
Selecționata Bucureștitilui a cîștigat
„Cupa Donării" la

SOFIA 20 (prin telefon de la cores
pondentul nostru). Cea de a treia edi
ție a turneului internațional de hochei 
pe gheață dotat cu „Gupa Dunării" a 
luat sfîrșit azi. Reprezentativa ora
șului București, cîștigătoare a prime
lor două ediții ale acestei întreceri, 
a cucerit din nou trofeul, cîștigînd 
toate meciurile disputate.

lată amănunte de la ultimele întîl- 
■niri disputate aici.

Sîmbătă, în primul meci s-nu întîl- 
nit reprezentativele orașelor București 
și Belgrad. Hocheiștii romîni au avut 
în permanență inițiativa. Scorul de

Iată clasamedttfl ediției a treia
a ,;Ctipei 'Dunării"

1. București 
'2. Budapesta
8. Bdlgrad
4. Sofia

3 '3 0 0 17: 5 6
3 114 12: 9 3
3 10 2 5:13 2
3 0 12 5:12 1

5—0 (1—0, 2—-0, 2—0) ou care s-a 
■încheiat această partidă reflectă în oa
recare măsură diferența de valoare 
dintre cele două reprezentative și do
minarea insistentă a hecheiștllor ro
mîni. Au înscris în ordine Ștefanov, 
Bașa, Biro, Pană și Ștefanov. Echipa 
orașului București a aliniat aceiași ju
cători ca și în meciul cu selecționata 
Budapestei, poarta fiind apărată de 
Dumitraș. lată reprezentativa Belgra
dului : Semședinovici — Angelici, Mi- 
halievici — N. Stoikovici, Mihaîlovski 
— Teșici, Hotbus, Kravleanaț — Bon,

In meciul final: 25-14 cu Steaua

Dinamo București, 
din nou campioană la box

. (Citiți cronica galei în pag. a 4-a)

Pe un teren greu...

STEAUA-RAPID 0-0
FOTBAL

Ploaia s-ă oprit ieri în jurial orei 10. 
Cerul s-a luminat, a fost și puțin soare, 
prea puțin însă pentru a zvrnta terenul 
de joc pînă la ora începerii partidei, 
așa că terenul mustea și pe alocuri se 
Vedeau chiar băltoacele cu apă. Apoi 
s-a înourat, s-ă lăsat un ger tăios, 
vremea burzuluitidu-se dîn nou o dată 
cu apariția celor două forniații în arenă. 
Dar în pofida capriciilor acestui sfîrșit 
de decembrie, peste 10.000 de specta
tori au fost prezenți în tribune și, lă 
fluierul arbitrului, au început să-și în
curajeze favoriții.

Rapidul, în tricouri albe, s-a făcut 
mai curînd remarcat prin elatlul cu care 
a abordat partida, ca și prin faptul că 
înaintașii giuleșteni au făcut măi re
pede cunoștință cu... terenul, deoarece 
costumele lor au căpătat (cu contribuția 
fundașilor de la Steaua) culoarea cer
noziomului. Jumătatea de teren a echi
pei Steaua s-a transformat în scurtă 
vreme într-un adevărat patinoar. Aici 
a-a desfășurat jocul, minute întregi.aici 
B-au îngrămădit toți jucătorii și, firesc, 
și fazele cftte măi deosebite s-au petrecut 
la poarta Iul Eremia. Am asiătat' la 
cîteva curse reușite ale lui Codreănu, 
ia angajările în dribling ale lui Ionescu, 
la numeroasele faulturi comise și de o

hochei pe gheață
Silberberg, Turmin — Perovici, Sisici, 
Georgevici.

Au arbitrat corect Grașev (Sofiei) 
și Rontz (Budapesta).

In al doilea meci de sîmbătă selec
ționatele Sofiei șii Budapestei au ter
minat la egalitate : 2—2 (0—0, t-—4, 
1—1), după un meci presărat cu multe’ 
durități de ambele părți, eliminările 
urmînd una după alta. 'Echipa Sofiei 
a dominat mai mult, a avut multe 
ocazii de a unacnie. 'Pentru selecționata 
Sofiei au ‘marcat Cioma’kov și Po- 
lianski, iar pentru ‘Budapesta Rozgony 
și Horvath. i

'Ultimele partide au avut loc dumi
nică. In cursul dimindțîi echipa Bu
dapestei a învins ou 5—0 (1—0, 3—0, 
1—0) selecționata Belgradului după 
un meci în care a avut inițiativa în. 
permanență. Au înscris: Bankuti (.2), 
B. Zsitva, Sohwam și Horvath.

După-amiază, selecționata orașului 
București a avut ca adversar edhipa 
Sofiei, cîștigînd cu 5—0 (1—0, 3—0, 
1—0) Avînd asigurată victoria în tur
neu, hocheiștii romîni au jucat relaxat 
depășindu-și adversarii la toate capi
tolele. Crișan a făcut o partidă foarte 
bună, iar din apărare s-a remarcat 
Varga, autor a 2 goluri. Liniile de 
atac au oferit spectatorilor numeroase 
combinații spectaculoase, și le putem 
reproșa doar lipsa preciziei în șuturi. 
Celelalte goluri au fost înscrise de 
Szabo II, Ștefanov și Calamar. Au

TOMA HRISTOV

(Continuare in pag. a 4-a)

parte șî de alta, dăr mâî âles de jucă
torii în albastru (Pete^cu, Dumfrrâvă, 
Jenei, M. Georgescu), la urt fotbal îh 
care s-au folosit mult mîînile pentru

C. MANTU

(C&ttti’ftăttre îti pag. a 3-â)

REZULTATELE DIN

Dihamo București — Progresul 4—0 (2—0) 
Steaua — Rapid 0—0

ce Mai âvem de văzut -.
24 decembrie : Rapid — Dinamo București și
27 decembrie : Dinamo București — Steaua 

CLASAMENT
1. Steaoa
2. Rapid
3. Dinamo București
4. C.S.M.S.
5. Petrolul
b. Farul
7. Steagul roșu
8. Silința Cluj
9. Crișul

10. U. t. A.
11. Dinamo Pitești
12. Știința Craiova
13. Minerul Baia Mare
14. Progresul

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA!

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R, R.^Romînd
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După un meci epuizant

Echipa de handbal a R. P. Romine a întrecut 
reprezentativa R. S. Cehoslovace cu 19-17 (12-9)

Mîine, în sala Floreasca: București (tineret) - Pra^a

Șutul lui Moser nu a lăsat nici o speranță portarului cehoslovac Skarvanl

Echipa Romîniei și-a încheiat sezonul 
internațional d:n acest an printr-un meci 
amical în care a obținut o meritată 
victorie în fața redutabilei selecționate 
a Cehoslovaciei. Valoarea acestui rezul
tat iese mai mult în evidență ținînd 
seama de faptul că adversarii hand- 
baliștilor noștri au jucat ieri seară în 
sala Floreasca cu o ambiție deosebită, 
dorind să obțină în fața campionilor 
mondiali un rezultat cît mai bun. Spor
tivii cehoslovaci au aruncat m luptă 
tot bagajul lor de cunoștințe tehnico- 
tactice, realizînd în ansamblu o evoluție 
neașteptat de bună, care a pus la grea 
încercare selecționată țării noastre. De 
altfel, antrenorul federal Nicolae Nedef 
ne declara la sfîrșitul meciului că nu 
i-a văzut niciodată pe jucătorii ceho
slovaci jucînd a'tît de bine ca în această 
seară.

Cu toate acestea, handbaliștii romîni 
au reușit să se impună cu siguranță 
și să facă din nou dovada valorii lor. 
Izbutind să depășească unele momente 
mai critice ■— frecvente în prima re
priză — echipa noastră a găsit reStffSe, 
în deosebi de ordin tactic, pentru ti con
tracara jocul tehnic și viguros al oaspe
ților. In acest sens trebuie să remarcăm 
că deși „lînia" de 9 metri a echipei 
cehoslovace (alcătuită din șuterl cu re- 
ntfme ca Herman, Hăvlik, Duda, Bruna) 
a pus serioase probleme sistemului nos
tru defensiv, totuși reprezentanții noștri, 
obligați să aplice varianta „4-Ț2" în 
apărare, au putut în cete din urmă să 
limiteze forța dc realizare a adversari
lor. Și nu greșim dacă spunem că toc- 
niai acest lucru a constituit „cheia" 
victoriei, atît de mult aplaudată de 
spectatori. 

In ceea ce privește atacul, selecțio
nata noastră a manifestat o superiori
tate exprimată prin gama mai bogată 
a acțiunilor întreprinse în fața semi
cercului advers. In cursul aceleiași ac
țiuni ofensive asistam la schimbări ful-

ACEASTĂ SAPTAMÎNA

Steagul roșu — Steaua

11 7 4 0 21 : 6 18
12 7 3 2 17: 7 17
11 8 0 3 24:11 16
13 6 2 5 17 :18 14
13 5 3 5 16:13 13
13 5 3 5 14 :17 13
12 4 4 4 14: 8 12
13 4 4 5 21 :18 12
13 3 6 4 11 :12 12
13 4 4 5 16 :21 12
13 4 3 6 16 :20 11
13 4 3 6 11 :22 11
13 3 2 8 ) 13 :24 8
13 1 5 7 6 :20 7

gerătoare de poziții tactice, ceea ce a 
dereglat de cele mai muite ori sistemul 
defensiv al oaspeților. Atternînd atacu
rile dezvoltate dintr-o circulație rapidă 
de minge și jucători cu lansări indivi
duale spectaculoase (Nica, mai ales, 
Hnat și Moser au avut un cuvînt greu 
de spus în această direcție) romînii au 
ajuns mai ușor la poarta apărată pe 
rînd de Arnost și Skarvan și au realizat 
goluri de toată frumusețea. Le-am putea 
reproșa doar unele momenîe de ușoară

TRADIȚIA N-A FOST DEZMINȚITĂ!

