
\

B 

Biatloniștii romîni învingători in intllnrrea
cu eChipele R. D. Germane și Poloniei
GH. VILMOS A CUCERIT Șl TITLUL DE CAMPO N REPUBLICAN

Zăpadă pulver, excelentă, vizibilitate 
perfectă și ger aspru... Acestea au fost 
condițiile în care s-a desfășurat sîm- 
bătă dimineață la Poiana Brașov în
tîlnirea triunghiulară de biatlon dintre 
reprezentativele Romîniei, R. D. Ger
mane și Poloniei. Numerosul public 
prezent la start și pe traseu a avut pri
lejul să asiste la o întrecere dîrză, în 
care biatloniștii celor trei țări au de
monstrat din plin efortul deosebit so
licitat în condiții grele de această pro
bă complexă.

Startul s-a dat la ora 9,30, cînd ter
mometrul indica minus I5 grade. Du
pă primii kilometri, posturile de con
trol nu indicau diferențe prea mari. 
Dar, la tragerea de la 250 de metri, a 
început departajarea. Gh. Vilmoș, D. 
Zangor și N. Țeposu au obținut fieca
re cîte 5 puncte, însă Vilmoș avea de 
acum un avans de peste un minut asu
pra acestora, ca să nu mai vorbim de 
ceilalți concurenți care au tras slab și 
deci pentru fiecare foc ratat au fost 
penalizați cu cîte două minute. In con
tinuare, Vilmoș nu slăbește ritmul,
„mere* - 'ia fel de bine pe plat ca și la 
urcuș^A, iar la trageri nu se încurcă 
de fel, astfel că încheie cei 20 de ki
lometri în 11126:34,0 și fără nici o pe
nalizare la trageri, cucerind primul 
loc în întrecerea internațională și tot- 

-Tjdată titlul de campion republican. 
Surprinzător s-au comportat Gh. Bă- 
descu, realizatorul celui mai bun timp 
la fond : 1222:12,0 și D. Zangor, clasat 
al patrulea. Dintre ceilalți concurenți

Prima reuniune de box din cadrul 
campionatului republican de juniori al 
Capitalei a strîns în jurul ringului, in
stalai în sala Casei de cultură a raio
nului T. Vladimirescu, o serie de ta. 
lentați juniori bucureșteni. Multe dintre 
meciurile disputate s-au ridicat la un 
bun nivel tehnic. Boxeri ca N. Pa- 
raschiv (Rapid), 1). Mihalcea (Dina
mo), /. Melnic (Constructorul), I. Bri- 

~hac (Metalul), M. lonescu (Olimp.), 
P. Stănescu (Viitorul), au demonstrat 
că sînt posesori ai unor frumoase cu
noștințe tehnice.

Păcat însă că antrenorii boxerilor V. 
Dumitrescu (Constr.), A. Ivan (Rapid),
1. Tănase (Olimp.), H. Pirdu (Vulcan) 

j — nu s-au îngrijit ca elevii lor să se 
prezinte la greutatea respectivă, motiv 
pentru care au pierdut prin neprezen
ta re.

Iată rezultatele înregistrate la cat. 
cocoș : N. Paraschiv (Rapid) b.p. V. 
Tudor (Confecția), /. Taud (Rapid) b.p. 
V. Marinescu (Progresul), ȘL Hîrșu 
(Olimpia) b. neprez. V. Dumitrescu 
(Constructorul), Gh. Ene (Dinamo) b. 
neprez. A. Ivan (Rapid); cat. pană: A. 
Balcă (Metalul) b.p. V. Prodan (23
August), T. Nicolae (Semănat.) b.p. N. 
Gavrilă (Voința); cat. semiușooră: D. 
Mihalcea (Dinamo), b.p. 1. Stan
(Steaua), M. Sesa (Metalul) b.ab. re- 

r priza a Ii-a N. Bolboacă (Viitorul), /. 
Melnic (Constructorul) b.ab. repriza a 
IlI-a Ei. Precup (Dinamo), I. Brihac 
(Avtalui) b.p. AL lonescu (Olimpia), 
M. Ciocan (S.P.C.) b. neprez. 1. Tă
nase (Olimpia), I. Rădulescu (Progre
sul) b. neprez. H. Pirdu (Vulcan), C. 
Vlăsceanu (Rapid) b.p. V. Amorărifei 
(23 August), P. Stănescu (Viitorul) 
b.p. I. Radu (Rapid), (m. t.)

• Luni, 8 februarie, la ora I9, tot în 
. sala Casei de cultură a raionului Tudor 

Vladimirescu are loc cea de a doua 
reuniune din cadrul acestei competiții.
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O REUȘITA GALA
A JUNIORILOR BUCUREȘTENI

Gh. Vilmoș, câștigătorul ediției 1965 
a „triunghiularului" de biatlon, în 
timpul tragerii pe distanța de 100 m. 

Foto : D. Stănculescu 

romîni. vom sublinia pe Gh. Cimpoia 
(a-I treilea în clasament) care a dove
dit încă o dată ebrfstanță în obținerea 
performanțelor. Cit privește pe N. Băr- 
bășescu, considerat al doilea compo
nent al echipei, el a făcut o greșeală 
surprinzătoare la poligonul de 250 de 
metri (a tras primul foc în țintele de 
la 200 de metri I?), iar după ce a sesi
zat confuzia s-a „pierdut" și a ratat 
toate celelalte focuri. Acest fapt l-a 
descurajat și l-a determinat ca în con
tinuare să tragă sub posibilități.

In ceea ce privește echipele R. D. 
Germane și Poloniei, alcătuite din se
cunzii reprezentativelor acestor țări, a
cestea au avut o comportare nesemni
ficativă. Chiar și campionul R.D. Ger
mane — Harald Harass — a obținut 
la primul poligon doar un punct, fiind 
— practic — scos de la început din 
lupta pentru locurile* * fruntașe. Ceilalți 
ooncurenți străini s-au comportat slab

D. STANCULESCU

(Continuare in pag. a 2-a)

Dinamo București și Steaua
au acum 5 puncte avans
ȘTIINȚA BUCUREȘTI Șl FARUL CONSTANTA LA PRIMELE VICTORII 

DIN ---------

DINAMO BUCUREȘTI — ȘTIINȚA 
TG. MUREȘ 107—85 ( 54—38). Cele 
două echipe s-au lansat chiar din pri
mele secunde într-o Veritabilă partidă 
de atac, realizînd scorni record al cam
pionatului. Dinamoviștii au acționat 
— mai ales în prima repriză — cu o 
deosebită dezinvoltură, contraatacurile 
lor fiind de o rapiditate și precizie ma
tematică. Pe rind, Albu, Spiridon sau 
Vistier, bine lansați de Giurgiu și Kiss,

CA ÎN PLIN SEZON!
Ieri, în Capitală, ■ s-au disputat nu 

mai puțin de 5 meciuri de fotbal. Ca 
în plin sezon, cu toate că mercurul 
termometrelor arăta ' ’ '
grade sub zero !

Iată, in fotografie, 
meciul dintre Lotul . , ,__
Petrolul Ploiești (1—1) : Dragomir și na a lll-a).

destul de multe

o imagine de la 
reprezentativ și
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Un coordonator de joc și totodată un abil trăgător prin surpriiă: Erdal 
(Galatasaray). In cazul de față, el este stopat însă de blocajul prompt al 

rapidiștilor Plocon și Ardelea.
Foto : P. Romoșan

--------------- ——-------------------------------Campnianelenoastre de volei. Rapid 
(masculin) și Dinamo (feminin) și-au 
întrecut din nou cu 3—0, ca și în în- 
til. urile din tur, primele adversare din 
ediția de anul acesta a „C.C.E", for
mațiile Galatasaray Istanbul.

Meciul „vedetă" al cuplajului de sîc- 
bătă de la Floreasca i-a dăruit nume
rosului public un spectacol de o cali
tate superioară, impresie pe care n-o 
poate produce simplă lectura rezulta-

La baschet

Dublă victorie cu 3-0 in ,,C. C. E." la volei

RAPID (m) și DINAMO (f) AU ÎNTRECUT 
DIN NOU GALATASARAY ISTANBUL

RETUR

au găsit cu regularitate cel mai scurt 
drum spre panoul mureșenilor. Cu mai 
multă atenție în apărare (care primește 
pre.a multe puncte), victoria diiiamoviș- 
tilor putea fi mult mai netă duminică 
dimineața.

Știința, deși învinsă, a avut o com
portare onorabilă. In atac, mureșenii 
au realizat destul de mult prin dîrzenia

(Continuare in pag. a 2-a)

luptă pentru halon. La fază 
parte Adam și Fronea. Cu

Iancu, în 
mai iau . .
spatele la obiectivul aparatului de fo
tografiat : Sfîrlogea și Badea..

Foto : I. Mihăică

(Citiți cronicile meciurilor în pagi-

Luni 8 februarie 1965

Steaua — Voința Miercurea Ciuc 4-2*
în fața celor minus I0— 

I5 grade de ieri și de 
sîmbătă, instalația de ră
cire de pe patinoarul „23 
August" și-a luat o bine
meritată vacanță, după 
„eforturile" făcute pentru 
a asigura hocheiștiilor 
gheață, în ianuarie. Așa 
incit ultimele două etape 
ale turului campionatului 
republican de pe patinoa
rul artificial s-au desfășu
rat pe cea mai perfectă.^ 
gheață naturală.

