
ipartachiada de iarnă a tineretului
Preocupări șt... preocupări

„CE AȚI FĂCUT ÎNTR-O SĂPTĂMÎNĂ PENTRU SPARTA- 
1IADA ?“ întrebarea de mai sus am adresat-o, zilele trecute, unor acti- 
di sportivi bucureșteni. Răspunsurile lor precum și „documentarea pe 
!i“ ne-au oferit o serie de constatări pe care le redăm mai jos.
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— Deci așa rămîne, tovarășe Zop. 
ipă-amiază la ora 4 deschideți între
ite de șah în secția „montaj-apara- 
'. Foi de concurs ai ?
— Am pregătit totul. Am făcut în- 
ierile, iar garniturile de șah îi aș- 
iptă pe concurenți.
Asemenea discuții între secretarul 
rciației sportive Electronica (tov. 
stor Podeamr) și 'organizatorii grupe- 

sportive au loc zilnic. De la 1 de- 
nbrie, cînd s-a dat startul în între- 
•ile Spartachiadei de iarnă a tinere- 
ui ș> pînă în prezent „maeștrii" a- 
ratelor de radio și ai televizoarelor 
4... prinși în febra concursurilor spor- 
e. Membrii asociației participă mai 
îi la întreceri între secțiile de pro- 
cție, după care campionii — împăr- 

pe grupe —- se vor întîlni în finala 
asociație.

— Ați cuprins majoritatea membri

- In etapa de ieri, la volei:

impioanele învinse categoric pe teren propriu: 
Dinamo Bucuroșii—Farul Constanta 0-3!

FEMININ

DINAMO BUCUREȘTI — FARUL 
INSTANȚA 0—3 (5, 6, 14). Cînd, 
aă 55 de mințile de la primul schimb 
mingi, Elisabeta Goloșie a punctat 

îtru ultima oară necruțător, pecet- 
nd, astfel, scorul final al partidei, 
■'jăfițenceior parcă nici nu le ve- 
i 'să creadă că realizaseră o perfor
ată care va rămîne multă vreme în 
intirea iubitorilor de volei. Venite la 
curești să facă o figură cît mai ono- 
>ilă în fața campioanelor (care, reți- 
i, în cele trei meciuri anterioare nu 
laseră nici un set), jucătoarele de la 
rul au realizat, ceea ce poate nici 
mai înfocat susținător nu ar fi spe- 

. întreeind echipa dinamovistă în mai 
,in de o oră I Și de ce manieră...

1. Grigorovicî va depăși cu facilitate blocajul dezlînat al studenților gă- 
lățeni. Fază din partida Rapid Buc. — Știința Galați (3—0)

Foto : P. Romoșan

Intervin! nostru

BILANȚ POZITIV 

IN GOSPOBÂRSREA 

BAZELOR SPORTIVE 

ALE BUCUREȘTIULUI

De vorbă cu tovarășul CONSTANTIN

ISPAS, directorul I.E.B.S.

lor asociației sportive în actualele între
ceri ale Spartachiadei de iarnă ?

— Ne-am străduit și am reușit să 
angrenăm aproape pe toți iubitorii | 
sportului din uzina noastră, ne-a răs
puns secretarul. Nu nea fost prea 
greu deoarece am avut sprijinul co
mitetului U.T.M., cu care am realizat 
o perfectă colaborare. In plus, trebuie 
să vă spun că la Electronica majori
tatea muncitorilor sînt foarte tineri, 
așa că, este de la sine înțeles, sportul 
le e un prieten apropiat. Noi ne-am 
propus să organizăm întreceri de șah, 
tenis de masă, haltere, trîntă și schi. 
Șahul, se știe, este sportul cel mai 
popular în uzina noastră. Și nu în- 
tîmplător. Printre membrii asociației

R. CĂLARĂȘANU

(Continuare în pag. a 2-a)

Dinamo București, lider de toamnă!

Volumul însemnat de concursuri și competiții desfășurate în cursul 
anului 1964, mai ales în Capitală, a pus în fața celor ce se 
ocupă de buna întreținere a bazelor sportive bucureștene pro

bleme multe și dificile. Pe această temă, a înireținerii bazelor sportive 
din primul oraș al țării, în cursul anului care a trecut, ne-am adresat 
tovarășului CONSTANTIN ISPAS, directorul I.E.B.S., rugîndu-1 să ne 
răspundă la cîteva întrebări.

DERBIUL DINAMO-STEAUA (1-0)-UN SPECTACOL PLĂCUT

Apărările au fost la înălțime în

Stadion : „23 August”,
Spectatori : 19.000.
Timp : noras, ceafâ.
Teren : desfundat.
Echipele : Dinamo (echipament roșu): 

Datau — Popa, Nunweitler HI, Nun- 
weitler IV (min. 63 Ivan), Ștefan — 
Ghergheli, O. Pope® cu — Nanweîtler VI, 
Frâțilâ, Ene II, Haidu, (autren* *o«  — A. 
Niculeecu); Steaua (echipament albas
tru): Erentia — Georgescu, Jenei (min. 
18 Dumitru Nicolae), Petescu, Dumbrava 
— Negrea. Koszka — Raksi, Pavtovici. 
Voinea, Creiniceanu, (antrenor — llie 
Savu).

Voleibalistele din Constanța s-au ară
tat încă de la primele replici puse pe 
fapte mari. Mai atente la preluări și cu 
o deosebită dexteritate în a găsi de fie
care dată punctul slab al adversarului, 
pentru a plasa lovitura decisivă, con- 
stătîțencele au cîștigat primele două se
turi cu o ușurință de necrezut. înfr-atît 
de categorică a fost —în aceste două 
seturi — superioritatea oaspetelor, încît 
bucureștene ele — paralizate parcă — 
nu au găsit nici un moment un antidot 
pentru a riposta Dinamovistele s-au 
lăsat adesea surprinse de serviciile pu
ternice ale constăntencelor, au greșit 
pase și chiar lovituri de atac ușoare, 
lesne de realizat pînă și de o echipă 
de categorie inferioară. Așadar, 15—5

(Continuare in pag. a 3-a)

• O primă întrebare : care 
au fost obiectivele întreprinderii 
de exploatare a bazelor sportive 
în anul care se încheie ?

-— In principal ■— întreținerea 
bazelor sportive, o problemă dintre 
cele mai importante. Este vorba de 
stadionul Republicii, complexul spor
tiv de la Floreasca, ștrandul Tine
retului, complexul sportiv „23 Au- 
gust“. Vreau să precizez că în aceas
tă privință, Birouly Consiliului Ge
neral UCFS a preconizat o serie 
de măsuri menite să contribuie la 
continua înfrumusețare a marilor 
stadioane bucureștene. Întreprinde

Arbitrajul: foarte bun: N. Mihărfteșea, 
la centru. Al. Pîivu și R. Buadun la 
tușâ).

A marcat : HAIDU, mim. 71.

Ca și ultimele partide, derbiul Di
namo — Steaua nu a fost scutit de un 
adversar comun : terenul desfundat, 
care a împiedicat echipele să desfă
șoare un joc și mai bun. Totuși, luptînd 
cu ardoare din primul și pînă în ultimul 
minut, apărîndu-și cu toate forțele șan
sele, cele două echipe bucureștene, 
fruntașe ale clasamentului, au reușit să 
ofere spectatorilor (și telespectatorilor) 
un final de „stagiune" plăcut.

Desigur, primele cuvinte se cuvin 
învingătorilor: dinâmovișfilor bucu
reșteni, care la capătul unui tur de 
forță (4 victorii consecutive, dintre 
care 3 realizate în fața celorlalte for
mații bucureștene) au dovedit calități, 
cîștigînd la... potou titlul de campioană 
de toamnă. în jocul de ieri fotbaliștii 
din Ștefan cel Mare au dovedit că 
știu să-și dozeze forțele, să profite de 
cea mai mică breșă în sistemul defen
siv al adversarilor. Ieri, nu Dinamo 
a dominat teritorial jocul, dar așa cum 
s-a întâmplat și în meciul cu Rapid,

rea noastră s-a străduit să traducă 
în viață aceste măsuri. Credem că, 
într-o bună măsură, am reușit.

® Vreți să faceți cîteva refe
riri concrete ? t

— Să încep cu stadionul Repu
blicii, unul din cele mai solicitate 
în anul 1964. Pe ^Hepublicii" a a- 
vut loc, în august, în cinstea celei 
de a XX-a aniversări a eliberării 
patriei, grandiosul spectacol cultu- 
ral-sportiv despre care s-a scris și 
s-a vorbit, la timpul respectiv, în- 
tr-un mod foarte elogios. Puțini 
știu însă că pentru pregătirea unui

jocul de ieri. Iată-t pe Negrea în acțiune, resptngtnd a minge cu capul
Foto : M. Ion

a terminat victorioasă tocmai datorită 
calităților enumerate mai sus.

Cu toate că a părăsit terenul învinsă, 
Steaua are merite deosebite în reali
zarea spectacolului fotbalistic de ieri. 
„Albaștrii" au dominat marea majo
ritate a timpului, au controlat mai tntrtl 
balonul, au stăpînit mijlocul terenului 
și au inițiat nenumărate acțiuni spre 
poarta lui Datcu. Dar cele mai multe 
dintre ele s-au oprit în fața zidului 
apărării dinamoviste. De multă vreme 
atacanții formației Steaua n-au mai 
dat satisfacție suporterilor lor, n-au 
mai marcat nici un gol. Explicația ? 
Lipsa de finalitate, jocul lateral, defi
ciențe în trasul la poartă. Iată de ce 
echipa nu poate obține victorii deși ttl 
ansamblu desfășoară deseori un joc 
superior adversarilor săi. Așa cum s-a 
întîmplat de altfel și în acest meci...