Știința București a ciștigat și de data aceasta 
derbiul campionatului feminin de baschet

Opt din cele zece par
ticipante în ‘p'rirna serie 
ă campionatithii republi
can de baschet feminin 
și-au dat întîlnire ieri di- 
mîheăță în sală Floreâs- 
câ pentru â-și apăra pen
tru ultima oară șansele 
în turul acestei competi
ții Firește, cel mai mare 
interes l-a s'tîrnft conîrun- 
târeâ dintre Râpid Bucu
rești ('pînă ieri dimineață 
neînvinsă) șț actuala cam
pioana, Știința București.

Cele ao'uă ecnîp'e s-au 
prezentat pe teren crt 6 
situație similară celei din 
turul ediției trecute : fero
viarele acumulaseră maxi- 
mitîn de puncte, iar stu
dentele — ea ătmăte â 
înfrtrtgeriî suferite did 
partea Construe tprirliii — 
cu unuț mai puțin. Ca și 
îti 'câtiijJidWara ț>irteedeht, 
știința â ținut să nu dez
mintă tradiția derbiului, 
Obțîhînd dtrt ndti victoria 
și c'u âceâsta priituri 10c 
în cîăsâmettt, cel puțin 
pînă la 14 februarie cînd 
se vă relua întrecelea. 
Câmpioana țării a cîști- 
gat de data aceasta mult 
mai ușor decît era de aș
teptat : 59—52 (34—29), 
după ce la un moment 
dat condusese cu 14 
puncte! .

Jntîlnirea,— arbitrată bine de dr. D. 
Chiriac și M. Tănăsescu — nu ș-â ri
dicat peste nivelul mediu al jocurilor 
obișnuite din campionat. în ciuda fâp- 
tuluî ca pe teren evoluâd nu mai pîtțin 
de 10 componente ale loturilor ndâs-

■relaxare, care au permis oaspeților să 
se apropie la scor ir. mai multe rînduri 
(în repriza secundă) și ezitările în 
lansarea contraatacului.

In ansamblu trebuie să precizăm că 
aseară am fost martorii unei partide 
dîrz disputate și de o ridicată valoare

Comentarii de: PETRE GATU, CALIN 
ANTONESCU și ADRIAN ’ VASILIU

(Continuare in pag. a 4-a)

Cornelia Gheorghe (Știința) a scăpat pe corttra- 
atăc și va mdrcă ppntrii echipă să- (Pază din 
meciul Știința — Rapid).

Foto: T. Roibu

tre reprezentative, ambele echipe au 
conlis tiepermis de multe greșeli.

Studentele au pornit în întrecere cu 
multă însuflețire, fapt reflectat și de

(Cohtihuiire îrt păg. â 2-a)



Vești de la corespondenți

Din întrecerile Spartachiadei Campionatul categoriei A

In etapa de ieri, rezultate normale..
...cu excepția unuia: Minerul B. Mare-Steaua (m) 3-2

La asociația sportivă Știința Galați 
întrecerile Spartachiadei de iarnă sînt 
în toi. Consiliul acestei asociații a în
tocmit un plan chibzuit, astfel că stu
denții Institutului politehnic au posi
bilitatea să participe în bune condi- 
țiuni la întreceri.

Pînă în prezent șahul, gimnastica, 
halterele și tenisul de masă au atras
cei mai mulți concurenți. k C. P. BUCUREȘTI — METALUL

/BUCUREȘTI (F. I) 3—0 (1, 5, 4).
T. SIRIOPOL \ Față în față — două garnituri descom- 

C pietate din diverse cauze obiective, ab- 
Majoritatea asociațiilor sportive dinlsențele aducîndu-le ambelor prejudicii 

raionul Alba Iulia au făcut din timp/în compartimentul ridicătoarelor. De 
pregătiri pentru desfășurarea în cele\ o parte s-a găsit însă o echipă (C.P.B. 
mai hune condițiuni a întrecerilor I—antrenor: prof. N. Stroe) ale cărei
Spartachiadei de iarnă. In aceste zile J ț _ ,
la asociațiile sportive Voința, Chimia\ evident o pregătire multilaterală su- , . . j

ia, numeroși tineri și tinere paitidpăCpe o digitație mai bune pe ansamblul 
entuziasm la concursurile de trîntă, f formației, atacul dispunînd astfel de

—antrenor: prof. N. Stroe) ale cărei 
șase jucătoare întrebuințate au în mod

Zlatna, Ardealul și Ardeleana din Alba Sperioară. Ele se bizuie pe preluări și 
lui ia, numeroși tineri și tinere paitidpăCpe o digitație mai bune pe ansamblul 
cu entuziasm la concursurile de trîntă, f formației, atacul dispunînd astfel de 
tenis de masă, gimnastică, șah și po- l mai multe și mai eficace ridicătoare. De 
pice. / cealaltă parte — Metalul (antrenor: prof.

Mai sînt însă și asociații rămase în l r i ■ - •_ -__ i. n ■ , , ... n \Eug. Scarlat), o echipa in jocul careiaurma. Printre acestea amintim: Re-/
colta Miholț, Avîntul Micești, MureșulN lipsa ridicătoarelor specialiste s-a resim- 
Vințul de Jos și C.F.R. Teiuș. I țit acut, singurele jucătoare la care s-a

1 putut vorbi de execuția corectă și pre- 
N. SBUCHEA t cis- a picior două lovituri fiind...

Începutul lui decembrie a marcat Z trăgătoarele principale Chezan (mai 
și în asociațiile sportive din raionul j ales) și Dumitrescu. Cît o privește pe 
Făgăraș inaugurarea întrecerilor Spar- {cea dintîi (întrucît Metalul nu de lip- 
tachiadei de iarnă. Primele confrun
tări au avut loc la asociațiile Viitorul, 
Șoimii și Negoiul din Făgăraș, Recolta 
Șercaia și Recolta Sîmbăta din raion. 
Cei mai mulți participanți au fost în
registrați la gimnastică, șah, haltere și 
tenis de masă.

sa atacantelor se poate plînge, ci de 
faptul că, cel puțin deocamdată, nu 
are cine să le pună ca lumea în poziție 
de șut), credem că ar fi preferabil ca 
ea să fie folosită în funcția de ridică- 
toare-coordonatoare de joc, dată fiind 
complexitatea calităților sale. Socotim 
că ar fi una din căile în măsură să 
grăbească omogenizarea formației, în 
care fostele jucătoare de la Voința nu 
sînt aproape de loc încadrate cu efi
ciență. Cele mai bune de pe teren de 
la învingătoare: Zabara, Mărăcine și 
Covaci. A arbitrat, cu scăpări, cuplul 
D. Medianu-A.Dinicu.

RAPID BUCUREȘTI — PARTIZA
NUL ROȘU BRAȘOV (F. 1) 3—1 (14, 
5, 12—15, 5). Un meci frumos și o 
nouă confirmare a serioasei pregătiri 
făcute de echipa brașoveană în vede
rea campionatului (antrenor: Al. Stan- 
ciu). Oaspetele au acționat în ofensivă 
extrem de decis și cu multă varietate, 
s-au impus și de astă dată prin remar-

T. MEMETEA
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In comuna Corbi din raionul Curtea 
de Argeș întrecerile Spartachiadei de 
iarnă au devenit tradiționale. An de 
an mulți tineri și tinere se prezintă 
la startul Spartachiadei. La club sau 
în sala de sport ei se întrec zilnic pen-, 
tru întîietate, la șah sau la trîntă. Deo
sebit de disputate au fost partidele de 
șah I. Groșeanu—A. Șușelescu, V. 
Stăncescu— I. Pidu, D. Sanda— I. Po
pescu și altele. La întrecerile de trîntă 
cei mai bine pregătiți pînă acum sînt 
tinerii: Gh. Aldea, M. Bădescu, 1. 
Simion și St. Tărcatu. Cu toții vor ca 
în etapa viitoare a Spartachiadei să
se numere printre protagoniști. S Blocajul echipei Progresul București respinge un atac executat de Iorga

/ (Știinta Galați).
GH. CATANA k Fot°: v- Bageac

r~-— BASCHET
Știința București a cîștigat și de data aceasta 

derbiul campionatului feminin
(Urmare din pag. 1)

tabela de marcaj ce indica în min. 8 
scorul de 14—2, iar în min. 13, 20—8 
în favoarea lor. Știința s-a apărat cu 
.zona" strînsă, pe care prof. Dinescu 
o alege mai de fiecare dată împotriva 
Rapidului, și a atacat cu multă incisi
vitate, avînd în Sanda Dumitrescu și 
Cornelia Gheorghe două bune realiza
toare pe contraatac. Feroviarele, în 
schimb, au preferat o apărare „om la 
om", care a fost prinsă de mai multe 
ori pe picior greșit, iar în atac și-au 
manifestat preferința pentru acțiunile 
poziționale. Fără prea mare rezultat 
însă, pentru că centrii folosiți (atît 
E. Ivanovici, cit și I. Vasilescu) s-au 
plasat defectuos iar multe din arun
cările de la semidistanță și chiar de 
sub panou au fost nereușite.

Primele minute după reluare au fost 
mai plăcute ca spectacol. Jucătoarele 
de la Rapid au mărit și ele tempoul, 
dînd întrecerii un ritm susținut. De 
data aceasta Anca Racooiță este pe 
primul plan în joc, fapt care dă în
credere partenerelor ei. Baschetbalista 
feroviară reușește coș după coș și 
echipa sa reface diferența, astfel în- 
cît în min. 32 Știința nu mai păstra 
deeit 3 puncte avantaj (43—40). A 
fost însă doar un „foc de paie", pen
tru că Știința accelerează din nou rit
mul, se distanțează la 52—40 (min. 35) 
și 57—42 (min. 37), asigurîndu-și o 
victorie mult mai comodă decît lasă să 
se întrevadă scorul final.

Un merit deosebit în realizarea vic
toriei revine celor două „aripi" ale for
mației campioane, Sanda Dumitrescu 
și Cornelia Gheorghe, aflate în vervă

deosebită, dar și Viorica Niculescu, 
Ana Haralambie și Margareta Simon 
și-au făcut cu prisosință datoria, mai 
ales în apărare. Punctele au fost în
scrise de i A. Haralambie 8, V. Nicu
lescu 13, C. Gheorghe 14, Al. Simon 6, 
S. Dumitrescu 15, E. Tintorescu 3 de la 
Știința și F. Ferencz 6, A. Racooiță 
22, E. Ivanovici 4, M Ekert 12, I. Va- 
silescu 6 și E. Tancu 2 de la Rapid.