La încheierea turului, 
Steaua conduce în clasa
ment, neînvinsă, și are 
astfel toate șansele de a-și 
păstra titlul de campioa
nă. Iată relatări asupra 
celor 6 meciuri :

VOINȚA M. CIUC —
STI1NTA BUCUREȘTI

7-1 (4—0, 2-1, 1—0)

Disputată sîmbălă dimi
neața, pe un frig pătrun
zător, întîlnirea dintre a
ceste două formații a pri
lejuit — în ciuda scorului 
mare — un joc dinamic.
Hocheistii din Miercurea Un nou ’p cP?.arta meciul

. vomța-Ștunța București, 7—1).Ciuc au început meciul Foto . i Mihăică
într-un ritm rapid, care
i-a surprins pe buoureșteni, și după 8 
minute de joc conduceau cu 3—0. In 
continuare însă partida a fost echili
brată. Au marcat : Andrei (2), Ferenczi 
(2), Z. Antal, Utvbs, C. Hollo pentru 
Voința si Vacar II pentru Știința.

DINAMO BUCUREȘTI — STINTA 
CLUJ 12—2 (2—1, 1—0, 9—1)

Hotărîți să-și apere șansele teu 
multă dirzetnie, studenții clujeni au
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tului categoric al victoriei Rapiduhu:
3—0 (2, 6, 7). Ce a determinat, în po
fida acestui sever scor, realizat în nu
mai 51 de minute, nivelul uneori chiar 
foarte înalt al partidei ? In primul rind, 
jocul combativ, viu ritmat și totodată 
plin de varietate pe care l-au desfă
șurat din capul locului giuleștenii, pre- 
zentîndu-se de data aceasta (spre deo
sebire de meciul de joi cu Steaua) 
aproape la valoarea lor normală. In al 
doilea rînd, o contribuție însemnată la 
reușita spectaculară a întîlnirii au avut 
sportivii oaspeți, care nici o clipă nu 
s-au arătat impresionați de superiorita
tea evidentă a campionilor noștri și 
n-au cedat lupta în fața acestora. 

Voleibaliștii turci, în remarcabil pro
gres, practică un volei modem, sînt mo
bili și tenaci în apărare, iar în ofen
sivă combinației, folosesc în mod curent 
și cu aplomb pasa cu intrare din linia 
a doua și atacul din prima pasă, pre
cum și... blocajele. In privința aceasta, 
a utilizării cu agresivitate a blocajului 
și a trecerii dinilor peste fileu ca un 
veritabil și prețios atribut tactic ofen
siv, îndeosebi Rapidul a fost echipă 
care s-a impus, punctînd foarte mult 
astfel. Cit privește aspectele negative, 
din păcate prezente și ele în jocul fe
roviarilor (și care la viitoarele meciuri 
din „C.C.E", cu un oponent redutabil 
ca Ț.S.K.A. Moscova, le-ar putea cauza 
neplăceri serioase), cele mai importan
te le-au furnizat dublajele și pasele la 
trăgători. ,.

Completîndu-vă imaginea desfășurării 
partidei de sîmbătă, iată evoluția, grăi-

CONSTANTIN FAUR

(Continuare in pag. a 2-a)

In derbiul campionatului de hocftel

jucat destul de bine în acest meci, re- 
zistînd curajos în apărare, în primele 
două reprize. Dinamovistii bucureșteni 
au depus eforturi serioase, timp de a
proape 50 de minute, pentru ca să-și 
poată vedea conturată în mod clar 
victoria. Aceasta, deoarece, deși Dina-

RADU URZICEANU 
CALIN ANTONESCU

(Continuare in pag. a 3-a)



Flacăra 
cîtorva

fi fost 
fi fost 

fi putut

Lotul reprezentativ-
Petrolul 1-1 (1-0) 

Steaua—Metalul 1-0 (1-0)
Ieri, pe un frig de înghețau șl ter- 
ometrele, iubitorii fotbalului au asis- 
t la un... cuplai: Steaua — Metalul 
Lotul reprezentativ — Petrolul. Lo- 

il de disputare : terenul de la Ghen- 
■a.
In primul joc, Steaua a terminat în- 
ngătoare în fața Metalului: 1—0
l—0), golul, înscris în min. 15, fiind 
>era lui FI. Voinea. Jocul s-a ridicat 

un nivel tehnic destul de bun, rele- 
nd gradul înaintat de pregătire al 
nbelor echipe. S-a jucat deschis, s-au 
salizat execuții tehnice bune, lucru 
lesnit și de terenul foarte bun (ză- 

' tdă bătătorită). La Steaua au apărut 
formați Negrea, „împrumutat" de 
lot, ș/-Zavooa II, de la A.S.A. Tg; 

ureș, 
i se 
îipă.
Iată

care, aflat în Capitală, a ținut 
„dezmorțească" la fosta lui e-

formațiile folosite :
STEAUA : Eremia (Cornea) — Cni- 

i, Jenei, Zavoda II, Păciulete — Ne- 
-ea, Koszka — Marinescu, FI. Voinea, 
aksi, Crăciunoiu.

Ieși Dinamo a învins cu un scor categoric, apărătorii echipei campioane au avut mult de „lucru' 
■dversari. lată-i pe Nunweiller III și Ivan atenți, gata să intervină pentru

METALUL: Niculescu 1 (Petie) — 
trescu. Malschi, P. Popescu (Tudor), 
ere — Niculescu II, Szabo — Bu- 
tu, Enache (1. Popescu), N. Anton 
antelimon). Roman.
Au intrat apoi pe teren Lotul iepre- 
îtativ și Petrolul care au aliniat e- 
ipele:
„©TUL REPREZENTATIV: Haidu 

Marcu, Solomon, C. Dan, Hălmă- 
anur--» Ghergheli. Iancu — S. A- 
im, ’Sfîrlogea, Adam, Creiniceanu.
PETROLUL : Sietcu - Pahonțu, 
□nea. Boc, Florea — Dragomir, D. 
mteanu — Badea, Dridea I, Dridea 
Moldoveana.

Desigur, privirile celor aproape 2 000 
spectatori se îndreptau mai mult 

■e „albaștri" (lotul R.P.R.), dar cei 
•e s-au mișcat ceva mai bine, dove- 
id mai multă omogenitate au lost ju- 
orii de la Petrolul. Lucrul este nor- 
d întrucît echipa ploieșteană este de 
roape o lună în pregătire, în timp ce 
baliștii din lot (proveniți de la opt 
nipe) s-au întrunit de cîteva zile, 
eștia din urmă, avînd de partea lor 
rerioritatea tehnică, au contracarat 
acest fel omogenitatea ploieștenilor. 

După ce Adam a încercat primul 
arta (min. 5), Dridea 1 și Pahonțu 

răspuns, ounînd la încercare vigi- 
ța lui Haidu. Jocul este viu, mingea 
plimbă repede de la o poartă la alta, 
ntre ocaziile de gol ratate în această 
hioadă de joc, trebuie semnalată cea 
lui Sfîrlogea (min. 20). Șapte mi
te mai tîrziu, primind balonul de la 
ilmăgeanu, Adam trece de Pahonțu 
trimite la Iancu. Un șut „sec" al 
istuia și 1—0 pentru selecționați.
După pauză, echipele apar cu modi- 
ări. Mai puține la lot (Dumitru Ni- 
ae ia locul lui Solomon, Surdan pe 
lui Iancu și Pavlovici trece pe pos- 
lui Adam) și mai multe la Petrolul, 

cărui „11“ arată acum astfel: Sfetcu 
Pahonțu, Fronea, Boc, Pal — luhas, 

in — Oprișan, loniță. Badea, Mol- 
veanu.
locul nu mai are aceeași intensitate 
în prima repriză și, după o serie de 

ocazii ratate la ambele porți, Moldo- 
veanu (Petrolul) reușește să strecoare 
balonul în plasă, pe sub Haidu (tnin. 
88): 1—1.

Tinînd seama de pregătirile electuate 
pînă acum de ambele echipe, meciul 
a fost destul de bun. Antrenorii Oană 
și Covaci și-au dat mai bine seama 
de perspectivele unor jucători mai tineri 
(din această cauză in meciul de ieri 
n-au jucat, de pildă, Constantin, Popa, 
Ionescu, înaintașul Haidu etc. ale că
ror posibilități sînt cunoscute). Lima 
de atac a jucat colectiv, orientîndu-se 
spre jocul în adîncime: dintre cei trei 
mijlocașii folosiți s-a remarcat (în 
primele 45 de minute) Iancu, dar toți 
trebuie să se preocupe de eliminarea 
unor greșeli în jocul lor, în timp ce 
linia de fund ni s-a părut a ii com
partimentul cu fisurile cele mai’ puține. 
Portarul Haidu — n-a excelat.

Meciul a fost condus de antrenorul 
Ilie Oană, deoarece au lipsit atît ar
bitrul de centru cît și tușierii.

