
Ultima etapă
Derbiul ultimei etape 

a campionatului republi
cam de box, disputat
sîmbătă în Capitală nu 
s-a dezmințit. Iubitorii
sportului cu mănuși, 
care din diverse motive, 
n-au „semnat condica “, 
la Floreasca au ce re
greta. Cei prezențî au 
fost martorii unor lupte 
pasionante și de un ni- 
yel tehnic ridicat. Păcat 
însă că, datorită unei 
greșeli de arbitraj, echi
librul valoric dintre cele 
două formații care a fost 
evident pe ring, n-a fost 
oglindit și de rezultatul 
final. Scorul de 21—19 
în favoarea brăilenilor îi 
dezavantajează pe dina- 
moviștii craioveni. Cînd 
spunem aceasta, ne gîn- 
dim la partida dintre S. 
Costescu (Dinamo) și N. 
Tudorel (Progresul), în 
care, boxerul craiovean 
a cîștigat destul de 
vizibil prima și ultima 
repriză și deci... meciul. 
Totuși, datorită greșelilor 
arbitrilor FI. Pîroiu care 
a acord..t victoria lui Tudorel (? I) și 
V. Vasiliu (a decis meci nul), boxerul 
craiovean a fost frustrat de victoria 
pe care o meritase (așa cum i-a a- 
cordat-o arbitrul P. Malițchi). Fără 
această eroare, rezultatul ar fi fost 
egal (20—20) și el ar fi răsplătit așa 
cum se cuvenea munca celor două 
echipe, care au avut o frumoasă 
comportare de-a lungul acestei com
petiții.

•Lăsînd pe planul secund rezulta
tul, merită evidențiată evoluția ce
lor două echipe. Semnalăm cu satis
facție revirimentul produs în boxul 
brăilean, care timp de cîțiva ani a 
trăit în anonimat. Evoluția forma, 
ției Progresul Brăila în actualul 
campionat și mai ales „apariția" 
unor elemente de valoare ca P. Co- 
valiov, N. Deicu, 1. Covaci, N. Stoian, 
sînt rezultatul unei munci temeinice, 
pentru care antrenorul C. Dobrescu 
merită felicitat. Forma sportivă și re
zultatele frumoase obținute de dina- 
moviștii craioveni, în actualul cam
pionat, sînt mărturie a preocupării și 
priceperii antrenorului D. Ciobotaru.

Și acum, cîteva cuvinte despre cele

Sărbătoarea patinatorilor bucureșteni
„Actul de naștere" al noului pati

noar artificial din Parcul Floreasca a 
fost semnat in mod oficial, sîmbătă 
seara, printr-o frumoasă solemnitate 
inaugurală. Primii și-au lăsat auto
grafele pe... luciul ghefii patinatori 
cluburilor bucureștene Constructorul, 
Dinamo, Steaua, Știința și cei de la 
Școaia sportivă de elevi nr. 2, înco
lonați pentru parada de deschidere. In 
mijloc, s-au așezat apoi, înir-un imens 
cerc multicolor, cei mai mici sportivi 
pe patine, copiii de la cursurile de ini
țiere.

Liliana Georgescu și Dan Săveanu (Dinamo) în timpul reușitei lor demonstrații pe gheața noului patinoar de 
ta Floreasca

Foto t I. Mihăică

a turneului final de box

Fază din meciul Progresul Brăila — Dinamo Cra
iova. Ștefan Panduru (stingă) așteaptă... Dar tînă- 
rul său adversar — Nicolae Stoian, mai „iute* il

va „contra cu dreapta

zece partide. Plusul de experiență, ca 
și dorința de a obține victoria au fost 
atu-urite lui Costescu (D) în partida 
cu Tudorel (P.). Brăileanul s-a 
„mișcat* frumos, a eschivat uneori 
bine. Dar, boxul, ca și alte sporturi 
se face pe... puncte. Și punctele le-a 
acumulat Costescu. Decizia de meci 
nul nu reflectă adevărul. La categoria 
cocoș, „inimosul" P. Covaliov (P.) 
s-a impus în lupta de aproape și l-a 
depășit pe craioveanul /. Manea.

Meciul dintre cele două „pene", N. 
Deicu (P) și M. Goanță (D), a avut 
o desfășurare dramatică După o re
priză în care Deicu punctează de la 
distanță, în cea de a doua, el recep
ționează cîteva „stingi" la ficat și se 
odihnește cîteva secunde la podea. A- 
cest fapt echilibrează situația. In ul
timul rund este rîndtd lui Goanță să 
fie numărat, în urma unui „croșeu" 
de dreapta la cap. învingător la 
puncte Deicu. FI. Pătrașcu (D), prea 
defensiv în acest meci l-a întrecut

MIHAI TRANCA

(Continuare în pag. a 4-a)

După salutul adresat publicului, a 
urmat un reușit program de patinaj 
viteză și artistic, susținut de patina ■ 
torii fruntași din Capitală. Deosebit 
de aplaudate au fost demonstrațiile 
Elenei Moiș, Nicolae Belu, Beatrice 
Huștiu, Gabriela Manta, Adina Caima- 
can, Mihai Stoenescu, Anca Tănase, 
Paul Grecu, perechilor Liliana Geor
gescu — Dan Săveanu, Letiția Păcu- 
rara — Radu Ionian. Au prezentat 
exerciții de ansamblu tinerii patinatori 
de la Știința și Constructorul. Grația 
și precizia în execuție, dificultatea u- 
nora dintre figurile abordate au atras
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LA VOLEI, ÎN ETAPA DE CAMPIONAT? 
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Scoruri mari, totuși multe jocuri irumoasc
METALUL BUCUREȘTI—C.S.M. 

CLUJ (F) 3—0 (10, 10, 2). Metalul a 
reușit să-și utilizeze mai bine mijloa
cele pentru obținerea victoriei : a ata
cat mai hotărit (Chezan, Dumitrescu), 
a servit mai eficace (13 puncte directe 
față de 6 ale clujencelor), și-a organi- 
zar mai chibzuit circulația mingii și 
sistemul de apărare. Nu a reușit, în 
schimb, să arate că a lichidat o defi
ciență mai veche și anume aceea le
gată de primirea serviciului, din cauza 
căreia a trecut prin momente penibile 
în primul set : de la 9 —0, la 9—10. 
învinsele au avut doar în primul set 
cîteva sclipiri, însă repede stinse. Con
ducătorul delegației clujene ne-a decla
rat că oaspetele au venit decise să în
vingă ; dar — după noi — cu actualul 
lor lot, cu comportarea unora dintre 
jucătoare (Botezan, Suciu) e greu să 
cîștigi. Ducă tinerele pe care ni se 
spune că le are C.S.M. (și din rîndul 
cărora am avut deocamdată prilejul 
s-o remarcăm pe Marta Szekely) vor 
fi promovate cu curaj, atunci și vic
toriile clujencelor vor veni. (Dinu Ni- 
colau — coresp.).

DINAMO BUCURESTI-PROGRE- 
SUL BUCUREȘTI (F) 3—0 (3, 8, 11). 
— Precum era de așteptat, Dinamo a 
dispus cu ușurință de Progresul. Și a 
reușit, deși de astă dată a folosit mare 
parte din timp și rezervele, respectiv, 
pe tinerele Doina Belgea, Ileana Gheor- 
ghiescu și Olga Pașek. Ceea ce este 
pozitiv, pentru că cele trei jucătoare, 
fără a străluci și chiar vădind încă 
lipsuri serioase, au demonstrat totuși 
multe însușiri a căror deplină valori
ficare le-o poate asigura în largă mă

aplauzele numeroșilor spectatori pre- 
zenți.

Gheața a primit apoi asaltul tuturor 
iubitorilor de patinaj. Sub acordurile 
muzicii a început un „carnaval" pito
resc și plin de voioșie. Prelungit piuă 
tîrziu, către miezul nopții, caruselul pa
tinatorilor a continuat fără preget, 
marcind această frumoasă sărbătoare a 
sportului pe gheață. ,

Au lipsit, poate, doar fulgii de nea 
pentru a da decorului un colorit cu 
adevărat feeric. Dar ei desigur nu se 
vor lăsa așteptați.

RD. V. 

sură și rodajul cu ajutorul jocurilor ofi
ciale. Apreciere similară și pentru ju- 
cătoarea Eugenia Popescu de la Pro
gresul : 18 ani, înălțime 1,70 m și des
tule calități care să determine menți
nerea ei în teren cu sporită încre
dere din partea conducerii tehnice a 
echipei.

RAPID BUCUREȘTI—PROGRESUL 
BUCUREȘTI (M) 3—0 (11, 5, 6). — 
Voleibaliștii din dr. Staicovici au fost 
întrecuți categoric de echipa campioa
nă, căreia însă, în ciuda scorului, i-au 
dat o replică extrem de curajoasă și 
de bună calitate tehnico-tactică, reali- 
zînd împreună cu rapidiștii un frumos 
joc. Frumos, prin dinamismul și cursi

Vasiliu (Progresul) in luptă cu blocajul rapidist

Finala campionatului republican de șah

Situație neschimbată in fruntea: 
clasamen tului

Întrecerea celor mai buni șahiști ai 
țării este gata să treacă... ecuatorul. 
Pentru că, de marți, finala campiona
tului republican de șah va păși în cea 
de a doua jumătate.