învingătorii și învinșii partidei de 
încheiere a turului, merită în general 
aprecieri pozitive. Firește, jucătorii s- 
cestor echipe au posibilități să practice 
un fotbal de calitate, așa cum aștep
tăm de multă vreme.

însemnări din tribună

Foaie că acesta este semnalai...
Ieri, pe stadionul „23 August", cu nu

mai patru zile înainte de „noaptea cea 
albă , și pe un gazon amintind scena 
coșmarului din filmul „Viața sportivă", 
24 de jucători au preluat inițiativa în 
marea dezbatere care se poartă în ju
rul fotbalului, demonstrând, printr-o re
vărsare de energie fără precedent, că 
redresarea fotbalului din patria lui Bin- 

asemenea spectacol de amploare, 
gazonul acestui stadion a trebuit să 
suporte zeci de repetiții, de dimi
neață și pînă seara. In plus, coper
tina de plastic pe care s-a desfășu
rat spectacolul a „sufocat“ gazonul, 
Am încercat să-l recondiționăm ul
terior, în vederea Balcaniadei de 
atletism, prin însămînțări parțiale. 
N-am reușit. Se punea în mod acut 
problema înlocuirii vechilor brazde 
cu altele proaspete, noi. Executarea 
acestei lucrări s-ar fi ridicat la o 
sumă apreciabilă, circa 200 000 lei. 
Pe deasupra nu exista nici garanția 
rezistenței brazdelor pe timpul ier
nii. Un ger înaintea primelor ză
pezi mai consistente ar fi redus la 
zero întregul efort... In această si-

Interviu luat de TIBERIU STAMA

(Continuare în pag. a 2-a)

Dat să revenim la jocul disputat 
ieri, să vedem ce s-a întîmplat pe te
ren. Lovitura de începere o au înatn-

CRISTIAN MANTU 
CONSTANTIN ALEXE

(Continuare in pag. a 3-a)

L Clasamentul f
► la sfirșitul turului I

*

♦4
4

1. Dinamo B. 13 10 0 3 28:12 20
2. Steaua 13 7 4 2 21: 8 18
3. Rapid 13 7 3 3 18:10 17
4. Steagul r. 13 5 4 4 15: 8 14
5. C.S.M.S. 13 6 2 5 17:18 14
6. Petrolul 13 5 3 5 16:13 13
7. Farul 13 5 3 5 14:17 13
8. Știința Cluj 13 4 4 5 21:18 12
9. Crtsul 13 3 6 4 11:12 12

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

dea, David sau Apolzan nu este o 
chestiune de resurse, ci doar Una de 
metodă.

Veți spune, desigur, că drumul de la 
„revărsarea de energie" la „marele 
fotbal" este lung, dar vă rog să-i în
găduiți cronicarului să sublinieze că 
această revărsare are o semnificație care 
depășește cu mult cadrul „derbiului" 
de ieri, cu tradiționala lui rivalitate.

Ieri, pe stadionul „23 August", 24 de 
jucători au trecut examenul de rezis
tență fizică și cel de tărie morală. Cu 
primul, au arătat (în această zi de sfîr- 
șit de decembrie) că resursele lor de 
energie nu sînt întotdeauna explorata 
și valorificate, iar cu cel de al doilea, 
au demonstrat că, și în fotbal, săgețile 
criticii, chiar dacă „întunecă cerul", 
sînt un tonic inegalabil.

ir
Rîndurile de față nu au intenția să 

facă radiografia „derbiului", dar o pă
rere se cere a fi exprimată :

Ieri, Steaua a dominat mult mai 
mult, dar a avut o singură ocazie clară : 
cea a lui Favlovici, în care înaintașul 
nu a izbutit să exploateze o imprecisă 
trimitere la portar. Dinamoviștii, deși 
dominați, au avut un plus de claritate în 
acțiuni, mai ales prin soluțiile mai mo
derne alese de Frățilă și în special de 
Radu Nunweiller, care a încheiat' re-

1OAN CHIRILA

(Continuare in pag. a 3-a)



-------a tineretului Campionatul de juniori ul Capitale
i

ZIUA SI... CONCURSUL
(Urmare din pag.- 1)

Electronica se numără trei șahiști cu- 
jnoscuți: maeștrii sportului Mircea Pav
lov și Em. Reicher și ing. Miron Nacu, 
«care au participat, recent, la cea de a 
17-a ediție a campionatului republican. 
Mult disputate sînt, de asemenea, con
cursurile de tenis de masă. Pe foile 
fie concurs s-au înscris 125 de tineri, 
cei mai îndreptățiți să cîștige titlul de

ÎNu lăsa pe mîine
Asociația Confecția se numără prin- 

tre cele mai mari din București și în 
același timp printre cele cu o bogată 
activitate sportivă de mase. Actuala e- 
diție a Spartachiadei de iarnă a tinere
tului a fost așteptată cu deosebit inte
res de către cei peste 6000 de membri 
ni UCFS de aici. Dovadă stă și fap
tul că la festivitatea de deschidere, 
care a avut loc la 8 decembrie, în sala 
respectivă nu se afla nici un loc gol. 
Imediat după această festivitate au în
ceput concursurile.

Și, iată-ne în vizită la Confecția, pe 
la sfîrșitul celei de a treia săptămîni 
de Spartachiadă.

Ce-ați făcut tn această săptămînă pen
tru Spartachiadă ? aceasta a fost între
barea pe care am adresat-o tovarășu
lui Teodor Conțu, președintele asocia
ției.

„In planul de acțiune al comisiei de 
organizare a întrecerilor Spartachiadei 
sînt prevăzute concursuri la haltere, 
gimnastică, schi, patinaj, șah, tenis de 
masă, tir, orientare turistică și săniuțe. 
Condiții obiective și subiective au 
făcut ca, pînă Ia ora actuală, să nu 
6e fi desfășurat întreceri decît la hal
tere, șah și tenis de masă. în săptă- 
mîna aceasta „capul de afiș" l-au de
ținut concursurile de haltere, care se 
desfășoară chiar în secțiile de produc
ție. Ultimele foi de concurs, sosite 
la sediul asociației, ne indică faptul 
că, pînă acum, la disputele halterofili-

PATINAJ

Concursul de clasificare din Capitală, 

un pas spre exigentă sporită
. Patinajul artistic, în accepțiunea mo
dernă a cuvîntului, pretinde deopo
trivă tehnică și fantezie... Este spor
tul în care întrecerea și spectacolul 
trebuie să se înlănțuie într-un tot in
disolubil. A da întîietate unuia sau al
tuia dintre aceste două elemente stri
că armonia necesară, creează în mod 
inevitabil disonanțe nedorite.

Am scris acest mic preambul pentru 
a ne exprima surpriza resimțită sîm
bătă, la concursul de pe patinoarul 
„23 August", cînd am văzut pe cîteva 
dintre tinerele noastre patinatoare atît 
de bine cotate în demonstrațiile pe 
gheață — la lumina reflectoarelor și 
sub acordurile muzicii — cedînd pasul 
la exercițiile impuse, la examenul de 
„școală" al patinajului.
f Fără doar și poate, la noi s-a exa
gerat în ultima vreme cu insistențele 
asupra laturii spectaculare a patina
jului, foarte tentantă, e drept, dar tiu 
esențială. Exercițiile liber alese, acolo 
unde patinatorul lasă frîu liber fan
teziei, sînt doar încununarea unei per
formanțe. Ponderea principală o dau 
aproape totdeauna „impusele", exerci
țiile de școală. Și să nu uităm că pa
tinatorul bine pregătit la impuse be
neficiază nu numai de o „zestre" sub
stanțială de puncte în concursuri, el 
are și o bază tehnică solidă pe care 
îșî poate 'consTruT® program de exer
ciții libere sortit succesului.

■ Iată tot atîtea motive pentru care 
aplaudăm exigența sporită cu care 
a fost privită evoluția patinatorilor 
noștri fruntași la concursul de clasi
ficare desfășurat în Capitală. Arbitrii 
A. Lupea, îrcâ Minculescu și Vera 
Curceac — care au condus concursul 
pentru categoria a IlI-a — au punctat 
cu severitate, dar aceasta trebuie să 
fie un stimulent pentru acei dintre con
curenți cărora nu le „merg" încă su
ficient de bine figurile de bază. 

campion fiind Emil loan — matrițer, 
llie Marcov—frezor, Mihai Sirghel—lă
cătuș și Marin Zop—economist. Aștep
tăm cu nerăbdare să ne întrecem pe 
pîrtiile de schi. Consiliul asociației s-a 
preocupat de asigurarea locurilor la 
cabana de la Cota 1500 (unde ne vom 
petrece și revelionul), astfel că în ziua 
de 1 ianuarie o serie de tineri vor con
cura la schi și totodată vor trece norma 
pentru Insigna de polisportiv iar alții

ce poți face azi...
lor au participat 410 tineri. Concursu
rile lor au avut loc în fiecare zi. „Cîm- 
purile" de șah au angrenat în jurul lor 
86 de participanți iar mesele de tenis 
doar 12. Trebuie să vă spunem că deși 
cifrele nu sînt prea îmbucurătoare noi, 
consiliul asociației, nu sîntem prea în
grijorați. După 1 ianuarie totul va 
merge ca pe roate. Sînt pregătite toate 
condițiile...".

Din documentele prezentate reiese că 
aci la Confecția se preconizează an
grenarea a peste 8000 de tineri și ti
nere în întrecerile prunei etape a Spar
tachiadei de iarnă a tineretului. „Reali
zările" obținute pînă în prezent nu 
„susțin" aceste angajamente iar asi
gurările date de către tov. Teodor 
Conțu n-au decît o valoare teoretică 
— subiectivă — ca să spunem așa. 
Dacă „sînt pregătite toate condițiile" 
atunci de ce nu sînt folosite aceste 
condiții ? Nu cumva e mai degrabă 
vorba de un fel de delăsare ? „Las-că 
avem tot timpul 1“ întrecerile desfășu
rate în săptămînă de care vorbeam mai 
sus poartă amprenta spontaneității, a 
dorinței de a se întrece a tinerilor. Nu 
se vede mîna activistului pasionat, per
severent, stăruincios.