M. TUDORAN

Dinamo 
Dinamo

București —
Victoria 0-1

Campionii au
de minute in compania formației Di- 

jucat ieri dimineață 90

■’ O' X

: • ■■ ■-

combinații spectaculoase. I 
'e stadiul de pregătire al I

namo Victoria din categoria C, dove
dind o poftă de fotbal admirabilă la 
prima lor ieșire in public. Dinamo a 
înscris 9 goluri (Pircălab 4, Ene II 2, 
Nunweiller VI, Frățilă și O. Popescu) 
in urma unor f' J" 
Vorbindu-mi de 
dinamoviștilor, antrenorul Ă. Niculescu | 
a ținut să releve făptui că in zilele an- \ 
terioare s-a „lucrat" cu o intensitate 
crescindă, participarea fotbaliștilor lui 
fiind exemplară. Datcu, de pildă, care 
nu se impacă cu gindul că nu figu
rează in lotul reprezentativ, muncește 
ore în șir peste timpul afectat antrena, 
mentelor. II secondează : Nunweiller III 
(accent pe mărirec vitezei și execuțiilor 
tehnice, precizie in deposedări etc.), 
Frățilă și Ene II (șuturi la poartă din 
orice poziție, din mare viteză, și de la 
distanță) și... Pircălab. „Acesta din 
urmă se străduiește să șteatgă impre
sia proastă ce și-a creat-o datorită „ac
tivității" din afara clubului nostru. La 
antrenamente este de nerecunoscut, de
pune eforturi și exersează cu conști
inciozitate..." (Angelo Niculescu). 
„...Ambiția cu care se antrenează mă 
face să sper într-o comportare bună a 
lui Pircălab în sezonul care se apro
pie..." (Gh. Turtureanu, din conducerea 
secției de fotbal).

Din lotul echipei dinamoviștilor care 
au evoluat in meciul de ieri, joc care 
datorită scorului nu are nevoie de co
mentarii, au lipsit: Popa, Haidu, Gher
gheli (aflați in lot), P. Emil (în exa
men) și Nunweiller IV (accidentat). Au 
jucat: Datcu — Nae (din lotul rezer
velor), Nunweiller III, Ivan, Ștefan — 
Nunweiller VI, O. Popescu — Pircălab, 
Frățilă, Ene II, Lucescu

Dinamo Victoria: Munteanu — Stoi- 
chițoiu, Badea, Maghiar, Petrescu — 
Stere, Gheorghiu — Dumitrescu, Coteț 
(autorul golului), Feodot, Cristoloveanu.

...Am asistat la un meci de antre
nament util pentru jucătorii din echipa 
campioană și am aflat păreri prețioase 
desnre felul cum se pregătesc

(c. m.)

în decorul de iarnă al parcului spor
tiv din str. Dr. Staicovici, meciul de 
verificare dintre Progresul și 
roșie s-a desfășurat în fața a 
mii de spectatori.

Dacă stratul de zăpadă ar 
curățat, condițiile de joc ar 
și inai bune, în sensul că s-ar 
controla mai bine balonul și deci, s-air 
fi putut da jocului un plus de tehni
citate. Dar cum pentru această perioadă 
antrenorii și-au propus verificarea po
tențialului fizic al jucătorilor, zăpada 
le-a fost un bun ajutor, supunînd echi
pele la eforturi mai mari.

Examenul de ieri a fost trecut cu 
bine. Meciul și-a atins scopul. S-a ju
cat într-un ritm vioi, cu o continuă 
mișcare în teren (poate și gerul 
impulsionat pe „combatanți" ! ?) 
ales în prima parte, cînd Flacăra 
șie a fost la fel de insistentă în 
In repriza a Il-a însă pielării au 
slăbit și firește pe măsură ce trecea 
timpul pierdeau tot mai mult teren în 
fața unei echipe care schimbase la 
pauză 9 jucători.

După meciul cu lotul R.P.R., Pro
gresul a arătat că pînă acum a mun- 

i-a 
mai
ro- 

joc. 
mai

cu tinerii lot 
a respinge un atac la poarta lor.

Foto : V. Bageac
cit bine. Rămîne ca această pregătire 
să fie continuată la fel de serios. Mai 
sînt multe de făcut. Acțiunile ofensive, 
de pildă, au fost în majoritate con-

'O H ptHtlpefjheafc
(’Jrmare din. pag. 1)

de
49.*,

mo a condus tot timpul, diferența 
scor a fost mică pînă în minutul 
La începutul celei de a IH-a reprize, 
tabela de marcaj arăta scorul de 3—2 
pentru Dinamo. La această situație di
namoviștii au beneficiat de un șut de 
penalitate (transformat de Florescu), 
după care a început „ploaia" de go
luri în poarta clujenilor. Punctele au 
fost înscrise de: Florescu (3), Pană 
(2), Boldescu (2), Pop (2), T. Ștefan, 
Ciobotaru, Fogoroș (D) și de Cozan I, 
Cozan II (Ș).

STEAUA - TÎRNAVA ODORHEI 
17—0 (10—0, 5—0, 2—0)

Angajați în lupta pentru titlu, jucă
torii de la Steaua au luptat mult — 
mai ales în prima parte — pentru a-și 
rotunji golaverajul. Au înscris: Cala
mar (6), Vacar I (2), Ionescu (2), 
G. Szabo, Peter, Biro, Csiszer, Varga, 
Stefanov și Trăușan.

ȘTIINȚA CLUJ — ȘTIINȚA BUCU
REȘTI 7—3 (1—1, 4—2, 2—0)

Ieri dimineață, echipele studențești 
s-au întîinit pentru a decide... ultimele 
două locuri ale clasamentului. (Unde 
sînt timpurile cînd Știința Cluj lupta 
pentru primul loc ?!...) Partida a fost 
echilibrată în prima repriză cînd ciu-

Dumitriu II controlează balonul, fiind urmărit îndeaproape de Neacșu. 

Foto : V. Bageac

struife în viteză, dar finalizarea lor 
a fost adesea defectuoasă. S-a ratat 
mult și din poziții clare (I. Constan
tin, Mafteuță, D. Popescu, Mateianu, 
Al. Constantinescu).

Jocul s-a încheiat cu scorul de 3—1 
(1—1) în favoarea Progresului. Auto
rii golurilor : Udroaica (min. 25), Ba- 
boie (68) și Al. Constantinescu (90) 
pentru Progresul și Ganciu (31) pentru 
Flacăra.

C. ALEXE

poarta
Ionescu și Dumitriu 

au „căutat"...
Aproximativ 5 000 de suporteri ai 

formației rapidiste — din aceia de... 
„14 carate" — au luat loc, ieri, în 
tribunele stadionului din Giulești în po
fida gerului mușcător.

Receptivi... la această demonstrație de 
fidelitate, jucătorii Rapidului s-au stră
duit să-și răsplătească inimoșii susțină
tori și prin joc și prin scor : 2—0 (1—0) 
în favoarea lor.

In acest scop, feroviarii s-au mișcat 
permanent, au jucat balonul „dintr-o 
bucată" în faza de pregătire a atacu
rilor și ingenios în finalizare, supunîn- 
du-și adversarul unei presiuni continue. 
Dar elementul oarecum inedit (și pe 
care noi ne grăbim să-l aplaudăm ca 
pe un fapt pozitiv) a fost INSISTEN
ȚA IN TRASUL LA POARTA. In
tr-adevăr, amîndoi mijlocașii, Georgescu 
și Jamaischi, componența atacului, în 
frunte cu Ionescu și Dumitriu (da, 
da... Ionescu și Dumitriu) au supus 
unui adevărat tir poarta apărată de 
Manciu. De altfel ambele goluri în
scrise, ieri, de feroviari au fost con
secința unor șuturi expediate din afara 
careului de 16 m (Dumitriu II, min. 
53, și Oblemenco, în min. 67). Să spe
răm că, fotbaliștii de la Rapid vor 
persevera pe acest drum...

Farul Constanta a susținut ieri pri
mul meci de verificare. Tot greul jocu
lui l-a dus apărarea, compartiment care,

Steaua —Voința Miercurea Ciuc 4-2 
I jfentl au deschis scorul (Cozan I, în 

min. 2) iar gazdele au egalat prin Va- 
par ll (min. 15). După pauză, forma- 
țra oaspe (care a beneficiat de data 
aceasta și de aportul lui Iszlai) s-a 
impus marcînd patru goluri consecutive 
(Cozan II, Cozan I, Cozan II, Godri) 
și asigurîndu-și astfel prima victorie 
din campionat. Revenirea bucureșteni- 
lor (care au redus scorul la sfîrșitul 
reprizei prin Mihăilescu și Mezei, a- 
ducîndu-1 la 5—3), n-au mai continuat 
efortul și-n ultima parte, primind ast
fel încă două goluri (Cozan I și Godri) 
Știința Cluj, care a făcut cel mai bun 
joc al său pînă acum, a învins pe 
merit. Bucureștenii s-au prezentat slab, 
sub posibilitățile lor reale.

