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S-a reluat campionatul masculin de baschet

Dinamo București și Steaua —
singurele învingătoare in deplasare

dintre 
prile- 
tnulte

Primele întreceri oficiale de bas
chet ale anului au coincis cu
partidele programate în prima e-
tapă a returului campionatului mas
culin, seria I. Revederea cu e-
chipele noastre a fost plăcută, mai ales 
că majoritatea lor s-a străduit să prac
tice un joc de bună calitate, ceea ce 
în linii mari a și reușit.

Ca o curiozitate, semnalăm faptul că 
este pentru prima oară, în ultimii ani, 
cînd toate meciurile etapei s-au desfă
șurat în provincie, astfel că — pentru 
iubitorii baschetului din Capitală — în
trecerea începe abia... duminica viitoare. 
Fruntașele clasamentului, Dinamo 
București și Steaua, au fost singurele 
echipe care se întorc din deplasare cu 
două puncte. în rest, victori' în ge
neral scontate ale echipelor gazdă. Cu 
succese meritorii și-au încheiat parti
dele, în această duminică, formațiile 
studențești din Timișoara și Tg. Mureș, 
învingătoare în fața' celorlalte două e- 
chipe bucureștene, Știința și respectiv 
Rapid. Și acum, iată relatările cores
pondenților noștri.

Știința Timișoara — Știința Bucu-

„Concursul de deschidere" a sezonului de schi 
s-a disputat pe ceață și vînt

POIANA BRAȘOV 10 (prin telefon 
de la trimisul nostru). Zborului fără 
vizibilitate și partidelor de șah „oarbe" 
li s-au adăugat acum schiul... pe ghi
cite. Natura n-a vrut să fie cu ade
vărat darnică pînă la capăt. După mult 
așteptata zăpadă (abundentă de 4—5 
zile încoace) și cele două splendide 
zile însorite care au urmat ninsorii, 
ceața a pus stăpînire pe zona Poienii 
Brașov. Iar dacă jos, pe pista din Po
iană, biatloniștii și fondiștii au fost mai 
puțin stînjeniți, în schimb sus, în Kan- 
țer, un val lăptos a redus vizibilitatea 
la 5—6 metri, uneori chiar mai puțin. 
A fost un slalom cu adevărat fanto
matic, în care (cum spunea unul dintre 
numeroșii suporteri care au... încercat 
să fie și spectatori) „a cîștigat cel cu 
ochii mai buni“. Evident, este o exa
gerare, dar aspectul halucinant al schio
rilor apărînd și dispărînd în negură, 
putînd fi urmăriți cel mult în 2—3 
porți, justifică parțial afirmația.

In slalomul senioarelor, statu-quo: 
Ilona Micloș nu are nici acum pro
bleme. Aceasta cu atît mai mult, cu 
cît s-au înscris trei concurente, dintre 
care s-au prezentat la start doar două... 
La seniori, în schimb, disputa a fost 
aprigă și, fără a fi vorba de cine știe 
ce suprize, primele 5—6 nume din cla
sament nu sînt chiar toate cele pe care 
le așteptam.

în ce privește probele de fond, ni
mic nou Ia orizont. De semnalat însă 
buna pregătire a... biatloniștilor, care 
au avut două concursuri în două zile 
și s-au comportat remarcabil. In gene
ral, de altfel, mai ales în raport cu vre
mea și cu întîrzierea zăpezii, absolut 
toți concurenții și organizatorii merită 
o călduroasă felicitare pentru entuziasm 
și dîrzenie. Despre latura tehnică și 
unele probleme legate de dezvoltarea ( 
schiului și de practicarea turismului de 
iarnă, într-un număr viitor.

G. RUSSU-ȘIRIANU

Rezultate. SLALOM SPECIAL SE
NIORI: 1. C. Tăbăraș (Carpați Sinaia) 
63,3; 2. Gh. Bălan (A.S. Armata Bra
șov) 65,0; 3. I. Zangor (A.S.A.) 66,2; 
4. M. Focșeneanu (Carpați) 68,9; 5. G. 
Tomori (Știința Brașov) 69,4; SENIOA
RE: 1. Ilona Micloș (Dinamo Brașov) 
81,9; 2. Edith Suteu (A.S.A.) 85,1; 
JUNIORI: 1. D. Munteanu (Steagul 
roșu Brașov) 77,4; 2. C. Cișmașu
(S.S.E. Predeal) 82,0; 3. N. Crețoi (Di
namo Brașov) 88,2; JUNIOARE: 1. Mi- 
haela Casapu (Dinamo) 85,5; 2. Liliana 
Focșeneanu (Carpați) 92,5; 3. Elena 
Neagoe (S.S.E.. Sinaia) 95,8; FOND 10 
KM SENIORI: 1. P. Dinu (Dinamo)

rești 75—58 (42—27). întîinirea 
cele două formații studențești a 
juit o dispută foarte plăcută, cu 
faze spectaculoase mult apreciate de 
spectatori. Timișorenii au atacat pu
ternic încă din primele minute, astfel 
că în min. 8 scorul le era favorabil cu 
22—6. Dominînd lupta sub panou și 
făcînd o serie de reușite intercepții 
prin D. Pușcașu și lonescu, gazdele au 
avut inițiativa și în continuare, mai 
ales că bucureștenii nu au fost deloc 
inspirați în acțiunile ofensive și arun
cările la coș. După pauză, Știința 
București a atacat cu mai multă vigoa
re, dar nu a reușit decît să reducă din 
handicap. Victoria timișorenilor este 
perfect meritată. Punctele au fost mar
cate de : IONESCU 26, Popov ici 19, D. 
PUȘCAȘU 14, Chirluță 11; Spătaru 5 
pentru gazde și SAVU 24, Iecheli 12, 
Duțescu 6, Costescu 4, Paraschivescu 4, 
Ivan 3, Baltag 2, Purcăreanu 2, L. Ni- 
culescu 1 pentru oaspeți. Bun arbitra
jul prestat de Szalteleki și Kublis din 
Oradea. (P. ARCAN —>coresp.).

Dinamo Oradea — Dinamo Bucu
rești 77—86 ( 36—49). Derbiul etapei

39:08,0; 2. Gh. Cincu (A.S.A.) 40:01,0; 
3. St. Drăguș (A.S.A.) 40:23,0 ; 4. Gh.
Bădescu (Dinamo) 40:47,0; 5. N. Bărbă- 
șescu (A.S.A.) 41:23,0; 3 KM SENIOA
RE: 1. Marcela Leampă (Dinamo) 
14:47,0; 2. Iuliana Matei (Dinamo) 
16:07,0; 5 KM JUNIORI: 1. I. Mîrzea 
(A.S.A.) 22:03,0; 2. I. Funieru (A.S.A.) 
22:52,0; 3. Gh. Dihoi (Dinamo) 23-13,0; 
3 KM JUNIOARE: 1. Rodica Cim- 
poia (A.S.A.) 15:09,0; 2. Eugenia Vișan 
(A.S.A.) 15:25,0; 3. Elena Pop (S.S.E. 
Rîșnov) 16:01,0; BIATLON (proba s-a 
disputat sîmbătă pe distanța de 15 km): 
1. Gh. Vilmoș (Dinamo) lh22:37,0
(16 p); 2. C. Carabela (A.S.A.) lh23:21,0 
(17 p); 3. N. Bărbășescu (A.S.A.)
11125:48,0 (15 p); 4. Gh. Bădescu (Di
namo) lh27:52,0 (14 p); 5. D. Zangor
(A.S.A.) lh28:05 (16 p). 

Una dintre puținele .acțiuni ofensive ale Progresului in meciul cu Steaua. 
(Foto i I. Mihăică)

nu a satisfăcut exigențele numeroșilor 
spectatori decît în parte. în timp ce 
dinamoviștii bucureșteni au realizat un 
joc excelent, încheind majoritatea ac
țiunilor cu coș, crădenii au acționat — 
mai ales în prima parte a meciului — 
dezorganizat, ccmițînd numeroase gre
șeli.

Disputa a fost echilibrată doar în 
primele 3 minute, cînd scorul a fost 
4—4. Apoi, gazdele au dat multe pase 
la intercepție, au greșit numeroase a- 
runcări de la semidistanță, dînd po
sibilitate bucureștenilor să contraatace 
cu succes. în același timp, liderul a 
dominat lupta sub panou, iar Albu, 
Kiss și Viciu — în excelentă dispoziție 

(Continuare in pag. a 2-a)

Tractorul Brașov și Știința Galati 
au realizat prețioase victorii în deplasare
Din etapa a Vl-a a campionatului 

republican (seria I) ies în evidență 
succesele repurta-te în deplasare de 
echipele Știința Galați (în fața Știin
ței Timișoara) și Tractorul Brașov (cu 
Farul Constanța), care constituie sur
prizele confruntărilor masculine. Dacă 
adăugăm la aceste rezultate, catego
rica victorie obținută, tot în depla
sare, de formația feminină C.S.M. 
Sibiu în partida cu C.S.M. Cluj, putem 
spune că am epuizat „sarea și pipe
rul" ultimei etape.