Ei, ce faceți tovarăși ? Gîndiți-vă. 
Cum spune proverbul: „Nu lăsa pe 
mîine ce poți face azi".

V. PĂUNESCU

Surprinzătoare, dar numai în parte, 
este prezența pe primul loc al clasi
ficărilor la categoria a IlI-a, a micu
ței Beatrice Huștiu, un talent cere nu 
mai are nevoie de recomandare. Cu 
dezinvoltură, ea a lăsat în urmă con
curente care numără 5—6 ani în plus, 
ceea ce contează desigur pentru apre
cierea posibilităților sale viitoare.

Și foarte edificator — în sensul ce
lor scrise la începutul acestor rînduri 
— este faptul că la categoria a IV-a 
n-au trecut „examenul" decît 2 din cei 
12 concurenți care s-au prezentat în 
fața juriului. Adina Caimacan și Doru 
Morariu (amîndoi de 9 ani) s-au do
vedit de data aceasta mai bine pre
gătiți, mai sîrguincioși decît toti cei
lalți.

Duminică dimineața, din cauza 
proastei calități a gheții, s-au întrerupt 
întrecerile pentru categoria a Il-a. Ele 
au fost amînate pentru o dată care se 
va anunța ulterior.

Dăm mai jos lista sportivilor care 
au obținut clasificările, în ordinea 
punctajelor.

Categoria a IlI-a: Fete: Beatrice 
Huștiu (Dinamo) 3,76 p., Gabriela 
Manta (Dinamo) 3,61 p., Aurica Ion 
(Steaua) 3,49 p., Letitia Păcuraru 
(Știința) 3,36 p., Cristina Oană (Di
namo) 3,30 p.; Băieți: Eugen Tau- 
jan (Dinamo) 3,33 p., Radu Marines
cu' (Dinamo) 3,32 p.^.

Categoria a IV-a : Fete: Adina Cai- 
macan (Constructorul) 3,52 p.; Bă
ieți : Doru Morariu (Steaua) 3,36 p.

O ultimă problemă. Am dori ca la 
concursurile noastre de patinaj artis
tic să nu se. încetățenească obiceiul 
ca arbitrii să nu arate pe loc notele cu 
care punctează exercițiile. Competiția 
își pierde astfel din interes, iar ele
mentul stimulativ pentru concurenți 
scade și el.

RADU VOIA 

vor participa la un concurs de orientare 
turistică.

— întrecerile Spartachiadei de iarnă 
se desfășoară cu regularitate ? Ne-ar 
interesa, de pildă, cite concursuri ați 
organizat în ultimele zile...

— Să lăsăm să vorbească mai bine 
graficul întrecerilor, ca și foile de 
concurs. La șah și tenis de masă putem 
să stăm, cum se spune, „cu fruntea 
sus". In ultimele 3—4 zile am avut 
continuu întreceri la aceste ramuri 
sportive. Dacă veți face un sondaj în 
secțiile „televizoare", „asamblare apa
rate de radio", „tehnică", „matrițerie", 
„mecanic șef" etc. veți putea constata 
că majoritatea muncitorilor de aci se 
numără printre participanții la actua
lele întreceri ale Spartachiadei de iar
nă. La haltere însă nu ne putem lăuda. 
Nu am procurat încă haltera de care 
avem nevoie și ca atare, foile de con
curs sînt deocamdată albe.

La sfîrșitul vizitei noastre la „Elec
tronica", am avut prilejul să stăm de 
vorbă cu cîțiva tineri participanți la 
Spartachiadă. Toți ne-au vorbit cu in
teres despre aceste întreceri atît de 
populare, și sîntem siguri că rezul
tatele bune vor fi mai numeroase, chiar 
și la haltere.

1TENI5i»MA5Ă

0 SITUAȚIE CARE NU MAI POATE FI TOLERATĂ!

— ATITUDINI —

Bilanț pozitiv în gospodărirea bazelor sportive ale Bucureștiului

Gheorghiu, unul din cei mai buni jucători ai echipei Steaua, a ajuns i 
nou în poziție clară de gol. El este urmărit de Ruxandriu ți Zgincă, ,cei i 
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Două dintre cele mai bune echipe 
de juniori din Capitală s-au întîlnit 
sîmbătă dimineața într-un veritabil 
derbi al campionatului orașului Bucu
rești. Este vorba de formațiile Steaua 
și Constructorul II, care alături de 
echipa S.S.E. nr. 2, aspiră la primul 
loc în clasamentul întrecerii. După 

campionat pentru repetate neprezen- 
tări. Se pune întrebarea firească : ce 
are de zis conducerea clubului Voința, 
biroul secției de tenis de masă și an
trenorul 1. Pop (singurul salariat din 
tenis de masă cu o normă întreagă 

la Voința și o ju
mătate de normă 
plătită de FRTM) 
de această situație 

inadmisibilă ? Credem că nu este 
vorba decît de nepăsare, de o adevă
rată sfidare la adresa unei competiții 
importante, de desconsiderare a echi
pelor adverse.

Așteptăm ca forurile de resort (co
misia orășenească de specialitate, co
legiul de antrenori București, clubul 
Voința) să ia măsurile care se impun, 
sancționînd pe cei vinovați.

ct a

1 — „îmbrăcate" într-un colorit mult 
mai atrăgător — precum și sălile de 
sub tribune, cea de tenis de masă, scri
mă, atletică grea și pentru bak, la 
care sistemul de aerisire, instalațiile e- 
lectrice și sanitare au fost substanțial 
îmbunătățite,

• Despre stadionul Republicii 
am reținut pentru cititorii noștri su
ficiente amănunte. Dacă sînteți a- 
mabil să ne... deplasăm puțin și la 
celelalte baze sportive bucureștene.

— Să facem un prim popas la com
plexul Floreasca... Sala, cred că ați re
marcat, are din acest an scorer și ceas 
electric. Era o necesitate imperioasă. 
In aceeași sală, precum și la încăpe
rile ei anexe (vestiare, camere pen
tru arbitri, cabinet medical etc.) s-au 
făcut o serie de reamenajări, privind 
mai ales latura estetică. Alături, pis
cina a suferit și ea unele transformări 
care au făcut-o și mai frumoasă. In con
tinuare, să ne oprim puțin la ștrandul 
Tineretului. Și aici, amprenta reînnoirii 
s-a făcut simțită din plin. Am început 
cu dalarea (n. n. montarea unor plăci 
de beton de la cabine la bazin pentru 
a se evita ajungerea de nisip și impu
rități în apă); apoi: repararea bazine
lor, a vestiarelor. Ștrandul Tineretului, 
și el foarte solicitat din iunie și pînă 
în septembrie, în principal cu ocazia 
desfășurării cursurilor de inițiere în 
notație a făcut față, în mod onorabil, 
tuturor cerințelor. In fine, un ultim 
popas — la complexul sportiv de la 
„23 August". Patinoarul artificial l-ați 
văzut probabil. Este — după aprecie
rea unor specialiști care ne-au vizitat 
Capitala — un model de felul cum 
trebuie să se prezinte o construcție 
sportivă de acest gen. S-au refăcut in
tegral mantinelele, tribunele, „calupu-

Foto i I. Mihăi 
cum era de așteptat întîlnirea a fu 
zat un meci aprig disputat, cu 1 
destul de frumoase, în cadrul căi 
am putut aprecia din nou talentu 
frumoasele perspective ale unor ti 
hocheiști. Rezultatul final: 2—2 (0 
0—1, 2—0) reflectă în mod just 
portul de forțe de pe teren. In prin 
două reprize jucătorii de la Const; 
torul II au știut să folosească 
bine contraatacul și au realizat d 
goluri prin Zgîncă. In cea de a t 
repriză echipa Steaua a revenit 
atac, a insistat mai mult și a obți 
egalarea prin punctele înscrise 
Gheorghiu.

întrecerea se încheie astăzi. Pe 
tinoarul artificial este programat 
twnul și cel mai important joc al c, 
pionatului: S.S.E. nr. 2 — Sf^' 
Partida începe Ia ora 16.

★
La Miercurea Ciuc au început ) 

tidele din cadrul „Cupei 30 Dec 
brie". Din cauza vremii nefavoral 
ora de începere a jocurilor a fost 
tîrziată, astfel că la închiderea ed 
se terminase doar prima partidă: 
ința M. Ciuc — Tîrnava Odorhei 7 
(2—1, 2—2, 3—1).

rile" de la intrarea și ieșirea patim 
iilor, s-a găsit o gamă coloristică n 
mai inspirată; într-un cuvînt, aici 
tul oferă o ambianță plăcută și p 
natorilor și spectatorilor. In ce prii 
te stadionul „23 August", acesta va 
tra în curînd... în antrepriză. Și e 
avut de suportat asaltul multor e< 
pe, de fotbal și de rugbi, astfel că 
prezent are foarte multe... răni. S ' 
unui „tratament" corespunzător — <Z, 
modelul folosit la „Republicii" — s 
răm să-i redăm frumusețea-i cunoscr

* Foarte concludente aspec 
ce ni le-ați prezentat... Și acum, 
rugăm să ne răspundeți la o u 
mă întrebare : ce vă propuneți p 
tru viitorul apropiat ?

— Viitorul apropiat însemnînd p 
tru noi deschiderea sezonului în 
liber, deci luna martie 1965, am 1 
măsurile necesare ca toate marile b 
sportive bucureștene să aibă termin 
...toaleta în timp util. In afara ci 
arătate pînă acum, vom avea în ve 
re refacerea gradenelor, o serie de 
menajări care să creeze o mai hi 
vizibilitate a meciurilor pentru fc 
reporteri, radio și presă etc. Indr 
nesc să fac această anticipare : tc 
va fi gata pentru a oferi sportivilor 
invitație deschisă pentru meciuri 
un nivel calitativ tot mai bun...

