește pionii ca un dihor. Regele ră- 
rrPne gol-goluț, ca in povestea daneză.

Iarăși sună telefonul:
— Aloi „Sportul"?
— „Sportul".
— Sigur nu se joacă ?
— Sigur.
— Dumneata ești cronicar?
— Da-
— Și poți fi atît de calm ? Eu nu 

dorm de trei nopți. Voi, în schimb, 
v-ați apucat s-o stîrniți pe „Babă" 
marțea trecută și ați dat în bară, ca 
„găzarii" la Blaj.

— Tovarășe, cred...
— Și cit așteptam cuplajul și cro

nicile Je luni /
...Poștașul îmi face semn : „Ce vrea?" 

Astup receptorul și-i șoptesc: „Croni
cile cuplajului".

Nici nu apuc să închid telefonul și 
ghilotina matului îmi taie capul. Cu 
atît mai bine. Pot să-mi lipesc scăjîr- 
lia de difuzorul aparatului de radio: 
„6—2 pentru Rominia în meciul cu vi
kingii f“

Dar bucuria îmi e de scurtă durată- 
Meșterul ghilotinei îmi dezlipește capul 
de difuzor și-mi spune:

— E 6—2f Sintem ca și în semifi
nale. Treci dincolo și scrie cronicile 
cuplajului. Intră luni.

— Care cuplai ?
— Dacă fotbalul n-ar exista, ar tre

bui inventat.
★

încerc să scriu cronica fantezistă a 
cuplajului aminat, dar nu se leagă. 
Fotbalul trebuie văzut. Depun armele... 
Reintru în camera handbalului. Ghi
țulescu sparge microfonul. Goool! ÎS— 
10 pentru Rominia-

Iarăși sună telefonul. Ridic :
— Cine e?
— Tot eu.
— Care eu ? Ce este ?
— Trăiască handbalistul... Și vamal 

rog ceva. E absolut sigur că nu s» 
joacă miine?

— Sigur.
— Cu cine am vorbit ?
Oh, fotbalul, bată-l norocul!

IOAN CHIRILA

Meci internațional la Oradea
Oradea (prin telefon). în întîlnirea 

internațională de fotbal desfășurată ieri, 
între formația locală Crișul și echipa 
sovietică Moldova Chișinău, victoria a 
revenit oaspeților cu scorul de 4—2. 
Au marcat Vlad și Cuneuti pentru 
Crișul și Zincler (2), Papelișvili și 
Gorspov pentru oaspeți.

Paul Lorincz și Âlex. Jilău-coresp.

De la I. E. B. S.
Biletele cu seria nr. 30 — sfadion 

„23 August" — vîndute pentru cu
plajul interbucureștean STEAUA — 
PROGRESUL și RAPID — DI
NAMO din 8.III.a.c., care s-a a- 
mînat, sînt valabile pentru ziua de 
18 MARTIE, dată fixată pentru 
disputarea jocurilor respective.

CUPA R. P. R
MASCULIN

PROGRESUL STEAUA

I.
3_ 2

(15—5, 14—16, 10—15, 15—7, 15—8). 
O partidă care a durat două ore și care 
a prezentat destule inversări de situa
ții, dar — cu toate acestea — de o 
frumusețe redusă. Aceasta, în primul 
rînd din cauza preluărilor, deficitare la 
ambele echipe, dar mai cu seamă la 
Steaua. în al doilea rînd din cauza 
blocajelor lipsite de eficiență, îndeo
sebi la învinși. Și, în fine, pentru că 
răsturnările de situații de care vorbeam 
nu s-au datorat unui echilibru de 
valori, ci mai mult unor greșeli ele
mentare făcute la dublarea atacului și 
blocajului. Observația îi vizează în 
special pe voleibaliștii de la Progresul. 
Aceștia credem că ar fi obținut victo
ria cu 3—0, fără slăbiciunile amintite, 
fără scăderea de atenție din setul al 
doilea, în care au condus cu 5—1, 
11—7 și 14—9. Și ar fi meritat-o (cu 
toate lipsurile menționate), pentru su
perioritatea lor în ceea ce privește forța 
defensivei, în general pentru o mai 
bună mișcare în teren, dar mai ales 
pentru permanenta și evidenta lor pre
ocupare de a acționa cit mai variat în 
ofensivă. Este, de altfel, principalul a- 
tribut al victoriei obținute sîmbătă de 
Progresul. S-au remarcat Zaporojescu, 
Cherebețiu, Aliculescu, Ozum (Progre
sul), Pavel, Papugiu și Pădurețu

(Steaua). Arbitrajul prestat de 
culescu : corect și autoritar.