în rest semnalăm, cu regret, o se
rie de meciuri modeste în care au 
abundat greșelile de tehnică, de orien
tare tactică, frecvente cu deosebire 
în întrecerile voleibalistelor. Faptul 
trebuie să dea serios de gîndi-t antre
norilor și să constituie un semnal de 
alarmă (al cîtelea?) pentru secțiile 
respective. în același timp trebuie 
subliniat decalajul de forțe, inadmi
sibil de mare, existent — încă — 
între echipele masculine Rapid, Dina
mo sau Tractorul Brașov pe de o

O imagine neobișnuită in mijlocul iernii. Cișmigiul. altădată îmbrăcat trr. 
nămeți și... stadion improvizat pentru săitiuș sau patinaj, continuă prim 

forța Împrejurărilor meteorologice —• tradiția... estivală a caruselului. Oricum,, 
uitînd de vremea gerului și a zăpezii, copiii iși văd. imperturbabili, sub son— 
rele blind al lui ianuarie '65, de joaca lor... milenară.

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE VOLEI}

parte și adversarelor lor. Lucrul acesta 
face ca întîlnirile formațiilor noastre 
fruntașe să constituie de obicei — cum 
au constituit și ieri — doar simple 
formalități. Cum s-ar zice un bilanț 
voleibaliste duminical nu tocmai îm
bucurător... Dar iată, pe scurt, rela
tări despre întîlnirile din Capitală, des
fășurate în sala Dinamo și Floreasca 
(cele din provincie urmînd să le pu
blicăm în ziarul nostru de marți) :

MASCULIN

Steaua—Progresul București 3—I 
(5—15, 15—7, 15—13, 15—10). O con
fruntare voleibalistică cu neprevăzute 
schimbări de situații, cum ni le oferă 
de altfel deseori acest joc. După des
fășurarea primului set impresia gene
rală era că — în fine — Progresul 
va realiza prima victorie din acest 
campionat. Dar, după un început bun 
în care au avut inițiativa, jucătorii 
de la Progresul au „căzut" în setul 
doi, pe care l-au pierdut fără drept 
de apel. In cel de al treilea set Pro
gresul a condus ou 12—3 și, totuși 
(greșind în continuare mult Ia blo
caj și dînd dovadă de imprecizie în 
atac) a pierdut la 131 In ultimul set 
Steaua și-a impus jocul detașîndu-se 
clar datorită, în special, contribuției 
lui Rauch și Porojnicu. De Ia învinși 
au corespuns Chezan și — parțial — 
Cherebețiu.

Rapid—Dinamo Bihor 3—0 (2, 4, 3). 
35 de minute i-au fost suficiente echi
pei campioane să facă K„O. un ad

Spartachiada de iarnă a tineretului

„Cine-i mai tare ?“
Tovarășul Augustin Diniș, maistru 

la secția strungărie de la I.R.A. 17 
din Capitală, privește ceasul din pe
rete. Mai sînt cîteva minute pînă la 
începerea concursului „fulger". A adus 
haltera de la atelierul mecanic și a 
pregătit foile de concurs. Augustin Di
niș lucrează în această întreprindere 
de peste 30 de ani și este un pasionat 
al sportului. Așa că pe bună dreptate 
muncitorii l-au ales președinte al a- 
sociației lor sportive.

— Sinteți gata băieți ?
— Gata.
Strungarii, mecanicii, electricienii ri

dică pe rînd haltera. Aceste ooncursuri 
de ridicarea de greutăți se bucură de 
multă popularitate la I.R.A. 17, mai 
ales acum în perioada desfășurării 
Spartachiadei de iarnă. Așa se explică 
faptul că pe foile de concurs figu
rează, pînă în prezent, 210 oameni. 

versar foarte fragil. Este demnă de re
marcat însă seriozitatea cu care Ra
pidul abordează fiecare partidă chiar 
dacă adversarul respectiv nu ridică 
probleme speciale. Aceasta este utilă 
nu numai la consolidarea poziției îa 
clasament dar și la impunerea șl 
menținerea unui ritm viu, la verifi
carea potențialului de atac. în praguL 
unei noi ediții a „Cupei campionilorr 
europeni" apreciem forma manifestată, 
de rapidiști și regretăm, totodată, că. 
ei nu au prilejul unor verificări maf 
serioase.

FEMININ

Combinatul Poligrafic BucureștF *—* 
Știința București 3—1 (15-13,' 4-15;
15-8, 15-7). în ciuda aparenței înșelă
toare a scorului, echipa învingătoare» 
putea termina partida învinsă. Soco» 
tind că adversara nu-i va pune pro* 
bleme dificile, C.P.B. a început meciul! 
cu o formație fără toate titularele șS 
au întîmpinat un joc hotărît din par* 
tea studentelor. Greșeala Științei esta 
că a încetinit alura dînd posibilitate» 
jucătoarelor de la C.PB. să ia iniția* 
tiva și să speculeze, mai cu seamă! 
prin Ana Zabara (introdusă mai tir» 
ziu în echipă) și Elena Covaci, greșe* 
Iile sale de apărare. Se aștepta Cffl 
Știința să contracareze această situa» 
ție prin acțiuni ofensive susținute da»

NEAGOE MAR DANI
DINU NICOL AU - coresp»

(Continuare în pag. a 2-a)

Aproape zilnic, halterele sînt ridicata» 
de mîini vînjoase. Fiecare muncitor 
are ambiția să ridice bara de metaL 
de cît mai multe ori. După primele 
întreceri, cei mai „puternici" se arată, 
a fi T. Diaconescu și D. Dumitrescu, 
de la strungărie.

Tirul se bucură de asemenea 3d 
popularitate printre membrii asocia
ției sportive. Nu trece săptămînă fără 
ca pe foile de concurs să nu apară 
alte și alte nume. De curînd, la poli
gonul de la stadionul Ciulești au venit 
42 de trăgători, în frunte cu preșe
dintele asociației. Au tras pînă pe în
serat, satisfacția cea mai mare avînd-o 
pînă la urmă lăcătușul Vasile Căită-* 
neanu și mecanicul Mihai Balin. A.

R. CĂLĂRAȘ ANU

(Continuare in pag. a 2-a}



DIN RELATĂRILE CORESPONDENȚILOR NOȘTRI
PITEȘTI

Recent, din inițiativa consiliului aso
ciației sportive Metalul Pitești, o serie 
de sportivi fruntași au venit în mij
locul tinerilor de la sate. Astfel, secția 
de haltere de la Metalul a deplasat 
un grup de halterofili în comuna Ra- 
covița unde, sub conducerea instruc
torului voluntar 1. Nicolescu, au făcut 
o reușită demonstrație de atletică 
grea. După ce s-a terminat demonstra
ția sportivilor piteșteni, numeroși ti
neri din comună, printre care Ion Ma- 
nolescu, Mihai Șerban și Ion Brutărea 
s-au prins să ridice barele, manifes
tând un viu 
acestui util

pentru practicareainteres 
sport.

1L1E FEȚEANU

ULMEN1

că în această co-
Mizil întrecerile 

tineretului

Se poate 
mună din

spune 
raionul

Spartachiadei de iarnă a 
sînt pe o cale bună. Stînd de vorbă 
cu învățătorul Nicolae Ciobanu, moto
rul activității sportive de aici, am 
aflat că 189 de tineri s-au întrecut 
pînă acum la șah, gimnastică și tenis 
de masă. „îmbucurător este faptul — 
ne spunea acest harnic activist sportiv 
— că față de ediția trecută a compe
tiției avem un plus de 50 de parti- 
cipanți. Un alt succes este acela că 
jumătate din numărul concurenților îl 
formează tinerele fete din sat“.

Trebuie să mai spunem că inven
tarul asociației Viitorul Ulmeni s-a îm
bogățit cu 6 garnituri de șah, cu o 
masă de tenis și alte materiale spor
tive. Iar cei mai mici sportivi din co
mună, care se vor avînta pe derdelu- 
șuri, și-au confecționat, ou ajutorul 
părinților bineînțeles, numeroase să
niuțe.

Printre sportivii remarcați se află: 
V. Păvăloiu, Elena Barbu, Maria Mun- 
teanu, Nicolae Șerban, Elena Enache, 
Ion Enache și multi alții.

SIBIU

ȘTEFAN CONSTANTIN

Asociația sportivă Drapelul roșu este 
isocotiită, pe bună dreptate, una din

TRACTORUL BRAȘOV Șl ȘTIMA GALATI AU REALIZAT
j

(Urmare din pag. 1)- 

mai multe jucătoare. Dar singura 
tre studente care a continuat să 
randament la fileu a fost Elena 
rescii.