Primele opt runde au adus în frun
tea clasamentului un lider autoritar și 
așteptat. Campionul mondial de ju
niori Florin Gheorghiu își onorează, 
seară de seară, titlul, jucînd partide 
excelente, pline de idei interesante și 
de atacuri îndrăznețe, cum stă bine 
unui maestru internațional, intrat cu 
un pas pe poarta marilor maeștri.

Sîmbătă seara, însă, preferatul gale
riei a dat emoții suporterilor săi. In 
întîlnirea cu veteranul finalei, Gică A- 
lexandrescu, mezinul concursului s-a 
aflat (cu negrele) într-o situație grea. 
Perechea de nebuni a adversarului ți

CLASAMENT >REZULTATE

Steaua — Crișul 0—0
Minerul Baia Mare — Dinamo 

București 0—1 (0—0)

PROGRAMUL MECIURILOR 
URMĂTOARE

17 dec. : Dinamo București — 
Progresul

20 dec. : Rapid — Steaua
24 dec. : Rapid — Dinamo Bucu

rești și Steagul roșu — Steaua
27 dec. : Dinamo București — 

Steaua 

vitatea sa, obținute în primul rînd ca't 
urmare a faptului că, în acțiunile blo-» 
cajelor, jucătorii ambelor formații aut 
făcut apel în mod consistent la avan
tajele oferite de noile reguli, în generos 
bine stăpînite. Remarcabilă în acest: 
meci a fost mai cu seamă comportarea» 
a doi jucători : de la Rapid — Davila; 
Plocon (excelent din toate punctele de* 
vedere și contrazicîndu-și cu energie: 
vîrsta înscrisă în buletinul de identi
tate), iar de la Progresul — tînărul 
Marian Stamate : 18 ani, înălțime 1,83 
m și foarte talentat, autentică spe->

(Continuare în pag. a 2-a)

nea sub „foc" poziția deschisă a rege»- 
lui negru și amenințările pluteau car- 
niște nori grei înaintea furtunii. Dar' 
„furtuna" n-a mai avut loc. Pregătit, 
psihologic pentru o jumătate de punct,. 
Gică Alexandrescu a preferat să ac
cepte propunerea de remiză ce i s-a' 
făcut și... toată lumea a răsuflat ușu
rată.

In acest timp, Ciocîltea se... răzbii— 
na pe Neamțu pentru înfringerea su— 
ferită cu o seară înainte, la Gheor
ghiu. Neamțu adoptase în apărarea', 
spaniolă același sistem pe care l-a fo
losit contra lui Gheorghiu și care iii 
adusese destul de ușor egalitatea. Nu
mai că Ciocîltea a găsit o întărire «r

VALERIU CHIOSE )

(Continuare în pag. a 4-a) j
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1. Steaua 10 7 3 0 21: 6 17 >
2. Rapid 11 7 2 2 17: 7 16 ’
3. Dinamo Buc. 10 7 U 3 20:11 14 t
4. C.S.M.S. 13 5 2 5 17:13 14
5. Petrolul 13 5 3 5 16:13 13 >
6. Farul 13 5 3 5 14:17 13 V
7. Steagul roșu 12 4 4 4 14: 8 12
8. Știinta Cluj 13 4 4 5 21:18 12
9. Crisul 13 3 6 4 11:12 12

10. U.T.A. 13 4 4 5 16:21 12
11. Dinamo Pit. 13 4 3 6 16:20 11
12. Stiinta Cr. 13 4 3 6 11:22 11
13. Minerul B.M. 13 3 2 8 13:24 8
14. Progresul 12 1 5 6 6:16 7

-t



SPARTACHIADA DE IARNĂ A TINERETULUI BA5CHE
IN CAMPIONATUL FEMININ

Ce am văzut la „Electr<i“...
deschiderii Spartaehiadei de 
asociația sportivă Electra

în ziua 
iarnă la ... ... . 
(Uzinele de mașini electrice București), 
Lam rugat pe unul din fotoreporterii 
ziarului să mă însoțească la această 
manifestație sportivă, spunîndu-i că 
vom avea de lucru, nu glumă. Cunoș
team mai de mult posibilitățile aces
tei mari asociații. Astă vară, de pildă, 
am participat la una din întrecerile 
organizate în cadrul Spartaehiadei re
publicane de unde am plecat cu im
presii dintre cele mai frumoase. în 
carnetul de însemnări s-au umplut a- 
tunci multe pagini, iar din filmul cu 
aproape 40 de imagini nu mai rămă
sese nici un pătrățel neconsumat... A 
fost o dupăamiază sportivă reușită. 
Aproape două sute de muncitori din 
uzină, tineri și vîrstnici, s-au întrecut 
pe terenurile de fotbal și volei, la 
sectoarele de atletism etc.

Asta a fost în vară. Acum, la A. S. 
Electra am găsit cu totul altceva. Ni
mic din entuziasmul de atunci, nici 
la participant! și nici la organizatori. 
Dar să vă redăm, pe scurt, cum a 
decurs deschiderea Spartaehiadei de 
iarnă la U.M.E.B.

în splendida sală de mese a canti
nei erau vreo 40—50 de elevi de la 
școala profesională a uzinei, veniți din 
curiozitate să asiste la demonstrațiile 
sportive anunțate cu zile în urmă. Pe 
scenă se afla o halteră. Lipseau însă 

•cei care urmau să-și demonstreze cu
noștințele în acest sport. Inventivita
tea unuia dintre profesorii școlii a 
ținut însă asistența pe loc. La repe
zeală au fost „selecționați" cîțiva ti
neri (printre care și unii de categoria 
„liîrtie", dornici probabil să joace te
nis și nicidecum să ridice haltere) și 
urcați pe scenă pentru a ridica haltera. 
Noroc că ea nu cîntărea mai mult de 
25—30 kg 1 Cei mai puternici au în
greuiat-o cu cîte un disc de vreo 7—8 
kg. A fost o „demonstrație" care — 
în nici un caz — n-a servit populari
zării acestui sport. Celelalte demonstra
ții anunțate, cele de tenis de 
șah (!?) n-au mai avut loc.

cu halterele a gonit spectatorii. In 
schimb, un grup de tineri dornici să 
facă sport au început jocul cu mingea 
de celuloid, în timp ce pasionații șa
hului s-au instalat pe lîngă mesele de 
joc, în sala clubului, făcînd „casă 
bună" cu jucătorii de remy...

★

Sperăm să

masă și 
Parodia

fim
Dimineața, am dat un telefon la 

asociația Electromagnetica. Alexan
dru Ivan, secretarul asociației, nu 
era acolo. Plecase cu niște treburi 
în oraș. Ne-a răspuns altcineva.

— Am auzit că astăzi aveți între
ceri la Spartachiada de iarnă a ti
neretului ?

— Da, desigur. Cine este la tele
fon ?

— Redacția ziarului „Sportu“...
— Vă invităm... La ora 14,45...
Și ne-am dus. Cînd am ajuns în- 

icepuseră demonstrațiile... la halte
re (Alexandru Hintz, Mihai Bod- 
nariuc), tenis de masă (Aurel Pân
dele, Constantin Pagu) și la șah. 
Un simultan' la șapte mese dat de 
candidatul de maestru Jan Schlesin
ger. „Combăteau” de partea cealal
tă a meselor, Dionisie Solomon, 
Laurențiu Andrița, Iosif Buchert, 
Dumitru Bărbulescu și alții.

In încăpere era liniște, ca în 
orice loc unde se joacă șah. Ne-am 
strecurat într-un birou alăturat și 
am stat de vorbă, mai pe îndelete,

De la Comisia centrală

a sportului radio
Comisia centrală a sportului radio 

organizează o sesiune de examene pen- 
• tru obținerea certificatelor de radioa
mator de clasa a II l-a, a V-a și re
cepție la data de 21—22 
1964.

Relații și înscrieri se fac 
clubul Central din str. Dr. 
nr. 44 telefon 27.05.13.

decembrie

Știința București a avut mari emoții în meciul cu Voința București:

SERIA I

Stînd de vorbă cu președintele aso
ciației sportive Electra, Iov. I. Nedea, 
și cu responsabilul cu munca sportivă 
din comitetul U.T.M., tov. Gh. Dinu, 
ne-am dat seama că aici, în ultimul 
timp, activitatea sportivă lasă de do
rit. Membrii consiliului asociației nu 
se interesează de cît de fotbal. (Și nici 
măcar acesta nu „merge". Echipa E- 
lectra, care activează în campionatul 
orășenesc categ. a II-a, se află printre 
codașe și nu are o faimă prea bună 
nici la capitolul sportivitate).

în ce privește felul cum privesc 
Spartachiada cei 11 membri ai consi
liului, este edificator faptul că numai 
doi dintre ei au fost prezenți la des
chiderea competiției. Tovarășii O. To- 
miuc —- responsabil cu problemele 
organizatorice (canotor fruntaș), P. Ma
rinescu — resp. tehnic, I. Bacu, M. 
Turi și alți membri ai consiliului sînt 
străini de organizarea Spartaehiadei de 
iarnă a tineretului. La fel stau lucru
rile și în ceea ce privește numărul 
membrilor UCFS care, față 
bilități, este foarte 
UCFS se încasează cînd și 
mărul purtătorilor Insignei de poli
sportiv este foarte mic etc., etc.