C. FAUR

Ni-

onosport
AȘA ARATA UN BULETIN PRONOSPORT

“ ’ 8DE LA CONCURSUL NB. 10 DIN 
1964

I. Rapid — Dinamo
II. Steaua — Progresul

III. Bologna — Sampdoria
IV. Catania — Milan

V. Fiorentina — Lanerosi
VI. Inteinazionale — Bari 

VII. Genoa — Torino
VIII. Juventus — Atalanta 

IX. Lazio — Modena
X. Mantova — Spal

XI. Messina — Roma
XII. Catanzaro — Brescia

Fond de piemii 349 994 lei.

MARTIE

anulat 
anulat

1
2
2
1
x

1
1
1
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STIINTA GALAȚI — DINAMO 
BUCUREȘTI 1—3 (15—5, 5—15.
13— 15, 7—15). Gălățenii nu s-au lăsat 
impresionați de valoarea adversarilor 
și începînd jocul cu acțiuni variate în 
atac, și-au depășit net adversarul 
în primul set. Profitînd de căderea stu
denților, în setul al doilea dinamoviștii 
își revin și cîștigă detașat Cel de al 
treilea a fost cel mai disputat. Acțiu
nile lui Schreiber, Derzei și Branden
burg au fost aplaudate la scenă des
chisă. In general, studenții au luptat 
cu curaj și numai calmul și experiența 
dinamoviștilor a făcut ca balanța vic
toriei să fie de partea lor. (T. Siriopol 
— eoresp.).

ȘTIINȚA TIMISOARA — C.S.M.S. 
IAȘI 3—1 (15—13, 14—16, 15—10,
15—7). Meci modest, cîștigat pe merit 
de gazde, care au evoluat — totuși — 
sub posibilități. De remarcat că în se- 
lul al doilea, cîștigat de oaspeți, stu
denții au condus cu 4—0, 10—7, 11—9. 
Egalați la 11, ei au condus din nou cu
14— 11. dar au pierdut. A arbitrat foarte 
bine Dinu Nicolau — București. (P. 
Arcan și I. Ioana — eoresp.).

FARUL CONSTANȚA — RAPID 
BUCUREȘTI 0—3 (10, 9, 11). Cu 
toate că nu a cîștigat nici un set, 
Farul a dat o replică destul de vigu
roasă, remareîndu-se Hanu și Vasiliu. 
Feroviarii au prestat un joc complet, 
evidențiindu-se întreaga echipă. (C. 
Popa — eoresp.).

TRACTORUL BRASOV — MINE
RUL BIHOR 3—0 (6, 6, 4). Maniles- 
tînd o superioritate evidentă, echipa 
locală a cîștigat ușor, remareîndu-se 
Fieraru, Szocs, Chinzeriuc. (E. Bog
dan — eoresp.).

FEMININ
ȘTIINȚA BUCUREȘTI — C.S.M. 

CLUJ 3—1 (13—15, 15—8, 15—8, 15— 
13). Studentele au intrat pe teren si
gure de victorie și în primul set au 
greșit mult, mai ales la serviciu. Ame
nințate de o eventuală înfrîngere, ele 
se organizează mai bine, în continuare 
joacă mai precis, alternează la fileu 
mingile trase puternic cu cele „puse"

și, ca urmare, cîștigă ușor următoarele 
două seturi. In cel de al patrulea, 
după un început bun, studentele ajung 
să conducă la un moment dat cu 10—1. 
Slăbesc apoi ritmul și consecința se 
vede imediat: sînt egalate la 11 și apoi 
conduse cu 13—11, mai ales că Ileana 
Enculescu, principala trăgătoare a Știin
ței, nu dă randamentul scontat din 
cauza unui accident. Cu un ultim 
efort studentele refac diferența, câș
tigă setul la 13 și cu aceasta partida. 
Clujencele au manifestat lipsuri în 
special la primirea serviciului și la 
dublaj. (A. Zamfirescu — eoresp.).