N. RED. Poate că cele cupri 
în acest interviu ar putea folosi 
exemplu pozitiv și pentru admir 
frățiile marilor baze sportive 
țară (Cluj, Iași, Timișoara, Constat 
Galați, Arad, Bacău, Hunedoara et 
a căror grijă față de buna întrețin 
a terenurilor și sălilor de sport, 
trebuie să fie mai prejos decît a e 
Iilor din Capitală.

Campionatul de tenis de masă al 
Capitalei — sistem divizie, tur-retur 
— a avut programate duminică o 
serie de meciuri. Printre acestea tre
buiau să se dispute și partidele mas
culine Voința I — Triumf și Voința 
I — Progresul I. ț 
Dar ele nu au 
putut avea loc de
oarece jucătorii de 
la Voința nu s-au prezentat, arbitrii 
respectivi Aristide Popescu și Orosz 
fiind nevoiți să consemneze rezultatele 
de 5—0 în favoarea Triumfului și Pro
gresului II prin w-o. Același rezultat 
a fost dat cu cîtva timp în urmă și 
în meciul MTTc—Voința 1 (5—0 prin 
w-o). De asemenea, acum vreo două 
săptămîni, o altă echipă Voința- 
Radio Progres a fost eliminată din

(Urmare din pag. 1) 

tuație, la sugestia tehnicienilor noștri, 
am recurs la un alt mijloc de refacere 
a gazonului: pe întreaga suprafață a 
terenului a fost presărat un strat cu 
mraniță, circa 110 tone, ceea ce în
seamnă peste 30 de camioane. Peste 
acest strat am însămînțat gazonul. U- 
dat la vreme, gazonul proaspăt a 
„prins" foarte bine. Zonele mai rare 
au fost resemănate. Și astfel, în decurs 
de aproape două luni, pe terenul sta
dionului Republicii, a apărut un ga
zon de toată frumusețea, de o calitate 
excepțională. Prin sistemul „mraniță-f- 
gazon" cheltuielile de reamenajare a 
terenului n-au depășit suma de 10 000 
lei. Deci, o economie substanțială. E- 
forturile depuse de A. Banciu, Gh. Po
pescu și al unor tehnicieni amenajatori 
ca I. Găvan, A. Gheorghe, A. Prunică, 
Fl. Alexe, C. Chitan, M. Marin și M. 
Relega a fost încununat de succes, rea- 
lizînau-se în acest fel refacerea inte
grală a gazonului și, cu această ocazie, 
nivelarea corespunzătoare a terenului.

• La „Republicii", așa cum am 
văzut cu prilejul unei vizite ocazio
nale, a fost refăcută și pista...

— Da, pista de atletism a fost și ea 
integral refăcută, după cele mai noi 
cerințe. S-a scos stratul de zgură pînă 
la zona de drenaj, inlocuindu-se cu un 
strat nou, format la bază din amestec 
de zgură peste care s-a turnat un strat 
de zgură pură, de cea mai bună cali
tate. în total, pentru reamenajarea pis
tei au fost necesare aproape 50 de va
goane de zgură: In acest fel și pista 
de la stadionul Republicii este încă de 
pe acum aptă petitru marile concursuri... 
Tot aici s-a schimbat radical atît în
fățișarea tribunal oficiale, a tribunelor



T B A L
DERBIUL DINAMO-STEAUA (1-0)-UN SPECTACOL PLĂCUT
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tașii de la Steaua, care de la început 
se instalează în terenul dinamoviști- 
8or. Ei combină frumos și după 3 mi
nute fac ca suporterii echipei Dinamo 
să treacă prin emoții: Raksi trece de 
câțiva apărători și aflat în apropierea 
careului de 16 m pasează precis lui 
Paviovici. Acesta nu fructifică, însă, 
ocazia, preluînd balonul greșit și trimi- 
îțându-1 afară. Domină în continuare 
Steaua. Frații Nunweiller, secondați 
bine de Ștefan și Popa, depun eforturi 
pentru a respinge, rînd pe rînd, acțiu
nile echipei adverse, purtate îndeosebi 
pe partea lui Creiniceanu. Din nume
roasele acțiuni ofensive ale Stelei în 
perioada de la începutul meciului, re
ținem pe cea a lui Raksi, care după 
ce driblează trei apărători, șutează pu
ternic de la 18 m. Mingea însă „șter
ge" capul lui Nunweiller III și iese 
in corner. Dinamoviștii răspund prin 
acțiuni bine organizate, prin contra
atacuri lucrate simplu dar eficace. 
■Astfel, în min. 4, 5, 7 și 9 acțiunile lor 
se termină cu șuturi periculoase. To
tuși, prin jocul prestat Steaua lasă im
presia că stăpînește jocul. De altfel, 
această fizionomie a partidei va conti
nua pînă la sfîrșitul celor 90 de mi
nute. Prima repriză se termină sub 
semnul incertitudinii deschiderii sco
rului.

La reluare fotbaliștii de la Steaua 
au pus complet stăpînire pe joc. Multe 
minute în șir se acționează aproape 
Intr-un singur sens:

Datcu. Cursele lui Creiniceanu și 
Raksi au creat multe faze pînă la mar
ginea careului dinamovist, dar aici, 
Voinea și Pavlovici (ultimul complet 
depășit de joc, anonim) nu reușesc să 
fructifice. Apărătorii dinamoviști res
ping totul, iar Da-tcu are intervenții 
sigure. înaintașii de la Steaua păcă-

cea mai mare ocazie de a deschide 
scorul. In min. 60 Nunweiller IV, în
colțit de doi adversari, trimite mingea 
„acasă", Pavlovici, atent, interceptează 
balonul dar în timp ce se pregătește 
să tragă alunecă și în ultimul moment 
Datcu blochează mingea. A fost pentru 
echipa care domina (și care ar fi putut

Un nou atac al echipei Steaua, susținut de data aceasta și de fundașul 
Petescu, este respins de Nunweiller 111

spre poarta lui

tuiesc prin a plimba balonul pe toate 
laturile terenului, de la un jucător la 
altul, căutînd prea mult poziția „idea
lă". In această perioadă Steaua scapă

Poate că acesta este semnalul
(Urmare din pag- 1)

debut, ajungînd, ~marcabil anul său de . . „ .
pe parcursul unui singur sezon, coor
donator la... 20 de ani!

In jocul de ieri Steaua a atacat 
mult, ața cum a atacat Dinamo în jo
cul cu Inter, dar momentul fi ansam
blul acțiunii Frățilă-Haidu — care a 
adus golul victoriei — nu s-au deose
bit prea mult de aceea în care a în
scris Domenghini. Roadele experienței 
internaționale „la cel mai înalt nivel" 
nu trebuie, deci, minimalizate. Și asta 
cu prețul înfrîngerilor.

La Steaua se simte tot mai mult lipsa 
unui gînditor 
(de ce nu ?) 
jocul.

de tipul lui Corso sau 
Bone, care să ordoneze

Ieri, în „Cupa
R. P. R.‘<

Textila Botoșani — Dinamo Bacău 
2-1 (1-0);

Rulmentul Bîrlad — Siderurgistul 
Galați 3—4 (1—2) ;

Textila Buhuși — Ceahlăul P. Neamț
3- 0 (2-0); . , . „

Petrolul Moinești — Victoria P. 
Neamț 0—1 (0—0);

Constructorul Galați — Știința Ga
lați 0—1 (0—0);

Metalosport Galați — Constructorul 
Brăila 0—1 (0—0);

Dinamo Obor București — Rapid 
Mizil 2-0 (0—0, 2-0);

Victoria Giurgiu — Poiana Cîmpîna 
2-0 (1—0);

Tractorul Corabia — Metalul 
verin 3—2 (0—1);

Minerul Vulcan — 
2—5 (1—2);

Metalul Hunedoara
2-1 (1-1);

Minerul Moldova
Reșița 2—3 (0—3);

C.F.R. Arad — C.F.R. Timișoara 
2—1 (1—0);

Chimia Marginea — Vagonul 
2— 4 (2—3);

Dinamo Oradea — Flamura 
Oradea 1—3 (1 — 1, 1—3);

Spartac Satu Mare — Recolta 
0-3 (0—0);

Arieșul Turda — Ind. sîrmei C. Tur- 
zii 4—1 (3—0);

Chimia Turda — A. S. Cugir 1—1 
(1-L 1-1);

Unirea Dej — Clujeana 0—S (0—1);
I.R.A. 2 Tg. Mureș — Gaz metan 

Mediaș 2—1 (0-0);
Chimica Tîrnăveni — C.S.M. Sibiu

4— 2 (2—2, 2—2) ;
Măgura Codlei — Chimia Făgăraș 

1—3 (0—2);
Faianța Sighișoara — Tractorul Bra

șov 1—5 (1—2);
Electromotor Timișoara — Știința 

Timișoara 1—5 (1—3).

Minerul

— Jiul

Nouă —

Tr. Se-

Lupeni

Petr ii a

C.S.M.

Arad

roșie

Cărei

Campionatul juniorilor să constituie
o treaptă către măiestrie

Să vorbim și despre greșelile teh
nice ?

Vinovată e și gheata, vinovat e și cel 
care încalță gheata, vinovat e și cel 
care te învață să potrivești gheata, dar 
cel puțin la fel de vinovați sînt direc
torul Școlii din orașul Dr Petru Groza 
și încă mulți alții care scad 
purtare elevilor îndrăgostiți de 
lui Di Stefano și Pele.

Am lăsat la urmă jocul lui
revenire impresio- 

teren, după ani în- 
bună parte din ar- 
sale de fost „copil

nota la 
mingea

Ene II,
care a marcat o 
nantă, aducând pe 
tregi de declin, o 
senalul mijloacelor
minune". Ene II, jucătorul îngropat de 
atî(ia și atîția, a avut o revenire sim
bolică.