Rapid — Metalul București 
(14-16, 15-8, 15-9, 14-16, 15-9).

din- 
dea

Fio- 

3—2
In 

cele 10 minute de încălzire, premergă- 
ioare jocului, atacantele metallurgists 
manifestau o formă superioară cole
gelor lor de la Rapid. Dar calitățile 
ofensive trebuiau susținute firește de 
seria elementelor tehnico-tactice în
tinată cu o rezistență fizică și ner
voasă corespunzătoare. Se știe că fără 
această sudură organică nu se ajunge 
3a randamentul dorit. Este ceea ce s-a 
ilustrat cu prisosință și în această în
tâlnire. Echipa metalurgistelor a greșit 
unele servicii și pase, a blocat inegal 
si — mai ales — s-a plasat uneori de
fectuos în teren. Aceste greșeli s-au 
produs tocmai în momentele hotărî- 
ioare. Și astfel, rapidistele au cîștigat 
un meci de mare luptă, jucînd destul 
de modest. Este drept că învingă
toarele au prezentat un lot din care 
lipseau trei jucătoare de bază (Po
pescu, Colceriu și Rebac, ceea ce 
constituie justificarea unui randament 
scăzut. Dar la fel de drept este că 
Trăgătoare ca Golimas și Todorovschi 
au jucat slab, singurele voleibaliste 
de la Rapid care au satisfăcut fiind 
Daniela Iancu, Cornelia Moraru și tî- 
aiăra Alexandrina Grigore.

în această situație cu un plus de 
atenție și luciditate în organizarea a- 
părării și atacului, Metalul — care a 
arătat totuși și lucruri frumoase pe 
parcurs — jjutea realiza victoria. De 

s-au evidențiat Alexandrina 
Mariana Dumitrescu
— Partizanul roșu Brașov 
10, 13). Deși au terminat 
în trei seturi, campioanele 
satisfacție, fiind puse dese- 

la învinse 
Chezan și

Dinamo
3—0 (10, 
victorioase 
nu au dat . __
ori în dificultate de brașovence. Mai 
cu seamă în setul trei oaspetele cu 
mai multă concentrare și atenție la 
serviciu puteau face ca scorul să fie 
mai redus. Această ultimă întrecere 
din sala Floreasca nu a mulțumit pe 
spectatori din cauza „belșugului" de 
greșeli săvîrșite de majoritatea compe
titoarelor. Multe servicii în fileu sau 
afară, pase imprecise, primiri defec-

organizațiile UCFS fruntașe din orașul 
Sibiu. Succesele repurtate anul trecut 
de A.S. Drapelul roșu în organizarea 
unor competiții de mase ca Sparta- 
chiada republicană, concursul pentru 
Insigna de polisportiv, campionatul 
asociației etc. i-au adus locul I în în
trecerea dintre asociațiile sibiene Tre
buie să amintim că la concursurile 
Spartachiadei republicane au participat 
toți cei 1 200 de membri UCFS. De 
asemenea, trebuie menționat faptul că 
400 de tineri au devenit purtători ai 
Insignei de polisportiv gradul I și II 
iar handbaliștii, voleibaliștii și jucătorii 
de popice ai asociației participă cu 
bune rezultate la diferite campionate.

Vizitînd zilele trecute această aso
ciație am aflat că activiștii sportivi de 
aici se preocupă în momentul de față 
de pregătirile pentru conferința de dare 
le seamă și alegeri. Concomitent se 
introduce sistemul îmbunătățit de evi
dență a membrilor UCFS și se orga-

//
(Urmare din pag. 1) 

doua zi, au poposit la poligon alți 
membri ai asociației I.R.A. 17. Și din 
nou aceeași animație pe micul poligon 
din Giulești. La terminarea concursu
lui, responsabilul poligonului s-a apro
piat discret de președintele asociației 
rugîndu-1, așa cum se exprima el, să-i 
mai lase să tragă și pe membrii altor 
asociații. Ce, în regulamentul Sparta
chiadei numai tir e prevăzut ?

într-adevăr, nu numai tirul este pre
văzut. Dovadă că membrii asociației 
I.R.A. 17 au încins o adevărată „bă
tălie" pe tabla cu 64 de pătrățele. La 
ultimul concurs de șah erau prezenți 
în sala clubului întreprinderii 44 de 
șahiști. Nu s-a decis campionul dar, 
după toate probabilitățile, titlul va in
tra pînă la urmă în posesia lui Ion 
Jipa. Trei adversari l-au și felicitat, 
pentru victorie...

— Ne străduim, îmi spunea tov. 
Dinîș, să angrenăm pe toți membrii 
asociației în întrecerile actualei ediții 
a Spartachiadei de iarnă. Tare aș vrea 
să realizăm acest lucru, așa cum de 

uoase, rarisime momente cu atacuri 
decisive, „bîlbîială" sau inerție în si
tuațiile cînd trebuia să se acționeze 
spontan, iată suita de puncte negative 
ale acestei întîlniri care reflec’ă în 
oarecare măsură comportarea echipe' 
lor noastre feminine în multe meciuri 
ale campionatului.

Iri meciurile din țară s-au înregis
trat următoarele rezultate : Masculin : 
C.S.M.S. Iași — Dinamo București 
0—3 (4, 6, 7); Ști.înta Timișoara — 
Știința Galați 2—3 (15—10,' 17—15,
10—15, 2—15, 14—16): Farul Con
stanța — Tractorul Brașov 0—3 (14, 
6, 9); Constructorul Brăila — Minerul 
Baia Mare 3—0 (6, 5, 3); Petrolul 
Ploiești — Știința Cluj 3—1 (15—10, 
15—12, 8—15, 15—8).

Feminin: Știința Cluj — Progresul 
București 3—0 (8, 3, 0), C.S.M. Cluj 
—C.S.M Sibiu 0—3 (12, 13, 9), Voința 
Craiova — Farul Constanța 2—3 
(15-6, 10-15, 13-15, 15-3, 12-15).

VĂ OFERĂ
O PLĂCUTĂ ȘI RECONFORTANTĂ VACANTĂ DE IARNĂ 

ÎN LUNA IANUARIE
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nizează adunările de dări de seamă 
și alegeri în grupele sportive. Acțiu
nea se desfășoară în bune condițiuni. 
Pînă la 18 ianuarie, ziua cînd a fost 
fixată conferința asociației, evidența va 
fi pusă la punct și se vor încheia adu
nările de dări de seamă și alegeri în 
cele 19 grupe sportive.

Spre surprinderea noastră însă 
există un domeniu de activitate la 
Drapelul roșu care nu merge cum tre
buie. E vorba de organizarea întrece
rilor Spartachiadei de iarnă a tinere
tului. Membrii consiliului (președinte 
Dumitru Gaston), prinși cu treburile 
amintite, mai sus, se pare că au uitat 
de Spartachiadă. Pînă zilele trecute nu 
începuseră concursurile deși pentru în
trecerile anunțate s-au înscris sute de 
tineri din fabrică.

Fiți atenți tovarăși din consiliul aso
ciației Drapelul roșu, să nu deveniți 
codași în competiția iernii!

ILIE IONESCU

CINE-I MAI TARE?"
altfel ne-arn propus. Trebuie să știți 
că, pînă nu de mult, paralel cu spor
tul mă ocupam și cu activitatea cul
turală din întreprindere. îmi era însă 
greu să fac față. Așa că am optat 
pentru sport, de care mă leagă o ve
che pasiune.

— în planul de muncă al asociației 
privind Spartachiada am observat că 
consiliul asociației și-a propus să or
ganizeze întreceri și la alte ramuri 
sportive, tenis de masă, orientare tu
ristică și trîntă.

— Intr-adevăr. La tenis de masă nu

Dinamo București și Steaua — 
singurele învingătoare In deplasare

(Urmare din pag. 1)

joc — au marcat coșuri prețioase 
la semidistanță, astfel că la pauză

de 
de 
formația bucureșteană conducea cu 13 
puncte. Ba mai mult chiar, în min. 29, 
scorul era de 74—52 pentru oaspeți și 
lupta a fost practic încheiată. Cele mai 
multe puncte au fost înscrise de : Albu 
17, Kiss 17, Viciu 16 de la bucureșteni 
și Nagy 19, Hofman 17, Sebestyen 14 
de la orădeni. Au condus cu mici gre
șeli I. Deak si V. Kadar (Tg. Mures). 
(1. GHIȘA — coresp. leg.).

Farul Constanța —- Steaua 49—77 
(25—33). Timp de 15 minute conduce
rea a aparținut gazdelor Apoi, cînd 
antrenorul bucureștean l-a introdus în 
teren pe E. Niculescu, care a imprimat 
echipei sale un ritm mai viu de joc, 
Steaua a preluat inițiativa și nu a mai 
cedat-o pînă la sfîrșit. Astfel, datorită 
unor acțiuni mai organizate și a unei 
mai bune precizii în aruncările la 
coș, formația campioană a obținut o 
victorie comodă. In repriza secundă jo
cul a fost nervos, datorită în special 
unor decizii greșite ale arbitrilor Șt. 
Roșu și S. Petruțiu (Buc.), care au 
dezavantajat în egală măsură ambele 
formații. Cei mai eficace jucători : Ni
culescu 19, Nedef 10, V. Gheorghe 16, 
Dimancea 9 de la Steaua și Drăgătoiu 
13, Cîndea 11, Burcea 13 de la Farul. 
(L. BRUCKNER — coresp.).

Știința Tg. Mureș — Rapid Bucu
rești 72—65 ( 34—28). Jucînd cu o 
ambiție deosebită mureșenii au avut 
inițiativa în permanență, obținînd o 
victorie perfect meritată. Știința a fa

La patinoarul Floreasca
Ain întrecere...