DINAMO — TÎRNAVA
11—2 (2-1, 1—0, 8—1)

partida decisivă pentru ocupareaîn
locului 3, dinamoviștii bucureșteni au 
obținut o categorică victorie împotri
va formației din Odorhei. Ei s-au de
tașat net 
mai mult 
de joc 
aveau un 
2—1. De 

în ultima repriză, după ce 
de o jumătate din timpul 
(pînă în

avantaj minim:
notat că

minutul 35!) 
numai 

a con- 
2) dar 
condu-

Tîrnava 
dus cu 1—0 (Ioanovici, min. 
Dinamo a egalat și a luat 
cerea (min. 11 și 12) prin două go
luri realizate de Pop. In a doua par- 

solicitat mult, mai ales în prima repri
ză, a reușit să depășească situații din
tre cele mai grele de rezolvat. Atacul 
însă a „legat" prea puțin, fiind o pra
dă ușoară în fața apărătorilor rapidiști. 
De altfel, la sfîrșitul meciului, antreno
rul Ion Mihăilescu ne mărturisea că 
echipa pe care o pregătește este defi
citară, la ora actuală, la capitolul teh
nică. Și aceasta din cauza timpului 
impropriu (ploaie, zăpadă) care i-a îm
piedicat pe jucătorii Farului să exer
seze la acest capitol. Pe viitor însă con- 
stănțenii vor căuta să elimine aceste de
ficiențe.

Iată formațiile aliniate ieri de cele 
două echipe :

Rapid: Vrziceanu (Andrei)-Greavu, 
Motroc, Lupescu, Macri - Jamaischi, 
Georgescu-Rugiubei (Codreanu), Dumi
triu II, Ionescu, Codreanu (Oblemenco).

Farul: Manciu (Ghibănescu)-I. Con
stantinescu, Stancu (Melenco), Tilvescu, 
Gref-Neacșu, Zamfir (Pleșa)-Ologu (Mo- 
roianu), Balint, (Zgardan), Biikbsi (Tu- 
fan), Fanase (Mănescu).

G. NICOLAESCU

PRONO-
EXACTE

Pronosport
AȘA ARATA UN BULETIN 

SPORT CU 12 REZULTATE

Fond de premii 414 200 lei.

I. Atalanta — Torino 0—0 X
II. Bologna — Genoa 2—1 1

Iii. Juventus Catania 4—1 1
IV. Lazio — Fiorentina 0—1 2
V. Mantova — Foggia 0—0 X

VI. Messina Internazionale 0—1 2
VII. Milan — Lanerossi 0—1 2
VIII. Sampdoria •— Cagliari 1—0 1

IX. Varese —■ Roma 1—1 X
X. Alessandria — Napoli 1—0 1

XI Triestina — Modeaa 2—2 X
xii: Venezia — Lecco 0—0 X

Azi șl miine ultimele zile pentru con
cursul special PRONOEXPRES de 
miercuri 10 februarie 1965 la care se a- 
tribuie 10 autoturisme. Tragerea va avea 
loc la București, in sala Floreasca, la 
orele 19.

te, bucureștenii urcă scorul prin Ștefan. 
Prestînd apoi un joc superior sub 
toate aspectele, dinamoviștii realizează 
alte opt goluri (Pană 3, Ciobotaru 2, 
Ștefan 2, Fogoroș 1), în 
Tîrnava mai înscrie o dală 
novici.

timp ce 
prin Ioa-

4—2STEAUA — VOINȚA -
(2-1, 2-1, 0-0)

scorul în minu- 
dar o frumoasă 
lui Szabo II a 
tabela de mar

concursul 
pucul în 
apoi G. 

In aceas.redus scorul la 4—2.

Militarii au deschis 
tul 4, prin Ștefanov 
acțiune personală a 
readus egalitatea pe 
caj după numai 2 minute. Steaua își 
asigură totuși conducerea prin punctul 
realizat de Peter. După pauză, bucu
reștenii înscriu în min. 21 și 26 prin 
Biro și Calamar (ultimul, cu 
larg al Hollo care a deviat 
propria poartă, ou patina), 
Antal a 
tă parte a jocului, echipa din Mierctn 
rea Ciuc a dominat mai mult, dar 
apărarea adversă s-a dovedit bine 
pusă la punct. în ultima repriză, am
bele echipe depun mari eforturi, da» 
nu se mai înscrie nimic. A fost cel 
mai bun meci al turneului: s-a jucat 
în viteză, combinaliv, corect. Partida 
a fost echilibrată și a plăcut mult 
numeroșilor spectatori, care au aplatt» 
dat evoluția celor două echipe.

Returul turneului final începe niarr



VOLE!
Ieri, în categoria A, seria I

I—

C.P.B. — FARUL (f) 3-2, după 2 ore de | joc palpitant

în campionatul CnPti^l<ci

D. Țintea (Steaua) și Al. Istrate (S.P.C.)
Rezultate normale în etapa de ieri, 

a 10-a, a campionatelor 'republicane, 
categoria A, seria 1. lată-le • pe cele din 
provincie : Constructorul Brăila — Ști
ința Galați (M) 2—3 (15—10, 10—15, 
11—15, 15—9, 10—15) Minerul B. 
Mare — Tractorul Brașov (Al) G—3 
(8, 4, 5); Farul Constanța — Dinamo 
Bihor (M) 3—0 (2, 10, 11); Știința 
Cluj — Dinamo București (M) 0—3 
(10, 6, 13); Petrolul Ploiești — Pro
gresul București (M) 3—<3 (10, 13, 7); 
C.S.M.S. Iași — Știința Timișoara (M)
3— 0 (11, 8, 9); C.S.M. Cluj — Par. 
tizanul roșu Brașov (F) 3—2 (12,
4— 15. 6—15, 8, 3); C.SJA. Sibiu - 
Rapid București (F) 0—3 (13, 6, 6). 
Amănunte în ziarul de mîine.

IN CAPITALA:
Știința București — Progresul Bucu

rești (F) 3—1 (10, 10—15, 8, 8). Stu
dentele au realizat două luci uri lăuda
bile : au practicat un joc superior și au 
obținut victoria. O bună mișcare în 
teren și o chibzuită distribuire de pase 

Rapid (in) și Dinamo (I) au întrecut 
din nou Gaiatasaray Istanbul

Albu și Borbely, doi din principalii ,„ictori“ ai meciului Dinamo București- 
Știința Tg. Mureș in lupta directă pentru balonul care va reveni de- data 

aceasta mureșanului.
Foto : P. Romoșan

utile au alimentat un atac care s-a 
impus. Jocul dezorganizat și seriile de 
greșeli comise de Progresul nu scad 
din meritele învingătoarelor, dintre care 
remarcăm pe Hașiu și Fiorescu. Arbi
trajul s M. Marcu — cu scăpări și O. 
Georgescu — bun. (DINU N1COLAU 
— coresp.).

Metalul București — Voința Craiova 
(F) 3—1 (12, 12—15, 6, 12). Partidă 
animată, așa cum destul de limpede o 
arată și cifrele rezultatului, însă de 
calitate mediocră și chiar submediocră. 
Iar aceasta în largă măsură ca urinare 
a temperaturii scăzute din sala Giu- 
lești, care a prejudiciat în mod acut 
acuratețn execuțiilor tehnice. In sus
ținerea afirmației noastre — mențiunea 
că echipele au greșit 13 servicii (Vo
ința 8, Metalul 5) și au pierdut direct 
din servicii 20 de puncte: Voința 11, 
Metalul 9. Craiovencele s-au apărat cu 
dîrzenie, însă cu un blocaj... inexistent 
și pe deasupra cu un atac insuficient 
de decis, ele nu puteau pretinde mai

ca de pildă unele servicii, duble la 
primire, pase trimise nu la trăgă

toare, ci la adversare. Fără îndoială, 
bucureștencele au realizat și multe 
acțiuni bune, pe care le dorim să fie 
însă și mai numeroase la viitoarele 
meciuri, în fața adversarilor mai pu
ternici. (Următoarea partidă din 
„C.C.E.“ : cu Dozsa Budapesta). Și e 
bine că antrenorul Gh. Constantines- 
cu, in vederea viitoarelor întîlniri, și-a 
întrebuințat toate jucătoarele, verifi- 
cîndu-le posibilitățile. (In setul ultim 
erau în teren la Dinamo doar două 
jucătoare din „șosele“ de bază).

Iată formațiile folosite de cele două 
echipe: DINAMO — TVANESCU 
(Gheorghescu), Ștefănescu, Șorhan 
(Nodea, Pașek), Lucia Vanea (He- 
risanu), Lia Vanea (Helgea), BOG
DAN; CALATASARAY — SENIZ, 
Aynur, Giinsenin, Bingiil, Meliha, 

Sercin. — De la Dinamo am remar
cat pe parcurs pasele precise și atacu
rile bine gîndite ale Doinei Ivănescu 
și constanța comportării Helgăi Bog
dan. Dintre oaspete s-a detașat mi
cuța și inimoasa Kaban Seniz, ale că
rei eforturi nu pot suplini tnsă lip
surile coechipierelor sole.

A arbitrat bine Gino Caputto (Ita
lia), secondat de Nicolae Mateescu 
(Romînia).

AL. CONSTANTIN 

mult. Jucătoarele evidențiate i Evdo- 
șenco, Chezan, Dumitrescu, Niculescu 
(Metalul), Lăzeanu, Coveanu și Amă- 
rășteanu (Voința). A condus Fr. Ma
rinescu : prima jumătate a partidei bine, 
a doua cu lacune, care însă n-au dena
turat desfășurarea jocului Secundul său. 
G. Nicolescu : bine.

