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Aseară, la hochei

Steaua—Selecționata orașului Sofia 4-0

Dinamo București și steaua 
la a 4 a victorie consecutivă

Luni 1 februarie 1965 4 pagini 25 bani

De data aceasta, ...capacul" lui Mazitu a deviat mingea aruncați de 
Harteș spre coșul arădenilor și feroviarii au mai pierdut o ocazie de a în
scrie. Fază din meciul Rapid — Dinamo Oradea.

Foto: P. Romoșan

Vizita . echipei reprezentative . a Bul
gariei, care a evoluat sub numele de 
selecționata orașului Sofia, a. atras pe 
patinoarul „23 August", sîmbătă și ieri, 
-tfii mare număr de spectatori. In primul 
joc, tînăra echipă a dinamoviștilor a 
terminat la egalitate (4—4) cu forma
ția oaspe; în cel de-al doilea, cum era 
de așteptat, garnitura mai experimen

Varga a șutat și... e 2-0 pentru Steaua I
, ’ Foto: Ț, Roibu
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PRIMELE REZULTATE DIN FAZA REGIONALA 
A „CUPEI SPORTUL POPULAR" LA HANDBAL

A VlD-a,ediție a „CUPEI SPORTUL 
POPUf.AR" — competiție cu veche 
.tradiție î'n handbalul nostru — a in
trat în faza finală. Ieri, s-au dispilfa’t 
meciurile primei etape a fazei interre
gionale, ’bare urmează să desemneze 
formațiile finaliste, lată un scurt film 
al partidelor (eliminatorii) programate 
ieri,

LA BUCUREȘTI ...
• , Nutnșiroșii spectatori prezenți în 

sala Floreasca au avut prilejul să ur
mărească întreceri interesante, mai 
ales între echipele de ’băieți. La fete,
S.S.E. nr.-2 București nu a avut pro
bleme ,în;,faț.a formație/ S.S.E. Craiova, 
alcătuită în majoritate din handbaliste 
tinere și ca vîrstă și ca" activitate Cdrri- 
petițională. Elevele bucitreștene- au cîș- 
tigat la un scor care exprimă diferența 
de... stagiu și de valoare între cele 
doUă echipe; 33—3 (14^-0). Formațiile;
S.S.E. NR. 2; Marilena Dincă, Agripina 
Harghel—Fotini Mamiaca 6. Aurica 
Săntămăreanu I, Elena Savu 5, Gra- 
țiela Grigore 4, Ștefania Oancea 4, 
Elena Gheorghe 12. lulia Ianaridu. Ro- 
dica Hrescanu 1, Elisabeta Diaconu.
S.S.E. âHftțOVA : Doina Zăvălas, Ni- 
coletâ Cțtfau — Viorica Bona 3, Maria 
Cîrciji, Qoțnelia Popescu, Cornelia Mer- 
toiu. Atena Nicu, Eleonora Ursu, Elena 
Grubi. Sanda Nemeș. Irlna Matei.

• .PaSÎQffant a fost, ;.multă vreme, 
jocul de jiriiori C.S.S. București—Elec- 
troputeto țraiova. Oaspeții s-au dovedit 
egali'.- ftișrp parte din joc cu formația 
biicmvșieă.uii și nu au cedat decît în 
ultimele 10 mituitei pierzind meciul la 
un scor care nu exprimă fidel raportul 
de fprțe; *26 -18 (14—11). Graiovopii 
au <3 formație omogenă, echilibrată, 
care cu ’un plus de disciplină de joc ar 
face ;rrțhi eficace handbalul suficient de 
spectaculos pe care-1 practică. CS.Ș. 
merita victoria prin pregătirea sa fizică 
maț, bună și prin forța de atac supe
rioară. C&S: V. Ccrnușcă, M. Istvan 
—V. Preoții 5, Gabrielescu 3, Dinea 12, 
Mihăitosi^ 4, Ciaki 1, Brobonea, Cal
ma 1, S>|ieă. ELECTROPUTERE: Mi- 
trică, FWioin—Sbora 2, Pădureanu 1. 
Stoian, Maxim 4. Ștefănescu 1, David 
1, Migiu 2, Manea 6, Sandu 1.
• în meciul Rafinăria Teleajen— 

Voința Agnita (m), prima echipă s-a 
i»jt>us priu.tr-urj joc. mai subtil, plin de 
fantezie, «i combinații, rapide, ctt care 
și'-a- depășiți la-. diferență; adversarul 
lent , și imprecis în aruncări ,1a poartă; 

tată a echipei noastre campioane, 
Steaua, s-a impus fără drept de apel, 
cîștigînd cu 4—0 (3—0, 0—0, 1—0).

Aseară, Steaua a început jocul foarte 
bine. Combinațiile rapide, sigure, ale 
atacanților militari i-au constrîns pe 
oaspeți la un joc bazat pe apărare, joc 
pe care — de altfel — l-au practicat 
cu destul succes, în întreaga partidă.

32—17 (15—7). Paftida a oferit multe 
momehte ’ intefeSante, speptaculoase. 
RAFINARIA : Moldoveanu, Petre—Pali 
5, Avramescu 6, Badea 3, Stănescu 12, 
Barbu 2, Negoiță. Constantin 1, Mhri- 
nescu, Onișcă 3: VOINȚA: Henning, 
Herciu—Armean 5, Schneider 1, G. 
Frank 1, Drăgan 1, Anghel 1, Roman, 
W. Frank 3, Barbu 1, Sas 4.

LA TIMIȘOARA
S. M. hr. 4 Timișoara—Știința Baia 

■Sprie (f) 31—4 (15—T). Joc la’dfsbre- 
ția gazdelor, din rîndul-cărora Mezen- 
rat a înscris 9 goluri.,. . . . .

Tehnometal Timișoara—înainte Baia 
Mare (m) 32—18 (15—6). Partida â 
fost viu disputată. Tehnometal 'ă jucat 
■mai bine, cu mai multa hotărîre* In ac
țiunile oferțșive. Cele, mai multe go
luri : Seher 9 și Hoțke 8, respectiv 
Blaga 8. (I. Ciocșan, coresp.).

LA BRAȘOV
Luceafărul Brașov—iS.S.E. Buzău (t) 

'13—3 (5—0). Campioana- reprildîcimă 
la junioare a cîștigat fără dificultate; 
echipa oaspe a jucat bine doar în apă- 

(Continuare în pag. a 3-a) 

LA VOLEI-ETAPA GAZDELOR
0 singură excepție: Partizanul roșii Brașov — Metalul București (F) 2-3

Precum subliniem în titlu, etapa a 
IX-a a campionatelor republicane de 
volei în categoria A seria I a. fost, 
și mai mult decît altele de- pînă 
acum, etapa gazdelor, învingătoare în 
7 din 8 cazuri. Partidele disputate 
în provincie au luat sfârșit cil uimi
toarele rezultate: '

Tractorul Brașov —- Știința Cluj 
(m) 8—0 (8, 7, 4) ; Știința Timișoara 
— Steaua București (m) 3—0 (12, 
8, 14) ; Știința Galați — Farul Cons
tanța (m) 3—0 (5, 3, 15) ; Dinamo 
Bihor — C.Ș.M.S. Iași (m) 3—1 (9, 
13, 11—15, 13) ; Partizanul roșu Bra
șov — Metalul București (f) 2—3 
(15—5, 6—15, 6—15, 15—5. 16—18) s 
Farul Constanța — C.S.M.Cluj (f) 
3—0 (14, 8. 11); Voința Craiova — 
Știința Cluj (f) 3—1 (8, 8—15, 11, 
9). Amănunte — în numărul de inline 
al ziarului, nostru, , ■ '

Două din golurile primite de ei în a- 
ceastă primă repriză au fost rezultatul 
a două contra-atacuri întreprinse de 
Biro (miri. 5 și 19), în momente cînd 
hocheiștii bulgari „s-au aventurat" în 
atac. Cel de-ăl treilea gol (min. 14) 
a fost înscris de Varga printr-unul din 
obișnuitele lui „șuturi-bombă" de la 
treime.

A doua parte a meciului, mai puțin 
spectaculoasă, a avut același aspect 
general: dominare a bucureștenilor, dar 
într-un ritm mai scăzut, și căreia oas
peții i-au făcut, față fără a mai primi 
golțțri. Tot la un contraatac, întreprins 
de Szabo I și .țermipat cu o pasă scurtă, 
laterală, dată lui Biro (care a reușit 
astfel cel de-al treilea gol al său) a 
fost stabilit scortd final, în minutul 47.

Steaua a, fost evident superioară și 
dacă scorul n-a luat proporții, aceasta

RADU URZICEANU 
CĂLIN ANTONESCU 

(Continuare în pag. a 4-a)

CRESC COPIII!...

Șerban loan—16 ani—1,99 m la înălțime
Profesorul Gheorghe Stănescu, de 

la Șcbala'5’Âpo?țivă de elevi nr. 1 din 
Capitală, hitiricbștS' cu’ multă pasiune 
pentru ridicarea’ performanțelor tine
rilor săi elevi și găsește prilej de 
bucurie de fiecare dată cînd unul 
dintre': ei. reușește să facă ceva deo
sebit. 1

Sîmbătă i-am întâlnit pe Gh. Stănes
cu.- în. tramvai. în loc de „bună ziua" 
i-am pus direct întrebarea : „Ce face

ȘERBAN 1OAN

Și acum( despre meciurile jucate în 
Capitală.

Progresul București — Constructorul 
Brăila (Mj B—0 (11. 9, 10). Ca și 
meciul feminin Ș.P.B. — Progresul 
desfășurat în deschidere duminică la 
Floreasca, și cel masculin a durat tot 
trei seturi. Dar, spre deosebire de 
primul, așa cum vom arăta mai jos, 
jocul băieților ne-a oferit trei seturi 
cu multe faze spectaculoase. Ele au 
fost realizate; mai cu seamă de bucu- 
reșteni.