C.S.M. SIBIU — C.P. BUCUREȘTI 
3-2 (17-15, 9-15, 11—15, 15-8, 
15—13). Un public numeros a asis
tat la o partidă de bună calitate, 
ambele echipe comportîndu-se la înăl
țime. Victoria gazdelor se datorește 
atacului mai bun și plasamentului mai 
corect la dublaj. De remarcat că 
setul al treilea C.S.M. a condus 
9—2 și apoi...11 —15! (M. Lupuțiu 
eoresp).

STIINTA CLUJ — DINAMO BUCU
REȘTI 1—3 (9—15, 15—13, 11—15, 
12—15). Cel mai slab joc făcut în 
acest an de echipa locală, care a pre
zentat și lotul descompletat (a lip
sit Ana Mocanii). Foarte slab s-a com
portat și ridicătoarea Maria Dima, 
ceea ce a dezorientat jocul coechipie
relor sale. De la Dinamo s-au evi-

în
cu

Pădurețu (nr. 8) se pregătește să 
„șuteze", dar mingea va fi blocată de 
Zaporojescu (Progresul). Fază din 

meciul Progresul — Steaua 3—2

dențiat în special Rodica Hălmăgeanu 
și Lucia Vanea. A condus foarte bine 
V. Moraru — Cluj. (Șt. Tămaș — 
eoresp.).

ALTE REZULTATE: Știința Cluj — 
Petrolul Ploiești (m) 3—1 (15—10,

- 15—13), Rapid —15—11, 12—15,
Voința Craiova (f) 3—6 (6, 11, 9), 
Farul Constanta ~ ”
resti (f) 2—3’ (13—15, 15—6, 15—7, 
10—15, 10—15).

Progresul Bucu-

Activitatea
Giurgiu, reeditînd comportarea din 
meciul amical cu Rapid București (de 
care a dispus), a obținut victoria cu 
5 031—4 930 p.d. O formă bună au 
arătat în această întrecere popicarii 
Gb. Pena (931 p.d.), I. Janicek (883) 
și Gh. Nedelcu (838) de la Cetatea, 
AI. Andrei (871), D. Angliei (870) și 
I. Preda (833) de la Voința. (M. Buz
dugan, din comisia de popice a regiu
nii București).

® înaintea ultimei etape a campio
natului orașului Tg. Mureș, în clasa
mente condiuc următoarele echipe : 
Voința (feminin) cu 19 p. șiVoința 1 
(masculin) cu 22 p. la categoria I, 
Oțelul roșu I (masculin) la categoria 
a Ii-a. (I. Păuș, eoresp.).

• Duminica trecută, campioana re
giunii București, Cetatea Giurgiu, a 
susținut la Giurgiu iun joc amical cu 
Voința București, liderul campionatu
lui orașului București. Echipa din
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Au fost desemnați campionii republicani la patinaj artistic Faza de zonă a campionatului
Sîmbătă seară, pe patinoarul arti

ficial „23 August”, hora fulgilor știr- 
nită de aripile vîntului a fost eclipsa
ta pentru cîteva ore de dansul măies
tru al patinatorilor, stimulat de acor- 
durite unor melodii încântătoare. Ast
fel ne-am explicat rămânerea pe... po
ziții, în preajma mantinelelor, a spec- 
ita lorilor care au înfruntat vifornița 
pentru a asista la primele evoluțH ale 
sportivilor la figuri libere. Și într- 
adevăr, întrecerile patinatorilor, la ul
timele lor probe au prilejuit publicu
lui să-și manifeste admirația fără re
serve și să aplaude fără... mănuși.

Titlul de campioană republicană la 
senioare a fost cucerit din nou de_E- 
Jena Moiș (Dinamo) care atît la im
puse cît și la libere s-a detașat net 
prin pregătirea sa de restul concuren
telor. La seniori Radu Ionian ă termi
nat și el victorios, dar nu fără emoții. 
La figurile libere Marcel Ccmănici 
( Dinamo) a condus o vreme, cedînd 
însă, în cele din urmă, șefia clasamen
tului multiplului nostru cajnpiom Radu 
Ionian a cucerit ieri seară, după figu
rile libere cel de al cincilea titlu de 
campion republican de patinaj artis
tic.