Dintre celelalte partide ale zilei, mai 
interesantă și cu un final mai palpitant 
a fost cea dintre Voința București și 
Știința Cluj. Studentele, care de fie
care dată cînd evoluează în București 
ne oferă cîte o surpriză (mai mult sau 
mai puțin plăcută) au fost la un pas 
de a realiza un rezultat favorabil. Ac- 
ționînd organizat în atao și avînd în 
Margareta Vagner (mai ales în prima 
parte a meciului) o bună realizatoare, 
Știința a condus timp de 35 de minute: 
11—4, 17—10, 23-14, 27—22 (la pau
ză), 37—30 și 39—32. Spre final însă, 
echipa din Cluj a pierdut 3 jucătoare 
pentru 5 greșeli personale, ceea ce a 
înlesnit bucureștencelor să refacă situa
ția și apoi să ia conducereai 42—40 
(în min. 36). în ultimele minute Voin
ța — beneficiind de avantajul taliei — 
a dominat lupta sub panou, dar nu 
s-a putut desprinde, datorită în special 
greșitei orientări în atac. în ultimele 
secunde de joc, cînd bucureștencele con
duceau cu două puncte, Horvath a ra
tat o bună ocazie de sub panou și 
astfel Voința a reușit să cîștige cu 
scorul de 48—46 ( 22—27). Principa
lele realizatoare: H. Spiridon (21) de 
la învingătoare și M. Vagner (18) de 
la învinse.

Progresul s-a impus din primele 
minute în fața Voinței din Oradea și 
a cîștigat partida cu scorul categoric 
de 68—36 ( 27—16). Echipa bucureș- 
ieană, mai bine pregătită tehnic și 
mai bine orientată tactic, a arătat că 
poate realiza performanțe și mai bune 
în retur. Cele mai multe puncte au 
fost înscrise de: Grigorescu 14, Ava- 
chian 14, Ouatu 13 de la Progresul și 
Vamoși 16 de la Voința.

în sfîrșit, ultima partidă a zilei a 
adus și recordul celor mai 
puncte (131) marcate duminică 
neața. Constructorul București, 
du-și majoritatea acțiunilor 
cial pe Dorina Suliman și 
Chercioo, a întrecut fără 
formația Voința Brașov cu
70—61 (33—21). învingătoarele au
condus din „cap în cap", ușurate mult 
și de faptul că sistemul defensiv al 
oaspetelor a fost orientat spre o apă
rare „om la om", cînd poate o „zonă" 
mai strînsă era mult mai indicată. 
Din cele 70 de puncte ale învingătoa
relor, Dorina Suliman a marcat 38, 
cifră record pentru 
nat

cabila agresivitate și judicioasă organi
zare a blocajelor și în general prin 
combativitatea în apărare din linia a 
doua la preluarea atacului advers. In 
schimb, exact cînd nu-și puteau îngă
dui aceasta, ele au prezentat defecțiuni 
la dublarea „blocului" și la primirea 
serviciului. Din cauza acestor lacune, 
în finalul întîiului set brașovencele au 
fost egalate la 14 și au pierdut ulti
mele 2 puncte. Echipa Rapidului a 
cîștigat, dar a fost departe de a impre
siona, formația giuleșteană biruind în 
largă măsură cu plusul de experiență 
al unora dintre jucătoarele sale și 
prin... „autogolurile" oaspetelor care, 
din pricina cîtorva grave neatenții, co
mise în momente decisive, se poate a- 
firma că pe alocuri s-au bătut singure. 
Pare nefiresc să... vorbești de rău o 
echipă învingătoare. Și totuși... îndeo
sebi supărător la echipa feroviarelor 
(antrenor: N. Meadu) este faptul că 
expune o „băniți a rezervelor" de ne
consistentă valoare, ceea ce în fața 
altor adversari n-ar fi exclus să coste 
mai scump decît un singur set I Tn 
meciul de sîmbătă s-au remarcat: To- 
dorovschi, Colceru, Tudora (Rapid), 
lamandi, Frățilă și Stănculescu (Par
tizanul roșu). Arbitrajul (V. Voicu—Al. 
Dinu): depășit de joc în anumite pe
rioade, dar neinfluențînd rezultatul.

PROGRESUL BUCUREȘTI — FA
RUL CONSTANȚA (F. 1) 0—3 (4, 10, 
18). In pofida aparenței pe care o cre
ează rezultatele parțiale în „crescendo", 
jocul s-a desfășurat majoritatea timpu
lui la un nivel inacceptabil și pentru 
o partidă din seria secundă. Afirmația 
le vizează atît pe învingătoare (antre
nor: P. Ionescu), care au realizat a- 
proape numai cînd atacanta principală 
Elisabeta Goloșie (bine servită în spe
cial de Florina Popovici) s-a aflat Ia 
plasă, cît și mai cu seamă comportarea 
învinselor (antrenoare: Mariana Bu- 
nescu), al căror joc a trăit îndeosebi 
prin eforturile și experiența Tinelei Ple- 
șoianu. A arbitrat — cu infime scăderi 
— perechea Șt. Nobilescu—G. Opaiț.

ȘTIINȚA BUCUREȘTI (antrenor 
prof. N. Murafa) — ȘTIINȚA CLUJ 
(antrenor prof. I. Scurtu) (F. I): 1—3 
(15—9, 10—15, 5—15, 5—15). Rezul
tat așteptat, întrucît erau cunoscute 
indisponibilitățile din lotul bucureșten
celor, care au venit la teren cu un lot 
de numai 7 jucătoare, fără Enculescu, 
Goia, Arghiropol și Hașiu. Față de 
această situație, cîștigarea unui set 
de către studentele din Capitală este 
la urma urmei o performanță. Sau, mai 
degrabă, un insucces pentru clujence, 
care oricum se prezintă mai slab decît 
anul trecut, duminică cel puțin jocul 
echipei mareînd puternic în primul rînd 
lipsa unei bune coordonatoare a acțiu
nilor ofensive. Jucătoarele evidențiate:

Mocanu, Marcu, Porumb, Biji 
Cluj), Florescu și Vlădeanu 
București). Arbitrul principal al____
rii, R. Farmuș, inițial dezorientat, : 
condus apoi mulțumitor. Secundul săt 
— V. Voicu — corect.

PROGRESUL BUCUREȘTI ■- 
ȘTIINȚA GALAȚI (M. 1) 0—3 (6, 14 
8), partidă arbitrată bine de M. Zelin 
schi, secondat — cu cîteva greșeli ne 
esențiale — de N. Ursulescu. Vie 
torie clară a oaspeților (antrenor Fi 
Balaiș) care, constituind o formație te 
meinic sudată și cu un deosebit echili 
bru între fermitatea atacului și promp 
titudinea apărării, au practicat un voie 
modem, de mare varietate și spectaco 
Cei mai buni de la gălățeni: Kramei 
Vdișteanu, Vilsan și Iorga. în faț 
gălățenilor, bucureștenii, cu jocul slat 
deslînat, opus adversarilor de ieri, n 
puteau în nici un caz realiza mai ritul 
Și nici în fața altora nu vor putea oh 
ține rezultate superioare, cu toate va 
lorile pe care le cuprinde lotul, dac 
vor continua să facă doar două antre 
namente pe săptămînă, cîte au făct 
pînă în prezent, așa cum ne informea 
ză antrenorul lor, dr. G. Cherebețit 
Și e păcat... Exprimarea acestui regre 
cu referire la un nume de echipă afla 
tă pînă nu de mult printre fruntașei 
voleiului nostru ne duce la reflecți 
că, în definitiv, despre întreaga munc 
desfășurată în secția de volei de 1 
Progresul București va trebui să r 
ocupăm ceva mai pe larg. Ne invil 
la aceasta, cu insistență, rezultate’ 
celor două echipe divizionare care r< 
prezintă acest club. Și vom răspunc 
în curînd invitației.

CONSTANTIN FAUR

(Științ: 
(Științ: 
întîlni

REZULTATELE CELORLALT 
MECIURI DE IERI: Metalul Pitești- 
Ind. Sîrmei C. Turzii (M. II) 3— 
(8—15, 6, 9, 13); Eledroputere Cf; 
iova — Semănătoarea București (1 
11) 3—0 (8, 14, 6); Știința Br
șoo — Știința Petroșeni (M. II) 3— 
(7, 10, 7); Înainte Timișoara — C.S.l 
Cluj (M. II) 3—0 (4, 14, 13); Dinan 
București — Minerul Bihor (M. I) 3— 
(neprezentare); Petrolul — Farul Co 
stanța (M. I) 3—1 (6, 11—15, 3, 11 
Constructorul Brăila — Rapid Buc 
rești (M. I) 0—3 (11, 7, 9); Tractoi 
Brașov — Știința Timișoara (M. I) 3- 
(5, 8, 4); Minerul B. Mare — Stea- 
București (M. I) 3—2 (10, 10—15 
7—15, 11); Știința Cluj-C.S.M.S. Ii 
(M. I) 3—1 (10, 8—15, 11, 7); C.S.l 
Sibiu — Voința Craiova (F. 1) 3- 
(4, 15, 12); C.S.M. Cluj — Dinar 
București (F. 1) 0—3 (12, 8, 10). AM 
NUNTE ȘI CLASAMENTE —t j 
ZIARUL NOSTRU DE M1INE,

Să nu uităm cealaltă latură
multe 
dimi- 
axîn- 
spe-în

Ecaterina 
dificultate 
scorul de

actualul campîo-

a. v. —*

a jucat 
multe

Știința
a ratat

pierzînd astfel

LA CONSTANȚA, 
dezorganizat, nervos, 
aruncări din acțiune, 
și în fața Mureșului Tg. Mureș. For
mația oaspe, mai bine pregătită teh
nic și tactici a cîștigat cu scorul de 
56—44 (25—47). Bun arbitrajul cu
plului N. Stdnescu — Elena Simio- 
nescu (Buc.). (E. lencec - coresp.)