Din motive obiective (Chezan acci
dentat iar Vasiliu, Radu și Vida în 
sesiune de -examene), Progresul s-a 
prezentat la,- sală, doar cu 7 jucători. 
Aceștia- însă; mbbil!zîndu-se, acționînd 
Cu o deosebită voință, au reușit ud 
joc bun și' să" obțină victoria. Merite 

Șerban ? S-a maî dezvoltat ? Cit crezi 
că va sări în acest an ?“

Profesorul a răspuns prompt la fie
care întrebare, mai puțin la ultima. 
După cîteva clipe de gîndire îmi spu
se : „De, știu și eu!... Cred că va 
sări cu cîiiva centimetri peste 2 m. 
Dar cit anume mi-e greu să spun. 
Sînt sigur, în orice caz, că se va nu
măra în acest an, printre săritorii de 
frunte ai țării"...

Duminică dimineață, în campionatul 
de sală al juniorilor bucureșteni, ȘER
BAN 1OAN (împlinește 17 ani la 2 
mai) a obținut, în primul concurs din 
1965, un rezultat excelent care vine 
să întărească aprecierile profesorului 
său. După ce a sărit din prima încer
care 1,75 m, 1,80 m, 1,92 m, el a 
trecut, din a doua, peste ștacheta înăl
țată la 1,99 m. Un nou record de 
sală pentru juniorii de categ. I.

Alte rezultate de valoare au mai în
registrat și alți juniori bucureșteni: 
Horîa Ilieșu (S.S.E. II) a egalt re
cordul de 7,5 sec. pe 55 mg realizat 
săptămlna trecută de Dan Hidioșanu. 
Georgeta Cîrstea (Viitorul) a obținut 
6,4 pe 40 mg, Cezara Dafinescu 
(C.S.S.) a sărit 1.46 m la înălțime. 
In mod deosebit vcnn sublinia rezulta
tul junioarei de cat. a Il-a Dumitra 
Radu (Viitorul) care a trecut la 1.55 
m la înălțime. Și aceștia nu sînt de
cît cîțiva dintre tinerii noștri atleți ale 
căror rezultate viitoare le așteptăm 
cu toată încrederea.

au în primul rînd Cherebețiu și Za- 
porojescu care prin acțiunile lor sub
tile au făcut multe puncte, și Dumi
trescu, acesta într-o bună dispoziție 
de joc, atacînd puternic și precis.

Oaspeții, care n-au izbutit mai mult 
din cauza numeroaselor lor lipsuri la 
primirea serviciului și în efectuarea 
blocajului, în setul 3 și-au epuizat 
și resursele fizice, fiind conduși la un 
moment dat cu 10—4.

C. ALEXE

Diuamo București — Petrolul Plo
iești (M) 3—0 (4, 6, 10). E vorba în- 
tr-adevăr de două echipe de valori 
distanțate. Totuși nu într-atîta îneît 
să justifice renunțarea la luptă, ex
primată limpede din capul locului de 
jocul ploieștenilor. Cu excepția lui

Campionatul masculin de baschet a 
programat dumiiiică o etapă redusă, 
trei dintre partide fiind aniînate pen
tru o dată care va fi anunțată ulte
rior. In Capitală; ' singlira întîlriire 
desfășiu'ată a opus formațiile Rdpid 
București și Dinamo Oradea, care ' au 
atras în sala Floreasca tin. public ’nu
meros. - .. .. ■ ’

Din capul locului -trebuie spus ; că 
întrecerea — în ciuda faptului că 
evoluau două echipe fruntașe — a de
zamăgit total, nivelul jocului fiind 
extrem de modest. Formația feroviară, 
e drept, a cîștigat la un scor cate
goric, 86—57 ( 29—22); dar baschet- 
baliștii de la Rapid sînt departe de 
meciurile frumoase pe care ni le-au 
oferit în fur. Acțiunile lor ofensive țex- 
ceptînd contraatacurile) au fost rigide, 
lipsite de cursivitate, deși diferența 
netă de pe tabela de marcaj — în spe
cial în repriza secundă — le permi
tea mai multă relaxare în pasarea 
mingii și concretizarea fazelor din a- 
propierea panoului. Chiar și în apăra
re, rapidiștii au dat dovadă uneori 
de lipsă de concentrare și mobilitate, 
permițînd adversarilor prea multe pă
trunderi individuale. Succesul lor — 
primul din acest an —- se datorează 
mai mult jocului foarte bun al lui 
Cristian Popescu, deosebit de eficace 
în acțiunile ofensive, ca și eforturilor 
lui Radu Popovici și Predulea, care 
au interceptat numeroase mingi utili
zabile apoi pe contraatac.

Formația orădeană a făcut dttmîni- 
! că dimineața una din cele mai slabe 
I partide jucate în ultimii Srni la Bucu

rești. Comițind nenumărate greșeli de 
tehnică, ratînd nepermis de multe 
aruncări la coș (din poziții ideale

(Continuare în pag. a 3-a)

Zamolo, singurul petrolist care a ac-< 
ționat mai curajos și — ca atare — 
la valoarea lui în primul set. Pe ur
mă, l-au imitat și Dimeni, Giuvelea și 
îndeosebi Rădulescu, însă.... prea pe 
urmă, adică doar în setul final, cînd 
era tîrziu și cînd scorul n-a mai fost 
atît de sever mai mult ca o conse
cință a folosirii în terenul dmamo- 
viștilor și a rezervelor. Cei mai buni 
de la învingători : Corbeanu, Ganciu, 
Cozonici, Derzei. —

Secondat de Al. Dinu (îndeobște 
formal), ca arbitru principal a func-> 
ționat M. Albuț, căruia îi reproșăm 
abuzul de argumentare verbală a de
ciziilor sale, exces total nefiresc pen
tru limpezimea fazelor respective și 
în general pentru simplitatea proble
melor ridicate de meciul în cauză. 
(_ c.F. -)

C. P. București — Progresul Bucu
rești (F). 3—0 (8, 12, 7). Rezultatul 
acesta, ținînd seama de valoarea ce-»

1 •■(Continuare’ In1 p<tg- a 2-a}



La Predeal, in „Cupa R. P. R

Juniorii alpini au arăiat frumoase perspective

lupta pasionantă 
au dat-o pentru 

fruntașe, au rea- 
spectacol frumos, 
cu viu interes de

Speranțele schiului al
pin din țara noastră s-au 
întîlnit 6Îmbătă și dumi
nică pe pîrtia Clăbucetu- 
lui din Predeal pentru a-și 
disputa prima „manșă" a 
„Cupei R.P.R.". Cei 80 
de concurenți au dovedit 
din plin realul lor talent 
și, prin 
pe care 
locurile 
lizat un 
urmărit 
mii de excursioniști și lo
calnici înșiruiți de-a lun
gul piftiei.

Sîmbătă, cînd s-a des
fășurat slalomul special 
(pe panta de jos a Clă- 
bucetului), juniorii au 
avut de înfruntat și difi
cultatea creată de starea 
pîrtiei, foarte tare, pe a- 
locuri cu gheață. Acest 
lucru a făcut ca frierea 
să fie severă, iar unii din
tre concurenți să cadă pe 
traseu sau chiar să aban
doneze. Duminică, în 
schimb, panta de sus a 
oierit condiții foarte bune 
pentru cursa de slalom 
uriaș. Mulți dintre tinerii 
schiori au dovedit o co
rectă .însușire a procedee
lor tehnice și mult curaj, dîndu-ne 
speranțe ca printr-o muncă susținută 
și serioasă vor înregistra intr-un timp 
scurt lin salt calitativ simțitor.

Clasamente: SLALOM SPECIAL 
juniori: 1. Dorin Munteanu (St. roșu 
Brașov) 86,5 (42,9+43,6) ; 2. Virgil 
Brenoi (St. roșu Brașov) 87,2 (44,4+ 
42,8); 3. Gh. Vulpe (S.S.E. Sinaia) 
89,3; 4. I. Juncu (S.S.E. Sinaia) 
95,2; 5. Petre Brinzei (S.S.E. Piatra 
Neamț) 96,2; 6—7. St. Manea 
Predeal) 96,7; 6—7. Adrian 
(Reșița) 96,7; junioare: 1. 
Stoian (Luceafărul) 82,0; 2. 
Mores (St. roșu) 83,6; 3. 
Bălan (Caraimanul) 97,2: 
Donea (S.S.E. Sinaia) 98,1 ; 
Trestian (Reșița) 102,2; 
URIAȘ juniori: 1. V. Brenci 77,3;
2. D. Munteanu 78,6; 3. Gh. Vulpe

(S.S.E.
Lungu
Rodica 

Ghizela 
Mariana

4. Elena
5. Maria 

SLALOM

Dinamo Brașov conduce cu numai 4 puncte 
după prima etapă a „Cupei R.P. R.“ ia fond

concursului in

BUȘTENI, 31 (prin telefon). Fon- 
dîștii seniori și juniori și-au disputat 
sîmbătă' și duminică pe pîrtiile din 
localitate probele etapei I a „Cupei 
R.P.R.**. Vremea frumoasă, zăpada fa
vorabilă, dorința concurenților de a 
avea o comportare cît mai bună, toate 
acestea au făcut ca întrecerile să se 
bucure de un deplin succes. Desigur, 
nu poate fi omis aportul iubitorilor 
de schi din localitate, care au parti
cipat cu entuziasm la rezolvarea unor 
probleme de organizare contribuind 
astfel la desfășurarea 
condiții optime.

