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Dar, din lectura 
se observă lesne 
de întreceri arbi- 
alte performanțe 

vom comenta în

Recorduri șl alte performanțe valoroase in concursul atleților juniori 1
• LA START, PESTE 300 DE CON-

CURENȚI

RECTATE

PRIMUL

SPORTIV ȘCOLAR BUCUREȘTI

Ion Șerban, la cîteva clipe după stabilirea valoro
sului record de sală la înălțime (2,01)

Foto: llia Iancu — arbitru

Aritmetică de februarie în sala Flo- 
reasca II... 325 de atleți, din 14 re
giuni, sînt prezenți — cu o puternică 
dorință de afirmare— la startul con
cursului republican de sală al junio
rilor. Două zile de asalturi neîntre
rupte pentru corectarea recordurilor 
republicane sau — măcar — a celor 
personale. Dar, pentru că vorbeam de 

aritmetică să... adunăm I 
La juniori I : 6 recorduri 
republicane corectate și 
unul egalat. Iată și auto
rii lor : Marin Dumitru 
4,14 m la prăjină (v.r. îi 
aparținea cu 4,07 m), Ion 
Șerban 2,01 m la înălțime 
— record republican • de 
juniori și SENIORI la sală 
(v.r. îi aparținea cu 1,99 
m), George Luchian 16.54 
m Ia greutate (v.r. era de
ținut de W. Socol din 
1962 cu 15,34 m). Cu alte 
trei recorduri republicane 
de juniori s-a încheiat 
mult disputata probă de 
55 m.g. în finală, Dan 
Hidioșanu și Viorel Sa- 
ciu au realizat 7,3 iar Ho- 
ria Ilieșu a fost și el cro
nometrat, în serii, cu un 
rezultat superior vechiu
lui record : 7,4 (v.r. D. 
Hidioșanu și H. Ilieșu 

7,5). în sfîrșit, la 50 m 
plat, Petre Ciobanu a e- 
galat recordul stabilind 
5,9. Cu mult succes a avut 
loc și debutul fetelor. La 
junioare I, Gabriela Ră- 
dulescu a stabilit un nou 
record la lungime — 5,72 
m (v.r. îi aparținea din 
1964 cu 5,66 m) și

a egalat recordul la 50 m plat — 
6,7. în proba de garduri, Valeria Bu- 
fanu a egalat, de asemenea, recordul 
de juniori cu o performanță de 6,2. 
Tabelul performerilor care se impun, 
în mod deosebit, prin valoarea lor a 
fost încheiat de două din concurentele 
de la categoria junioare II, Iudita La- 
zăr, care a egalat recordul la 50 m 
și Edith Schal, cronometrată cu o per
formanță egală recordului la 40 m.g.

Să facem totalul I Așadar, frumoasa 
competiție a juniorilor s-a încheiat cu 
7 noi recorduri republicane și cu alte 
5 recorduri egalate. — 
rezultatelor tehnice, 
că în cele două zile 
trii au consemnat și 
valoroase, pe care le 
tr-un alt număr al ziarului nostru. Și

(Continuare In pag. a 2-a)

Echipa Steaua campioană republicană CAMPIONATUL MASCULIN DE BASCHET

Aseară, intr-un

la hochei
meci de ridicai spectacol, stcaua-Voinfa 1-1 In serie...

de masă

Turneul 
publican de 
cu un meci 
—Voința 1—1. Prin 
cureștenii au acumulat 19 puncte (față 
de cele 17 ale echipei din Miercurea 
Ciuc), cîștigînd astfel titlul de cam
pioni republicani, fără a cunoaște în- 
frîngerea. Locul 3 a revenit dinamo- 
viștilor, învingători aseară cu 8—2 în 
fața Tîrnavei.

Iată relatări asupra jocurilor din ul
timele două etape :

Disputate în cursul zilei de sîmbătă,

final al
hochei a 
de mare

campionatului re
luat sfîrșit aseară, 
spectacol: Steaua 
acest rezultat, bu-

jocurile din cadrul penultimei etape a 
turneului final al campionatului repu
blican s-au încheiat — toate trei — cu 
victorii la scoruri mari.

In primul jcc al etapei. Voința M. 
Ciuc — Știința București, disputat sîm
bătă dimineața, jucătorii de la Miercu
rea Ciuc au învins cu 13—0 (4—0, 
4—0, 5—0), scor realizat de Ferenczi 
(3), Andrei (3), Z. Antal (2), E. Antal

RADU URZICEANU 
CALIN ANTONESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

STEAUA—ȘTIINȚA CLUJ 78—61 (37-• 
38). Prima repriză a partidei ne-a rea
mintit pasionantele derbiuri furnizate 
de -cele două echipe în ultimele ediții 
ale campionatului. Timp de 20 de mi
nute am asistat la un joc extrem de 
rapid, cu combinații de mare efect, care 
au stîrnit entuziasmul în tribune. In spe
cial mult așteptatul duel al celor doi 
pivoți, Novacek și Demian, a impresio
nat, amîndoi dînd un adevărat recital 
de baschet al jucătorilor înalți. Și evo
luția scorului a fost echilibrată, condu
cerea alternînd în funcție de reușita ac
țiunilor inspirate ale lui Niculescu, Ne- 
def și Dimancea pe de o parte, sau a 
șarjelor spectaculoase realizate — pe 
de altă parte — de Ruhring, Vizi și Prie.

Studenții au încheiat repriza cu un 
avantaj infim, pe care l-au menținut

(Continuare in pag. a 2-a)

PRAGA 13 (prin telefon). Semi
finala „Cupei campionilor euro
peni" între echipele feminine de tenis 
Ce masă Voința București și Spar
tak Sokolovo a dat loc la o între
cere deosebit de strînsă, încheiată 
cu victoria la limită a formației 
lifeastî» (5—4). Tinerele jucătoare 
cehoslovace. Marfa Luzova, surorile 
Jarmila și Jitka Karlikova au avut 
o comportare peste așteptări, fiind 
la un pas de a cîștiga partida. Spor
tivele romînce au condus cu 
dar echipa gazdă a egalat și a 
apoi 4—3. în cele din urmă, 
mația bucureșteană a învins, 
ficindu-.se în finala competiției, 
prinzătoare sînt înfrîngerile catego
rice suferite de Maria Alexandru și 
Ella Constantinescu în fața Martei 
Luzova. Nu este de conceput ca 
sportive cu experiență să piardă 
atît de ușor. Fără îndoială, victoria 
echipei Voința ne bucură, dar com
portarea Măriei Alexandru și a lui 
Ella Constantinescu nu ne satisface. 
Este cazul ca, în urma unei analize 
temeinice, să fie luate măsurile cu
venite pentru ca evoluția viitoare 
a celor două sportive să concorde 
cu cerințele jocului modern. Iată 
acum rezultatele și cîteva comenta
rii :

E. Constantinescu — Jarmila Kar
likova 2—1 (16, —19, 20). în mare 
vervă, Karlikova a avut avantaj în 
setul decisiv : 14—6, 15—7, 19—18, 
apoi scorul a devenit egal : 20—20. 
Două atacuri prin surprindere ale 
Ellei Constantinescu au fost hotărî- 
toare în stabilirea rezultatului. M. 
Alexandru — Jitka Karlikova 2—1 
(19, —17, 17). Atacurile mai insis
tente și topspinurile Măriei Alexan
dru și-au spus în cele din urmă 
cuvîntul. E. Mihalca — Luzova 0—2 
(—6, —9). învinsa a acționat frico6, 
a contrat slab și a stat în apărare. 
M. Alexandru — Jarmila Karlikova 
2—0 (11, 12). Alexandru și-a impus 
superioritatea prin serii de topspî- 
nuri. E. Constantinescu — Luzova 
0—2, (—9, —15). Constantinescu s-a 
angrenat într-o suită de schimburi

3—1, 
avut 
for- 

cali- 
Sur-

a 
a 

acumulat puncte numeroase prin 
atacuri pe direcții extralaterale. E. 
Mihalca — Jitka Karlikova 0—2 
(—17, —16). M. Alexandru — Lu
zova 0—2 (—15, —10). Susținută fre
netic de public, Luzova a construit 
atacuri peste atacuri, dovedind o 
formă extraordinară. Alexandru a 
făcut la început un joc de apărare 
combinat cu intrări în contre și top- 
spinuri. Luzova a anihilat însă a- 
ceastă tactică prin lovituri puter
nice de la prima minge. Apoi, 
Alexandru a încercat să contreze 
mai mult, dar s-a enervat, nu s-a 
concentrat suficient și a pierdut. 
E. Mihalca — Jarmila Karlikova 
2—0 (16, 12). Ambele jucătoare au 
început foarte timorate. Mihalca s-a 
regăsit însă mai repede și a pre
luat inițiativa prin contraatacuri și

(Continuare in pag. a 2-a)

de mingi din semizbor, ceea ce 
convenit adversarei sale. Luzova

|N BERB1URILE ETAPEI, LA BRAȘOV ȘI BUCUREȘTI,

Echipele campioane de volei
Etapa a Xl-a a campionatelor re. 

publicane de volei la categoria A, a 
confirmat așteptările din numeroase 
puncte de vedere.