Aplicarea noilor modificări aduse re
gulamentului la congresul F.I.V. de la 
Tokio asigură jocului de volei mai 
multă cursivitate și un plus de specta
culozitate, așa cum s-a dovedit, de 
altfel, încă din primele două etape ale 
campionatului categoriei A în seria I.

Pentru creșterea calității voleiului în 
țara noastră, se fac azi eforturi colec
tive de către jucători, antrenori, arbi
tri, precum și de presa de specialitate. 
Am citit în’ „Sportul popular" de joi 
17 decembrie 1964 articolul intitulat 
„Cînd de vină nu-i lumina..." și găsesc 
că punctul de vedere al ziarului este 
just, iar articolul binevenit.

S-a creat, în general, o deprindere 
a noastră, a arbitrilor, de a urmări mai 
mult latura așa-zisă tehnică a jocului, 
care acum iese și mai puternic în evi
dență. Aceasta și din cauză că dacă 
echipele din seria I au avut la dispo
ziție timp pentru pregătire în noile 
condiții regulamentare, în schimb arbi
trii, conducînd pînă la 6 decembrie în 
seria a Il-a după vechiul regulament, 
chiar dacă au făcut unele antrenamente 
speciale, au fost nevoiți să treacă de >la 
o duminică la alta la o manieră de ar
bitraj diametral opusă celei dinainte. 
Rezultatul: atenția ne este concentrată 
asupra jocului, mai precis la fildu, 
unde schimbările sînt esențiale și ui
tăm celelalte precizări regulamentare, 
îndeosebi cele privind disciplina.

Ziarul s-a referit la ’ 
teren la preluare și la vociferările Se

S
strigătele din

pe parcursul întîlnirii masculine Raț 
—Progresul (mai cu seamă în prin 
set), întîlnire condusă de subsemnat 
secondat de N. Ursulescu. Vreau 
arăt și alte aspecte în această priviri 
alte împrejurări In care de asemer 
îngăduința noastră, a arbitrilor, nu ; 
nici o justificare. Astfel i

— pe banca rezervelor, antrenorii 
jucătorii au deseori atitudini necor 
punzătoare;

— schimbările de jucători se 
fără ca aceștia — de multe ori — 
fie pregătiți și să treacă pe la scor

— antrenorii se lasă așteptați 
invitați pentru a da formația înai 
de începerea setului, stau uneori 
alte părți decît pe banca rezervelor 
obișnuiesc să dea indicații jucător 
aproape continuu, și nu doar atu 
cînd regulamentul permite.

Regulamentul este olar în toate 
ceste cazuri cu aspect disciplinar ș 
trebuie respectat

Să facem deci totul pentru a asig 
condiții bune de desfășurare jocur 
la a căror conducere sîntem deleg 
contribuind astfel și noi, arbitrii, 
acțiunea complexă de creștere a n 
lului în acest sport și, totodată, de 
perjre a adeziunii cât mai multor sj 
țatori în sălile și ,pe terenurile de v 
de la noi. Rîndurile de față constit 
bineînțeles, un angajament în a 
Sens.
,i e' < 
o )b t.

ing. EMIL COSTOIl
arbitru internațiom



HANDBAL
Campionate,

Baia Mare — Știința 
(19?—2). Pe primul loc în 
s-a situat echipa CSO 
(V. Sâsăranu — coresp.Un atac al echipei Steaua, Creiniceanu a driblat, a căzut, s-a sculat șl... Andrei a prins balonul.

Modificări în clasamentele STEAUA —RAPID 0-0
categoriei C

în clasamentele a două din seriile 
categoriei C s-au petrecut modificări. 
Astfel, în seria Est, meciul Foresta 
Fălticeni—Dinamo Moldova Iași a re
venit primei echipe ou 3—0 pentru că 
Dinamo nu s-a prezentat la timp, iar 
în seria Nord, în urma rezultatului de 
egalitate (1—1) înregistrai miercuri 
16 decembrie la Oradea în meciul Fla
mura roșie Oradea—Arieșul Turda.

Iată cele două clasamente, la în
cheierea turuluii

ESTSERIA
1. CeaMM P. N. 13 9 1 3 33:14
2. Textila Buhușî 13 5 4 4 24:16
3. Victoria P. Neamț 13 5 4 4 17:12
4. Flamura x. Tecuci 13 6 2 5 19:16
5. Foresta Fălticeni J3 5 4 4 14:12
6. Textila Botoșani 13 7 0 6 16:22
7. Fructexporl Foc. 13 5 3 5 24:14
8. Rulmentul Bîrlad 13 5 2 6 23:26
9. Viitorul Suceava 13 5 2 6 14:21

10. Melaftosporț Gl. 13 5 2 6 14:23
11. Petrolul Moinești 13 5 1 7 17:19
12. Din. Moldova Iași 13 5 1 7 18:22
13. Mei. Pâdâuți 13 5 1 7 19:28
14. Chimia Onești 13 4 3 6 12:19

SERIA

19
14
14
14
14
14
13
12
12
12
11
11
11
11

NORD

I. AUS. Alud 13 8 1 4 35:19
2. Arieșul Turda 13 7 2 4 28:14
3. Chimica Tirnâvenl 13 6 3 4 21:15
4. Minerul Bihor 13 7 0 8 26:17

„"S. Faianța Sighișoara 13 8 2 5 18:16
6. SI. r. Salonta 13 7 0 6 16:22
7. Gloria Bistrița 13 7 9 8 15:23
8. Min. Baia Sprie 13 6 1 6 22:20
9. Forestiera Sighet 13 9 1 1 22:23

10. Unirea Dej 13 8 0 7 17:25
11. Soda Ocna Mureș 13 4 3 6 18:16
12. Flamura i. Oradea 13 4 3 6 18:26
13. Metalurgistul B. M. 13 4 1 8 22:27
14. I.B.A. 2 Tg. Mure? 13 3 3 7 11:26

0 noua etapa i

17
16
15
14
14
14
14
13
13
12
11
II
9
9

în „Cupa B.P.R,
Duminică 27 decembrie este progra

mată o nouă etapă In cadrul „Cupei 
R.P.R.". Cu acest prilej debutează în 
compeiiție echipele din categoria B. 
Iată programul așa cum ne-a fost co
municat de F.R. Fotbal:

Metalul Rădăuți—Viitorul Suceava, 
Textila Botoșani—Dinamo Bacău, Re
colta Podul lloaiei—C.F.R. Pașcani, 
Rulmentul Bîrlad—Siderurgistul Ga
lați, Progresul Onești sau Textila Bu- 
huși—Ceahlăul P. Neamț, Petrolul 
Momești—Victoria P. Neamț, Fructex- 
port Focșani—Flacăra Moreni, Con
structorul Galați—Știința Galați, Me
talosport Galați—Constructorul Brăila, 
Portul Constanța—Marina Mangalia, 
Cooperatorul Slobozia—Metalul Bucu
rești, Unirea Răcari—Știința București, 
Progresul Alexandria—C.F.R. Roșiori, 
Dinamo Obor București—Rapid Mizil, 
Victoria Giurgiu—Poiana Cîmpina, 
Electrica Fieni—Metalul Tîrgoviște, 
Lotrul Brezoi—Unirea Rm. Vîlcea, Me
talul Pitești—Muscelul Cîmpulung, 
Tractorul Corabia—Metalul Tr. Seve
rin, Minerul Vulcan—Minerul Lupeni, 
Metalul Hunedoara—Jiul Petrila, Mi
nerul Moldova Nouă—CS.M. Reșița, 
C.F.R. Arad— C.F.R. Timișoara, Elec
tromotor Timișoara—Știința Timișoara, 
Chimia Marginea—Vagonul Arad, Di
namo Oradea—Flamura roșie Oradea, 
Bradul Vișeu—A.S.M.D. Satu Mare, 
Spartac Satu Mare—Recolta Cărei, A-

De la I. E. B. S.
• Pentru întîlnirea internațională 

de handbal BUCUREȘTI—PRAGĂ (m) 
de marți 22 decembrie ora 19 din sala 
Floreasca, biletele se găsesc de vînzare 
la casa specială din str. Ion Vidu.

• Pentru jocul de fotbal DINAMO 
BUC.—RAPID, de joi 24.XII, ora 13 
de pe stadionul „23 August", biletele 
se vor pune in vînzare la casete obiș
nuite începînd de mîine.

(Urmare din pag. 1) 

sprijinire și împingerea adversarului etc. 
In asemenea condiții, cei care parcă 
doreau mai mult să perforeze poarta au 
fost rapidiștii. Remarcăm astfel o 
„bombă" a lui N. Georgescu, apoi o 
acțiune reușită la care a participat fun
dașul C. Dan, cînd mingea expediată 
de acesta a întîlnit bara verticală a 
porții lui Eremia (a fost cea mai mare 
ocazie de gol din acest meci) și., din 
cînd în cînd, la cîte un atac al echipei 
Steaua, unui dintre ele încheiat chiar 
cu un șut puternic al lui... Dumbravă.

în această perioadă, în care au do
minat mai mult giuleștenii, în tribună 
cineva întreabă: unde sînt impetuos» 
Pavlovici, Creiniceanu, Raksi? Remarcă 
firească, deoarece aceștia nu au reușit 
să închege nici o acțiune care să pericli
teze cît de cît poarta lui Andrei. înain
tașii militari n-au șutat ieri de loc, in- 
vitîndu-se la nesfîrșit unul pe celălalt. 
Pavlovici, primit cu aplauze de tribune 
la anunțarea formației, nu a făcut nimic 
bun pentru echipă. în schimb s-a făcut 
remarcat pentru atitudinea lui indis- 
ciplinată față de arbitru. Așa că... a 
făcut ceva de care ar trebui să țină 
seama însă conducerea secției.