C. P. București — Farul Constanța 
(F)' 3—2 (13, 11—15, 9—15, 7. 16). 
Două ore a durat acest meci, palpitant 
și în mare parte (primele trei seturi și 
cam o treime din al patrulea) de o 
apreciabilă valoare tehnico-taetică, pu- 
nînd față în față două echipe sudate, 
bătăioase, cu atacuri hotărîte (mai ales 
Farul) cu trăgătoarele în genere bine 
servite de ridicătoarele for. Dispută pa. 
sionantă, cu numeroase răsturnări de 
situații : în setul I, 5—1, 5—12, 10—12, 
10—13, 15—13; în cel secund : 7—3,
7— 7, 8—7, 8—10, 9—10, 9—12, 10—12, 
10—14 11—14 11—15: în setul al trei
lea : 6—1, 6—4, 8—4, 8—16, 9—10, 
9—15; în setul al patrulea : 3——1, 3—2, 
4—2, 4—4, 5—4, 5—6, 13—6, 14—6,
14— 7, 15—7; iar în ultimul l 4—1, 
4—3, '6—3, 6—7, 7—7, 7—9, 8—9,
8— 12, 11—12, 11—13, 14—13, 14—15,
15— 15, 15—16, 18—161 întrecere fru
moasă din punct de vedere al limpe
zimii execuțiilor tehnice — atîta vreme 
cît resursele fizice ale jucătoarelor au 
îngăduit-o, adică, așa cum am spus, 
4 seturi neîncheiate. Iar atunci cînd, 
sub raportul pregătirii fizice, foarte pu
ține dintre cele aflate în teren nu „ter
minaseră benzina", în final a învins e
chipa ale cărei sportive au știut să-și 
stăpînească mai bine nervii și deci să 
greșească mai puțin în linia de fund, 
așteptînd greșelile echipei adverse... 
Fără lipsa de calm din ultima parte a 
întîlnirii, cu siguranță că Farul ar 
fi plecat din nou din Capitală cu 
o binemeritată victorie. S-au remarraa: 
Covaci, Crăciun, Zabara, Totoreanu 
(C.P.B.), Hubalek, Pintea, Goloșie și 
Costtefc (Farul). Arbitrul principal a] 
jocului, Em. Costoiu, a condus inegal, 
dar nu a influențat desfășurarea jocu- 
luț, spies deosebire de secundul său, N. 
Gălășeanu, care a comis cîteva grave 
greșeli în momente cruciale ale partidei, 
dezavantajând echipa oaspe.

C. F.

Dinamo București și Steaua 
au acum 5 puncte avans...

(Urmare din pag. 1)

lui Țedfila sub panou, său aruncările 
de la somidistanță ale lui Toth și Bor
bely. Sistemul defensiv al echipei lasă 
însă mult de dorit, mai ales că jucă
torii de bază contează prea puțin pe 
înlocuitorii lor.

STEAUA — STEAGUL ROȘU BRA
ȘOV 82—76 ( 43—32). Mult mai echi
librată ca partida anterioară, intilni- 
rea vedetă a programului din Floreas- 
ca a oferit adesea momente de luptă 
pasionantă. In primele 20 de minute, 
bucureștenii — cu Nedef în bună dis
poziție de joc — au luat un avantaj 
de 11 puncte, care avea să fie hotărî- 
tor. In tot acest timp, brașovenii au 
contat doar pe acțiunile lui Birsan, a
portul celorlalți jucători fiind însă des
tul de redus. După pauză, stegarii au 
intrat deciși să întoarcă rezultatul. 
Dar, acțiunile lor furtunoase s-au lovit 
adesea de o apărare mai bine organi
zată, care nu le-a lăsat prea multe 
speranțe. în același timp, Novaoek — 
bine servii de parteneri — a acționat 
aproape fără greșeală (a marcat 34 
de puncte), contribuind în mod sub
stanțial la victoria echipei sale. Bra
șovenii au reușit în mai multe rînduri 
să se apropie la 4—6 puncte de adver
sari, dar cu iotul lor redus, aflat în 
final la capătul puterilor, nu puteau 
realiza mai mult.

ȘTIINȚA TIMIȘOARA — C.S.M.S. 
IAȘI 91—59 ( 41—23). Scorul a fost 
echlllbral doar 15 minute. In următoa

învingători la spadă și sabie
Sîmbătă si duminică în sala de 

la „Juridice*,  25 de spadasini și sa- 
breri au susținut examenul de trecere 
de la categoria a III-a la a II-a. La 
spadă, printre concurenți, două nu
me cunoscute: Dumitru Țintea, apre-

(Urmare din pag. 1) 

toare a scoruhu: 0—1, 1—1, 1—2, 15—- 
2 ; setul al II-lea : O—1, 1—1, 2—1, 
2-2, 10-2, 10-4, 13-4. 13-6, 15-6; se
tul al Hl-lea : 0-—1. 5—1. 5—3. 6—3.
6-7, 15—7.

FORMAȚIILE — RAPID (antrenor 
— Jean Ponoxi) : NICOLAU, Min- 
cev (Costinescu), PLOCON, Ardelea, 
DRAGAN, CR1COROV1CI. — GA- 
LATASARAY (antrenor — YLMAZ O
ral) : Gungor, HALDUN, (Mehmet, 
Erdogan), Șemih, ERDAL, G. Talșin, 
S. YALGIN. Cei mai huni de pe te
ren : jucătorii scriși cu majuscule.

Foarte bun arbitrajul prestat de 
Laszlo Meszaros (Ungaria), bine du
blat de loacliim Niculescu (Romînia)

★
IN MECIUL FEMININ de alaltă

ieri, Dinamo i-a fost superioară cu 
mult echipei oaspe, o formație mo
destă, fără pretenții, căreia îi lipsesc 
principalele arme necesare: ataad și 
blocajul. Dinamovistele au obținut vic
toria cu 3—0 (5, 2, 4) în 40 de mi
nute, dar meciul putea dura și mai 
puțin, dacă echipa noastră ar fi făcut 
mai multe eforturi să arate tot ce 
poate, dacă ar fi insistat mai mult, 
dacă ar fi imprimat acțiunilor ofen
sive un ritm mai rapid. Dar Dinamo 
a jucat încetinitorul, comițînd în
plus o serie de greșeli elementare, 

D. Țintea (Steaua) în stingă, cîști- 
gătorul probei de spadă, în plin asaltl

Foto : T. Roibu
ciiatul nostru pentatlonist și floretistul 
luliti Falb, care a mai evoluat în 
această probă, cu ani în urmă; dar, 
datorită inactivității, și-a pierdut califi
carea...

După preliminarii liniștite, finala a 
ptts față în față, în principal pe Țin
tea și Falb. Mai călim și mai decis, pri-

SCHI

Biatloniștii romini învingători in întilnirea 
cu echipele R. D. Germane și Poloniei

(Urmare din pag. 1)

și la fond și la trageri, neconstifuind 
un criteriu serios pentru o verificare 
internațională. Aceste aprecieri nu 
scad însă din menitele sportivilor ro
mâni care au tf^tiigaF— pentru prima 
dată — triunghiularul și încă detașat, 
datorită in primul riad bunei pregătiri 
și puterii lor de Iuțită.

lată și clasamentele — individul : 1. 
GH. V1LMOȘ (Romînia 1) lh26:34,0 

rele 4 minute însă gazdele și-au creat 
un avantaj de .20 de puncte, pe care 
l-au mărit continau după pauză. De 
menționat excelentele evoluții ale lui 
Dan Pușcașu și Ionescu, care au fost 
în permanență oamenii de bază ai for
mației învingătoare. Oaspeții au încer
cat mai mult acțiuni individuale prin 
Samson și Saripaaru, comportarea lor 
fiind în general modestă. Principalii 
realizatori : D. Pușcașu 31, Ionescu 29, 
Popovici 10 de la învingători și Sam
son 24, Sc^ipcaru 15, Mihailiuc 10 de 
la învinși. Au condus foarte bine Gr. 
Avachian (Buc.) și FI. Andor (Ora
dea). (P. Arcan — coresp.).

FARUL CONSTANȚA — DINAMO 
ORADEA 61—45 (30—24). Gazdele au 
făcui o partidă bună, mai ales în re
priza secundă, cînd apntraatraurile lor 
rapide au fost finalizate cu sucoes de 
Drăgătoiu și Leonte. 'Oaspeții au fost 
lipsiți de orientare tactică în atac, ac- 
țioaîad j mai mult individual prin Hof- 
man și Hupoiu. Foarte bun arbitrajul 
prestat de P. Marin și E. Ntculesau 
(Buc.). (L. Bruckner — coresp.).

ȘTIINȚA BUCUREȘTI — POLI
TEHNICA C^.UJ 83—48 ( 37—19). Sco
rul nu a fost echilibrat decît în pri
mele 10 minute. Apoi, studenții bucu- 
reșteni, bine conduși de Costescu și 
avînd în Savu (26) un bun realizator, 
și-au dominat copios adversarii, obți 
nînd prima lor victorie din retur.