Principala partidă s-a jucat la Bra
șov, unde peste 1 000 de spectatori au 
ovaționat frumoasa victorie a gazdelor 
împotriva echipei noastre campioane re
publicane masculine: Tractorul Brașov 
— Rapid București 3—1 (13—15, 9, 5, 
4). Un scor care mai că... ți-ar face ra
bat de comentarii. Să-l completăm to
tuși cu evoluția scorului pe parcursul 
întregii partide. Setul I: 1—0, 1—2, 
3—2, 3—3, 5—3, 5—5, 6—5, 6—9,7—9, 
7_10, 7—11, 12—11, 12—14, 13—14, 
13—15; setul al II-lea: 1—0, 1—5, 5—5, 
5—7, 6—7, 6—8, 10—8, 10—9, 15—9 ; 
setul al III-lea: 1—0, 1 — 1, 2—1, 2—3, 
8—3, 8—4, 12—4, 12—5, 15—5; setul

al IV-lea: 6—0, 6—1, 8—1, 8—2, 11—2, 
11—4, 15—4.

Ce mai e de adăugat ? O dată în 
plus — laude pentru splendidul joc des
fășurat, sub toate aspectele, de Tracto
rul : vitalitate, forță, fantezie, execuții 
tehnice în genere ireproșabile, combați, 
vitate și gîndire tactică înaltă, blocaj 
bine pus la punct și de o deosebită a- 
gresivitate, pe scurt, o evidentă pregă. 
tire minuțioasă și cu teme speciale 
pentru meciul și victoria de ieri.

Cu privire la Rapid, din păcate iarăși 
ne vedem siliți să înscriem aprecieri 
exprimînd îngrijorarea pentru scăderea 
de formă pe care o manifestă în ulti
ma vreme. Și întîlnirile din C.E.C. cu 
Ț.S.K.A. Moscova se apropie. Ferovia
rii au existat mai mult în primul set, 
cînd rapidiștii sublimați în formațiile de

De puține ori blocajul ieșenilor a puiuț să „țină piept" atacanților de la Steaua. Și de data aceasta Steaua 
va realiza un nou punct
w»

Fotei l, Mihăica

învinse !
mai jos le-au dat oarecum de furcă 
celor de la Tractorul... pînă ce aceștia 
și-au intrat bine în mină. N-au mers la 
Rapid pasele, blocajul, dublajele, în linia 
a doua campionii au comis greșeli u- 

atacul 
în aut 
critice.

neori de-a dreptul puerile, iar 
a expediat numeroase baloane 
sau în fileu, unele în momente

Cele două echipe au jucat în forma
țiile următoare : TRACTORUL — Szocs, 
Bartha, Chinzeriuc, Bărbuță, Popescu, 
Fierarul RAPID — Plocon, Ardelea 
(Mincev, Pavel), Dragon (Mincev), 
Grigorovi'ci (Mincev), Nicolau, Costi- 
nescu (Picu).

Desfășurarea disputei s-a bucurat de 
arbitrajul excepțional pe care La pres
tat Costin Mușat (Constanța ), aju
tat de secundul său, Florin Satnoian 
(Brașov).

CONSTANTIN FAUR

RAPID — DINAMO (F) 3—2 (15— 
6, 15—4, 12—15, 10—15, 15—5). Tre
buie spus de la început că sîmbătă 
seara, în sala Floreasca, am asistat 
la cel mai bun joc feminin diu actu
alul sezon. Meciul Rapid—Dinamo a 
oferit multe faze de calitate, s-a ca
racterizat printr-o luptă acerbă, cu 
interesante schimbări de scor. Victoria 
a revenit echipei mai calmă în momen
tele critice și mai bine pregătită din 
punct de vedere fizic.

Jocul poate fi comparat foarte bine 
cu un meci de box, în care adversarii 
se fac „groggi" reciproc și se întîl- 
nesc în a treia repriză cu șanse egale 
la victorie. La început voleibalistele 
de la Rapid au „jonglat" cum au vrut 
eu adversarele lor și au câștigat ca* 
fegoric primele două seturi t la 6 j£

(Continuare in gag. « 3-a}*



BASCHET

NICI 0 SURPRIZA
ȘTIINȚA BUCUREȘTI — ȘTIINȚA 

CLUJ 50—46 (25—20). Meciul a
plăcut prin dîrzenia cu care ambele 
formații și-au apărat șansele. Lipsa 
Viorîcăi Niculescu din formația cam
pioanelor a diminuat serios potențialul 
defensiv al Științei București, care a 
trebuit să depună eforturi deosebite 
pentru a termina învingătoare. Clu- 
jencele au condus pînă în min. 12 
(17—13), dar pînă la pauză avantajul 
a trecut de partea gazdelor. Cinci mi
nute după reluare, tabela de marcaj 
indica scorul de 35—20 pentru bucu- 
reștence și se părea că partida va avea 
un final liniștit. Departe însă de „a 
depune armele", echipa oaspe a luptat 
cu multă ambiție, reușind să refacă 
în mai multe rînduri handicapul: 39— 
41 (min. 34), 41—43 (min. 35) și 
46—48 (min. 40). La această situație, 
Vagner și 
„în mînă“, 
lipsindu-ne 
fost extrem

VOINȚA
BRAȘOV 66—53 (27—22). Formația 
bucureșteană a început returul cu o 
prețioasă victorie în fața echipei din 
Brașov. Timp de 17 minute, întrecerea 
a fost echilibrată, ambele echipe avînd 
conducerea la diferențe minime. Fina
lul reprizei a aparținut însă gazdelor, 
care — și la reluare — au realizat coș 
după coș, ajungînd în posesia unui 
avantaj 'de 17 puncte (39—22 în min. 
25). Acesta avea să fie hotărîtor în 
obținerea victoriei, mai ales că în mi
nutele care au urmat, bra.șovencele au 
comis numeroase greșeli în apărare, 
ușurînd sarcina învingătoarelor.
iCONSTRUCTORUL BUCUREȘTI — 

VOINȚA ORADEA 61—31 (34—7).
Jucătoarele de la Constructorul, cu 
Dorina Suliman (33) în vervă, și-au 
asigurat din prima repriză un avantaj 
consistent. După pauză, formația 
orădeană — care pînă atunci acționase 
timid și confuz — a echilibrat jocul, 
ceea ce nu a împiedicat-o însă să pă
răsească terenul cu un pasiv de 30 de 
puncte.

ȘTIINȚA CONSTANȚA — RAPID 
BUCUREȘTI 55—71 (25—25). Gazdele 
au început meciul cu un elan deose
bit, reușind ca după 20 de minute să

Horvath au avut egalarea 
dar au ratat copilărește, 

de prelungire, care ar fi 
de interesantă.
BUCUREȘTI — VOINȚA

(Urmare din pag. 1)

Campionatul de juniori al Capitalei
Campionatul de juniori al Capitalei 

se apropie de sfîrșit.
Reuniunile de pînă acum au fost do

minate de juniorii de la Viitorul (an
trenor T. Niculescu) și cei de la Tînă- 
rul dinamovist (antrenor E. Furesz) 
care s-au prezentat foarte bine pregă
tiți, în special din punct de vedere 
tehnic.

Din rîndul celor 16 partide care s-au 
disputat vineri seara, s-a desprins cea 
dintre Ștefan Hîrșu (Olimpia) și 
Gheorghe Ene (Dinamo). Cei doi „co
coși" au oferit un frumos spectacol 
pugilistic. Acțiuni variate, lovituri co
recte și în viteză, apărare bună, a- 
ceste atribute au „marcat" lupta celor 
doi talentați pugîliști. Meciul a fost 
echilibrat. Decizia a revenit boxerului 
dinamovist, care a știut, mai bine, să 
se impună în lupta ’-Be la distanță.

S-au mai evidențiat prin stilul lor 
de luptă curat și eficace următorii 
boxeri: G. Pometcu (Viitorul), Gh. 
Constantin (Dinamo), N. Roșu (23 
August), Gh. Bădilă (S.P.C.), M. Bu- 
du (Dinamo), V. Sielberman (Viito-

(Rapid) și Gh.

pentru buna orga- 
olubul

de box a orașului
sportiv

rul), V. Stăncescu 
Drăgan (Dinamo).

Merită evidențiați 
nizare a reuniunii. 
Olimpia și comisia 
București.

lată rezultatele în ordinea catego
riilor: G. Pometcu (Viit.) b. ab. II
M. Marin (Rapid), F, Obretin (S.P.C). 
b. ab. I. V. Stan (23 August), Gh. 
Constantin (Dinamo) b. ab. I. M. 
Tucă (Rapid), T. Miron (Voința) b. 
p. A. Stan (Steaua), I. Daud (Ra
pid) b. ab. III N. Paraschiv (Rapid),
N. Roșu (23 August) b. p. Gh. Gri
gore (Voința), N. Sulger (Ol.) b. ab. II 
L, Marin (ÂAetaluI), A. Balcă (Metalul) 
b. p. T. Nicolâe (Semănat.), Gh. Bă
diță (S.P.C.) b. p. I. Niculică (Con
str.), M. Budu (Dinamo) b. p. Gh. 
Marcu (Progr.), V. Sielberman (Viito
rul) b. p. P. Alaria (Constr.), St. Du
mitrescu (Semănăt.) b. p. G. Grecu 
(Constr.), F. Iordache (Gr. R.) b.p. 
A. Chircheș (Constr.), Gh. Drăgan 
(Dinamo) b.p. V. Stăncescu (Rapid), 
N. Stancu (Gr. R.) b. p. - <T. Ivan 
(Progr.). (m. t.)