Și jocul continuă... în fiecare minut, 
o dată sau de două ori, se execută o 
lovitură liberă datorită unui fault. Te
renul alunecos a cerut eforturi deose
bite. Se remarcă îndeosebi jocul apără
torilor de la Rapid, prompți, și de cele 
mai multe ori regulamentari în inter
venții. Cu un „cap" deasupra tuturor, 
C. Dan, care a fost excelent în partida 
de ieri.
" în ultimele 30 minute de joc echipele 
au început să forțeze victoria. Atacurile 

> se succed cu iuțeală. Sînt folosite de 

rteșul Turda—Ind. Sîrmei O. Turzii, 
Chimia Turda—A.S. Cugir, Unirea Dej 
—Clujeana, I.R.A. 2 Tg. Mureș—Gaz 
Metan Mediaș, Chimica Tîrnăveni— 
C.S.M. Sibiu, Progresul Reghin— 
A.S.A. Tg. Mureș, Măgura Colitei— 
Chimia Făgăraș, Faianța Sighișoara— 
Tractorul Brașov.

Jocurile vor începe la ora 12,45 cu 
excepția celui din București care va 
începe la ora 11.

Arbitrii acestor jocuri vor fi delegați 
de F.R. Fotbal.

Federația ne-a comunicat că în ora
șele Galați și Turda meciurile se vor 
disputa în cuplaj (cu începere de la 
ora 10,30), ordinea fiind : Constructorul 
Galați — Știința Galați și Metalosport 
Galați — Constructorul Brăila (la Ga
lați) și Chimia Turda — A.S. Cugir 
și Arieșul Turda — Ind. Sîrmei C. 
Turzii (la Turda).

decembrie a.c., se în- 
la ultimul concurs 

acest an. La concursu- 
din acest an au fost

Amănunte in legătură cu Sportexpresul
• Miercuri se închide vînzarea.

• 34 440 de premii. • 30 de autoturis
me și numeroase alte premii în bant 
și obiecte. • Cîștigători a cîte două 
autoturisme.

Miercuri, 23 
chide vînzarea 
Sportexpres din 
rile anterioare
atribuite 65 autoturisme și numeroase 
alte premii în obiecte și bani.

La concursul Sportexpres din trim. 
IV.1964 se atribuie, 34 440 premii, în 
frunte cu 30 de autoturisme și 90 de 
călătorii în R. S. Cehoslovacă și R. D. 
Germană. De asemenea, se mai atri
buie motociclete, motorete, televizoare, 
frigidere, aparate de radio, mașini de 
spălat rufe, aparate foto, ceasornice 
ș.a., precum și premii în bani.

Prețul unui bilet Sportexpres este 
3 lei. Tragerea numerelor cîștigătoare 
va avea* loc* în ziua de 27 decembrie 
a.c. rlia rBrașov. 

ambele părți lansările lungi pe extreme, 
impuse mai mult de starea terenului și 
nu ca o concepție de joc, în alte con
diții cunoscută ca eficace. In sfîrșit, o 
acțiune meritorie a echipei militare se 
încheie în min. 60 cu un șut slab al 
lui Raksi. 11 imită Pavlovici, după patru 
minute. Crișan (foarte muncitor) și 
Koszka fac față cu greu atacurilor rapi- 
diste. Ei reușesc totuși de multe ori 
să-și pună coechipierii în atac, dar Crei
niceanu ține mult balonul, driblează, 
alunecă, se scoală, iar alunecă, iar cînd 
centrează (rar) în fața porții lui Andrei 
se află C. Dan, care rezolvă cu calm.

Și... minutele trec și tabela de mar
caj rămîne neschimbată pînă la sfîrșit. 
Echipele și-au împărțit punctele în cla
sament, iar spectatorii care veniseră să 
asiste la unul din derbiurile campiona
tului, au plecat ca de la un meci oare
care. După unii, vremea îngreuiază 
desfășurarea de către echipe a unui fot
bal de calitate, căci păsămite, nu ține 
cont de faptul că s-a împins desfășura
rea campionatului cu meciuri-cheie, Ia 
care este invitat să asiste și Moș Gerilă.

Bun arbitrajul lui Vasile Dumitrescu, 
căruia i s-au aliniat următoarele for
mații i

STEAUA : Eremia — M. Georgescu, 
Jenei, Petescu, Dumbravă — Crișan, 
Koszka — Negrea, Pavlovici, Raksi, 
Creiniceanu.

RAPID: Andrei — Lupescu, Motroc, 
C. Dan, Greavu — Dinu, N. Georgescu 
— Năsturescu, Kraus, (din min. 35 
Dumitriu II), Ionescu, Codreanu.

scrisorile sosite la redacție
UN INTERESANT SIMPOZION

SPORTIV

Cu cîtva timp în urmă s-a desfășurat 
la Iași, la Casa de cultură a tineretului 
și studenților, un simpozion al sportivi
lor, organizat de Clubul sportiv mun
citoresc studențesc în colaborare cu co
mitetul orășenesc U.T.M. In cadrul sim
pozionului au fost prezentate două 
temei „Grija partidului și guvernului 
pentru dezvoltarea mișcării de cultură 
fizică și sport din țara noastră" și 
„Atitudinea sportivului de tip nou in 
producție, pe terenul de sport, in socie
tate". Primul referat a fost susținut de 
tov. Constantin Berică, secretar al co
mitetului orășenesc P.M.R., iar al doi
lea de tov. George Văideanu, profesor 
universitar, director al Institutului pen
tru perfecționarea cadrelor didactice. 
La simpozion au participat sportivii 
din secțiile de performanță ale clubului, 
sportivi fruntași ai asociațiilor din oraș, 
profesori de educație fizică, antrenori, 
președinți de asociații sportive, secretari 
ai unor organizații U.T.M., tineri frun
tași în muncă. Cei peste 600 de partici-

Procurîndu-vă mai multe bilete pu
teți obține mai multe cîștiguri. Este 
foarte probabil ca la acest concurs să 
se înregistreze cîștigători cu două sau 
mai multe autoturisme.

Asemenea situații s-au petrecut re
cent la concursul special Pronoexpres 
din 9 decembrie a.c. cînd din cele 
10 autoturisme, cite s-au atribuit, doi 
participanți au obținut cîte două auto
turisme. Âceștia sînt: Popai Erjebert 
din Tg. Mureș (1 Flat 600 și 1 Tra
bant Combi) și Cîrjan Maria din Bucu
rești (două Trabant Combi).

Dacă această situație a fost posibilă 
la un concurs la care s-au atribuit 10 
autoturisme, firește că ea se poate re
peta la unul în care se atribuie 30.

Trebuie să rețineți însă faptul că 
pentru a obține mai multe premii tre
buie să vă procurați și mai multe 
bilete. Miercuri este ultima zi de vîn- 
zare a biletelor Sportexpres. Și mai 
trebuie să știți un lucru: în luna »de- 

în ultima perioadă de timp în ma
joritatea regiunilor țării s-a desfășu
rat o intensă activitate competițională, 
marcată atît prin participarea celor 
mai bune echipe la fazele regionale 
ale campionatului de calificare, cît și 
prin organizarea pe plan local a în
trecerilor din cadrul tradiționalelor 
competiții „Cupa F.R.H.* și „Cupa 
Sportul popular”. Iată ce ne-au comu
nicat corespondenții noștri despre 
aceste competiții.

HAȚEG. Recent, în localitate s-a 
disputat — pe terenul școlii medii 
mixte — faza regională a campiona
tului republican de junioare. La a- 
ceastă întrecere au luat parte 6 echi
pe, care au fost împărțite în două 
serii. Iată rezultatele înregistrate : se
ria I : CFR Teiuș — Sebeșul Sebeș 
17—1 (7—0), CFR Teiuș — Aurel 
Vlaicu Orăștie 16—2 (10—1), Sebeșul 
Sebeș — Aurel Vlaicu Orăștie 6—5 
(2—1); seria a II-a : S.S.E. Deva — 
Bucura Hațeg 10—8 (4—4), S.S.E.
Deva — S.S.E. Petroșeni 12—8 (5—3), 
S.S.E. Petroșeni — Bucura Hațeg 
16—5 (9—5). în finală CFR Teiuș a 
învins S.S.E. Deva cu 8—4 (5—3', 
ocupînd primul loc (N. Sbuchea — 
corespondent).

BIRLAD. In sala de sport a Com
plexului școlar au avut loc primele 
jocuri din cadrul fazei orășenești a 
campionatului de calificare. La această 
competiție iau parte echipele Voința, 
Unirea, Gloria, Victoria Șc. medie 3, 
Rulmentul, Viitorul Șc. medie 2 și 
Tînărul ucenic la băieți, Voința, Uni
rea I, Unirea II, Șc. Pedagogică, Con
fecția și Victoria Șc. medie 3, la fete. 
Primele jocuri între echipele mascu
line s-au încheiat cu următoarele re
zultate : Voința — Victoria Șc. medie 3 
13—7 (7—1), Tînărul ucenic — Viito
rul Șc. medie 2 13—4 (7-2) (V. Tămă- 
șanu — corespondent).

BAIA MARE. In Sala sporturilor 
s-ia desfășurat etapa regională a cam- 

panți la simpozion au asistat în conti
nuare la o frumoasă demonstrație de 
gimnastică artistică și acrobatică exe
cutată de către sportivii C.S.M.S. Iași.

Gh. Gavril — coresp.