La deschiderea competiției regionale 
de patinaj artistic pentru copii, sîm- 
bătă după-amiază la Floreasca, primii 
au intrat pe gheață concurenții cei mai 
mici — categoria 7—8 ani. Fără a se 
arăta cîtuși de puțin emoționați, ei au 
parcurs cu aplomb gama figurilor obli
gatorii cuprinse în program. Mai toți au 
o ținută frumoasă, poziție corectă, unii 
încep să capete și tehnica adecvată. 
Dar este de admirat mai ales hotărîrea 
cu care acești copii încearcă să se in
tegreze disciplinei austere a „impuse
lor".- Chiar dacă geometria desenului 
înscris pe gheață suferă încă...

Punctele cele mai multe le-au obți
nut liderii scontați ai întrecerii, mi
cuța Roxana Constantinescu, la fete 
și Gabriel Dobrescu, la băieți. Deși 
distanțați în clasament, ceilalți concu- 
renți au arătat de asemenea frumoase 
calități, care se cer cizelate și puse în 
valoare.

avem, deocamdată, unde să punem 
masa, sala clubului fiind deseori ocu
pată cu alte activități. Cit privește 
orientarea turistică, am hotărît ca în 
această lună să organizăm cîteva ieșiri 
în împrejurimile Bucureștiului, iar de 
trîntă, recunosc, nu preia ne-am ocu
pat, dar voi da telefon la redacție și 
am să vă invit. Nu, ce zici Marine ?

Mecanicul Marin Chemencej, un pa
sionat al sportului din întreprindere, 
ne privește zîmbind.

— Atunci, vom vedea „dne~i mai 
tare ?“ 

cut cea mai bună partidă din acest 
campionat și succesul ei în fața pu
ternicei formații bucureștene a fost mult 
aplaudat. Gazdele s-au apărat cu te
nacitate, culegînd prin Țedula (foarte 
bun și în atac) majoritatea mingilor 
la panou. In același timp, Toth și Be- 
rekmeri au punctat cu precizie de la 
semidistanță, aducînd un aport sub
stanțial echipei lor. Formația feroviară, 
din rîndurile căreia nu-1 putem evi
denția decît pe Haneș, a acționat fără 
vlagă, nereușind să-și pună în valoare 
pregătirea sa tehnico-tactică superioară. 
Au marcat: ȚEDULA 28, TOTH 14, 
BEREKMERI 14, Borbeli 9, Serdult 5, 
Mihaldeak 2 pentru Știința și HANEȘ 
21, Popovici 11, Tursugian 9, Popescu 
6, Predulea 6, Vasilescu 6, Dinescu 4, 
Cimpoiaș 2 pentru Rapid. Au condus 
bine FI. Andor și Gh. lonescu (Ora
dea). (C. ALBU și 1. PAUȘ — coresp.).

Steagul roșu Brașov — C.S.M.S. 
Iași 78—67 (33—40). Meciul a fost ra
pid, spectaculos, ambele echipe punînd 
accentul pe acțiunile ofensive. Mai in- 
sistenți în atac, ieșenii au condus în 
majoritatea timpului. Oaspeții nu au 
rezistat însă finișului puternic al for
mației gazdă, care a cîștigat în cele 
din urmă. Au înscris: BIRSAN 22, 
Franț 17, ESIGMAN 14, Szabo 12, Ze- 
releș 11, Simon 2 pentru învingători 
și SCRIPCARU 16, IRIMIA 16, Chio- 
reanu 14, Mihailiuc 6, Samson 5, Mi- 
hăilescu 4, Zamfirîadis 4, lonescu 2 
pentru învinși. Corect arbitrajul pres
tat de dr. Dan Chiriac și G. Chiraleu 
(Buc.). (E. BOGDAN și T. MAN1U — 
coresp.)

IN LUNA IANUARIE |
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Teatrul Regional București
PREZINTĂ PREMIERELE:

COMEDIE ÎN 5 ACTE

de MOLIERE

Șl
PIESA ITALIANA ÎN PREMIERĂ PE ȚARĂ

„Noaptea la drumul mare
de RENATO LELLI

Surprize de proporții au lipsit șl a 
doua zi, duminică dimineața, la pro
bele obligatorii ale categoriei 9—10 
ani. Aici, în întrecerea băieților, un a- 
vans apreciabil a luat Gheorghe Faze- 
kaș, datorită în special figurilor de 
școală, unde se dovedește foarte bine 
pregătit.

Mai strînsă a fost diputa fetelor. 
Pînă la ultima figură conducea la 
mică distanță Adriana Preda, dar ea a 
fost ajunsă și întrecută (pe baza lo
cului de ordine la arbitri) de Anca Tă- 
nase, care s-a impus la sărituri și pirue
te. Ultimul cuvînt îl vor avea deci, azi, 
figurile libere.

Iată clasamentele pe categorii, după 
figurile obligatorii: CATEGORIA 7—8 
ANI — Fete: 1. Roxana Constantinescu 
(Steaua) 59,6 p; 2. Georgiana Ionel 
(Steaua) 50,4 p; 3. Cristina Nicolau 
(Constructorul) 49,1 p: 4. Elena Stanciu 
(Constr.) 42,1 p; 5. Valentina Buciu- 
meanu (S.S.E. 2) 39,6 p; 6. Alice Am- 
bruș (Constr.) 37,2 p. 7. Doina Mitri- 
cică (S.S.E. 2) 30,9 p. Băieți: 1. G. 
Dobrescu (Steaua) 68,0 p; 2. L. Cozia 
(Constr.) 56,6 p; 3. A. Bulete (S.S.E. 2) 
45,8 p; 4. G. Popescu (Constr.) 44,5 p. 
CATEGORIA 9—10 ANT — Fete: 1. 
Anca Tănase (Steaua) 107,6 p; 2. Adria
na Preda (Constr.) 107,8 p; 3. Carmen 
Stegărescu (Constr.) 100,3 p; 4. Floren
tina Boșcoianu (Dinamo) 77,2 p; 5. 
Elisabeta Pistrui (S.S.E. 2) 68,9 p; 6. 
Livia Bavaio (Dinamo) 48,4 p; 7. Ma
rina Mărgineanu (Știința) 40,1 p; 8. 
Irinel Vasiliu (Știința) 37,6 p. Băieți: 
1. Gh. Fazekaș (Dinamo) 115,7 p; 2. 
D. Morariu (Steaua) 101,2 p; 3. A. 
Jelev (Steaua) 87,0 p; 4. D. Popescu 
(Dinamo) 76,8 p.

Azi concursul continuă — de la ora 
16 — cu figurile libere. Este de dorit 
ca măcar în această ultimă zi, amena- 
jatorii de la patinoarul Floreasca să 
ofere concurenților o gheață de cali
tate corespunzătoare, la nivelul cerin
țelor unui concurs de performanță.

RADU VOIA
I
i A APĂRUT REVISTA
„SPORT" nr. 1-1965

Din cuprinsul primului număr pe
ilustrateanul 1965 al revistei 

„Sport", spicuim :
ATLETISM : — Interviu

numărul

glob în

cu cam
pioanele olimpice Iolanda Balaș și 
Mihaela Peneș — proiectele lor 
pentru 1965

SCHI: — De vorbă cu antreno
rul francez Rene Su'pice despre i 
problemele schiului alpin

FOTBAL : — Final 1965
— Portret Codreanu
— Media de vîrstă! 

21,5 ani (Dinamo 
Pitești)

— Povestea Iui Alfre
do di Stefano (ur
mare din 
trecut)

— Fotbal pe 
imagini 

BOX : — Antrenorul Ion 
răspunde la 4 întrebări — după 
derbiul Dinamo—Steaua

HANDBAL: — Schimbul cam
pionilor mondiali

Reportaje: — Veselie la Predeal 
— Sportul și teatrul

MAGAZIN SPORTIV; • Ciclism 
în Bucureștiul de altădată • Succes 
Țiriac • Helicopter de... casă 
• Statuie vie • Mai repede 
automobilul etc.

Găsiți acest interesant număr 
revistei’ „Sport" la toate centreie 
difuzare a presei din Capitală 
din țară.
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La ordinea zilei: primele antrenamente

Telefoanele au prins să zbîrnîie din nou în redacție. Ca intr-o 
duminică cu
Profitind de _ _

A și B au ocolit sălile... planificate pentru primele „lecții", prefe
rind gazonul sau

etapă plină de campionat...
timpul primăvăratic, echipele noastre de categoria

chiar stratul alb și moale de nea.
Abia intrați in... concediu, reporterii și corespondenții rubricii 

noastre de fotbal au luat iarăși drumul terenurilor, însoțiți de car
net și creion. Ce au cules de 
— efectuate în aer liber ? Să-i

la aceste prime ședințe de pregătire 
ascultăm... in rîndurile care urmează.