ATLETI5M
Recorduri și alte performanțe valoroase

Duelul pivoților a pasionat ieri dimineață în întîlnirea dintre Steaua și 
Știința Cluj' De data aceasta, Novacek a înșelat vigilența lui Demian, s-a 
înălțat cu o fracțiune de secundă mai repede, reușind să arunce nestingherit 

la panou
Foto: I. Mihăică

Bucu
rești p ; z. 0.0.15. Ducunșu 29 p ; 
3. Viitorul București 24 p ; 4—5 SSE I 
București și Dinamo București 39 p ; 
6. Rapid București 18 p. (D.G.)

acum... câștigătorii : 1. C.S.Ș. 
rești 40 p ; 2. S.S.E. București

facă scor egal cu puternica formație 
buoureșteană. După pauză însă expe
riența feroviarelor și-a spus cuvîntul, 
echipa lor obținînd o victorie conclu
dentă. (E. Iencec-coresp.).

MUREȘUL TQ. MUREȘ — PRO
GRESUL BUCUREȘTI 53-38 ( 22— 
19). După o repriză echilibrată, mu- 
reșencele s-au impus sigur datorită 
unui plus de viteză și decizie în acțiu
nile ofensive. (C. Albu-coresp.).

A

REZULTATE SCONTATE u

Dinamo București si Steaua in serie.
(Urmare din pag. j)

pînă în min. 25. Apoi a fost rîndul cam
pionilor să conducă la diferente mini
me. Pină în min. 34, cînd a fost mo
mentul psihologic al partidei. Bucureș
tenii au realizat în numai 4 minute 
cîteva acțiuni fulgerătoare prin Nedef, 
Niculescu și Diaconescu care au adus 
echipei lor un avantaj sigur. Clujenii 
In schimb — descurajați de eliminarea 
(pentru 5 greșeli personale) mult prea 
ușoară a lui Ruhring — nu au mai 
putut da nici o replică. Și partida a 
fost jucată. Oricum, scorul însă este 
prea ‘ ’
rală a
Marin 
uneori 
cerii.

DINAMO BUCUREȘTI—STEAGUL
ROȘU BRAȘOV 101—80 (49—40). Deși a 
avut în față un adversar extrem de 
incomod, liderul clasamentului ne-a 
dat o nouă mostră a potențialului său 
ofensiv (este al treilea meci din retur 
cînd dinamoviștii trec de sută), care 
explică în cea mai mare măsură pozi
ția fruntașă a echipei. Oaspeții au fă
cut față atacurilor dinamoviste doar 15 
minute, timp în care au și realizat — 
în special prin Franț — mal multe ac
țiuni viu aplaudate. După aceea însă 
meciul nu a mai avut nici un istoric. 
Dinamoviștii și-au sufocat pur șl slm-

sever față de comportarea gene- 
studenților. Cei doi arbitri, P. 

și M. Stănescu (Buc) au fost 
depășiți de ritmul viu al între-

piu adversarii prlntr-o serie de contra
atacuri succesive in care Albu (aflat în 
formă excelentă), Spiridon și Viciu au 
avut ultimul cuvînt Meritorie a fost 
șl comportarea lui Cernea, mai ales în 
lupta sub panou. Au condus corect V. 
Popescu și M. Cunicer (Buc.).

ȘTIINȚA TIMIȘOARA—RAPID BUCU
REȘTI 79—62 (29—32). întrecerea a avut un 
nivel tehnic bun, apreciat de nume
roșii spectatori. In prima repriză, fero
viarii au avut inițiativa datorită ata
cului care a Jucat mai organizat și a 
concretizat adesea de la semidistanță. 
Partea a doua a meciului a aparținut 
însă studenților, care s-au apărat cu 
mai multă hotărîre șl au realizat o se
rie de splendide acțiuni ofensive prin 
D. Pușcașu și Ionescu. Corect arbitra
jul cuplului Ionescu—Krasznai (Oradea). 
(Al. Gross — coresp. reg).

ȘTIINȚA BUCUREȘTI—C.S.M.S IAȘI 
91—44 (41—23). Bucureștenii nu au avut 
nici un fel de problemă într-un joc în 
care formația ieșeană a făcut simplă fi
gurație. De altfel, comportarea jucăto
rilor de la C.S.M.S. (din nou fără an
trenor pe margine) lasă foarte mult de 
dorit pentru o echipă din seria I a ca
tegoriei A.

FARUL CONSTANȚA—ȘTIINȚA TG. 
MUREȘ 92—73 (44—33).

DINAMO ORADEA—POLITEHNICA
CLUJ 87—61 (38—24).

Jocurile din cadrul celei de a doua 
faze a etapei intercentre a „Cupei 
F.R.H." au furnizat, în general, par
tide echilibrate, care s-au încheiat 
cu rezultate scontate.

La București, echipa masculină 
Rafinăria Teleajen a cîștigat ambele 
jocuri cu C.S.M. Reșița, impunîn- 
du-se, mai ales, prin rapiditatea și 
varietatea acțiunilor ofensive. în 
primul meci victoria ploieștenilor a 
fost mai clară : 24—12 (12—6), da
torită și faptului că echipa din Re
șița a evoluat sub așteptări în atac, 
încercînd rar și imprecis poarta ad
versă. Cel de al doilea joc, disputat 
duminică a fost mult mai echili
brat, reșițenii opunînd o dîrză re
zistență. Dar, superioritatea în pre
gătire a echipei din Ploiești a fost

suficientă pentru ca aceștia să rea
lizeze și a doua victorie: 23—19 
(12—8). Tot la București echipa fe
minină Rapid a întrecut comod for
mația Spartac Constanța cu 17—2 
(7—1) în prima „manșă" și cu 18—4 
(10—1) în cea de a doua partidă.

Iată și rezultatele înregistrate în 
celelalte partide, disputate în țară : 
Tg. Mureș : Mureșul — C.S.M. Sibiu 
(f) 8—6 (4—3) în primul joc și 11—4 
(6—2) în cel de al doilea joc ; Cluj : 
Știința — Șc. medie nr. 4 Timișoara 
(f) 14—15 (5—8), și 9—15 (2—8), 
Știința — Știința București 
(m) 14—19 (7—10) și 5—15 (4—8) ; 
Brașov : Dinamo — Știința Tg. Mu
reș (m) 32—14 (15—5) și 29—18
(14—10),

REZULTATE TEHNICE
SIMBATA. Prăjină : 1. Marin Dumitru 

(Rapid) 4,14 m — record republican de 
juniori ; 2 G. Oprișescu (C S S.) 3,50 m; 
3. Paul Rujan (S.S.E. II) 3150 m ; 50 m 
băieți : 1. P. Ciobanu (Dinamo) 5,9 — re
cord republican de juniori egalat ;
2. L Levonian (S.S.E. Constanța) 6,0 ;
3. Gh. Bălașa (Dinamo) 6,0 ; 50 m fete:
1. Gabriela Radulescu (C.S.S.) 6,8 ; 2.
Ana Beșuan (Știința Cluj) 6,9 ; 3. Aura 
Petrescu (S.S.E. 2) 7,0 ; lungime fete : 1. 
Gabriela Rădulescu (C.S.S.) 5,72 m — nou 
record republican de junioare ; 2. Aura 
Petrescu (S.S.E. 2) 5,20 m ; 3. Sanda 
Tănase (C.S.S. Cluj) 5,19 m ; triplusalt 
1 G. Răuț (Viitorul) 14,42 m ; “

. Tîodoș (C.S.S.) 14,22 m ; 3. A.
(Dinamo) 13,96 m ; greutate fete :

Elena Elic (S.S.E. 2) 12,08’ m ; 3. 
chiva Crăciun (Progresul) 12,05 
Înălțime băieți : 1. loan Șerban (S.S.E.
1) 2,01 m — nou record republican de
juniori și seniori ; 2. A. Șepci (S.S.E. 
Cluj) 1,92 m : 3. M. Mitiletis (C.S.O. 
Brăila) 1,85 m : DUMINICA : 40 m g fete: 
1. Valeria Bulanu (Rapid) 6,2 — record 
republican de junioare egalat; 2. Geor 
geta Cîrstea (Viitorul) 6,3 ;3. Sanda An. 
ghelescu (Luceafărul Brașov) 6,3 ; 55
m g băieți : 1—2. Dan Hidioșanu (S.S.E.
2) și Viorel Suciu (Penicilina Iași) 7,3 
— nou record republican de juniori ; 3. 
Horia Ilieșu (S.S.E. I) 7,4 ; lungime bă
ieți : 1. V. Ersenie (Luceafărul Brașov) 
6.99 m ; 2. I. Segal (Dinamo Bacău) 6,79 
m ; 3. M. Olteanu (C.S.M. Cluj) 6,62 m; 
greutate băieți : 1. G. Luehian (S.S E. 
Constanța) 16,54 m ; 2 Ion Petre (Pro
gresul) 14,43 m ; 3. s'. Hodoș (C.S.S.) 
14,32 m ; Înălțime fete : 1 Dumitra Radu 
(Viitorul) 1,50 m ; 2. Victoria Pulpea 
(Victoria Cîmpulung Muscel) 1,50 m ; 
3. Cezara Dafinescu (C.S.S.) 1,50 m.

2. s.
Mihu 

1. Ll- 
via Orosz (S.S.E. Brașov) 13.00 m ; 2. — -------- .------------ -- - - Paras-

m ;
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Voința București s-a calificat in finala „CCE> » ”
(Urmare din pag. 1)

topspinuri reușite. E. Constantine seu 
— Jitka Karlikova 2—1 (—20, 19, 
13). în setul II, Constantinescu a 
condus cu 14—7, dar Karlikova are 
o revenire puternică, recuperează și 
chiar își creează, de două ori avan
taj: 17—16, 18—17. Sportiva noastră 
se concentrează la maximum, atacă

mai hotărît în anumite momente și 
cîști0. Ultimul set nu mai con
stituie o problemă pentru Constan
tinescu, care iese învingătoare de
tașat.