„CINE ȘTIE SPORT, CISTIGAI' — 
' PRINTRE ȘCOLARI

Catedra de educație fizică a școlii 
medii din Filiași a inițiat in colaborare 
cu consiliul raional UCFS un concurs 
„Cine știe ciștigăl" pe tema: „Sporti
vii romini participanți la J. O. de la 
Helsinki, Melbourne, Roma și Tokio". 
A fost primul concurs de acest gen or
ganizat la Filiași și el s-a bucurat de 
o mare popularitate, la confruntarea 
sportivă fiind prezenti, pe lingă cei 15 
concurenți și 400 de elevi, profesori, 
colectiviști etc. Cei 15 competitori, elevi 
ai școlii medii din Filiași, examinați 
de prof. Victor Petrescu, s-au prezentat 
bine, făcînd față cu succes majorității 
întrebărilor puse. Revelația concursului 
a fost pionierul Irinel Popescu din 
clasa a Vl-a, care a ocupat de alt
fel și locul doi, după elevul Ale- 

cembrie a.c. Loto-Pronosport atribuie 
peste 60 autoturisme (10 la Prono
expres, 2 la Pronosport, 30 la Sport
expres, iar restul... se va anunța la 
fimp).
ASA ARATA O VARIANTA CU 12 RE
ZULTATE EXACTE LA CONCURSUL 

NR. 51 DIN 20 DECEMBRIE
I. Rapid — Steaua

II. Turcia — R.P. Bulgaria
III. Fiorentina — Internazionale
IV. Milan — Bologna
V. Atalanta — Lanerossl

VI. Cagliari — Foggia
VII. Mantova — Messina

VIII. Sampdoria — Lazio
IX. Torino — Catania
X. Varese — Genoa

XI. Roma — Juventus
XII. Spal — Padova

Pentru premiile suplimentare 
bani, contorm prospectului acestui concurs, 
au lost stabilite următoarele rezultate: me
ciul III (4 goluri), meciul IV (4 goluri), me
ciul X (4 goluri) și meciul IX (3 goluri).

Fond de premii : 295 949 lei.
Rubrică redactată de Loto-Prono

sport.

1964
(0—0) X
(0-0) x
(2—2) X
(3-1) l
(1-0) 1
(0-1) 2
(2—0) 1
(0—0) X
(2-1) 1
(2—2) X
(1-1) X
(0—0) X 

în obiecte și

competiții...
pionatului de calificare pentru echi
pele feminine. O surpriză a acestei 
competiții o constituie faptul că e- 
chipa Flacăra Sa'tu Mare, câștigătoarea 
de anul trecut; s-a clasat abia pe lo
cul III. Iată rezultatei,. : CSO Baia 
Mare —, Flacăra Satu Mare 25—5 
(14—3), Știința Sighet — Flacăra Satu 
Mare 16—15 (7—-11) — golul victo
riei a fost înscris cu 40 de secunde 
înainte de terminarea jocului 
CSO 
28—7 
ment 
Mare, 
nai).

Sighet 
clasa-

Baia 
regio-

cadrulCONSTANT A. Partidele din 
etapei regionale a campionatului de 
calificare și de juniori au scos în 
evidență buna pregătire tehnică și 
fizică a majorității echioelor partici
pante. Astfel, în competiția rezervată 
echipelor de juniori și junioare, for* 
mațiile Școlii sportive de elevi, în pro
gres față de anul trecut, au cîștigat 
detașat întrecerea. La seniori — în 
campionatul de calificare — Portul 
Constanța (băieți) și Spartac Constanța 
ifete) au cucerit titlul pentru a treia 
oară consecutiv. (M. Șeuleanu — co
respondent).

TURDA. Pe terenul Șc. medii „Mi* 
hai Viteazu" au avut loc meciurile 
fazei pe regiune a campionatului de 
calificare pentru echipele masculine^ 
La această întrecere au luat parte for
mațiile : Cimentul Turd'.„ Victoria 
Bistrița, C. Sp. Școlar, CFR Zalău. 
Iată rezultatele : Cimentul Turda —* 
CFR Zalău 20—4, Cimentul Turda —• 
CSȘ Cluj 16—14, Cimentul Turda —t 
Victoria Bistrița 14—13, Victoria Bis* 
trița — CSS Cluj 17—13, Victoria 
Bistrița — CFR Zalău 33—10, CSS 
Cluj — CFR Zalău 24—6. Primul loc 
în clasament a fost ocupat de Cimen
tul Turda, care a acumulat 6 puncte: 
(Lazăr Petru — corespondent).

xandru Cioctlteu (clasa a IX-a). Pt 
locul trei s-a situat elevul Ion Giurea, 
din clasa a Xl-a. Cei trei fruntași ai 
concursului au primit premii in echi
pament sportiv. Pentru reușita acestei 
initiative merită a fi evidențiați profe
sorii de educafie fizică Cornel Păun șt 
Victor Petrescu, precum și directorul 
școlii, Constantin Hobeanu. După con
curs au fost vizionate o serie de jurnale 
sportice.

N. Cîrstocea coresp.

COLABORARE FRUCTUOASA

La Galați s-a desfășurat o consfătuire 
avînd drept scop îmbunătățirea mijloa-. 
celor de propagandă în rîndul asociații 
ilor sportive locale. Acțiunea a fost or
ganizată de căfre consiliul regional 
UCFS și Clubul sportiv orășenesc. în 
colaborare cu subredacția regională a 
ziarului „Sportul popular". La începu* 
a fost prezentat un referat despre mun
ca de propagandă în asociații după care 
subredacția a expus un alt referat, pri
vind popularizarea rezultatelor obținu
te de sportivii gălățeni. In cadrul iti- 

_ crărilor consfătuirii au reieșit o serie 
de aspecte pozitive, ca buna folosire pe 
linie sportivă a stațiilor de radioficare 
din marile întreprinderi gălățene, felul 
cum se face popularizarea activității de 
mase (prin gazetele de perete, fotomon
taje, vitrine sportive) și munca susținu* 
tă a colectivului de corespondenți spor* 
tivi din localitate. Referatele au sub
liniat de asemenea cîteva aspecte pozi
tive, dar în același timp au insistat (în 
special ultimul referat) asupra unor as
pecte negative, fiind criticată în mod 
deosebit atenția prea mare acordată fot
balului (în detrimentul unor discipline 
ca natația, ciclismul, halterele) și slaba 
popularizare a competițiilor de mase 
în asociații ca Metaloscop, Ancora ete.: 
Vorbitorii au mai arătat că există • 
slabă preocupare a consiliului C.S.®. 
pentru reușita competițiilor de mase 
(în special pentru concursurile Insignei 
de polisportiv), precum și lipsuri se-, 
rioase în gospodărirea sălii de sport de 
la școala medie nr. 4, singura din lo
calitate.

T. Siriopol și S. Constantinescu 
corespondenți



Campionatul republican de șah ȘTIRI EXTERNE FOTBAL:

FLORIN GHEORGHIU ÎȘI MENȚINE AVANSUL
Sîmbătă, spectatorii finalei au fost 

martorii unui fapt rar întîlnit în 
turneele noastre: a doua înfrîngere 
consecutiva a lui Victor Ciocîltea. 
învingătorul său, Gunsberger, a fă
cut o partidă bună. El a cîștigat o 
calitate în jocul de mijloc, apoi — la 
momentul oportun — a dat-o înapoi 
pentru a-și activiza la maximum p'e- 
seie și a forțat trecerea intr-un final 
net avantajos, în care Ciocîltea s-a re
cunoscut învins fără a mai întrerupe 
partida.

Ceea ce promitea a fi derbiul rundei, 
partida Radovici — Gheorghiu, n-a 
meritat prea multă atenție. De la mu
tările deschiderii s-a văzut că amîn- 
doi jucătorii nu doresc să-și asume 
riscuri. Remiză fără istoric.

Alte două întîlniri importante în 
runda a 14-a : Soos l-a învins pe 
Alexandrescu, iar Neamțu pe Pavlov. 
Amîndouă partidele s-au decis după 
interesante manevre strategice, con
duse cu abilitate de învingători. Și o 
surpriză: așteptata „ciocnire" din
tre Bozdoghină și Szabo, doi jucători 
predispuși la acțiuni tactice tăioase, 
a avut o desfășurare incoloră — re
miză I

Alte partide egale, dar după atacuri 
și apărări dîrze, au fost cele dintre 
Stanciu și Mititelu, Reicher — Ga- 
vrilă, Nacu — Șuta. Surprinzător de 
rapid a fost decisă partida Voicu
lescu — Partos, în care primul a în
scris o victorie prețioasă, după două 
infringe ri.

S-a întrerupt partida Șuteu — Puș- 
cașu, cu avantaj . consistent pentru 
negru, ceea ce l-a determinat pe Șu
teu să cedeze fără joc a doua zi.

Iată alte rezultate ale unor partide 
întrerupte! Pavlov — Partos 1—0, 
Șuteu — Nacu 0—1, Alexandrescu — 
Șuta >/2-«/2.

Plutonul fruntaș păstra, astfel, ur
mătoarele poziții înaintea „startului" 
din runda a 15-a: Gheorghiu 10, 
Soos 9*/a, Neamțu și Szabo 9.

Avansul liderului s-a mărit din nou 
la un punct întreg, după runda de a- 
seară, a 15-a. El ne-a dat din nou 
dovada de felul inventiv în care rezol
vă poziții aparent dezavantajoase. în- 
tr-adevăr, Florin Gheorghiu a părut 
să fie în dificultate într-un moment im
portant al partidei sale cu Paul Voi

Echipa de handbal a B. P. Romine a întrecut 
reprezentativa R. S. Cehoslovace cu 19-17 (12-9)

(Urmare din pag. 1)

tehnica, demnă de renumele celor două 
formații care s-au inlîlnit.

FILMUL JOCULUI
Jocul începe într-o adevărată atmos

feră de campionat. Sala arhiplină vu
iește de încurajările spectatorilor care 
foarte curind izbucnesc în urale: Ivă- 
nescu încheie cu un șut puternic o fru
moasă combinație și tabela de marcaj 
suferă prima schimbare: 1—0 pentru 
reprezentativa R.P. Romîne. Treptat, 
oaspeții se organizează mai bine în a- 
părare, iar în atac acționează foarte 
rapid și în min. 4 egalează. Autorul 
golului: Trojan. Acțiunile oaspeților 
pun la grea încercare apărarea noastră, 
uneori neatentă sau cu întîrzieri în in
tervenții și scorul se schimbă în favoa
rea oaspeților: 2—1 în min. 6 (Her
man) și 3—1 în min. 8 (Havlik), ca 
urmare a unor aruncări de la distanță, 
♦inat reușește să reducă din handicap 
in min. 9. dac un minut mai tirzhi Her
man restabilește diferența la două go
luri. Echipa noastră depune eforturi 
intense pentru a egala și lua conduce
rea. In min. 12 reușește un gol, in 
urma unei lovituri de la 7 ra transfor
mată de Moser: 3—4. Riposta oaspe
ților însă, este promptă și Herman în
scrie din nou în min. 14. Se joacă iute, 
cu schimbare de ritm și direcție, ac
țiunile sint spectaculoase de o parte și 
de alta. In min. 14 și 15 Moser și Nica 
înscriu, aducind scorul la 5—5. Dar 
spectatorii mai au de trecut prin emoții 
pină să vadă reprezentativa noastră 
desprinsă de adversar, pentru că pină 
în min. 24 scorul se menține favorabil 
oaspeților (9—8).