Pe un timp însorit
Iarna întîrzie și la Arad, 

așa că vremea prielnică 
fotbalului se menține. Ieri, 
de pildă, pe un timp în
sorit, fotbaliștii de la 
U.T.A. au putut fi vă- 
zuți la stadion sub con
ducerea antrenorului Ni- 
culae Dumitrescu. Acesta 
a fost, de altfel, al cin
cilea antrenament al tex- 
tiiliștilor din acest an. Și 
ieri antrenorul a urmărit 
îmbunătățirea pregătirii 
fizice generale a jucăto
rilor, punînd un accent 
deosebit pe rezistență și... 
reaclimatizare cu balonul, 
l’rezenți: Weichelt, Peci- 
can, Neamțu, Mețcas, 
Bacoș, Czako II, FJoruț, 
Cernega, Axentc, Steiner, 
Țîrlea, Donciu, Sandu și 
Igna. Absenți (motivat): 
Pantea (la examen), Chi- 
vu și Comisar, scutiți de 
medic.

La sfîrșitul ședinței de 
antrenament, antrenorul 
N. Dumitrescu, ne-a fă
cut cunoscute obiectivele 
echipei din acest an : îm
bunătățirea calității jocu
lui și ocuparea unui loc 
în clasament cît mai a- 
proape de posibilitățile

. în vederile lui intră, de 
promovarea unor jucători 

echipa de juniori și din echipele 
categorii inferioare care activează 

Referindu-se la antrena-
de pînă acum, antrenorul ne-a 

că ele fac parte din primul 
au avut o intensitate mai 
în ciclul următor, care va 

săptămîna aceasta, sînt pre- 
7 antrenamente, cu o intensi- 

medie și o durată de 90 pînă 
120 de minute. In cele 68 de zile 
va dura perioada de pregătire, 

i de la U.T.A. vor face 43 
practice complexe, 5 

țe teoretice și 13 jocuri de veri- 
control și omogenizare. De ase- 

sînt prevăzute ședințe de 
și analiză a jocurilor.

mijlocul fotbaliștilor de la U.T.A. 
o atmosferă de lucru și- 

optimism pentru retur. Se pare, 
că nu aceleași sentimente mani-

i tovarășii din conducerea secției 
fotbal. La antrenamentul de ieri, 

timpul a fost frumos, nici un 
ibru al secției de fotbal nu a 
prezent la teren. Așadar, dezinte- 
și... hibernare. (Poate vor fi pre- 

i la... alcătuirea echipei pentru 
ul meci...).
upă cum ne-a relatat Torna Jurcă, 
enorul echipei Vagonul Arad, pre
file pentru retur vor începe pe 

de 12 ianuarie. In vederea reîn- 
irii pregătirilor au fost luate toate 
urile.
Ită lotul echipei: Gaboraș, Kiss — 
ari, Matușinca, Izghireanu, Miil- 
Duma, Negrău, Lenarth — fundași, 

velinger, Boroș, Petschowschi II— 
bcași, Chitic, Nescu, Petschowschi 
Moț, Tema, Macavei—înaintași.

ȘTEFAN IACOB-coresp.

ub peluza stadionului
jtrenorul C. Teașcă ne-a declarat: 
renamentele C.S.M.S.-ului au fost 
de la 5 ianuarie, după controlul 
leal. Jucătorii noștri au toate con
te pentru o bună pregătire, în ve- 

noului sezon. Deocamdată an- 
imentele au avut loc în sala de 
peluza stadionului. Au reînceput 
ul“ și jucătorii Țapu și Humă, 

, în tur au fost mult timp acciden- 
In schimb, acum este indisponi- 

'ornicu. Sper că pentru scurt timp, 
tă vă mai spun 7 întregul lot lu-

_________________LA CAPĂTUL UNUI JOC ÎNDiRJITj

crează cu tragere de inimă, au loc 
cite șase antrenamente săptămînale și 
abia așteptăm să ne revedem in me
ciuri oficiale cu adversarii noștri, pen
tru a vedea cine s-a pregătit mai 
bine".

D. DIACONESCU — coresp. reg.

Programul timișorenilor
După o scurtă pauză, echipa Știința 

Timișoara își reia activitatea. Antreno
rul C. Voroncovschi a prelucrat cu 
jucătorii planul de pregătire apoi a 
urmat controlul medical (în ziua de 9

Decor de toamnă tirzie
Ieri, cînd jucătorii de la Crișul au 

intrat pe teren pentru a susține primul 
lor antrenament, din văzduh cădeau 
fulgi mari de zăpadă. Iar la sfîrșit. în 
timp ce efectuau exerciții de gimnas
tică și alergări de relaxare, ploua ca 
într-o toamnă tîrzie. Cu tot timpul ne
favorabil, la antrenament au asistat — 
de dorul fotbalului — numeroși iubi
tori ai sportului din Oradea.

Sub conducerea antrenorilor L. Zi- 
lahi și I. Buda, a lucrat tot lotul, a- 
fară de Alexandru Georgescu, absent

Dinamo a învins Stiinta9 9

în campionatul orășenesc
Urmărite cu interes de un nume

ros public, întîlnirile din cadrul celui 
de al doilea tur al campionatului de 
seniori al Capitalei au continuat sîm- 
bătă și duminică pe patinoarul arti
ficial.

In primul meci care a avut loc sîm- 
bătă seara echipele Steaua și Știința 
au oferit spectatorilor un joc dinamic, 
cu numeroase faze palpitante și — 
ceea ce este mai important — cu un

Dinamo cu 9—0 (3—0, 2—0, 4—0),
prin punctele înscrise îndeosebi cînd 
echipa adversă era în inferioritate nu
merică, de Ciobotaru (2), Bașa (2), 
Pop (2), Pană, Mantea și Florescu.

Așteptat cu mult interes (în tribu
nele patinoarului se aflau peste 3 000 
de spectatori) primul meci al cupla
jului de duminică în care se întâlneau 
formațiile Dinamo și Știința ne-a dat 
prilejul să urmărim o partidă viu dis-

ianuarie), urmînd ca luni 11 ianuarie, 
în sala de la Universitate să aibă loc 
primul antrenament. In primul ciclu 
sînt prevăzute 12 lecții cu o durată 
de 45 pînă la 90 de minute. De la 24 
ianuarie pregătirile se vor desfășura 
în aer liber.

★

Echipa C.F.R. Timișoara va începe 
pregătirile in ziua de 12 ianuarie in 
sala de gimnastică de la Institutul po
litehnic, După două săpiămîni, antre
namentele vor continua in aer liber.

AL. GROSS — coresp. reg.

★

După meciul din „Cupa R.P.R.", 
susținut la 27 decembrie 1964, echipa 
de categorie C, Flamura roșie Oradea 
a dat un scurt „concediu" jucătorilor

Fază din meciul Dinamo—Olimpia
Foto: I. Mihăică

nemotivat La sfîrșit, antrenorul Zilahi 
ne-a anunțat că, potrivit planificării, 
antrenamentele vor continua zilnic, a- 
vînd ca scop — pentru început — pre
gătirea fizică și dezvoltarea rezistenței. 
Lotul Crișului se va lărgi în retur prin 
promovarea în prima echipă a cîtorva 
elemente tinere: Levai, Huza, Nagy 
etc.

săi. Antrenamentele vor începe la data 
de 17 ianuarie, sub conducerea prof. 
Iile Buia și a instructorului Iosif 
Kecskei.

ILIE GH1ȘA-coresp. reg.

Dumitriu II, Ionescu, Codreanu...
Sîmbătă 9 ianuarie. Fotbaliștii fe

roviari și-au încheiat de două zile 
scurta vacanță. Ii reîntîlnesc în ca
bina de la Ciulești, gata echipați 
pentru a treia ședință de reacomodare 
— după cum ne informează antrenorii 
Valentin Stănescu și Victor Stăncu- 
lescu — în vederea efortului la care 
vor fi supuși pe tot timpul perioadei 
pregătitoare (12.11 — 14.III). în afară 
de Motroc, Jamaischi și Macri — ab
senți motivați — sînt toți: Andrei, 
Urziceanu, Georgescu, Langa, C. Dan, 
Lupescu, Kraus, Greavu, Dumitriu II, 
Năsturescu, Ionescu, Dinu, Codreanu, 
Oblemenco, Rugiubei, Tuțuianu. Stau 
tăcuți (pe băncile atît de familiare lor) 
ca înaintea unui meci decisiv, ascul- 
tînd indicațiile antrenorului principal.

Apoi, ieșim cu toți din cabină, foto
reporterul nostru solicită „una statică", 
după care... începe jocul pe terenurile 
de baschet din spatele teatrului și din 
apropierea podului Grant care, pe o 
porțiune, se transformă repede în 
„peluză". Așa că se joacă cu public. 
Privirile sînt ațintite îndeosebi a- 
supra partidei care opune „tricourilor 
galbene" (Dinu, Kraus, Dumitriu, Io
nescu, Codreanu) „treningurile" (Lu
pescu, C. Dan, Greavu, Georgescu și 
Năsturescu).

Pe un teren alăturat se încinge o 
miuță mai... mică: Urziceanu, Andrei

și cu Langa sînt opuși tinerilor Oble
menco, Tuțuianu și Rugiubei.

Nu-i părăsim pe băieți mai înainte 
de a-i chestiona pe tema returului. 
Răspund cu toții, rînd pe rînd, cu un 
ochi la carnetul de notițe și cu celă
lalt la.„ balon. Fiecare are un gînd 
pentru... ei și unul pentru echipă. In

esență, cu toți doresc ca Rapidul să 
reediteze vestita serie de opt victorii 
— repurtată în ediția 1963—64 ! Cum ? 
Dumitriu și-a luat angajamentul să 
încerce poarta mai des, Ionescu să 
devină mai altruist, Andrei să-și per
fecționeze și jocul din afara porții.