Finala se va juca între Voința și 
câștigătoarea partidei Foldgeb Buda
pesta (R.P.U.) — DTC Kaiserberg 
(R.F.G.).

campioane — învinse!

Primele sur prin...

(Urmare din pag. 1) 
la 4. în această parte au ieșit 
dență și mai mult unele lipsuri 
late la echipa Dinamo și cu 
altor jocuri, cum ar fi slaba mișcare 
în linia a doua, pasele greșite ale 
ridicătoarelor și mai ales dublarea blo
cajului. In acest timp în terenul Rapi
dului nici o minge nu se considera 
pierdută, pasele mergeau cu o precizie 
țnatemațjcă iar Goiimaș și Todorovschi 
le fructificau' cu regularitate, nelăstjid 
nici o speranță blocajului advers. Se 
părea, că meciul se.ya termina în trei 
Seturi. Âu inlerveriit însă un „punct 
mort" în echipa Rapidului și o reve
nire a dinarnovistetor. Acestea din 
urină, de la 9—9 reușesc 5 puncte 
consecutive. Lia Vanea, secondată cu 
brio de sora sa Lucia, joacă foarte 
bine și împreună reușesc să-și mobi
lizeze colegele, ceea ce face ca seturile 
3 și 4 să le revină la capătul unei 
dispute interesante.

In setul 5 rolurile se schimbă din 
nou. Atacă rapidisteJe cu forțe la fel

în evi- 
semna- 
prilejul

de proaspete ca la început și con
duc, datorită unor acțiuni eficace, 
cu 7—1, 8—2 și 12—4, cîștigînd de o 
manieră categorică pe oare nu prea 
o întrezăream la scorul de 2—2, la 
seturi. Deci condiția fizică mai bună 
și-a spus cuvîntul.

Arbitrii N. Mateescu și M. Popescu 
au condus bine pînă spre sfîrșitul șe
fului 3, cînd au început să comită 
cîteva greșeli în aprecierea unor mingi 
„ținute".

R APID: COLCERIU, GOLIMAS, 
IANCU, Moraru, TODOROVSCHI, Re- 
bac — Popescu, Grigore, Tudora. DI
NAMO : Ivănescu, Hălmăgeanu, LIA 
VANEA, Ștefănescu, Herișanu, Bog
dan — LUCIA VANEA, Nodea, Sor- 
ban.

AL. CONSTANTIN

PROGRESUL—ȘTIINȚA CLUJ (M) 
3—0 (2, 6, 5). Pe drumul revenirii 
la „linia de plutire". Progresul Bucu
rești a mai realizai — duminică —

o victorie, întrecînd pe Știința Cluj 
la 0. Cu siguranță că bucureștenii ou 
se considerau câștigători siguri îna
intea fluierului de începere, dar pri
mele replici ale oaspeților au avut 
darul să risipească orice îndoieli în 
ceea ce privește învingătorul. Căci, 
clujenii s-au prezentat ieri foarte slab 
pregătiți (multe mingi trase afară din 
teren, preluări deficitare, bîlbîieli co
pilărești). Progresul a avut cei mai 
buni oameni în Zaporojescu, Sta- 
mate și Cherebețiu. Partida a durat 
doar 35 de minute.

DINAMO—MINERUL BAIA MARE 
(M) 3—0 (0, 3, 2). Mulți dintre spec

tatorii prezenți duminică în sala Dina
mo erau, desigur, curioși să-i vadă 
„la lucru" pe băimăreni, aureolați de 
o victorie în fața formației Steaua. 
Dar n-au văzut... nimic. Forma foar
te bună în care se află dinamoviștii 
bucureșteni, jocul precis, „de mecanism" 
pe care l-au practicat ei au făcut ca 
oaspeții să apară simpli figuranți pe 
teren, pierzînd în 37 de minute. Pri-

mul set s-a încheiat ou 15—0!! 
comentarii...

STEAUA—C S.M.S. IAȘI (M)

Fără

STEAUA—C S.M.S. IAȘI (M) 3-0 
(7, 9, 2). Aparent mai echilibrată, și 
aceasiă partidă s-a consumat repede 
în nota de dominare a echipei gazdă. 
Ieșenii s-au mișcat greoi, fiind depășiți 
de combinațiile rapide și frumoase ale 
voleibaliștilor militari.

C. MACOVEI

Celelalte rezultate înregistrate ieri: 
MASCULIN : Știința Galați—Petrolul 
Ploiești 3—0 (10, 6, 7). Dinamo Bihor— 
Constructorul Brăila 3—2 (15—13,
15—13, 5—15, 11—15, 15—9), Știința 
Timișoara — Farul 3—2 (15—11:' 16— 
18, 12—15, 15—7, 15—12). FEMININ: 
Progresul Buc. —C.S.M. Sibiu 3—1 
(12—15, 15—12, 15—3, 15—8), Parti
zanul r. Brașov—C.P. București 2—3 
(15—6, 12—15, 15—13, 4—15, 9—15), 
Farul—Știința Buc. 3—0 (7, 11, 5), Vo
ința Craiova—C.S.M. Cluj 3—0 (8, 9, 
7), Știința Cluj—Metalul Buc. 2—3 
(15-11, 11—15, 9—15. 17—15, 12—15).

In deschiderea jocurilor de hochei 
de aseară, au avut loc primele între
ceri ale etapei regionale a campiona
telor republicane de patinaj artistic. 
La start: sportivii bucureșteni.

în prima reuniune și-au disputat în- 
tîietatea juniorii de categoria I. Cîți 
dintre fetele și băieții aflați în între
cerile de duminică după-amiază vor 
lua locul actualilor patinatori consa- 
crați ? După modul cum s-au compor
tat la figurile impuse, școala patinaju
lui artistic, putem presupune că aproa
pe toți au perspective.

CLASAMENTELE : Fete: 1. Au
rica Ion (Steaua) 392,8 p ; 2. Cristina 
Oană (Dinamo) 366,2 p ; 3. Ruxandra 
Marinescu (Constructorul) 
Băieți: 1. M. Stoenescu

345,0
(Dinamo) 

409,3 p ; 2. R. Marinescu (Dinamo) 
553,0 p ; 3. Dragoș Sandu (Construc
torul) 320,4 p.

Reuniunea s-a încheiat cu întreceri 
inedite : pentru prima oară perechile 
au fost obligate să prezinte un pro
gram de două minute la... „impuse-*. 
Arbitrii au urmărit, printre alte ele
mente, sincronizarea mișcărilor, exac
titatea săriturilor, ridicărilor, piruete
lor etc. O surpriză plăcută : în primul 
an de seniorat, tînăra pereche Liliana 
Georgescu - Dan Săveanu (Dinamo) a 
cucerit, cu un program mai variat și 
mai bine sincronizat, sufragiile arbitri
lor și mai ales ale spectatorilor, între- 
cînd cunoscutul cuplu Letiția Păcuraru- 
Radu Ionian (Știința) cu următorul 
punctaj : 39,5 — 39,0. La juniori a con
curat o singură pereche : Adriana Io-* 
nescu - M. Chiosie (Constructorul —» 
Dinamo) totalizînd 28,9 p. întrecerile 
continuă azi, de la ora 15, cu figurile 
de școală rezervate seniorilor.

TR. 1OAN1ȚESCU

P-



A mai rămas o lună pînă la reluarea campionatului!
Dinamo Pitești — Steaua 1-1 (1-0)

PITEȘTI, 14 (prin telefon). — Me
ciul a atras peste 6 000 de spectatori. 
Jocul practicat de cele două echipe a 
corespuns în general. Am reținut buna 

jpregătire fizică a jucătorilor. Dinamo, 
viștii piteșteni au avut superioritatea te
ritorială, majbritatea timpului. Apăra
rea, în care a excelat Stoenescu, și-a 
făcut pe deplin datoria, stopînd o serie 
de acțiuni periculoase ale oaspeților, 
înaintarea însă a greșit prin faptul că 
Dobrin, Naghi și David au driblat ex
cesiv. In plus înaintașii nu au șutat cu

cinci-șase o-precizie, raiînd astfel 
căzii clare de a marca.

Bucureștenii au jucat 
au fost mai „agresivi", pînă... în careu 
unde încetineau ritmul iar uneori au 
șutat imprecis.

Din echipa Steaua au lipsit cîțiva ju
cători de bază printre care Creiniceanu, 
Constantin, Sorin Avram, Pavlovici ș.a. 
Cele două goluri au fost înscrise de 
Naghi (min. 33) pentru Dinamo și Voi- 
nea (min. 62) pentru Steaua.

bine în cîmp,

AL. MOMETEcoresp. reg.

INEFICACITATE DE AMBELE PĂRȚI:

Farul Constanța — Petrolul Ploiești 0-0
. CONSTANȚA, 14 (prin tele]on). Cei 

5 000 de spectatori au plecat înghe
țați și... nemulțumiți de jocul prestat 
de aceste două echipe din prima ca
tegorie. în special ineficacitatea înain
tașilor Farului —racilă mai veche — 
a fost de-a dreptul exasperantă. Balint 
a ratat de trei ori în fața porții 1 La 
Farul se manifestă încă o slabă legă
tură între compartimente, precum și o

di-plasare neinspirată a jucătorilor în 
ferite situații create de joc.