Fără ad vei sari, dar evoluînd după 
un program mai dificil și apreciat de 
spectatori, Cristina Patraulea șt-Radu 
Ionian au cucerit titlul de 
republicani la perechi. Ea 
juniori și junioare I titlurile 
pioni au revenit lui Nicolae 
nirea) și Cristina Formagiu

(Știința Cluj) 502 p; 3. E. Tăujan 
(Dinamo) 490 p! junioare II: 1. Ma
rilena Ciubucă 636,9 p; 2. Cristina 
Oană (Dinamo) 565,4 p; 3. Constanța 
Ionesou (Dinamo) 523,8 p; juniori II 
perechii L Ingrid Unterfinger .+. D.

53,7 p; 2. Radu Ionesou + Eva Micu- 
lici (Voința Brașov) 41,0 p.

După locurile date de arbitri, prima 
formație a întrunit 7 puncte, iar cea 
de a doua 8 puncte.

G. ȘTEFANESCU

republican de juniori

Brașov) câștigătoarea probei rezervată
de cai. a Il-a.

campioni 
categoria 
de cam- 

Belu (U- 
(Dinamo 

București). Ultima a fost la un pas 
să piardă șefia clasamentului datori
tă comportării excepționale a lui Gaj 
briela Manta la figuri libere. O luptă 
deosebit de frumoasă s-a dat la pe
rechi, categoria juniori I. Liliana Geor
gescu și Dan Săvescu i-âu depășit 
doar la locurile acordate de arbiti. pe 
Dana Gheorghiu + Sandu Dragoș. 
Perechea campioană s-a comportat 
foarte bine.

După figurile libere concursul repu
blican rezervat categoriei juniori II a 
fost cîștigat de Sandu Dragoș (Unî- 
rtia) și Ciubucă Marilena (Steagul 
roșu Brașov). Atît la „impuse” cît și la 
libere Ciubucă Marilena a fost o ade
vărată revelație a actualelor cam 
pionate.

Iată clasamentele i juniori II: I. San
du Dragoș 552 p j 2. L. Gheorgheci

M.arllena Ciubucă (Steagul roșu
junioarelor

Foto s T. Roibu

în sala Floreasca, sîmbătă seara a 
avut loc finala fazei de zonă a cam
pionatului republican de juniori. Cei 
mai mulți dintre boxeri au dovedit o 
pregătire bună, au luptat cu hotărîre 
pentru calificare și au realizat parti
de frumoase, care au plăcut spectato
rilor.

Arbitrajele au fost și de data aceasta, 
în uneie cazuri, lipsite de obiectivita
te, privind doi pugilști de la dreptul de 
participare la finala campionatului. Ne 
întrebăm, pe drept cuvînt, pînă cînd 
vom mai fi nevoiți să asistăm la ase
menea situații inadmisibile ? Cînd oare 
vor înțelege unii arbitri-judecători că 
munca oamenilor trebuie respectată?

Primul meci, prima decizie eronată! 
în cadrul categoriei minimă, argeșea- 
nul N. Stanciu a avut în permanență 
inițiativa în partida cu G. Pometcu 
(Or. Buc.)- în special în ultimele re
prize, Stanciu- în continuă ofensivă, a 
punctat mai mult și merita victoria. 
Juriul, însă, l-a preferat pe Pomet
cu (?!). La categoria hirtie, D. Popescu 
a obținut victoria la puncte în fața 
lui I. Petre (Reg. Buc.).

A doua greșeală de arbitraj a fost 
comisă în meciul dintre cele două 
„muște”, N. Dragomir (Oltenia) și 
V. Silberman (Or. Buc ). Deși Dra
gomir, la sfîrșitul celor trei reprize

avea avantaj, juriul l-a declarat totu: 
învingător pe Silberma-n. La categori 
cocoș, C. Stanciu (Or. Buc.) a piei 
dut la puncte în fața lui A. Sitnio 
(reg. Argeș).

Un meci frumos au realizat „penele' 
I. Sabău (Or. Buc.) și M- Ștefanovii 
(Oltenia). Sabău, mai tehnic și mi 
bine pregătit, a cîștigat la punct' 
Numai datorită unei excelente pregăti 
fizice I. Negoescu (Or. Buc.) a obț 
nut victoria la puncte în fața lui 
Brihac (Or. Buc.). în cadrul categr 
riei ușoară P. Niculescu (Or. Buc. 
l-a învins înainte de limită (abando 
rep. a Il-a) pe Gh. Arsene (Argeș).