E timpul, ca atît clubul sportiv 
raional Âvîntul, cît și ceilalți factori 
de la U.M.E.B. care pot contribui la 
îndreptarea lucrurilor, să se preocupe 
mai mult de consiliul asociației spor
tive, îndrumîndu-1, ajutîndu-1. Fiindcă 
nu este firesc ca într-o asociație spor
tivă ca Electra, unde a existat cîndva 
o frumoasă tradiție, acum totul să 
stagneze...

ȘT1INTA BUCUREȘTI — VOINȚA 
BUCUREȘTI 62-61 (25—21, 53—53). 
Așa cum a început, partida nu lăsa 
nici pe departe să se întrevadă pasio
nantul final — poate unul din cele mai 
interesante din acest campionat — la 
care au asistat iubitorii baschetului du
minică dimineața la „Floreasca". 
Știința a pornit „în trombă", conducînd 
cu 13—2 (min. 9) și 19—8 (min. 12). 
Puțini din cei prezenți în sală mai 
credeau — după felul cum se desfă
șura întrecerea — că studentele vor 
avea vreo emoție pentru obținerea vic
toriei. Ele dominau cu autoritate, reu
șind acțiuni ofensive de toată frumu-

Cu trei minute înainte de sfîrșit, 
Știința conducea cu 51—46. A urmat 
însă replica puternică a Voinței, care 
a ajuns în ultimele secunde cu două 
puncte avantaj : 53—51. Și cînd toată 
lumea se ridicase în picioare pentru 
a saluta frumoasa victorie a coopera
toarelor, Sanda Dumitrescu interceptea
ză o minge și acțiunea ei fulgerătoare 
nu poate fi oprită decît prin fault. Acul 
cronometrului indica ultima secundă 
și studenta transformă sigur cele 
două aruncări restabilind egalitatea 
(53—53). In prelungirea care a ur
mat, Voința a condus cu 57—53 și 
59—55. Dar de fiecare dată Știința a 
replicat cu aruncări de la distanță 
(S. Dumitrescu și O. Gheorghe) ega- 
lînd situația. In ultimul minut s-a im-

duit — și în linii ma.ri au reușit —‘ 
să asigure partidei condiții de desfășu
rare cit mai bune.

A. V.

TG. MUREȘ—RAPID 
30—57 (11—22). Bucu- 
trecut și de „hopuT de 
rămînînd singura echipă 
campionat. Invingătoa-

printre

MUREȘUL 
BUCUREȘTI 
reștencele au 
la Tg. Mureș, 
neînvinsă din 
rele au acționat mai sigur în apărare 
și au întreprins mai multe contra
atacuri eficace. Gazdele au făcui din 
nou un joc sub posibilități, atacînd ne
sigur și steril. Cele mai multe puncte 
le-au înscris: Torday 8, Csorvasy 8 
de la Mureșul și Ivanovici 12, Ferencz 
11, Vasilescu 10 de la Rapid (V. Ra
dar — coresp.).

VOINȚA ORADEA—ȘTIINȚA CON
STANȚA 49—42 (29—12). Derbiul
„codașelor" a adus Voinței prima vic
torie din acest campionat. Orădencele 
au atacat puternic de la început, 
luînd un avantaj consisted?, îneît 
echipa oaspe — cu toată revenirea 
ei de după pauză — nu a reușit 
decît să reducă din handicap. (P. Lâ- 
rinez — coresp.).

ȘTIINȚA CLUJ—CONSTRUCTORII 
BUCUREȘTI 58—52 (30—25). StxJes- 
teie au obținut o victorie Ber.tatâ b 
capătul unui joc echiabrat. Ca 5 ad
mite înainte de fiawrat fnai. Șcs-rț» 
cenducea cu 50—<8. reașăad ca r"* 
la sfîrșit să-și asigvre aa araatej d» 
6 puncte. PriaripaHe acalâatoâre: 
Horvath 17. Wagaer 16. Pwp» j| de b 
Știința și Ionescu 12 de b 
torul. (I. Brățan — coresp

VOINȚA BRAȘOV—PROGRESII 
BUCUREȘTI 66—53 (30-25). Joc
ioane disputat Gazdele aa tortat coa- 
traaiacuri periculoase și aa avat o aai 
tonă orientare ia atac. Principatele se- 
afizatoare: Fierar» 13, Sten» 72 de b 
Voința și Arachiaa 20 de b P-4 udl 
(T. .Mania și E. Bnpdaa — ccveap.).

T. RABȘAN

SERIA A 1LA

Fază din meciul Știința — Vou

CLI k—OtSll OVATCI

de posi- 
redus. Cotizația 

cînd, nu-

Unesc

MULTE JOCURI FRUMOASE

primii

cu Alexandru Ivan și cu alți mem
bri ai consiliului asociației.

— Pe listele de concurs ale com
petiției, care începe azi — ne-a spus 
dînsul — sînt înscriși, pînă acum, 
numeroși tineri. La noi în uzină, 
competițiile de mase se bucură în
totdeauna de un mare interes. Aș 
vrea să menționez că în etapa de 
mase a Spartaehiadei republicane 
ne-am comportat bine, ocupînd lo
cul al treilea pe raion. Sperăm că 
și la Spartachiada de iarnă să fim 
printre primele.

— Aveți „motive” pentru a în
dreptăți aceste speranțe ?

— Multe. La baza noastră spor
tivă, tinerii dornici să concureze la 
proba de patinaj au amenajat un 
patinoar. Așteptăm acum... gerul. 
Sîntem pregătiți și pentru întrece
rile de schi. Avem în magazie 30 de 
perechi de schiuri. Unele concursuri 
le vom organiza la munte, cu prile
jul excursiilor de sfîrșit de săptămî- 
nă, altele, cele de fond, pe baza spor
tivă din Capitală, care este destul 
de mare. In ce privește celelalte ra
muri de sport, la care vom organiza 
întreceri (haltere, tenis de masă, tir, 
șah etc.), ele se vor desfășura după 
un program riguros întocmit, în toa
te după-amiezele săptămînii. Iată 
cîteva din multele motive despre 
care vorbeam și care ne dau drep
tul să considerăm că actuala ediție 
a Spartaehiadei de iarnă se va bucu
ra de succes în asociația noastră.

Cu toată opoziția Doinei Vasilescu (Voința), Sanda Dumitrescu va mar^ 
un nou coș pentru echipa Științei.

setea. Doar spre sfîrșitul reprizei, cam
pioanele au avut cîteva momer.te de 
neatenție în apărare, de care 
a știut să profite, reducind dia 
cap (21—25)

Partea doua a mec 
fășurare cu totul neaș! 
dul Voinței să 
ofensivă, în tiu 
apără cu greu, 
tele se scurg joc 
te și asisiăm la 
o continuă alter: 
de ambele părți 
greșeli care nu pen 
tre protagoniste să se 
fel, Voința abandooe. 
trece la o apărare mai agresivă, per
mite campioanelor să ajungă mai ușor 
în poziții favorabile, iar Știința păs
trează in teren mai multe jucătoare 
cu 4 greșeli personale, care fac sim
plă figurație în apărare. Și acest lanț 
de greșeli a dus la acel final în care 
învingătoarea nu a putut fi desemnată 
după scurgerea celor 40 de minute re
gulamentare de joc.

Voința

Foto: P. Rcr^-s

>nducătorranță pe post de ridi
de joc. Numai de nu l-ar strica— lau
dele L_

-c q» îs

pus la punct blocajul. Jucători eviden- 
țiați : M. Dincă, Popescu și Schaffer 
de la gazde, Vasile, I. Dincă și Cio- 
banu de la oaspeți.

CONSTANTIN FAUR*
PARTIZANUL ROȘU BRAȘOV— 

C.S.M. SIBIU (F) 3—1 (11, 12—15,
10, 13). — Joc de-a dreptul entuzias- 
mant, amîndouă echipele avînd merite 
egale pentru frumusețea spectacolului 
oferit, poate cel mai frumos meci fe
minin de volei văzut vreodată în loca
litate. Arma de bază a învingătoare
lor : blocajul. S-au remarcat: Suciu, 
Nan (Partizanul roșu), Vameșiu și Her
man de la C.S.M. (C. Gruia și P. Du
mitrescu — corespondenți).

ALTE REZULTATE DIN ETAPA 
DE IERI: Farul Constanța—Rapid 
București (F) 0—3 (13, 14, 5), Știința 
Cluj—C. P. București (F) 3—2 (15— 
17, 12, 7—15, 13, 5). Minerul Bihor— 
Tractorul Brașov (M) 1—3 (8—-15, 8— 
15, 18—16, 7—15), Știința Galați—Di
namo București (M) 2—3 (16—14, 8— 
15, 13—15, 15—11, 6—15), Farul Con
stanța—Constructorul Brăila (M) 3—0 
(14, 10, 9), Știința Timișoara—Minerul 
Baia Mare (M) 3—0 (15, 8, 1), C.S.M.S. 
Iași—Petrolul Ploiești (M) 3—2 (11— 
15, 12, 13, 12—15, 9), Ind. Sîrmei C. 
Turzii—Înainte Timișoara (M — scria a 
II-a), 3—0 (7, 11, 8), C.S.M. Cluj— 
Știința Brașov (M — seria a Il-a) 3—0 
(12, 3, 12).