Petrolul a combinat mai mult și mai 
bine, manifestînd un avans substanțial 
în pregătire, dar suferă de aceeași ine
ficacitate în atac. Moldoveanu, Dridea 
și Badea au tras mult, dar au nimerit 
de puține ori spațiul porții.

E. PETRE-coresp.

Rapid — Știința Cluj 4-0 (1-0)

In tribunele de la terenul III din 
Parcul sportiv Dinamo, unde echipa 
campioană a întîlnit ieri formația Me
talul din categoria B, cu greu mai pu
teai găsi un loc la ora începerii jocului: 
fotbalul atrage ca un magnet mii de 
spectatori, chiar în această perioadă, de 
pregătire.

Abia a fost fluierat începutul meciu- 
‘ui și Frățilă, atent, a și înscris: 1—0 
pentru Dinamo. Va lua proporții scorul? 
Nicidecum, pentru că Metalul s-a com- 

■ portat în continuare foartt bine, pe 
linia arătată duminica trecută (în me- 

. ciul cu Steaua) și în min. 75 Enache 
a egalat: 1-—1.

De multe ori Metalul a jucat de la 
egal cu Dinamo, ba, în repriza a doua, 

■a avut chiar o ușoară superioritate te
ritorială, ca urmare a unei bune pregă
tiri fizice (antrenorul metalurgiștilor, 

. Augustin Botescu, ne-a spus că vineri 
:chipa sa a făcut un cros de 6 km și 
că altele, de 7 și 8 km, vo: urma).

Dinamo (fără Popa, Ghergheli și 
Haidu, aflați la Atena în lotul selecțio
natei orașului București) n-a forțat nici 
un moment nota jocului. Ca un boxer 
care în primele reprize își menajează 
forțele, a „punctat" atunci cînd a tre
buit și a realizat în ansamblu un joc 
plăcui. N-au abundat fazele care să 
„ridice" tribunele în picioare, dar nici 
greșeli grave n-au făcut cei 12 jucători 
folosiți de antrenorul Angelo Niculescu. 
Aștepiăm să-i vedem pe dinamoviști și 
în alte meciuri de verificare.

DINAMO: Datcu (Nunweiller V) 
— Ștefan, Nunweiller III, Petru Emil, 
Ivan — Nunweiller VI, O. Popescu — 
Pîrcălab, Frățilă, Ene 11, Stanciu.

METALUL : Petre (Niculescu I) — 
P. Popescu, Malschi, Tudor, Stere — 
Niculescu II (Apostol), Szabo (P. lo- 
nescu) — Buzatu (Enache), Anton Ni- 
colae, Pantelimon, Roman.

Chiar și în perioada 
pregătirilor, cînd terenul 
este acoperit cu un „co
vor" de gheață, cum a 
fost cel de la Ciulești, un 
meci Rapid — Știința 
Cluj stîrnește mult interes 
în rîndurile amatorilor de. 
fotbal. Așa s-a și întîm- 
plat. Tramvaiele și auto
buzele ce trec prin apro
pierea potcoavei de beton 
a giuleștilor au luat du
minică dimineața un prim 
„aconto". Dar verificarea 
n-a oferit ceea ce aștep
tam, deși se întîlneau 
două colege din „A". Sta
diul diferit de pregătire a 
făcut ca jocul să nu fie 
cel așteptat.

Rapid se află într-o 
fază avansată de pregă
tire. Ca atare antrenorii 
au introdus în teren tot 
ce le-a rămas „acasă" 
mai bun (unii din com- 
ponenții de bază sînt ple
cați în Grecia, cu selecțio
nata orașului București) 
și au ținut să verifice 
potențialul echipei pe par
cursul a 90 de minute. 
Și l-au verificat bine 
fiindcă au cerut jucătorilor să practice 
un fotbal în mișcare, într-un ritm sus
ținut. Pregătirea fizică poate primi un 
calificativ bun, ca și acțiunile reali
zate la mijlocul terenului și în atac.

In prima parte rapidiștii au greșit 
uneori, fiindcă au înghesuit jocul în 
zona lui Dumitriu și lonescu și au ne
glijat complet partea stingă. în plus 
(lonescu, în special) n-au sesizat jocul 
la ofsaid al clujenilor. După pauză a- 
tacul giuleștean a funcționat bine și 
de trei ori acțiunile s-au soldat cu 
goluri de toată frumusețea.

Știința nu se află cu pregăiirea la 
nivelul Rapidului. Probabil perioada 
examenelor își spune cuvîntul. De aceea 
antrenorii au folosit în primele 45 de 
minute echipa de .bază, iar în repriza 
a doua au introdus in teren opt juniori

DULCE NECAZ...

Atac rapldist 
aceasta Moguț

la poarta Științei Cluj. De aa'a 
va interveni cu succes, resping nd 

balonul
Foto : V. Bageac 

care îi pregătesc pentru un viitor 
apropiat. Tn prima repriză am remarcat 
jocul precis al apărării, activitatea in
tensă a celor doi mijlocași. Al. Va- 
sile și Suciu. Golurile au fost mar
cate de Cîmpeanu (min. 16, autogol, 
la care este vinovat mai mult Moguț), 
Codreanu (50), lonescu (55) și Oble- 
menco (min. 83).

RAPID: Urziceanu (Andrei) —
Greavu, Motroc, Lupescu, Macri — 
Jamaischi, Georgescu — Craus (Ru- 
giubei), Dumitriu II, lonescu (Oble- 
menco), Codreanu. ȘTIINȚA: Moguț 
(Rîngheanu) — Szoke, Georgescu, 
Grăjdeanu, Cîmpeanu — Al. Vasile, 
Suciu — Ivansuc, Neșu, Sabo, Pîrvu- 
leț.

pe

CONSTANTIN ALEXE

M TUDORAN

O intervenție hotărită a portarului Niculescu (Metalul) in dispută pentru 
balon cu Frățilă (Dinarno). Fază din meciul Dinamo — Metalul 1—1 (1—0) 

F°t0: 10n

Dinamo Victoria — Abatorul 2-2 (1-1)
Spectatorii care au preferat să asis- 

:e la jocul Dinamo Victoria—Abatorul 
programat pe terenul II (în același 
-imp pe terenul III din parcul sportiv 
Dinamo evoluau formațiile Dinamo 
București—Metalul) au fost oarecum 
nulțumiți. Buna pregătire fizică a ie- 
jit în evidență la toți jucătorii care au 
svoluat pe acest teren (destul de ane
voios din cauza zgurei înmuiate).

Jocul s-a încheiat cu un rezultat de 
egalitate 2—2, inițiativa aparținînd însă 
najoritatea timpului fotbaliștilor de la 
abatorul, care au condus cu 1—0 și 

‘t—1, fiind egalați în finalul partidei.
Nu putem trece cu vederea atitudi

nea nesportivă a jucătorilor Ion C. Ion 
(Abatorul) și Feodot (Dinamo Victoria), 
tn ultimul minut de joc Ion C. Ion 
împiedicat de Feodot a căzut. Acesta 
la rîndu-i n-a stat mult pe gînduri și 
t-a pălmuit. Sperăm că antrenorii și 
conducerile celor două echipe vor lua 
măsurile care se impun.

Au jucat formațiile : DINAMO VIC
TORIA : Munteanu — Marin (Ma-

ghiar), Badea (Stere), Șerban, Petres
cu — I. Ștefan, Gheorghiu — Coteț, 
Dumitrescu, Feodot, Cristoloveanu 
(Ene III). ABATORUL: Forgaciu — 
Zâne, Rovența, Părpăneață, Cotrocota 
—■ Protopopescu, Ghețu — Vlădoiu, Ion 
C. Ion, Gageatu, Dinu (Scarlat).

C Ch.

Nu e o impresie de moment; am 
așteptat un meci. două, trei și Ja
maischi... confirmă. Nu mai e Jamai
schi de anul trecut, despre care, e- 
xact in aceeași perioadă (de pregă
tiri), subsemnatul scrisese in cuvin
te de loc lăudabile. Pe teren tinărul 
mijlocaș plătea tribut orelor (prea 
multe) petrecute in tovărășia lui... 
Bachus și a lui Eros. Nu-l citise pe... 
Matthews.

Dar asta a fost. Acum el privește 
cu totul altfel problemele. A învățat 
din greșeli și pregătește „returul" 
conștient că poate mai mult.

L-am văzut la lucru trei duminici 
la rlnd: cu Metalul, cu Farul și — 
ieri — cu Șttinfa din Cluj. De la 
un meci la altul mai bun, mai sigur 
pe el. A lăsat la cabină complexele 
de „rezervă", pentru că „nea Valen
tin" — bun psiholog — nu-l mai 
schimbă. M.a impresionat și gestul 
lui Dumitriu. Al treilea gol in me
ciul de ieri a fost „semnat" Ion Io- ' 
nescu, dar Dumitriu l-a sărutat pe... 
coautor. Pe Jamaischi.

Abia atunci, in clipa aceea, mi-am 
reamintit de articolul acela, „nega
tiv", despre care vorbeam la început 
Și m-am hotărit să revin. Cu aceeași 
grabă cu care am făcut-o anul trecut. J 
exact pe vremea aceasta.