Să-i lăsăm deci să se pregătească...

G, NICOLAESCU

ritm susținut, care s-a menținut pînă 
aproape de fluierul final. Aceasta, în 
ciuda faptului că victoria a revenit 
formației militare la un scor conclu
dent: 9—0 (3—0, 3-0, 3—0). Lucru
rile s-au petrecut însă altfel decît ar 
lăsa să bănuiască acest scor. Studen
ții au luptat mult, s-au apărat de cele 
mai multe ori corect și au contraatacat 
rapid și periculos. Abundența golurilor 
își are explicația în primul rînd în in
tervențiile uneori neinspirate ale por
tarului Crihan. Acesta a reușit să iasă 
cu „fața curată" din situații foarte 
grele, dar a primit în schimb o serie 
de goluri parabile, cînd nimeni nu 
se aștepta. Pe de altă parte, trebuie 
să spunem că formația învingătoare a 
evoluat așa cum nu am mai văzut-o încă 
în acest sezon, imprimînd jocului un 
ritm viu, cu pase rapide și cu com
binații care nu de puține ori au smuls 
aplauzele publicului. In concluzie, am 
avut prilejul să asistăm la un joc 
frumos, la capătul căruia Știința ar fi 
meritat un rezultat mai strîns și lucrul 
acesta era realizabil ținînd seama și 
de numeroasele ocazii ale studenților, 
dintre care cea mai clară a fost aceea 
din ultimele secunde cînd Tăbăcaru, 
singur cu portarul, a ratat prilejul de 
a înscrie măcar punctul de... onoare. 
Vom sublinia, de asemenea, faptul că 
s-a jucat corect, arbitrii dictînd în 
cele 60 de minute doar două penali
zări. Au înscris: Biro (3), Calamar 
(3), Ionescu, Csiszer și G. Szabo.

Dacă acest meci a avut darul să 
mulțumească din toate punctele de ve
dere, în schimb partida care a urmat 
(Dinamo — Olimpia) a dezamăgit. 

Hocheiștii de la Olimpia s-au angrenat 
din primele minute într-un joc strict 
de apărare, părăsind rar propria treime 
și folosind orice mijloc pentru a împie
dica pe dinamoviști să realizeze un 
scor mai mare. Drept urmare, am asis
tat Ia o adevărată „avalanșă" de 
neregularități, de acte de indisciplină 
la care și-au dat... concursul jucătorii 
ambelor formații. In final a învins

putată, în care dinamoviștii au fost 
mai insistenți și au obținut victoria la. 
limită în ultimele minute de joc: 4—3 
(1—1, 2—2, 1—0). Studenții s-au com
portat bine, în nota evoluțiilor prece
dente, realizînd contraatacuri periculoase 
la capătul cărora au înscris cele trei 
goluri. Ei au condus cu 1—0 (Niță 
min. 10), Dinamo a egalat (Pană min. 
15), apoi Știința a preluat din nou con
ducerea (Niță min. 23), pentru ca în 
finalul reprizei Secunde avantajul să 
fie de partea dinamoviștilor: 3—2 prin 
golurile înscrise de Boldescu (min. 29 
și 35). Studenții au egalat (Niță min. 
38), dar cînd se părea că meciul se 
va termina nedecis Țiriac a adus vic
toria echipei sale, în penultimul minut 
de joc, printr-un șut de la distantă.

Trebuie să subliniem că și în această, 
partidă au abundat din păcate neregu- 
laritățile și faulturile grosolane, care 
au culminat cu o busculadă pe gheață. 
Pentru acest motiv Florescu (Dinamo) 
și Bianu (Știința) — fără ca ei să fie 
singurii vinovați — au fost eliminați pe 
toată durata jocului, fiind suspendați 
și în etapa de astăzi.

In ultimul meci disputat aseară. 
Steaua a învins Constructorul cu 19-1 
(5-0, 4-1, 10-0).

Competiția continuă astăzi pe pati
noarul artificial după următorul pro
gram : ora 17: Știința — Constructo
rul; ora 19: Steaua — Olimpia.

CĂLIN ANTONESCU

©HANDBAL"! 7

IERI LA „FLOREASCA‘‘,
In „cupa sportul popular*6

In cadrul etapei de ieri a „Cupei 
Sportul popular" la handbal în 7 s-au 
înregistrat următoarele rezultate: Ra
pid — Confecția 18—5 (4—2) și 
S.S.E.nr. 2 — S.S.E. nr. 1 6—3 (4—1) 
la junioare, Steaua — S.S.E. nr. 1 
20—16 (9—5) și Dinamo — S.S.E. 
nr. 2 13—13 (9—6) la juniori.

Qg-onosport
Așa arată o variantă cu 12 rezultate- 

exacte. Concursul nr. 2 din 
1965.

10 ianuarie

„Pentru azi: ,pniuțd‘, apărarea împotriva atacului..."
Foto : V. Bageac

Atalanta 
Cagliari 
Catania ■ 
Juventus

Lazio 
Bologna

I.
II.

III.
IV.
V. Mantova

VI. Milan — 
VII. Messina 

VIII. Roma —
IX. Sampdoria
X. Bari — “

XI. Brescia 
XII. Padova

1—1 — X 
0—0 — X

- Intemazionale 2—3 — 2
— Varese
— Fiorentina
Genoa
- Lanerossi
Torino 

Foggia
Modena
— Napoli
— Lecco

Fond de premii ;

ANULAT
1—0 — 1 

0—0 — X 
2—2 — X 
1—1 — X

1—0—1
4—1 — 1 

0—0 — X
194.352 lei.



COMEHTARI! ELOGIOASE IN PRESA FRANCEZĂ ’Tinerii handbal!ști bucurește
DUPĂ TURNEUL GRIVIȚEI ROȘII

Zilele trecute s-au reîntors în_ țară 
rugbiștii Griviței Roșii, care au între
prins recent un turneu în Franța. Du
pă, cum se știe, sportivii romîni au în
registrat un bilanț favorabil, ținîind cont 
de faptul că jucau într-o țară în care 
rugbiul are vechi tradiții. Ei an ob
ținut o victorie la Audi (11—8), ur
mată de două partide egale în fața 
unor echipe de o certă valoare inter
națională : Agen (3—3) și Beziers 
(6—6). în ultimul joc, desfășurat la 
Avignon, rugbiștii noștri au cedat 
(11—14), îndeosebi ca urmare a efor
turilor cu totul deosebite depuse an
terior pe terenuri grele, aproape im
practicabile și în plină iarnă, un se
zon în care sportivii noștri nu sînt 
obi.șnuiți să joace.

Presa franceză de specialitate a 
avut numai cuvinte de 
rugbiștilor romîni, care în ansamblu 
s-au prezentat excelent, făcînd o bună 
propagandă pentru sportul cu balonul 
oval din țara noastră. Astfel, sub titlul

laudă la adresa

„Grivița Roșie ciștigă la Audi cu trei- 
sferturile" ziarul parizian „L’EQUIPE" 
din 21 decembrie nota printre altele: 
„Romînii de la Grivița Roșie au în
ceput remarcabil „turneul lor fran
cez", triumfînd într-un excelent stil de 
XV-le lui Auch...“ ....Oaspeții ne-au
promis că vor juca cu liniile dinapoi 
și și-au ținut cuvîntul de o manieră 
atît de strălucită, încît două încercări 
au fost opera sprintenului Wusek, care 
a și ratat o a treia încercare, la fel 
de favorabilă".

Același ziar sublinia a doua zi în 
titlul unei reveniri la jocul amintit că : 
„Liniile de dinapoi ale rominilor re
prezintă o adevărată forță; ceea ce le 
lipsește încă este încrederea în pro
priile posibilități". Ziarul „MIDI 
OLYMPIQUE" își intitula cronica la 
aceeași întîlnire : „Romînii de la Gri
vița Roșie: victorie și puternică im
presie la Audi". Și mai departe: 
„Atacînd „1a mînă", romînii de la Gri
vița Roșie au confirmat progresele

Carpați". După al doi- 
cu Agen) ziarul de spe- 

scria : „...confir-

Corespondență specială din Paris

Start in „Turneul celor 5 națiuni" la rugbi
Scoția 16-8 (5-5)Franța

(prin telefon de la co- 
nostru). —. In meciul 
a actualei ediții în com-

PARIS 10 
respondentul 
de deschidere _ ____ . ,
petiția internațională „Turneul celor 5 
națiuni" au fost marcate în total șase 
eseuri și toate au fost opera jucăto
rilor din t>rei-sferturi I Oaspeții au 
deschis scorul prin aripa Brian He- 
nosson, încercarea fiind transformată 
de fundașul Scottland. Scorul se echi
librează apoi prin efortul spectaculos 
al lui Gachassiu, atent și prompt la 
un „â suivre" al lui Capdouze, reluat 
de Pique. Francezii pun stăpînire pe 
joc, în special în repriza secundă, 
cînd același Gachassin profită de o 
breșă a liniei Crauste—Herrero—Lira 
și „culcă" balonul. Celelalte două eseuri 
ale francezilor au fost opera lui Da-r- 
rouy, iar transformările (de două ori) 
sînt datorate fundașului Dedieu. Pen
tru scoțieni a mai înscris un eseu ne
transformat Henosson.