Cat. serr.imijlocie: E. Constantinesc 
(Oltenia) cîștigă prin neprezentarea li 
I. Uzum (Reg. Buc.).

Boxerii care au evoluat la categorii! 
mari s-au dovedit a fi deficitari di 
punct de vedere tehnic. Cat. mijloci 
mică : A. Ciurea (Reg. Buc.) b. des, 
r. a Ill-a D. Ghizdauu (Or. Buc.) ; ca 
mijlocie: V. Tecuceanu (Reg. Buc. 
singurul care a ieșit din anonimat, I 
ab. r. a Il-a 7. Huluba (Argeș); ca 
semigrea : I. Timbec (Reg. Buc.) b. f 
T. Per jiu (Oltenia) ; cat. grea ! 
Sănătescu (Oltenia) b. ab. r. I /. Li 
chian (Or. Buc.).

m. n
2.Czeisner (Voința Brașov) 43,5 p; 2. 

Gorina Antoche + Andrei Novac (Ști
ința Cluj) 35 p; 3. Carmen Paloschi + 
V.' Bică (Steaua) 35,1 p: juniori I: 
1. N. Belu 786,2 p; 2. M. Stoenescu 
(Dinamo) 728,2 p; 3. S. Moldovan 
(Știința Cluj) 722,2 p; junioare I: 1. 
Cristina Formagiu 776 p; 2. Gabriela 
Manta (Dinamo) 762,8 p; 3. Letiția 
Păcurariu (Dinamo) 739,9 p; perechi 
juniori I: 1. Liliana Georgescu + 
Dan Săvescu (Dinamo) 47,7 p; 2. Dana 
Gheorghiu + Sandu Dragoș (Unirea) 
47,7 p; seniori: 1. Radu Ionian (Ști
ința) 1185.4; 2. Marcel Comănid
(Steaua) 1140,5; 3. Carol Hertl (Știin
ța) 1076,7; senioare : 1. Elena Moiș 
(Dinamo) 1(84,9; 2. Crenguța Cumbari 
(Dinamo) 1033,0; 3. Imola Seiwart
(Steaua) 249,2; Perechi seniori: 1. 
Cristina Patraulea + Radu Ionian

știri externe
de iarnă 
care par-

e Jocurile internaționale 
de la Lahti (Finlanda), la 
ticipă peste 100 de sportivi, au început 
cu proba de 10 km fond femei. Pe lo
cul I s-a clasat fosta campioană olim
pică Maria Gusakova (U.R.S.S.), 
cronometrată cu timpul de 40*41 ”7/10. 
Ea a fost urmată de Irmeli Nieminen 
(Finlanda) — 41’14**2/10 și Goini Gus
tavson (Suedia) — 41*34**2/10.

La 15 km fond bărbați a ieșit victo
rios finlandezul Eero Maentiuranta, 
cîștigătorul medaliei de aur la Jocu
rile olimpice de la Innsbruck. Invin- 

parcurs cei 15 km în 
ocupat de 
timpul de

forțat 
tul de 
partida Holmov—Stein.

înaintea ultimei runde clasamentul se 
prezintă astfel: 1. Spasski 7 puncte 
(toate partidele jucate); 2. Bronstein 
6,5 puncte; 3. Stein 6 puncte; 4. Hol
mov 5,5 puncte; 5. Suetin 5 puncte; 
6—7. Gheller și Korcinoi 4,5 puncte.

In ultima rundă (a 14-a) se joacă 
partidele : Stein—Gheller; Suetin—Hol
mov; Korcinoi—Bronstein.

remiza prin șah etern. Rezulta- 
egalitate a fost consemnat și în

gătorul a ;
54’19”9/10. Locul II a fost 
suedezul Assar Roenlund cu 
54’28’7/10.

• în cadrul competiției
„Turneul celor 5 națiuni”, _____
«-au întîlnit echipele Irlandei și Țării 
Galilor. Au învins jucătorii galezi cu 
45—6 (6—5). In clasament conduce 
Țara Galilor cu 5 puncte, urmată de 
Scoția 4 puncte, Anglia 3 puncte, Ir
landa 2 puncte, Franța 0 puncte.