G. NICOLAESCU
P.S. Zilele trecute unul din antre- | 

norii Rapidului își făcea socoteala , 
că are trei mijlocași — pe Dinu, j 
Jamaischi și Georgescu — unul mai 
bun decît altul. „Pe cine să lase pe 
tușe?"... Dulce necaz. Asta mi-amin- 
tește de necazurile unui selecționer 
de echipă națională, care, avînd la 
dispoziție trei-patru jucători apro- 
piați ca valoare, pentru același post, 
s-a hotărîț să-i tragă la sorți. Din 
căciulă...

Programul returului campionatului
categoriei A ediția 1964-1965

ETAPA 1, 14 MARTIE
Crișul Oradea — Dinamo București 
C.S.M.S. Iași — Rapid București 
Știința Cluj — Petrolul Ploiești 
Dinamo Pitești — Farul Constanța 
U. T. Arad — Steagul roșu Brașov 
Progresul București — Minerul

Baia Mare
Steaua București — Știința Craiova

ETAPA A II-A, 21 MARTIE
Petrolul Ploiești — Progresul București 
Știința Craiova — Crișul Oradea 
Dinamo București — U. T. Arad 
Minerul Baia Mare — Steaua București 
Farul Constanța — Știința Cluj 
Rapid București — Dinamo Pitești 
Steagul roșu Brașov — C.S.M.S. Iași

ETAPA A III-A, 28 MARTIE
Știința Craiova — Știința Cluj 
Rapid București — Dinamo București 
Farul Constanța — Steagul roșu

Brașov 
U. T. Arad — Dinamo Pitești 
Steaua București — Progresul

București
C.S.M.S. Iași — Minerul Baia Mare 
Crișul Oradea — Petrolul Ploiești

ETAPA A IV-A, 4 APRILIE
Petrolul Ploiești — U. T. Arad 
Progresul București — C.S.M.S. Iași 
Știința Cluj — Rapid București 
Minerul Baia Mare — Crișul Oradea 
Dinamo Pitești — Dinamo București 
Steaua București — Farul Constanța 
Steagul roșu Brașov — Știința Craiova

Viza legitimațiilor de liberă intrare 
la manifestațiile sportive

Consillul General al UCFS aduce 
la cunoștința posesorilor de legiti
mații de liberă intrare la manifesta
țiile sportive următoarele :

1. Legitimațiile eliberate " 
liul General al UCFS se 
ne pentru viză la Secția 
a Consiliului General al 
perioada 20 februarie — 
1965, intre orele 8—11 a. m.

2. In aceeași perioadă se vor de
pune pentru viză :

federația respectivă — legi-

de Consi- 
vor depu- 
Economică 
UCFS în
10 martie

— Ia __ ____ «
timațiile eliberate de Consiliul Gene
ral al UCFS care poartă ștampila 
unei ramuri de sport ;

— la consiliile regionale ale UCFS 
și oraș București — legitimațiile eli
berate de acestea.

3. Incepind cu data de 10 martie 
1965, legitimațiile de liberă intrare 
la manifestațiile sportive, de toate 
categoriile, care nu sînt vizate își 
pierd valabilitatea.

ETAPA A V-A, H APRILIE
Minerul Baia Mare — Farul Constanța 
U. T. Arad — Steaua București 
Steagul roșu Brașov — Progresul

București 
Dinamo București — Știința Cluj 
Crișul Oradea — C.S.M.S. Iași 
Dinamo Pitești — Știința Craiova 
Rapid București — Petrolul Ploiești

ETAPA A VI-A, 18 APRILIE
Steaua București — Steagul roșu

Brașov 
Știința Cluj — Dinamo Pitești 
C.S.M.S. Iași — U. T. Arad 
Farul Constanța — Rapid București 
Petrolul Ploiești — Minerul Baia Mare 
Progresul București — Crișul Oradea 
Știința Craiova — Dinamo București

ETAPA A VII-A, 21 APRILIE
C.S.M.S. Iași — Petrolul Ploiești 
Farul Constanța — Știința Craiova 
Steaua București — Rapid București 
Crișul Oradea — Steagul roșu Brașov 
Progresul București — Dinamo

București 
U. T. Arad — Știința Cluj 
Minerul Baia Mare — Dinamo Pitești

ETAPA A VIII-A, 9 MAI
Rapid București — U. T. Arad 
Dinarno București — Minerul

Baia Mare 
Știința Craiova — C.S.M.S. Iași 
Dinamo Pitești — Progresul București 
Steagul roșu Brașov — Știința Cluj 
Petrolul Ploiești — Farul Constanța 
Crișul Oradea — Steaua Bueurești

ETAPA A IX-A, 16 MAI
Steaua București — Dinamo Pitești 
Știința Craiova — U. T. Arad 
Minerul Baia Mare — Rapid- București 
Știința Cluj — Crișul Oradea 
Progresul București — Farul

Constanța 
C.S.M.S. Iași — Dinamo București 
Steagul roșu Brașov — Petrolul

Ploiești
ETAPA A X-A, 19 MAI

Dinamo București — Steagul roșu
Brașov 

Știința Cluj — Minerul Baia Mare 
U. T. Arad — Progresul București 
Dinamo Pitești — C.S.M.S. Iași 
Rapid București — Știința Craiova

Petrolul Ploiești — Steaua București 
Farul Constanța — Crișul Oradea

ETAPA A XI-A, 3 IUNIE
C.S.M.S. Iași — Știința Cluj
Dinamo București — Steaua București 
Crișul Oradea — Dinamo Pitești 
Știință Craiova — Petrolul Ploiești 
U. T. Arad — Farul Constanța 
Minerul Baia Mare — Steagul roșu

Brașov
Rapid București — Progresul București

ETAPA A XII-A, 20 IUNIE
Minerul Baia Mare — Știința Craiova 
Steagul roșu Brașov — Rapid

București 
Progresul București — Știința Cluj 
Farul Constanța — Dinamo București 
Petrolul Ploiești — Dinamo Pitești 
Steaua București — C.S.M.S. Iași 
Crișul Oradea — U. T. Arad

ETAPA A XIII-A, 27 IUNIE
Rapid București — Crișul Oradea 
Știința Cluj — Steaua București 
C.S.M.S. Iași — Farul Constanța 
U. T. Arad — Minerul Baia Mare 
Știința Craiova — Progresul București 
Dinamo Pitești — Steagul roșu Brașov 
Dinamo București — Petrolul Ploiești.

PRONOSPORT
AȘA ARATĂ O VARIANTA
CU 12 REZULTATE EXACTE

Concursul Pronosport nr. 7, etapa 
din 14 februarie 1965.

I. Torino — Milan (1—2) 2
II. Atadanta — Foggia (1—0) Ii

III. Fiorentina — Varese (1—0) 1
IV. Genoa — Catania (1—1) X
V. Internazionale—Lazio (3—0) I

Lanerossi— Cagliari (1—0) H
Mantova—Juventuts (1—0) t
Messina—Bologna (3—3) X
Roma—Sampdoria (1—0) li
Potenza—Palermo (3—2) H
Pro Patria—Brescia (1—3) 2

... Verona — Bari (0—0) X
Fond de premii: 533.156 lei.

VI.
VII.

VIII.
IX. 

X.
XI.

XII.



SCHI De peste hotare
LA POIANA BRAȘOV ________________________________________________

întreceri spectaculoase disputate pe un timp frumos
POIANA BRAȘOV, 14 (prin telefon). 

Concursurile disputate sîmbătă și du
minică pe piftiile acestei frumoase sta
țiuni au fost urmărite cu viu interes 
de un public foarte numeros. Timpul 
favorabil, zăpada excelentă și lupta 
aîrză a schiorilor pentru o comportare 
cît mai bună au creat întrecerilor o 
ambianță cît se poate de plăcută.

G. TOMORI Șl IOANA BELU CAM
PIONI UNIVERSITARI LA SLALOM 

SPECIAL

(Drăghici, Vișan, Cimpoia) lh09:07,0; 
2. Dinamo (Samoiiă, Popa, Leampă) 
lh09:34,0 ; 3. Tractorul lhlL:53,0.

în clasamentul final al „Cupei 
R.P.R", A.S. Armata Brașov a tota
lizat 88 p, fiind urmată de : 2. Dinamo 
102 p; 3. Tractorul Brașov 215 p; 
4. Bucegi Sinaia 323 p ; 5. Gheorghieni 
328 p ; 6. Caraimanul Bușteni 393 p ; 
7. Reșița 588 p (selecționata Reșiței 
nu s-a prezentat la această etapă).

CORNEL TĂBĂRAȘ DUBLU ÎNVIN
GĂTOR în „Cupa f.d.p."

LA LOS ANGELt

I
Cursele de slalom special din ca

drul ediției 1965 a campionatului uni
versitar au oferit o luptă strînsă și s-au 
încheiat cu victoria brașoveanului 
G. Tomori și a bucureștencei Ioana 
Belu. De remarcat frumoasa compor
tare a maestrului sportului la înot 
Alexandru Popescu, care s-a dovedit 
cu acest prilej și un bun schior, cla- 
sîndu-se pe locul trei. Proba s-a dis
putat în Kantzer. Clasamente : mascu
lin : 1. G Tomori (Brasov) 66,3; 2. 
R. Speck '(Cluj) 72,5; 3. Al. Popescu 
(București) 73,0; 4. Gh. Lascu (Bucu
rești) 74,2; 5. P. Tomori (Cluj) 76.3 ; 
feminin: 1. Ioana Belu (București) 
57,3; 2. Viorica Vintilă (București) 
59,2; 3. Carmen Posticiescu (Cluj) 

62,1 ; 4. Iohana Lexen (Brașov) 66,1.