Relatările corespondenților noștri îm
preună cu clasamentele la zi — în zia
rul de mîine.

STEAUA—ȘTIINȚA CLUJ (M) 3—0 
(14, 3, 13). — Un nou 3—0 și cu 
toate acestea volei de bun nivel, mul
țumită bunei pregătiri manifestate de 
amîndouă echipele în privința aplică
rii modificărilor regulamentare, dublă
rii corespunzătoare a atacului și, în 
general, datorită apărării foarte active 
și „pe fază". Factorii hotărîtori ai vic
toriei : pregătirea fizică superioară a 
bucureștenilor (după toate aparențele), 
jocul mai precis al ridicătorilor de la 
Steaua și reducerea de către studenții 
clujeni, începînd din setul secund, a 
varietății atacului lor, pasele căutîn- 
du-1 prea mult și mai ales „telefo
nat" pe Bînda. Jucătorii care ne-au 
plăcut în mod deosebit (prin multila
teralitatea bagajului tehnico-tactic în
trebuințat și a contribuției avute la 
comportarea de ansamblu a echipelor 
lor) au fost Papugiu, Porojnicu, Gîtlan 
(Steaua), Rednic, Mateescu și Ionescu 
(Știința).

la Radio- 
Stakovici

anulat

cauza tim-

variantelo

Pronosport
așa arata o varianta
CU 12 REZULTATE EXACTE

Concursul nr. 50 din 13 decembrie 1964

1. Minerul B. Mare — Dinamo 
Bologna — Fogg ia 
Cagliari — Varese 
Catania — Mantova 
Genoa — Atalanta 
Internazionale — Sampdoria 
Juventus — Milan 
Lanerossi — Fiorentina 
Lazio — Torino 
Messina — Roma

II.
Iii.
IV.
V.

VI.
VII.

VIII.
IX.
X _______ _____

XI. Alessandria — Brescia
XII. Tiiestina — Napol-i

Fond de premii : 230.487 lei.
Meciul VIII liind întrerupt din 

puluj nefavorabil s-a anulat.
Contoim regulamentului toate_____

jforiTKgc pronostic exact la acest mec^f

V. PAUNESCU

Aspect de la întrecerile Spartaehiadei de iarnă a tineretului la Electro
magnetica. La „masă" Constantin Găurită, din secția „centrale", un mare 

îndrăgostit de tenis de masă...

SEMĂNĂTOAREA BUCUREȘTI— 
METALUL PITEȘTI (M — seria a 
II-a) 3—1 (9—15, 5, 5, 13). — O a- 
greabilă și animată dispută, încheiată 
cu victoria echipei care a practicat un 
joc mai complex, mai variat în ofen
sivă, dar care s-a remarcat îndeosebi 
prin apărarea din linia de fund. La 
piteșteni foarte bine s-a dovedit a fi



0-0! A dominai Steaua, dar putea cîștiga Crișul MECI PE ZĂPADĂ LA BAIA MARB

Un atac la poarta echipei Crișul, din care înaintașii bucureșteni nu au realizat nimic...

(0-0)

Scorul cu care s-a încheiat meciul 
dintre Steaua și Crișul nu mai e un... 
„secret” pentru nimeni. Iubitorii fotbalu
lui îl știu de sîmbătă și, desigur, au 
comentat îndelung „surpriza de pe 
„23 August": meciul nul pe care fot
baliștii de la Crișul au reușit să-l ob
țină în fața liderului clasamentului, 
Steaua.

Trebuie să vă spunem însă că n-a lipsit 
mult ca surpriza să capete proporții 
și mai mari. Intr-adevăr, deși s-a 
jucat aproape tot timpul în jumătatea 
de teren a oaspeților, aceștia prin cele 
2—3 incursiuni pe care le-au avut, au 
fost mai aproape de victorie decît 
Steaua, ale cărei posibilități de a în
scrie au fost mult mai puțin clare. 
La sfîrșitul meciului numai jucătorii 
de la Crișul au... sărit în sus de bucu
rie pentru rezultatul realizat — 0—0 
cu Steaua, la București — dar și 
bucureștenii aveau motive să răsufle 
jtșurați: putea fi și mai rău 1

Meciul s-a rezumat la un duel între 
înaintașii echipei Steaua și apărarea 
supraaglomerată a Crișului. In intenția 
de a smulge un rezultat de egalitate, 
oaspeții s-au „lipit" pur și simplu de 
adversarii lor, nu i-au lăsat o clipă 
să-și facă jocul, să-și croiască o po-

Steaua pleacă astăzi

la Zagreb
După cum se știe, miercuri 

a. c. se va desfășura la 
cea de a doua partidă dintre __ r_
Steaua și Dinamo Zagreb, în cadrul 
competiției europene „Cupa Cupelor”.

Formația bucureșteană urmează să 
plece, în cursul zilei de astăzi, pe 
calea aerului.

16 dec.
Zagreb 
echipele

tecă spre poartă. Fazele au semănat 
ca două 
un atac 
merația 
azvîrlită 
rător ai
fără perspectivă a echipei Steaua, ur
mată de o degajare lungă a oaspeți
lor. Să nu se creadă însă că fotba
liștii de la Crișul s-au apărat la în- 
tîmplare. Liniile lor dinapoi au acțio
nat foarte bine, calm mai ales, reușind 
în felul acesta să controleze mai bine 
jocul decît cei care îi atacau fără 
răgaz, jucătorii de Ia Steaua. Bucu- 
reștenii au dominat categoric, dar ac
țiunile lor n-au avut claritate, au fost 
lipsite de fantezie, mișcările în teren 
ale înaintașilor putînd fi astfel antici
pate fără prea mare greutate de apă
rătorii Crișului. S-ar mai adăuga la 
toate acestea goana după dribling a 
fotbaliștilor de la Steaua și în special 
a Iui Creiniceanu. Acesta a făcut și 
lucruri bune, dar a stricat și atîtea ac
țiuni prin jocul său individual, îneît 
nu mai știi dacă prezența lui în echipă 
constituie un avantaj sau un deza
vantaj...

Ce se poate reține dintr-un meci care 
a cunoscuf o singură direcție: spre 
poarta Crișului? In repriza I, de pildă, 
oaspeții au avut o singură acțiune de 
atac, în minutul 16, dar ea a cîntărit 
mai mult decît ocaziile pe care le-a 
avut Steaua. Scăpat singur Sacaci III 
s-a fîstîcit și a tras în... portar. In 
această parte a jocului, bucureștenii 
au tras mai mult de la distanță prin 
Georgescu și Creiniceanu (șutul aces
tuia a „șters bara”).

Aspectul jocului nu s-a schimbat nici 
în cea de a doua repriză. Steaua a 
fost mereu în atac, dar, cum se spune, 
n-am văzut nici un moment golul 
„plutind în aer". Doar lovitura liberă 
executată în min. 58 de Creiniceanu 
și apărată și... reapărată de Duca a 
creat un moment de tensiune. încolo,

picături de apa una cu alta i 
al bucureștenilor oprit în aglo- 
din fața careului, o minge 
cît mai departe de un apă- 
Crișului, din nou o acțiune

nimic de semnalat în final, oaspeții 
au căpătat chiar curaj, au atacat și 
puteau obține victoria in min. 86 dacă 
același Sacaci III era mai atent Ia cen
trarea lui Szucs.

A fost un meci de luptă, de un nivel 
tehnic scăzut, influențat desigur și de 
starea timpului: a fost extrem de frig.

Arbitrul Adrian Macovei (Bacău) a 
stat departe de faze și multă vreme 
nici nu i-am auzit fluierul, deși pe 
teren se petreceau destule nereguia- 
rități.

STEAUA: Haidu — GEORGESCU, 
D. Niculae, Petescu, DUMBRAVA — 
JENEI, Koszka — Sorin Avram, 
Constantin (Raksi, din min 74), Voinea, 
CREINICEANU (cu alternanțele despre 
care am vorbit).

CRIȘUL: DUCA — Sacaci II. SO
LOMON, POJONI, Balog — E. NAGH1, 
MIHAI — SZUCS, Sacaci III, Iacob, 
Bacoș.

JACK BERAR1U

BAIA MARE, 13 (prin telefon de la 
trimisul nostru). — Aici, la Baia Mare, 
este iarnă în toată puterea cuvîntului. 
Pentru ca meciul restanță de categorie 
A, Minerul—Dinamo București să se 
bucure totuși de condiții mai bune, 
gazdele au curățat terenul, stringînd 
nămeții pe pista de zgură. Dar, în 
ciuda acestor eforturi lăudabile, tere
nul de joc a fost foarte greu : înghe
țat, alunecos, cu gloduri, care au fă
cut dificile controlul balonului și de
plasarea jucătorilor. Desfășurarea „res
tanțelor" în astfel de condiții nu poate 
contribui la realizarea unor partide de 
calitate.