Cu toată această remarcabilă acti
vitate a aripilor Gachassin și Dar- 
rouy, ca și a întregii linii de trei- 
sferturi franceze, meritul principal al 
victoriei gazdelor revine înaintării 
care a stăpînit întreg jocul. Foarte 
bun Dauga, care a cules majoritatea 
tușelor, în pofida prezenței în rîndu- 
riie adversarilor a uriașului scoțian 
Stagg (2,03 m.) cel mai înalt jucător 
în rugbiul internațional. Bună și pe
rechea de mijlocași a Franței, în care 
LUian Camberabero a fost separat de 
fratele său Guy, pentru a avea ală
turi pe Capdouze, cu care a dat de
plină satisfacție. Dedieu l-a dominat 
net pe vis-â-vis-ul său Scottland și a

oferit celor 60.000 de spectatori pre- 
zenți la Colombes o impresionată 
suită de tușe lungi, semănînd derută 
printre scoțieni.

O ultimă notă asupra meciului dis
putat sîmbătă : foarte bun arbitrajul 
irlandezului Kelleher, același care a 
condus ultimul joc Romînia—Franța, 
de la București.

ROBERT BARRAN

rugbiului din 
lea joc (cel 
cialitate „L’EQUIPE1 
mînd marea lor valoare, rugbiștii ro
mîni nu au fost 
cît cu 4 minute înainte de 
final", (n.r. Agen 
pioană a Franței).

Valoarea sportivilor romîni este 
scoasă în evidență și de ziarul „MIDI 
LIBRE" — cotidian care apare la St. 
Etienne: '
prezent la jocul de la Agen) nu s-a 
îndoit, la sfîrșitul jocului, de „clasa" 
rugbiștilor romîni. Impecabile prinderi 
în tușă prin Demian, regrupări atră- 
gînd maximum de înaintași, atacuri 
lansate cu rapiditate de Stănescu și 
accelerate de un remarcabil Țibtileac, 
replieri rapide: registrul rominilor 
este foarte vast".

Ziarul „MIDI OLYMPIQUE" consa
cră în numărul său din 29 decembrie 
o întreagă pagină rugbiului romînesc, 
cu comentarii, reportaje și fotografii 
despre echipa Grivița Roșie și princi
palii ei protagoniști — Moraru și 
Demian, alături de cronica jocului cu 
Agen, intitulată „Grivița și Agen s-au 
ținut reciproc la respect, practicînd un 
rugbi de bună calitate".

Aceleași cuvinte de laudă le întîl- 
nitn și după jocul cel mai important, 
cu Beziers. Astfel, ziarul „MIDI LI
BRE" scrie: „Pe stadionul Saudieres 
din Beziers, un apreciat cadou de 
Anul Nou: 80 de minute de joc dî-rz 
și Grivița Roșie ține piept unui adver
sar dezlănțuit44. Ziarul „LA MARSEIL
LAISE", din Marsilia, referindu-se la 
același joc, subliniază: „Grivița Ro
șie obține un nul meritat la Beziers, 
după un meci mare!“, în timp ce 
„L’EQUIPE" scrie ca „Danos și Dedieu 
au salvat de înfrîngere un Beziers do
minat de înaintașii Griviței Roșii44.

egalați de Agen de- 
fluierul 

a fost în 1963 cam-

,...Nici un spectator (n.r.

i

Alexandra Nicolau
participă la turneul

de la Beverwijk
Ieri dimineața, campioana noas

tră de șah, maestra internațională 
Alexandra Nicolau, a plecat la 
Beverwijk (Olanda), unde urmează 
să participe la turneul internațional 
feminin. La întrecere au fost in
vitate șahiste fruntașe din mai 
multe țări europene. Prima rundă 
este programată pentru astă-seară.

au cîștigat „Cupa Mării Baltic*
ROSTOCK 10 (prin telefon). Astăzi 

a luat sfîrșit competiția internațională 
de handbal masculin „Cupa Mării Bal
tice". La ediția de anul acesta au par
ticipat selecționatele orașelor Rostock, 
Magdeburg, București (echipă de tine
ret), precum și formația C.K.D. Praga. 
Meciurile — urmărite cu un viu inte
res de un mare număr de spectatori — 
au fost extrem de echilibrate și dispu
tate, echipa cîștigătoare fiind decisă la 
golaveraj. Deși s-au resimțit după tur
neul lung pe care l-an întreprins în 
R. D. Germană, tinerii handbaliști ro- 
mîni au reușit frumoasa performanță 
de a se clasa pe primul loc, atrăgîn- 
du-și prin jocul prestat aplauzele spec
tatorilor și aprecierile specialiștilor.

Echipa bucureșteană a învins în pri
mul meci selecționata Magdeburgului 
cu 17—7 (12—4), după care a întrecut 
formația pragheză C.K.D. cu 11-5 (9-4).

In ultima partidă, jucătorii romi 
cedat în fața reprezentativei loc: 
9—4 (5—1). Celelalte rezultate: 
deburg — Rostock 12—7, C.K.I 
Magdeburg 10—9 și Rostock — ( 
14—11. Clasamentul: 1. Bucuri 
puncte (32:21); 2. Rostock 4 p (3 
3. Magdeburg 2 p (28:34); 4. ( 
Praga 2 p (26:34).

în acest turneu, din echipa n< . 
s-au evidențiat în mod special 
nescu, Oțelea, lacob și Popescu (. 
din urmă a ratat însă o serie r 
tuații clare). In general echipa n 
s-a comportat bine și a lăsat o i 
sie excelentă prin jocul său în ' 
combinativ și cu procedee tehnice 
taculoase. Handbaliștii romîni ur 
să sosească — cu avionul — în 
zilei de luni.

prof. EUGEN TROFIN, antre

Activitatea atletică internafiont
• BOSTON ÎNVINS LA SAN FRANCISCO ® GASTQ.N 

ROELANTS LA A PATRA VICTORIE ® FINALA „CUPEI EURC 
LA ATLETISM

In S.U.A. s-a inaugurat sezonul com- 
petițional atletic pe teren acoperit cu 
concursul de la San Francisco. în pro
ba de săritură în lungime, recordma
nul lumii Ralph Boston a fost învins 
de Gayle Hopkins. care a realizat 
7,77 m, cu 4 cm mai mult decît Bos
ton. Acesta a mai 
două probe. El 
locul doi la 60 m o 
de 7,3 și pe locul doi la triplu salt 
cu 15,00 m. Aceste probe au fost cîști- 
gate de Lingren — 7,2 și, respectiv, 
Darrel Horn — 15,18 m. Alte rezultate

participat la alte 
s-a clasat pe 

garduri cu timpul

DIN SPORTURILE DE IARNĂ
CONCURSURILE DE SCHI

DE LA GRINDELWALD ȘI WLUGEN

Schioara austriacă Christi Haas, 
campioană olimpică la Innsbruck, a 
confirmat pronosticurile oîștigînd pro 
ba de coborîre din cadrul concursului 
internațional de la Grindelwald. Ea a 
fost cronometrată în 2:19,50, fiind ur
mată în clasament de Edith Zimmer
man (Austria) 2:19,59 și Heidi 
Schmidt-Biebl (R. F. Germană) — 
2:22,22. Marielle Goitschel (Franța; 
s-a clasat pe locul 7 cu 2:23,78.

Clasamentul „combinatei" se prezintă 
astfel : Heidi Schmidt Biebl (R.F.G.) 
12,57 puncte; 2. Edith Zimmerman (Au 
stria) — 16 puncte; 3. Therese Obrecht 
(Elveția) 16 puncte; 4. Marielle 
Goitschel (Franța) — 20,98 puncte; 5. 
Annie Famose (Franța) — 22,82 
puncte; 6. Giustina Demetz (Italia) 
42,77 puncte.

★
Proba de coborîre din cadrul con

cursului internațional de schi de la 
Wengen s-a încheiat cu un rezultat sur
priză: austriacul Ștefan Sodat a reu
șit să învingă o serie de campioni con- 
sacrați ai acestei probe în frunte cu 
Karl Schrantz, Ludvig Leitner și alții.

Clasament: 
tria) 3:25.62; 
tria) 3:26,64; 
tria) 3:29.31; 
tria) 3:29-36; 
3:29,36.

(Aus-1. Ștefan Sodat 
Werner Bleiner (Aus-2.

3. Karl Schrantz (Aus-
4. Heini Messner (Aus-

K ” ................. ' ‘ '5. Hugo Nindl (Austria)

CONCURS DE PATINAJ 
INTRE SPORTIVII SOVIETICI 

ȘI NORVEGIENI

întîlnirea internațională de patinaj 
viteză dintre sportivii sovietici și cei 
norvegieni, care s-a desfășurat timp 
de două zile la Drammen, în apropiere 
de Oslo, a luat sfîrșit.