Este ultima dată cind echipa oaspe 
are conducerea. Din acest minut ini
țiativa trece de partea noastră spre 
vădita satisfacție a asistenței: 9—9 
(min. 25 — Ivănescu), 10—9 (min. 26 
— Hnat), II—9 (min. 28, Nodea) și 
12—9 (min. 29 Ivănescu).

Păstrăm inițiativa și la începutul re
prizei a doua Hnat aduce un nou gol 
în min. 33: 13—9. Jucătorii cehoslovaci, 
în dispoziție1 de joc, tiu cedează apta. 
Min. 34: scorul devine 13—10 (Het- 

culescu. Dar campionul mondial de 
juniori a găsit rapid o manevră de 
degajare foarte subtilă și, deodată, ro
lurile s-au schimbat... Adversarul său 
s-a aflat în criză de mutări, a permis 
pătrunderea pieselor albe în dispoziti
vul său de apărare și a trebuit apoi să 
cedeze în fața unor amenințări de 
mat imparabile.

Gheorghiu culege un punct prețios, 
care-1 pune la adăpost pentru moment 
de asaltul urmăritorilor săi, printre care 
foarte activ devine luliu Szabo. Acesta 
a obținut aseară încă o victorie rapidă, 
în stilul său caracteristic, învinsul său 
fiind de data aceasta Șuteu. Cu 10 
puncte, Szabo promovează pe locul doi 
al clasamentului.

Un alt contracandidat al lui FI. 
Gheorghiu pare să fie stopat. după 
runda de ieri. Soos a manevrat labo
rios în jocul de mijloc al partidei sale 
cu Șuta, dar la întrerupere pe tablă 
avantajul material este de partea lui 
Șuta. Acesta are doi pioni in plus și 
rămîne de văzut dacă Soos va găsi 
contra joc suficient pentru reluarea par
tidei.

După manevre poziționale, care au 
avut darul să închidă poziția, partida 
Neamțu — Radovici a mers sigur spre 
remiză, înscrisă pe fișe la mutarea 30. 
La fel ca și cea dintre Alexandrescu și 
Gunsberger. Ciocîltea a cîștigat la 
Stanciu, după un atac la rocadă, cu 
sacrificii caracteristice. Bozdoghină l-a 
învins pe Gavrilă, scăpînd deocamdată 
de ultimul loc în clasament...

Alte trei partide s-au terminat cu 
remiză: Partos — Reicher, Pușcașu — 
Nacu, Mititelu — Pavlov.

Iată clasamentul înaintea rundei a 
16-a : Gheorghiu 11, Szabo 10, Soos 
9*/2 (1), Neamțu 9*/2. Radovici 9, Cio
cîltea și Gunsberger 8V2, Reicher 8, 
Pușcașu și Nacu Partos și Stan
ciu 7, Alexandrescu și Mititelu 6*/2, 
Șuta 6 (1), Voiculescu 6, Gavrilă, Pav
lov și Bozdoghină 5‘/2, Șuteu 4‘/2.

Azi după-amiază în sala de festivi
tăți a Hotelului Victoria (str. Mihai 
Vodă 2) se joacă runda a 16-a, în ca
drul căreia se întîlnesc Reicher — 
Gheorghiu, Nacu — Soos, Voiculescu 
— Neamțu, Pușcașu — Szabo, Pav
lov — Ciocîltea.

RD. V.

1 vine seu a găsit un „culoar" printre Duda (nr. 11) și Cinner. Mingea 
expediată de el va scutura plasa porții lui Skarvan.

Foto: T. Roibu
man). Acțiunile echipei noastre au 
acum mai multă claritate și precizie. 
Și tabela de marcaj se schimbă mereu: 
14—10 în min. 37 (Nica), și după go
lul lui Cinner (min. 40) echipa noastră 
ajunge la 16—11 (Nica în min. 41 și 
44). Dar, oaspeții se apropie pină la 
două goluri i 16—14 în min. 49 (auto
rii golurilor: Beneș din 7 m, Bruna și 
Herman). Echipa noastră își revine 
însă și în min. 52 modifică scorul la 
18—12 (lacob și apoi Moser din 7 m). 
Urmează un final pasionant, în cursul 
căruia echipa cehoslovacă înscrie două 
goluri prin Havlik și Cinner (18—16 
în min. 54). In minutele următoare 
fiecare echipă mai realizează cite un 
punct (întîi Nica și apoi Bruna), me
ciul încheindu-se cu o victorie a repre
zentanților noștri.

A condus competent arbitrul elvețian 
L OTCll

R.P. ROMINA: Red!, Bogolea — I- 
vănescu (4), Moser (4), Hnat (4), la
cob (I), Nica (5), Cosfache II, Oțetea, 
Goran. Nodea (1), Gațu.

AU CH, 20. Echipa de rugbi Grivița Ho
ție a susținut dumrinicd primai din cele 
patru meciuri din cadrul turneului pe ccrre-1 
întreprinde în Franța. în acest meci jucă
torii romînl au întîlnit formația locală, pe 
care au întrecut-o cu 11—8, în urma unui 
joc spectaculos. în care au fost superiori.

• La Havana se desfășoară un mare 
concurs atletic internațional cu prilejul săr
bătoririi celei de a 6-a aniversări a revo
luției cubane. Mii de spectatori au urmă
rit cursa de alergare pe distanța de 20 km 
desfășurată pe străzile din Havana. Vic
toria a revenit atletului sovietic Iuti Popov, 
cronometrat cu timpul de lh06:08,0. Pe lo
cul doi s-a clasat englezul Heatley.

Alte rezultate : 110 m garduri : Lazaro
Betancourt (Cuba) 14,2; 5 000 m John Cook 
(Anglia) 14:08,7; 100 m plat femei: Migue- 
lina Cobian (Cuba) 11,7; săritura în lungi
me bărbați: Igor Ter Ovanesian (U.R.S.S.) 
7,70 m. Pe locul doi, s-a clasat campionul 
olimpic Lynn Davies (Anglia) cu același re
zultat.

• Intr-un meci contînd pentru prelimi
nariile campionatului mondial de hochei 
pe gheață desfășurat Ia Augsburg, echipa 
Elveției a învins cu scorul de 8—2 (2—1; 
2—0; 4—1) reprezentativa R. F. Germane. 
Meciul retur se va desfășura duminica vi
itoare la Berna.

• Noi întîlniri s-au disputat în „Cupa 
campionilor europeni” la baschet (mascu
lin). La Budapesta în Joc retur Honved Bu
dapesta a întrecut cu 83—66 (43—33) pe 
Alemania Aachen (RFG). Baschetbaliștii 
maghiari s-au califica* pentru turul urmă
tor și voi întîlfti echipa italiană Ignis. în ora
șul Halle (RDG), S.C. Chemie Halle a dispus 
cu 63—59 (30—25) de SKH Viena. La Lyon 
s-au întîlnit echipele AS Villeurbanne și 
formația MCA din Londra. Echipa franceză 
a învins cu 91—40 și s-a calificat pentru 
turul următor. In competiția feminină Blue 
Stars Amsterdam a dispus cu scorul de 
59—39 de Crefi Madrid. Baschetbalistele o- 
landeze care cîștigaseră și primul joc s-au 
calificat pentru etapa următoare a com
petiției.

• La Geneva în .Cupa campionilor eu
ropeni" la volei (masculin) Galatasaray 
Istanbul a învins cu 3—0 (15—5; 15—11; 
15—0) pe Servette Geneva.

• Duminică la Olomouc s-au întîlnit în 
cadrul «Cupei celor cinci națiuni* la baschet 
(masculin) echipele R.S. Cehoslovace și 
R.P. Polone. Baschetbaliștii cehoslovaci au 
obținut victoria cu scorul de 97—87 (46—38).

• Pentru a patra oară, echipa F.C. San
tos a cîștigat duminică «Cupa Braziliei* Ia 
fotbal. în meci retur echipa lui Pels a ter
minat la egalitate : 0—0 cu Flamengo Rio 
de Janeiro. învingători în primul joc, cu 
4—1, fotbaliștii de la Santos au intrat în 
posesia trofeului.

• Selecționata secundă de hochei pe 
gheață a U.R.S.S. a susținut o nouă întîl- 
nire în S.U.A., jucînd la Green Bay cu e- 
chipa locală .Bobcats”. Hocheiștii sovietici

R.S. CEHOSLOVACA : Skarvan, Ar- 
nost — Trojan (1), Beneș (l), Razek, 
Duda, Havlik (2), Kredatus, Murgon, 
Herman (6), Bruna (5), Cinner (2).

★
Mîine seară în sala Floreâsca se va 

disputa partida amicală București (ti
neret) — Praga.

★
Ce declară arbitrul întîlnirii, Adolf 

Lerch (Elveția) :
„Este o adevărată plăcere și in ace

lași timp onoare să conduci un astfel 
de meci. Jocul din această seară mi-a 
plăcut mult mai mult decit cel văzut 
la Praga, in luna martie, pentru că de 
data aceasta și echipa cehoslovacă a 
fost la înălțime. Romînii au un atac 
foarte puternic și cu greu pot fi opriți 
cind sint dezlănțuiți. O impresie deose
bită mi-au făcut Nica, Moser, iar de la 
cehoslovaci Bruna și Herman. Remarc 
atitudinea in general sportivă a tuturor 
jucătorilor, fapt ce mi-a ușurai in mod 
considerabil sarcina ce-mi revenea". 

au cîștigat cu scorul ds 9—0 (1—0; 2—0; 
6—0). Echipa sovietică va susține vilto-rul 
meci în localitatea Waterloo (Yowa).