ȘTIINȚA CLUJ — RAPID BUCU
REȘTI 86 —51 (43- 24).

mul a reușit să cîștige asaltul cu
5—4. Intrecîndu-și adversarul cel mai 
dificil, Țintea și-a netezit drumul că
tre primul loc. în schimb, Falb, des
cumpănit după înfrângerea la Țintea, 
avea să piardă și locul 2, în urma una» 
nou eșec, la Chifor. Revelația probei 
a constituit-o tînărul Clement Tomescu, 
învingător asupra lui Țintea, cu 5—2! 
Cu un plus de hotărâre și în asaltul 
cu Pop, Tomescu ar fi putut câștiga 
(a pierdut cu 5—4), în care caz s-ar 
fi aflat în fruntea Analiștilor, Țintea 
avînd un tușaveraj mai slab. Oricum, 
comportarea lui Tomescu este deosebit 
de promițătoare. Clasarmeit: 1. D. Țin
tea (Steaua) 4 v.; 2. C1. Tomescu
(SPC) 3 v; 3. I. Falb (Steaua) 3 
v; 4. Gh. Cătutoiu (C.S.S.) 2 v;
5. T. Chifor (C.S.S.) 2 v ; 6. R. Pop 
(SPC) 1 v.

La sabie, se părea că victoria va 
surîde lui Lucian Glișcă, unul . dintre 
trăgătorii care s-au afirmat în, ltima 
vreme. El a tras frumos, a trecut de 
Al. Istrate (5—4) și de D. Nicolae 
(5—1), dar a pierdut la Banyai, N. 
Istrate și Purcărea, ieșind drn cursă. 
Proba a revenit lui Ăl. Istrate. Cla- 
samenl: 1. Al. Istrate (SPC) 4 v. ;
2. J . Bayi ' ^«4') . 3 v. ; 3—4. 
N. Istrate (Steaua) și Gh. Purcărea 
(Știința) 3 v; 5. L. Glișcă (Steaua) 
2 v; -5. D. Nicolae (Știința) 0 v.

Toți finaliștii s-au calificat pentru 
întrecerile în limitele categoriei a 11-a, 
care se vor desfășura după cum ur
mează : miercuri floretă băieți, joi — 
spadă, sîmbătă — floretă fete, dumi
nică — sabie.

T. STAMA

(20 p); 2. Gh. Bădescu (Romînia II) 
lh32:ll,0 (17); 3'. Gh. Cimpoia (Ro
mînia I) lh32:37,0 (17); 4 . D. Zangor 
(Romfnia II) lh37:54,0 (18); 5. C. Ca
rabele (România I) lh40:12O (14); 6. 
H. Harass (R.D. Germană) lh40:40." 
(13); 7. S. Styrczula (Polonia) Iii 
44:04,0 (16); 8. H. Speer (R. D. Ger
mană) 111145.31,0 (11); 9. K. Krzep- 
towski (Polonia) lh46:20,0 (11); 10. 
N. Bărb^șescu (Romînia I) lh47:30,0 
(10); pe echipei 1. rO.MINIA 1 (Vil- 
moș, Cimpoia, Carabela) 4h39:23,0; 2. 
Romînia II (Bădescu, Zangor, Țeposu) 
41117:39,10; 3. RJD. Germană (Harass, 
Speer, Klppsch) 5h 18:05,0; 4. Polonia 
(Styrczula, Kraeptowski, Tylca) 5h 
19:09,0.

C. Tăbăraș și llona Micloș 
învingători la Magoșa

BAIA MARE, 7 (prin telefon). — 
Prima etapă a „Cupei R.P.R." la probe 
alpine pentru seniori s-a desfășurat în 
condiții excelente, în fața unui nu
meros public care a avut pentru pri
ma dată prilejul să urmărească evo
luția celor mai buni schiori ai țării pe 
pîrtia Mogoșa. Rezultate : SLALOM 
SPECIAL seniori: 1. C. Tăbăraș 
(Carpați Sinaia) 101,8; 2. K. Gohn 
(Dinamo Brașov) 1(03,7; 3. Gh. Bălan 
(A.S.A. Brașov) 107,7; seniioare: 1. 
llona Mick» (Dinamo) 68.6; 2. Edit
Suteu (A.S.A.) 73,18; 3. Liana Blebea 
(A.S.A.) 80.15; SLALOM URIAȘ se
niori 1. C. Tăbăraș 1:16,2; 2. Gh. Bă
lan 1:19,4; 3. K. Gohn 1:20,5; senioa
re: 1. llona Micloș 1:28,3; 2. Mihaela 
Casapu (Dinamo) 1:34,5 ; 3. Liana
Blebea 1'40,5.

Clasament pe echipe: 1. A.S.A. 
Brașov 64 p ; 2. Carpați Sinaia 72 p ;
3. Dinamo Brașov 81 p; 4. Baia Mare 
146 p; 5. Caraimanul Bușteni 155 p.

V. SASARANU și AL. DOMUȚA 
corespondenți

De la F. 0. Moltociclism
FEDERAȚIA ROMINĂ DE MOTO- 

CICLISM face cunoscut tuturor clubu
rilor și asociațiilor sportive care au sec
ții de motoataltsm, că perioada de 
tiansferări expiră la 28 februarie a.c. 
Tot pînă la această dată se fac formele 
de legitimări și vize pe anul 1965,



ci HAND BAL *7 » ȘTIRI EXTERNE
MUREȘUL TG. MUREȘ

PAMELA KILBORN : NOU RE
CORD MONDIAL LA 80 MG —10,4!

TURN SPORT KLUB BERLIN 7-6 (4-2)
TG. MUREȘ, 7 (prin telefon). — 

2 000 de spectatori au aplaudat în 
sala I.M.F. victoria echipei locale Mu
reșul în fața puternicei formații ber- 
lineze, Turn Sport Klub (R.D.G.).

După un început mai timid, mure- 
șencele preiau inițiativa și în min. 5 
deschid scorul prin Rozalia Soos (7 
m). In continuare, tot gazdele atacă, 
însă greșesc în finalizarea acțiunilor, 
astfel că permit oaspetelor să egaleze. 
Peste două minute, după un contra
atac reușit, mureșencele beneficiază de 
o nouă lovitură de la 7 m pe care o 
transformă tot Soos. La un alt cootra-

atac, de astădată- al oaspetelor, scorul 
devine egal, 2—2. In ultimele minute 
ale acestei reprize gazdele majorează 
scorul la 4—2.

După pauză, jocul se echilibrează 
dar scorul continuă să fie favorabil mu- 
reșencelor: 7—4. în ultimele minute, 
însă, jucătoarele berlineze atacă insis
tent și reușesc să reducă din handicap, 
astfel că jocul ia sfîrșit cu rezultatul 
de 7—6.

Au marcal: Soos (5), Preda (2) și 
respectiv Biener (3), Nocka (2) și Neu
man. (I. PAUȘ și A. SZABO — co- 
resp.).

Cunoscuta atletă australiană Pamela 
Kilborn a stabilit sîmbătă 
un nou record mondial 
80 m garduri cu timpul

la 
în 
de

Melbourne 
proba de 
10,4. Per-

■
les Mays 52,1 ; 50 yarzi: James Lee 
5,3; I 000 yarzi : John Dunkelberg 
2:14,5. în această probă, canadianul 
Bill Crothers a cuntecut prima sa în- 
frîngere din actualuF sezon. Bolnav de 
gripă, el a fost nevoit să abandoneze 
după trei ture de pistă.

AL TOST DESEMNAU EINALIȘTII

Recent, la Paris, floretis- 
tul francez Jean Claude 
Magnan (c^șșii^i^torul me
daliei de argint la J.O. 
de la Tokio) a cucerit 
primul loc tn „Cupa 
Martini". Iată-l pe po
diumul învingătorilor a
lături de polonezii Skrud- 
lik ' ...............

„CUPEI SPORTUL POPULAR" LA HANDBAL
de ieri din București șiCu jocurile , ,

din țară a luat sfîrșit și etapa inter
centre a tradiționalei competiții pen
tru juniori, „CUPA SPORTUL POPU
LAR" ajunsă la a Vllf-a ediție. 
Cîștigînd partidele de ieri, echipele fe
minine S.S.E. nr. 2 București, Lucea
fărul Brașov și S.M. nr. 4 Timișoara, 
precum și cele masculine C.S.S. Bucu
rești, S.S.E. Constanța și S.S.E. Tg.

' turneele 
la Reși-

• La Timișoara : S.M. nr. 4—Start 
Tg. Mureș 7—6 (5—1). Victorie mun
cită, obținută la capătul unui joc dîrz. 
(Al. Gros, coresp. reg.).

JUNIORI

(stingă) și Wo/da 
(dreapta).

Foto: U.P.I.

Mureș s-au calificat pentru 
finale de la 19—21 februarie, 
ța și Cluj.