A.S. ARMATA BRASOV A CUCERII 
„CUPA R.P.R." LA FOND

In a doua etapă a „Cupei R.P.R." 
Ia fond, schiorii de la A.S. Armata 
Brașov (antrenori C. Enache la se
niori și 1. Cimpoia la juniori) au re
făcut handicapul de patru puncte pe 
care-1 aveau față de Dinamo Brașov 
(după prima etapă) și au cucerit tro
feul oferit de F.R.S.B. Victoria se da- 
torește în special juniorilor și junioa
relor care au avut o comportare re
marcabilă, cucerind toate locurile frun
tașe. Clasamente: seniori 15 km: 
1. Dinu Petre (Dinamo51:37,0 ; 2. 
St. Drăguș (A.S.A.) 53:29,0; 3. Gh. 
Cincu (A.S.A.) 55:02,0; senioare 5 km:
1. Marcela Leampă (Dinamo)
2. Doina Boboc (Tractorul)
3. Maria Drăghici (A.S.A.) 
juniori 5 km: 1. I. Mîrzea 
18:28,0; 2. D. Soiu (A.S.A.) 
3. I. Funieru (A.S.A.) 18:39,0; junioare 
3 km: 
13:34,0 ; 
14:09,0; 
14:45,0 ; 
Dinamo 
11149:55,0; 2. A.S.A. (Cincu, Drăguș, 

Cercel) lh51:40,0; 3. Tractorul lh58:50,0;
(Mîrzea, 
Dinamo 
Bușteni 

1. A.S.A.

Confirmînd forma bună din acest 
sezon, Cornel Tăbăraș a realizat în 
concursul dotat cu „Cupa F.D.P." vic
torii în ambele curse. întrecerile de 
coborîre și de slalom uriaș s-au des
fășurat pe pîrtia Sulinarului și s-au 
încheiat cu următoarele rezultate: cobo- 
rire, seniori: 1. C. Tăbăraș (Car
pați Sinaia) 1:53,7 ; 2. K. Gohn (Di
namo) 1:54,3; 3—4. I. Zangor (A.S.A.) 
și H. Hannich (Dinamo) 1:57,8; 5. C. 
Bălan (A.S.A.) 1:58,7 ; 6. Gh. Bălan 
(A.S.A.) 1:59,8; senioare: 1. Ilona
Micloș (Dinamo) 2:17,3; 2. Edit Șuteu 
(A.S.A.) 2:20,8; juniori: 1. Gh. Vulpe 
(S.S.E. Sinaia) 1:11,4; 2. V. Brenci 
(Steagul roșu Brașov) 1:12,3; 3. D. 
Munteanu (St. roșu) 1:14,0; junioare:
1. Mihaela Casapu (Dinamo) 1:17,2;
2. Liana Blebea (A.S.A.) 1:24,0; 3. 
Elena Neagoe (S.S.E. Sinaia) 1:27,1 ; 
slalom uriaș, seniori; 1. C. Tăbăraș 
2:11,7; 2. K. Gohn 2:12,3; 3. H. Han
nich 2:17,0; 4. I. Zangor 2:21,1; 5. 
Gh. Cristoloveanu (St. roșu) 2:21,2;

V. Bread, cîștigătorul probei de slalom 
uriaș pentru juniori din cadrul „Cupei 

F.D.P"

6. Gh. Văcaru (Dinamo) 2:22,7 ; se
nioare: 1. Edit Șuteu 1:32,0; 2. Ilona 
Micloș 1:42,0 (a scăpat o poartă și-j- 
s-a întors pentru a nu fi descalificată); 
3 Ioana Belu (Știința București) 2:01,5; 
juniori: 1. V. Brenci 1:20,4; 2. D. 
Munteanu 1:24,5; 3. V. Alexandrescu 
(S.S.E. București) 1:26,9; junioare: 
1. Mihaela Casapu 1:32,2; 2. Liana 
Blebea 1:33,8; 3, Elena Neagoe 1:50,9.

C. GRUlA-coresp, regional

A. S. A. I Brașov (Enea-Pașovschi)
a cucerit campionatul republican

20:33,0 ; 
21:58,0 ; 
25:23,0 ; 
(A.S.A.) 
18:37.0;

Azi, se dispută „Capa F.R.S.B."

1. Eugenia Vișan (A.S.A.)
2. Rodica Cimpoia (A.S.A.)

3. Elena Popa (Dinamo) 
ștafeta 3x10 km seniori: 1.
(Țeposu, Bădescu, Dinu)

3x5 km juniori: 1. A.S.A _ . - • ■ ------ 2.
Caraimanul

Funieru, Soiu) 55:26.0; 
lh01:22,0; 3. " ’
11101:35,0; 3x5 km fete:

Pe un timp excelent, într-o organizare 
care merită toate laudele și în pre
zența unui numeros public, la Sinaia 
s-au desfășurat sîmbătă și duminică 
două importante competiții de bob: 
campionatul republican și „Cupa R.P.R." 
La startul întrecerilor campionatului 
republican s-au prezentat 14 echipaje, 
dintre care doar 8 au reușit să termine 
cursa. întrecerile de sîmbătă dimineața 
au satisfăcut pe cei peste 5 000 de 
spectatori, prilejuind înregistrarea unor 
viteze medii de 100 km Ia oră.

Cea mai bună comportare a avut-o 
echipajul A.S.A. I Brașov, format din

Echipajul A.S. Armata I Brașov (Enea-Pașovschi) cîștigătorul campionatu
lui republican

C. Enea și H. Pașovschi. Aceștia s-au 
dovedit de neîntrecut în conducerea 
bobului, remareîndu-se în mod deosebit 
la înscrierea corectă în turnante. Astfel 
se și explică faptul că în cele două 
manșe ei nu au înregistrat nici o lovi
tură în mantinelă. Foarte bine s-a com
portat și echipajul Voința — UCECOM 
București, compus din Tătaru — Zeitz, 
care, în ciuda faptului că era cel mai 
tînăr cuplu, a ocupat un binemeritat 
loc II. Iată rezultatele tehnice ale cam
pionatului R.P.R. de bob pe anul 1965: 
1. A.S.A. I. BRAȘOV (ENEA și PA
ȘOVSCHI) 2:24,55 (manșa I: 1 : 11,90 
și manșa II: 1 : 12,65) ; 2. Voința — 
UCECOM Buc. (Tătaru — Zeitz) 
2 : 27,79 ; 3. Carpați I — Sinaia (Staicu 
—Moiceanu) 2 : 28,47.

întrecerea pentru „Cupa R.P.R." a 
fost și mai spectaculoasă, entuziasmînd 
pur și simplu pe cei peste 10 000 de spec
tatori. Echipajul clubului Carpați II 
Sinaia (Panțuru — Taus) a produs 
cea mai mare surpriză. Mergînd fără 
greș, folosind foarte puțin frîna, evitînd 
și cea mai mică atingere a mantinelei, 
cei doi sportivi din Sinaia au reușit 
în prima manșă să înregistreze cel mai 
bun timp al pârtiei în actualul sezon de 
1 : 08,28. Mergînd în continuare foarte 
bine, ei au reușit să termine întrecerea 
în 2: 16,84) cucerind locul I. Constant, 
echipajul Voința I — UCECOM Bucu
rești (Tătaru — Zeitz) cucerește și de 
data aceasta locul II cu timpul de 
2:20,73. Pe locul următor s-a clasat 
echipajul A.S.A. I Brașov cu 2:22,04. 
Luni dimineața se desfășoară o nouă 
întrecere de bob dotată cu „Cupa 
F.R.S.B."

T. ROIBU

Echipa Steaua campioană republicană de hochei
(Urmare din pag. 1)

(2), C. Antal, Szabo II și C. Hollo, 
nu comportă nici un comentariu.

Oarecum ma.i echilibrată a fost întâl
nirea -dintre Dinamo București și Ști
ința Cluj, în care studenții au făcut 
unele eforturi pentru a împiedica pe 
Dinamo să realizeze un scor mai mare. 
Ei au reușit în parte, deoarece dinamo- 
viștii au terminat învingători do-ar cu 
7—0 (2—0, 3—0, 2—0), prin punctele 
înscrise de Barbu (2), Pană (2), Flo- 
rescu, Bașa și Ciobotaru. Este de sub
liniat faptul că în cursul acestei par
tide Andrei Cozan II a comis un act 
reprobabil, lovindu-1 intenționat cu 

crosa pe Pană. Atît el, cît și Țiriac — 
care a ripostat — au primit sancțiunile

cuvenite, dar considerăm că secțiile 
respective au datoria să i-a și alte mă
suri, pentru ca pe viitor asemenea 
lucruri să nu se mai repete.

In ultimul joc, Steaua a învins pe 
Tîrnava Odorhei cu 19—1 (5—0, 7—0, 
7—1). Au marcat: Biro (5), G. Szabo 
(4), Calamar (4), Ionescu (2), I. 
Hollo, Trăușan, Varga și Ștefanov, res
pectiv Tarcsi.

★
Duminică dimineața Știința Bucu

rești și Știința Cluj s-au întîlnit într-un 
joc decisiv pentru ocuparea locului 5. 
Bucureștenii au fost mai buni încă din 
prima repriză cînd au dominat mai 
mult dar n-au reușit să înscrie. La 
sfârșitul primelor 20 de minute tabela 
de marcaj arăta scorul de 1—0 pentru

clujeni, prin golul marcat de Capdebo 
în minutul 15. Imediat după reluare, 
Știința București realizează un „pres
sing" energic și între minutele 23 și 
30 înscrie de patru ori (Niță, Mezei, 
Niță, Vacar II), spulberînd speranțele 
oaspeților într-o victorie și deci în evi
tarea ultimului loc. în ultima repriză, 
joc lent (ambele echipe dau semne de 
oboseală). Știința Cluj reduce scorul 
prin Cozan I. Rezultat final: 4—2 
(0—1, 4—0, 0—1) pentru formația 
bucureșteană.