Disputele au fost în 
brațe, iar lupta pentru 
clasament a fost foarte strînsă. Do
vadă, clasamentul final care marchează 
o diferență de numai 4 puncte în fa
voarea dinamoviștilor brașoveni, ceea 
ce înseamnă că echipa câștigătoare 
a „Cupei R.P.R." la fond va 
de abia după etapa a Il-a.

Iată clasamentele: seniori
1. D. Petre (Dinamo Brașov)

general echili- 
primul loc în

Constantin Ciștnașu, unul din juniorii remarcați 
cu prilejul 'întrecerilor de la Predeal, in timpul 
cursei de slalom special.

Foto : D. Stănculescu
79,5; 4. C. Cișmașu (S.S.E. Predeal) 
81,4; 5. St. Manea 81,6; 6. N. An- 
dreescu (Dinamo Brașov) 83,1 ; 7. C. 
Vulpe (Voința Sinaia) 84,5; 8. Fi. 
Bidu (Luceafărul) 
Dan (Caraimanul 
P. Brinzei 85,5; 
stanța Măzgăreanu 
2. Ghizela Mores

84,9; 9. Cristea 
Bușteni) 85,0; 10. 
junioare: 1. Con- 
(Luceafărul) 100,8;
104,7; 3. Rodica 

Stoian 105,0; 4. Elena Neagoe (S.S.E. 
Sinaia) 109,0. Pe echipe: 1. S.S.E. 
Sinaia 182 p; 2. Voința Sinaia 241 p; 
3. St. roșu Brașov 250 p; 4. Dinamo 
Brașov 255 p; 5. Luceafărul 
268 p; 6. S.S.E. Predeal 281
S.S.E. Piatra Neamț 337 p; 8. 
mantii Bușteni 338 p ; 9. S.S.E. 
371 p; 10. Reșița 393 p.

Brașov 
p; 7. 
Carai- 

Brașov

D. STANCULESCU

4.

Funieru

2. Gh. Cincu (A.S. Armata Brașov) 
51:42:0; 3. St. Drăguș (A.S.A.) 53:24,0;

N. Sfetea (Dinamo) 53:30,0; 5. 
V. Alexandrescu (A.S.A.) 53:52.0; 6. 
M. Stoian (A.S.A.) 54:45,0; senioare 
5 km : 1. Marcela Leampă (Dinamo) 
22:33,0; 2. Doina Boboc (Tractorul) 
24:35,0; 3. Maria Drăghici (A.S.A.) 
27:53,0; juniori 5 km: 1. Gh. Dihoi 
(Dinamo) 19:16,0; 2. Iosif Olteanu 
(Dinamo) 20:39,0; 3. I.
(A.S.A.) 20:58,0; 4. D. Soiu (A.S.A.) 
21:07,0; junioare 3 km: 1. Rodica 
Cimpoia (A.S.A.) 12:19,0; 2. Eugenia 
Vișan (A.S.A.) 12:28,0; 3. Maria Țe- 
posu (Tractorul) 13:30,0; ștafeta 
3x10 km seniori: 1. A.S.A. (Alexan- 
drescu, Drăguș, Cincu) 11143:53,0; 2. 
Dinamo l.h47:30,0; 3. Tractorul
lh59:44,0; 4. Bucegi Sinaia 2h00:10,0; 
5. selecționata Gheorghieni 2h04:31, 
3x5 km juniori: 1. A.S.A. lh05:39,0; 
2. Dinamo lh07:45,0; 3. selecționata 
Gheorghieni 11114:51,0; 3x3 km fete 
(2 junioare și 1 senioară) : 1. A.S.A.

fi decisă

CONSTANTIN FAUR

Progresul — Constructorul Brăila 3—0. Și de da'a aceasta, blocajul brăiienilor va ji depășit. Atacul decisiv 
al lui Marian Statuate va însemna un nou punct pentru învingători. Foto : P. Romoșan

Cupa Postăvarul
POIANA BRAȘOV, 31 (prin telefon). 

Cele două competiții dotate cu „Cupa 
Postăvarul", desfășurate . sîmbătă și 
duminică în Poiana, au reunit la start 
cei mai buni schiori specialiști ai pro
belor alpine și de sărituri. Deși zăpada 
a fost moale, comportarea sportivilor 
a fost satisfăcătoare. Se cuvine amin
tită proba de slalom uriaș, urmărită 
de mii de spectatori. De menționat, de 
asemenea, că după terminarea săritu
rilor din cadrul concursului propriu-zis, 
cîștigătorul probei, Burețea, a făcut o 
tentativă de record, la trambulina mij
locie, încununată de succes; 57,5 m. 
Dublul campion de anul trecut, Iosif 
Eros, a avut 2 sărituri foarte bune în 
concurs (una dintre ele de 57,5 m), 
dar la ambele a căzut după aterizare 
și nu' s-a mai clasat.

Iată rezultatele tehnice: ' sîmbătă. 
slalom special, în Kantzer; seniori: 1. 
N. Iovici (Steagul roșu) 1:15,1 (37,9+
37.2) ; 2. M. Bucur (Carpați Sinaia) 
1:15,7 (37,5+38,2); 3. C. Bălan (A.S.A. 
Brașov) 1:17,2 (39,7+37,5); 4. K. Gohn 
(Dinamo) 1:17,3 (36,9 + 40,4 — căzut 
în manșa a Il-aj; 5. H. Hannich (Di
namo) 1:18,2 (39,5+38,7); 6. G. Cristo- 
loveanu (St. roșu) 1:19 (4Q+39); se
nioare: 1. Ilona Micloș (Dinamo) 1:21,1 
(40,5+40,6); 2. Mihaela Ghioarcă-Stoe- 
nescu (Voința Sinaia) 1:24,1 _(42,8+
41.3) ; 3. Mihaela Casapu (
1:25,5 (43,3+42,2); 4. Edith 
(A.S.A.) 1:27,5 (44,2+43,3); 5. 
Blebea (A.S.A.) 1:44,3 (58+46,3); 
liana Focșeneanu (Carpați) 
(58,2+46,3). Duminică, slalom 
Cristianul Mare — Canalul Lehman 
(38 de porți, același traseu la fete și la 
băieți), seniori: 1. C. Tăbăraș (Carpați) 
1:20,7; 2. C. Gohn 1:22,0; 3. D. Foc
șeneanu (Carpați) 1:22,6; 4. G. Bălan 
(A.S.A.) 1:22,8; 5. N. Iovici 1:24,8; 6. 
C. Bălan 1:24,9, senioare: 1. Ilona Mic
loș 1:27,3; 2. Edith Șuteu 1:29,8; 3.
Mihaela Casapu 1:33,2; 4. Mihaela 
Ghioarcă-Stoenescu 1:34,3; 5. Liana 
Blebea 1:36,2; 6. Liliana Focșeneanu 
1:39,5; Combinata alpină pe două pro
be seniori: 1. K. Gohn 159,3 p.; 2. 
N. Iovici 159,9; 3. C. Tăbăraș 160,8; 
senioare: 1. I. Micloș 168,1; 2. E. Șuteu 
177,3; 3. M. Ghioarcă-Stoenescu 178,4.

Duminică, sărituri (trambulina mij
locie din Poiana): 1. St. Burețea (Trac
torul) 223,15 p (34+54,5 m); 2. N. 
Dorobanțu (Dinamo) 210,4 (52,5+53,5); 
3. Vasile Mărgineanu (Tractorul) 208,55 
(535+50).

(Dinamo) 
Șuteu 
Liana
6. Li- 
1:44,5 
uriaș

C. GRUIA și
V. SECAREANU-coresp.

44:02,0; 3. Tracto-

acestei prime etape,

43:30,0; Dinamo 
rui 44:28,0.

După întrecerile 
clasamentul pe echipe se prezintă ast
fel: 1. DINAMO BRAȘOV 49 p; 2. 
A.S.A. Brașov 53 p; 3 Tractorul Bra
șov 96 p; 4. selecționata Gheorghieni 
149 p; 5. Bucegi Sinaia 169 p; 6. Ca- 
raimanul Bușteni 214 p; 7. selecțio
nata Reșița 240 p. Regretabilă absenta 
schiorilor din Rîșnov care, deși au fost 
invitați de F.R.S,B., nici măcar nu au 
anunțat că nu se vor prezenta.

M. BOTA și
V. ZBARCEA — coresp.

Un reușit concurs dc lupte 
copiipentru

s-a desfășurat' în sala 
un interesant concurs 
clasice șl libere pen- 

Iubitorii sportului 
n-au

Recent, 
Dinamo 
de lupte 
tru copii, 
luptelor din Capitală, care 
fost prezenți la aceste reuniuni, au 
ce regreta. Pe cele două saltele, din 
frumoasa sală Dinamo, au evo
luat . adevărate talente pentru 
sportul luptelor de mîine, copii 
care nu depășeau greutatea de 
45 kg. Să-i fi văzut la «lucru”.

Tururi de cap, salturi la un 
braț sau la două... chei de picior 
...rebururi etc. Aceste acțiuni 
erau întreprinse de copii, de mici 
sportivi care la prima vedere 
păreau începători, dar care în 
evoluția lor pe saltele s-au arătat 
a fi adevărați „maeștri", s-au re
marcat în mod deosebit Al. Io- 
nescu, V. Ecobici, I. Alexandruc, 
V. Butnaru (Progresul), Gh. An
drei, M. Matei, J. Petre și M. Mi- 
litaru (Dinamo), c. Stanciu, Gh. 
Petculescu, N. Păsat, FI. Răduț 
și V. Melinte (Metalul) etc.