• Campionatul de șah al R.S. Ceho
slovace desfășurat în orașul Brno s-a 
încheiat cu doi cîștigători i Blanty și 
lansa, fiecare cu cîte 12 puncte din 
117 posibile. Pe locul 3 s-a clasat Smej- 
kal — 11,5 puncte, urmat de Kupka 
10,5 puncte, Fichtl 9,5 puncte. Primii 
noi clasați vor susține un meci de 
patru partide pentru desemnarea cam
pionului.

de rugbi 
la Dublin

I
• Campioanele olimpice, surorile Ma- 

rielle și Christine Goitschel s-au re
vanșat în campionatul de schi al Fran
ței, pentru înfrîngerea suferită la sla
lom uriaș. Marielle a cîștigat slalo
mul special înaintea surorii sale, rea- 
lizînd timpul de 1:10,89. învingătoarea 
probei de slalom uriaș, Annie Famose, 
a ocupat locul 3.

• între 9 și 13 martie, pe pîrtiile 
munților Tatra de Sus se va desfășura 
concursul internațional de schi pentru 
„Marele premiu al Slovaciei”. Vor lua 
parte sportivi din Austria, Franța, R.D. 
Germană, R.P. Romînă, R.P. Polonă și 
R.S. Cehoslovacă. în ultimele zile, în 
munții Tatra a căzut o zăpadă abun
dentă.

• Proba de slalom special contind 
■pentru campionatul de schi al Franței 
a fost cîștigată de Jean Claude Killy 
ou timpul de 1:24,64. Pe locul 2 s-a 
clasat Alain Blanchard — 86”35/100. 
Campionatele se desfășoară în stațiu
nea de sporturi dej iarnă Meribel Ies 
Allues. Jean Claude Killy a fost de
clarat campion și la slalom uriaș.

• După o zi de repaus, turneul zonal 
de șah de la Moscova a continuat cu 
disputarea partidelor din penultima run
dă. Marele maestru Spasski l-a învins 
pa Korcinoi la mutarea 24-a, în. timp 
ee Bronstein, în partida cu Suetin, a

• Echipa bulgară Levski-Sofia a cîș
tigat Cupa campionilor europeni la vo
lei feminin, în meciul retur, disputat cu 
Dinamo-Berlin, formația bulgară a ob
ținut victoria cu 3—1 (15—11, 12—15, 
15—5, 15—6). Prima întîlnire fusese 
cîștigată tot de echipa bulgară, cu 
3—0 (15—12, 15—8, 18—16).

• Turul ciclist al Sardiniei, 
tat în 6 etape, însumînd 1081 
fost cîștigat de italianul Vittorio
ni. Pe locurile următoare s-au clasat: 
Zilverberg (Olanda), De Rosso (Ita
lia), Bailetti (Italia). Ultima etapă, 
Alghero—Sassari (163 km) a revenit 
lui Danilo Ferrari. Fostul campion 
mondial Rik van Looy (Belgia), de 
două ori cîștigător al acestei curse, a 
abandonat în etapa finală.

(Agerpres)

dispu- 
km a 
Ador-

(Urmare din pag. 1) 
printr-un șut imp arabil : 12—7 
37). Norvegienii continuă să practice 
același joc obstructionist, dar nu mai 
pot face față ritmului impus de echi
pa noastră, care — în această parte 
a jocului — greșește mai puțin în 
atac și se organizează mai bine în apă
rare. Totuși, norvegienii sînt cei care 
înscriu, prin Gulden (min. 39). Dar, 
intrat pentru 2 minute, Gruia mar
chează de trei ori la rînd (min. 41 — 
43), ridicînd scorul la 15—8. Norve
gienii atacă din nou decis, deși vic
toria noastră nu mai poate fi peri
clitată ; ei vor însă să scoată un rezul
tat cît mai strîns (de aceea au și păs
trat pentru acest meci trei jucători 
nefolosiți vineri ciu Japonia), Reușesc 
în min. 44 să marcheze prin Gulden, 
dar imediat șuturile Iui Hnat (min. 
49) și Bulgaru (min. 53) aduc echipei 
noastre încă două goluri, iar la un 
minut după ce Hengnar reduce handi
capul la 17—10 (min. 58), Oțetea în
scrie spectaculos ultimul punct al par
tidei.

SCURTE CONSIDERAȚII Șl O 
DECLARAȚIE'

în general, joaul a plăcut celor 2000 
de spectatori. Formația Norvegiei s-a 
pregătit special pentru meciul cu noi, 
a jucat mult mai bine decît c-ontra 
Japoniei și a luptat tot timpul ani
mată de dorința de a obține un re
zultat cît mai bun. Jucătorii romîni 
au stăvilit însă, prompt, atacurile ad
versarilor și, în ciuda jocului obstruc- 
ționist al acestora au rerișit o victorie 
clară, care le asigură calificarea pentru 
semifinalele campionatului mondial.