Iată cîteva amănunte din 
de ieri :

meciurile

JUNIOARE

2 Bucu-• La București, S.S.E. nr. 
rești a trecut cu ușurință de S.S.E. 
Constanța: 16—6 (5—2). Scorul ex
primă fidel d'ferența de valoare și 
pregătire dintre echipe. Au jucat for
mațiile : S.S.E. nr. 2: M. Dincă — 
A. Să^ămă^^, F. Mamiaca I, St. 
Oancea 4, Gr. Grigore, E. Gheorghe 9, 
1. lanaridu 1, Elis. Diaconu, E. Savu, 
Al. Popa 1, S.S.E. CONSTANȚA: AL. 
Manolache și V. Nicolae — M. Anto
nescu, M. Ivănel, Z. Vuap, V. Vlahbei 
3, S. Cojan 2, S. Simion, M. Chirica 1, 
A. Alexandru, 1. Mîndrilă

• La Brașov : Luceafărul—Știința 
Cluj 14—10 (6—6). Campioana repu
blicană a . cîștigat greu, dar meritat,

fina-

e București : C.S.S.—Tehnometal 
Timișoara 23—7 (8—5). Bucureșteiui 
au întîmpinat rezistență doar în prima 
repriză, cînd timișorenii au făcut față 
jocului rapid. Apoi, C.S.S. s-a distan
țat treptat, datorită — mai ales — 
contraatacurilor și forței de șut. C.S.S.:
V. Cernușcă și M. Istvan — Gh. Bro- 
bonea, Gh. Calma I, D. Dinea 5, H. 
Gabrielescu 7, V. Preotu 3, A. Ciachi 2, 
FI. Mihăilesau 5, N. Oprica. TEHNO- 
METAL: H. Hameș și O. Plavosin — 
Gh. Covaci 3, St. Sziics, H. Hockl 2,
W. Richter 1, Gh. Fritz, R. Sehr 1, 
W. Wagner, I. Stuhl.

• Constanța : S.S.E.—Rafinăria 
leajen 20—19' (10—12)1 Meci de 
nivel tehnic, victorie meritată. 
Seuleanu, coresp.).

• Cluj: C.S.S.—S.S.E. Tg. Mureș 
16—18 (7—7). Victorie surprinzătoare, 
dar meritată, obținută mai clar decît 
arată scorul, grație unui joc omogen. 
Clujenii, în schimb, au acționat indi
vidual. C.S.S. a condus cu 4—1 (min- 
13), apoi inițiativa a trecut de par
tea oaspeților care s-au distanțat de 
la 6—5 și 11—7 la 17—II. In finatp 
clujenii au redus handicapul la 16—18. 
(P. Radvani, coresp.).

Te- 
bun 
(M.

i
1

o zecime

t ’
Jr j

grație unei puternice reveniri în 
iul partidei.

Rezultatele de ieri din etapa
intercentre a „ Cupei F, R. H “

Sîmbătă și ieri s-au disputat primele 
meciuri din cadrul etapei intercentre a 
„Cupei F.R.H." la handbal. întâlnirile 
s-au încheiat — conform așteptărilor — 
cu rezultate favorabile gazdelor ;

BUCUREȘTI : Știința București — 
Portul Constanța (m) 44—12 (19—5) 
și 38—10 (20—6). Scorurile ne scutesc 
de orice comentariu. Principalii reali
zatori (în cele două jocuri) : Samungi 
și Gățu cîte 15, Marinescu 12, Savu 11 
și Goran 10, respectiv Dragu 10.

BRAȘOV : Dinamo Brașov — Știința 
Petroșeni (m) 27—13 (13—7) și 29—19 
(14—4). Dinamcviștii au fost net su
periori pTin pregătire, joc și ritm. Oas-

dea 4, Totan 4. Oțelea, Bulgaru, Pe- 
reteatcu și Jianu.

e Echipa feminină T.S.C. Berlin, 
din R.D.G., a sosit ieri în Capitală, în 
vederea meciurilor cu combinata Rapid 
— Știința de marți și miercuri (în 
sala Floreasca).

formanța sa corectează cu 
de secundă vechiul record care aparți
nea sportivelor Morre, Birkemeyer, Bal
zer, Press, Stamejcic și Ciepîa. Noul 
record mondial a fost stabilit pe un 
timp frumos, fără vînt, în cadrul unui 
meci atletic urmărit de peste 2 000 
de spectatori. Pamela Kilborn, în
vîrstă de 24 de ani, activează ca pro
fesoară în statul Victoria. Cu ocazia 
J. O. de la Tokio, ea s-a clasat pe 
locul trei la proba de 80 m garduri, 
cu timpul de 10,5, timp cu care au 
fost creditate și primele două clasate.

CONCURS DE ATLETISM LA PHI
LADELPHIA

Arena acoperită din Philadelphia a 
găzduit un concurs internațional de 
atletism la care au participat sportivi 
din U.R.S.S., Canada, R. S. Ceho
slovacă, Anglia și S.U.A. Surpriza con
cursului a fost realizată de sovieticul 
Ghenadi Bliznețov, învingător la sări
tura cu prăjina, cu performanța de 
4,87 m. Pe locul doi, la egalitate, s-au 
clasat Ron Morris (SUA) și Rudolf 
Torfasek (R. S. Cehoslovacă) — 4,72 
m. Tn absența lui Ralph Boston, sări
tura în lungime a revenit lui Igor 
Ter-Ovanesian — 7,95 m, urmat de 
americanul Charles Mays — 7,81 m.

Campionul olimpic Valeri Brumei, 
suferind la antrenament o întindere 
musculară, nu a putut participa la pro
ba de săritură în înălțime, care a fost 
cîștigată de americanul Frank Cos
tello — 2,08 m.

Iată și alte rezulltate: 880 yarzî: 
Frank Tomeo 1:54,6; 440 yarzî: Char-

IN „TURNEUL CELOR 5 NAȚI
UNI" LA RUGB1

Peste 20 003 de spectatori au urmă
rit la Edinburg meciul internațional 
de rugbi dintre echipele Țării Galilor 
și Scoției, contînd pentru „Turneul ce
lor 5 națiuni". Echipa Țării Galilor a 
obținut victoria cu scorul de 14—12. 
In clasament cbnduce Țara Galilor cu

4 puncte, urmată de Franța —■ ! 
puncte, Irlanda — 1 punct, Anglia ș 
Scoția — zero puncte.

★
Pe stadionul „Coubertin" din P»,- 

s-a disputat meciul amical de rugfi 
dintre echipele de juniori ale Franțe 
și R. F. Germane. Gazdele au termina 
învingătoare cu scorul de 23—12.

PE TERENURILE DE TENIS
Turneul ^rterrațional de tenis p 

teren acoperit de la Helsinki a con 
tinuat sîmbătă. In finala probei d 
dublu masculin, perechea Taylor, Wil 
son (Anglia) a învins cu 5—7; 6—1 
3—6; 9—7; 8—6 pe Leyus (U.R.S.S.) 
Tinac (R. P. Rornînă).

MARCEL CERDAN-JINIOR IN SE 
RIE...

Tînărul pugilist francez Marcel Cer 
dan, fiul regretatului Marcel Cerdac 
fost campion al lumii la cat. mijlocie 
a obținut al treilea succes consecuti" 
ca profesionist. Evoluînd la Marslli 
în compania lui Marc Devret, Maree 
Cerdan a repurtat victoria prin k.o. u 
prima repriză.

ȘTIRI, REZULTATE
e Atletul francez Michel Ja-y a rea 

lizat la Lyon cea mai bar; Ț perfor 
mantă mondială de sală în proba d 
2 000 m: 5:04,4. Pe l 500 m el a fos 
cronometrat în 3:42,0.

• în „C.E.C." la volei : masculin 
Honved Budapesta—Brabo Anvers 3—f 
(7, 9, 5); feminin: Ujpest Dosza Bu 
dapesta—echipa universității din Ba 
sel (Elveția) 3—0 (3, 1, 2).

• Echipele feminine de handbal H 
G. Copenhaga și Frygg Oslo s-au în 
tîlnit în primul lor meci din sferturi! 
de finală ale „C.E.C.". Danezele a 
cîștigat cu scorul de 17—9 (9—4).

(Agerpres)

UT

S-a încheiat concursul republican

FOTBAL
MILAN ÎNVINSA PE TEREN 

PROPRIU

Ieri, în etapa a 20-a a campionatu
lui italian, fruntașa clasamentului, Mi
lan, a suferit prima înfrângere din ac
tualul campionat (și încă pe teren 
propriu 1). Performera este echipa din 
Vicenza, Lanerossi, care a înscris sin
gurul gol prin Colausig (min. 43). în 
acest timp, Inter a jucat în deplasare 
la Messina și a cîștigat cu 1—0, prin 
golul marcat de Peiro (min. 40). Bo
logna a cîștigat jocul cu Genoa (2—1). 
Celelalte rezultate : Juventus—Catania 
4—1, Lazio—Fiorentina 0—-1, Atalanta- 
Torino 0—0, M antova—Foggia 0—0, 
Varese—Roma 1—1, Sampdoria—Ca- 
gliari 1—0. în clasament conduce Mi
lan cu 33 p. urmată de Iotemazjooale 
cu 28 p., Juventus 27 p., Fiorentina 
25 p. etc.

PREGĂTIRI PENTRU TURNEUL 
U.E.F.A.

Echipa de juniori a Ungariei, care 
face parte din aceeași grupă în turneul 
U.E.F.A. cu reprezentativa țării noas
tre, își continuă pregătirile Zilele tre
cute juniorii maghiari au susținut un 
nou meci, de data aceasta în compania 
formației Honved Budapesta, pe care 
au învins-o cu 4—3 (2—0). Juniorii 
au desfășurat un joc excelent și au con
dus la un moment dat cu 4—1. De re
marcat că în echipa Honved au jucat 
Tichi, Sipos, Komora, Nogradi, Nagy

PE GLOB
care au evoluat de multe ori în repre 
zentativa țării. Golurile au fost marcat 
de Ihasz II, Zoldi, Scherczer și Vidacs 
respectiv, Tichi, Komora și Toth.