In fața a 3 000 de spectatori (zăpada 
și frigul explică acest număr mic) ar
bitrul Gavrilă Pop — Brașov a che
mat la întrecere următoarele formații: 
MINERUL: Bay — Kromely, Colce- 
riu, Ujvari, Donca — Vaida, Pînzaru 
— Rojnai, Pop, Sasu, Czako. DI
NAMO : Datcu — Popa, Nunweiller 
III (46, Ghergheli), Nunweiller IV, 
Ștefan —- P. Emil, Ghergheli (Nun- 
weiller VI) — Pîrcălab, Nunweiller VI 
(Frățilă), Ene, Hajdu,

După ultimele evoluții, antrenorii 
ambelor echipe au operat modificări 
importante. La Dinamo au reintrat 
Pîrcălab (bolnav la Cluj) și P. Emil, 
iar la Minerul s-a renunțat la servi
ciile lui Staicu, Halagian și Cacovea- 
nu după acel 0—4 cu Rapid.

Meciul a început prin cîteva ac
țiuni de acomodare cu terenul. Așa 
se face că pînă în min. 13 înregistrăm 
doar un singur șut la poartă, al mij
locașului Vaida. încet, încet, Minerul 
își creează un ușor avantaj la mijlocul 
terenului. Echipa gazdă atacă mai 
mult, obligîndu-și adversarii să-1 tragă 
înapoi pe Nunweiller VI. In min. 13, 
Rojnai scapă o bună ocazie, șutind 
slab din poziție favorabilă. Czako ra
tează și el, după cîteva minute, o lo
vitură cu capul. înaintașii localnici 
combină prea mult, dînd astfel posibi
litatea apărătorilor dinamoviști să se 
remarce prin degajări dintr-o bucată. 
De altfel, învățînd din greșelile de la 
Cluj oaspeții joacă mai simplu. Frații 
Nunweiller (III și IV) redevin jucă
torii de bază în dispozitivul defensiv

al echipei campioane. în această pe- 
rioadă de ușoară dominare băimărea- 
nă, Dinamo joacă pe contraatac. îni 
min. 30 și 32, Hajdu și, respectiv* 
Nunweiller VI au ocazii bune de a în-i 
scrie, dar ele rămîn nefructificate.

După pauză, în echipa Dinamo in
tervin unele modificări. Datorită unei 
entorse, Nunweiller III este înlocuit, 
cu Ghergheli. Trecerea lui Ghergheli'! 
în apărare, a lui Nunweiller VI mij
locaș și a lui Frățilă la înaintare face 
ca între compartimentele echipei oas- 
pe să existe o mai bună legătură. Re-; 
zultatul direct : organizarea cîtorva a- 
tacuri cu participarea mai numeroasă1 
a înaintașilor. Această a doua parte a 
jocului este mult mai interesantă, fără1 
însă ca valoarea meciului să fie mai- 
bună. Se joacă într-un ritm ceva mai 
vioi, mingea se plimbă mai mult de 
la o poartă la alta. Asistăm la cîteva: 
faze care... încălzesc tribunele. Astfel, 
în min. 48, Czako, Ia numai 8 m de 
poarta lui Datcu, șutează în picioarele 
lui Nunweiller IV. In min. 61, la un 
atac al echipei Dinamo, portarul Bay 
prinde mingea in afara careului de 
16 m. Lovitura liberă este executată 
de Pîrcălab. Acesta trage cu efect, 
peste zid. Bay încearcă să se ducă în 
intimpinarea mingii, dar alunecă fi nu 
o mai poate reține...

După acest gol atacă Minerul, cărei 
asaltează poarta lui Datcu. în min. 66, 
Pînzaru trage cu capul. P. Emil inter- ' 
vine dar lovește mingea cu mina si... ■ 
II m. Ujvari execută lovitura... afară 1 , 
Ratarea are un dublu efect: echipa ' 
Dinamo prinde curaj și pornește lai . 
atac, controlînd jocul, în timp ce gaz-4 
dele cad complet, demoralizate de a-4 1 
cest eșec.

Ultimele 10 minute consemnează o 
revenire a gazdelor, care, însă, nu pot 
concretiza. In min. 80 Czako trage lai 
poart”. și Ștefan respinge mingea la' 
numai o jumătate de metru de poarta; 
goală. Și astfel ia sfîrșit un meci al 
cărui rezultat a fost decis de un ped 
nalti ratat și de o lovitură liberă transa 
formată de învingători.

CONSTANTIN ALEXB

u sfîHțiiui imul

Clasamentele campionatului republican de juniori

Sportivii de la I. C. F
au ciștigat „Cupa 30 Decembrie“

natație — 
organizată

Tradiționala întrecere de 
„Cupa 30 Decembrie” — 
pe centrul universitar București, care 
a avut loc duminică după-amiază la 
bazinul Floreasca, a fost cîștigată de 
către reprezentanții Institutului de Cul
tură Fizică. A fost, și de data aceasta, 
o întrecere reușită, pe plan organizato
ric mai ales, cu rezultate pe măsura 
valorii concurenților, mulți dintre ei 
înotători de lot.

Iată și cîteva rezultate. FETE. 
100 m liber: 1. Ingrid Ungur (I. Polit.) 
1:07,9; 2. Anca Trohani (ICF) 1:15,6; 
3. Cristina Stelian (ICF) 1:30,5. 100 m 
bras: ‘ ‘ ~...................• ... .
1:29,3 
1:29,5; 3. Georgeta Lupuțiu (ICF) 
1:30,0. 100 m spate: 1. Cristina Ba- 
laban (ICF) 1:19,2; 2. Irina Prodanof 
(U) 1:36,7; 3. Elena Xantopol (IMF) 
1:45,6. 100 m delfin: 1. Măriuca Ro
taru (ICF) 1:20,1 ; 2. Paula Dumi
trescu 1:30,2. 4x100 m mixt: 1. ICF 
5:50,8; 2. I„ Politehnic 6:32,3; 3. Uni
versitatea 7:04,3. BĂIEȚI. 100 m liber: 
1. N. Firoiu (ICF) 1:00,5; 2. A. Leszav 
(ICF) 1:01,2; 3. A. Endre (ICF)

1. Helga Boicehowski (I. Polit.) 
; 2. Sanda Grințescu (ICF)

1:02,6. 100 m bras: 1. Gr. Malarciuc 
(I. Polit.) 1:18,6; 2. I. Condiescu (1. 
Arte) 1:19,9; 3. Al. Popescu (ICF) 
1:22,5. 100 m spate: 1. G. Trohani 
(U) 1:08,8; ----- 
1:11,9; * 
100 m 
1:12,6;
3. I.
4x100 m liber: 1. ÎCF 4:20,0; 2. I 
Politehnic 4:36,3; 3. Universitatea
4:47,7.

Clasamentul general (prin adiționa
rea punctajului obținut în probele mas
culine și feminine) se prezintă astfel:
1. I.C.F. (antrenor, prof. N. Dumitrescu 
și asist. Irina Oprițescu) — 102 p.;
2. I. Politehnic (asist. I. Parasehiv) 
— 52 p ; 3. Universitatea (asist. Elena 
Caraiman) — 44 p; 4. Inst. de Arte 
(conf. S. Hirsch) — 27 p; 5. Inst. 
de Petrol, Gaze și Geologie (lect. 
ionescu) — 11 p; 6—7 — Inst. 
Arhitectură (asist. Eug. Popescu) 
I.M.F. (asist. T. Balaș) — 4 p.

Au participat peste 100 de înotători 
și înotătoare.

SERIA I
1. C.S.M.S. Iași 9 6 3 0 32: 4 15 7.
2. Dinamo Moldova Iași 9 7 1 1 39: 8 15 8.
3. Ceahlăul P. Neamț 9 5 3 1 14: 4 13 9.
4. C F.R. Pașcani 9 4 0 5 20:16 8 10.
5. Viitorul Suceava 9 4 0 5 18:19 8
6. Textila Botoșani 9405 18:23 8
7. Metalul Rădăuți 9315 16:34 7
8. Foresta Fălticeni 9 3 1 5 11:24 7 1.
9. Textila Buhuși 9306 10:24 6 2.

10. Victoria P. Neamț 9117 8:30 3 3.
SERIA A H-A 4.

1. Constructorul Brăila 9 8 1 0 25: 4 17 6.2. Știința Galați 9 8 1 0 32: 8 17
3. Sideruigistul Galați 9522 15:10 12 7.
4. Dinamo Bacău 9 4 3 2 14: 8 11 8.
5. Rulmentul Bîrlad 9414 22:17 9 9
6. Metalosport Galați 9315 18:19 7

io.7. Chimia Onești 9315 12:29 7
8. Petrolul Moinești 9306 20:27 6
9. Flamura roșie Tecuci 9 2 0 7 7:19 4

10. Fiuctexpojt Focșani 9009 7:31 0 1.
SERIA A III-A 2.

1. Farul Constanța 9 7 1 1 24: 4 15 3.
2. Știința București 9621 9: 6 14
3. Dinamo București 9 4 4 1 22: 3 12 5.
4. Progresul București 9 3 5 1 15: 4 11 6.
5 Flacăra roșie Buc. 9 3 3 3 12: 7 9
6. Electrica Constanța 9324 14:17 8
7. Viitorul Electron. Buc. 9 2 3 4 10:13 7
8. Dinamo Victoria Buc. 9315 14:22 7
9. Portul Constanța 9 3 0 6 17:18 6

10. Marina Mangalia 9 0 1 8 5:48 1

SERIA A IV-A

1.
2.