Inițiativa comisiei orășenești de 
a organiza un astfel de concurs

Etapa gazdelor
(Urmare din pag. 1)

două formații, era delor
Progresul n-a reușit decît să 
la începuturile seturilor 2 
4—1 și 4—0, iar în ultimul 
gă pînă la 11—11. Firește, 
„zvîcniri" r~ — r: J

așteptat, 
conducă 

și 3 cu 
să ajun- 

aceste 
nu au putut fi dezvoltate 

și echipa mai bine pregătită, cu com
portarea mai constată a cîștigat pe 
merit cu 3—0. Este exact diferența 
afișată pe teren de cele două forma
ții. Jocul, se înțelege, n-a satisfăcut. 
A fost o acalmie generală și puținii 
spectatori prezenți duminică diminea
ța în ’ 
lejul 
Doar 
cînd 
0—4,

sala Floreasca au avut rar pri- 
să aplaude o fază mai acătării, 
ultimul set a mai arătat ceva, 
C.P.B., văzîndu-se condusă cu 
s-a mobilizat și, de la 2—4 (cu 

Ecaterina Crăciun la serviciu) a reu
șit 9 puncte consecutive, spulberînd 
speranțele adversarelor, care pînă la 
sfîrșit chiar că nu mai fac nimic pe 
teren. Am mai reținut de la învingă
toare pe Maria Petre și, parțial, pen
tru unele atacuri bune, pe Ana Za- 
bara. (AL. C.)

Rapid București — Știința Bucu
rești (F) 3—1 (11, 10—15, 5, 7). Un 
meci de valoare scăzută, cu mult in
ferioară celei solicitate unei partide 
din prima categorie a voleiului nos
tru. Iar aceasta, în cea mai mare 
măsură ca urmare a jocului deslînat 
(combativ, e drept, dar lipsit 
zont) pe care l-au practicat 
tele, cu un atac fără fantezie 
un blocaj în genere... ca 

de ori- 
studen- 
și cu 
înainte

de 6 decembrie 1964. Adică, cu jucă
toarele încă nefamiliarizate cu noile 
reguli, încă neeliberate parcă de ve
chea grijă-reflex de a nu depăși 
fileul cu mîinile ! 

este lăudabilă. Ea trebuie extinsă 
în toate regiunile țării. Acești 
copii, care au dovedit reale ca
lități, sînt viitoarele cadre pentru 
sportul luptelor și nu se știe dacă 
unii dintre ei nu vor cuceri laurii 
victoriei în viitoarele competiții 
republicane.

Concursul a scos în evidență 
felul în care cluburile bucureș- 
tene se ocupă de creșterea ele
mentelor tinere. S-au evidențiat 
cluburile Progresul, Rapid, Dina
mo și Metalul și au rămas ^da
toare” Steaua și Viitorul, steaua 
nu a prezentat concurenți nici la 
lupte clasice și nici la libere, iar 
Viitorul n-a avut luptători la 
i,clasice". Considerăm că nu este 
admis acest lucru, mai ales dacă 
ținem seamă că antrenorii Belu- 
șica și Hîtru (Rapid), Ilie Gheor- 
ghe și V. Popescu (Metalul), au 
mult mai. puține posibilități de
cît tehnicienii cluburilor amintite.

Iată rezultatele: Metalul—Rapid 
8—4 (libere) și 6—6 (clasice); Di
namo—Viitorul 8—4 (libere), 12—0 
(clasice); Progresul—Steaua 24—0.

V. GORUN

Care e atunci explicația scorurilor 
mai strînse din primele două părți 
ale întîlnirii și aceea a pierderii unui 
set de către Rapid ? După părerea 
noastră, pur și simplu prea ridicatul 
preț psihic acordat inițial de către 
rapidiste absenței Doinei Popescu și 
Danielei Golimas din lotul aflat la 
teren (Colceru, Todorovschi, Rebac, 
Tudora, Iancu, Moraru...). Temere to
tal nejustificată, așa cum s-a văzut 
ulterior, în ultimele două seturi, pe 
care Rapidul le-a cîștigat comod, sur- 
clasîndu-și adversarele deși a între
buințat mare parte din timp și trei 
dintre cele mai noi jucătoare ale sale : 
Alexandrina Grigore (n. 1946), Adri
ana Petrenciuc (n. 1946) și Rodica 
Rădulescu (n. 1945). Toate activînd 
la un nivel mulțumitor pentru „ve
chimea" lor în volei, în mod evident 
antrenate serios și, ceea ce poate e 
și mai important, manifestînd o te
meinică pregătire morală și de voin
ță. îndeosebi din acest ultim punct 
de vedere, o notă bună și pentru o 
jucătoare de la Știința, Mihaela Bo- 
dea (n. 1946), vădind și ea, 
nea celor trei tinere de la 
certe posibilități de progres.

Revenind la aprecierea că 
s-a situat la un nivel tehnic și 
cular nesatisfăcător, trebuie spus că 
el a fost în largă măsură determi
nat și de scăderile arbitrului princi
pal (Șt. Nobilescu), care a păcătuit în 
special prin nesancționarea cu exac
titate a ținutelor și a dublelor, prin 
îngăduința cu care în general a tra
tat preluările defectuoase din jocul 
ambelor formații. Despre contribuția 
— necorespunzătoare — secundului 
său (G. Opaiț), în ziarul de mîine.

aseme-
Rapid,

partida 
specta-

r

A apărut nr, 1/1965 al revistei SPORT Șl TEHNICĂ
cu un conținut variat și interesant din care menționăm :

— Discuție despre „Automobile și automobilism" cu prof. ing. G. Bără- 
nesou, Petre Cristea, Al. Devassal și ing. V. tordăchescu.

— Iarna de-a lungul Carpaților Meridionali — de Emilion Cristea.
— Noua tinerețe a dirijabilelor
•— Moskvici 408
— Tracțiune fată sau spate ?
— Fi at în rod-a |
— Automobile japoneze
— Doi campioni mondiali : Joel Robert și John Surtees
— Alpiniști celebri : Tenzing
— înaintași ai aviației romînești : Stefan Protopoipescu
— Varietăți aviatice
— Receptoare pentru radioamatori

precum și numeroase articole, reportaje, știri, noutăți, magazin din 
automobilism, aviație, radio, alpinism etc.

32 pagini bogat ilustrate.



Antrenorii federali pe teren Ieri, în Giulești

minute cu Bazil Marian
ce impresii veniți din regiu- 

>ov ?
?astă întrebare ne-am adresat 
■cute antrenorului' federal BA- 
'.IAN, care a vizionat de curînd 
lentele echipelor de fotbal 
? Steagul roșu, Tractorul, Me- 
lulmentul, și a asistat, de ase- 
a pregătirile Chimiei Făgăraș, 
'reside sale:
te tot am văzut dorință de 
i de realizare, în sezonul de 
ă, a unor meciuri și perfor- 
lai bune decît în toamnă. O 
icteristică generală: nu toate 
au loturi suficient de bogate, 
r în special la Steagul roșu 
trenorii au la dispoziție doar 
rri, ceea ce este foarte puțin 
echipă din categoria A. Stea- 
n-are la ora actuală portar 

ă. Metrom, Rulmentul și Chi- 
ăraș sînt și ele cu loturi sub 
necesar. O situație mai bună 

' purici de vedere am întîlnit-o 
orul. Aici există o frumoasă 
în ceea ce privește creșterea 
astfel că . în lotul primei gar- 
fost promovați nu mai puțin 

juniori.
n „merg" pregătirile ?
e demnă de subliniat peste 
rorarea care există între an- 
i medicii respectivi^ La Stea- 
i antrenamentele au început 
nuarie; destul de tirziu după 
mea. Antrenorii m-au asigu- 
că in timpul ce le-a rămas 

ziție vor reuși să pregătească 
i bune coridițiuni. O serie de 
plecați la tratamente, s-au 

la Brașov. Tot la 19 ianuarie 
ut pregătirile și juniorii (an-

trenor Șt. Hidișan). De copii se ocupă 
Fusulan. La Tractorul se lucrează 
bine. Antrenorul I. Vulcăneanu este 
mulțumit de disciplina, prezența și 
participarea jucătorilor la antrena
mente. In această perioadă accentul 
se pune pe rezistență. Juniorii (30 de 
tineri) . sînt în grija antrenorului C. 
Mateescu, iar copiii, cărora li se a- 
cordă o atenție specială, sînt pregă
tiți de profesorul de educație fizică 
Al. Muta. La Metrom (antrenor VI. 
Grosaru) din categoria C, am asistat 
la un antrenament cu tema ,,dezvol
tarea rezistenței și îndeminării" (du
rată 70 de minute, intensitate medie). 
Prezența și participarea jucătorilor e 
bună. Cam aceleași lucruri și despre 
Rulmentul (antrenor G. Marinescu). 
Aici intervine insă următorul fapt: 
neavînd teren propriu de antrenament, 
jucătorii de la Rulmentul se pregătesc 
la terenul Steagului roșu, ceea ce le 
aduce unele dificultăți. Intr-o situa
ție mai proastă se află Chimia Făgă
raș, ocupanta locului 14 în prima se
rie a categoriei B_ Actualul antrenor, 
Gh. Albu, a preluat echipa astă-toam- 
nă, după ce începuse campionatul. 
,, Moștenirea" primită era dificilă: e- 
chipa se prezenta slab ; pregătită 
pentru competiție, disciplina 
dorit, lotul nu corespundea. 
De cînd a venit Gh. Albu, 
s-au mai îndreptat. Pregătirile pentru 
sezonul de primăvară au început la 12 
ianuarie cu un lot de 16 jucători, în 
care, acum, cei mai mulți sînt chiar 
din Făgăraș.