Poate că acesta este, într-adevăr, 
semnalul. Al lui Ene II, al celor 24, și 
al tuturor.

Foto: I. Mihăică 
marca dintr-o greșeală a adversarului) 
un moment important.

Scăpați din acest „clește", dinamo
viștii răsuflă ușurați, își recapătă cal
mul și organizează acțiuni ofensive mai 
consistente, joacă la... victorie. Lucru 
pe care îl vor realiza. Remarcăm ime
diat excelentul contraatac al lui Hai- 
du, o acțiune Ene — Frățilă, ratată de 
ultimul, un moment de panică la poar
ta echipei Steaua, cînd Eremia în pos
tură de fundaș pune mîna pe minge în 
afara careului, salvînd o situație cri
tică. Cînd cronometrui stadionului ară
ta min. 71 „cade" golul acestui meci: 
Frățilă înaintează pe partea dreaptă, 
trece ușor de Dumbravă (în general s-a 
trecut ușor de Dumbravă în acest 
meci) și centrează în mijlocul careului 
unde se afla Haidu. Acesta reia di
rect în gol. Meciul este jucat. Cu toate 
eforturile. Steaua — acționînd în con
tinuare fără eficacitate — nu mai poa
te schimba situația.

In decursul partidei s-au remarcat 
o serie de jucători. Primul loc pe lista 
celor mai buni îl atribuim tinărului 
Nunweiller VI, inepuizabil în acest 
meci. II urmează Ștefan, Ene li, Datcu 
și Nunweiller III, de la Dinamo, iar 
de la Steaua, Koszka, Raksi și jenei 
(atît cît a jucat, deoarece în min. 18 
a părăsit terenul fiind accidentat).

S-a încheiat, într-un anonimat total, 
prima parte a campionatului republican 
de juniori. Cele 1(M echipe angajate 
în întrecere au încercat, fiecare după 
puterile și sprijinul primit din partea 
clubului sau asociației sportive, să rea
lizeze partide cît mai bune. Și nu se 
poate spune că asemenea partide au 
lipsit complet. în majoritatea cazurilor 
însă, calitatea fotbalului practicat a 
fost sub orice critică.

In fruntea excepțiilor trebuie să tre
cem juniorii unor cluburi cu frumoase 
tradiții în creșterea tinerelor cadre : 
U.T. Arad (antrenor — Dan Alexan
dru), Rapid București (I. Costea), Fa
rul Constanța \Gh. Smărăndescu), Ști
ința Cluj (Silviu Avram), Dinamo 
București (P. Steinbach și St. Stăncu- 
lescu), C.S.M.S. Iași (C. Bordeianu), 
Crișul Oradea (Alex. Molnar și Alex. 
Roth), Dinamo Pitești (L. Ianovschi), 
alături de care Metalul Hunedoara (D. 
Pătrașcu), Recolta Cărei (S. Covaci), 
C.S.M. Sibiu (I. Chiling) și Construc
torul Brăila și-au adus un aport pre
țios în creșterea „schimbului de mîine". 
Este binecunoscut faptul că mulți dintre 
juniorii crescuți de acești antrenori și 
promovați în primele echipe au dat 
satisfacție deplină. Să amintim de Do- 
brin, Prepurgel (Dinamo Pitești), Cu- 
perman (C.S.M.S.), Tufan (Farul), C-, i- 
ko II, Steiner (U.T.A.) etc. Ceea ce 
înseamnă că acolo unde există preocu
pare, nici rezultatele nu întîrzie să se 
vadă, spre lauda cluburilor și antreno
rilor respectivi.

In multe locuri însă, echipele de ju
niori nu sînt în atenția conducerii clu
burilor și asociațiilor. Singura preocu
pare a unor asociații ca Metalul Pitești, 
C.F.R. Roșiori, Flamura roșie Tecuci, 
Metalul Tr. Severin, Muscelul Cîmpu
lung, Victoria P. Neamț, Fructexport 
Focșani, Marina Mangalia, Metrom și 
Rulmentul Brașov este să strîngă 10—11 
juniori și să-i trimită (de multe ori 
fără conducător) la meciul programat. 
Un exemplu: conducător, antrenor, ju
cător și... medic al juniorilor de la 
C.F.B. Roșiori este... căpitanul echipei 1 
Există formații care în jumătatea de 
campionat încheiată n-au obținut nici 
un punct (Fructexport Focșani și Me
talul Tr. Severin) sau unul singur (Ma
rina Mangalia), după cum altele de-a- 
bia au marcat 5 goluri (Marina Man
galia, Pandurii Tg. Jiu, C.F.R. Arad, 
Minerul Bihor, Rulmentul Brașov). Me
talul T. Severin e și aici recordmen: 
2 (două 1) goluri înscrise în S me
ciuri 1

Să notăm și câteva scoruri de-a 
dreptul astronomice: Dinamo Pitești—

Roșiori 17—0, Steaua Bucu-
Unirea Răcan 16—0, A.S.A. Tg.

Campioanele învinse categoric pe teren propriu
(Urmare din pag. 1)

și 15—6 pentru Farul, aproape fără 
istoric I

In ultimul set —și cel mai disputat — 
scorul a avut o evoluție de-a dreptul 
pasionantă. Farul a condus cu 7—2 și 
Dinamo cu 10—7. Apoi, scor egal 
(10—10) și, în continuare, Dinamo a 
fost la un pas de cîștigarea setului 
(14—10). Dar constănțencele nu și-au 
spus ultimul cuvînt. Cu o dîrzenie uimi
toare, ele au refăcut punct după punct, 
impunîndu-se cu siguranță pînă la sfîr- 
șit. Toate jucătoarele de la Farul au me
rite în obținerea acestui succes. Men
țiuni deosebite pentru Ada lonaș și Eli- 
sabeta Goloșie, cele mai bune jucătoare 
de pe teren. (Ce are de spus secția 
clubului Dinamo ? Este permis ca o 
echipă de talia acesteia să piardă la 0? 
Așteptăm răspuns), (a. v j.

ȘTIINȚA CLUJ—C.S.M. SIBIU 3—1 
(4, 10—15, 7, 9). A fost cel mai fru
mos joc desfășurat în actualul campio
nat la Cluj. După cum a început meciul, 
(Știința « condus cu 14—0 în primul 
set), se părea că gazdele vor cîștiga 
lejer. In seturile care au urmat, studen
tele au scăzut ritmul, permițînd forma
ției sibiene să echilibreze situația. Pînă 
la urmă însă, clujencele au obținut o 
victorie clară. Cele mai bune jucătoare 
de la învingătoare: Mocanu, Porumb 
și Marcu (Șt. Tamaș — coresp.).

C.S.M. CLUJ — C.P. BUCUREȘTI 
0—-3 (10, 11, 14). Jucînd mai bine fi- 
nalurile dg set, formația oaspe a obți
nut o victorie clară. (7. Brățan — co
respondent).

METALUL BUCUREȘTI — ȘTIINȚA 
BUCUREȘTI 3—1 (11—15. 12. 13.

12). Mai atente la preluări și cu un 
atac mai variat și mai incisiv, metalur
gistele s-au impus fără dificultate. For
mația studențească continuă să resimtă 
lipsa unor titulare de bază, evoluînd 
sub posibilități.

VOINȚA CRAIOVA — RAPID 
BUCUREȘTI 3—2 (16—18, 9—15,
15—10, 15—5, 15—0). In ultimul set, 
la scorul de 13—5 pentru Voința, an
trenorul echipei Rapid București, Ni- 
colae Meadti, nemulțumit de o decizie 
a arbitrului, a hotărît să-și retragă 
echipa de pe teren. (E. Ivanovici — 
coresp.).

Partizanul roșu Brașov — Progresul 
București 3—1 (12, 9—15, 10, 9).

MASCULIN

proverbială — au cîștigat setul la 5. 
Următorul este însă mult mai disputat. 
Steaua a condus cu 14—12, dar finalul 
a aparținut tot oaspeților, datorită, în 
special, paselor excelente distribuite de 
Fieraru și Schmidt, ca și loviturilor 
puternice ale lui Bărbuță. In ultimul 
set experiența jucătorilor de Ia Trac
torul și-a spus cuvîntul și, astfel, echipa 
brașoveană continuă să fie neînvinsă și 
după această etapă. Din echipa Steaua 
am reținut doar pe tinerii Porojnicu 
Rotaru. Au condus bine M. Albuț 
N. Ursul eseu (Buc.).

Și 
și

C.F.R. 
rești — ______
Mureș — Gloria Bistrița 15—U Rapid 
București — Rapid Mizil 13—0, Rapid 
București — Tehnometal București 
13—0. Sînt alte exemple care arată că 
unele echipe au o prezență formală în 
campionat.

Nu putem trece cu vederea nici cele 
46 de neprezentări. Cele mai multe 
(43) se datoresc juniorilor de la echi
pele din categoria C. In „clasament", 
pe primul Ioc se află Flamura roșie 
Tecuci — cu 4 neprezentări, urmată 
de Victoria P. Neamț și Steaua roșie 
Salonta — cu cite 3, Portul Constanța, 
Metalul Pitești, Muscelul Cîmpulung, 
Flamura roșie Oradea și Unirea Dej — 
cu câte două etc. In același timp, au 
existat și echipe din categoria B (Uni
rea Rm. Vîlcea și C.F.R. Roșiori) care 
nu și-au trimis juniorii la cîte un meci, 
după cum F.R. Fotbal a sancționat 
Siderurgistul Galați cu pierderea unui 
joc pentru lipsă de organizare. Cerce- 
tînd regulamentul de disputare a com
petițiilor cu caracter republican, elabo
rat de F.R. Fotbal, reiese că la două 
neprezentări consecutive sau, alterna
tiv, la trei neprezentări ale echipei de 
juniori, formația de seniori este elimi
nată din campionatul respectiv. De ce 
atunci F.R.F. nu ia măsurile care se 
impun ?