6. Jiul Petrila 
Minerul Deva 
Victoria Călan 
Pandurii Tg. Jiu 
Metalul Tr. Severin

ASERIA

U.T. Arad
C F.R. Timișoara 
Știința Timișoara 
Electronica Timișoara
C.S.M. Reșița
Minerul Anina 
C.S.S. Timișoara
Teba Arad
Vagonul Arad 
C.F.R. Arad

SERIA A

Crișul Oradea
Recolta Cărei 
Minerul Baia Mare
Minerul Baia Sprie 
Metalurgistul B. Mare 
A.S.M.D. Satu Mare 
Flamura roșie Oradea

9
9
9
9
9

VII-A

9
9
9
9
9

9
9
9 

viii-a
9
9
9
9
9
9
9

2. Al. Bota (I.
3. L. Berea (ICF)

Polit.) 
1:13,6.

i delfin: 1. Al. Popescu (ICF) 
; 2. M. Cerchez (ICF) 1:19,0;

Condîescu (I. Arte) 1:26,8.

Al. 
de 
Și

5
4
2
1
0

7
5
4
5
4

9 4
9 2

3
1
1

o
2
1
3
0

4
3
6
5
9

10
10
5
5
O

Rapid București
. Petrolul Ploiești

3. Metalul Tîrgoviște
4. Poiana Cîmpina
5. Steaua București
6. Flacăra Moreni
7 Metalul București
8’ C.S.S. București
9. Unirea Răcori

10. Tehnometal București
11. Rapid Mizil
12. S.S.E. Ploiești

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

10
7
7
7
6
5
3
4
2
2
1
1

58: 9 
25: 5 
27:11 
26:15 
39:13 
18:16 
11:12 
12:19 
18:49 
12:38 
10:46 
13:36

21
16
16
15
13
13
10

9
5
5
5
4

ASEB1A

1. Dinamo Pitești
2. Muscelul Cîmpulung
3. Victoria Giurgiu
4 Unirea Rm. Vîlcea
51 Electrica Fieni
6. Progresul Alexandria
7. Minerul Cîmpulung
8. Tractorul Corabia
9. C.F.R. Roșiori

10. Metalul Pitești

SERIA

V-A

7
6
5
4
3
3
3
2
2
2

1
1
2
1
3
2
1
2
2
1

41:
11
25:

3
6
9 

15:13
12:13 
15:27 
11:17 
16:14 
13:42 
13:28

15
13
12
9
9
8
7
6
6
5

A

1. Metalul Hunedoara
2. Știința Craiova
3. Minerul Lupeni
4. A.S Cugir
5. Ele ctrop utere Craiova

VI-A

9
9
9
9
9

6
5
5
5
4

1
2
2
1
3

13
12
12
11
11

2
2
3
1
1
1
2
0
3
2

0
2
2
c
4
4
5
6
5
6

26: 1
14:12 
17: 9 
16:10
14:12
15:16
16:23
7:22
9:16
5:18

8. Forestiera Sighet
9. Steaua roșie Salonta 

10. Minerul Bihor

SERIA

Cluj 
Cluj 
Tg. Mureș

9 3
9 2

19

0
0
1

6
7
7

14:23
7:35
5:21

1
0
1

O
1
3

O 4 
O 
1 
2

4
5
5

35: 5
43: 3
13: 7
19:22
17:24
12:19
11:17

Rezultate din 
a „Cupei

Fructexport

Textila Botoșani — Foresta Fălticeni 
3—2 (0—0, 2—2)

Flacăra Murgeni — Rulmentul Bîr- 
lad 2—4 (2—3)

Progresul Onești — Textila Buhuși 
3—0 (neprezentare)

Victoria Gugești
Focșani 2—3 (2—1)

Constructorul Galati — Flamura ro
șie Tecuci 3—0 (neprezentare)

Flacăra roșie 
rea Răcari 0—1

Dinamo Obor 
roșie I București 1—0 (0—0)

Metalul Tr. Severin — Electropu- 
tere Craiova 3—1 (3—0).

Minerul Moldova Nouă — Minerul 
Anina 2—1 (0—0)

Ceramica Jimbolia — C.F.R. Arad 
0—2 (0—1)

II București — Uni- 
(0-0)
București — Flacăra

1.
2.
3.
4.

Știința 
C.S.S. 
A.S.A. _
Aiieșul Turda

5. Ind. sîimei C. Turzii
6. Clujeana
7. A.S. Aiud
8. Chimica Tîrnăveni
9. Gloria Bistrița

10. l.R.A. 2 Tg. Mureș
11. Unire-a Dej
12. Soda Ocna Mureș

SERIA A

C.S.M. Sibiu 
Tractorul Brașov 
Faianța Sighișoara

4. Gaz metan Mediaș
5. Steagul roșu Brașov
6. C.S.S. Brașov
7. Chimia Făgăraș
8. Textila Si. Gheorghe
9. Metrom Brașov

10. Rulmentul Brașov

A IX-A

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

X-A

1.
2.
3.

5
6
5
5
4
4
2
3
0
1

1 
0
1
2
1
1
1
3
2
3 
O
1

1
2
2
2
3
4
6
6
7
7
9
9

35: 7 
25: 9 
35: 9 
24:14 
26:12 
25:20 
28:23 
12:18 
14:54
8:32 

18:38 
12:26

19
18
17
18
15
13^
9
7>;
9-,
5'
4Ă
3

3 
1
2
1
3
O
3
1
5
1

1
2
2
3
2
5
4
5
4
7

13: 6
17: 9

11 
: 7
11
15
10
17

8:16
5:17

18: 
17: 
12
9:

11:
9:

13
13
12 
n>
ii
8
z
5 
a

etapa de ieri
R. P. R.“

Teb<Electromotor Timișoara
Arad 2-0 (0—0)

Dinamo Oradea — Minerul Bihor 
2-1 (1-0) ' 
Steaua roșie Salonfa — Flamura tow 
șie Oradea 2—7 (1—4)

Spartac Satu Mare — Metalurgistul 
Baia Mare 3—1 (0—1)

Metalul Cluj — Arieșul Turda 4—5 
(2-3)

Chimia Turda — Soda Ocna Mureș 
1—0 (1—0)

Unirea Dej — Minerul Baia Sprie 
5—1 (2—0)

Progresul Reghin — Gloria Bistrl* 
ța 1—0 (0-0)

l.R.A. 2 Tg. Mureș — Rulmentul 
Brașov 3—I (0—0)

Măgura Codlea — Metrom Brașoțț 
2—1 (0—0, 1—1) .

Faianța Sighișoara — Textila Sf, 
Gheorghe 3—2 (2—1),



Voința București s-a calificat 
în semifinalele „CCE“ la tenis de masă

Ivan 2—1 (23, —19, 11), Le Bras —

SCURTE ȘTIRI EXTERNE

Așa cum era de așteptat, _ Voința 
București a eliminat cu ușurință în 
cadrul sferturilor de finală ale „C.C.E." 
la tenis de masă echipa campioană a 
Franței, ACBB Paris, cu scorul de 
5—1. Diferența de valoare și-a spus 
cuvîntul, de la învingătoare remarcîn- 
du-se maesfra emerită a sportului Ella 
Constantinescu (cu o bună „adresă" 
în dirijarea mingilor și atacuri prin 
surprindere) și Eleonora Mihalca (în 
deosebită vervă în jocul ofensiv)._ Cea 
de a treia componentă a Voinței, 
Marta Tompa, a luptat mult, dar, cu 
ijocul învechit pe care-1 practică (a- 
proape numai „țăcăneală") și cu baga
jul sărac de procedee tehnice arătate 
duminică dimineața în sala Floreasca, 
nu poate emite mai multe pretenții.

De la oaspete, am reținut progresul 
înregistrat față de campionatele mon
diale de la Praga (1963) de prima 
„paletă" a Franței, Martine Le Bras. 
Ea are un topspin bun și o lovitură 
de forhand puternică și destul de si
gură.

Rezultate tehnice: Constantinescu — 
Desplanques 2—0 (12, 12). Superioară

Steaua-Dukla Hodonin: 
5*4-2*/* la lupte libere

Întrecerea de lupte libere, dintre 
Steaua și Dukla Hodonin din R. S. 
Cehoslovacă, disputată aseară în sala 
Dinamo, s-a încheiat cu victoria spor
tivilor noștri la scorul de 5*/a—21/:- 
S-au remarcat Gheorghe Tăpălagă, A- 
lexandru Geantă, Paul Cîrciumaru, 
loan Popescu și Atila Balogh, care au 
obținut victorii. Ștefan Tampa a ter
minat la egalitate, iar Petre Cemău 
și Ștefan Stîngu au fost învinși la 
puncte. In numărul nostru de mîine 
vom reveni cu amănunte de la acea
stă partidă.

Ultima etapă a
(Urmare din pag. 1)

mai greu decît ne așteptam pe P. 
Zaibel (P). „Ușorul" O. Baciu a 
marcat, la Craiova, o creștere de for
mă. El l-a întrecut la puncte pe 
brăileanul D. Roman. M. Cornel (D), 
deși numărat în prima repriză, a ob
ținut o categorică victorie în fața ti
marului C. Voinescu (P). Brăileanul 
1. Covaci a devenit „campion" al vic
toriilor înainte de limită. Un „cro- 
șeu“ de dreapta la cap a pus capăt 
luptei sale cu N. Moț (D), în repriza 
secundă. învingător prin abandon, I. 
Covaci. Lupta dintre cei doi „mijlo-

r ) SAH
Situație neschimbată in fruntea* 

clasamentului
(Urmare din pag. 1)

jocului albului, a declanșat un puter
nic atac pe flancul regelui și la a 28-a 
mutare Neamțu se afla în fața unui 
mat imparabil. Partida se înscrie prin
tre bunele realizări ale fostului nostru 
campion.