Așadar, cu fotbaliștii din regiunea 
Brașov se lucrează intens...

lăsa de 
valoric, 

lucrurile

m, t. —

generează un fotbal pe cît de epui
zant, pe atît de ineficace. Timp de 3 
minute cît are mingea pe toată dura
ta partidei, jucătorul vrea să alerge 
de unul singur cu ea, fără să se mai 
uite nici în dreapta nici în stingă, la 
vreun partener căruia, eventual, i-ar 
putea face o pasă... Tn tot restul 
timpului el devine un ireductibil con
templativ, care ori admiră evoluția ad
versarului, ori adoptă atitudinea bla
zată a celui ce nu mai crede în vic
torie.

Echipa pregătită de Herrera Cliusită 
la București, de 5 titulari) ne-a dove-

tariul unuia din jurnalele de 
:i cinematografice (autor Eu- 
îdric) a comparat jocul pres- 
hipa noastră fruntașă, Dinamo 
, în fața campioanei intercon- 
->lnter“ Milano, cu un foarte 
ns popular: „bătuta pe loc", 
sat din cînd în cînd cu un 
ăltăreț „hop și-așa !“ Iar ima- 
ire ilustrau verva satirică a 
lui comentator ne arătau, con- 

discrepanța existentă între 
srutant pe care îl obțineau ita- 
jocul static al dinamoviștilor. 
de provenea această flagrantă 
i ? 
spectator, mai mult sau mai 
țiat în secretele fotbalului mo
dă seama imediat că „bătuta 
este provocată de ignorarea 

î permanentă mișcare, unită cu 
■a acțiunilor ofensive. Ambele 
stici duc Ta jocul lipsit de di- 
și de eficiență, rezultat din 
e și laterale. Au fost frecvente 
ercările nereușite de a dribla 
rînd, mai mulți adversari, în- 
: și deplasările lipsite de logică 
si demarcările. Toate imprimau 
n ritm demn de anumite mar- 
liniene... j ___ __ __ o__
lost redaiâ, în acest sens, o direct în... plasa dinamovistă. Ni s-ar 
canja vorbea de la sine: unul............. ... ' ..............
ntașii noștri (Pîrcălab) care 
i țină mingea numai pentru 
oprise în fața adversarului și, 
iasul pe loc, nu știa cum să 
e apărător... După cîteva cli- 
-hinuitoare așteptare, iată că 
ul, mai hotărî!,- i-a suflat min- 
;îndu-l pe dansatorul nostru 
ie folclor, cu gura larg des-

Păreri 
ale specialiștilor

dit că, deși utilizează jocul „cu mătu
rător", se poate desfășura, totuși, fulge
rător in atac, susținînd acțiunile cu 
5—6 oameni, care se puneau fulgerător 
în mișcare. Astfel, printr-o abilă și 
rapidă „placă turnantă" participau 
cu toții la faza. ofensivă. Ne-a fost dat 
să vedem că dintr-o asemenea acțiune, 
purtată din 2—3 pase, „Inter“-ul a 
ajuns cu mingea de la poarta proprie

Rapid — Metalul București I-I (1-0)

lon Popescu (Metalul) degajează balonul,
(Fază din meciul Rapid — Metalul

Ieri dimineață Rapid a întîlnit pe 
stadionul Giulești, într-un meci ami
cal, echipa de categorie B Metalul 
București cu care a terminat la ega
litate (1—1) prin golurile înscrise 
de N. Georgescu pentru Rapid și res
pectiv Anton Nicolae, din lovitură de 
la 11 m.

Metalurgiștii, posesori ai unei bune 
pregătiri fizice, au dat o replică vigu
roasă. După ce au egalat, ei au fost 
chiar pe punctul de a cîștiga, dar șu
tul lui Buzatu, scăpat în ultimul minut 
de joc singur cu portarul, a întîlnit 
bara transversală. Iată formațiile celor 
două echipe :

RAPID în repriza I: Urziceanu,

„apărarea agresivă" cît și în atac, 
cînd toată formația — începînd cu 
înaintașii, trecînd la mijlocași și fun
dași (mai ales cei laterali) și terminînd 
cu portarul — trebuie să participe la ac
țiunile ofensive... Se dă, astfel, posibi
litate partenerului care are mingea, 
să inițieze zeci de combinații ofensive, 
surprinzătoare atît prin viteză cît și 
prin infinita lor varietate, asigurată 
prin demarcări utile, prin păstrarea 
distanțelor potrivite, prin pase rapide, 
prin schimbări uluitoare de direcție 
a jocului.

Dar, iată că înfrîngerile suferite de 
Dinamo au servit și ele la ceva : în 
partidele susținute după aceea în 
pionaiul național, 
abandonat păcatul driblingului 
lungit și „sistemul" 
dă-mi-o mie" ce le 
de pînă atunci, pentru a conjuga, cu 
mai multă ardoare, virtuțile contraata
cului cu o largă participare a echipei 1- -- 1----------------------- prjn

pre

dinamoviștii

de „nați-o
caracterizase

cam- 
au 

pre- 
ție, 

jocul

fiOLOETERI
îi cunoașteți pe jucătorii cei mai 

„productivi" din categoria A și din 
cele două serii ale campionatului cate
goriei B ? Faceți cunoștință cu ei din 
lectura clasamentelor golgeterilor, pe 
care le publicăm în rîndurile ce ur- 
mează :

CATEGORIA A

a pe loc" combintă eu jocul 
„hop și-așa" (care constă în 
ără nici un cîștig de teren)

putea riposta : „uitați că Dinamo a 
presat!" Dar, a domina teritorial, fără 
rezultat echivalent, lăsînd ca adver
sarul, dintr-o singură ieșire să înscrie 
golul victoriei, nu înseamnă cea mai 
bună exemplificare a „bătutei pe loc" ?

Atacul „Inier“-ului ca și apărarea 
n-au făcut decît să aplice formula de 
bază â fotbalului modern: a juca aler- 
gînd. Aceasta se realizează practic nu 
numai cînd jucătorul are mingea; ei, 
mai ales, cînd n-o are. Adică atît în 
timpul cînd echipa este în defensivă 
și orice atacant trebuie să aplice

la acțiunile ofensive, terminate 
șuturi mai mult sau mai puțin 
cise la poartă...

Invățînd din îhfrîngeri, ei nu 
mai fi numiți nici „diletanți" (așa 
a făcut-o postul de radio Roma), 
„echipă plafonată", cum i-a caracte
rizat specialistul italian Aldo Bardelli...

Dar, despre acești noi termeni ne 
vom permite să vorbim într-un ultim 
articol, cu concluziile de rigoare.

VIRGIL ECONOMU

vor 
cum 
nici

ta un atac al 
Foto :

Motroc, C. Dan, 
N. Georgescu,

feroviarilor'.
V Bageac
Greavu, Ja- 
Năsturescu,

J-1)-
Lupescu, 
maischi, 
Kraus (Dumitriu), Ionescu, Codreanu; 
în repriza a Il-a : Andrei, Greavu, Mo- 
troc, Langa, Macri, Jamaischi, N. Geor
gescu, Năsturescu (Rugiubei), Dumi
triu, Ionescu (Țuțuianu), Codreanu.

METALUL : Petre (Gh. Niculescu), 
Botescu (Petrescu), Malski, Tudor, 
Stere, 1. Niculescu (Pantelimon), Pe
trescu (N. Anton), Buzatu, Enache 
(N. Anton, I. Popescu), N. Anton (I. 
Popescu), Roman.

In continuarea 
trenamente, Rapid 
bruarie ora 14,30 
C Flacăra roșie, 
bruarie ora 10,30 
Ambele meciuri vor avea loc pe sta
dionul Giulești.

H. ST ETER, coresp.

10 goluri: Adam (Știința Cluj).
9 goluri: Dridea 1 (Petrolul) — 

din penalti.
8 goluri : Ene II (Dinamo Bucu

rești).
7 goluri: Țirlea (U. T. A.) 

pen., Frățilă (Dinamo Buc.).
6 goluri: Naghi (Dinamo Pitești), 

Sfirlogea (Știința Craiova), Creini- 
ceanu (Steaua), Gane (Steagul roșu).

5 goiuri : Biikosi (Farul) — 1 pen.. 
Voica (C.S.M.S.), Vornicu (C.S.M.S.), 
— 3 pen., Constantin (Steaua) — 1 pen, 
Pavlovici (Steaua), Sasu (Minerul 
Baia Mare), Codreanu (P ipid) _  1
pen.

4 goluri : Cuperman (C.S.M.S.), 
Damian (Crișul), Stoenescu (Dinamo 
Pitești), Ologu, (Farul), Craus (Ra
pid), Pîrcălab (Dinamo București), 
Haidu (Dinamo București).

1

CATEGORIA B — SERIA I

programului de an- 
va întîlni joi 4 fe- 
echipa de categorie 
iar duminică 7 fe- 
pe Farul Constanța.

10 goluri: Neagu (Știința Galați).
8 goluri: Constantin (Metalul Tîr- 

goviște).
7 goluri: Adam (Constructorul

Brăila), lordache (Poiana Cîmpina).
6 goluri: Stătescu (Știința Ga

lați), Nițu (Chimia Făgăraș), Chiru 
(C.F.R, Roșiori).

SERIA A II-A

IELE REZULTATE DIN FAZA REGIONALA
POPULAR" LA HANDBALUPEI SPORTUL

(Urmare din pag. 1)

agoe (L) a înscris cel 
măr de puncte (7). (D.
:sp.).
_UJ

Cluj—S.S.E. Petroșeni
II—0). Studentele s-au. impus 

joc variat în atac, alternînd 
ie la semicerc cu pătrunderile 
Eva Turoș 6 și Ana Borza 5 
cete mai bune la Știința.
Cluj—S.S.E. Petroșeni (m) 

14—5). Clujenii au condus per- 
au dominat prin forța de șut. 

i-a putut echilibra jocul decît 
rtul reprizei a doua. Golgeteri:

Goia 9 și Vas 8, respectiv Florea 5 și
Albu 3. (P. Radvani, coresp.).