__________________________________

Scoruri strînse în etapa de ieri
a campionatului italian de fotbal

în etapa a XVI-a a campionatului 
italian, desfășurată ieri, echipele frun
tașe au obținut victorii la limită și se 
mențin în clasament pe aceleași locuri. 
La Catania, Internazionale a dispus de 
echipa locală cu 3—2, după ce la pauză 
Inter conducea cu 2-0 prin punctele 
marcate de Suarez (ieri în excelentă 
formă) și Mazzola. După reluare gaz
dele egalează și în ultimele minute de 
joc, fundașul Fachetti (Inter) aduce 
victoria echîpei sale.

Mai dificilă a fost victoria realizată 
‘de Milan pe teren propriu în fața 
formației Genoa. Liderii clasamentului 
au cîștigat cu 1-0 printr-un gol în-

scris în proprie poartă de fundașul 
Ribara. Juventus a cîștigat partida eu 
Varese cu 3-2, după ce pînă în ulti
mele minute conducea cu 3-1. Partida 
Mantova — Fiorentina s-a întrerupt 
cu 5 minute înainte de terminarea 
meniului din cauza cetii, cînd tabela 
de marcaj indica 2—0 în favoarea gaz
delor.

Celelalte rezultate: Roma — Torino 
2—2, Atalanta — Lazio 1—1, Cagliari 
— Bologna 0—0, Messina—Lanerosst 
0—0, Sampdoria — Foggia 1 — 1.

în clasament conduce Milan cu 28 
p., urmată de Internazionale — 24 p. 
și Juventus — 21 p.

1

Imagine de la recentul concurs internațional de schi de la Grindelwald. 
Campioana olimpică Marielle Goitschel (in mijloc) înconjurată de Therese 
Obrecht (stingă) și Heidi Schmidt- Biebl, învingătoarea probei de slalom 
special, surid vesele obiectivului fotografic.

Foto: RINGIER—ZURICH

Iată rezultatele înregistrate în ulti
mele probe : Femei: 500 m. Inga
Voronina (U.R.S.S.) 46,0; 3 000 m. 
Inga Voronina (U.R.S.S.) 5:16,7. Băr- 

Guliaev
Tomassen 
Grenvold 

1) Fred 
2) Jonni

bați: 500 in. 1) Boris
(UR.S.S.) 41.0, 2) Magne 
(Norvegia) 42,2; 3) Roar
(Norvegia) 42,7; 
Maier (Norvegia) 
Nilsson (Norvegia) 7:52,2; 3) Per-Ivar 
Moe (Norvegia) 7:54,3.

In clasamentul general, pe primul 
s-a clasat norvegianul Tomassen 

90,190 puncte, urmat de compatrio- 
sătt Per-Ivar Moe cu 90,530 puncte:

5 000 m.
7:52,1;

loc 
cu 
tul

HOCHEISTII CANADIENI 
ÎNVINGĂTORI 

IN R. S CEHOSLOVACA

Echipa canadiană de liochei pe ghea
ță Lacombe Rockets și-a continuat tur
neul in R. S. Cehoslovacă jucînd la 
Jilina cu selecționata orașului. Oaspe
ții au terminat învingători cu scorul 
de 5—4 (2—1; t—2; 2—1).

SCHIMB DE EXPERIENȚA 
INTRE ANTRENORII DE SCHI

In localitatea de sporturi de iarnă 
Bad Gastein (Austria) au început lu
crările celui de-al 7-lea congres „inter- 
schi" organizat de federația austriacă, 
la care participă 432 de delegați din 
21 de țări. Congresul, care va dura 7 
zile, constituie un schimb de experiență 
intre antrenorii diferitelor școli de schi 
in care se studiază noile metode de

pregătire ce se aplică în mai multe țări 
europene, cu veche tradiție în această 
disciplină. (Agerpres).

înregistrate : masculin : 60 ya ’ 
Paul Draffnian 6,2; greutate - 
Matson 19,30 in; 880 yarziz : 
Fared 1:54,9; 440 yarzi — Bi I Fl 
50,2; 1 milă — Billy Mills 4:08,1 
time — Otis Burei 2,10 m; prăj 
Paul Wilson 4,77 m; 2 mile — ( 
Young 8:50,7; feminin: 50 yarz 
duri — Pamela Kilborn 6,4; 44( 
— Judith Amoore 55,8.

★
Campionul olimpic și europe 

proba de 3 000 m obstacole, bei 
Gaston Roelants, continuă serii 
ceselor internaționale. Duminică 
cîștigat la Mar del Plata concur 
ternațional de cros realizind 
aproximativ 8000 m timpul de 4 
Roelants a sosit cu peste 150 m 
față de cel de al doilea clasat Ci. 
(Spania). Campionul belgian a. 
gat în ultimele 11 zile crosul de 
Paulo, cursa 
rile de la 
Plata.

de 10 000 și 
Montevideo și M<

vest-germană de- k.- .Federația 
a stabilit ca finala competiției .* 
masculine „Cupa Europei" să s 
fășoare în zilele de II și 12 s 
brie la Stuttgart. Finala „Cupei 
pei" (feminin) va avea loc la I 
tembrie în orașul Kassel.

Omologarea unor recoi
mondiale do natații

Federația Internațională de I 
(F.l.N.A.) a omologat ca re< 
mondiale următoarele performant 
m liber — 4:12,2 Don Schc 
(S. U. A.); 880 yarzi — 8:55,E 
ray Rose (Australia); 200 m b 
2:27,8 O’Brien (S. U. A.); 200. 
ture — 2:06,6 Berry (Australia 
m fluture femei — 1:04,7 U 
(S.U.A.); 100 m spate femei — 
Ferguson (S.U.A.).

PE SCURT
• într-un meci amical de handbal 

(masculin) desfășurat la Hanovra echipa 
R.F. Germane a învins cu scorul de 
23—16 (12—7)

• In meci 
campionilor _ 
culin), la Praga echipa Z. J. S. Brno a 
învins cu scorul de 73—66 (38—36) echipa 
Chemie Halle (R.D. Germană). învingă
tori și în primul joc (82—76), baschetba
liste cehoslovaci s-au calificat pentru 
sferturile de finală.
• La Moscova s-a desfășurat partida 

tur din cadrul optimilor de finală ale 
„Cupei campionilor europeni'* la volei 
(feminin) dintre formațiile Dinamo Mos
cova și Steaua Roșie Belgrad. Victoria 
a revenit voleibalistelor sovietice cu sco
rul de 3—0 (15—5; 15—8; 16—14). Cele două 
formații au căzut de acord ca și meciul 
retur să se dispute tot la Moscova, la 
10 ianuarie.

• La Varșovia a început un turneu 
internațional feminin de volei cu parti
ciparea echipelor Slavia ” 
Vasas Budapesta, A.Z.S.-A.V.F.

lone. în prima zi s-au înregistrat 
țațele: Slavia Bratislava—V*sas 
pesta 3—2 (11—16; 15—10; 15—6;
15—12); A.Z.S.-A.V.F. Varșovia — 
Polonă 3—0 (15—13; 15—13; 15—9).

® La Kielcze (R.P. Polonă) se

cu scorul 
echipa Norvegiei.

retur contind pentru „Cupa 
europeni** la baschet (mas-

Bratislava, 
Varșo

via și selecționata de tineret a R.P. Po- 
" * ‘ ‘ rezul-

Buda- 
4—15; 
R. “p.

® La Kielcze (R.P. Polonă) se desfă
șoară un turneu internațional de baschet 
feminin cu participarea selecționatelor 
de tineret ale R.P. Bulgaria, R.D. Ger
mane, R.P. Ungare și R.P. Polone. Iată

(Agerj

rezultatele înregistrate în primsț. : 
Bulgaria—R.D. Germană 77—52 
R.P. Polonă—R.P. Ungară 51—41

® în primul meci din cadrul. ș 
lor de finală ale „Cupei campion 
ropeni“ la baschet (feminin) 
cehoslovacă Slovan Orbis Praga t 
echipa iugoslavă Radnicki ~ 
scorul de 63—59. întîlnirea 
desfășura la 15 ianuarie Ia

• în sferturile de finală 
internațional de tenis de 
Perth, Roy Emerson (Australia) 
vins cu 6—2, 6—1, 6—3 pe comp 
său Millien, iar Fred Stolle (Aust 
cîștigat cu 8—6, 6—2, 6—3 mecii 
Clayton (Australia). In semifinale 
son se va întîlni cu Pierre 
(Franța), iar Stolle cu Pierre 1 
(Franța). Finala probei feminine 
disputată între Margaret Smith și 
Ebbern, ambele din Australia.

• După o zi de odihnă a fost 
campionatul unional masculin d* 
cu desfășurarea partidelor din r 
9-a. Marele maestru Bronștein, u 
pretendenții la primul loc, după 
înfrîngeri consecutive a jucat la 
rea sa și a obținut victoria îr» 
cu Bakulin. în criză de timp Pe^ 
făcut cîteva greșeli și a trebuit să 
partida sa cu Krogius. Două parti 
terminat la egalitate: Suetin—Lui 
Bannik—Averbach. Restul pa 
s-au întrerupt. în clasament cont 
conducă Korcinoi cu 7 puncte și 
tidă întreruptă.

(Age

fi

Belgr 
retur 
Praga.

ale tu cîmp
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