In prima partidă a cuplajului de 
aseară, Dinamo București s-a impus 
încă din prima lepriză. înscriind Tîr- 
navei trei goluri, prin Țiriac, Boldescu 
și Pană. După pauză, odorheienii reduc 
scorul prin Tordk II. dar Boldescu res

10LANDA BALAȘ DIN
LOS ANGELES 14 (Agerpres). —
Atleta romincă lolartda Balaș a evo. 

luat sîmbătă în sala „Colisseum" din 
Los Angeles la cel de al doilea concurs 
din cadrul turneului pe care îl între
prinde in S.U.A.. De data aceasta, re
prezentanții noastră s-a acomodat mai 
bine cu condițiile de întrecere, reușind 
să sară peste ștacheta ridicată la 1,815 
m, cu 4.5 centimetri mai mult decît 
în concursul de la Madison Square Gar
den. Cea de a doua clasată, Frances 
Slaap (Anglia) a sărit 1,71 m, iar 
Eleanor Montgomery (S.U.A.) 1,70 m.

Rezultate valoroase au fost înregis
trate și în celelalte probe feminine. 
Campioana olimpică Mary Rand (An
glia) a realizat c.ea mai bună perfor
manță mondială de sală la săritura 
în lungime — 6,35 m., ca și Suzsa 
Szabo (R.P. Ungară) care a parcurs

NOU ÎNVINGĂTOARE
880 yarzi în 2:10,5, iar sportiva sov. 
tică Tamara Press a cîștigat ar uncar 
greutății cu 17,13 m.

In proba de săritură în lungime bl 
bați, Ralph Boston l-a întrecut doar 
un centimetru pe Igor Ter Ovanesia 
8,04 ni față de 8,03 m. Surpriză la 4 
yarzi: polonezul Andrei Badenskl, 
timpul de 48,5, l-a învins pe campion 
olimpic. Mike Larrabee — 48,8. Cur 
de 1000 yarzi s-a terminat cu viei 
ria lui Peter Snell — 2:07,9, urmat t 
canadianul Bill Crothers — 2:08,4.

Alte rezultate: greutate — Mac Gra 
(S.U.A.) 19,21 m; I milă — lohn D' 
vis (Neva Zeelandă) 4:06,3; 60 yat
— Dârei Newmann (S.U.A.) 6,0; 2 mi
— Bill Baillie (Noua Zeelandă) 8:43,1

La concurs au asistat 14 Im) de spe 
tatori.

Ludmila Belousova, Oleg Protopopov (U. R. S. S.) 
și Regine Heitzer (Austria) campioni europeni 

la patinaj artistic
Sîmbătă seara, Ia Palatul sporturilor 

din Moscova, unde se desfășoară cam
pionatele europene de patinaj artistic, 
s-a decernat titlul în proba de perechi. 
Evoluînd cu o tehnică impecabilă și 
deosebită grație, patinatorii sovietici 
Ludmila Belousova și Oleg Protopopov 
au cîștigat, ca și la Olimpiada de la 
Innsbruck, medalia de aur cu 315 
puncte. Medalia de argint a revenit 
elvețienilor Gerda și Rudy Johner 
306,1 puncte, iar cea de bronz cuplu
lui sovietic Tatiana Juk și Alexandr 
Gorelik — 298,8 puncte.

Medalia de aur în proba de dans a 
fost cucerită de patinatorii cehoslovaci

Cel mai rapid patinator-
X

OSLO, 14 (Agerpres). — Pe sta
dionul „Bislet" din capitala Norvegiei 
s-au disputat sîmbătă și duminică în
trecerile pentru campionatele mondiale 
de patinaj viteză. Titlul de campion 
mondial absolut a revenit norvegianu
lui Per lvar Moe, cu un total de 
178,727 puncte. Urmează în clasament: 
J. Launonen (Finlanda) 179,156 p, Ard 
Schenk (Olanda) 179,178 p, J. Nilsson 
(Suedia) 179,338 p.

Eva Roman și Pavel Roman (so 
și frate), clasați pe locul întîi cu 256 
puncte. Medaliile de argint și bronz t 
revenit cuplurilor engleze Janet Sax 
bridge—David Hickinbottom și respe 
tiv Yvonne Suddick — Roger Kennel 
son.

în proba feminină individuală, duț 
efectuarea exercițiilor impuse, a Iul, 
conducerea Regine Heitzer (Austria) - 
764 puncte. Ea și-a păstrat avans, 
substanțial și după figurile libere, di 
venind campioană europeană. în pro! 
masculină conduce — înaintea figur 
lor libere — Emerick Danzer (Aus’oL 
urmat de Alain Calmat (Franța).

-Per lvar Moe (Norvegia
Iată câștigătorii pe probe : 500 i

— K. Suzuki (Japonia) 40,7; 5 000 ț
— J. Nilsson 7:33,2; 1 500 m — P< 
lvar Moe 2:08,0; 10 000 — J. Nilssc 
15:47,7.

Patinatorul sovietic E. Matusevic 
campion european, unul din favorit 
campionatelor, a căzut în cursul prob 
de 500 m. pierzînd astfel șansele per 
tru un loc fruntaș.

SCURTE ȘTIRI
„CUPA ȚĂRILOR ALPINE" la schi 

s-a încheiat la Davos (Elveția) cu dis
putarea probelor de coborîre. A treia 
victorie în concurs a obținut-o schioara 
austriacă Traudl Hecher, iar la băieți 
primul loc a revenit francezului Pierre 
Stamos. Victoria pe echipe a fost cu
cerită de Austria, urmată în clasamen
tul final de Franța, Elveția, R.F. Ger
mană și Italia.

CAMPIONATUL MONDIAL de ci- 
clo-cros a desemnat învingător la ac
tuala ediție pe italianul Renato Longo, 
întrecerea a avut loc la Varese (Italia).

LA TBILISI, în meci retur din ca
drul sferturilor de finală ale „Cupei

tabilește curînd diferența. Același To- 
rok înscrie în primele minute ale celei 
de-a treia reprize și, la 4—2, se părea 
că vom asista la un meci strîns. Dinamo 
însă „accelerează motoarele" și mar
chează încă de 4 ori prin Ciobotaru, 
Boldescu, Florescu și Pană. Scor final: 
8—2 (3—0, 1—1, 4—1) pentru Dinamo.

In meciul-vedetă al serii, Steaua și 
Voința au terminat la egalitate: 1—1 
(0—0, 1—0, 0—1). S-a jucat într-un 
ritm viu susținut, din primul și pînă în 
ultimul minut de joc. Steaua a atacat 
mai mult, a avut mai multe ocazii de 
gol, dar portarul Sofian a apărat ex
cepțional. Ambele echipe merită feli
citări pentru ardoarea cu care și-au 
apărat șansele, pentru jocul de calitate 
pe care l-au prestat și pe care spec
tatorii prezenți aseară pe patinoar nu-1 
vor uita curînd. Scorul a fost deschis 
de Steaua (Czaka, în min. 35) iar 
egalarea a adus-o Z. Antal, în minutul 
47.

** ■’ N
campionilor europeni" la handb: 
(masculin), echipa Burevestnic Tbili 
a învnis cu 21—13 (7—7) pe Medve: 
ceak Zagreb. Handbaliștii iugoslavi cîș 
tigaseră primul joc, pe teren proprii 
cu același scor, astfel că a fost nevoi 
de tragere la sorti pentru desemnare 
echipei calificate în semifinale. Sorț 
au decis în favoarea formației Medvet 
ceak Zagreb.

IN CONCURSUL de schi-fond d 
la Oberhof (R.D. Germană), cursa d 
5 km femei a fost cîștigată de sovie 
tica Alevtina Kolcina, care a parcui 
această distanță în 21:36,0. Proba d 
fond pentru combinata nordică a reve 
nit lui Guenter Flauger (R.D. Germa 
nă), care a parcurs 15 km în 54:16,( 
Norvegianul Skemmstad a ieșit învin 
gător la 30 km cu timpul de lh 42:19,( 
în cea de-a doua zi, reprezentant 
U.R.S.S., Alevtina Kolcina a cîștiga 
proba de 10 km cu timpul de 40:12,( 
Proba de 15 km bărbați a reveni 
schiorului sovietic Ivan Utrobin îl
53:27,0.

CU O ARUNCARE de 20,18 m atle 
tul american Randy Matson a corecta 
din nou cea mai bună perfonnau; 
mondială de sală la greutate. Anterio 
el realizase 20,02 m și întrecuse ve 
chiul record deținut de Gary Gobi,, 
(19,80 m). '

LA DURLIN s-a disputat meciul di 
rugbi Irlanda—Anglia, contînd pentn 
„Turneul celor 5 națiuni". Rugbiști 
irlandezi au cîștigat cu scorul de 5—( 
(0—0). Clasamentul turneului (fiecari 
echipă avînd jucate două partide) : 1 
Țara Galilor 4 puncte; 2—3. Franța 
Irlanda 3 puncte; 4—5. Scotia, An 
glia 0 puncte.