LA ORADEA

(O

Tricoul Oradea—Start Tg. Mureș (f) 
3—14 (1 — 10). Cete mai multe goluri: 
Turzo 2 (T), Cardoș 8 și Ruja 4 (S).

Voința Oradea—S.S.E. Tg. Mureș (m) 
14—23 (10—11). Jucătorii cu cea mai 
mare eficacitate: Gașpar 4 și Sabo 3 
la Voința, Medve 7, Ciutac 5 și Culcear 
4 la S.S.E. (I. Boitoș, coresp,).

• Rezultate de aseară din „Cupa 
F.R.H." la București: Dinamo — Raf. 
Telea jen 27—26 (15—16j| Știința — 
Steaua 20—14 (8—9), Rapid—Progre
sul (f) 15—5 (6—1).

Corespondenții ne comunică...
• MINERUL BAIA MARE și-a 

continuat pregătirile sîmbătă și du
minică sub îndrumarea antrenorului 
secund Paul Galisz. La antrenament 
au participat : Bay, Vlad, Moritzi, 
Cromeli, Szekeli, Donca, Vaida, Rozs- 
nyai, Pînzaru, Cacoveanu, 'Drăgan, 
Sasu, Czako, Safar și Ghergheli, un 
tînăr jucător. NU TREBUIE TRE
CUTA CU VEDEREA LIPSA DE 
PUNCTUALITATE A UNORA DINTRE 
JUCĂTORI CA SASU, BAY, SZE
KELI ETC., CARE AU APĂRUT IN 
MIJLOCUL COLEGILOR LOR LA 
ORA 11,30, CU TOATE " 
NAMENTUL FUSESE 
TRU ORA 11.

8 goluri : Mureșan (Ind. Sîrmii C. 
Turzii), Laufceag (C.S.M. Sibiu).

7 goluri : Libardi (Jiul 
Lereter (Știința Timișoara), 
(Clujeana).

6 goluri : Vegh (Ind. 
Turzii). Petschowschi III , „___
Arad), Manolache (Știința Timișoara).

Petrila),
Stanciu

Sîrmii C. 
(Vagonul

gjtonosporț

CĂ ANTRE- 
FIXAT PEN-

L. CHIRA

• LIDERUL SERIEI 
categoria B, Recolta Cărei, 
ceput antrenamentele de mai ' bine de 
două săptămini. Jucătorii se irdllnesc 
în fiecare zi', accentul punindu-se pe 
pregătirea fizică generală și pe rezis
tență. LA ORA ACTUALĂ ÎNTREGUL 
LOT ESTE ALCĂTUIT NUMAI DIN 
JUCĂTORI DIN CĂREI. Antrenorii Al. 
Pop și dr. A. Fazekaș au introdus in 
lot elemente tinere din rîndul junio
rilor: Iosif Fiilop, Tiberiu Sabo și Eu
gen Sabo. Pină la începerea returu
lui echipa va întîlni pe U.T.A., Mine
rul Baia Mare, Crișul Oradea, 
A.S.M.D. Satu Mare, Clujeana etc.

A II-A din 
și-a in-

TR. SILAGHI

BASCHET

AȘA ARATA O VARIANTA CU 12 
rezultate exacte 

Concursul nr. 5 etapa din 31
1965

I. Cagliari—Juventus
II. Catania—Lazio

III. Florentina—Sampdoria
IV. Foggia—Ințernazionale
V. Genoa—Messina

VI. Lanerossi—Bologna
VII.

VIII.
IX.
X.

ianuarie

1
1 
a 
î 
î
x 
î

X
1
1
2 

X

excep-

Milan—Mantova
Roma—Atalanta 
Torino—Varese 
Palermo—Bari

XI. Spăl—Potenza
XII. Triestina—Venezia 
Fond de premii 341.993 lei. 
închiderea vînzării la tragerea

țională Loto-Central pentru autoturisme 
s-a prelungit pînă astă-seară.

Tragerea va avea loc marți 2 februarie 
a.c. în București, în sala Casei de cul
tură a tineretului, raion 16 februarie 
din șoseaua Grozăvești nr. 82—84.

Tramvaie : 11, 13, 14, 25. 
Troleibuze 81, 89.

Dinamo București și Steaua la a 4-a victorie consecutivă
32). Deși au cîștigat la o 
concludentă, învingătorii nu 
lat. Mai ales în prima repriză, oaspeții 
au acționat contractat, greșind nume
roase acțiuni. După pauză însă, im
pulsionați de verva lui Albu și Viciu, 
dinamoviștii au atacat mai clar și mai 
eficace, reușind să se impună fără 
dificultate.

Formația gazdă a evoluat mai bine 
decît în meciurile anterioare. In prima 
parte a întîlnirii ea a opus chiar o 
frumoasă rezistență liderului, scorul 
fiind echilibrat timp de 15 minute. A- 
poi studenții au pierdut cadența, ratînd 
mai multe aruncări din poziții clare, 
și partida a fost jucată. Principalii 
realizatori: Albu 19, Spiridon 18 de la 
învingători și Kun 26, Barezi 12 de la 
învinși. Arbitrii I. Rrasznai (Oradea) 
și V. Radar (Tg. Mureș) au condus 
cu mici scăpări, care nu au influențat 
însă desfășurarea întrecerii (N. To
dor an și Tr. Bara coresp.)

La Iași, formația locală C S.M.S. 
a ținut mult timp în șah (min. 17:

j

(Urmare din pag. 1)

chiar), dinamoviștii au pierdut la scor, 
lăsînd o impresie penibilă. Am văzut 
jucători cu multă experiență ca L. 
Nagy, Suhai, Hupoiu sau Dolhan pa- 
sînd cu o seninătate uimitoare... la 
adversar și rămînînd apoi pironiți lo
cului pentru a asista la contraatacul 
advers. In aceste condiții, întrecerea 
nu a avut nici un istoric. Rapid a 
condus din primul minut și în repriza 

fecundă și.a mărit continuu avantajul, 
care la pauză se cifra doar la 7 punc
te. Au marcat: C. Popescu 24, Tur- 
sugian 12, Dinescu 9, Vasilescu 4, Pre- 
dulea 10, Popovici 12, Cimpoiqș .B, Haneș 
8, Doboș 1 pentru Rapid și Flojman2\, 
Nagy 2, Hupoiu . 2, Rompan 5, Suhai 

.8, Mazilu 6, Ghiță 5, Dolhan 8 pentru 
Dinamo, (a.v.).

Dinamoviștii bucureșteni au reușit 
să obțină, în sfîrșit, prima lor victorie 
din ultimii doi ani Ia Cluj. întîlnind 
formația locală Politehnica, formația 
dinamovistă a învins cu 87—70 (41—

diferență 
au exce-

30—30) echipa campioană, Steaua 
București. După pauză însă, gazdele 
au ratat mai multe încercări clare 
prin Scripcaru și Nicolescu, și ră
mase fără Mihăilescu, care s-a acci
dentat, nu au mai luptat cu aceeași 
ardoare în apărare, dînd posibilitate 
bucureștenilor să învingă comod. 
Steaua a cîșt'gat partida cu scorul de 
79—63 ( 40—34), datorită în special 
unor acțiuni bine organizate și fina
lizate în repriza secundă de Novacek, 
Nedef și Barău. De menționat că an
trenorul ieșean Gh. Luca a greșit fi
nind prea mult în teren ,,5.ul“ de 
bază, fapt pentru care echipa a ter
minat meciul aproape fără resurse. 
In general, partida a fost de un nivel 
tehnic modest, cu puține faze specta
culoase. Tn aceeași notă și arbitrajul 
prestat de C. Armășescu (București) 
și C. Crăciun (Constanța), care au dat 
— mai ales ultimul — mai multe decizii 
eronate. (A. Scăunaș și E. Ursu-cores- 
pondenți).



rAzi, in sala Dinamo din Capitală

începe etapa finală a campionatului republican
de tenis de masă

Cea mai importantă competiție in
ternă de tenis de masă, campionatul 
republican pe echipe și individual, își 
desfășoară săptămîna aceasta ultimul 
act. Este vorba de etapa finală care 
va avea loc în sala Dinamo din Capi- 
tală. La probele pe echipe se vor în
trece, pentru desemnarea campioane
lor, 25 de formații masculine și 14 
feminine.

In cele cinci probe individuale, cele 
mai interesante se anunță partidele de 
la simplu femei și dublu mixt. Aici, 
în urma concursurilor de pînă acum, 
Ella Constantinescu conduce cu o 
diferență mică de puncte urmată de 
AAaria Alexandru. Dacă ultima iese 
învingătoare în finala cu Ella Con
stantinescu, va fi necesar un nou

cam-

și la 
între

meci, de baraj, pentru stabilirea 
pioanei.

La fel, se prezintă situația 
dublu mixt, unde lupta se va da 
perechile Maria Alexandru-Negulescu
și Ella Constantinescu-Ciiurgiucă. La 
celelalte trei probe, simplu bărbați 
(Negulescu), dublu fete (Maria Ale- 
xandru-Ella Constantinescu) și dublu 
bărbați (Negulescu-Reti), sportivii, al 
căror nume este trecut în paranteze, 
au acumulat de acum un număr su
ficient de puncte pentru a putea fi 
considerați virtuali campioni, indife
rent de rezultatele de la București.

Prima și a doua zi a competiției 
sînt rezervate probelor pe echipe. Azi 
programul din sala Dinamo începe de 
la ora 8,30 și de la 16,30.