Ce dovedesc toate acestea ? O crasă 
lipsă de interes pentru crearea unei 
pepiniere proprii din partea celor mai 
multe cluburi și asociații sportive, lucru 
care se reflectă și în lipsa de educație 
a multora dintre acești tineri sportivi. 
Ca urmare — 46 de eliminări soldate 
cu 40 de suspendări, unele dintre ele 
pe termen lung: Iosif Heintz (FI. roșie 
Oradea) — 6 etape, Mihai Ion (C.S.M. 
Sibiu) și Eremia Bozin (Textila Sf. 
Gheorghe) pe câte 4 etape, Nicolae 
Drăghici (Fructexport Focșani) — 3 
etape etc.

Șase arbitri de centru (delegați de 
F.R.F.) și 26 de tușieri (delegați de 
colegiile regionale de arbitri) nu s-au 
prezentat la jocuri 1 Chiar și la Bucu
rești s-au disputat 4 meciuri fără ar
bitri de linie, din cauza lipsurilor ma
nifestate de colegiul orășenesc de arbi
tri.

Toate aceste lipsuri și-au pus am
prenta atît pe calitatea muncii de in
struire cu juniorii, cît și pe importanta 
arătată acestui campionat. Numai ast
fel se poate explica faptul că din cele 
104 echipe participante, numai 6 au 
antrenori calificați, cu o normă întreagă, 
25 dintre ele (după datele F.R. Fotbal) 
nu au asigurată nici o instruire. Se 
mai poate pretinde a avea fotbaliști 
bine pregătiți încă de la vîrsta junio
ratului ? Fără îndoială, o vină foarte 
serioasă o are F.R. Fotbal care nu a 
controlat modul în care se muncește 
(mai degrabă — nu se 
juniorii.

Este imperios necesar 
vară întrecerea celor 104 
niori să nu se mai dispute formal ca 
pînă acum, ca ea să-și aducă rezulta
tele pentru care a fost creată. De ace
ea, F.R.F. este datoare să ia o serie de 
măsuri care să redea acestei competiții 
importanța pe care o merită.

Cei 2021 de tineri fotbaliști care iau 
parte la campionat au dreptul să pre
tindă mai multă atenție pentru între
cerea lor.

muncește) cu

ca la primâ- 
echipe de ju-

STEAUA — TRACTORUL BRAȘOV 
2—3 (15—9“ 15—8, 5, 14. 8). Vechile 
proverbe își ponfirmă cit fiecare prilej 
înțelepciunea. In avancronica noastră 
prevedeam o „întîlnire echilibrată, de la 
care așteptam foarte mult". Dar, „la 
pomul lăudați." Deși echilibrată, dis
puta dintre cele două echipe nu s-a 
ridicat la nivelul tehnic scontat. Bra
șovenii au cîștigat acest meci pe merit, 
fără a lăsa însă o impresie deosebită. 
Ca de altfel și învinșii lor...

Tinerii jucători bucureșteni au în
ceput foarte hotărîți partida, cîștigînd 
clar primul set. In cel următor, lupta 
a fost echilibrată pînă la 8—8. Apoi, 
Szocs greșește,Jn serie cîteva mingi și... 
2—0 pentru Șțeaua.

La această situație antrenorul T. Tă- 
nase a avut țprajul de a-1 înlocui pe 
Szocs (care pu dăduse satisfacție) și 
aceasta a stimulat ambiția întregii 

echipe. Brașovenii au acționat în con
tinuare mai hotărîți și profitînd de re
laxarea militarilor — devenită parcă

. r ;p'?

DINU NiCOLAU — coresp.

RAPID BUCUREȘTI — ȘTIINȚA 
GALAȚI 8—0 (6, 5, 8). Fără să for
țeze prea mult, feroviarii au obținut o 
victorie ușoară. Drăgan a oferit multe 
mingi utilizabile pe care Grigorovici, 
Nicolau și Plocon le-au expediat, cu 
precizie, în terenul advers. Studenții gă- 
lățeni au dat o replică modestă, fă- 
cîndu-și simțită prezența în întrecere 
doar în prima parte a setului I.

ȘTI1NȚA TIMIȘOARA — DINAMO 
BUCUREȘTI 0—3 (12, 11, 11). Cu un 
blocaj foarte bun și un atac puternic 
(au excelat Derzei și Tirlici), dinamo- 
viștii au obținut cea de-a 4-a victorie 
consecutivă. Atacul studenților a fost 
lipsit de vigoare, iar în linia a Il-a, 
gazdele au comis multe greșeli. A con
dus foarte bine, V, Săndulescu (Cra
iova). (/. Arnăutu — coresp.).

Minerul Bihor. — Progresul Bucu
rești 3—2 (14^-16, 13—15, 3, 17, 13); 
C.S.M.S. lași —r. Minerul Baia Mare 
3—2 (14—16, .9,..14, 10—15, 5); Parul 
Constanța—Știința Cluj. 3—0 (15, 3,7) ; 
Constructorul Brăila — Petrolul Plo
iești 3—0 (1. 1JȚ 12).

MIRCEA TUDORAN

yL'onosDorti
AȘA ARĂTĂ O VARIANTĂ CU 12 

REZULTATE EXACTE

Concursul nr. 52, etapa din 27 
decembrie 1964

I. Steaua—Din. București 2
II. Bologna—Varese II

III. Florentina—Messina X
IV. Foggia—Lazio li
V. Internazionale—Juventus X
VI. Lanerossi—Genoa, X

VII. Mantova—Aialanta li
VIII. Roma—Milan 2

IX. Sampdoria—Catania 2
X. Torino—Cagliari li I
XI. Napoli—Palermo 1!'■

XII. Verona—Brescia 11
Fbnd de premii: 204.487 lei.



Boxerii dinamoviști învingători la Bologna

Ediția a XVII-a a finalei campiona
tului republican de șah a dat un în
vingător scontat, așteptat de mai toți 
iubitorii șahului: FLORIN GHEOR
GHIU. Rezultatul său impresionează. 
Rareori s-a întîmplat ca în campiona
tele noastre primul clasat să termine cu 
un avans de 2 puncte. Gheorghiu a 
reușit această performanță și întruto- 
tul meritat. El a condus de la început 
pînă la sfîrșit, a controlat în perma
nență concursul, a forțat cînd era ne
voie și — demn de remarcat — a dat 
cele mai bune și mai consistente partide 
ale turneului.

Campionul s-a prezentat la startul 
finalei cu handicapul unei lungi și 
obositoare activități competiționale în 
actualul sezon. Ca și Ciocîltea, Rado
vici și Mititelu, el a trecut direct în 
lupta pentru titlu, abia 
întors de la Olimpiadă 
funde a susținut 17 par
tide, după un alt turneu 
dificil, cel de la Soci). Și 
totuși, spre deosebire de 
ceilalți componenți ai e- 
chipei noastre olimpice, în 
jocul lui Florin Gheorghiu 
nu s-a vădit oboseala. El 
a apărut în întrecere com
bativ, surprinzător de 
proaspăt, dornic de luptă. 
Iar imediat după finală, 
campionul țării a plecat 
în Anglia, unde îl așteaptă 
noi confruntări dificile, în 
puternicul turneu de la 
Hastings.

Faptul că tînărul nos
tru maestru poate juca 
nu numai mult, dar și la 
un nivel superior, dove
dește talent, dar și o bună 
pregătire. Vorbind despre 
pregătire, trebuie să ară
tăm unul din marile „a- 
tuuri“ ale lui Florin 
Gheorghiu. Deosebita sa 
receptivitate și putere de 
selecție în studiul teoriei 
moderne. Campionul nos
tru este bine înarmat cu 
repertoriul de deschideri. 
Dar, spre deosebire de al
ții, care memorizează 
zeci și sute de variante, el știe 
să aleagă doar acele căi de joc care sînt 
într-adevăr utile, sesizează rapid esen
țialul, ideea centrală dintr-o linie de 
deschidere. Gheorghiu și-a dominat și 
prin aceasta adversarii. Să adăugăm 
forța combinativă recunoscută, puterea 
de analiză, curajul și inventivitatea în 
pozițiile cele mai spinoase, spre a com
pleta această scurtă creionare a învin
gătorului.

O frumoasă confirmare de forță fac 
în actualul campionat Bela Soos și 
Șerban Neamțu. în special primul, 
care are la activ singura victorie asu
pra campionului. Soos a arătat cali
tățile sale de luptător. El este după

• Comitetul de organizare a celei 
de-a 18-a ediții a Jocurilor Olimpice 
a hotărît să imortalizeze numele în
vingătorilor Olimpiadei de la Tokio. 
Numele tuturor sportivilor care au cu
cerit medalii de aur vor fi încrustate 
in peretele de la intrarea Stadionului 
Național, unde s-au desfășurat con
cursurile atletice, precum și festivită
țile de deschidere și închidere. Făcînd 
bilanțul financiar al Olimpiadei, Comi
tetul de organizare a comunicat că au 
fost vîndute 1 928 326 de bilete, re- 
prezentînd suma de aproximativ 52 
milioane de dolari. La Tokio, din to
talul biletelor au rămas nevîndute 
doar 3,6 la sută, față de 44.5 la sută 
la Jocurile de la Roma și 52 la sută 
la Melbourne.
t

• La Colorado Springs (S.U.A.) a 
început un mare turneu internațional 
de hochei pe gheață cu participarea 
reprezentativelor U'R.S.S., Cehoslova
ciei și S.U.A. La competiție urmează 
să evolueze și o selecționată cana
diană. în primul meci al turneului, 
echipa U.R.S.S. a învins cu scorul de 
8—2 echipa R. S. Cehoslovace.