După meci, am avut ocazia să stau 
de vorbă cu Yuji Tsupa, corespon
dentul pentru Europa al cotidianului 
japonez „The Daily Sport", care ne-a 
împărtășit părerea sa în legătură cu 
evolmția jucătorilor romîni. Iată ce 
mi-a spus : „Cred că Romînia are cea 
mai omogenă echipă, în care valorile 
individuale sînt excelent îmbinate în 
cadrul unui joc colectiv foarte specta
culos și — după cum s-a văzut — 
foarte eficace. Echipa romînă este în 
mod cert cea mai bine pregătită dintre 
formațiile din grupa D și cred că ea 
nu va putea fi oprită din drumul spre 
fruntea clasamentului final".

★
Luni seară, la ora 20.30 (ora Bucu

rești) echipa Romîniei susține ultima 
întîlnire din cadrul grupei în compa
nia formației Japoniei. Arbitru : Schoff 
.(R.D.G.). Meciul va fi transmis de 
postul de radio București.

UN SCOR NEOBIȘNUIT
Este vorba de 

ponia, disputată 
mînia—Norvegia 
toria jucătorilor 
40—10 (23—6) ! 
Juție a echipei U.R.S.S. 
Romînia, ca și diupă debutul surprin
zător de bun al japonezilor (învingă
tori în fața Norvegiei), meciul U.R.S.S. 
—Japonia a fost așteptat cu un inte
res deosebit. Handbaliștii sovietici au

(min.

partida U.R.S.S.—Ja- 
în deschidere la Ro
și terminată cu vie- 
sovietici la scorul de 
După excelenta evo- 

în meciul cu

confirmat valoarea arătată vineri 6eară 
;i au cucerit o victorie pe deplin me
ritată, chiar la acest s-cor — cel mai 
categoric înregistrat pînă acum — prin 
maniera de joc. Este de remarcat fap
tul că deși la un moment dat condu
ceau ou 14—0, jucătorii sovietici au 
continuat să lupte cu aceeași hotărîre 
pentru fiecare punct. Cei mai buni : 
Terfvadze (10), Zelenov (9), Veldre 
(6) și Usenko (6).

SURPRIZE IN CELELALTE GRUPE
în partidele de sîmbătă s-au înre

gistrat cîteva rezultate neașteptate, 
care fac campionatul și mai interesant. 
Iată rezultatele :

GRUPA A. : Iugoslavia—S.U.A. 22—3 
(13—2). Iugoslav ii — cu un atac ex
celent organizat — a obținut o vic
torie care le sporește șansele de cali
ficare în semifinale. R.F.G.—R.D.G. 
12—10 (7—5). Rezultat oarecum sur
prinzător, realizat de R.F.G., datorită 
mai ales excelentului joc practicat de 
Lange, Balirdt și Lukas.

GRUPA B : Ungaria—R.A.U. 16—9 
(9—3). Jucătorii maghiari au cîștigat 
mai ușor decît arată scorul. Cei mai 
buni: Fenyd, L. Kovacs și Racz. Islan
da—Suedia 12—10 (7—5) ! Deși islan
dezii au o valoare recunoscută, totuși 
victoria lor asupra suedezilor consti
tuie o surpriză, echipa Suediei fiind 
considerată ca una din principalele 
candidate la titlu.

GRUPA C : Cehoslovacia—Dane
marca 14—11 (7—7). La acest meci 
a asistat tov. E. Trofim, din colectivul 
de antrenori al lotului nostru, care 
mi-a spus : „Partida s-a desfășurat la 
un nivel tehnic ridicat, cele două echi
pe dovedind în general o bună pregă
tire și, în special, o pregătire pentru 
finalizarea acțiunilor de atac. Un pro
gres și o formă bună au dovedit jucă-