NEW YORK (Agerpres). — La 1 
februarie, la Madison Square Garden 
din New York va avea loc prima semi
finală a campionatului mondial de box 
la cat. grea, care va opune fostului 
campion al lumii, Floyd Patersson 
(S.U.A.), pe canadianul George 
Chuvalo. Meciul se va desfășura pe 
distanța de 12 reprize. învingătorul 
din această partidă se va intilni cu cel 
din cea de-a doua semifinală: Ma
chen Terrel. întîlnirea de la Madison 
Square Garden este așteptată cu mare 
interes. Specialiștii acordă prima șansă 
lui Chuvalo, despre care se spune că 
are un, „croșeu,“ foarte eficace. Aceste 
semifinale ale campionatului mondial 
la cat. grea au loc deoarece forul, in
ternațional „continuă să considere' me
ciul Cassius Clay-Somty . Liston ca 
ilegal, . tnenținîndu-și acuzarea că Lis
ton nu și.a apărat Corect șansele în 
prima îniîlnire pierdută prin K.O.

Stanley Matthews 
împlinește azi 50 de an

După meciul C. S. M. Cluj —Tusa Dusseldorf

Ne-a mulțumit doar rezultatul...
„Sintem incmtați de primirea care 

ni s-a făcut și de căldura cu care am 
ifost înconjurați. Ne-am simțit foarte 
bine printre ospitalierele noastre gaz
de. Meciurile au fost frumoase, des
fășurate intr-o atmosferă de adevărată 
sportivitate. rezultatul reprezențînd 
just raportul de forțe. Cred că Scholer 
ar fi putut cîștiga la Cobîrzan dacă 
juca la „activizare". Urez succes jucă
torilor romini in viitoarele concursuri1*. 
Astfel- și-a încheiat declarația pe care 
ne-a făcut-o dl. Karl Stuhldreher, con
ducătorul echipei Tusa Dusseldorf, 
campioana R.F. Germane.

Intr-adevăr, o serie de faze specta
culoase, victoria și calificarea forma
ției C.S.M. în semifinalele celei de a 
V-a ediții a ,,C.C.E.“ a-u produs satis
facție în rînduriie competentului și pa
sionatului public clujean. Sufraghle 
asistentei au fost culese de Gh. Co- 
birzăn, fără discuție ce>l mai bun om 
al întregii întreceri. Intr-un meci deo
sebit de imixxtant. împotriva reduta
bilului Scholer. proaspăt campion al 
țării- sale și avînd la activ victorii 
în fața campionului lumii Cîuan Tze- 
tun ca și asupra lu: Su In-sin, Ogi- 
mura, Cobîrzan a evoluat fără reproș. 
Calm și lucid, reprezentantul. C.S.M. 
ului a gîndit fiecare minge, a jucat 
ca la carte. El și-a dominat adver
sarul prin continue schimbări de ritm, 
prin variații în lovituri, prin atacuri'— 
mai cu seamă dm rever — surprinză
toare și decisive.

învinsul său. Scholer, a confirmat 
în întreaga .lui evoluție, bunul renume 
de care se bucură. Cu o mare stăpî- 
tiire de sine, cu mișcări feline și cu 
acțiuni desfășurate foarte relaxat de 
lingă masă. Scholer s-a arătat un cu
noscător perfect al tuturor procedeelor 
tehnice, în special defensive. De pildă, 
în meciul cu G'urglucă, jucătorul vest- 
german a anihilat cu extremă ușurință 
topspinurile adversarului său. în plus, 
el a intrat deseori și cu succes în 
atacuri și contraatacuri. Partenerii săi,

Offergeld și Beyss, sînt jucători dor
nici de afirmare, dar încă modești ca 
valoare tehnică.

Revenind la sportivii romini. trebuie 
să spunem că, în ciuda succesului, nu 
am fost mulțumiți de comportarea lui 
Reti și a lu! Giurgiucă. Reti a .învins 
detașat pe Offergeld și pe. Bevss dar 
a pierdut net partida neoficială la 
Scholer cu 2—0 (de la scorul de 5—1, 
meciul C.S.M.—Tusa Dusseldorf
continuat amical piuă la epuizarea tu
turor celor 9 partide încheiate cu

a

GH. COBÎRZAN

scorul de 7—2 pentru clujeni). Reti a 
manifestat aceleași deficiențe mai vechi: 
joc hazardat, negindit, fără legătură 
între compartimente, cu suișuri și mai 
ales cu căderi vertiginoase. El a reușit 
unele lovituri ofensive decisive, dar a 
și ratat copilărește mingi foarte ușoare. 
Cu fizicul pe care-l are, cu loviturile 
sale puternice, Reti rămîne pentru mo
ment aceeași speranță nerealizată încă. 
Depinde în mare măsură de el ca să 
ajungă cît mai repede să confirme în
crederea care i se acordă.

La Giurgiucă, aceleași metehne care 
îl caracterizează de la o vreme: sub
aprecierea sau supraaprecierea adver-

sărilor, joc șablon (numai serii de 
topspinurL fără . nici o altă variație în 
meciul cu Scholer), lipsă de discer- 
uămînt și mișcare cu totul insuficientă 
la masă. Este regretabil că un jucător 
atît de dotat și cu multe posibilități, 
ca Giurgiucă (el a dovedit aceasta în 
nenumărate rînduri) se complace une
ori in evoluții mediocre.

Ca © observație generală privind 
comportarea sportivilor de la C;S.M. 
trebuie să arătăm că ei întîmpină încă 
obstacole serioase atît împotriva ’ ad
versarilor apărători cit și a celor ata- 
cauți. Concluzia? Perfectionarea și 
automatizarea- procedeelor tehnice, cu 
accent pe viteza de deplasare și exe-' 
cutie, pe mărirea forței loviturilor ofen
sive, cu dese schimbări de direcție, 
vizînd mai ales părțile extralaterale 
ale mese:.

Ar fi de dorit ca muncii dusă cu 
tragere de antrenorul emerit F. Pâneth, 
elevii săi și în primul rind Reti și 
Giurgiucă să-i răspundă printr-o par
ticipare conștientă, disciplinată și plină 
de răspundere atît în ce privește pre
gătirea propriu-zisă, cît și în conduita 
generală. Viitoarele meciuri ale spor-.- 
tivilc; clujeni vor fi din -ce în ce mai 
dificile. De aceea sînt necesare mai 
multe strădanii la antrenamente — la 
care ,va lua parte de acum șt Radu 
Negulescu — dublate de o viată spor
tivă desăvîrșită. Numai acesta este 
drumul spre performantele înalte.

CONSTANTIN COMARN1SCHI ,
Sîmbătă, într-o partidă amicală. Tusa 

Dusseldorf a învins echipa secundă a q 
C.S.M, Cluj cu scorul- de 5—-4 : Beyșs4- 
Bodea 0—2, Scheller — Syqiu 2—0, t 
Offergeld — S.entivani 0—1-, Scfeoler-r- ■ 
Bodea 2—0, Beyss—Sentivani 2—1, 
Offergeld—Suciu 0—2. Scholer—Sen
tivani 2—0, Offergeld—Bodea 1—2, 
Beyss—Suciu 2—0.

Steaua—Seiecțienata
(Urmare din pag. 1) 

se explică printr-o greșeală dc tactică, 
comisă — după părerea noastră— de 
către militari: și-au masat adversarul 
în treime, în loc să-1 „invite** spre poar
ta lui Pușcaș, pentru a-1 depăși apoi pe 
contra-atac, pe spații mai largi, mai

orașului Sofia 4-0
puțin aglomerate. Cei mai buni de la 
Steaua: Biro și Varga. Oaspeții s-au 
prezentat în simțitor progres față de 
evoluțiile lor anterioare la București. 
Joacă dîrz, atent în apărare, dar orga
nizarea atacurilor e un capitol pe 
mai trebuie încă să-l studieze.

care

Dinamo București — Selecționata Sofiei

4-4 (1-3, 2-1, 1-0)

Ș Azi, 1 februarie, celebrul fotbalist 
= englez Stanley Matthews împlinește 
= 50 de ani. Activitatfec și longdviia1 
= tea fotbalistică neobișnuită ale a- 
| cestui sportiv au stîrnit admirația 
ȘȘ și respectul sportivilor și iubitorilor 
= de sport din întreaga lume. La 50 
S de ani, Matthews continuă să joace. 
5 Dar nu mult timp: cîteva luni încă, 
§ pînă la terminarea campionatului 
= ©iTglez. Apoi, la 28 aprilie, după 
= meciul jubiliar organizat pentru a 
= fi sărbătorit (o selecționată a 
= F.I.F.A. va întîlnî formația Stoke 
= City) Matthewă va spune adio fot- 
= balului, după o carieră prodigioasă, 
= care T-a consacrat definitiv în is- 
= toria sportului cu balonul rotund. ..
MllllIltHHlUUllIHlIUIIIllllllllllllllllllinillimiHlIHlIfilHWIirMlbtHIIUIIIIIIItlUttllHmiIllllUlllfl!

SCURTE ȘTIRI
IN „C.C.E.1* LA HANDBAL 

MASCULIN
în meci retur pentru sferturile de 

finală ale „C.C.E.** la handtal mas
culin, Grasshoppers-Zurich a învins

Stanjey Matthews este un e: 
piu pentru generațiile de tineri s 
tivi de pe toate meridianele gl 
lui: Nu numai pentru cei apr<. 
34 de ani de activitate (.timp 
care nu a schimbat docît/două 
buri), pentru cele 54 de prezenț 
„naționala1* Angliei, pentru cel- 
proape 700- de meciuri de carr 
nat pe care ’le-a susținut, ci 
odată pentrii jocul său corect, 
tru entuziasmul cu care a activ 
fotbal pînă la .50 de ani.