® Concursul de patinaj viteză de la 
Sverdlovsk a fost cîștigat de Eduard 
IMatușevici, care a obținut la totalul 
celor 4 probe 178,260 puncte, fiind 
urmat de Ants Antson — 180,353 
puncte și Valeri Kaplan — 182,772 
puncte. Matușevici a cîștigat atît pro
ba de 1 500 m cît și pe cea de 5 000 
m, disputate în ziua a doua a con
cursului. La 5 000 m el a obținui 
timpul de 7:53,1.

DUPĂ FINALĂ...
cum ne mărturisea, unul din „vetera
nii" finalei, maestrul G. Alexandrescu, 
jucătorul care „știe cum se cîștigă o par
tidă.Ceea ce în șah contează foarte 
mult. Soos s-a pregătit temeinic pentru 
finală, atît teoretic cît și psihologic, 
pentru fiecare adversar în parte. A ju
cat cu o deosebită dîrzenie împotriva 
fruntașilor, față de care a realizat un 
procentaj excepțional : 4'/2 puncte din 
5 posibile. Și încă o performanță origi
nală — scor 3*/ 2—‘A față de echipierii 
selecționatei olimpice 1 Este drept, un 
joc permanent în forță comportă și 
riscuri ; Soos a pierdut 2 puncte în
tregi la jucătorii din coada clasamen
tului, printre care și la Șuteu, retras 
ulterior.

• Tn sala „Arhitectului" din Kiev 
început cel de al 32-tea campionat

1 2 3 Ze s 6 7 R 9 10 fi 12 t3 z* 15 16 17 13 19 20

1 o ^2 7 t 7* 1 '4 7, 1 7z 1 7z 1 f ‘h 1 t 1 1 /4
2 soos 1 1 1 1 O '4 1 1 7z 7i 7t 7z 0 1 y? 7g 1 o 12
3 NfAMȚU 7r 1 0 72 1 Z- 7, 1 O i o ■-G / 1 7z 1 7z 1 12
4 SZABO 7* 0 o 1 4 r 1 o 7z 7z 1 o 4 1 f f 7* 1 117*
5 cioclt re a O o 1 0 1 1 7z o 7? 7? 1 72 7i '4 1 1 72 f 1 1172
6 RADO WCt 7* o 7z 7z 0 7g '7 f 7z 1 '/? 7Z 1 1 7z 7z 1 1 o ff
7 STANC1U 0 1 o 7z o ‘h 7z 1 7z o 7? 7i 7, i 1 /ș 7z 1 1 107*
8 RETCHED 7* 7* 7* o 7z 72 ^2 7i 7, /, 7z 7z 7z 73 1 y* 1 /2 10
9 GUZ/SQERGER 7i o 7z o 1 O o /z 1 1 /z Zt 7z 7, 7z Vz 1 1 10
10 PARTOS o o o 1 7z 54 7i 7* '4 f 1 7z 1 f o a 7z f 10
11 PUȘCAȘU 7z 7z 1 /s 7* o 1 7Z o yp f 7z 7i O o 7z 7i f 37g
12 NACU o 7z o 7z o 7* 7z 7z o o 7z 7z f 7l 7i 7i f T 1 9
13 ȘUTA 7z 7, 1 o 7z 7z 7z 7z 7r o o 7i 1 7i 7i o 7i 7i 7i
f4 MITITELU 0 7z 7» 7. o 7i 7. 7i 7i 7i 0 o 7i 7i 7i 7i 7 7i 8
15 6avrilă 0 1 O 7i 0 O 7i 7z o 7i 7i 7. 7z f 7i o f 8
16 ALtSAUBCeSCU 71 0 0 o o 7. o 7r 7i o 1 7i 7i 7i 7i 7z 7i f 7 8
17 VOtCULESCU o 7i o o 7. 7i 0 7i 1 f 7i f 7i o 7i o o 7i 77*
18 PAVLOV o 7t o o X 0 7i 7t 7i 1 7z O ’A 7i 7i 7i 1 o 7i 77t
19 BOZOOBU/NĂ o o 7a 71 o o o o o 7i 7i o 7z 7i f o f f 1 7
20 Șuteu o i o O o 1 o 7i o o o o 7z 7i o o 7z 7z o

Rezultatul lui Neamțu este un rod al 
pregătirii și seriozității de care dă me
reu dovadă. Este un jucător destul de 
sobru, deși nu lipsit de fantezie. A 
jucat constant în această finală, reu
șind pentru prima dată să urce pînă 
la un Ioc fruntaș în ierarhia șahistă 
a țării.

luliu Szabo, incisiv și mai ales... ra
pid, părea la un moment dat să fie o 
amenințare pentru lider. Dar „stopat" 
în câteva partide și, mal ales, avînd 
de luptat împotriva unui adversar su
plimentar — lipsa sa de răbdare în a- 
naliza poziției — el a încheiat, ca tot
deauna cu un rezultat foarte aproape 
de consacrare, dar insuficient de con
cludent.

de șah al U.R.S.S. Tn prima rundă, in 
centrul atenției spectatorilor s-a situat 
partida dintre fostul campion mondial 
Mihail Tal și D. Bronstein. S-a jucat 
o variantă a apărării franceze. Bron
stein a obținut victoria. Krogius a cîș
tigat la Goldenov, iar Borisenko la 
Paterson. Partidele Suetin — Osnos șl 
Lutikov — Averbach s-au încheiat cu 
un rezultat de remiză. Restul partide
lor au fost întrerupte.

Știri externe
• Tn turneul feminin de baraj de la 

Moscova pentru desemnarea viitoarei 
adversare a campioanei mondiale de 
șah. Nona Gaprindașviti (U.R.S.S.) 
urma să se dispute partida Lazarevici 
(Iugoslavia) — Kușnir (U.R.S.S.). 
Din cauza îmbolnăvirii fui Kușnir par
tida a fost amânată. S-a întrerupt 
partida Zatufovskaia — Kușnir la 
mutarea 41, în poziție egală.

• Peste 20600 de spectatori aa ur- 
mărit la Saint Moritz concursul inau
gural de sărituri cu schiurile de la 
trambulină al noului sezon internațio
nal. Victoria a revenit italianului 
Bruno Zordo, care a totalizat 218 
puncte (71.50—71,50). Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Gunther Goellner 
(R. P. Germană) 217,6 puncte și Her
bert Schmidt (Elveția) — 215,2 puncte.

Campionul european de box la 
cat. muscă, italianul Salvatore Burruni, 
și-a _ făcut reintrarea la Geneva în- 
vingîndu-1 net la puncte într-un meci 
amical pe spaniolul Jose Roblode.

O deziluzie pentru mulți —- Victor 
Ciocîltea. Nu atît scorul modest îngri
jorează, cât mai ales faptul că multip
lul nostru campion, socotit prin exce
lență un mare luptător, a avut scăderi 
la capitolul voinței. în plus, se adaugă 
aceeași lipsă, semnalată și în trecut, 
un repertoriu redus de deschideri, in
admisibil pentru un jucător de turnee 
internaționale. Cele cîteva partide foar
te frumoase, „în stilul lui Ciocîltea", 
ne-au adîncit regretul că acest ’’ucă- 
tor de mare talent nu muncește sufi
cient pentru cizelarea măiestriei sale.

Surprinde desigur locul XVII—XVIII 
ocupat de Mircea Pavlov. Aici este ne
voie de o explicație : fostul nostru re
prezentant la turneele zonale, care tot
deauna a jucat un rol important în 

campionatele țării, a concurat, cea mai 
mare parte a turneului bolnav. Deși 
sfătuit de medici să se retragă, el nu 
a făcut aceasta, spre a nu descompleta 
tabela concursului. Un act sportiv, demn 
de subliniat, în totală antiteză cu ati
tudinea reprobabilă a lui M. Șuteu, 
jucătorul care a părăsit nemotivat con
cursul, fără să dea măcar.. bună ziua.

O observație generală asupra finalei 
din acest an: un concurs interesant, de 
luptă, pe alocuri acerbă, și cu multe 
partide valoroase, care demonstrează 
nivelul bun atins de majoritatea maeș
trilor șahului nostru.

VALERIU CHIOSE 
RADU VOIA

• Turneul triunghiular masculin de 
baschet de la Istanbul a continuat cu 
desfășurarea meciului dintre echipele 
R. P. Bulgaria și Turciei. Baschetba- 
liștii bulgari au cîștigat cu scorul de 
80—76 (46—39). Tn meciul decisiv 
pentru desemnarea cîștigătorului se 
oor înlîlni echipele R. P. Bulgaria și 
R.S.F. Iugoslavia.

• Tradiționalul turneu internațional 
de baschet de la Bruxelles a început 
cu o surpriză. Echipa belgiană Royal 
IV Bruxelles a reușit să învingă cu 
66—60 (21—29) echipa Spartak Pra- 
ga. Maccabi Tel Aviv a întrecut cu 
65—52 ( 32—24) pe Racing Bruxelles.

• La Cairo, intr-un meci amical de 
fot bat, formația locală National a in
tîlnit echipa austriacă First Viena. 
Gazdele au obtinut victoria cu scorul 
de 3—1 (2—1).

• Echipa iugoslavă de fotbal Rad- 
nicki Belgrad și-a început turneul în 
R. F. Germană jucînd la Darmstadt 
cu echipa locală S.V. Darmstadt. 
Gazdele au terminat învingătoare cu 
scorul de 3—1 (2—0). ’

• Echipele selecționate feminine de 
handbal ale Olandei și Rț. F. Germane 
s-au intîlnit într-un pleci amical la 
Doetingen. Meciul s-a Încheiat cu un 
rezultat de egalitate, 5—5 după ce la 
pauză handbalistele germane au con
dus cu 4—1.