Doi jucători au sărbătorit în runda 
a 8-a prima lor victorie în turneu: 
Gavrilă și Reicher. Amîndoi au jucat 
cu negrele. Gavrilă a manevrat cu 
multă finețe piesele ușoare, cîștigînd 
într-o manieră foarte energică la Soos, 
iar Reicher, făcînd un veritabil „sla
lom" prin poziția blocată a lui Voi- 
culescu, a reușit să acumuleze un a- 
vantaj material substanțial.

Foarte agitată a fost partida Rado
vici—Bozdoghină. Intr-o „spaniolă" ne
grul a sacrificat o piesă, apoi încă 
una, creîndu-și pe flancul negrului o 
adevărată avalanșă de pioni. Radovici 
a jucat calm și prudent, a eliminat 
una cite una amenințările adversarului 
său, rămînînd în final cu două piese 
în plus, ceea ce i-a și adus victoria.

Intr-o obișnuită „partidă fulger" Iu- 
liu Szabo a cîștigat un pion la Giins- 
berger, a schimbat apoi (bineînțeles, 
repede) toate piesele, rămînînd cu un 
final de turnuri cîștigat.

Partos l-a făcut mat pe Șuta, Puș
cașu a cîștigat la Stanciu iar Nacu 
la Mititelu. S-a amînat partida Pavlov- 
Șuteu, primul fiind bolnav.

Duminică dimineața s-au reluat trei 

în toate compartimentele, sportiva noa
stră nu a avut probleme dificile de 
rezolvat.

Tompa — Le Bras 1—2 f—11, 19, 
—14). Maniera modernă de atac a Mar- 
tinei Le Bras a ieșit învingătoare în 
fața unui joc pur defensiv, fără spe
ranțe, ca cel demonstrat de Tompa.

Mihalca — Delaubert 2—0 (9, 6). 
Atacurile permanente ale Eleonorei Mi
halca i-au permis să-și țină la dis
tanță și ca scor o adversară incapabilă 
să poată da o replică, cît de cît mai 
serioasă.

Constantinescu — Le Bras 2—0 
(17, 14). Cu toate încercările învinsei, 
ea n-a putut trece peste jocul complet 
al Ellei Constantinescu.

Mihalca — Desplanques 2—0 (7, 
19). Deținînd mereu inițiativa, romînca 
și-a impus o superioritate netă, mai 
mult decît o arată scorul din cel de 
al doilea set. Desplanques merită o re
marcă pentru tentativele ei de contra
atac.

Tompa — Delaubert 2—0 (17, 22). 
Din cauză că nici una din cele două 
jucătoare nu știe să atace, meciul a 
fost anost. A cîștigat Marta Tompa 
datorită unui plus de dîrzenie și de 
concentrare.

In urma acestei victorii, Voința 
București s-a calificat în semifinalele 
„CCE“ unde va primi replica (pînă 
Ja 20 februarie 1965) a formației în
vingătoare din partida TSC Berlin 
(RDG) — Spartak Sokolovo Praga 
(RSC).

C. COMARNISCHI
★

Sîmbătă după-amiază, într-o întîlnire 
amicală, ACBB Paris a dispus de Pro
gresul București cu scorul de 5—31 
Desplanques — M. Jandrescu 0—2 
(—8, —13), Le Bras — V. Ivan 2—0 
(15, 19), Delaubert — Folea 0—2
(—18, —11), Le Bras — M. Jandrescu 
2—0 (18, 9), Desplanques — Folea 
0—2 (—10, —13), Delaubert — V-

turneului final
cii". Gr. Enache (P) și E. Constanti
nescu (D) a fost confuză și presă
rată cu neregularități. Deși nu era 
necesar un învingător, arbitrii l-au 
preferat pe Enache. Revelația galei a 
constituit-o „semigreul" brăilean, N. 
Stoian. El ne-a demonstrat în par
tida cu St. Pandurii (pe care l-a în
trecut la puncte) frumoase cunoștințe 
tehnice și calități fizice excepționale. 
O „directă" fulgerătoare a pus ca
păt luptei dintre cei doi „grei" Th. 
Basarab (D) și P. Zeca (P), încă 
din primele secunde. învingător prin 
K.O. Th. Basarab.

întrerupte și s-a jucat partida Pușcașu- 
Ciocîltea, amînată în runda a 3-a. 
Șuteu a cedat fără joc la Szabo, iar 
Voiculescu și Nacu au convenit asupra 
remizei. Interesantă a fost continuarea 
partidei Mititelu-Gheorghiu. Negrul 
a exploatat foarte bine avantajul ca
lității, a schimbat unul din nebuni, 
după care, treptat-treptat, a limitat 
posibilitățile de apărare ale albului. 
Gheorghiu a repurtat astfel a 5-a vic
torie în turneu. Partida Pușcașu—Cio
cîltea S-a întrerupt.

★
Runda a 9-a, spre deosebire de cele 

anterioare, a fost mult mai echilibrată. 
6 partide s-au terminat remize, deși în 
unele dintre ele s-a dat o luptă plină 
de tensiune : Szabo—Stanciu, Gheor- 
ghiii—Șuta, Mititelu—Ciocîltea, Ga
vrilă—Giinsberger, Pușcașu — Pavlov, 
Reicher—Nacu.

Neamțu a cîștigat o partidă de atac 
la Alexandrescu, iar Șuteu l-a învins 
pe Radovici. Soos are un pion în plus 
la Partos. Egală la întrerupere este 
partida Bozdoghină—Voiculescu.

In clasament, după 9 runde, condu
ce FLORIN GHEORGHIU cu 7 punc
te, urmat de Neamțu 6 p., Stanciu, 
Radovici, Reicher, Szabo 5 p., Partos 
4'/2 p. (2), Pușcașu 4 p. (4), Ciocîltea 
și Soos 4 p. (2), Giinsberger 4 p. (1), 
Mititelu și Nacu 4 p. etc.

Astăzi este zi liberă. Marți de la ora 
8 se joacă partidele întrerupte, iar 
după amiază runda a 10-a.

Folea 2—0 (11, 21), Delaubert — M. 
Jandrescu 2—0 (9, 17).

★
In cadrul actualelor ediții ale „Cu

pei campionilor europeni" s-au înre
gistrat următoarele rezultate : feminin, 
sferturi de finală: Foldgep Budapesta 
(RPU) — Dunav Russe (RPB) 5—0. 
Echipa maghiară a fost alcătuită din 
jucătoarele Lukacs (2 victorii), Bala- 
toni (2 victorii), Zongor (o victorie). 
Masculin: optimi: Voros Meteor Bu
dapesta (RPU) —. Legia Varșovia 
(RPP) 5—3.

DANEMARCA-CEHOSLOVACIA
17-12 LA HANDBAL

CONTINUÎNDU-ȘI turneul în Țările 
Șcandinave echipa selecționată mascu
lină de handbal a R. o. Cehoslovace 
a jucat la Aarhus cu echipa reprezen
tativă a Danemarcei. Jucătorii danezi 
s-au comportat remarcabil cucerind 
victoria cu scorul de 17—12 (5—5).

★
INTR-UN meci internațional mascu

lin de handbal, desfășurat la Rennes, 
echipa R. F. Germane a învins cu 
scorul de 12—11 (7—7) echipa Fran
ței-

★
LA PARIS, într-un joc retur con- 

tînd pentru „Cupa campionilor euro
peni" la handbal (feminin) formația 
CKD Praga a dispus cu 19—7 (11—2) 
de echipa Union Sportive d’Ivry 
(Franța).

Ieri, în campionatul iugoslav
BELGRAD (prin telex de la Co

respondentul nostru).
In urma jocurilor etapei de ieri, 

Partizan Belgrad continuă să condu
că în prima ligă a campionatului iu
goslav de fotbal, cu 20 puncte, îna
intea lui Sarajevo și Dinamo Zagreb 
cu cîte 18 puncte. Steaua roșie 16 
puncte, Zelezniciar 15 puncte, Rîjeka 
și Radnicki 14 puncte, Zagreb 14 
puncte etc.

Dinamo Zagreb a obținut o victorie 
relativ ușoară în fața lui Vardar 
Skoplje cu 2—0 (0—0). Autorii golu
rilor au fost Belin (min. 61) și Rora 
(min. 69). Deși lipsită de aportul 
lui Jerkovici și Za.mbata, echipa Di-

Jocuri interesante ieri în „Cupa F. R. H.
Irdrecerile din cadrul „Cupei 

F.R.H." au continuat ieri după-amia
ză în sala Floreasca, în prezența u- 
nei numeroase asistențe, care a avut 
prilejul să urmărească citeva partide 
interesante, ca joc și evoluție a sco
rului. Iată un scurt film al etapei de 
ieri.