în' fotografie, Stanley Matti 
(stingă) în dribling cu fundași 
chipei Arsenal, Denis Ewans.

tot pe primul loc, cu 5,8 se 
rezultate: //tâftwne, Nilssbn (t 
2,03 m; 5/mZeBill Baillie (Noi - 
landă) 13:42,6; 50 yarzi g
Ralph Boston (S.U.A.) 6,2 si

eu1 16-15V. Bertto Tom Robillson <Bai
învingători și în primul joc, hand- •’
baliștii elvețieni vor intilni in 'senii- . • Cîteva rezultate de valoar

i

finale ..învingătoarea dublului meci 
Dinamo. București — R1K Gotteborg.
BILLY MILLS ÎNVINS DIN NOU

Pentru. a doua oară în. decurs de. 
trei zile, Billy Mills, campionul olim
pic la Tokio, în proba de 10 000 m, 
a fost inv-ins in proba de 1 milă in 
cadrul unui concurs desfășurat la 
Boston. Pe locul I John Davies 4:03,0 
urmat de Jim Grelle 4:04,0 și Mills 
4:05,2.

• Un nou succes al belgianului 
Gaston Roelants: el a ciștigat crosul 
internațional de la Blankerberge, par
curgând aproximativ 10 km in 48:06,8.

• Intr-un concurs de sală, la To
ronto, atleta australiană Pamela Kil
born a realizat 6,3 la 50 yarzi gar
duri, cea mai bună performanță mon
dială. La 50 yarzi plat ea s-a clasat

Din sporturile de iarnă
CAMPIONATELE 

MONDIALE DE BOB
La St. Moritz au-luat sfîrșits duminică, 

seara campionatele mondiale, de bob, 
cu proba rezervată echipajelor de pa
tru persoane. Titlul a. revenit echipei 
Canadei, care în cele patru coborîri a 
realizat timpul total de 5:17,78. Me
dalia de argint a revenit Italiei cu 
5:19,82, iar cea de bronz echipajului 
S.U.A. — 5:19.83

Slalomul special a revenit lui Jean 
Claude’Killy cu timpul total de 123,86. 
Lodul 2 a fost ocupat de austriacul Karl 
Schrantz, cu 124,53, iar pe locul 3 — 
Leo Lacroix (Franța) 125,11.' Jean 
Claude Killy a ocupat primul loc în 
clasamentul „combinatei**.

Sîmbătă seara, în prima partidă 
susținută la noi în țară, hocheiștii 
bulgari au întîlnit formația Dinamo 
București. Jocul a început în nota de 
dominare a sportivilor oaspeți, care, 
profitînd de unele ezitări în apărare 
ale- dinamoviștilor, înscriu trei goluri 
în cinci minute: Topalski (min 4), 
Mihailov (min. 5) și, din nou Mihai
lov (min. 9). în tot acest timp Di
namo a ratat o serie de ocazii și a 
înscris chiar un gol, anulat în mod 
nejustificat de arbitrul V. Iliev (min.2 
Floresou).

La scorul de 3-0 pentru selecționata 
Sofiei, jucătorii noștri își revin, încep 
să joace mai sigur, domină mijlocul 
terenului și în finalul reprizei (min. 
15) o combinație Florescu—Pană se 
încheie cu un frumos gol, realizat de 
primul.

In repriza secundă revenirea dina- 
moviștiltfr este mai accentuată și ei 
reușesc egalarea prin golurile ' în
scrise de Ciobotaru (min/26) și Flo- 
rescu (min. 35). In ultimele minute 
ale acestei reprize, echipa 
preia ' ■ * " 
tr-un 
fază .___ _
de 4-3, hocheiștii bulgari încearcă un 
joc de 'apărare, dar în primele minute 
ale ultimei reprize, T. Ștefan egalează 
la capătul unui frumos contraatac: 
4—4, scor cu care se încheie meciul.

Partida a avut mult de suferit din 
cauza arbitra jului părtinitor prestat de 
V. Iliev. Acest lucru, precum și comi
terea unor greșeli de către ambii ar
bitri (cel de al doi'ea arbitru a fost 
N. Tureeanu) au determinat ca jocul 
să degenereze, să se întrerupă de cî
teva ori. oferind un spectacol cu to
tul nedorit.

, 1 bulgară 
însă din nou conducerea prin- 
gol înscris de Topalski la o 

confuză (min. 38). La scorul

„EUROPENELE1* DE PATINAJ 
VITEZĂ (Ml

Timp de două zile, la Gotteborg 
s-au desfășurat campionatele europene 
de patinaj viteză bărbați. Au partici
pat 28 de concureiiți din 10 țări. 'Titlul 
de campion absolut al Europei a fost 
cîștigat de patinatorul sovietic Edward 
Matușevici, cu 181,398 p„ urmat de 
Fer Ivar Moe (Norvegia) 181,658 și 
Viktor Kosicikin (U.R.S.S.) 182,702-p. 
Iată cîteva rezultate: 500 m: Schenk 
(Olanda) 41,7; Tomassen (Norvegia), și 
Kaplan (U.R.S.S.) — 42,3; 5000 ni.- 
Mayer (Norv.) 7:47,0; Matușevici 
7:49,8; Per Ivar Moe 7:51,6; 1500 m: 
Per Ivar Moe 2:03,5: Matușevici 2.08,5; 
Antson (U.R.S.S,) 2:10,1; 10 000 m: 
Nilsson (Suedia) 16:02,9; Librecht 
(Olanda) 16:06,4; Kosicikin 16:11.

ALTE ȘTIRI
■ Viitoarele campionate , mondiale de 

bob vor avea loc în 1966 la Cortina 
d’Ampezzo (Italia).

® Concurs de sărituri cu schiurile 
la Spindleruv Mlyn (R.S.C.). învingă
tor: Josef Matus (R.S.C.) cu 220,6 p. 
(sărituri de 80,5 m și 81 m).

(Agerpres)

gistrate intr-un concurs pe t< 
coperit la Paris: greutate — ( 
17.19 in; 60 m — Bernard 6. 
înălțime — Rose 2.10; 60 m
Bouix 7,5; disc (m) — Allan 
metri.
ECHIPELE FRANȚEI SI IZRAE 
LA „EUROPENELE** DE BA:

Clasindu-se pe primele două 
la turneul de baschet de ia 
contind drept calificare pentru 
pionatul european masculin, ț 
Franței și Izraelului s-au < 
pentru „europenele** ce vor av 
in U.R.S.S. In ultimul meci : Fi 
Luxemburg 60—32 ( 37—15). 
men't: Franța 6 p; Izrael 5 p.; 
burg 4 p: Anglia 3 p. Două rt 
înregistrate in turneul similar 
zat la San Sebastian: Italia 
vetia 99—39 (45—18), Spa
Olanda 85—77.

ȘTIRI, REZULTATE
• In „C.C.E.** la volei ! 

(sferturi de finală): C.K.D. Pr 
A.V.C. Hanovra 3-1 (echipa 
slovacă s-a calificat pentru tu 
rriător); Dinamo Berlin (R.D 
Slavia Sofia 3-0 (returul va a- 
la Sofia).

• Campionatele mondiale de 
vor avea loc la Paris între 1— 
1965..

• într-o reuniune desfășura 
Munchen, boxerul profesionist 
german Peter Aliiller („mijocit 
învins prin k.o. in rundul 3 pi 
dezul Nelis Van Ostrum. La 
campionul Franței la categoria 
mijlocie, Franțois Pavilla, a 
prin k.o. în repriza a VIII-a c 
niolul Navarro Paredes.

Trioghiiilarui de biatlon de la Oberho

„MARELE PREMIU MEGEVE**
In cadrul competiției internaționale 

de schi „Marele premiu Megeve** s-au 
desfășurat alte două probe. „Coborîrea** 
băieți a fost cîștigată de L. Leitner 
(R.F.G.), cronometrai cu 2:28,68, urmat 
de Jean Claude Killy (Franța) cu 
2:27.22 și Messner (Austria) 2:27,41.

OBERHOF, 3( ianuarie (prin tele
fon), Programată inițial pentru sîm
bătă, întîlnirea de biatlon dintre re
prezentativele R. D. Germane, Ceho
slovaciei și Romîrriei s-a disputat, din 
cauza condițiilor complet defavorabile, 
cu o

. nea ța. Schiorii noștri s-au comportat 
bine, dar gazdele au „mers1* cu ade
vărat excepțional, reușind să ocupe 
primele trei locuri în clasamentul in
dividual și. bineînțeles, locul I pe echi
pe. Se poate spune că an obținut 
această victorie în poligoane, deoarece 
primii clasați nu numai că n-au ratat 
ni-ci un foc, dar au stat foarte puțin în 
standurile de tragere. De menționat: 
1) . Vilmoș a avut un defect la armă 
care i-a adus 8 minute pena+izare (alt-

zi întîrziere — duminică dimi-

fel s-ar fi clasat printre primii 
din cauza ceței,,,s-au tras 10 
de la 150 metri și nici unul de I 
nu se vedeau țintele. Iată rez 
tehnice: pe echipe: 1. R. D. G 1 
I 4h28,16 (60 de puncte) ; 2. F 
4h40,l 4 (57 p) ; 3. Cehos
4h57,50 ( 50 p) ; individual: 1. 
bel lh29,05 (20) ; 2. Kluge 
(20) ; 3. Konig lh29,49 (20) ; 
bășescu lh29,56 (20) ; 5. C 
lh34,32 (19) ; . . .7. Carabela 
(18) ; ...16. Vilmoș lh37,48 
17. Bădescu 11138,46 (17).

MARCEL STUP
antrenor
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