BOLOGNA 27 (Corespondență spe
cială : Ager preș) :

Echipa de box Dinamo București, 
campioana R. P. Romîne, a susținut 
sîtnbătă seara la Bologna un meci 
amical în compania unei selecționate 
a cluburilor din localitate, întărită cu 
câțiva pugiliști din Reggio Emilia. 
Boxerii romîni au repurtat victoria cu 
scorul de 22—18. Cel mai aplaudat 
boxer al reuniunii a fost „semiușorul" 
dinamovist V. Antonio, care a dispus 
prin abandon în rundul doi de Sezza- 
tini. Celelalte victorii au fost realizate

Meciuri interesante în cadrul
„Cupei F.R.H/6

Ieri au continuat în sala Floreasca 
jocurile din cadrul „Cupei F.R.H.“, 
competiție care de la o etapă la alta 
stîrnește din ce în ce mai mult in
teresul spectatorilor. După derbiul 
întrecerii masculine (Dinamo—Steaua), 
disputat în cursul săptăminii trecute, 
ieri amatorii de handbal din Capi
tală au avut din nou prilejul să ur
mărească partide viu disputate și de 
un bun nivel tehnic, lată rezultatele 
înregistrate :

S.S.E nr. 2 — ELECTROMAG
NETICA (f) 7—7 (4—2). Elevele au 
avut mai mult timp inițiativa, impu- 
nîndu-și superioritatea prin acțiuni 
mai bine închegate și printr-o apă
rare mai fermă. Ele au condus cu 
1—0, 4—2 și 6—3 (min. 31). în 
finalul jocului, însă, au cedat „pasul" 
și scăzând ritmul au permis adversa
relor să revină. Tn min. 42 scorul 
era 7—6 pentru S.S.E. nr. 2. Puțin 
timp după aceea, Electromagnetica a 
reușit egalarea (min. 45). Au înscris 
Elena Gheorghe (3), Butan (2), Oan- 
cea și Grațiela Gheorghe, respectiv 
Ongherț (5), Popescu și Drăgulescu.

RAPID — PROGRESUL (f) 17—7 
(8—5). Partida a fost echilibrată și 
viu disputată în special în primele 
15—20 de minute. în această perioadă 
Progresul a manifestat o oarecare 
îmbunătățire a jocului, apărîndu-se 
mai bine și realiaind o serie de ac
țiuni ofensive periculoase. în felul 3- 
cesta handbalistele de la Progresul 
nu au permis adversarelor să se dis
tanțeze, menținînd scorul egal : 2—2, 
4—4, 5—5 (min. 19). După aceasta 
însă feroviarele, jucînd ceva mai or
ganizat și mai atent în apărare, au 
preluat inițiativa si treptat s-au de
tașat: 8—5, 10—5, 12—6, 15—7.

Interesant de remarcat că echipa 
Progresul nu a avut nici o jucătoare 
de schimb, iar Rapidul doar una sin
gură I Este un fapt care reflectă 
cum nu se poate mai bine lipsa de 
interes a cluburilor respective pentru 
secțiile de handbal, slaba preocupare 
a antrenorilor pentru creșterea și 
promovarea elementelor tinere.

Au înscris Boțan (6), ,Hedeșiu (4), 
Constantinescu (3), Roth (3), Popa 
și, respectiv, V. Dumitrescu (4), Ghiță 
Maria și Bogan.

• Cu prilejul unui concurs de hal
tere desfășurat la Moscova sportivul 
sovietic de categorie ușoara Evgheni 
Katura a depășit recordul mondial la 
stilul „împins", cu o performanță de 
140,500 kg (recordul mondial este de 
140 kg).

• Pe patinoarul stațiunii de spor
turi de iarnă de la Davos (Elveția) au 
început meciurile din cadrul competiției 
internaționale de hochei pe gheață pen
tru „Cupa Spengler". în primul joc, 
echipa Spartak Praga a învins cu sco
rul de 6—3 (2—3, 1—0, 3—0) re
prezentativa Elveției. La această ediție, 
echipa selecționată elvețiană este auto
rizată să joace de către federație deoa
rece se pregătește in vederea campio
natelor mondiale.

• La Stockholm s-au disputat pri
mele două meciuri din cadrul tradițio
nalei competiții de hochei pe gheață 
dotată cu „Cupa Aherne". Echipa sue
deză Brunaes a dispus cu 4—2 (2—1, 
I—1, 1—0) de selecționata de juniori 
a U.R.S.S. în timp ce Soedaertaejlo 
(Suedia) a învins ou 10—9 (4—2, 
3—3, 3—4) pe Djurgarden Stockliolm. 
Tn localitatea Leksand, din nordul Sue
diei, formația canadiană Lacombe 
Rockets a întrecut cu 4—1 (1—0, 2—1, 
1—0) selecționata locală.

•' Sîmbătă la Oberstdorf a avut loc 
un concurs de antrenament in vederea 
competiției internaționale de sărituri 
cu schiurile pentru „Trofeul celor 4 
trambuline". Cele mai lungi sărituri au 
fost efectuate de Dave Hiks (S.U.A.) 
77 m, Giacomo Aimpno (Italia) — 
75 m și Georg Thoma (R.F.G.) — 
72 m. 

de D. Davidescu, Paraschiv și Moldo
veana. Mihalik, Dumitrescu și Olteanu 
au terminat la egalitate întîln Irite sus
ținute. Covaliov a pierdut înainte de 
limită, Crudu discutabil la puncte în 
fața lui Cavazzini, iar Covaci prin des
calificare. Covaci și-a trimis de două 
ori adversarul la podea în urma unor 
directe la plex, însă directorul luptei 
l-a descalificat pentru lovitura sub 
„centură", acordînd victoria lui Guar- 
neri.

Boxerii bucureșteni vor reveni în Ca
pitală în cursul zilei de joi.

RAFINĂRIA TELEAJEN—RAPID 
(m) 18—8 (6—3). Echipa petroliștilor 
a făcut un joc bun, cu atacuri rapide 
și variate, mai ales în repriza secundă. 
Rapidul a început bine jocul, cu in
tervenții prompte în apărare și cu ac
țiuni ofensive bine închegate, reușind 
în acest fel să mențină o bună bucată 
de timp scorul strîns. în repriza a II-a 
feroviarii nu au mai putut face față 
ritmului impus de echipa din Teleajen 
care s-a detașat și a cîștigat categoric.

ȘTIINȚA—CONFECȚIA (f) 13-10 
(6—3). Studentele au început foarte 
bine ambele reprize. Ele s-au concen- 
tiat mai mult și au finalizat o serie 
de acțiuni ofensive, conducînd în aceste 
perioade cu 5—0 (min. 14), 10—5 
(min. 32), 11—6 (min. 44). în finalul 
reprizelor Știința a slăbit alura, iar 
Confecția și-a revenit, reușind să re
ducă din handicap. Au înscris: Bota 
(2), Vîrlan (2), Cîrligeanu (2), Zamfi- 
rescu (2), Schramko (2), Dobîrceanu, 
Leonte, Nicolae pentru Știința, C. Du
mitrescu (6), Steliana Papa (3) și Ior
dan pentru Confecția.

STEAUA — VOINȚA (m) 34—12 
(14—7). Voința nu a rezistat decîi 
25 de mmule, cînd scorni s-a men
ținut strîns. Apoi militarii au pus 
stăpînire pe joc, domini nd categoric 
mai ales în repriza secundă cînd au 
marcat 20 de goluri și au primit nu
mai 5. Au înscris: lacob (6), Nodes 
(5), Pereteatcu (5), Popescu (4), 
Bulgaru (4), Oțelea (3), Roșescu (3), 
Jianu (2), Tofan (2) pentru Steaua 
și Tănăsesou (4), Nițescu (3), Nico- 
laescu, Moraru, Lăpușan, Cernaf și 
Manta pentru Voința.

Meciul de rugbi 
de la Beziers amînat 

din cauza zăpezii...
BEZIERS, 27 (prin telefon), —, Din 

convorbirea avută duminică seara cu 
antrenorul federal Aurel Barba, care în
soțește echipa de rugbf Grivița Roșie 
în turneul din Franța, am aflat că par
tida programată ieri a fost amînată din 
cauza terenului devenit impracticabil 
în urma zăpezii abundente căzute în 
ultimele două zile la Beziers. în aceste 
condiții, meciul Grivița Roșie—Beziers 
a fost amînat pentru joi 31 decembrie 
a. c.

în legătură cu celelalte două partide, 
pe care rugbiștii rr> mini le-au susținut 
în compania echipelor franceze din 
Auch (11—8) și Ager» (3—3) am aflat 
noi amănunte :

„După o călătorie destul de obositoare 
de 26 de ore — ne-a relatat antrenorul 
A. Barbu — rugbiștii de la Grivița au 
repurtat victoria în primul meci, cel 
cu formația din Auch. Jucătorii romîni 
au evoluat mulțumitor, dominîndu-și 
autoritar adversarul, dar n-au putut să 
facă dovada adevăratei lor valori. Au 
reușit pe deplin acest lucru in partida 
următoare in care au intîlnit puternica 
echipă U. S. Agen, in compania căreia 
au realizat un meritoriu rezultat de 
egalitate. Grivița Roșie a practicat un 
joc modern, pachetul de înaintași a ac
ționat grupat, omogen, impunîndu-și 
superioritatea. In general, bucureștenii 
au dominat mai mult și au ratat de 
puțin ocazia de a cuceri o prețioasă 
victorie în fața uneia din cele mai pu
ternice formații de club din lume. Din
tre rugbiștii romîni se cuvin mențiuni 
speciale lui Țibuleac (autorul celor trei 
puncte ale echipei noastre — cel mai 
bun jucător de pe teren), Viorel Mo
raru, Țuțuianu, Rădulescu, Grigoriu și 
Demian. Acum așteptăm partida cu rug
biștii din Beziers, fără îndoială cea 
mai grea din cele cuprinse în cadrul 
turneului, și sperăm ca pînă joi starea 
timpului să se îmbunătățească"
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