Comentarii.
Jocurile de la Pardubice rețin în 

continuare și atenția presei sportive 
din țara gazdă, care acordă aproape 
cu regularitate grupei D un spațiu 
mult mai mare, publicînd ample cro
nici și comentarii. Am răsfoit ulti
mele ziare. Ziarul „Pochodei44 (Făclia) 
de sîmbătă ilustrează cronica meciu
lui nostru cu U.R.S.S. cu o fotografie 
în care Mozer se află pe punctul de 
a marca un nou gol pentru echipa 
noastră. Comentînd această partidă, 
„Ceskoslovenski sport44 subliniază fap
tul că în urma unui joc foarte bun, 
formația țării noastre a obținut o vic
torie meritată și deosebit de prețioasă 
în fața reprezentativei U.R.S.S. care 
s-a prezentat foarte bine pregătită pen
tru acest campionat. în „Rude Prav o44, 
victoria echipei romîne — obținută 
după un „meci dramatic" — este atri
buită în mod special tacticii de joc 
superioare celei a adversarului și r 
terii de mobilizare a echipei noastre, 
care a ajutat la depășirea momentelor 
decisive.

Despre cele două partide susținute 
pînă acum de echipa noastră ne-au

lorii danezi, care — după părerea me 
— vor constitui adversari deosebit a 
dificili pentru toate echipele cu car 
se vor întîlni în meciurile următoare 
Elveția—Franța 15—14 (9—6). Jc 
foarte strîns, în care franc-ezii (La L 
ca și în partida cu Cehoslovacia, i 
care au condus la un moment dat cu, 
6—0 !...), au avut inițiativa la începui 
dar apoi au cedat.

★
Rezultate de vineri seară : R.D.G.- 

S.U.A. 20—9 (11—4) în grupa A ; ț 
landa R.A.U. 16—8 (8—5) în grup 
B ; Danemarca—Elveția 16—13 (9—S 
în grupa C.

CLASAMENTE, PROGRAM
Azi au loc ultimele înlîlniri diti c; 

drul grupelor:
GRUPA A : R.D.G.—Iugoslavia (me* 

decisiv pentru calificare în semifinale 
și R.F.G.—S.U.A.

CLASAMENTUL
Iugoslavia 2
R.F.G. 2
R. D.G. 2
S. U.A. 2

1.
2.
3.
4.

1 
1 
î 
o

1 0 36:17 
1 0 26:24 
0 1 30:21
0 2 12:42

GRUPA B: Islanda—Ungaria și Su< 
dia—R.A.U.

CLASAMENTUL
1. Islanda 2 200 28:18
2. Suedia 2 1 0 1 25:20
3. Ungaria 2 1 0 1 24:24
4. R.A.U. 2 002 17:32

GRUPA C : Danemarca--Franța
Cehoslovacia—-Elveția.

CLASAMENTUL
1. Cehoslovacia 2 200 37:25
2. Danemarca 2 1 0 1 27:27
3. Elveția 2 1 0 1 28.30
4. Franța 2 002 28:38

GRUPA D: Norvegia—U.R.S.S. 
Romînia—Japonia.

CLASAMENTUL
1. Romînia 2200 34:24
2. U.R.S.S. 2 1 0 1 54 26
3. Japonia 2 10 1 28:54
4. Norvegia 2002 24:36

.. Declarații...
vorbit și cîțiva dintre specialiștii pn 
zenți la Pardubice. Astfel, arbitrul su< 
dez Janerstam a declarat că mecii 
R. P. Romînă—U.R.S.S. a justifici 
prin nivelul său tehnic și evoluția set 
rului „cărțile de vizită" ale celor dov. 
formații. Romînii au fost mai bir 
pregătiți tactic și au cîștigat pe drej 
— ti declarat în continuare Janerstar 

„Jocul romînilor — într-un ritm d, 
osebit de viu atunci cînd trebuia 
deosebit de calm în momentele dif 
cile — a învins forța și hotărîrea ech 
pei sovietice de a obține o victorie o 
prestigiu în fața campionilor moi 
diali44 — mi-a declarat Kiyoshi Tak< 
shima, antrenorul formației japonez

La sfîrșitul jocului de sîmbătă sear 
cu Norvegia am ascultat din nou apr 
cieri frumoase despre jucătorii romii 
exprimate de Marian Flander, membr 
în comisia tehnică a F.I.H., care a d> 
clarat că, prin jocul prestat pină acun 
echipele Romîniei și U.R.S.S. s-au 
tașat în mod evident de celelalte fc 
mâții și că ele vor avea un cuvir 
greu de spus în jocurile viitoare.
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