RAPID — S.S.E. nr. 2 (f) 13—6
(7—1). Meciul a început în nota de 
superioritate a feroviarelor, care în 
min. 17 conduceau cu 6—0. După 
pauză însă, elevele de la S.S.E. nr. 
2 atacă cu mai mult cura j, își cons
truiesc cu multă răbdare acțiunile o- 
fensive, iar în apărare se apără mai 
bine, reușind să reducă din handicap. 
Cele mai bune: Boțan (6), Constanti
nescu (2), Băicoianu (2), respectiv 
Butan (4) și Gheorghe.

Duca (Știința) a pătruns la semicerc și cu un ultim efort aruncă din sări
tură la poartă, mareînd gol. Fază din partida Știința — Voința (m)

Foto; I. Mihăică

• Cu prilejul unei reuniuni ciclis
te de velodrom desfășurată la Bru
xelles belgianul Patrick Sercu a stabi
lit un nou record mondial în proba 
de 1 km cu start de pe loc, înregis- 
trînd timpul de 1:06,76/100, vechiul re
cord era de 1:08,74/100 și aparținea 
alergătorului german Lothar Klaes. 
Pe locurile următoare s-au clasat 
italianul Giovanelli Petenelila — 1:09, 
13/100 și francezul Daniel Morelon 
—' 1:11,71/100.

• Peste 7000 de spectatori au ur
mărit la San Juan (Porto Rico) me
ciul de box dintre „meii" americani 
Floyd Patersson, fost campion al lu
mii, și Charley Powel. Patersson a 
arătat o formă remarcabilă, cîștigînd 
prin k.o. în rundul 6 după ce cu o 
repriză mai înainte își trimisese de 
două ori adversarul la podea.

Floyd Patersson, campion olimpic 
la Helsinki, urmează să-l întîlnească 
la 29 ianuarie la Madison Square 
Garden din New York pe canadianul 
George Chuvalo într-un meci care va 
număra 12 reprize. în caz de victo
rie, lui Floyd Patersson i se va oferi 
din nou ocazia de a luota pentru 
titlu cu învingătorul meciului dintre 
Cassius Clay și Sonny Liston.

Aproape 3 500 de spectatori au 
urmărit duminică dimineața la Bra
tislava meciul internațional masculin 
de baschet R.S. Cehoslovacă — Iu
goslavia. Baschetbaliștii iugoslavi au 
jucat foarte bine cucerind victoria cu 
scorul de 94—82 ( 45—38).

• S-au disputat alte 3 întîlnîri con- 
tînd pentru „Cupa campionilor euro
peni" la baschet. La Augsburg, în 
cadrul competiției feminine, echipa 
iugoslavă Radnicki Belgrad a învins 
cu 101—76 ( 52—29) pe K. V. Augs
burg 04. Blue Stars (Amsterdam), 
jucînd pe teren propriu, a întrecut cu 

namo a furnizat un fotbal foarte bun, 
acoperind întreg terenul. Jucătorii lui 
Vardar s-au apărat cu succes în pri
ma parte a meciului, dar linia lor de
fensivă a cedat spre sfîrșit.

După fluierul final, am dat urmă
toarele note jucătorilor echipei cîști- 
gătoare: Skorici 7, Ramjlak 7, Mesicl 
6, Puljican 6, Kasumovici 7, Belin 9. 
Kobesciak 7, Paulei 6, Lamza 7, Ma- 
tuș 7, Rora 8.

Konevod, antrenorul lui Dinamo 
Zagreb, ne-a făcut următoarea decla
rație : „Azi am jucat la fel ca ța 
București /“

VLASTIMIR IGNATOVIC

ȘTIINȚA — VOINȚA (m) 19-15
(8—12). In cit'da scorului care i-a 
fost defavorabil pînă la urmă, Voința 
a făcut un meci bun și, cu o pregă
tire fizică pusă la punct și cu mai 
multă atenție in apărare, ar fi putut 
obține măcar un rezultat de egalitate. 
Echipa cooperatorilor a condus, timp 
de 42 de minute, uneori la diferențe 
apreciabile (6 — 3 în min. 10, 8—5 
în min. 26, 9 — 6 în min. 27, 
12 — 7 în min. 30 și 13 — 10 
în min. 36). Dar n-a putut face față 
ritmului de joc impus de studenți, 
care — după o repriză sub așteptări 
— și-au revenit după pauză cînd au 
jucat mai bine în apărare și au fina
lizat numeroase acțiuni bine concepu- 

65—43 (34—23) pe Creff (Madrid), 
în competiția masculină, la Istanbul 
Lokomotiv Sofia a dispus cu 70—53 
(32—18) de Galatasaray Istanbul.

• O pistă desfundată din cauza 
ploii și un vînt puternic au împie
dicat buna desfășurare a reuniunii 
atletice internaționale de la Auckland 
în cadrul căreia australianul Ron 
Clarke a încercat să doboare recor
dul mondial al probei de 5000 m 
plat deținut de Viadimir Kuț (URSS) 
cu 13:35,0. Clarke a parcurs această, 
distanță în 13:52,0, învingînd în or
dine pe Murray Halberg (Noua Zee- 
landă) și Bill Baillie (Noua Zeelan- 
dă), cronometrați cu același timp 
14:31,0.

• S au încheiat campionatele dă 
tenis de cîmp ale statului Victoria. In 
proba masculină, victoria a revenit 
australianului Roy Emerson, care l-a 
învins cu 6—4; 7—5; 8—6 pe compa
triotul său Fred Stolle. Titlul în proba 
de simplu feminin a fost cîștigat de 
Margaret Smith (Australia) învingă
toare cu 6—1; 6—3 în fața lui Jill 
Blackmann.

• Sîmbătă și duminică s-a disputai
la Anvers pe teren acoperit o impor
tantă reuniune atletică internațională. 
Iată principalele rezultate înregistrate: 
A4ASCULIN: 50 m garduri Davenport 
(SUA) 6,7; 400 m Tiffiisil (R. ^ Ce
hoslovacă) 49,1; 800 m Pennewaert 
(Belgia) 1:55.8; 2 mile Michel Jazy
(Franța) 8:48,4; 50 m plat Dave
(SUA) 5,7; înălțime Nilsson (Sue
dia) 2,07 m; prăjină Reinhardt 
(RFG) 4,80 m; FEMININ : 50 m gar
duri Piatkowska (R. P. Polonă) 7,2; 
800 m Webb (Anglia) 2:19,5; 50 m 
plat Sander (RFG) 6,5.

• In meci retur pentru preliminari
ile campionatului mondial de hochei pe 
gheață Franța a întîlnit la Paris e- 
chipa Angliei, de care a dispus cu 
scorul de 3—2 (0—0; 1—0; 2—2). 
Victorioși în primul meci cu 8—2, ho- 
cheiștii englezi s-au calificat pentru 
campionatul mondial, care va avea 
loc în Finlanda.

• Boxerul Marcel Cerdan-junior, 
fiul fostului campion al lumii la cat. 
mijlocie, decedat în 1949 în urma u- 
nui accident de avion, și-a făcut un 
debut promițător ca profesionist. 
Intî!nindu-1 la Paris pe compatriotul 
său Alexis Schein, Marcel Cerdan- 
junior s-a comportat excelent, obți- 
nînd după 6 reprize o netă victorie la 
puncte.

• într-o întîlnire internațională ami
cală de handbal, desfășurată la Mag
deburg (R.D.G.), echipa locală Aufbau 
a învins cu scorul de 22—16 (9—9) 
formația Sparta Kattowice.

( Ager preș )

te. Știința a egalat la 13—13 (min. 
45) și apoi a preluat conducerea pe 
care n-a mai cedat-o pînă la sfîrșit.

CONFECȚIA — PROGRESUL (f) 
17—5 (12—2). Superioară la toate 
capitolele, mai ales ca ritm, viteză 
de execuție și finalitate, echipa Con
fecției a cîștigat fără emoție în fața 
unei echipe care a acționat lent, fără 
nerv, fără forță. Cele mai multe go
luri le-au marcat: Dumitru 6, Dumi
trescu 4, respectiv Ghiță 2 și Bo
gan 2.

STEAUA — RAPID (m) 24—11 
(11—6). Victorie meritată, chiar la a- 
cest scor. Exceptînd primele 10 mi« 
nute, în rest Steaua s-a impus prin- 
tr-un joc în mișcare foarte rapid, în
cheiat de regulă cu șuturi puternice. 
Meciul a fost mai echilibrat doar la 
început, cînd Rapid a condus cu 
1—0, 2—1 și 3—2. Apoi, cu toate 
eforturile feroviarilor, Steaua s-a 
distanțat (5—3, 7—4, 10—5), iar între 
min. 35 și 50 a mărit diferența de 
la 12—8 la 21—8. Principalii reali
zatori : Bulgaru 9, Pereteatcu șî 
Jianu cîte 3. respectiv Nicolau 3, 
Lungescu, Popovici și Hausner cîte 2.

ȘTIINȚA — ELECTROMAGNETI
CA 16—10 (7—3). Studentele au în
vins la capătul unui joc în care au 
dominat majoritatea timpului. Partida 
a fost ceva mai echilibrată la începu
tul reprizei a Il-a, cînd jucătoarele 
de la Electromagnetica au tras mai 
mult și mai precis la poartă, reducînd 
diferența pînă la un gol (min. 34, 
scor 8—7 pentru Știința). în con
tinuare, Știința a pus din nou stăpî- 
nire pe joc și a terminat învingă
toare.
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