Selecționata de juniori a R.P. Bul 
garia a plecat în Grecia unde va susți 
ne două partide cu reprezentativa d 
juniori a țarii gazdă, care de asemene 
se antrenează pentru turneul U.E.F.A

TURNEUL ECHIPEI R.P. POLONI

Echipa selecționată a Poloniei și-; 
continuat turneul în Occident, jucărie 
la Miinchen cu echipa locală F. C 
Bayem. Fotbaliștii vest-germani au re 
purtat victoria cu scorul de 3—1 (2—1)

MECI EXPERIMENTAL 
LA EDINBURG

Secretarul federației scoțiene de fot 
bal, Willie Allen, a declarat că primu 
îneci oficial experimental, cu aplica 
rea noilor reguli în ce privește ofsaidu 
și aruncările de la tușă, se va dis 
pută în iunie la Edinburg, între doui 
echipe scoțiene. Dacă se va obțin, 
aprobarea Federației internaționale • 
astfel de meciuri vor avea loc în Ita 
lia, Franța și Spania. Pe de altă parte 
președintele F.I.F.A., Stanley Rous, și-' 
exprimat intenția de a consulta toat 
federațiile naționale de fotbal, î' 
scopul începerii acțiunii pentru ' pdi 
ficarea acelor reguli care atenueaza di 
namismul și spectaculozitatea joculu 
de fotbal.

peții au fost deficitari în ceea ce pri
vește pregătirea fizică. Jucătorii c.u 
cea mai mare eficadiate: Hubes 11, 
Misches 10, Rosenauer 10, respectiv 
Gruia 11 și Cosma 8. Foarte bun ar
bitrajul prestat de V. Pelerghlar.(E. 
Bogdan și C. Gruia, coresp.).

CLUJ : Știința Cluj — Minerul B. 
Mare (m) 27—13 (11—6) și 22—14 
(10-5)

TG. MUREȘ: Știința Tg. Mureș — 
I.R.T.A. Oradea (m) ' 2’—16 (14—6) 
și 26—16 (13—8)

SIBIU : C.S.M. Sibiu — S. S. E. 
Petroșeni (f) 5—1 (2—1) și 12—4
(7—1)

• Ieri, în sala Floreasca s-a dis
putat o restanță din faza orașului 
București: Dinamo — Steaua 35—18 
(13—10). Mai strîns în prima repriză, 
jocul s-a desfășurat după pauză în nota 
de superioritate evidentă a dittamo- 
viștilor, pentru care meciul a constituit 
o bună verificare în vederea returului 
cu R.I.K. Goteborg. Au ^m^r^c^a^t : Moser 
10, Coman 5, Nica 5, IvănescU 4 
Hnat 2, lonescu 2, Mureșanu, Covaci 
și Popescu 5, respectiv, lacob 6, No-

Finaliștii care au intrat în competiție 
vineri au avut de înfruntat un adversar 
de neîndupleeca: gerul. Din cauza fri
gului concurenții nu și-au mai putut 
controla toate mișcările. In plus, gheața 
dură a redus foarte mult alunecarea, 
soliaitîrd micilor patinatori un plus de 
efort în executarea figurilor de școală.

Fiecare categorie de participant, cu 
excepția juniorilor, unde Beatrice Huș
tiu și-a surclasat adversarele, iar băie
ții s-au comportat — în general — 
slab, a avut patinatori bine pregătiți și 
de forțe sensibil egale. Astfel, Cristina 
Slașomeanu a depășit.o numai cu cî- 
teva puncte pe Adina Caimacan, favo
rita categoriei, Anca Tănase și Adriana 
Preda au fost despărțite la „impuse" 
de mai puțin de 10 puncte, iar la cat. 
11 — 12 ani confruntarea dintre Florin 
David. Costin Gelețu și Paul Grecu a 
dat ciștig de cauză primului la capă
tul unei spectaculoase întreceri. După 
cum am menționat, eleva antrenorului 
B. llorosz, Beatrice Huștiu, s-a detașat 
categoric de adversarele ei executînd 
pirueta cumpănă sărită, cum rareori o 
reușesc chiar seniorii.

Sîmbătă după amiază și duminică, 
concurenții și-au prezentat repertoriul 
la „libere". Cîteva cuvinte despre în
vingători. Cei mai mici tiralișli, Ro
xana Constantinescu și Gabriel Do

' brescu, au îneîntat privirile spectatori
lor. Gh. I azekaș a apărut cu un pro

gram mult îmbunătățit, bine repartizat 
pe întreaga „scenă" de gheață. In vă
dit progres s-a prezentat și Anca Tă
nase, iar Adina Caimacan și Costin 
Gelețu, aflați pe poziția a 11-a la „școa
lă", au preluat, datorită variatului lor 
program, conducerea în clasament. Dan 
Săveanu s-a comportat sub așteptări, 
iar Beatrice Huștiu a captivat publicul 
cu o evoluție plină de dezinvoltură și 
grațioase exerciții coregrafice, din care 
n.au lipsit săriturile duble.

Clasamentele generale: cat. 7—8 ani 
(f) 1. Roxana Corstantlresau (Steaua) 
234,5 p; 2. Georgiana Ionel (Steaua)
196.8 p; (b): 1. G. Dobrescu (Steaua)
204.8 p; 2. L. Cozia (Constr.) 172,9 p; 
cat. 9—10 ani (f): 1. Anca Tănase 
(Steaua) 342,2 p; 2. Adriana Preda 
(Constr.) 331,0 p. (b): 1. Gh. Fazekaș 
(Dinamo) 355,1 p; 2. D. Morariu 
(Steaua) 331,7 p; cat. 11—12 ani (f): 
Adina Caimacan (Constr.) 522,4 p: 
2. Cristina Slașomeanu (S.S.E. nr. 2) 
493,4 p; (b): C. Gelețu (Dinamo) 426,8 
p; 2. F. David (Constr.) 411,4 p; ju
niori cat. a ll-a (f): 1. Beatrice Huștiu 
(Dinamo) 712,8 p ; 2. Rodica Dîdă 
(Constr.) 526,6 p; (b): D. Săveanu 
(Dinamo) 532;1 p; 2. D. Czeiner (Vo
ința Brașov) 509,9 p; perechi: Anca 
Tănase — D. Morariu (Steaua) 29,7 p.

TR. IOANIȚESCU

Din sporturile de iarnă
CAMPIONATELE MONDIALE FEMI

NINE DE PATINAJ VITEZA

Campionatele mondiale feminine de 
patinaj viteză, la care au _ participat 
sportive din 12 țări die lumii, au luat 
sfîrșit duminică pe patinoarul locali
tății finlandeze Oulu. Tn lipsa multiplei 
campioane olimpice Lidia Skoblikova 
(U.R.S.S.), titlul mondial a fost ciș- 
tigat de compatrioata sa, Inga Voro
nina, care a terminat învingătoare in 
3 din cele 4 probe ale campionatelor, 
demonstrind o superioritate evidentă. 
Voronina a terminat pe primul loc la 
500 m. 1000 m și 3 000 m și a ocu
pat locul intii in clasamentul final. 
Proba de 1500 m a revenit Valenti
nei Stenina (U.R.S.S.). lată clasa
mentele probelor: 500 m : 1. Inga Vo
ronina (U.R.S.S.) 46,8; 2. Irina E
gorova (U.R.S.S.) 41,3; 3. Stien Kai
ser (Olanda) 47.6; 1 000 m : 1. Inga 
Voronina 1:37,7; 2—3. Irina Egorova 
și Valentina Stenina 1:39,4; 1 500 m: 
1. Valentina Stenina 2:27,5; 2. Stien 
Kaiser 2:28,2; 3. Ludmila Osinteva
(U.R.S.S.) 2:28.4; 3 000 m: 1. Inga 
Vorohina 5:18,2; 2. Valentina Stenina 
5:20.4; 3. Stien Kaiser 5:21,0.

Clasamentul final: 1. Inga Vorc 
nina, campioană mondială absolut 
198.583 puncte; 2. Valentina Stenin 
199,967 punece; 3. Stien Raise 
200,800 puncce; 4. Ludmila Osințev 
202,16, puncte etc.

CHRISTL HAAS, ACCIDENTATA

Campioana olimpică de coborirt 
austriaca Christi Haas, nu va pute, 
participa la marile probe internațional 
ale schiului din acest sezon deoarec 
s-a accidentat. Ea a suferit o jractur 
in cursul unui antrenament efectuat i 
Tirol.

CAMPIONATELE MONDIALE 
DE SKELETON

In stațiunea de sporturi de iarnă ei 
vețiană Davos au inceput campionatel 
mondiale de skeleton (sămute_). i> 
proba individuală, titlul a fost cuceri 
de Harts Plenk (R. D. Germană) 
care in cele 4 manșe a realizat timpu 
total de 4:59,82. Pe locurile următow) 
s-au clasat Mierczyslaw Pawelkiewic. 
(R. P. Polonă) — 5:02,28 și Johai 
Graber (Italia) 5:03.25.

1 Redacția și administtada: str. Vasile Conta ar. 16, teleion 11.10.05, interurban 72 și 286. Tdex: sportrom buc. 180. Tiparul; 1. P. „Informația", str. Brezoianu, 23—25.