0 Cu prilejul unui concurs de atletism 
desfășurat la Sidney, atleta Marilyn Black 
(Australia) a egalat reco-rdul mondial în 
pîoba de 100 yarzi cu timpul de 10,3. Per
formanța sa nu va putea fi însă omologată, 
deoarece a bătut un vînt favorabil. Recor
dul mondial oficial este deținut de Marlene 
Matthews.

• într-un meci international masculin de 
handbal desfășurat la Berlin, echipa R.D. 
Germane a învins cu scorul de 22—-15 
(11—-9) echipa Suediei, vicecampioană mon
dială la Praga.

• La Zfirich în cadrul «Cupei campionilor 
europeni" la handbal (masculin) Grassho- 
pers Ziirich a întrecut cu 20—15 (12—8) pe 
Atletico Madrid. Returul va avea loc la 
Madrid.

• între 31 decembrie și 6 ianuarie se vor 
desfășura la Madrid întrecerile campiona
tului mondial masculin universitar de hand
bal. Echipele au fost repartizate în 4 se
rii după cum urinează : seria I : R.F. Ger
mană, Finlanda, Tunisia, Monaco; seria 
a Il-a: Suedia, Elveția, Brazilia; seria a 
III-cr: Spania, Olanda, Belgia; seria a IV-a: 
Portugalia, Franța, Maroc.

• Cu prilejul unei reuniuni internaționale 
de natație, care a avut loc la Marsilia, 
campionul olimpic Don Schollander (S.U.A.) 
a cîștigat proba de 100 m liber în 53,8. 
El a învins în ordine pe Gary liman 
(S.U.A.) 54,0, Curtillet CFranța) 56,2 și Wie
land (Austria) 56,3.

Dinamo București, 
din nou campioană la box

Reuniunea finală a campionatului republican de box pe echipe, disputat 
sîmbătă seara în sala Floreasca, a demonstrat încă o dată popularitate 
care se bucură boxul în Capitală.

în linii mari, derbiul campionatului a corespuns așteptărilor. S-au întîi 
nit în finală cele mai reprezentative formații ale boxului romînesc : Dinam 
și Steaua. După consumarea celor zece partide, crainicul anunța victori 
dinamoviștilor (campioni și anul trecut) cu scorul de 25—14. La prim; 

vedere, diferența de scor poate surprin
de, însă cei care au urmărit partidele 
au putut constata că succesul echipei 
din Ștefan cel Mare este meritat și că 
formația cea mai puternică la ora ac
tuală este cea a dinamoviștilor. Vic
toria campioanei, la acest scor, este 
urinarea pregătirii superioare — tehnice 
și fizice — dar se mai datorește și 
lipsei de rezistență a boxerilor de la 
Steaua. Aceștia (cu excepția lui Ciucă 
și Gîju) au ...terminat benzina în ul
tima repriză, dînd posibilitatea dinamo
viștilor să-i domine.

Victoriile realizate 
mele două categorii, 
Gîju, ne-au făcut să 
asista la o întrecere 
Intr-adevăr, C. Ciucă, în formă foarte 
bună de data aceasta, hotărît și pre
cis în acțiuni, nu l-a lăsat pe D. Da- 
videscu nici să respire. După ce a do
minat clar în prima repriză (cînd di- 
namovistul a și primit un avertisment), 
în a doua, chiar în primele secunde, 
Ciucă a „contrat" precis, trimițîndu-și 
adversarul la podea. Depășit clar în 
continuare, Davidesou încearcă să spe
culeze o lovitură trimisă de Ciucă după 
„brek" și se aruncă pur și simplu la 
podea. E numărat pînă la 10, în spe
ranța unei... victorii prin descalificare, 
pe care însă nu o obține, datorită bu
nei orientări a arbitrului din ring, 
Emil Sava (Brașov). Deci, k.o. La co
coș, N. Gîju (Steaua) — fără să stră
lucească — a terminat învingător in 
partida cu C. Dincă (Dinamo) care 
(între noi fie vorba) nu-și are locul în
tr-o formație campioană. Meciul P. Va- 
nea (Steaua) — C. Crudu (Dinamo) a 
început sub cete mai bune auspicii. Mi
litarul, calm, punctează cu directe și 
un-doi-uri de la distanță și acumulează 
avantaj. Crudu răspunde de cîteva ori 
cu serii scurte tn lupta corp la corp. In 
repriza următoare asistăm la schimburi 
puternice și spectaculoase, pe la dis
tanță e mai bun Vanea (avînd alonjă), de 
aproape e mai bun Crudu. Boxerul di- 
namovist este surprins deseori în pozi
ție de atac periculos cu capul, dar arbi
trul de ring Eugen Lazăr nu are cu
raj să-i ‘ ......... .
caută să scape din încurcătură aver- 
tizîndu-i pe amîndoi 1 în ultima re
priză, în situație de luptă confuză, 
arbitrul dictează un nou dublu aver
tisment care — după părerea noastră 
— nu era necesar. Ușurința cu care 
arbitrul E. Lazăr a «împărțit" aver
tismentele l-a dus la sfîrșitui meciu
lui în situația de a comite o gravă 
eroare. în ultimul minut de luptă, 
cînd Vanea obstrucționa, arbitrul a 
găsit, lotuși, „curajul" să ia o decizie

Pe

de militari la pri- 
prin Ciută și 

credem că vom 
foarte echilibrată.

ring Eugen Lazăr ni
•i dea avertisment. în schimb,

fermă: descalificarea i acestuia 1 
bună dreptate, publicul a protesta’ 
potriva acestei decizii care făcea 
boxerul învins un învingător.

Disputa dintre V. Anton i u; (Din • ~ 
și I. Vișinescu (Steaua) s-a 'tac-» » 
în primul minut. Primind in plin ‘ 
gură un croșeu de stinge, I. -

TURCIA-BULGARIA 0-0
Ieri, la Istanbul, s-au întîlrrit i 

meci amical reprezentativele Turciei 
Bulgariei, care se pregătesc pentru pr< 
liminariile campionatului mondial. îi 
tîlnirea a luat sfârșit cu un rezultat d 
egalitate: 0—0. Comentatorul agenții 
France Presse sublinia că în acest jc 
apărările celor două formații au dat u 
randament superior. Aceasta explic; 
de altfel, scorul alb cu care a lu; 
sfîrșit partida. în reprezentativa Tu 
ciei au apărut o serie de jucători t 
neri, pe care antrenorul Sandro Pupp 
intenționează să-i „rodeze" pentru prt 
liminariile campionatului mondial

în prima repriză, atacurile s-au su< 
cedat de la o poartă la alta. Echip 
gazdă a avut o ocazie prin Sânii, ie 
cea bulgară prin Diev și Debîrski. Dup 
pauză, portarul turc Varol se accider 
tează și părăsește terenul. Locul li 
este luat de Mihnat. Jocul este echil 
braț și nici una din formații nu ret 
șește să înscrie.

Arbitrul austriac Heribert Segel 
condus următoarele formații:

TURCIA: Varol (min. 54 Mihnat' 
Sukru, Ismail, Șeref, Talat, Isan, lima. 
Zya, Metin, Sânii (min. 74 Adig), Kat

BULGARIA: Simionov-Salamanot
Gaganelov, Penev, Dimitrov, Apostolm 
Diev, Velicikov, Asparuhov, Kotko, 
Debîrski.

nescu a pierdut prin k.o. O mare sut 
priză a furnizat M. Dumitrescu (Di 
namo) întrecînd la puncte pe câmpie 
nul țării Ion Dinu (Steaua)! înviti 
gătorul și-a folosit excelent mobiliita 
tea și a trimis prin surprindere mult 
lovituri de ripostă. în fața unui advet 
sar care a știut „să plece", Dinu n 
și-a găsit cadența, iar loviturile sal 
au mers deseori în gol. Ca și ant 
trecut, în finalele individuale, I. A 
halic (Dinamo) l-a învins pe Șt. Pc 
poacă (Steaua) înainte de limită. Dai 
spre deosebire de anul trecut, de dat 
aceasta (în primele două reprize) Pc 
poacă și-a vîndut, cum se spune, mu! 
mai scump pielea. în ultima. Mihali 
l-a sufocat pur și simplu cu upercutul 
la plex, obligîndu-1 pe Popoacă s 
rămînă 10 secunde la podea.

V. Mîrza (Dinamo), deși n-a eve 
luat la valoarea sa, l-a întrecut totu; 
la puncte pe M. Anghel (Steaua; 
După o repriză în care Anghel a fos 
trimis la podea, în cea de a dou 
el a punctat mai mult și a echilibra 
situația. Pînă la urftifțr însă, pregăti 
rea fizică mai bună a dinahiovistu 
lui și-a spus cuvîntul. Slăbit mult, ș 
ca atare lipsit de forță, Al. Nicola 
(Steaua) a fost departe de valoare 
sa. El a întîlnit un adversar (I. Ol 
leanu) mai viguros, mai combativ 
Acesta a fost însă avertizat (pe bun 
dreptate) în repriza a treia pentn 
atacuri cu capul. Oricum, Olteanu 
avut avantaj. Meciul s-a termina 
„nul". I. Monea (Dinamo) n-a avu 
probleme în meciul cu V. Trandafi 
(Steaua). Avantajat de viteza de exe 
cuție și de o tehnică superioară, el . 
obținut victoria prin abandon în ui 
fana repriză. Din nou Mariuțan (£», 
namo) l-a învins pe Gheorghioi 
(Steaua). Deși de data aceasta dina 
movistul a pierdu! o repriză (a doua) 
totuși, în celelalte el a obținut avan 
tajul necesar victoriei.

M. TRANCA 
R. CALARAȘANl)

Selecționata hcoreștiohii 
a cîștigat „Cupa Dunării0 

la hochei pe gheață 
(Urmare din pag. 1)

evoluat formațiile: București : Criși
— Varga, Făgăraș — Pană, lonesct
— Szabo II, Ferenczi, Szabo I —
Ștefanov. Biro, Basa — Fkresca. Ca 
la mar. MihlB eseu : Satia t IlaraUa 
pier (Ilsev) — Gaauto*. —

— ■*-
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